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 الثامنة والستين محضر الجلسة
 

 (.م 2382دجنرب  34) ه  8141حمرم  81اإلثنني :التاريخ
السيد عبد العايل دومو، النائب اخلامس لرئيس جملس : الرئاسة
 .النواب

ثالث ساعات وثالثة وأربعون دقيقة، ابتداء من : التوقيت
 .الساعة الثانية زواال والدقيقة الثانية والثالثني

مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات : جدول األعمال 
 :احلكومية التالية 

 السكىن والتعمري وسياسة املدينة، 
 التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر، 
 ةالصح، 
 التشغيل والتكوين املهين، 
 التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 
 الرتبية الوطنية، 
 السياحة، 
 الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة، 
 األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 
 :السيد عبد العالي دومو رئيس الجلسة

 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
أمني اجمللس وأعطي الكلمة للسيد . نفتتح هذه اجللسة

 .لتالوة املراسالت، تفضل السيد األمني
 :السيد عبد الصمد حيكر أمين المجلس

 شكرا السيد الرئيس،

توصلت رئاسة جملس النواب من اجمللس الدستوري 
 : بقرارين، يتعلق األمر ب

من ذي احلجة  43بتاريخ  82..23القرار رقم  -
 يقضي بإلغاء انتخاب( 2382نوفمرب  .8موافق ) 8144

السيد كمال لعفو عضوا مبجلس النواب على إثر االقرتاع الذي 
بالدائرة االنتخابية احمللية موالي  2388نوفمرب  .2أجري يف 

يعقوب إقليم موالي يعقوب، ويأمر بإعادة االنتخاب هبذه 
 28الدائرة خبصوص املقعد الذي يشغله عمال مبقتضيات املادة 

 النواب؛ من القانون التنظيمي املتعلق مبجلس 
موافق ) 8141حمرم  32بتاريخ  82..23القرار  -

يقضي بإلغاء انتخاب السيد عبد اللطيف ( 2382نوفمرب  81
مريداس عضوا مبجلس النواب، ويأمر بإعادة االنتخاب هبذه 

 28الدائرة خبصوص املقعد الذي يشغله عمال مبقتضيات املادة 
 . من القانون التنظيمي املتعلق مبجلس النواب

ا توصلت رئاسة جملس النواب بستة عشر سؤاال كم
شفويا وأربعة وعشرين سؤاال كتابيا ومخسة ومخسني جوابا على 
أسئلة كتابية، ومت سحب ستة أسئلة شفوية، كما مت حتويل تسعة 

 .وشكرا السيد الرئيس. عشر سؤاال شفويا إىل سؤال كتايب
 :السيد رئيس الجلسة

لسيد وزير الصحة توصلت الرئاسة برسالة من ا. شكرا
نيابة عن السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان من أجل 
باش نعطيو األسبقية جلوج د القطاعات، نظرا اللتزامات الوزراء، 

 .مها قطاع التعليم وكذلك القطاع املكلف بالوظيفة العمومية
هناك سؤال عن . فندخل مباشرة إىل قطاع التعليم

توظيف األساتذة اجلامعيني، للسيدات  القانون املنظم ملباراة
والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، فليتقدم أحد واضعي 

 .السؤال مشكورا
 :النائب السيد عبد الحق كسار

 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
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 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

القانون املنظم لتوظيف أساتذة التعليم اجلامعي تعرتيه 
هلذا، السيد . يفتح الباب للزبونية واحملسوبيةعدة ثغرات، مما 
ما هي التدابري اليت ستتخذوهنا جلعل مسطرة : الوزير، نسائلكم 

 .التوظيف تعتمد على الشفافية والنزاهة؟ وشكرا لكم
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :وتكوين األطر
هناك مقرر مبوجبه تتم املباراة . شكرا على هذا السؤال

بالنسبة لولوج اجلامعة، وهناك شروط مضبوطة، وهناك جلنة 
تسهر، جلنة مكونة على األقل من ثالثة  د األساتذة، تسهر 

واملرشح ال بد أوال أن حيصل على نقط . على انتقاء املرشحني
كل من حصل ال يستدعى، و  1بالنسبة للدكتوراه، أقل من  1

يستدعى، وبعد ذلك يتم ترتيب املرشحني  1على أكثر من 
حسب املعدل بني النقطة اليت تعطى لشهادة الدكتوراه ونقطة 

عندما تكون هناك جلنة، من الصعب جدا أن نقول . الشفوي
هناك مشاكل كبرية، قد يكون مشكل هنا أو هناك، ولكن من 

امعة دخلها الصعب جدا أن نعمم على أن كل من دخل اجل
 . بصيغة مشبوهة

إذن، اإلشكالية اآلن هو كيف ميكن على مستوى 
وحىت رمبا، . الرتقية أن تكون املباراة وطنية عوض أن تكون حملية

حىت إشكالية التوظيف ممكن أن تكون وطنية، حنن اآلن يف 
نقاش مع نقابة التعليم العايل على سد الثغرات املوجودة هنا أو 

 . هناك
سرتى إن شاء اهلل  2384شاء اهلل سنة إذن، إن 

إصالحا ملنظومة التعليم العايل، أمتىن إن شاء اهلل حىت القانون 
ألن مضى عليه زمان، وهذه الصيغ جربت، ال بد أن  38.33

تكون هناك اختالالت، إذن سنسعى إن شاء اهلل إىل معاجلة 
 .والسالم عليكم. هذه االختالالت بالصرب إن شاء اهلل

 :رئيس الجلسةالسيد 
 .تعقيب السيد النائب، تفضلوا

 :النائب السيد رشيد القبيل
 شكرا السيد الرئيس،

أوال نقدر سعيكم ملعاجلة . وشكرا السيد الوزير
طرح السؤال بعيد عن كل . اختالالت قطاع التعليم العايل

تعميم أو هتويل، فهناك مباريات كما قلت متر يف جو نزيه 
اف أيضا أن هناك اختالالت لكن جيب االعرت . وشفاف
وحىت لو افرتضنا أن نسبتها ضعيفة، فإن ذلك يشكل . متفشية

كارثة، بالنظر للدور احليوي للتعليم العايل يف تكوين أطر البالد 
 . وجتديد النخب

السيد الوزير، إن احملسوبية يف هذا اجملال تشمل القرابة 
التخصصية إخل، كل العائلية والقرابة احلزبية والقرابة العلمية أو 

حيث يعمد إىل هتريب مناصب . ديالو  la cliqueواحد و
مالية إىل ختصص دون آخر أو تفصيل ختصص غريب 
األوصاف ليالئم مرشحا بعينه، بل تفصيل جلنة مشرفة على 

 . وكل ذلك على حساب احلاجات احلقيقية للجامعة. املقاس
ليشمل  السيد الوزير، ال بد من مراجعة القانون املنظم

إجراءات وضع ملف الرتشيح، حتديد التخصص، وتكوين 
 .اللجنة املشرفة وفق قواعد حكامة صارمة

السيد الوزير، فيما يلي بعض النماذج اليت عاينتها عن 
 : قرب 

توصلت بشكاية من مرشح، ملخصها أن اللجنة : أوال  -
املشرفة مل تتوصل جبزء من ملفه العلمي، وقع هذا يف جامعة بن 

 . ، والتحقيق مطلوبزهر
مرشحة اجتازت املباراة يف إطار : احلالة الثانية  -

الرياضيات واإلعالميات، يف حني ختصصها يدخل يف إطار 
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الفيزياء، فأصبحت أستاذة جامعية كلة على شعبتها ال تقدر 
 . على شيء أينما وجهت

أستاذ باحث مغريب يف : منوذج ثالث، ورمبا معرب  -
اثه مئات آالف الدوالرات، لكنه فشل جامعة كندية جلبت أحب

يف اجتياز املباريات الوطنية طيلة أربع سنوات رغم التميز الكبري 
وشكرا، . مللفه العلمي مقارنة مع باقي املرشحني، حلل وناقش

 .والسالم
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير. شكرا السيد النائب
بحث العلمي السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وال

 :وتكوين األطر
 شكرا، 

أوال بالنسبة للمناصب تعطى للجامعة، وجملس اجلامعة 
هو الذي يوزع هاته املناصب، وإذا كان هناك مشكل، أوال 
املشكل يطرح على الشعب، والوزارة إذا توصلت بشكاية فهي 
تفتح حتقيقا يف ذلك، ولكن على الشكاية أن تأيت قبل التعيني، 

. تاذا فال ميكن عزله على أساس أن اللجنة أخطأتوإذا عينا أس
إذن هاد الشكاية ملي جاتك شكاية خصها جتي للوزارة، 

 .والنواب الربملانيني األبواب د الوزارة مفتوحة
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال الثاين عن املخطط . شكرا للسيد الوزير، شكرا
مية، فلتتفضل االستعجايل، من نفس الفريق احملرتم، العدالة والتن

 .السيدة النائبة
 :النائبة السيدة مينة زنيبر

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم،

لقد اعتمدت الوزارة خطة استعجالية للفرتة ما بني 
، اهلدف منها الرفع من مستوى التعليم 2382و  2332

العايل ببالدنا وحتسني البحث العلمي والرفع من اإلنتاج العلمي 

لكن وحنن . البنيات التحتية للكليات واملدارس العلياوحتسني 
اليوم على مشارف هناية عمر هذه اخلطة، نسائلكم السيد 

ما هي النتائج احلقيقية هلذه اخلطة، بالنظر إىل املوارد : الوزير 
املهمة اليت رصدت هلا، هل قامت الوزارة بتقييم هذه اخلطة 

ق ؟ وتفضلوا بقبول بالنظر إىل األهداف اليت حددت يف الساب
 .فائق التقدير واالحرتام
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :وتكوين األطر
 شكرا،  

وهذا شيء طبيعي، ألن . النتائج ال يعلمها إال اهلل
هناك تقييم مرحلي، والقانون، جاء يف القانون أنه ال بد من 
إحداث وكالة للتقييم حىت يكون التقييم موضوعيا، أما التقييم 

 . الذايت فهو سهل
إذن، هذه املؤسسة مل حتدث، واآلن قريبا إن شاء اهلل 

ث هلاته الوكالة، هي اليت ميكن أن سيأتيكم مشروع القانون احملد
ولكن الربنامج . تقوم بالتدقيق يف نتائج الربنامج االستعجايل

باش . %833االستعجايل، هذا ال ميكن ألي برنامج أن حيقق 
ما نكونشاي، حىت املخطط، حىت القانون املايل الذي 

فهذا إجناز ال بأس به،  %13أو  13ستصوتون عليه إذا أجنزنا 
طط طموح، على مستوى البنيات التحتية ال بأس ألن هو خم

هبا، على مستوى املوارد اليت خصصت الدولة كانت ال بأس 
هبا، مشكلنا هو أن التوقعات مل تساير الواقع، واملشكل، أكرب 

 . مشكل نعانيه يف اجلامعة هو مشكل اجلودة
إذن قد نعاجل اإلشكاليات مع هاد، واآلن احلمد هلل 

منصب مايل جديد، وإن  33.املالية، فيه  صوتتم على قانون
منصب آخر من الدكاترة اللي يف  33.شاء اهلل غادي نلحقو 

اإلدارة، ألف منصب غادي نعاجلو به إن شاء اهلل املشاكل 
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يف املدرجات كذلك اعطيتونا، صوتوا باش . الكربى يف التأطري
بلة غادي نبنيو مدرجات كثرية، إذن ممكن إن شاء اهلل السنة املق

نتجاوزو اإلشكال ديال الضغط، عاد باش منرو نتعاونو إن شاء 
أما املخطط اآلن غادي ينتهي . اهلل على اإلشكالية ديال اجلودة

، باش ما نبقاوش نتكلمو على املاضي، أشنو غادي 2382يف 
 .نديرو إن شاء اهلل؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيدة النائبة، تفضلي

 :يمة فصليالنائبة السيدة حك
 .السالم عليكم
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
الكالم عن املخطط االستعجايل يف احلقيقة هو كما 
قال السيد الوزير الكالم فيه كثري، وهاذ املخطط االستعجايل 
اللي عرفه القطاع ديال التعليم العايل كينطبق عليه املثل املغريب 

قال لو باك طاح يف السوق، قال لو من اخليمة : )كيقول   اللي
يعين بأن هاذ املخطط قد أخطأ االنطالقة، ( خارج مايل

، 2332وكذلك أخطأ املوعد، أخطأ االنطالقة ألنه حىت يف 
ألن حنا كنعرفو بأن املخطط االستعجايل حبال االسم ديالو كما  

يال امليثاق كيدل جا باش حيل لنا بطريقة مستعجلة املشاكل د
ديال التعليم، املشكلة هو أن هذا املخطط ما جاش برؤية 

 . شاملة
أوال، هاذ املخطط مل يشارك فيه األساتذة والطلبة يف 

ثانيا، هاذ املخطط حىت دبا يف املوعد ديالو ملي . االنطالقة
قرب يسايل مل يتم هناك تقييم موضوعي اللي كيتجاوز التقييم 

السيد الوزير كما قلتوا بأن غتكون إن شاء الرقمي، وهاذ التقييم 
من بعد، هاذ   l’institutionاهلل غادي تقوم به واحد 

التقييم خصو يشرك فيه مجيع األطر اللي هي تتشارك يف التعليم 

العايل، من طلبة، ألن الطلبة ما خصناش ننساوهم، من 
أساتذة، من إداريني، خصنا أوال جنمعو هاذ الناس كلهم يعطيوا 

جهة نظرهم، ثانيا خصنا حناولو نشوفو أشنا مها النماذج اللي و 
 .de benchmarkingممشيني وحناولو نديرو 

السيد الوزير، هاذ املخطط االستعجال أراه فيه كما 
فني مشات هاذ : قليت واحد امليزانية ثقيلة جدا، حنن نسائل 

امليزانية ؟ كيف مت صرفها ؟ من الذي هّرب ميزانية املخطط 
االستعجايل ؟ هاذ امليزانية اللي هي كانت ميزانية مهمة درناها 

اجة يف التعليم حلد اآلن ما باين حىت ح 2382ل  2332من 
كاينة   infrastructureالعايل، ال البحث العلمي كاين ال 

حىت حاجة ما   حتسنت،ديال األساتذة  la situationال 
 .كاينة حلد اآلن

السيد الوزير، حنن يف، وخا هنضرو على املشاكل، 
هنضرو بأنك، واحلق يقال، يف هاذ السنتني كنشكروك على 

 àالتعليم العايل، اللي مشات  احلركية اللي جييت هبا لقطاع
l’encontre ديال. 

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير. شكرا

السيد الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث 
 :العلمي وتكوين األطر

إيوا من الصعب جدا نقولو ما كاين والو، ألن هذا 
 . البناء هو بناء مستمر، را حىت حنا غادي خنطئو شوية

اآلن قلنا دازت حمطة، وكتعرفوا كاين استقاللية د 
اجلامعة، األموال كتمشي للجامعة، تنعملو رئيس اجلامعة،  
كناخذوه من املدرج، ما تيدارلوش تكوين يف اجلانب املايل 
والتدبريي، واعطينا لرئيس اجلامعة يتكلف بالبناء، يتكلف 

التجربة  اآلن. بالتسيري املايل، ويتكلف باجلانب البيداغوجي
أظهرت أن رئيس اجلامعة ما خصوش يتكلف بالبناء، خصنا 
نزودوه باخلرباء يف املالية، باش فعال يركز العمل ديالو على 
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ولكن هاذ الشي . جانب التكوين وعلى جانب البحث العملي
 .إذن، صايف. خذيناه من التجربة

 :السيد رئيس الجلسة
 ضمهما وهناك سؤاالن مت. شكرا السيد الوزير، شكرا

والسؤال . نظرا لوحدة املوضوع، ويتعلقان مبنح التعليم اجلامعي
األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضل أ 

 .السيد النائب، تفضل
 :النائب السيد الحسين بوحسيني

 شكرا السيد الرئيس،
 الوزير،السيد 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
تعترب منح التعليم العايل اجلامعي دعامة أساسية للطلبة 
املنحدرين من األسر ضعيفة الدخل، خاصة باألقاليم القروية 

األمر الذي . والنائية، من أجل استكمال مسريهتم الدراسية
يها يتطلب تعميم هذه املنح لتشمل مجيع هذه األقاليم، مبا ف

. إقليم ورزازات، الذي يعرف تزايد عدد الناجحني بالباكالوريا
 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال الثاين لفريق العدالة والتنمية يف نفس املوضوع، فليتفضل 

 .أحد النواب، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد أوريش

 شكرا السيد الرئيس،
 م،السيد الوزير المحتر 

بقدر ما نثمن اجملهودات الكبرية اليت بذلتها هذه 
احلكومة لصاحل الطلبة والطالبات يف إطار الزيادة يف قيمة املنحة 
والزيادة يف عدد املستفيدين، إال أننا السيد الوزير، نسائلكم عن 
اإلجراءات اليت تعتزمون القيام هبا يف اجتاه تعميم هذه املنحة 

كيفية : وصا أبناء العامل القروي؟ مث على أبناء الفقراء، وخص

احلد من االختالالت اليت تعرفها عملية االستفادة، حيث جند 
أن من هم أبناء من يتوفرون على إمكانيات يستفيدون وأبناء 

 .الفقراء واأليتام ال يستفيدون؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير، تفضلوا

م العالي والبحث العلمي السيد لحسن الداودي، وزير التعلي
 :وتكوين األطر

  شكرا،
واش بغيتوا املعقول؟ وحلنا يف هاد الشي ديال املنح، 
واهلل العظيم إيال إشكالية كبرية، الناس اللي كيستحقوا املنح يف 

راه اللجان اإلقليمية، أنا  . جهات كثرية ما خداوش املنح
الربملانيني  كنطالب إن شاء اهلل بالنسبة للسنة املقبلة النواب

حيضروا يف هاد اللجان، ألن اآلن اللي كيوصلنا هو، ياهلل نائب 
برملاين قال رئيس اجلماعة غين وولده وال بنته خدا املنحة وأوالد 

  .الفقراء ما خذاوش
ماشي الوزارة اللي كتعطي املنحة، هاد السنة خذينا، 

يف الوزارة، على  %23ألن لقينا فرق بني العماالت، خلينا 
أساس نقولو نقادو بني العماالت شوية، كاين العمالة اللي  

مليون كتعطيه منحة، كاين  83، مول 83كتعطي حىت ل 
. ألف درهم ما كتاخدش املنحة، قلنا هذا ظلم 23عمالة مول 

جينا لقينا بعض العماالت ال شيء، ال شيء، ال شيء، كل 
اجر وال تلقاه فالح شي حىت واحد ما عنده حاجة، تلقاه ت

ودار ال شيء، وتلقى ولد املوظف هو اللي عنده املاندا ديالو، 
 . نلقى ناس أيتام ما خداوش املنحة

واآلن، حنا راسلنا السيدة رئيسة اللجنة باش من كل 
اللي غادي نوزعو،  %23فريق حيضر واحد منكم يف هاد 

بن، كا. ولكن املشكل عندنا على مستوى اللجان يف األقاليم
جاين مستشار يف الغرفة الثانية قال لك حنا ضغطت علينا 
واحد الفئة ديال املوظفني اعطيناهم شوية واأليتام ما خذاوش، 
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ماشي الوزارة هي اللي  . والناس تيكتبوا لنا األيتام ما خذاوش
 . كتعطي املنح، املنح تيجيونا من  اللجان اإلقليمية

شاء اهلل،  إن siteإذن، غادي نعملو هاد الشي ف 
باش انتما تشوفوا الناس اللي قالوا ما عندي والو ومها عندهم، 

 . خاص هاد الناس يتفضحوا
يف األحياء اجلامعية، أنا طلبت باش يعطيوين الناس 
اللي تدخلوا هلم باش يكونوا يف احلي اجلامعي، غادي خنرجوهم، 
غادي خيرجوا من احلي اجلامعي، احلي اجلامعي للناس اللي ما 
عندهم والو، تنلقاو اإلنسان عندو منحة فقري وواحد آخر ولد 

هاد الشي إشكالنا كلنا، . فالن وبنت فالن يف احلي اجلامعي
هاد  siteوخصنا نتعاونو، خاص اجملتمع املدين منني نعلقو ف 

اللوائح يفضح دوك الناس حنيدو هلم املنحة، إيال بغيتوا تكون 
تعرف يف املغرب يف الريف ويف الشفافية، ألن الوزارة ما ميكنش 

اجلنوب شكون اللي عنده فقري وشكون اللي ماشي فقري، ما 
 .شكرا. عندناش الوسائل

 :السيد رئيس الجلسة
تعقيب السيد النائب من الفريق . شكرا السيد الوزير

 .االستقاليل، تفضل
 :النائب السيد الحسين بوحسيني

 لكن. شكرا السيد الوزير على هذه التوضيحات
املقصود من السؤال هو مساواة طلبة إقليم ورزازات بباقي 

 %3. بدال من %833األقاليم اجملاورة لتصل املنحة إىل 
احلالية، خاصة وأن املناطق النائية باإلقليم تعترب من املناطق 
الفقرية باملغرب، وكذلك بعد املسافة بني مساكن الطلبة واجلامعة 

رت، اللهم إذا أصبح اإلقليم كيلوم  133الذي تصل إىل أزيد من 
علما السيد الوزير أن اإلقليم كان . من األقاليم الغنية دون علمنا

إىل  2382-2388، لتنزل سنة %833يستفيد سابقا من  
، وهو ما يدفعنا إىل %3.مث املوسم احلايل إىل  ،%.1

التساؤل عن األسباب وراء إقصاء طلبة ورزازات من االستفادة 

وكذا عدم استفادهتم من السكن  ،%833من املنح ب 
اجلامعي؟ وهي وضعية تدفع العديد من الطلبة إىل التوقف عن 

 . متابعة دراستهم اجلامعية
لذا نطلب منكم السيد الوزير، ملا عرف عنكم من 
تفهم لألوضاع االجتماعية، بالتدخل من أجل الرفع من املنحة 

عليها، ووضع حد للتالعبات اليت ترافق إجراءات احلصول 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 . السيد النائب من فريق العدالة والتنمية. شكرا

 :النائب السيد محمد أوريش
 شكرا، 

السيد الوزير احملرتم، داك الشي اللي بغينا نقولوه لكم 
اآلن انتما كتقولوه  للربملان، وهذه نقطة إجيابية، هذا تضامن يف 

. ملنح ديال الطلبة اجلامعينيهاد القضية الوطنية اللي كتخص ا
السيد الوزير احملرتم، تنوهو بالطفرات اللي قمتوا هبا، وهادي 
حكومة ديال الطفرات ماشي ديال الرتابة، الطفرات على 

 . مستوى االختيارات االجتماعية
لكن أوكد أنه كاين إشكال كبري، ألن كثري ديال املنح 

معايري االنتقاء  ما كتوصلش للمستحقني دياهلا، طريقة تنزيل
ومعايري االستفادة ال حتقق العدالة املطلوبة وال تتم بالنزاهة 

مث، حىت املبالغ املرصودة نفسها السيد الوزير ال تكفي . املطلوبة
 . لتغطية املستحقني

منح الطلبة ليست عمل اجتماعي، ليست موقف 
سياسي، منح الطلبة قرار اسرتاتيجي يرتبط بأفق البحث العلمي 

هذا البلد، ألن خرجيي اجلامعات هم من قيادات األمة  يف
وقاطرهتا التنموية، كثري من النوابغ املؤهلني للتفوق العلمي 
سيحرم الوطن من خرباهتم وكفاءاهتم حني يغادرون اجلامعة 
بسبب عدم االستفادة من املنحة رغم شدة احلاجة إليها، 

 . خاصة يف صفوف الطالبات
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ملعىن السيد الوزير هو مسؤولية العرب اجلامعي هبذا ا
حكومية، إننا ال نريدكم أن تكونوا مسؤولني عن طالب واحد 
يغادر اجلامعة بسبب حاجته إىل املنحة وعدم استفادته منها، 

إن أسرا كثرية . إن هي إال موازنات مالية وأسبقيات برناجمية
السيد الوزير تقبل بتأجيل االستجابة احلكومية لبعض النقص 

لبىن التحتية، لكنها ال تطيق يف عهدكم أن حيرم بعض يف ا
شبابنا من حق متابعة الدراسة بسبب احلرمان من املنحة أو 
السكن يف احلي اجلامعي أو اإلطعام، املنحة فرصة إنقاذ ديال 

 . الشباب وفرصة ديال التفوق
هاد احلكومة ديال الطفرات السيد الوزير بغيناها تقوم 

األقاليم اللي فيها نسبة عالية ديال بتصحيحات مستعجلة، 
إقليم الراشيدية . الفقر وديال اهلشاشة جيب أن تعمم فيها املنحة

حيتوي على اجلماعة األكثر فقرا على الصعيد الوطين، السقف 
درهم سقف ماشي معقول، نسبة غري معقولة،  2333ديال 

يف بعض السنوات  %833اخنفضت النسبة ديال املنحة من 
األقاليم اليت ال توجد هبا جامعات، العامل  .%1. إىل حوايل

 .تافياللت-القروي، األقاليم املشمولة جبرب الضرر، جهة مكناس
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير. شكرا السيد النائب، شكرا
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :وتكوين األطر
أوال، بالنسبة للسيد النائب احملرتم، أنا أدعوك جتي 
تشوف السيد النائب احملرتم ديال ورزازات، أدعوك جتي تشوف 
بعدا الناس اللي صنفوهم واش هادوك مها اللي كيستحقوا؟ وهذا 
هو، أي نائب باغي يشوف اإلقليم ديالو هاديك الالئحة اللي 

ة، باش تعرفوا كلكم جاتنا واش هي هاديك وال ال الوزارة مفتوح
 . أشنو كيجري داخل العماالت ديالكم

مليون، أقول  133اآلن، امليزانية ديال املنح مرت من 
مليون،  233ل مليار و 2388مليون درهم يف  133من 

عدد الطلبة . مليون درهم 233وراكم صوتوا عليها، مليار و
. ألف، جمهود كبري .28ألف ل  813املمنوحني مر من 

ا ال يعين أننا وصلنا، خص على األقل، راه ما كاينش ولكن هذ
تعميم املنح، راه األغنياء ما يديوش املنحة، أراه بال ما، التعميم 
ما كاينش، ولكن باقي ما ما وصلناش نغطيو واحد الشرحية 

ألف  .28ألف طالب،  33.املتوسطة، ألن اآلن عندنا 
ف أل 33.طالب عندهم املنحة، خصنا على األقل على 

ألف باش، ألن الناس اللي عندهم  433نوصلو لواحد 
احلاجة، احلاجة كلها تغطى، ولكن كاين برامج اآلن إن شاء 

ديال دعم هاد  2384اهلل اللي غادي جتي وتشوف النور يف 
إذن هذه جمموعة خصنا نتعاونو فيها باش . األسر اللي مها فقراء

تمع، ألن  فعال هاد األسر يوصلهم احلظ دياهلم يف هاد اجمل
كتخسر الفلوس ويف األخري كتمشي للجهة اللي ما خداماش 

إذن خصنا االسرتاتيجية، أنا مستعد جني نناقش معكم . متشي
ونشوفو مع وزارة الداخلية ألهنا شريك أشنا هي االسرتاتيجية 
اللي ميكن هبا نتجاوزو هاد املشاكل، ألهنا كرتجع كل سنة، 

هادي مسؤوليتنا كلنا ماشي  .وهاد الظلم غادي يبقى كل سنة
 .مسؤولية الوزير، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل عن حصص طلبة . شكرا السيد الوزير
األقاليم النائية والقروية يف اإلسكان باألحياء اجلامعية، للفريق 

 .االشرتاكي، فليتفضل السيد النائب
 :النائب السيد رشيد حموني

 حترم،شكرا السيد الرئيس الم
السيد الوزير، هل األحياء اجلامعية موضوعة رهن إشارة 
أبناء الفقراء والطلبة الذين ينتمون إىل األقاليم املهمشة أم 

 .موضوعة رهن إشارة الوزراء والربملانيني وذوي النفوذ؟
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :وتكوين األطر
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أنا قلت لكم جيبوا أي واحد ولد غين خيرج من . شكرا
غدا، أي وزير، أحتدى، ولد شي وزير وال بنت شي وزير يكون 
اليوم ف شي حي جامعي، أحتدى جييب شي واحد، اليوم، 
يكون برملاين وال وزير ما عندوش احلق، يكون بتدخل ما عندو 

وش، حق، خص الربملانيني ما يتدخلوش، خص الوزراء ما يتدخل
خص إيال كان تظلم، أنا قلت إيال كان شي واحد اليوم، 
وأحتدى جييب شي واحد اليوم ونعرفوه من العشية ما يباتش يف 

 . احلي اجلامعي، وهاد الشي اللي تسالوا لنا
وكنقولو احلي اجلامعي، األحياء اجلامعية مع األسف ما 

أ عباد اهلل ما تبىن حىت حي، من  .822، من .2تبناتش من 
، وكتحطوا يل السؤال اليوم حنل املشكل ديال األحياء .2

اجلامعية، راه احلي اجلامعي ما ميكنش يتبىن بني عشية 
 . وضحاها

إذن، كاين برنامج ديال البناء، ولكن خص فعال كلنا،  
خص يكون فقري، خص يكون بعيد، ألن كاين : كاين معايري 

كاينة   البعد حىت هو عنصر د القبول، ولكن هاد املشاكل
عالش؟ املنحة، الناس الطلبة اللي كيستحقوا املنحة ما كيوصلنا 
إال يف آخر أكتوبر، األحياء اجلامعية كتعطى ف سبتمرب، خصنا 
فعال اللجان ديال األقاليم ف غشت يشتغلوا باش يعطيونا 
الالئحة ديال املمنوحني باش نسبقوهم يف احلي اجلامعي، هذا 

السنة املقبلة إن شاء اهلل إصالح، ما غاديش يكون، يف 
مستعدين هنا، هاد الشي ما عشناهش، ما كناش عايشني هاد 
املشاكل، ظهرت اآلن، برزت عندنا، ما كيعطيونا الالئحة حىت 
ألكتوبر، واحلي اجلامعي كيتفرق ف سبتمرب، أشنو غادي يدير 
مدير احلي اجلامعي، باش غادي يعرف؟ كيجي كل واحد  

أنا ما عنديش، ولكن حىت مها غادي كيجيب أنا ما عنديش، 
نديروهم، كل الطلبة اللي يف األحياء اجلامعية غادي نديروهم يف 

 .شكرا. اإلنرتنيت، وكل واحد حيضي اجلهة ديالو
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب للسيد النائب. شكرا السيد الوزير
 :النائب السيد رشيد حموني

يف السنة املاضية السيد الوزير احملرتم، كنتو وعدتونا 
باش غتنشروا اللوائح، حلد الساعة ما منشورينش اللوائح، ألن 
باش نعرفو واش كاين أبناء الربملانيني وال الوزراء خص اللوائح 
تنشر، وحنا معكم يف الشفافية، معكم يعين يف الوضوح، ولكن 

ديالكم ميكن ما حتينش هادي  le siteحلد الساعة، حىت 
مدة، وباللغة الفرنسية، ما كاينش حىت بالعربية، يعين الوزارة 

دياهلا ما زال بالفرنسية، وحىت  le siteميكن الوحيدة اللي 
التحيني ديالو، يعين ما اجلدوى إيال ما كانش كيتحني باش 
نعرفو هاد اللوائح اللي مستفدين منها الناس واش مها أبناء 

 . راءالوز 
ثانيا السيد الوزير، حىت واحد ما يقدر ينكر، ماشي  
كنتزايدو، مجيع النواب عارفني بأن كاين الزبونية يف االستفادة 
من احلي، راه ماشي كنتزايدو عليكم، ولكن هذه حقيقة، كاينة 

ماشي كنحملوكم انتما، ولكن كنهضرو . الزبونية يف االستفادة
خذ بعني االعتبار أن أبناء على احلكومة بصفة عامة، خصها تا

العائالت الفقرية وأبناء املناطق املهمشة مها أوىل يف االستفادة، 
 . وخص يكون الوضوح ف هاد املسألة

بالنسبة السيد الوزير، كما قلتوا، هاد املشكل ديال 
احلي ما ميكنش يتدبر يعين بالوزارة بوحدها، خص تدخلوا ف 

هوية، وتوفرو األرض، ألن  شراكات مع اجملالس اإلقليمية واجل
كاين بعض اجلهات اللي باغية تدخل يف شراكات من أجل 

 . باش توفر الطاقة االستيعابية زيادة على اجملهود اللي كتديروه
ولكن السيد الوزير خرج يف اإلعالم بأن السيد وزير 
من حكومتكم بنته استفدت، انت قلت اليوم، ولكن نا كنقول  

انت بنت من الوزراء ديال احلكومة احلالية  كالم البارح، البارح ك
كتستفد من احلي، وقبل ما يكون وزير هاذ السيد كان مدير 
ديوان، كان برملاين، وكان كيستفد، زعما هادي حقيقة، وتنشر 
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يف الصحف، هاذ اجلواب ديالكم اللي كتقول اليوم كنتحدا شي 
ي  واحد، حنا ما كنهضروش اليوم، كنهضرو على هاد الريع الل

كيستفد منو بعض األشخاص، هذا كيبني بأن إيال تكشفوا 
ولكن . اللوائح غادي يبانوا لنا شحال من واحد راه مستفد

اليوم ملي كنطالبوكم السيد الوزير، واحلكومة رفعت شعار ديال 
حماربة الفساد، وحنا معكم، وهي تكشفوا لنا هاذ اللوائح باش 

 .رئيسشكرا السيد ال. نعرفو شكون اللي مستفد
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير. شكرا السيد النائب
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :وتكوين األطر
كن على يقني هاذ الشي قلته وغادي نديرو إن شاء 
اهلل، ديال اللوائح ديال املنح وديال األحياء اجلامعية منني 

 . يوصلوا للوزارة
لكم كاين ناس كاين تدخالت، طلبنا اللي اآلن، قلت 

وصلنا لو قلت لكم ما يباتش الليلة، اخلرب اعطيوه لنا، وزير  
كان، ألن املدرسة، كاين بعض املدارس ضروري الطلبة يكونوا 
يف الداخلية أ أستاذ، كاين بعض املدارس ضروري، ولكن اللي 
عندو الطاقة ميشي جلهة أخرى، خيلص فلوسو، صايف، وما 

ولكن كاين األحياء اجلامعية . وري يكون يف احلي اجلامعيضر 
اخلاصة، وكاين ديال الدولة اللي خاصني بالفقراء، إذن هاد 

ولكن كن على يقني أن املسؤولية ديال . الشي التدابري اختذت
املديرين، ديال مدير احلي اجلامعي، كيقلبوا على هاد الناس، 

ما ميكنش يعرف فالن  وكلكم، راه كلنا مسؤولني، راه الوزير
 .وفالن وفالن، راه اخلرب جا من عند النائب

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل آين، عن إنشاء وحدة . شكرا السيد الوزير، شكرا

جامعية جديدة باجلهة الشرقية، لفريق االحتاد الدستوري، 
 .فليتفضل السيد النائب، تفضلوا

 :النائب السيد محمد ناصر
 .لرحمن الرحيمبسم اهلل ا

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات النائبات المحترمات،

 السادة النواب المحترمون،
السيد الوزير احملرتم، يعيش الطلبة املغاربة ظروفا صعبة 
ومزرية نتيجة االكتظاظ املهول الذي تعرفه اجلامعات واألحياء 

حيث أن . اجلامعية، وعلى رأسها جامعة حممد األول بوجدة
احلي اجلامعي الوحيد املتواجد هبذه اجلهة ال يفي باملطلوب وال 

لشرقية، وبنايته تقادمت يليق مبستوى الطلبة أبناء اجلهة ا
 . وتآكلت بشكل واضح

ومن باب اإلنصاف، وحىت تكون سياستنا التعليمية 
سياسة عادلة وهادفة متكن أبناء الطبقات الفقرية من الوصول 
إىل أعلى املستويات يف التعليم، نؤكد لكم السيد الوزير، أن 
اجلهة الشرقية يف حاجة ماسة اليوم إىل وحدة جامعية جديدة 

 .  إقليم تاوريرتيف
إىل مىت ستبقى جامعة : لذا نسائلكم السيد الوزير 

حممد األول بوجدة تعيش ضغط االكتظاظ ونقص اخلدمات 
 . املقدمة من طرف حيها اجلامعي ؟ شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير

السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
 :األطر وتكوين

فعال إقليم وجدة  . أوال شكرا السيد النائب احملرتم
كانت اجلامعة هي يف وجدة، اآلن أراها يف الناظور، يف 

جاللة امللك ياهلل اعطى االنطالقة ديال حي جامعي . احلسيمة
ولكن تتكلم . سرير يف الناظور 8333جديد ديال أكثر من 

اللي  يل على تاوريرت، تعرف شحال عندك من التالميذ
، ألف منني غيتقسموا على 8321حاملني الباكلوريا ؟ 
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، 13هذا  23هذا  3.التخصصات، هاذ التخصص فيه 
ولكن أراه كاين معايري ديال الرتتيب، كاين مدن اللي ما زال 

طالب ما زال ما تبنات  333.و  1333و  4333فيها 
فيها النواة ديال اجلامعة، إذن خص يكون واحد العدد ديال 

الميذ اللي وصلوا للجامعة يكون حمرتم باش تبين، آش غادي الت
؟ خص األطفال يتشجعوا خيدموا مزيان يوصل 8321تبين، 

للباكلوريا، حنا مستعدين إن شاء اهلل نقربو هلم الكليات، وهذا 
هو اهلدف ديالنا إن شاء اهلل، هذا هو، خصنا نتعاونو على هاذ 

، غري خيدموا ونبنيوا الشي، ولكن خص خيدموا األطفال ديالكم
 .هلم، ياله

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد محمد ناصر
مؤسسة  84السيد الوزير، إقليم تاوريرت كيتوفر على 

تعليم تأهيلي، الناجحون يف الباكالوريا ماشي  .تعليمية، 
 1.1ة ، عدد طلبات احلصول على املنح.811، .832

عندنا . ، حضروا اإلخوان على املنحة22.طلب، املستفيدين 
وإقليم تاوريرت  %833اإلقليم ديال الناظور وبركان وجرادة 

 . اهلل أكرب، سبحان اهلل ،3%.
أمام هذه املعطيات اليت قدمتها أمامكم، فإننا يف فريق 
االحتاد الدستوري، وباسم سكان إقليم تاوريرت، نطالبكم 
بإحداث وحدة جامعية لفائدة أبناء هذا اإلقليم من الفقراء، 
واملتواجد جزء كبري منهم يف الدواوير املعزولة، واليت تشكل أكثر 

ي أعلنتم فيه من نصف ساكنة اإلقليم، يف الوقت الذ
استثمارات جديدة هتم توسيع البنية التحتية اجلامعية، مستعدون  
كمنتخبني لتوفري الوعاء العقاري لكم، مع تعميم املنح على  
كافة أبناء اإلقليم، ونشكركم باملناسبة على قراركم الرفع منها 

 . حىت تكون بالفعل سياستنا التعليمية سياسة عادلة ومنصفة

إننا نثق يف نزاهتكم وكفاءتكم، لذا السيد الوزير، 
أطلب منكم القيام بزيارة ميدانية إىل جامعة حممد األول 
للوقوف على حجم االكتظاظ ووضعية احلي اجلامعي املزرية، 
وتوفري هذا املطلب لسكان إقليم تاوريرت املهمش، وشكرا 

 .السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .لوزيرتفضل السيد ا. شكرا السيد النائب
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :وتكوين األطر
الزيارة إن شاء اهلل يف هاد األسبوع، كاينة، مربجمة، 

، الطلبة اللي ما وصلوش 8321الطلبة اللي وصلوا للكلية 
للكلية ما تيكونش عندنا حنا املعطيات، تيكونوا هاد املعطيات 

 . 8321وصلوا  عند السي الوفا، اللي
بالسبة لنا، اآلن خصنا نقويو تازة ونقويو وجدة، ألن 
عالش؟ راه ماشي النواة اجلامعية اجلامعة ما بقاتش غري 
للتكوين، تيكون البحث العلمي، تيكون واحد الكتلة د 
األساتذة والكتلة د الطلبة والناس اللي يوجدوا الدكتوراه إيال 

م اجلامعي، وال غري نديرو باغني يكون عندنا جامعات باملفهو 
اآلن . التكوين مشى للكلية حبال املدرسة، هاد الشي متجاوز

خاصنا نكربو تازة وتكرب وجدة، ومن بعد غادي نوصلو هلاد 
املراحل، ولكن املشكل ديالنا هو املنح، اآلن إيال شفتو كل 
نائب تيطلب لإلقليم ديالو التعميم، ألن فعال على األقل كاين 

من األقاليم الفقرية، خاصها فعال هاد األقاليم يكون إقليم  84
نطلبو شوية  %833هلا دعم على األقل إيال ما وصلناش 

ألن رمبا حىت هاد األقاليم  ،%13مرحلة على األقل نوصلو ل 
فيها األغنياء دياهلا، أراه ما كاينش شي إقليم اللي خارج منه 

سياسيا نقولو األغنياء، غري النواب كلمة تعميم كتجي صعيبة 
التعميم، راه ما كاينش إقليم، كاين حىت بعض األقاليم اللي فيها 

اآلن فيها أغنياء، هداك الشي، ما غرينا حىت شي  833%
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 .8حاجة، داك الشي اللي كان، راه قلت لكم باقيني عندنا 
ألف منحة أ عباد اهلل ما زال ما فرقناهاش، وغادي تكونوا 

كونوا حاضرين، الشفافية يف الوزارة، حاضرين واملمثلني ديالكم ي
بغينا الشفافية تكون يف األقاليم، غري إيال تعاونا على هاد الشي 
بعدا، على األقل هاد الشي اللي كاين قبل ما يتزاد غيكون 

 .معقول، صايف
 :السيد رئيس الجلسة

وننتقل إىل . شكرا السيد الوزير على املشاركة ديالكم
والتعمري وسياسة املدينة،  السكىن قطاعالقطاع الثاين، وهو 

والسؤال األول عن ظاهرة البناء العشوائي، للسادة النواب 
احملرتمني عن اجملموعة النيابية لتحالف الوسط االجتماعي، 

 .فليتفضل، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد امحمد لعسل

 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
، هاد العام، كل 2382-38السيد الوزير، منذ شهر 

صباح وكلنا نقراو وكنسمعو ظاهرة البناء العشوائي، والسيما يف 
بغينا نعرفو السيد الوزير ما هي اجلهة املستفيدة من . الشمال

 . هذه الظاهرة
يف هاد  21و  .2كذلك السيد الوزير، مؤخرا يوم 

مدن بدون "مج شهر نونرب، نظمتم ندوة دولية حول برنا
ما هو سبب عدم حضور رؤساء اجلماعات اليت أعلنت " صفيح

 .مدن بدون صفيح؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير. شكرا
السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى والتعمير وسياسة 

 :المدينة
 السيد الرئيس المحترم،

السيد النائب احملرتم، شكرا على سؤالكم، وخا هاد 
ولكن جناوبك عليه . اجلزء الثاين من السؤال ما كانش مربمج

بداية، باش نقول بأنه األمر كان يتعلق بندوة دولية، وكانت 
هناك دعوات موجهة لعدد من الرؤساء ديال مجاعات خمتلفة 

 . وديال جهات، إذن الدعوة كانت مفتوحة
ل، اللي كيهمين يف السؤال ديالكم هو على أي حا

الظاهرة ديال البناء العشوائي، اللي هي ظاهرة مقلقلة فعال، 
واللي هي ظاهرة يتعني أننا نواجهوها بصرامة، وبصراحة كذلك، 
ألنه من بعد ما عرفنا تراجع على هذا املستوى بفضل احلزم 

ة، ديال الدولة وبفضل الربامج اللي تطورت يف السنوات األخري 
، ولألسباب السياسية اليت 2388ميكن لنا نقولو بأنه يف 

، وإن عادت احلكومة 2382تعلمون، ولكن كذلك نسبيا يف 
احلالية إىل كثري من الصرامة يف هذا الباب، كاين واحد تنامي 

 . ديال هذه الظاهرة
األسباب هي واضحة، هناك أسباب مرتبطة بطبيعة 

لي أساسا هناك جمموعة من احلكامة، حبيث أنه على مستوى حم
التواطؤات، ما عدنا الش نضرقو الشمس بالغربال، اللي يتعني 
أننا نكونو حازمني يف شأهنا، سواء تعلق األمر بسماسرة اللي  
كيستفدوا من غض الطرف من طرف مسؤولني حمليني، واللي  
كيقوموا بتجزئات سرية، واللي كيأديوا إىل هاد الظاهرة هادي، 

 . طروح، وخصنا نلقاو سبيل ملعاجلتههذا موضوع م
لكن أعتقد أن معاجلة ظاهرة البناء العشوائي ما  
كتمشي فقط مبقاربة أمنية، املقاربة األمنية ضرورية، لكن املقاربة 
التنموية هي األساس، واملقاربة التنموية هي اليت نشتغل على 

ة من أساسها اليوم، أي أنه إذا أردنا أننا نتفاعلو مع هذه الظاهر 
خالل اهلجرة القروية ومن خالل النمو اللي كيعرفو بلدنا، واللي  
كيجعل أن هناك واحد انتقال ديال عدد من السكان إىل 
املدينة، خصنا نوفرو العرض، وتوفري العرض هو الذي نشتغل 
على أساسه اليوم، أي أنه أساسا من خالل فتح مناطق جديدة 
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ه عوض أن نرتك الباب هلذه للتعمري مقننة، جمهزة، اللي متكن أن
األطراف املتالعبة مبصاحل املواطنني ومبصاحل الدولة ومبصاحل 
اجلماعات احمللية، أن الدولة تكون سباقة هلذا األمر وتكون 
عندها نظرة استكشافية هلذه الظاهرة، وهذا ما نعمل على 
أساسه، وأذكركم يف هذا اجملال باإلجراء األخري اللي اختذناه 

علق بصندوق السكن، صندوق التضامن للسكن فيما يت
واالندماج احلضاري، اللي توسعت الصالحيات ديالو إىل فتح 
مناطق جديدة للتعمري ومتويل جتهيزها، وهذا يف اعتقادنا هو 

 .بداية ديال احلل هلذه الظاهرة
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير
 :لعسلالنائب السيد امحمد 

شكرا السيد الوزير، هو أهم ما يف اجلواب ديالك السد 
حنا كتبنا لكم السيد الوزير بأن نديرو . الوزير هي اهلجرة القروية

واحد منوذج ديال مجاعة قروية بدون صفيح، راه ممكن، ألن إيال 
ما حليتوش املشكل ديال العامل القروي راه ما عمر املشكل 

. أبدا، ألن العامل القروي مهمشديالكم غيتحل ديال املدن، 
اللي   82.23من القانون  41وقانونا السيد الوزير، املادة 

كتكلم على العامل القروي حان الوقت، ما بقاتش صاحلة للعامل 
القروي دبا اآلن، دبا اليوم ما نقاش، هذا مشكل واقعي وما 
نقاش، ألن فيها جلنة استثنائية وجلنة واحدة أخرى وكاين 

هذا راه مشكل اللي حنا كنعرفو اآلن منني جاية هو  املشكل،
العامل القروي، العامل القروي ما فيهش، كاينة صعوبات ديال 

سنني،  .التصاميم، الوزارة منذ زمان، هادي على األقل واحد 
. كيقول بأنه الوزارة غادي تعطي التصاميم للعامل القروي باجملان

كتبوهم، هنا يف هاد القبة السيد الوزير، وكتبنا أعداد واللي كن
لو حليتوا هاد املعضلة هذه كن على . هذه، واآلن ما كايناش

اليقني بأنه ما ميكنش اليوم واحد ساكن يف العامل القروي عندو 

املاء عندو الضو عندو الطريق وغادي ميشي للمدن يسكن يف 
 . بيوت، هذا هو املشكل العويص 2بيت وال 

نا بأن الندوة كانت كذلك السيد الوزير كتقول ل
مفتوحة، كانت غري مفتوحة، ال إعالميا وال حىت الوزارة اآلن، 
الوزارة ما عندهاش قيمة للرؤساء اللي يعين علنوا مدن بدون 

. صفيح، والرؤساء مها أول واحد اللي متهومني بالبناء العشوائي
حىت . وهلذا على األقل واحد تكرمي معنوي، ماشي مادي

ة ديالكم كتدير واحد احلوار يف التلفزيون، أما إعالميا، الوزار 
اجلماعات اللي الزم تعطي النماذج عرب الوطن، كيف حلت 
هذه املشاكل؟ كيفاش بأن النموذج ديال القنيطرة ماشي هو 

. ديال الدار البيضاء، وديال الصويرة ماشي هو ديال وجدة
 الدولة، وهلذا، مجعوا الرؤساء السيد الوزير، لصاحل الوزارة، لصاحل

 .وشكرا السيد الرئيس. ألن النماذج كثرية
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال الثاين يف هذا . شكرا السيد النائب، شكرا
القطاع عن تأهيل املراكز احلضرية، للفريق االستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد رشيد عدنان

 السيد الرئيس،
 ،السادة الوزراء

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
رغم اجلهود املبذولة خالل السنوات األخرية من أجل 
تأهيل املراكز احلضرية ألقاليم اململكة مبا يضمن التنمية اجملالية 
اليت يتطلع إليها السكان، نالحظ أن بعض األقاليم، خاصة 

 . رياحملدثة منها مؤخرا ال زالت تعاين من انعدام التأهيل احلض
فما هي التدابري املتخذة لتمكني هذه األقاليم من 
التأهيل احلضري، وهل لدى احلكومة برنامج حمدد هلذه الغاية؟ 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
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 .السيد الوزير، تفضلوا
السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى والتعمير وسياسة 

 :المدينة
فقط أريد أنين نكون صريح . شكرا السيد النائب احملرتم

معكم، ألن أعتقد أنه من بعد الدولة الدولية اللي تكلمتيوا 
عليها، واللي من دون شك بالنسبة لنا ملا كنظرو بالعني اجملردة 
إىل ما جيري يف بالدنا، حنا ما راضيينش على واقعنا، ألن  

يح، كنشوفو ما زال كنشوفو ما زال الظاهرة ديال مدن الصف
عدد من املراكز اللي غري جمهزة، كنشوفو واحد العدد ديال 

لكن يف نفس الوقت يتعني أن نقف على النجاحات . األمور
اللي سجلناها، وأقول ذلك بكل موضوعية، ألنين ما زال ما 
راكمتشي شخصيا ما يكفي من األمور اللي ميكن نعترب أهنا 

سابقة، يتعني أن نعرتف  كنتكلم على جتارب. تشكل رصيد
بأنه الوجه ديال املئات ديال املراكز تغري بعمق يف بالدنا، 
استثمارات هائلة متت يف عدد من املراكز، مبا فيها مراكز 

كنت مؤخرا يف الشرق، وميكن أن نقول، والناس . حضرية ومدن
اللي من الشرق يعلمون ذلك، التغيريات اللي حصلت على 

كز وعدد من املدن اهلامة تغيريات أساسية، مستوى عدد من املرا 
يتعني أن نعرتف بذلك، وبعد ذلك أن نؤكد هناك نقائص، 

 . وهناك استمرار ديال حاالت من الضروري أننا نعاجلوها
على هذا األساس، املراكز احلضرية تشكل مدخل 
أساسي بالنسبة لنا يف الوزارة، ملاذا؟ ألنه يف إطار هذه السياسة 
ديال املدينة اللي بغينا، حنن نعلم أنه، ورمبا فيها جواب كذلك 
للسؤال األول، أو للتعقيب األول، اهلجرة القروية كيفما كانت 

، وعلى غرار بلدان أخرى، اجملهودات اليت ستبذل من قبل بالدنا
اهلجرة القروية، امسحوا يل على هذا التعبري، فينا فينا، ستكون، 

فبالتايل، . ألهنا مسألة كتوقع يف مجيع الدول اللي كتعرف تطور
يتعني أن حنضر املدن ديالنا كيفما كان احلال وأن حنضر املراكز 

املرحلة  يف. احلضرية إىل استضافة هذه األعداد العائلة من األسر

ألف أسرة  1.3األخرية، يف السنوات األخرية ما يزيد على 
. مليار درهم 1بقيمة  استفادت من العمل اللي قامت به الوزارة

هناك مراكز حضرية أخرى يتعني اإلهتمام هبا، ألهنا هي املدخل 
للمدينة، وهي اليت ميكن أن تشكل مصدر الستقطاب هذه 

 . لسكانالفئات اهلائلة من ا
سنستمر يف ذلك، وهاد السياسة ديال املدينة اللي 
بغينا نقومو هبا سوف لن هتم املدن الصغرية، املتوسطة والكربى 
فقط، بل يتعني أن هتم كذلك احمليط دياهلا إذا أردناها أن 
تنجح، وهذا ما حنن مقبلون عليه يف إطار حتديد املناطق اللي 

 .القريب العاجلغنتدخلو فيها، وسنعلن عن ذلك يف 
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب، تفضل السيد النائب. شكرا السيد الوزير
 :النائب السيد رشيد عدنان

ولكن السيد . شكرا السيد الوزير على الصراحة ديالكم
الوزير عالش حنا وضعنا هذا السؤال؟ ألن هاد األقاليم احملدثة  

تنطالبو منكم أ  كلها وهاد املراكز احلضرية كلها مهمشة، وحنا
السيد الوزير باش تتدخلوا يف القريب ومتشيوا هلاد األقاليم 
وجتلسوا مع العمال وجتلسوا مع املنتخبني باش حتددوا املسائل 

 . اللي خصها تندار
إقليم الراشيدية مهمش، : نعطيك مثال أ السيد الوزير 

تنغري، فكيك، بوعرفة، بوملان، ميسور، وزان، إقليم ميدلت، 
السيد الوزير، راه هاد الشي راه . اك أقاليم أخرى يف الشمالهن

على سبيل املثال السيد الوزير، إقليم ميدلت . ال بد من التمويل
مهمش، مهمش منذ زمن، املراكز احلضرية البنية ما فيها والو، 

. زايدة آيت عياش، تونفيت، كرامة، الريش، والو أ السيد الوزير
. مالة وجنلسو وحنددو األولوياتال بد ما غادي جتيوا للع
السيد الوزير، طاح واحد القصر  كذلك اجلماعة ديال إيتزر أ

والناس سكنوا يف القيسارية وحىت شي واحد ما مشى يواسيهم، 
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واالعتمادات كاينني ما عدا وزارة السكىن، هي اللي ما 
 . مليون ديال السنتيم 133عطاتشي القيمة دياهلا، 

أراه كاين مسائل، اهلل جيازيكم خبري، إذن السيد الوزير، 
بغيناكم تتدخلوا يف أقرب وقت وتشوفوا املسؤولية ديال كل 

 .وشكرا السيد الوزير. واحد
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير
السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى والتعمير وسياسة 

 :المدينة
وحنا  أنا معكم، اجلهة اللي كتكلموا عليها،. بسرعة

مقبلون على اجلهوية، اجلهة اليت حتتاج حقيقة إىل تضامن من 
قبل الدولة واألجهزة دياهلا، ولكن كذلك من قبل باقي 

وأنا معكم من أجل حتديد برنامج استعجايل لكل . اجلهات
هذه اجلماعات، ومستعد نشوفكم ونشوف مجيع املنتخبني د 

املراكز،  املنطقة من أجل العمل على الرفع من مستوى كل
 .احلضرية والقروية منها وغريها، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال الثالث يف نفس القطاع عن احلكامة . شكرا السيد الوزير

 .يف التعمري، للفريق احلركي، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد عبد الحق الشفيق

 .بسم اهلل الرحمان الرحيم
 السيد الرئيس،

 الوزراء والنواب المحترمون،السيدات والسادة 
السيد الوزير، ما هي املعايري املتخذة يف خلق تصميم 

 .التهيئة؟ شكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير
السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى والتعمير وسياسة 

 :المدينة

املعايري اليت نعتمدها يف إحداث التصاميم ديال التهيئة 
ايري اللي كتنطلق بداية من التشاور احمللي ومن إشراك  هي مع

ألن . كافة اجلهات احمللية، أعتقد أن هذا هو املعيار األساس
التصميم ديال التهيئة كيتم عادة بطلب من اجلماعة احمللية 
املعنية، عادة، ويتم ذلك باستشارة مجيع األطراف اللي هي 

القتصادية معنية، اجلماعة بالطبع، لكن كل األطراف ا
واالجتماعية املوجودة، املنتخبني، املوجودة يف اجلماعة املعنية، 

وعلى هذا األساس، هناك مسطرة تعلموهنا، . مدينة أو قرية
واللي كتدوز من مراحل متعددة، واللي كتوصل كذلك إىل 
إشراك العموم، حبيث أن هناك فتح الفرتة ديال التحقيق 

 l’enquêteالعمومي أو ديال البحث العمومي 
publique  اللي كتجعل أن أي مواطن ميكنه أن يعرب عن

رمبا أنتظر التعقيب ديالكم باش تكون . رأيه يف هذا الشأن
 .عندي فرصة كذلك أنين نعقب، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد النائب، تفضل. شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد عبد الحق الشفيق
السيد الوزير، صاحب اجلاللة قام بتدشني إعادة 

إىل يومنا هذا بقى  2331، من 2331يف " املكانسة"هيكلة 
املشروع عالق بسبب تصميم التهيئة، لوال تدخل وزارة الداخلية 

 . مليار سنتيم لتتمة املشروع 84اللي ضخت 
هكتار إلعادة  33.صاحب اجلاللة قام بتدشني 

نة البيضاء، مبا فيهم سيدي مسعود إسكان دور الصفيح مبدي
إىل يومنا هذا بطء . والرحامنة ودوار الطييب والقاضي بن إدريس

ديال الرتخيص االستثنائي، ما خرجش للوجود، أين هي 
احلكامة السيد الوزير؟ تصميم التهيئة اجلديد، كنوجدو سيدي 
معروف احلايل فيه طابقني، وعني الشق يف طابقني، وجبانبهم 

عندهم أربعة طوابق، ما هي املعايري اللي مت الرتخيص الضحى 



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

15 

طوابق، وبالتايل السكان ما خداوش،  1هبا، الضحى خداوا 
 . حصلوا إال على طابقني؟

بالنسبة السيد الوزير، املناطق اخلضراء، مت حتزمي الدار 
كتقولوا يف هاد املشروع منني اطلعنا . البيضاء باحلزام األخضر

حة يف املدار احلضري، باش تتهرب الدولة ما عليه أنه هو الفال
تعوضش هادوك الناس فاش مشاوا دعاوا يف احملكمة اإلدارية، 
وكقولوا عندك الفالحة احملكمة اإلدارية ما تعوضوش، ماشي 

السيد الوزير، . ألف هكتار بالدار البيضاء .8املنطقة اخلضراء 
د  1ال أين هي احلكامة، واحد غادي نعطيوه يزرع عمارات دي

الطوابق وواحد نقولو زرع الفول، فني هي احلكامة السيد الوزير؟ 
السيد الوزير، الرتاخيص االستثنائية اللي . نكونو واضحني

 3.تعطات اليوم، أنه كنانيش التحمالت ما تطبقتش، كنلقاو 
طفل يف القسم، أين هي اخلارطة املدرسية وأين هي احلكامة 

 . السيد الوزير؟
ر، هاد تصميم التهيئة اجلديد اللي جا خلى السيد الوزي

بعض اجملموعات السكنية ما فيهاش حمالت جتارية وما كاينش 
فيها نشاط جتاري إال السكن، ومع العلم أن هاد، حبال عني 
الشق القدمي مقارنة مع احلبوس، فني هي احلكامة السيد الوزير؟ 

السيد  .السيد الوزير، هذا عبئ وهذا ورث ورثتيه مع الوزارة
الوزير، أنا كنطلب منكم هي تزيدوا اجلمل وتزيدوا الربدعة 
وتديروا التنب بني القالل باش تفكوا هاد املشاكل كلها أمامكم 
السيد الوزير وختليوا، وتكون واحد املقاربة ديال السكان، 

" الشعيب"و" الضحى"مقاربة، ماشي تديروا املقاربة غري بني 
مقاربة مشولية ما بني السكان  واحلكامة بيناهتم، خص تكون

 .والضحى والشعيب وكل شي يكون فيه هاد احلكامة، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير. شكرا السيد النائب، شكرا
السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى والتعمير وسياسة 

 :المدينة

رمبا أن السؤال بالطريقة . شكرا السيد النائب احملرتم
باش عقبتيوا، وأنتم تعلمون ذلك، ما خصوش يتوجه يل أنا، 

على أي حال، هناك مسؤولية سياسية، . ولكن ما كاين باس
ألن تعلمون األوضاع التعمريية كيف هي يف املنطقة اللي  

 . كتكلموا عليها
لونه هو أن على أي حال، اللي كيهمين يف ما تقو 

نقف عند عدالة التصاميم ديال التهيئة، وهاد العدالة هادي  
كيظهر يل أنه من الصعب أن تصميم هتيئة كيفما كان أنه 

، ما ميكنش، العدالة كيف %833يكون عادل عند وضعه 
ميكن أننا نوصلو هلا؟ وهذا رمبا موجه لكم، أنكم تساعدوا يف 

احلكومة، هو أن ذلك، وفكرنا يف هذا األمر على مستوى 
ندخل إجراءات اللي جتعل أنه عند وضع تصميم هتيئة ماشي 
معقول أن واحد اللي كتويل األرض ديالو بني عشية وضحاها  
كتسوا املاليري أنه ما يؤدي حىت شي حاجة للمنظومة الوطنية، 
أنه ما يؤديش للجماعة، أنه ما يؤديش للدولة، يف الوقت اللي 

راء أو كتخرج فيه منطقة ديال آخر كتخرج فيه منطقة خض
التجهيز الصناعي، الصناعي راه ال بأس، أو شيء من هذا 

فلذلك، أعتقد أنه إيال بغينا نوصلو . القبيل، أو جتهيز عمومي
لنتيجة على هذا املستوى هو أن نفرض على هاد الناس اللي 
تتحول األراضي دياهلم من قيمة إىل قيمة أخرى أهنم يسامهوا يف 

الوطين بشكل واضح، وسنتقدم لكم باملبادرات اليت  التضامن
 .ميكن أن تسري يف هذا االجتاه يف القريب العاجل

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل متعلق بتأهيل اجملمعات السكنية . شكرا

 .بالعامل القروي، لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد بوغالم

 سيد الرئيس،شكرا ال
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
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ما هي السياسة احلكومية املتبعة يف  السيد الوزير احملرتم،
جمال تأهيل التجمعات السكنية بالعامل القروي ومراكز 
اجلماعات الرتابية القروية؟ وكذا، ما مآل مدونة التعمري وسياسة 

 .كراالتعمري بالعامل القروي على العموم؟ وش
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير
السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى والتعمير وسياسة 

 :المدينة
السؤال اللي كتطرحوه . شكرا لكم السيد النائب احملرتم

سؤال جوهري يتعلق بالعامل القروي، وهو مما ميكن أن نقوم به 
 . على هذا املستوى

أعتقد أنه اليوم فعال يتعني أننا نبذلو جهود كبرية على 
تبذلت جمهودات من دون شك، ولكنها غري  . هاد املستوى

ولذلك، فيما يتعلق باألداة األساسية اللي كنتوفرو عليها . كافية
يف الوزارة من أجل التدخل، هي يف الواقع عندنا أداة أوىل اللي 

. ديال التضامن للسكن هي صندوق التنمية القروية والصندوق
وهو أن تكون لنا برامج فعال مؤثرة  2384ما سنسعى إليه 

على واقع العامل القروي يف مناطق بعينها، وأن يتماشى ذلك مع 
ما ميكنش . هاد السياسة ديال املدينة اللي بغينا نقومو هبا

نتدخلو يف مدينة معينة وخنليو الوسط القروي دياهلا دون أن 
 . وكأننا كنكبو املاء يف الرملة هنتم به، ألنه

وعلى هذا األساس، حىت االستهداف اللي عندنا اآلن 
ديال العامل القروي سيتم على أساس أننا هاد األموال اللي  
كنتوفرو عليها نتدخلو بكثافة يف منطقة معينة، ماشي نرشو 

 . هكذا بإمكانيات اللي يف هناية املطاف ما كتبانشي
نقول لكم، وعدناكم بأنه يف  إضافة إىل ذلك، بغيت

القريب العاجل، يف هاد الشهر ديال دجنرب، أننا غنسهلو 
املساطر ديال البناء يف العامل القروي، الدورية واجدة وغنطلقوها 
يف هذا األسبوع أو األسبوع املقبل، من أجل أننا خنففو على 

املواطنات واملواطنني اللي كيبغيوا يستقروا يف بالدهم واللي  
يبغيوا يبنيوا يف البالد دياهلم من أجل حتسني الفضاء ديال ك

 .العيش ديال األسر دياهلم
 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد محمد بوغالم
فعال تبذلت جمهودات جبارة يف . شكرا السيد الوزير

تأهيل املدارات احلضرية واألحياء اهلامشية، رغم أن بعض املراكز 
احلضرية ما استفدتش، ناخذ كنموذج البهاليل بإقليم صفرو، 

 . رغم أنه منطقة حضرية كبرية ما استفدتش
كنا ننتظر فعال املرور إىل التجمعات السكنية ومراكز 

 :اجلماعات، وذلك لعدة اعتبارات
عدم قدرة اجلماعات احمللية على حتمل أعباء : أوال  -

 هاته األشغال؛
ناطق ينتج عنه االستقرار يف هذه تأهيل هذه امل: ثانيا  -

املناطق وعدم الذهاب إىل املدن الكربى، واللي كتعطي لنا 
 مشاكل يف التعمري والبناء العشوائي كما نعلم؛

هذه التجمعات غالبا ما تكون حميطة باملراكز : ثالثا  -
احلضرية، وطبعا مع مرور الوقت ستصبح جزءا من اجملاالت 

 . وجدناها هلاذ الشي احلضرية، وعلى األقل نكونو
أمثلة عديدة، خنص منها مثال يف إقليم صفرو ناخذو 
عني تيمنكناي كمركز، أنه عندو مقومات ديال باش يكون 
مركز يتأهل تأهيال جيدا، نظرا للكثافة السكانية واملوقع 

 . اجلغرايف
وكل هاذ الشي طبعا، بالنسبة للشق الثاين اللي هو 

نفس املعايري اللي يف الدار البيضاء التعمري، ال يعقل باش تكون 
هي نفس املعايري اللي يف تالسينت، أو أن السيد إيال بغى يبين 
يف العامل القروي خصو هكتار، هكتار من األرض، يعين نستثين 
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واحد الشرحية مهمة من سكان العامل القروي، واللي األغلبية 
 . ليست هلم هاته املساحة املطلوبة

وي كما تعلمون يستحق كل عناية، مث إن العامل القر 
وليس اإلهانة كما يروج هلا البعض، وهلم من الكرامة ومن العفة 

وهلذا خصنا نفكرو أيضا . ما جيعلهم يعطون أكثر مما يأخذون
 . حىت يف مشاريع أخرى املرتبطة هبا يف وزارات أخرى

وكذلك، جيب أن نفكر فيما يؤهل هاته املناطق من 
 .لكهرباء أو يف التطهري السائل، وشكراجتهيزات، سواء يف ا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال . تفضل السيد الوزير. شكرا السيد النائب

املوايل يف نفس القطاع حول ختصيص عقارات لإلدارات 
العمومية يف تصاميم التهيئة دون استثمارها يف اآلجال احملددة، 

 .لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب
 :ئب السيد محمد الديازالنا

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير المحترم،
 السيدات النائبات المحترمات،

 السادة النواب المحترمون،
ختصص جمموعة من أراضي اخلواص إلقامة مصاحل 
عمومية يف تصاميم التعمري دون استثمارها من طرف اإلدارات 
املعنية داخل آجال صالحية هذه التصاميم، مما يضيع مصاحل 
املالكني هلذه العقارات وكذا مصاحل اإلدارة، وبالتايل تضيع 

 . املصلحة العامة
املنهجية اليت تنوي  ما هي: لذا نسائلكم السيد الوزير 

وزارتكم اتباعها يف اجتاه عقلنة ختصيص العقارات لإلدارات 
العمومية يف إطار مقاربة تشاركية استباقية مع خمتلف القطاعات 

 . احلكومية؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير
السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى والتعمير وسياسة 

 :المدينة
مقاربة واحدة اللي كاينة . النائب احملرتمشكرا السيد 

ماشي جوج يف هاذ اجملال هذا، النصوص اليوم واضحة، عند 
إقامة هذه التجزئات، وعند إقامة كذلك التصاميم ديال التهيئة، 

. هناك املساحات اللي هي خمصصة للتجهيزات العمومية
تعلمون أن القانون صريح، هذه األمور ختصص لوزارات بعينها 

 . ديال السنوات 83صاحل ديال الدولة بعينها ملدة ومل
املشكل اللي عندنا هو أنه هذا األمر حيتاج إىل حتسني 
يف الربجمة وإىل تنسيق، ما ميكنشاي حنا حنددو هاذ الشي 
بوحدنا بال ما نتصلو بوزارة التعليم وال بال ما نتصلو بوزارة 

ساحات الصحة، ألنه مها اللي كيستهلكوا بزاف من هذه امل
املخصصة للتجهيزات العمومية، فعندما خنصص أرض معينة إىل 
مدرسة يتعني أن تكون مربجمة يف األفق وأهنا حتظى بأولوية عند 

هاد األمر هذا حنن بصدد البحث . وزارة التعليم بنفس الشكل
 . عن التنسيق األحسن واألمثل اللي جيعلنا أننا نوصلو هلاذ األمر

يت نعطي فيه جواب صريح واآلن، هناك مشكل بغ
اليوم، إما أننا نغريو القانون، إما أننا نطبقوه، القانون صريح، 

سنني  83األرض اللي ختصصت لتجهيز عمومي وفات عليها 
وهناك من يطالب . يتعني أهنا ترجع ملواليها، هذا األمر ال يتم

، ما La Main levéeبرفع اليد، وثيقة ديال رقع اليد 
ن بصدد االتصال اآلن مع األمانة العامة وحن. خصهاش تطلب

د احلكومة باش حنلو هاد املشكل، أو أننا مبعيتكم نغريو القانون 
سنني  83سنني أو  .وجنيو هنا ونقولو بأن ميكن منددو ملدة 

ولكن القانون اآلن صريح، عشر سنني . أو ما عرفت أش
 .انتهت، بشكل تلقائي تعود األراضي إىل أصحاهبا

 :س الجلسةالسيد رئي
 .التعقيب، تفضل السيد النائب
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 :النائب السيد محمد العربي بلقايد
 .ن الرحيماهلل الرحم بسم

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير، طبعا هاد السؤال هو يف احلقيقة أنه ال 
يهمكم وحدكم، هو يف احلقيقة يهم وزارات جمتمعة اليت هلا 

 . جتهيزات ومرافق يف مجيع املدن واملراكز احلضرية
اللي كينص يف املبدأ ديالو على  84.23النص ديال 

هاد املوضوع يعين كيطرح جمموعة من اإلشكاالت اليت يفرتض 
احلقيقة أن حتل وأن تعاجل من الناحية القانونية كما ذكرمت يف 

السيد الوزير، ومن ناحية السياسات العمومية، باختاذ 
ديال  1غنذكرو منها واحد . اإلجراءات الالزمة كما ذكرمت

 : املشاكل 
املشكل األول طرحتوه السيد الوزير، هو عدم 

نزوعة التنصيص بوضوح على االسرتجاع التلقائي لألرض امل
ملكيتها بسبب تصميم التهيئة، وعدم التنصيص على حق 
املالك األصيل يف احلصول على شهادة رفع اليد من مصاحل 
احملافظة العقارية وحقه يف التصرف يف أرضه، وهو ما يؤدي إىل 
خسائر مادية بالنسبة للمالكني وتضييع فرص استثمارهم، راه  

كيتسناوا ويف األخري    سنني ومها 83كيتعدبوا هاد الناس، راه 
كيبقاو معدبني، معلقني، واملساطر معقدة باش ترجع هلم 
األمالك دياهلم، وأحيانا كتعاود تربمج بطريقة أخرى يعين يف 
إطار جتهيزات أخرى، وكاين هداك الشي فيه واحد النوع ديال 
التالعب، وكاينة مدن السيد الوزير اللي فيها هاد الشي، يعين 

ب الرياضية كتويل مالعب رياضية خاصة، كيبقى بدال من املالع
معلق املالك، وهاد الشي راه كاين، حبال بين مالل ومناطق 

 . أخرى

املشكلة الثانية، السيد الوزير، هي مشكلة الضياع يف 
هاد القضية، ألنه جيب أن نقر كذلك بأن هناك ضياع إمكانية 

ال يسمح إجناز مرافق عمومية تكون الساكنة يف حاجة إليها، ف
القانون بربجمة نفس املرفق الذي مل ينجز يف تصميم التهيئة 

، يف تواطؤ 21املوايل، ورمبا تساهم هذه املادة، اللي هي املادة 
البعض لتأجيل برجمة مشاريع املرافق العمومية املتضمنة يف بعض 
تصاميم التهيئة، إىل أن تتجاوز العشر سنوات لتستفيد آنذاك 

العقارية، وهذا اللي قلت لكم فيه بعض  من ارتفاع القيمة
 . التالعب

املشكلة الثالثة، اللي هي مشكلة نامجة كذلك عن 
متسك بعض الوكاالت احلضرية، السيد الوزير، مبقتضيات 
تصاميم هتيئة استكملت مراحل إجنازها، ولكنها غري صادرة يف 

  ....اجلريدة الرمسية، ورفضت مشاريع 
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال . السيد الوزير. شكرا السيد النائب، شكرا
األخري يف هذا القطاع خاص بالرسوم العقارية، لفريق االحتاد 

 .الدستوري، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد زكراني

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
التأخري يف تسليم سؤالنا، السيد الوزير، هو حول 

الرسوم العقارية إىل املستفيدين من البقع األرضية للتجزئات 
وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات . التابعة للدولة

املتخذة من طرف وزارتكم للتعجيل بتسوية هذه الوضعية؟ 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير
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والتعمير وسياسة  السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى
 :المدينة

وفعال هاد املوضوع . شكرا لكم السيد النائب احملرتم
مطروح يف مناطق متعددة ويهم اآلالف، عشرات اآلالف يف 

 . بعض األحيان ديال األسر
ويف وزارة السكىن والتعمري وسياسة املدينة، عملنا يعين 

ه يف هذه الشهور األخرية على إعطاء دفعة قوية ملعاجلة هذ
ويف لقاء أخري مع السيد رئيس احلكومة، ألن األمر . املواضيع

فيه تداخل ديال واحد العدد د املصاحل، كل مرة شنا هو 
املشكل، املشكل مرتبط مع املياه والغابات، املشكل يف بعض 
األحيان مرتبط بأراضي اللي كانت غايتها فالحية، املشكل 

واإلرث دياهلا غري املرتبط بأراضي اللي كانت تابعة للخواص 
واضح، املشكل يف بعض األحيان املرتبط بأراضي اجلموع، يعين 
واحد العدد ديال األمور اللي كانت تتم يف بعض األحيان، رمبا 
نظرا للسرعة ورمبا نظرا لضرورة أنه هاد الربامج تنجز يف وقت 
قريب، لكن ورثنا عليها أن كتنجز الربامج وكيتواجدوا أسر 

 متكن من أهنم يستفدوا من الرسم العقاري، متعددة يف غري
وبالتايل أهنم يكونوا مالكني األرض دياهلم أواّل السكن دياهلم 

 . بشكل قانوين
يف هذا االجتاه، عملنا يف اآلونة األخرية على أننا 

وقبل هناية هذه السنة رمبا ما . نعاجلو آالف ديال هذه احلاالت
 . على معاجلتها ألف حالة أخرى سنعمل 13يناهز واحد 

ولكن املشكل إيال بغينا نعاجلوه بشكل عميق اليوم، 
هو أنه، وهذا هو القرار اللي خذينا يف الوزارة، هو أنه بالطبع 
نرجعو لكل هذه احلاالت ونشوفوها كلها وغادي نديرو عليها 
ملفات ونشوفو كفاش نقويو ونسرعو الوترية ديال إخراجها من 

تقبل القرار اللي اختذنا، ماشي هذا الوضع، ولكن يف املس
املستقبل، عمليا بدينا كنعملو هبذا االجتاه، هو أنه أي أرض، 
خاصة بالنسبة للمشاريع العمومية، أي أرض اللي ما صافياش 

ما ميكنش يتنجز فيها مشروع ونورطو فيها سكان ويف النهاية 
لذلك، امتنعنا عن تقدمي . نصدقو يف مشاكل من هذا النوع

ي بعض الربامج ألن األرض دياهلا ما كانتش مصفية، بشكل رمس
 . إذن يف املستقبل سنعمل على هذا األمر

اآلن هناك جمهود يتعني أن يبذل، وهو اآلن يبذل، من 
أجل أننا نعاجلو كل احلاالت العالقة اللي البعض منها تعود إىل 

سنة، حنن نعلم ذلك، وإرث جمموعة العمران  23سنة،  .8
صوص، وكلفناها مبعاجلة أو بتصفية هاد الرتكة  على وجه اخل

 .كاملة، واللي فيها، أعرتف لكم بذلك، مشاكل حقيقية
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب السيد النائب. شكرا
 :النائب السيد محمد زكراني

وفعال هاد . شكرا السيد الوزير على هذه املعلومات
 . الشي كيفرح اللي قلتو إيال غيظهر للوجود يف القريب العاجل

كاينة واحد اإلشكالية أخرى السيد الوزير ما 
كما كتعرفوا يعين . ذكرتوهاش، وهي ديال مؤسسة العمران

بعض ما حتلت املؤسسات اللي كانت تابعة للوزارة ديالكم، 
 ’lو  la S.N.E.Cو  l’ A.N.H.Iهي اللي 

E.R.A.C.  حلوا هاد املؤسسات وعوضتوهم ب، يعين مت
اجلمع دياهلم يف مؤسسة ديال العمران، يعين أعتقد بأن العمران 
ملي ورثت هاد املؤسسات وورثت املشاكل دياهلم، العمران مع 
امللفات الكربى اللي عندها دبا ديال املشاريع وديال هذا يعين 

إيال هاد امللف ديال الرسوم العقارية اللي كيعانيوا منو  حبال
أنا يعين  . املواطنني بشدة ما اعطاتوش واحد األمهية كربى

كرئيس مجاعة، املدير ديال العمران اجلهوي ملي كنعيطو لو حلل 
هاد املشاكل هو رمبا كان يفضل باش نتذاكرو معه يف بعض 

 . التجزئات وال بعض املشاريع اجلديدة
ما قلتوا يف الكلمة ديالكم السيد الوزير، يعين ك

سنة هذا، يعين السيد بىن البناية  23املواطنني من أكثر من 
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سنة وهو يعين راه  23ديالو فوق واحد البقعة وإىل حد اآلن 
باين وما كيحسش براسو راه كيملك هو ذيك البقعة، يعين رمبا 

 . قسمة ال ميكنالسيد توىف والورثة ديالو بغاوا غري يديروا ال
ما خيفاش عليكم السيد الوزير، يعين مؤخرا عالش عاد  

ديال القانون املتعلق باحلقوق  23كثروا الشكايات، وقع يف 
اللي كيلغي العقود العرفية، يعين حىت  1العينية، وخاصة الفصل 

داك البيع اللي كان كيتم عن طريق العقود وكذا ما بقاش، يعين 
ع وال يشري الدار ديالو إيال كان بانيها يف السيد ما ميكن ال يبي

 . بقعة من البقع ديال الدولة
وهلذا السيد الوزير، بغيت نرجع نعطيكم غري مثال يعين 
حي ديال مدينة خريبكة، متدخلني فيه هاد املؤسسات اللي 

ألف بقعة هادي  24ذكرت بشكل قوي ودارت يعين أكثر من 
آالف ديال البقع، يعين  83سنة، وإىل حد اآلن باقية  .2مدة 

ديال الشقق فوق  2آالف د البقع وخا منثلو غري  83إيال قلنا 
ألف ديال العائالت اللي ما عندهاش  23البقعة كاينة تقريبا 

رسوم عقارية، وهذا إيال بغينا نتذاكرو على التنمية د املدينة وال 
. كثريةبغينا نتذاكرو على هذا وال على املعاناة يعين راه املعاناة  

وهلذا كنطلبو منكم السيد الوزوير باش تعطيوا واحد األمهية هلاد 
 .املوضوع راه كيعانيوا منه املواطنني بشكل كبري، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
نقرتح رفع اجللسة . شكرا للسيد الوزير على املشاركة

 .ملدة عشر دقائق، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 . ن الرحيممبسم اهلل الرح
قطاع الوظيفة : وننتقل إىل قطاعني . نستأنف اجللسة

العمومية، ومن بعد كاين اقرتاح كذلك إلدماج قطاع التشغيل 
والتكوين املهين، نظرا ألن السادة الوزراء عندهم اجتماع مع 

 21السؤال . اللجنة املختلطة، وبالتايل غادي نعطيوهم األسبقية

ل، لفريق التقدم حول ضمان شفافية ونزاهة مباريات التشغي
 .الدميقراطي، السيدة النائبة رمبا، ال؟ تفضلي، تفضلي

 :النائبة السيدة نزهة الصقلي
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

السؤال ديالنا كيتعلق بتنظيم املباراة من أجل الولوج إىل 
 .2تنظيم هاد املباراة فيما خيص  الوظيفة العمومية، القرار ديال

ألف منصب خمصصة للوظيفة العمومية يعين اعطى واحد 
االرتياح كبري بالنسبة يعين لطاليب العمل، خاصة أننا كنعرفو أنه 
حلد اآلن ما كانتش واحد الثقة كبرية فيما خيص تنظيم هذه 
املباراة ديال الولوج، نظرا لكل ما شاب يعين من حمسوبية ومن 

 . الت ومن عدم الشفافية فيما خيص تنظيم هاد املباراةتدخ
بغينا نعرفو شنوا مها اإلجراءات اللي غادي تتخذوا من 
أجل ضمان الشفافية واملصداقية وكذلك النزاهة ديال تنظيم هاد 
املباريات، وكذلك االعتماد على الكفاءة وعلى االستحقاق 

ص الولوج إىل وعلى بعض املبادئ حبال املناصفة كذلك فيما خي
الوظيفة العمومية، وكذلك احرتام حق الولوجية بالنسبة للمباراة 
العمومية يعين فيما خيص اجملال، يعين بالنسبة للمناطق البعيدة 
اللي كيصعاب عليهم أحيانا أهنم يلتحقوا باألماكن ديال 

 . املباراة
وكذلك، منني كنتكلمو على الولوجية، كنتكلمو على 

ية إعاقة، وهنا كاين األشخاص املعاقني ما  األشخاص يف وضع
كيستطعوش باش يدوزوا املباراة ديال التوظيف، وكاين القرار 

. ديال االستفادة بالنسبة لألشخاص املعاقني %1ديال تطبيق 
بغينا نعرفو واش غادي يكونوا فعال إجراءات اللي كتضمن فعال 

اة والولوج إىل أنه يكون اسرتجاع الثقة بالنسبة إلجناز هاد املبار 
 .الوظيفة العمومية؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
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 .السيد الوزير
السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
فعال، هاد موضوع الولوج للوظائف العمومية هو 

 . موضوع مهم جدا، واحلكومة عطاتو كل العناية
أوال، بغيت نذكر أن ال احلكومة وال كل اإلدارات هي 
اآلن ملزمة بالدستور وبالقوانني من أجل تنظيم املباراة لولوج 

من  48وهاد، أوال كاين الدستور والفصل . الوظيفة العمومية
اللي كينص على مبدأ االستحقاق للولوج إىل الوظيفة  الدستور

من النظام األساسي للوظيفة  22العمومية، وثانيا كاين الفصل 
العمومية اللي كذلك كينص على املباراة، وأخريا كاين املرسوم 

اللي حىت هو كينص على املباراة للولوج  2388ديال نونرب 
 . للوظيفة العمومية

ص على ضمان الشفافية فاحلكومة كتقوم وكتحر 
واالستحقاق وتكافؤ الفرص للولوج إىل الوظيفة العمومية عرب 
مباراة، وباش تضمن هاد املبادئ يعين التنزيل دياهلم يكون تنزيل 
صحيح على أرض الواقع كان هناك منشور ديال السيد رئيس 
احلكومة اللي كيلزم مجيع اإلدارات على وجوب نشر اإلعالنات 

، مبا فيها موقع التشغيل العمومي عن املباريات
emploipuplic.ma . ثانيا، اإلعالن يف بداية كل سنة

عن الئحة املناصب املالية يف كل قطاع موزعة حسب 
ثالثا، وضع جدولة زمنية هلذه املباريات خالل السنة . الدرجات

واختيار جلنة من بني األشخاص ذوي الكفاءات املشهود هلم 
واخريا، نشر . فروا على واحد جتربة وعلى خربةبالنزاهة واللي كيتو 

النتائج وجوبا، مبا فيها الئحة االنتظار، مع بيان النقاط احملصل 
 . عليها من طرف كل مرتشح

فباش نعطيكم واحد الفكرة اآلن، إىل حد اآلن مت 
منصب، وكل هاد املناصب مت اإلعالن  82.4.8التباري على 

اللي اآلن وصل ل مليون زائر، عنها يف موقع التشغيل العمومي، 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيدة النائبة. شكرا السيد الوزير

 :النائبة السيدة نزهة الصقلي
إال . شكرا السيد الوزير احملرتم على هاد املعطيات اهلامة

أنين بغيت نثري االنتباه ديالكم مرة أخرى إىل املسألة ديال ولوج 
 . ني للوظيفة العموميةاألشخاص املعاق

أنا كنقول بأنه وإما خصنا نعتمدو على املقاربة 
احلقوقية اللي كتطلب أنه يكون التمييز اإلجيايب لصاحل 
األشخاص يف وضعية إعاقة، وإما تكون املقاربة التضامنية اللي  
كتضمن واحد الولوج إىل الوظيفة العمومية، ألنه ما ميكنش أبدا 

شخاص املعاقني، من الولوج إىل الوظيفة نقصيو هاد الناس، األ
العمومية يف ظروف ديال التمييز اإلجيايب نظرا للوضع اللي مها 

 . عليه
كذلك، فيما خيص املسألة ديال املناصفة، كنثري 
االنتباه أنه النساء األطر يف الوظيفة العمومية ما كيشكلوا إال 

هو الرقم  %.8من جمموع األطر، ومنني كنطرحو،  %.8
، يف التقرير حسب النوع %4..8للي كاين يف التقرير، ا

، نعم؟ يف املسؤولني، داك الشي 2383االجتماعي بالنسبة ل 
، %41اللي كنقول، ولكن ال، يف الوظيفة العمومية عامة 

وتنقولو بأنه إىل بغينا حنسنو ولوج النساء . من األطر 4%..8
اب أنه يكونوا إىل مراكز املسؤولية البد أنه على صعيد االستقط

واحد الظروف اللي كيساعدوا النساء أهنم كذلك يتوظفوا يف 
الوظيفة العمومية بواحد املقاربة ديال تشجيع النساء، وبالتايل 

 .هذا باإلضافة إىل كون بعض. ديال املناصفة
 :السيد رئيس الجلسة
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 .شكرا السيدة النائبة
رئيس السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 السيد الرئيس، 
السيدة النائبة، أوال بغيت نأكد أن العملية ديال 
التوظيف اآلن كتمر يعين يف ظروف عادية، واحلكومة كتحرص 

 .على تنزيل كل هاد املبادئ اللي تكلمت عليها
ديال ثانيا، فيما خيص األشخاص املعاقني، املنشور 

كيتكلم على احلرص   2382السيد رئيس احلكومة ديال يونيو 
 . %1على التطبيق ديال هاديك الكوطا ديال 

ثالثا، فيما خيص مقاربة النوع، فوزارة الوظيفة العمومية  
يكون هناك واحد  2384كتحرص على أن يف سنة 

من  %41علما أن كاين هناك . االسرتاتيجية ديال مقاربة النوع
كاين   %41ملوظفات من جمموع املوظفني، ويف هاد النساء ا

 .شكرا. من  املسؤولني %4..8اللي مها أطر عليا و  3%.
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال الثاين يتعلق بتوزيع املوارد . شكرا السيد الوزير
البشرية على املؤسسات واإلدارات العمومية، لفريق العدالة 

 .والتنمية، تفضل السيد النائب
 :ئب السيد محمد أمكرازالنا

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يعترب موضوع العدالة يف توزيع املوارد البشرية داخل 
اإلدارة العمومية وبني اجلهات موضوعا أساسيا من أجل 

لذا جند، السيد . الوصول إىل سياسة راشدة لتدبري املوارد البشرية
اك تفاوت كبري جدا يف توزيع هذه املوارد البشرية من الوزير، هن

 . جهة إىل أخرى ومن إدارة إىل أخرى

ما هي اإلجراءات املستعجلة اليت : لذا نسائلكم 
 .ستقدمون عليها من أجل إصالح هذا االختالل؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير

رئيس السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

فأوال، هذا كاين، فعال كاين مشاكل ديال التوزيع ديال 
كاين مشاكل ديال التوزيع . املوارد البشرية يف اإلدارات العمومية

ال التوزيع ما بني اإلدارة داخل اإلدارة املركزية، كاين مشاكل دي
املركزية واإلدارة احمللية، كاين كذلك مشكل ديال التوزيع بني 
القطاعات الوزارية، وكذلك بني القطاعات الوزارية واجلماعات 

إذن فعال كاين مشكل ديال . احمللية واملؤسسات العمومية
 . التوزيع

فوزارة الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة اآلن كشتغل 
ى وضع واحد املنظومة ديال احلركية، وغادي تكون أول عل

. منظومة د احلركية يف إطار النظام األساسي د الوظيفة العمومية
هاذ املنظومة ترتكز أوال على، رهن اإلشارة، على اإلحلاق، على 

ولتيسري هاذ احلركية،  . التعاقد، وكذلك على إعادة االنتشار
ع، موقع للحركية، يعين كنقومو اآلن على إحداث واحد املوق

une bourse  واحد البورصة ديال احلركية، باش تكون ،
 . هناك مبادرة ديال املوظفني اللي بغاوا ينخرطوا يف احلركية

يف العمل  2384وثانيا، غادي كذلك نبداو يف سنة 
مع القطاعات الوزارية باش نقيمو، يكون هناك واحد تقييم نتاع 

القطاعات باش يكون هناك واحد الفائض اللي كاين يف بعض 
 . توزيع عادل
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واملهم يف هاذ الشي هو أن اخلدمات العمومية تتحسن 
بالنسبة للمواطن، هذا هو املهم يف، يعين اهلدف األساسي من 

 .وشكرا. هاد احلركية هو رفع املردودية
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب السيد النائب، السيدة النائبة، تفضلي
 :السيدة السعدية زاكيالنائبة 

 .بسم اهلل الرحمان الرحيم
. شكرا السيد الوزير على جوابكم على هذا السؤال

حنن وضعنا هذا السؤال يف فريق العدالة والتنمية ليس السيد 
الوزير لكي نسائلكم عن هذا الوضع املختل يف توزيع املوارد 
البشرية، وإن كنا سنسائلكم، فسنسائلكم بنسبة فقط سهركم 
أو كونكم على رأس هذه الوزارة اليت تعمل على تدبري هذه 

 .املوارد البشرية يف خالل هذه املدة
السيد الوزير، حنن نعرف على أن هذا الوضع هو جاء 
نتيجة لغياب سياسة واضحة يف السابق، سياسة تقوم على 
اهليمنة، على الزبونية، على احملسوبية، على غياب املهنية يف 

لتوزيع ويف احلركية ويف إعادة االنتشار ويف اإلحلاق التوظيف ويف ا
 .أيضا

السيد الوزير، حنا كنثمنو اجملهودات ديالكم اجلبارة، 
واملتعلقة بوضع إسرتاتيجية واضحة فيما خيص تثمني رأس املال 
البشري، من خالل الولوج للوظيفة العمومية عن طريق املباراة 

ن الزبونية حسب الكفاءة وحسب االستحقاق، بعيدا ع
 .واحملسوبية، وبكل شفافية وبكل نزاهة

السيد الوزير، عملتم أيضا على إطالق بوابة التشغيل 
العمومي كما تفضلتم يف إجابتكم عن السؤال السابق، أيضا 
التدبري احلديث للرأمسال البشري من خالل إعداد دليل مرجعي 
للوظائف العمومية والكفاءات، أيضا إعداد منظومة للحركية 

م على سؤالنا وانتقال املوظفني كما جاء على لسانكم يف جوابك
 . هذا

لكن السيد الوزير، هذا الوضع، وإن كنتم غري 
مسؤولني عنه، فنحن نريد حلوال ناجعة، على اعتبار أن ما جاء 
يف تقرير املوارد البشرية مبناسبة مناقشة مشروع القانون املايل 
الذي صدر وألول مرة، وحنن ننوه به باملناسبة، حسب هذا 

املوظفني يف الدولة تطور من عدد التقرير، تطرق إىل أن عدد 
، هذا 2382سنة  .114.28إىل  2334سنة  .42..14

الكم اهلائل وهذا التطور العددي يف املوظفني يسري بدون خارطة 
 . طريق

لذلك السيد الوزير، ال يعقل أن يكون هناك عدم 
تكافؤ يف الفرص بني اجلهات وبني األقاليم وبني املناطق، حبيث 

  .%42.44الغرب حتتل نسبة -البيضاء-أن جهة الرباط
لذلك، نريد منكم حلوال ناجعة أ السيد الوزير، نريد 

 .منكم تفعيل مقتضيات القانون املتعلق بالوظيفة العمومية
 :السيد  رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة، شكرا
السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :ومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةالحك
 شكرا السيد الرئيس،

هذا اجلواب فيه عدد من األسئلة، مع الوقت اللي هو 
إذن غادي . معطي ما غاديش نقدر جناوب على كل األسئلة

 .نبقى مكتفي غري يف ما خيص التوزيع
أوال، خصنا نعرفو أن ألول مرة غادي نوضعو واحد 
املنظومة ديال احلركية، خصنا نكونو يعين عارفني هاد الشي بأن 

 . احلكومة ألول مرة غادي توضع هاد املنظومة
وثانيا، هاد املنظومة ديال احلركية اهلدف دياهلا ماشي 
 هو احلركية، بل هو توزيع املوارد البشرية باش يكونوا اخلدمات

 . العمومية تتحسن وتتحسن بالنسبة للمواطن
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ثالثا، كذلك اهلدف وهو مهننة الوظيفة العمومية، يعين 
حىت هاد التوزيع وهاد احلركية خصها تقوم على أساس املراجع 

 . ديال الوظائف والكفاءات، باش تكون هناك واحد النتيجة
وأخريا، يعين احلكومة ووزارة الوظيفة العمومية غتقوم 

الوسائل، مبا فيها الوسائل التحفيزية، يعين ملي كنتكلمو بكل 
على املناطق النائية والصعبة، هناك غادي يكون وسائل حتفيزية 
باش يكون هناك واحد إعادة االنتشار يف هاد االجتاه هذا، 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد الوزير، نشكر السيد الوزير على املشاركة
اع التشغيل والتكوين املهين، للسماح للسيد الوزير وننتقل إىل قط

عن وضعية  81السؤال . باش حيضر االجتماع اللي عنده
التشغيل، للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد 

 .النائب
 :النائب السيد عمر حجيرة
 .بسم اهلل الرحمان الرحيم

 السيد الرئيس،
االستقاليل ما زال عندنا أمل السيد الوزير، يف الفريق 

أنه احلكومة تلقى واحد احلل منصف وعادل للمعطلني، 
وهاد . وخصوصا الناس اللي وقعوا حمضر يف احلكومة السابقة

الناس اتصلوا بالفريق وبغاوا يعرفوا وجهة النظر األخرية للحكومة 
 .وشنا هي االسرتاتيجية اللي موجدة هلم؟ شكرا السيد الوزير

 :يس الجلسةالسيد رئ
 .السيد الوزير

 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني
 شكرا السيد الرئيس،

 ،السادة النواب المحترمون
 والسيدات النائبات المحترمات،

يف الواقع، السؤال اللي تطرح يل تطرح بصفة عمومية، 
واآلن أظن بأنه عنده واحد اخلصوصية باش تطرح يف هناية 
املطاف، وهلذا غادي حناول جناوب بصفة عامة، على أساس أنه 
األمر املتعلق بالشباب حاملي الشهادات واللي تيطلبوا بالولوج 

سيد رئيس للوظيفة العمومية مت اجلواب عليه من طرف ال
 . احلكومة يف هاد القبة يف اليومني أو الثالثة أيام املنصرمة

بالنسبة ملا تقوم به احلكومة يف جمال التشغيل، أذكر 
منصب شغل مت إحداثها يف  333..2 2382بأن يف 

ألف منصب شغل، هذا  21امليزانية، وهاد السنة مرتقب 
 . بالقطاع ديال الوظيفة العمومية

اخلاص كما تعلمون، اللي احملرك ديال بالنسبة للقطاع 
واحلكومة . التشغيل هو االستثمار والتطور ديال االستثمارات

عندها سياسة ديال التحفيز واملواكبة ديال هاد األمر، 
واالسرتاتيجية اللي كتحاول أوال جتاوب على احلاجيات 
القطاعية اللي هي مطروحة، من خالل تأهيل اليد العاملة 

 . اباخلربات طبع
ويف هاد اإلطار هذا، هناك عمل ديال مواصلة بعض 
اآلليات ديال تصميم ما ينبغي تصميمه من الكفاءات اللي عند 
بعض الشبان ديالنا باش ميكن هلم يلقوا الولوج دياهلم جملال 

واآلن هاد حتسني قابلية التشغيل غادة هتم بالنسبة لسنة . الشغل
 . شاب 23.333 2384

اللي هو معد للشبان والشابات اللي مث برنامج تأطري 
عندهم صعوبة يوجدوا أول عمل، واللي كنطلبو من املقاوالت 

 . تاخذهم تعطيهم جتربة مهنية أوىل
مث تدعيم التشغيل املباشر بتوطيد برنامج إنعاش العمل 

" إدماج"الدولة كتقدم مساعدات يف إطار برنامج . املأجور
تمكن املقاوالت تاخذ وكتحمل النفقات االجتماعية اللي ك

شبان وتعطيهم تكوين ومترين على أساس اإلدماج دياهلم يف 
 . اجملال ديال العمل
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اللي غادي يتوجه أساسا " مبادرة"ومث برنامج 
للجمعيات العاملة يف جمال القرب واخلدمات االجتماعية 

 . والرتبوية
مث، حنا يف صدد البلورة ديال املرصد الوطين للتشغيل 

، اللي غادي ميكننا باش نوجهو السياسات العمومية والتكوين
وهناك كذلك ما يتعلق بدعم التشغيل . بكل دقة يف هاد اجملال

 . الذايت
هذه هي الربامج واالسرتاتيجيات األساسية اللي  
كتطورها الدولة يف اجتاه ديال االلتقائية ما بني حاجيات الشغل 

 .وتأهيل الكفاءات ديال طاليب الشغل
 :رئيس الجلسةالسيد 
 .التعقيب السيد النائب. شكرا

 :النائب السيد عمر حجيرة
يف وجدة زاروين األسبوع املنصرم . شكرا السيد الوزير

 Laجمموعة ديال املعطلني اللي عندهم ماسرت، ماسرت يف
mécanique énergitique, physique 
science de la matière, chimie appliquée, 
génie informatique, agro-alimentaire, 
droit public, droit privé, génie 
industriel, génie télécommunication et 

réseaux . 
هادو ناس حفاو دماغهم باش قراوا وباش خترجوا 

أنا كنتفهم  .وخداوا املاسرت، واليوم ما عندناش هلم حلول
الوضعية ديال احلكومة والدستور اجلديد، وخا هاد الناس منني 
زاروين قالوا يل وسبحان اهلل احلكومة بغات تطبق علينا 
الدستور، فني هي األمازيغية، وفني هي حقوق املناصفة ديال 
املرأة؟ ما جات غري فينا حنا؟ قلنا هلم أودي راه عندهم 

 . إكراهات

حنا ملي كنوضعو هاد . تهدولكن خص احلكومة جت
السؤال وحنن من موقع األغلبية راه كنوضعوه من موقع نائب 
برملاين اللي كيوصل صوت الشعب للربملان بدون مزايدة وبدون 
هتييء لالنتخابات، هادو ناس من حقهم أهنم يغوتوا على 
حقهم، ألنه تعطى هلم وثيقة تثبث يف احلكومة السابقة بأهنم 

وكاين استمرارية ديال الدولة، خصنا حنرتمو غادي يتوظفوا، 
واحد القانون اللي كيقول بأنه املسؤول اللي جا خصو حيرتم 
القرارات ديال املسؤولني اللي قبل، ألنه هاد احلكومة واحد 
النهار غتكون حكومة سابقة، وغادي جتي حكومة الحقة 
وحىت هي ميكن أهنا ما تنفذش القرارات، وغادي نوليو يف 

 . ث، اللي جا غادي يلغي القرارات ديال احلكومات السابقةالعب
السيد الوزير، هاد الناس كيطلبوا حوار ونتائج ديال 
حوار، باش يعرفوا راسهم من رجليهم، واش غادي تديروا هلم 

concours  والناس ما بقاتش، املغاربة عموما ما كيتيقوش
اليوم، كيجيوا  concours، كتدير ال concoursف ال 

عند النواب وكيتدخلوا كيقولوا هلم اهلل خيليك شوفوا كي تديرو 
، مبعىن ما كاينش الثقة ف concours باش ننجحو ف ال

 . concoursال 
وهاد الناس عندهم توجهات خمتلفة، كيفاش غتدير 

concours  للسيد اللي عندوlettres  وdroit  و
génie industriel ىن وميكن التخصص ديال الكيمياء، مبع

 . ما كاينش هداك اللي قلنا أنه تكافؤ الفرص
وبالتايل، هاد املوضوع ديال التشغيل كاين فيه 

وحدة صناعية يف املغرب،  833.333اقرتاحات عدة، عندنا 
وحدة، رئيس احلكومة واحلكومة جيتهدوا  833.333هاد 

وجيتمعوا معهم ونقولو هلم أودي خيدموا لنا غري واحد، غري 
دة، وبالتايل غادي تضمنوا االستقرار للوحدات واحد يف كل وح
ألن هاد الناس إيال ما خدموش غدا يقدروا . الصناعية ديالكم

يديروا مشاكل، يقدر يديروا إضرابات، غدا يقدروا يديروا 
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وبالتايل كنطلبو من احلكومة جتتهد، . مشاكل هلادوك املعامل
حىت هو وما تقولش غري ما كاينش، جتتهد، وراه يف االجتهاد 

. فيه األجر، وإن شاء اهلل إيال اجتهدتوا غادي يكونوا احللول
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .بضع ثواين السيد الوزير. شكرا

 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني
أنه من واجب احلكومة أهنا تساعد الناس باش  ...
على أن العمل ينظر ولكن ما ميكن ليش نفهم . يلقوا اخلدمة

إليه على أنه يف الوظيفة العمومية، ومباشرة وفورا، هادي  
 .كيصعاب علينا املعادلة، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل حول جدوى احلوار . شكر السيد الوزير

 .االجتماعي ومآله، للفريق االشرتاكي، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد حسن طارق

 د الرئيس،شكرا السي
 السادة الوزراء،

 السادة النواب والسيدات النائبات،
السؤال يتعلق، السيد الوزير، مبآل احلوار االجتماعي 
واإلشكاليات اليت يطرحها هذا احلوار االجتماعي على مستوى 

املالحظ هو اتساع رقعة . املنهجية وعلى مستوى املضمون
 القطاع العام االحتجاجات، اتساع رقعة التوتر االجتماعي يف

نقتسم يف الفريق االشرتاكي القلق من هذا . ويف القطاع اخلاص
التوتر االجتماعي مع كل الفاعلني االجتماعيني ومع كل 
النقابات العمالية، ونسائل احلكومة على األجوبة اليت من شأهنا 
أن تعيد للساحة االجتماعية نوعا من التوازن؟ وشكرا السيد 

 .الوزير
 :الجلسة السيد رئيس
 .السيد الوزير

 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أشكر الفريق االشرتاكي اللي طرح هاد السؤال املهم، 
أظن بأنه االجتاه اللي مشات فيه احلكومة هو أوال الوفاء 
بااللتزامات ديال احلوار االجتماعي، وخالفا ملا يشاع، 

مت  2388االلتزامات اللي كانت ديال احلوار ديال أبريل 
ديال عدة االلتزام هبا ال على املستوى املايل وال على مستوى 

إجراءات اللي كانت مربجمة، وهناك أمور متعلقة بالتشريع اللي 
 . ما زالت مل تنفذ وال زالت سارية املفعول

مث، ما كاينش جفاء ما بني احلكومة واملركزيات النقابية 
وال املمثلني د أرباب العمل، االتصاالت كاينة، رئيس احلكومة 

ثر متثيال، مرة جمتمعني مرات استقبل املركزيات النقابية األك 2
شخصيا حاولت نستقبل املنظمات النقابية . ومرة على انفراد

 2د النقابات و  4من بعد ما توليت املهمة ديايل، جاوا عندي 
د النقابات ما جاوش عندي، ومها اللي اآلن تيطلبوا أكثر 

مث هناك لقاءات  .بإصرار احلوار االجتماعي، وتنقول هلم مرحبا
ي السيد الكروج يف إطار احلوار االجتماعي مع متت مع زميل

 . النقابات ديال املتعلق بالقطاع العام
رؤيتنا للحوار االجتماعي وهو أنه ما تيقتصرش على 
لقاء ما بني املركزيات النقابية وممثلي أرباب العمل وممثلي 
احلكومة، كذلك هاد احلوار خصو يعم يف مؤسسات اللي هي 

مومية، وكاين اللجان اللي كاينة يف كاينة، كاين مؤسسات ع
املدونة كتجتمع وباستمرار منذ الشهور األخرية، مث اللقاءات 

وتعملت فيها، تقدموا فيها  C.G.E.M. laاللي متت مع 
يف واحد االجتاه اللي هو مهم  la médiation بالنقاش ب

ومفيد، وكاين اللقاءات اللي خصها تتم يف الشعب االقتصادية 
 . ات، يف املقاوالت، يف اإلطاريف املؤسس
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إذن هاد احلوار هذا ماشي ثالثي، يقدر يكون ثنائي، 
يقدر يكون وطين، يقدر يكون جهوي، يقدر يكون على 

. مستوى بعض املؤسسات، يف هاد االجتاه بغينا ندفعو احلوار
وكنتمناو باش العالقات االجتماعية تويل عالقات راشدة، 

غلوا كفرقاء اجتماعيني، حترتم فيها عالقات ديال ناس اللي كيشت
احلقوق، حترتم فيها احلقوق النقابية، حترتم فيها احلقوق ديال 

 .املأجورين، حترتم فيها كذلك احلقوق ديال املستثمرين
 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حسن طارق
يف ما يتعلق باملضمون السيد الوزير، هناك العديد من 
امللفات العالقة على االتفاق ديال أبريل، وكنعتقدو بأنه فيها 

ما يتعلق مثال بإلغاء الفصل . نقط ال حتتاج إىل موارد مالية
اللي ما زال كيجرم املضربني على العمل، ما يتعلق  211

النقابية، هذه أشياء  باملصادقة على االتفاقية الدولية للحرية 
 . كنعتقدو بأن خصها إرادة سياسية

كنالحظو بأنه كاين غياب الكثري من احلوارات 
جيب أن تلتفتوا إىل جمال . القطاعية يف بعض القطاعات

 . االتفاقيات اجلماعية، ما حيدث يف اتصاالت املغرب
من  الناحية املنهجية، ال بد أننا نوقفو على أن 

تهرب من احلوار الثالثي اللي كيظم الفاعلني احلكومة ال تزال ت
وال بد باش نقولو بأنه هاد احلكومة . االجتماعيني واالقتصاديني

ما استمرتش يف التقليد ديال دوريات االجتماعات اللي كانت  
كتنعقد يف شتنرب قبيل إعداد قانون املالية ويف أبريل لتقييم 

دميقراطية للشغل هاد الشي كلو خلى الفيدرالية ال. اإلجراءات
والكونفيدرالية الدميقراطية للشغل يعتربوا بأننا مرينا بسنة بيضاء 

لذلك، وبعد . من ناحية املعاجلة ديال اإلشكاليات االجتماعية
ماي من هذه السنة،   21أن قادوا مسرية عمالية كربى يف 

إذن،  . دجنرب القادم 1كيدعيوا إىل يوم وطين لالحتجاج يف 

لرسالة جيب أن تصل، وستصل رمبا، وال نريد أن كنعتربو بأنه ا
 . تصل متأخرة

كاين حالة احتقان اجتماعي، وهناك مؤشرات لقلق 
على احلكومة أن تستعيد املبادرة، وأن تفتح باب . اجتماعي

احلوار اجلدي، الذي ينطلق مبأسسة احلوار مع الفاعلني 
قضايا االجتماعيني والفاعلني االقتصاديني، وينطلق بتنفيذ ال

وشكرا السيد . العالقة من مذكرة االتفاق ديال أبريل املاضي
 .الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير، تفضلوا

 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني
 السيد الرئيس،

احلوار مستمر، ويف االجتماع األخري اللي كان ما بني 
رئيس احلكومة واملركزيات النقابية كان عشية طرح مشروع قانون 
املالية أمام جملسكم املوقر، وهذا كان داخل يف إطار 

 . االستشارات اللي كانت خصها تكون مع الفاعلني
وفيما يتعلق باألمور اللي ذكرها السيد النائب احملرتم، 

l’article 288 ديال  11واالتفاقية  211، هداك الفصل
 11احلريات، حنا خدامني كنشتغلو عليها باش، على األقل 

طارحة لنا مشكل، طارحة لنا ديال التنظيم النقايب ديال حاملي 
السالح والتنظيم النقايب ديال القضاة، اللي يف الدستور كيمنعو 

 .منعا باتا
، ما كايناش إرادة إذن هذه إشكاليات ماشي سهلة

سياسية باش ما نتقدموش يف جمال احلريات، ولكن اإلشكاليات 
قانونية ودستورية اللي خصنا نلقاو هلا احلل مجيع، وكيظهر يل 

ونبغي نذكركم بأننا . ميكن تتضافر اجلهود يف هاد اجملال
 .مفتوحني على النقاش، مرحبا به يف أي وقت وحني

 :السيد رئيس الجلسة
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سؤال املوايل عن سياسة تشغيل الشباب ال. شكرا
السيد . املنقطع عن الدراسة، لفريق التجمع الوطين لألحرار

 .النائب تفضل
 :النائب السيد وديع بنعبد اهلل

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أساة آالف يف انتظار أن تأيت احلكومة حبلول عملية مل

من حاملي الشواهد العليا واللي كياكلوا العصا، أسبوعيا أمام 
قبة الربملان، كنسائلوكم السيد الوزير خبصوص واحد املعضلة، 

شاب  133.333إىل  2.3.333واحد املأساة حقيقية، 
سنة واللي   81سنويا اللي كينقطعوا على الدراسة قبل سن 

. وجلميع االحنرافاتكيوجدوا نفسهم عرضة للضياع وللتشرد 
السيد الوزير بغينا نعرفو منكم شنو هي احللول االستعجالية 
على املدى املتوسط والقريب بالنسبة هلاد الفئة من الشباب؟ 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير
 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني

 شكرا السيد الرئيس،
 ،النواب المحترمون السادة

 السيدات النائبات المحترمات،
فعال، من خالل . أظن بأن هذه إشكالية مطروحة

اهلدر املدرسي كيمكن واحد العدد ديال الشبان كيوجدوا 
نفسهم قبل ما تكون عندهم واحد التكوين معني يف سوق 

نبغي نذكر بأنه اإلحصائيات اللي كاينة كتقول على أن . الشغل
 . فيهم كيلقاوا مكاهنم يف العمل ..%

إذن أشنا هو احلل اللي موجد هلم حلد اآلن؟ احلل اللي 
كاين هو التكوين، التكوين املهين االجتاه إليه بالنسبة للنظام 

 423.333أذكر بأن هذه السنة كاين . ديال التكوين املهين
شاب وشابة يف األنظمة ديال التكوين املهين، سواء ديال 

العام أو ديال القطاع اخلاص، وكيتعطاهم تكوين اللي   القطاع
كيستمر سنتني بالنسبة للتأهيلي، ومث بالنسبة لالختصاص، 

فيهم   %12وتيتمكن البعض فيهم أهنم يلج الشغل، يف حدود 
إذن خصنا نستمرو يف هذا . كيلقاوا اخلدمة من بعدة سنة

 . االجتاه بكل أصناف التكوين
دناش، اللي مع األسف حذفت املسألة اللي حنا ما عن

، وهو ما عندناش نظام ديال 2333يف البداية ديال سنة 
وحنا اآلن الوكالة الوطنية . الوساطة عمومي بالنسبة هلاد الشبان

ديال إنعاش التشغيل غادي نعطيوها هاد املهمة، ما تبقاش 
، تتكلف لنا بكل les diplômés تتكلف لنا غري ب 

على الشغل وحتاول تقلب على عمل اللي  املغاربة اللي تيقلبوا 
 .كيالئم التكوينات دياهلم، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد وديع بنعبد اهلل
أنا غري بغيت يعين نذّكر بأن . شكرا السيد الوزير

بالنسبة هلاد الشباب اللي مها معنيني باهلدر املدرسي، نذكر 
ي قامت هبا احلكومة السابقة، وخصنا نعرتفو هبا باجملهودات الل
ألف اللي كانوا معنيني  4.3مرينا من  2331بأنه كنا من 

ألف، هذا   2.3سنني مرينا ل  1باهلدر املدرسي، يف ظرف 
 2.3يف هاد . كان بفضل السياسات اللي كانت متبعة آنذاك

ألف اللي بقات كان واحد العدد كبري، وراكم قلتوها السيد 
كانوا كيلقاوا الشغل، عالش؟ ألن االقتصاد   %..وزير، ال

الوطين كان كيسمح هلم باش يلقاوا الشغل، كان واحد التحرك 
 . يف االقتصاد الوطين
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واليوم، سنة من بعد ما جات احلكومة احلالية، سنة من 
ركود اقتصادي، هاد : بعد ما وزعتوا وعود ووعود، ركود كاين 

ا من الدراسة ما بقاوش كيصيبوا، ما الشبان حىت اللي مها خرجو 
بل أكثر من ذلك، حىت اإلدارة، اإلدارة . عندمهش فرص عمل

اللي كانت كتسمح هلم أنه بالنسبة لبعض الوظائف اللي هي 
بسيطة، كان كيمكن له يدخل لإلدارة كسائق، كان كيمكن له 
يدخل كعون خدمة، واليوم بديت كنقول له ال، اإلجراءات 

ك شهادة باش ميكن لك تكون شيفور وال باش اجلديدة كيخص
ميكن لك تكون عون خدمة، إذن حىت هاد اإلمكانية اللي  
كانت عنده وال هاد بصيص األمل اللي كان عندهم غلقنا 

وإيال بغيتوا تعرفوا يعين . عليهم البيبان وما بقى عندهم أمل
اليأس الش وصلوا، أنا كنستدعيكم ومجيع اإلخوان واألخوات 

 21هنايا دخلوا لواحد املقطع فيديو اللي اليوم هادي اللي 
ساعة ومجيع الشباب د املغرب كيشوفوه، واللي كيبني لكم واحد 
احلوار مع أطفال الشوارع وتشوفوا الدرجة ديال اليأس الش 
وصلوا، راه الواقع، هو هذا الواقع ديال املغرب، كندعي كل شي 

 . باش يدخل له ويشوف الش وصلوا
ا ننتظره منكم السيد الوزير، تكلمتوا على اليوم م

التكوين، راه هادوك كنز كبري بالنسبة للمغرب إيال عرفنا كيفاش 
نستثمرو فيهم، راه واحد العدد د الدول كتمىن أنه يكون عندها 
شباب من هاد السن ومن هاد القوة، ولكن إيال عرفنا نستمثرو 

ي، جزء كبري من فيهم يف التكوين، أراه الدعم األوريب راه جا
الدعم األوريب ماشي للتكوين ديال هاد الشباب وجزء كبري من 

فاهلل . املؤسسات املالية اللي كتدعم املغرب ماشي هلاد الشباب
خيليكم، التكوين جيد، والتكوين مث التكوين مث التكوين، 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير. شكرا السيد النائب
 :حد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهنيالسيد عبد الوا

تيظهر يل من بعد هاد املرافعة ما ميكن يل إال نكون 
متفق مع السيد النائب احملرتم، ألنه رمبا اللي حمتاجني وهو أشنا 
هي السياسات اللي هي أكثر جناعة، اللي تيمول التكوين املهين 

ولوه باملداخيل ماشي مها األجانب، اللي تيمولوه مها املغاربة، تيم
 la formationديال   la taxe ديال

professionnelle واللي كنكونوهم يف املراكز ديالنا . 
أنا متفق معك يف التكوين مث التكوين مث التكوين، 
خصنا نزيدو، كاين عمل عند احلكومة، بغينا نوصلو ملليون 

، وتيظهر يل ما  .238خريج ديال التكوين يف األفق ديال 
ي اجتاه آخر، بل رمبا كاين أشياء أخرى اللي خصنا كاينش ش

نديروها، وهي خصنا قناطر ما بني النظام ديال الرتبية الوطنية 
وكنتمىن . والنظام ديال التعليم العايل مع املراكز ديال التكوين

تكون مناسبة يف إطار اللجنة رمبا نرجعو هلاد األمر ونكونو فكر 
له إال أن يكون مفيد لنا مجيعا،  مجاعي يف هاد اجملال، وما ميكن

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال األخري يف هاد القطاع . شكرا السيد الوزير
حول خدمات مصحات الضمان االجتماعي، لفريق التجمع 

 .الوطين لألحرار، السيدة النائبة تفضلي
 :النائبة السيدة سعيدة شاكر مطالسي

 شكرا السيد الرئيس،
 الوزيران،السيدان 

 السيدات والسادة النواب،
السيد الوزير، تعرف مصحات الضمان االجتماعي 
تراجع كبري وخطري وتدين يف اخلدمات رغم اإلقبال الكبري 

السيد الوزير، فالوضعية احلالية اللي كيعرفها املغرب . للمنخرطني
من الناحية ديال اخلصاص يف هاد القطاع الصحي، هذه 

القطاع منذ الثمانينات بشكل كبري، املصحات عبأت هاد 
فيجب . هبدف اجتماعي وغري جتاري مع اجلودة يف اخلدمات
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تسوية وضعيتها، وما ميكنشي منشيو هبا للهاوية، إما عرب متديد 
مهلة اللجوء إىل التدبري املفوض اللي كتنتهي املدة ديالو يف هاد 

ذي فما البديل ال. األواخر ديال الشهر أو عرب آليات أخرى
 .تقرتحونه السيد الوزير، وما هو تصوركم يف امليدان؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير

 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني
 شكرا السيد الرئيس، 

بغيت نشكرك السيدة النائبة احملرتمة والفريق ديالك 
فعال، املصحات ديال الضمان . اللي طرحتوا هاد السؤال املهم

مصحة اللي عندها طاقة استيعابية  84االجتماعي اللي هي 
سرير، واللي كتشتغل وكتستقبل واحد العدد ديال  8884ديال 

النوع  املرضى، واللي طورت اخلدمات الصحية وكتعرف واحد
من االرتباك، نظرا ألن ما بقاتش كتعمل االستثمارات الالزمة، 
ترقبا لتطبيق القانون ديال النظام ديال التأمني الصحي، وكاين 
أجل ديال هناية هاد الشهر باش خاصها تدخل حليز القانون، 

 . ومعناه على أنه رمبا غادي يطرح لنا مشكل
يروم إىل  كاين نقاش اآلن على مستوى احلكومة اللي
ألن ال . التمديد، على أساس أننا خصنا نلقاو حل بديل

أتصور، وأظن أنكم ال تتصورون، على أنه هنار فاتح يناير 
نسدو املصحات ديال الضمان االجتماعي ألهنا ما مواكباش 
القانون، اللي مقدرناش نطبقوه يف هاد املدة كلها اللي تفرض 

 4ال يتسع اجملال ديال  فيها هذا القانون، نظرا لصعوبات عدة
 .دقائق باش نتكلم عليها
 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة سعيدة شاكر مطالسي
يف احلقيقة أنا أصبت . شكرا السيد الوزير على اجلواب

بإحباط عندما أستمع إىل اجلواب، ألنين أنا بنت الضمان 

نخرج بنفس القلق، ألن االجتماعي ودخلت بواحد القلق، وغ
مستخدم  2233ما كاينش شي جواب واضح، وما بالك ب 

مليون  2.1اللي كيتسىن هاد اجلواب اللي عندو نفس القلق و 
 . ديال املنخرطني

أنا، احلمد هلل اللي معنا السيد الوزير الصحة اللي  
كنتمىن يرتاجع حىت هو على املوقف ديالو ألال نتفاجأ أيضا 

ات واللي هي شبه عمومية والتعاضديات اللي بأن هاد املصح
جات يف بإيقاف ديال األطباء ديال القطاع العمومي واللي ما 
حلش املشكل، زاد واحد األزمة خانقة، كنت كنتفهم بأن يتم 
اإليقاف يف القطاع اخلصوصي، وحنا مع القانون والتطبيق ديال 
القانون، ولكن ما فهمناش عالش كان هاد اإليقاف يف 

صحات الضمان االجتماعي، وخاصة وأهنا اجمللس اإلداري راه م
إذن هنا كاين . كيرتأسو رئيس احلكومة أو ال السيد وزير الشغل

 . واحد تناقض اللي ما فهمناش عالش هاد التناقض
غري السيد الوزير، ما تنساوشي بأن هاد القضية راه 
 قضية اجتماعية بالدرجة األوىل، وما ننساوش بأن الضمان

االجتماعي قدم واحد اخلدمات اللي هي مهمة للفئات ديال 
املأجورين يف واحد الفرتة اللي كان القطاع العمومي ما عندو ال 
آليات باش خيدم وما عندوشي إمكانيات وما عندوشي الطاقة 
االستيعابية، حبال اللي قال السيد وزير الشغل راه كاين ألف 

نساوشي هاد العمل سرير داخل الضمان االجتماعي، وما ن
. وهاد القطاع العمومي اللي باقي عندو نفس املشاكل. هذا

إذن كنتمىن باش ميكونوشي اللوبيات داخلة اللي كتضغط باش 
 .يكون هاد املواقف هادي ضد الضمان االجتماعي، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير. شكرا

 :ن المهنيالسيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوي
بغيت نطمئنك سيديت بأنه احلل غادي نلقاوه، وما 
ميكن لوش يكون إال احلل اللي كيخدم املصلحة العامة، 
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واملصلحة العامة تقتضي على أنه واحد املؤسسات اللي كتعطي 
خدمة وكتؤدي خدمات تستمر يف تأدية اخلدمات دياهلا وحنا 

 . حنلو املشاكل واإلشكاليات األخرى
د األمر هذا على كل حال غادي يكون فلهذا، ها

بيديكم انتما ألنكم انتما املشرعني اللي غادي تؤجلوا وال ما 
غتؤجلوش، كنتمىن بلي غادي نتخذو القرار اللي غادي ميشي 

 .يف الصاحل العام ريثما نأتيكم به، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

ومنر إىل قطاع الصحة، . شكرا السيد الوزير على املشاركة
السؤال األول يف هذا القطاع عن معاناة املواطنني باملستشفيات 
العمومية، للفريق االستقاليل، فليتفضل أحد النواب لطرح 

 .السؤال
 :النائبة السيدة نعيمة رباع
 .بسم اهلل الرحمان الرحيم

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 %13ئيات كثرية تؤكد أن حوايل السيد الوزير، إحصا

من املرضى املغاربة الدين يلجون املستشفيات العمومية غري 
ما عملكم وما . راضني عن جودة اخلدمات اليت تقدم هلم

برناجمكم لتبديد هذه الصورة السلبية لدى املواطنني املغاربة؟ 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير

 :ير الصحةالسيد الحسين الوردي، وز 
 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزيرالمحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أوال، ألن هذا تيهم السياسة ككل، سياسة وزارة 
موازاة مع توفري وحتسني تدبري املوارد : وإين أقول . الصحة

طبية وتوفري األدوية فهناك، أنا -البشرية وتوفري التجهيزات البيو
أعتقد أن أهم مدخل لتذليل معاناة املواطنني هو حتسني ظروف 

وهي من االستقبال، فهذا خص يكون من األولويات، 
وتعريف . األولويات، أو أهم مدخل لتذليل معاناة املواطنني

املرضى حبقوقهم وواجباهتم، مما سيساهم يف إزالة االلتباس وسوء 
 . الفهم الذي يفسد العالقة بني املريض واملؤسسة الصحية

كاين قانون داخلي ديال املستشفيات، وحنا بصدد 
وواضحة بني خمتلف األجرة ديالو، الذي أسس لعالقة مسؤولة 

 . مكونات املؤسسة االستشفائية، اإلدارية، التقنية والطبية
فيما يتعلق دائما باالستقبال، فكاين املواعيد، املشكل 
د املواعيد اللي كان مطروح إىل يومنا هذا، وباقي مطروح، بنقطة 
تدبري املواعيد، فالوزارة أقدمت على جتربة منوذجية ببعض 

ا لنظام معلومايت لتدبري املواعيد، فاملواطن املستشفيات، بوضعه
ميكن له عرب اهلاتف، ولكن خصوصا عرب اإلنرتنيت، احلصول 

 . على موعد
اللي بغينا منشيو فيه، أن إدارة املستشفى عرب مصاحل 
االستقبال، هي اللي غادي تعطي املوعد للمريض، وليس 

 . الطبيب أو املمرض الرئيسي الذي كان كيحدد املوعد
كن، الشيء ال جيب إخفاؤه، رغم هاد الشي اللي ل

تنقول، االستقبال وهاد املسائل كلها، هو أن إشكالية املواعيد 
هي براسها تنحسنوها، وليين هي تتأثر كثريا بتواجد املوارد 
البشرية، بالتجهيزات، وخاصة فيما خيص أجهزة الفحص 

 .باألشعة، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيدة النائبة
 :النائبة السيد نعيمة رباع
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السيد الوزير، أنا كنعطيكم تشخيص ديال الوضعية 
 .وكتجاوبوين بنفس التشخيص للوضعية

املعركة ديال املريض يف املستشفيات . السيد الوزير
العمومية كتبدا من الباب، كاين حارس أمن خاص كيحرس 

كيدخل، إيال املريض . املستشفى كأنه كيحرس ثكنة عسكرية
ى املستشفى، وجل للمستشفى، كتبدا واحد املواجهة ومعركة لق

مع النقص يف األطر الطبية، النقص يف األطر شبه الطبية، 
النقص يف األدوية، النقص يف التعامل، نقص يف التوجيه، يعين 

 . واحد املعركة مفتوحة على كل األبواب
كاين املستعجالت السيد الوزير، وأنتم طبيب ديال 

، املستعجالت كيشوفها املواطن املغريب يف واحد املستعجالت
الليلة كأهنا واحد  القناة تلفزية مخسة ديال النجوم، كيشوفها متا

  .من الليايل الكاميكازية
السيد الوزير، عندكم مديرية ديال املستشفيات، ما 
عرفتش أشنو الدور ديال هاد الناس إيال ما نزلوش عن قرب 
وعاينوا وسايروا هاد املستشفيات، ما عرفتشي واش باقني  
كنخدمو بنفس الطريقة؟ إيال هاد الناس ما قدروشي يبدعوا وما 

ن احلمل  قدروشي يبتكروا واحد طرق جديدة للتسيري، وإيال كا
كبري السيد الوزير، انفتحوا على اجلماعات احمللية، انفتحوا على 

ألن هاد الشي اللي قلتيوه . اجملتمع املدين، بدعوا طرق جديدة
يل السيد الوزير كان يف املخطط القدمي، كان واحد الربنامج 
ديال املواعيد وما تفعلش، كان واحد الربنامج ديال أنسنة 

. ش، كانت عدد ديال األمور وما تفعلتشاملستشفيات وما تفعل
ما نبخسوشي أي عمل كتقوموا به السيد الوزير، ما كانديروش 

لكن الوترية بطيئة جدا، . املزايدات وكنعدمو أي عمل كتقومو به
واملواطن املغريب حاليا ماشي هو املواطن املغريب سابقا، املواطن 

قدري أنين املغريب شحال هذا كان كيقول قدري، املستشفيات 
نتداوى على هاد الشكل، أما اآلن كيقول لك حقي يف العالج 

وبالتايل، الوترية باش كتشتغلوا . اجليد، خصنا نعطيوه عالج جيد

السيد الوزير هي وترية بطيئة جدا اللي غادي تؤثر حىت على 
 . عالج املريض واملواطن املغريب

شعوب كنعرفو السيد الوزير، بأن املواطن املغريب من ال
اللي يعين حتصى من بني الشعوب اللي الصحة ديالو على قد 
احلال، فإيال هو الصحة ديالو على قد احلال ومشى للمستشفى 
العمومي وما تلقاش العالج ومل يعتىن به، فما كاين صحة وما  

 . كاين تنمية بشرية وما كاين تنمية اقتصادية
ة العمل سرعوا يف وتري . السيد الوزير، مزيدا من اليقظة

ويف وترية اإلصالح، ألن راه املوارد ديالنا، ما عندنا إال املوارد 
 .البشرية، ما عند املغرب والو، غري املوارد البشرية، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
تتقويل  ألن أنا متفقني، انت. شكرا السيدة النائبة

تنعاود التشخيص، ما شي تنعاود التشخيص، أنا تذاكرت على 
وترية . االستقبال اللي ما دويتيش عليه، ال، غري باش نقول لك

بطيئة جدا، املعركة مفتوحة على مجيع األبواب، إيوا هاد الشي  
كل شي متفقني عليه، منني تتجبدي بعض األمور وتتقويل يل 

ه هاد الشي كان وما تفعلش، إيوا حىت السيدة النائبة احملرتمة أن
حنا تيخصنا إذن نطرحو السؤال، حنا جينا باش نفعلوه، هاد 
الشي كان ما تفعلش، حنا متفقني، وليين هاد الشي الرتاكمات 

سنة واش انيت السيدة النائبة احملرتمة واش انيت   3.اللي عندها 
شهور؟ كاين يعين حاجات اللي  1كتظين بأن يف ظرف يعين 

 . قمنا هبا
ملي دوييت على املستعجالت، هادي من بني 
األوليات، هادي اعطينا غري شهر وال شهرين، حنا تنوجدو، ما 
بغيناش نبداو بدون باش نوجدو كل شي األمور برؤية مشولية، 
الرقم خذيناه، ذيك املروحية موجودة، تنتسناو سيارة اإلسعاف 

دي نبداو، اللي هي عبارة عن مستشفيات متنقلة باش غا
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عام وحنا بغينا حنلوه يف  3.اعطينا غري شوية د الوقت، واش 
انيت براسك تتشهدي كتتقويل هاد الشي كان . مسيتو، أنا متفق

وما تفعلش، هاد كان خصو يتدار وما تدارش، وحنا بدينا 
 .نديروه، وشكرا السيدة النائبة احملرتمة

 :السيد رئيس الجلسة
املوايل عن الوضعية  السؤال. شكرا للسيد الوزير

الصحية ببعض األقاليم، للفريق االستقاليل كذلك، تفضل 
 .السيد النائب

 :النائب السيد عبد اهلل أبو فارس
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير، أمام توسع عمراين ودميغرايف كبريين، 

الطبية وضعف يف اخلدمات الطبية وأمام ضعف يف التجهيزات 
أيضا، على سبيل املثال بالسنة إلقليمي برشيد وسطات، ما هو 

 .برناجمكم لتحقيق التوازن بني هذا وذاك؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم،

 دة النواب المحترمون،السيدات والسا
كذلك اجلواب على هذا السؤال، ألن ما غاديشي 
نبقاو يف جهة بوحدها، يعين السؤال خصين نتطرق ونسرد 
ونبسط يعين سياسة وزارة الصحة، اللي ما غاديشي ميكن يل 

د الدقائق، لضيق الوقت، نبقاو يف سطات، باش  4نديرها يف 
يو ونقولو ما كاين نعطيك املعطيات، ألن ما غيمكن لناش جن

هنا االختالالت كاينة، نعطيك مثال إقليم . حىت حاجة
 . سطات

إقليم سطات يتوفر حاليا على مؤسستني استشفائيتني 
بكل من، كاينة واحدة يف سطات وواحدة يف بن امحد، جبوج 

طبيب  833، يؤطرمها أزيد من 113سرير،  113هبم فيهم 
. مولدة 23 فيهم 2.3ممرض، هاد  2.3وما يقرب من 

تتوفر املؤسستان االستشفائيتان جبوج، فيهم سكانري، جهاز 
فيهم ، la mammographieفحص الثدي باألشعة 

جوج ديال مكثفات ديال اإلشعاع الضوئي 
l’amplificateur de brillance  ، فيهم جوج أجهزة

فيهم واحد ال ، l’éco-dopplerالفحص بالصدى 
holter،  ديال ديال األجهزة  1فيهم.. . 

مؤسسة صحية  11باإلضافة إىل كذلك، هناك 
مجاعة حضرية وقروية، أي مبعدل  1.أساسية، اللي موزعة على 

 .حوايل مؤسستني لكل مجاعة
كاين نقائص متفقني، خاص شي حاجة على الصعيد 

ولكن غري اللي بغيت نقول، هاد اإلمكانيات . الوطين متفقني
هي تقارب املعدل الوطين، أو  وهاد املوارد اللي كاينة يف سطات

 .شكرا السيد النائب احملرتم. أفضل منه يف بعض األحيان
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب. شكرا للسيد لوزير
 :النائب السيد عبد اهلل أبو فارس

أنا نضيف أكثر من هاد الشي اللي قلت انت السيد 
ماليري  4ترصدت  PFGSSالوزير، هو أنه يف الربنامج ديال 

. ديال السنتيم للمستشفى ديال احلسن الثاين اللي هو جهوي
طبيب مابني جراح  13لكنه لألسف، وكاينة فيه ما يزيد على 

وما بني اختصاصيني وما الطب العام، لكن فني كاين ما هي أم 
اآلفات كما يقال، كاينة يف األطباء، يف املوارد، ليس كلهم، 

تشفى احلسن الثاين اآلن فمس. ولكن يف األطباء أ السيد الوزير
مرتع للفساد بكل املعايري، كيف؟ فللي غادي للمستشفى ديال 
احلسن الثاين أنه كيصدم مع هاد املشكل ديال املواعيد، 
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فالطبيب عندما يريد أن يبتز مواطنا ما كيلتجئ للموعد، كيقول 
لو، كيدخل اإلنسان باغي يدير عملية جراحية على سبيل املثال 

وال على املصران الزايدة كياخذ موعد ديال سبعة  على املرارة
أشهر، كيخرج عند الباب كريجع يدير العملية ديك الساعة وال 

درهم  833الغد ليه ببياض املقص، وبياض املقص ماشي هو 
 %3.درهم، بياض املقص هو  3.درهم وال  3.وال غري ب 

من الواجب اللي يؤديه يف مصحة باش يؤدي هاد العملية 
 . هادي

واألكثر من ذلك، أكثر من ذلك، وفني كاين املأساة 
يف اجلراحة ديال العظام السيد . الكبرية، وهي يف جراحة العظام

الوزير، جراحة العظام الناس اللي كيديروا اجلراحة، أنا ال أقصد  
كلهم، ولكن الناس اللي كيديروا اجلراحة د العظام كيلزموا على 

دوات من صيدلية خاصة ال املريض على أنه ميشي يشري األ
غريها، ما ميشي ال للدار البيضاء ال ملراكش ال لفاس وال 
ملكناس، خصو يشريها من سطات من مصحة خاصة، واش  
كتستعمل وال ما كستعملش؟ واش يعاد استعماهلا أو تعاد 
لنفس الصيدلية وال ال؟ وبثمن اللي كيسوى، اللي كتسوى 

أو  1.333ملرضى ب درهم كيشريوها ا 433درهم أو  233
 . درهم 2.333أو  1.333

وأكثر من ذلك، يستدرجون املرضى إىل مصحات 
خاصة بربشيد، ونعطيك األمساء ديال املصحات، واحبث فيهم، 
وغتصيب على أنه العدد ديال العمليات اجلراحية كلها جاية من 
سطات وأن األطباء اللي دايرينهم مستدرجينهم من املستشفى 

هذا راه فساد جيب أن يبحث فيه، . سطاتاجلهوي ديال 
وجيب أن تبحث ملفات هذا الفساد، الناس راه تغنات، راه  

مليون يف النهار من هاد العملية هذه  .مليون و  .كتخرج 
 . السيد الوزير

لذلك، وبعد املنطقة على بعض الناس، منطقة الربوج 
، واحدة بنب أمحد، 2يعانون من، اعطيتيين قليت يل عندنا 

فالربوج أبعد نقطة من املنطقة، الربوج اآلن ما فيهاش 
مستشفى، فيها العقرب كتقتل الوليدات، اللي كينتقلوا من 

 l’ambulanceالربوج باش يوصل للربوج وباش هتزو ال 
د السوايع وغادي  1وتديه لسطات خصو يوصل للربوج يف 

وانتما كتعرفوا أن العقرب ما . يكون اللي اعطى اهلل اعطاه
. عندها دواء إال اإلنعاش، واإلنعاش ما كاين إال يف سطات

 .  لذلك السيد الوزير، االهتمام هباد األمور، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 . السيد الوزير. شكرا السيد النائب
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

أوال إيال مسحيت يل، نأكد . شكرا السيد النائب احملرتم
ها، أنت أشرت إليها، كاين الفساد واالبتزاز، عليها وخا قلتي

وليين امسح يل ما نوضعوش مجيع املهنيني يف نفس الكفة،  
كاينيني ناس، عرفيت وأنا قلتها لك، كاينني ناس شرفاء، نزهاء،  
عندهم حس املسؤولية، عندهم حس الوطنية، ومها باش 

ش خدامني، هذا خصنا بعدا نكونوا واعيني به، ألن لو ما كانو 
هادو ما نكونوش، يعين وهاد الشي، أنا عرفتك كتدوي بقلبك، 
هاد الشي كابن، وليين غري خصنا نعرفو، ألن كنتوجه أنا 
للمواطن املغريب اللي تيشوف فينا اليوم، باش ما منشيوش يعين 
هلاد النقطة السوداء أراه وكل شي أسود يف كل شيء، كابن هاد 

 .حنا، هادي النقطة األوىل
الثانية، ما خصناش عاود تاين مجيع مشاكل النقطة 

. الدنيا واآلخرة ديال هاد القطاع نديروه يف ظهر املوارد البشرية
مها راه خصنا نعرفو بأن من ناحية الرقم ضعيف جدا، وتيعملوا 

 . يعين يف ظروف خايبة بزاف، ما عندمهش اإلمكانيات وهذا
رتم، وهلذا، اللي ميكن يل نقول لك أ السيد النائب احمل

هاد القطاع خصو حلول جذرية، خصو حلول هيكلية، ماشي 
 كيافش غادي نديرو هلاذ احللول ؟ . خذ هذا وهذا
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أوال، كاين مثال يف سطات، هاذ الشي اللي كتقول، 
أول مرة يف سطات كاين إحداث واحد القسم لألطفال حديثي 

السابقة الوالدة، باش نتبعو الربنامج اللي كان دارتو الوزارة 
لتخفيض وفيات األطفال واألمهات، مبستشفى احلسن الثاين، 

 . ، هادي أول مرة  les couveusesما دايرين فيه ديال
ن، شريت ليه، يعين خمتصني يف جراحة العظام، وحنا يكا

غاديني بالتدرج باش هاذ املستلزمات الطبية اللي تتحط هاذ 
ا احلديد، اللي املشكل اللي دوييت عليه، اللي تنسميوه احن

غادي نديروه يف املستشفيات باش  هذا تيشريهتنقولو سري شري 
هاذ املشكل ما يبقاش مطروح، وليين هاذ الشي خصو شوية د 

أنا متفق معك، أراه بدينا يف املستشفيات اجلامعية . الوقت
مجيع إن شاء اهلل  2384أواخر هاذ السنة، وابتداء من سنة 

ن عندهم هاد املستلزمات الطبية، املستشفيات اجلهوية غتكو 
 .باش املواطن ما يشريهاش، وشكرا السيد النائب احملرتم

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل عن التسربات . شكرا السيد الوزير، شكرا

اإلشعاعية باملستشفى اإلقليمي إلنزكان، لفريق العدالة والتنيمة، 
 .تفضل السيد النائب

 :ن عبد الرحمانالنائب السيد نور الدي
مت تسريب تقرير  2382السيد الوزير، يف شهر يونيو 

تقين للمركز الوطين للوقاية من األشعة، يفيد وجود تسربات 
إشعاعية خطرية مبصلحة الكشف باألشعة باملستشفى اإلقليمي 

، فأصيب كل العاملني 2332إلنزكان، والذي يعود تارخيه إىل 
ر باهللع والرعب، مما دفع بأقسام األشعة باملستشفى املذكو 

بعضهم إىل رفض مواصلة العمل باملستشفى إىل حني توفري 
 . شروط السالمة للعاملني وللمواطنني سواء

ما هي أسباب عدم تفعيل : لذا نسائلكم السيد الوزير 
مقتضيات تقرير املركز الوطين للوقاية من األشعة فور صدوره 

تخذها وزارتكم، أو ؟ وما هي اإلجراءات اليت ست 2332سنة 

اليت اختذهتا، حلماية املوطنني وضمان سالمة العاملني بأقسام 
األشعة باملستشفى املذكور خصوصا، ومجيع املستشفيات يف 

 .الوطن عموما ؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

 شكرا السيد النائب المحترم،
 الرئيس،السيد 

 السيدة الوزيرة، السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أوال، ال بد من التذكري أن اسرتاتيجية وزارة الصحة 
الرامية إىل الوقاية من األشعة، كاين هناك مركز وطين للوقاية من 

: األشعة يف املغرب تابع لوزارة الصحة، اللي عندو عدة مهام 
على تطبيق اإلجراءات الوقائية الضرورية حلماية املراقبة والسهر 

العاملني حتت األشعة، ولكن ماشي غري العاملني فقط، وكذلك 
 . املرضى والسكان والبيئة من املخاطر احملتملة

أما خبصوص ما روج له، أقول ما روج له حول وجود 
تسربات إشعاعية باملركز االستشفائي إلقليم إنزكان، األمر كان 

  le plombageقط مبراقبة جودة الرتصيص، يعين يتعلق ف
داخل قاعة أجهزة األشعة، وهذه املراقبة كانت  la salle ديال 

جيت أنا كوزير، لقيت هاذ املركز الوطين . بطلب من املندوبية
اللي شريت ليه، وقال ما كاين  2332-.3-81مشى بتاريخ 

 حىت حاجة، جيت أنا كوزير، غري بديت جبدت هاذ امللف
بعدا اطلعت عليه، طلبت إعادة املراقبة، ورجعوا هاذ الناس، 

، وما لقاوا أي تسرب 2382-32-84رجعو بتاريخ بالضبط 
 . إشعاعي يستدعي إغالق هذه املصلحة، حىت حاجة

ولكن كذلك هاذ العاملني اللي متا ف هاذ املصلحة 
س راه تيتم التتبع دياهلم، املراقبة دياهلم من األشعة بواسطة قيا

ديالو اللي   l’appareilاجلرعات الفردية، كل واحد عندو
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خدام متا، مل تسفر عن أي جتاوز للحد املسموح به حلد اآلن، 
 .وشكرا السيد النائب احملرتم

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد النائب، التعقيب

 :النائب السيد رمضان بوعشرة
 شكرا السيد الرئيس،

وتعقيبا عليه، أوضح ما . السيد الوزير، أشكركم على اجلواب
 : يلي 

أوال السيد الوزير، هاذ التقرير ديال املركز الوطين للوقاية 
، ومت إخفاءه والتكتم عليه إىل 2332من األشعة قد أجنز يف 

، ها هي األوىل، كنسولوكم عالش هاذ 2382أن مت تسريبه يف 
آلن املعلومة مكفولة دستوريا؟ التكتم يف واحد العصر اللي ا

 . املسألة األوىل
املسألة الثانية السيد الوزير، مضمون التقرير جاء ليؤكد 
وجود تسربات إشعاعية وبشكل متدرج يف بعض األجهزة، 
ارتفاع نسبة التسربات يف الغرف التابعة ملصلحة الفحص 

مرت،  8.22باألشعة، احلاجز الواقي من األشعة يبلغ حاليا 
 2.23ث أن املعايري اللي كتديرها منظمة الصحة العاملية هو حبي
مث عدم توفر العاملني عن النظارات الواقية واأللبسة . مرت

 . والتجهيزات
املسألة الثالثة، السيد الوزير، هي اللي كتعلق باآلثار، 
هناك آثار سلبية على العاملني باملصحة وباملرضى ومبحيطهم 

ر أمراض غامضة يف صفوف العاملني، العائلي والعالئقي، وظهو 
. ومن األمثلة، ممرضة يعين وقع هلا إجهاض  ثالث مرات متتالية

 . وهناك آثار سلبية كذلك على احمليط ديال املستشفى
النقطة الرابعة السيد الوزير، هو أنه الوزارة مل تقم بأي 

، وهناك حمضر 2382إىل  2332خطوة ومل حترك ساكنا من 
بني الوزارة وبني العاملني، هنا التزمت فيه  2382يونيو  21يف 

الوزارة بتوقيف ذاك القسم ديال األشعة وكذلك بإصالح 

واملستشفى، السيد الوزير، مل يعد قادرا على . جمموعة من األمور
. ألف نسمة 143االستجابة حلاجيات السكان، ألن جتاوز 

 الذي نطلبه منكم، إعادة النظر يف توفري مستشفى جديد،
 .وشكرا السيد الوزير. ولكم أن تتحقوا يف هذا األمر

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير. شكرا للسيد النائب

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
أنا امسح يل ما نقولش . شكرا السيد النائب احملرتم

أوال اجلزء األول من التساؤل ديالكم كتقول عالش  . متفق معك
كنخبع؟ أنا تنقول لك بالنسبة يل ما كاين حىت شي حاجة 
خمبعة، أنا جيت كوزير وتنشوف يف مجيع امللفات، اطلعت على 

افوا، هاد امللف وصيفطت هاد الناس واعطيتك حىت فوقاش ش
 . هادي النقطة األوىل

ثانيا، أنا تنقول لك السيد النائب احملرتم، ما عمرو كان 
يعين شي اتفاق بني الوزارة وهاد الناس أنه غنسدو هاد الشي، 

، 4تقارير وال  2ما كاينش، ألن التقرير عندي، اللهم إيال كانوا 
 .اهلل أعلم

، ثالثا، ما ميكن لناش نقولو حنايا يف وزارة الصحة
وحىت انت كنظن، واش وزير مسؤول يعين غنخليو الناس تيموتوا 
وتيديروا وحنا نقولو هلم ال غري خليوا؟ ما ميكنش هاد الشي، ما 
ميكنش تطيح يل للبال أنا متاما، مع أي مسؤول، ماشي حيث 
وزير، واش انت عندك، وأنا طبيب وعارف آش كاين وغنخليهم 

حل، مجيع املصاحل ديال وغادي منشي يف هاد اإلجتاه؟ املصا
األشعة كلها كتكون مصادق عليها وفق املواصفات الدولية ديال 

فإيال كان عندك شي تقرير آخر رمبا من . املنظمة العاملية للصحة
 .غري اللي عندي أنا جيبو يل، أنا مستعد

ثالثا أنه، النقطة األخرية اللي شريت ليها وقليت عاود 
متفق معك، وليين أنا كنظن،  تاين املستشفى خصو، اللي أنا

ألن عندك احلق، ألن يف قطاع الصحة غري كنقيسو جزء  
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كنقيسو السياسة الصحية ككل، أنا متفق معك، حنا يف إطار 
 .اليد يف اليد مع املنتخبني إن شاء اهلل وغنبقاو هكا، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل عن غالء تكاليف الولوج الطيب . شكرا

ملصحات اخلاصة، لفريق التجمع الوطين لألحرار، تفضل با
 .السيد النائب

 :النائب السيد محمد بن محمد السالسي
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يتفاجأ املواطنون عموما بغالء أمثنة التطبيب والولوج 
اخلاصة، وتفرض عليهم هذه املصحات اخلاصة إىل املصحات 

جمموعة من الشروط القاسية والغري مناسبة، يعرض هذا حياة 
 . املواطنني إىل اخلطر

السؤال ديالنا، السيد الوزير، عن واقع االستشفاء 
باملصحات اخلاصة، وشنو هي املقاربة اللي جابت احلكومة 

خلاصة؟ وشكرا ملواجهة غالء أمثنة الولوج الصحي باملصحات ا
 .السيد الوزير احملرتم

 :السيد رئيس الجلسة
 . السيد الوزير

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أوال، أشكركم على طرحكم هلذا السؤال املهم حول 
 . تكاليف الولوج الطيب للمصحات اخلاصة

اللي خصنا نذكرو به أوال، التمييز بني حالتني يف 
 : املصحات اخلاصة 

األوىل تتعلق يف املصحات اخلاصة باملستفيدين من  -
التغطية الصحية اإلجبارية، هادوك كيفاش تيخلصوا؟ يتم فيها 

ألسعار من خالل اتفاقيات مجاعية بني اهليئات املكلفة حتديد ا
مع مقدمي  la CNSSو  la CNOPSبالتسيري، يعين 

 (. األطباء)اخلدمات الطبية 
الفئة الثانية، هي غري املستفيدة من التغطية الصحية،  -

فإن األسعار املطبقة عليها حددت بقرار وزير الصحة ديال 
ال وقرار، ما نساوش، احملدد لسقف سعر األعم 11أكتوبر 

الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف بالشؤون االقتصادية 
 . .233والعامة ديال 

حنا متفقني، رمبا غنجي للتعقيب، السيد النائب 
احملرتم، أنه ما يالحظ، وشريت ليه وأنا متفق معك، وعمليا وعلى 
أرض الواقع، هو عدم التقيد باحرتام مقتضيات النصوص 

يمية اجلاري هبا العمل، وذلك من خالل الدخول يف التنظ
مفاوضات، كتكون مفاوضات بشأن حتديد التعريفة بشكل 

 . أش خصنا نديرو؟. جزايف بني املريض ومقدمي اخلدمات
حنا إىل يومنا هذا غادي، أراه كنت شرت يف واحد 

أيام، وأعلمت املصحات  4الدورية خرجت هادي شي 
يناير غادي نبداو يعين تفتيشيات يف اخلاصة، ابتداء من فاتح 

يوم،  .8مجيع املصحات، وليين ما غاديشي متشي هنار و 
أيام باش غنحاول حنلو  1أيام وغنرجعو  4غنمشيو هنار ونرجع 

هاد املعضلة، وربا يف التعقيب غادي نقوهلا لك دبا، هادي 
 .ماشي مشكل وزارة الصحة بوحدها، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد النائب، التعقيب. السيد الوزيرشكرا 

 :النائب السيد محمد بن محمد السالسي
ولكن . شكرا السيد الوزير احملرتم على اإلجابة ديالك

حنا التساؤل . امسح يل غنوضح لك، هو خصهم واحد املراقبة
ديالنا والسؤال ديالنا جاء هو ملصلحة املريض، باش ما يبقاش 
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با، وانت كتعرف املستشفيات ديالنا يتلقى استفزازات، ألن غال
منني ما كياكلوش كيكون يف حالة ضرر كيخصو كيلجأ 

هاديك املصحات اخلاصة خص املراقبة . للمصحات اخلاصة
ديال املمرضني وديال األدوات، خص املراقبة ديال مفتشي 
الشغل بسميتو، كذلك املراقبة عاود تاين ديال األكل دياهلم 

 . مثال كيفاش كياكلوا
وهلذا السيد الوزير، حنا نطالب مبصلحة خاصة، ألن 
دوك الناس منني كيتضرروا خصهم ميشيوا يشكيوا، مصلحة 
خاصة اللي فني يقدموا الشكايات دياهلم، وتكون ملزمة 

خلينا من اللجوء إىل احملاكم . باإلجابة على الشكايات دياهلم
اكل اللي  وال األخطاء الطبية، وال مثال ديال جمموعة ديال املش

 . كيعانيوها وكيتلقاوا استفزازات
كذلك نطالب السيد الوزير، أن لألسف كان عندي 
اجلواب ديالكم األسبوع السابق يف أحد املستشفيات اللي  
كانت ديال تيسة، بغيت يف إطار ديال أن نقول أننا  
كنوجهوكم، هو أن داك املستشفى ما كاينش، اهلل جيازيكم خبري 

نا ولد املنطقة ديال تيسة، خاص تكون هنا باش نكونو، أ
املسؤولية، منني خترج شي حاجة، انت ما عارفش املشاكل 
دياهلا، رمبا عارف غري احمليط أن شنو كاين داخل الوزارة، ولكن 
حنا اللي عارفني باألمور ديالنا، راه كاين مشاكل خصك 
تعرفها، باش ما نبقاوش نلجأو هلاد املصحات اخلاصة، ألهنا راه  
كارثة عظمى، وانتما كيف كتجيوا بأن جمموعة ديال القوانني 

 .وشكرا السيد الوزير احملرتم. اللي مشكلة هاد القضية هادي
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير. شكرا
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

ال، غري قليت أن نص اإلجابة جاوبيت عليها انت 
أراه بزاف د الناس . عشخصيا، ألن هادي مسؤولية اجلمي

غالطني، تيجيوا عندنا يوميا لوزارة الصحة وتيقول لك وا الدوا  

واش وزارة الصحة غتمشي للسوق . كيتباع يف السوق يف وجدة
حنا نشاركو يف هاد . السالم عليكم، كتبيع الدوا؟ هادي ماشي

الشي، إىل يومنا هذا، راه خصنا نعرفو التفتيش أراه هي 
لداخلية، وكاين قوانني يف هاد الشي، ماشي شي مسؤولية وزارة ا

من  22حاجة اللي تنقوهلا أنا من راسي، كاين املرسوم، املادة 
املتعلق حبرية األسعار  2331ديال  12..33.1املرسوم ديال 

واملنافسة، اللي كيجعل واحد املراقبني ديال األسعار التابعني 
ون يف ذلك الذين لوزارة الداخلية، وكذا موظفو اإلدارة املختص

يتم تعيينهم باقرتاح من طرف السلطة احلكومية طبقا هلذا 
فحنايا هاد الشي اللي تتمشي ليه، االقرتاح مهم، أنا . املرسوم

ما عندي مانع، منشيو رمبا يف مصلحة وحيدة وموحدة اللي 
وقلتها لك، حنا إىل يومنا هذا، . خص تراقب هاد الشي

ها بالزربة ابتداء من فاتح يناير هي األجرأة اللي ميكن لنا نديرو 
القيام بعمليات تفتيش تسهر عليها فرق مكونة من أطر هذا 

الوزارة وممثل من اهليئة الوطنية لألطباء، وكذا ممثل عن املكتب 
شكرا السيد النائب . البلدي الصحي، هتم خمتلف ربوع اململكة

 . احملرتم
 :السيد رئيس الجلسة

ؤال األخري يف هذا القطاع هو آين، الس. شكرا السيد الوزير
ويتعلق باملعايري املعتمدة يف إحداث املستشفيات باملناطق، 

 .لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد عبد النبي بعوي

 .شكرا السيد الرئيس
 شكرا السادة الوزراء،

 السادة النواب المحترمون،
ما هو : كالتايل   السيد الوزير، السؤال ديايل هو

الربنامج ديال الوزارة ديالكم يف إحداث املستشفيات باجلهة 
 .الشرقية، وما هي املعايري املعتمدة لذلك؟ وشكرا السيد الوزير

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
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 شكرا للسيد النائب المحترم،
 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة، السادة الوزراء،
 لنواب المحترمون،السيدات والسادة ا

أوال، املعايري، خللق املستشفيات، ما كاينش معايري 
للجهة الشرقية، أنا فهمتك، بغيت غري نسولك، هي معايري 

: باش نذكر هبا، ما فيها باس نذكر هبا . على الصعيد الوطين
إحداث املؤسسات االستشفائية من الدرجة األوىل، وهي مبا 

خصها تكون من الناحية  خيص املستشفيات احمللية، كاين،
 : الدميغرافية ومن الناحية اجملالية 

من الناحية الدميغرافية، إيال بغينا نبنيو مستشفى حملي 
( أنا جاي)خص للسكانة ال تقل على عشرين ألف نسمة 

وتكون اجملال ديال التغطية ديالو، يعين الناس اللي غيجيوا لذاك 
الشرط غري متوفر فهذا . ألف نسمة 13املستشفى على األقل 

 43اللي حطييت يف السؤال ألن هي  بالنسبة هلاد بلدية بين درار
 . ألف نسمة د الناس اللي كيجيوا متا

أن يكون بعيدا مبا فيه الكفاية : ومن الناحية اجملالية 
عن املؤسسات االستشفائية القائمة، حبيث تكون املسافة 

وبني هاد وخصوصية التضاريس اللي تتفرق بني املستشفى  
وهذه، هاد املستشفيات كلها د بين درار . املستشفيات موجودة

كيلومرتات من مدينة وجدة اللي غنذكر   83بعيدة إيال كثري 
 . هبا

أشري إىل أن بلدية بين درار تتوفر حاليا على مركز 
ديال األسرة للوالدة،  .صحي حضري فقط، ودار للوالدة هبا 

ممرضني متعددي  .ات و د املولد 4يؤطرمها طبيب عام و 
 .شكرا. االختصاصات

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد النائب، التعقيب

 :النائب السيد عبد النبي بعوي

اللي فهمت منك أ السيد الوزير، أن الناس إيال كانت 
 3.ألف ساكنة وال  13بشي مدن اللي فيها، وال مجاعات، 

ألف ميكن ميشيوا ميوتوا، ما خيصهمش، هاد الشي اللي فهمنا 
 . السيد الوزير

هاد مدينة بين درار أ السيد الوزير اللي تكلميت عليها 
للي حميطني هبا، مجاعة مجاعات ا 2ألف نسمة، وزائد  13فيها 

ألف  23+ ألف  23بين خالد و أنكاد اللي فيهم تقريبا واحد 
وبين درار بعيدة على . كلم  .8ساكنة اللي ال تبعد تقريبا واحد 

. كلم أ السيد الوزير  83كلم، ماشي   22مدينة وجدة ب 
، مجاعات اللي كتوفر "أنكاد"وكاين أحواز ديال وجدة، ديال 

. لف ساكنة وال تتوفر على مستشفياتأ 3.على أكثر من 
ألف  13: فكيك -وإيال مشينا لبين تدجيت بإقليم بوعرفة

. ساكنة ببين جتيت ليس لديها طبيب، ماشي مستشفى، طبيب
أضف على ذلك السيد الوزير، كاين هناك عدة مجاعات اللي 

 .كربى ال تتوفر على مستشفيات
ا بغيناش السيد الوزير، حنا ملي كنبغيو املستشفيات م

مستشفيات عظمى، بغينا واحد املستشفيات اللي تتوفر فيها 
على األقل قسم ديال الوالدة  اللي كيكون به معدات، ال طبية 
وال بشرية، وكذلك مستعجالت يف املستوى، ألن السيد اللي 
مريض، أ السيد الوزير، اللي على خاطرو حىت للصباح ويشد 

شكل، بالصح اللي يف طاكسي وميشي للطبيب، ما عندناش م
 . واحد احلالة استعجالية ال ينتظر، ما عندوش الوقت كثري بزاف

وهنا السيد الوزير، كاين واحد اإلمكانيات مالية 
وبشرية كثرية هتدر يف مناطق أخرى، ماشي مناطق، ملي  
كنخلطو ونبنيو برارك وكنسميوهم مستوصفات، هذا السيد 

هم، ألن فيها هدر ديال الوزير كنتمناو باش هتدموهم وتلغيو 
املال وفيها هدر ديال املوارد البشرية، أراه هادوك املمرضني اللي 
عندك يف هادوك املستوصفات حىت مها خصهم يتداواو، حىت 
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مها مساكن راه، مرة مرة خصهم يدخلوا للمستشفيات، ألن ما 
 .كاينش إمكانيات، حىت هادوك املتوفرة لديهم فني كاينني

سيد الوزير، باش خنففو على املستشفى وباملناسبة ال
اإلقليمي ديال وجدة، اللي هو اآلن اللي هو مستشفى جهوي، 
يعين ما بقاش إقليمي، ألن كل شي اجلهة كتكب فيه، أراه أ 

  CHUالسيد الوزير خص اإلسراع باإلهناء ديال مستشفى 
اللي اليوم كنشكرو السيد الوايل وىل هو الشاف ديال، رئيس 

يقوم هباد العمل هذا، بالتسريع، وتوفري املوارد البشرية الورش، ك
السيد الوزير، ماشي عاود حىت نساليو ونبقاو نقلبو عاود على 
املوارد البشرية، أراه مستشفى الفارايب أ السيد الوزير، أراه هادوك 
الناس املرضى د السكري اللي كيعانيوا من تعفنات يف األقدام 

ى الفارايب ما بقاش كيستقبلهم منذ راه اليوم مستشفأ دياهلم
حىت يتعرضوا لقطع األعضاء دياهلم، ال الرجلني دياهلم  2332

وكيفاش اليوم نشوفو مستشفى . وال اليدين أ السيد الوزير
السيد الوزير؟  chauffage centralالفارايب ال يتوفر على 

وهاد احلالة، وانت كتعرف مدينة وجدة الربد اللي كاين، واش 
ك الناس املرضى، ما عليك غري حتقق من هاد الشي  هادو 

 ... السيد الوزير 
 : السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير. شكرا السيد النائب
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
أوال، أطمئنك السيد : بعجالة، يف ثالثة د النقط 

النائب احملرتم، أنا ما عمري نقول للمواطنات سريوا متوتوا كيف 
أنا فهمتك كيفاش قريتيها، وعندك احلق، . قليت، بالعكس

بالعكس، خصنا نعملو اليد يف اليد باش حنلو، هادي النقطة 
 .األوىل

النقطة الثانية، ما غاديشي نتذكر باش نقول لك أنا 
يوم راين يف وجدة على  .8خدام أكثر من اآلخرين، كل 

معة وال مستوى املركز الصحي اجلامعي، ورمبا غنمشي هاد اجل

وباش نقول لك التجهيزات كلها . اجلمعة اجلاية عاود تاين
شريناها، تقريبا كلها موجودة، وحنا يف هاد العام املستشفيات 

 2433منصب مايل زيادة على ذاك  8333اجلامعية اعطاونا 
اللي عندنا يف املراكز الصحية اجلامعية، باش ناخذو منو واحد 

 . الرقم مهم لوجدة
األخرية، أنا غنقول لك نوعدك أنه إيال مشيت النقطة 

هاد اجلمعة وال اجلمعة اللي بعدها غنعيط لك باش حنا جنلسو، 
أنا ما تنقولش هادي معايري ديال الوزارة، رمبا حنا غالطني، حنا 

 on ne détient pas laماشي، امسح يل نقوهلا لك
vérité .لوقت حنا درنا هاد املعايري كانوا قدام، رمبا جات ا

أننا نبدلوهم، أراك شريت ليها، أنا أحسن حل هو نتناقشو 
أنا نوعدك منني . معكم انتما كمنتخبني ومع الناس ديال امليدان

شكرا . غنجي غنعيط لك وجنلسو ونلقاو حلول إن شاء اهلل
 . السيد النائب احملرتم

 :السيد رئيس الجلسة
ىل ننتقل إ. شكرا السيد الوزير، وشكرا على املشاركة

قطاع التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، والسؤال 
حول تطبيق الدستور يف ما يرجع إىل سياسة النوع االجتماعي 

 .واملساواة بني اجلنسني، للفريق االشرتاكي، تفضلي أ أستاذة
 :النائبة السيدة السعدية الباهي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة، السادة الوزراء،

 لسيدات والسادة النواب،ا
بالرغم من اجملهودات املبذولة لتحقيق املساواة وحماربة 
امليز بني اجلنسني، وعلى الرغم من تنصيص دستور اململكة يف 

على هذا املبدأ، فإن بعض  8.1والفصل  82الفصل 
املؤشرات، وعلى رأسها متثيلية املرأة يف احلكومة وضعف مؤشر 

، جتعلنا يف االحتاد االشرتاكي، 2384 مقاربة النوع يف ميزانية
ما هي : إىل جانب احلركة النسائية املغربية التقدمية، نتساءل 
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خطط احلكومة إلعمال مقتضيات الدستور خبصوص النوع، 
وتصريفها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وبيئيا، مبا يردم 

يز يف اهلوة بني اجلنسني وجينب النساء اإلقصاء والتقوقع بامل
التهميش واهلشاشة؟ فبأية منهجية سيتم تدبري ومتويل إعمال 
مبادئ اإلنصاف واملناصفة فئويا وجماليا، وما هي اجلدولة الزمنية 

 .لذلك؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا،
أشكر الفريق احملرتم على طرحه هلذا السؤال املهم ذي 
الراهنية، وكذلك ذي متابعة كبرية من طرف احلكومة وكذلك 

 . من طرف السيدات والسادة النواب والنائبات
جيب أن نقف عند اإلصالحات اليت متت، وهي تعترب 
إصالحات من اجليل األول، اللي فيه تدارت جمموعة من 

كر منها االسرتاتيجية الوطنية لإلنصاف االسرتاتيجيات، أذ 
واملساواة بني اجلنسني، بإدماج مقاربة النوع يف السياسات 

وهذه اجملموعة، إىل جانب هذه االسرتاتيجية من . العمومية
لكن اليوم نشهد . األعمال، أصبحت إطارات مرجعية للعمل

. جيال جديدا من األعمال وكذلك يعين جمموعة من املبادرات
نذكر هنا تأسيسا على جمموعة من البحوث الرمسية اللي   ونقدر

كانت تدارت، سواء البحث الوطين حملاربة العنف ضد النساء 
وال البحث الوطين املتعلق بتدبري الوقت لدى املرأة املغربية، وهو  
كذلك حبث ينضاف إىل ما قامت به املندوبية السامية 

 . للتخطيط
لكن نبغي نقول لك بأننا اليوم انطالقا من هذه 
احلكومة اليت عكفت على أن تستحضر النوع االجتماعي يف 

 . الربنامج احلكومي بإجراءات حمددة

ثانيا، انطالقا من العمل الذي قامت به وزارة التضامن 
واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية من خالل اخلطة الوطنية 

يف أفق املناصفة، اشتغلنا على حتقيق هذا احلكومية للمساواة 
ونقول لكم أن امليزانية اليوم تستحضر النوع . الشرط

االجتماعي، لكننا مع إصالح القانون املايل كنظن بأننا غادي 
نعكفو على إحضار هذا البعد، بعد نوع االجتماعي، أكثر مما  

 . كان عليه يف الفرتة السابقة
شتغلو على إصدار أو ونبغي نقول لك بأنه اليوم كن

واحد حملاربة العنف ضد النساء وواحد : إحداث مرصدين 
ناهيك على املخطط التشريعي . لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم

اللي هو زاخر مبجموعة من املبادرات التشريعية تستحضر النوع 
 . االجتماعي

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيدة النائبة، التعقيب

 :سعدية الباهيالنائبة السيدة ال
شكرا السيدة الوزيرة، شكرا على خطتكم وعلى 

ولكن واقع املرأة املغربية وواقع اجملتمع املغريب . توضيحاتكم
يفرض علينا جمموعة من التساؤالت، فاحلركة النسائية واملرأة 
املغربية يف وضعية صعبة، تفاءلت كثريا مبجموعة من 

 .اإلجراءات
صندوق التكافل األسري، فاآلن : وعلى سبيل املثال 

باقي ما عرفناش شحال عدد املستفيدات، ومىت نبداو، 
وكيفاش، ألننا حنا باقي تنشوفو على أن األعداد ديال النساء 
اللي تينتظروا النفقة باقي كيتزاد وكيتكاثر يوميا واملساطر باقي 

 . تطول يوميا
راه  " راميد"ي هو عندنا برنامج تغطية الصحية الل

كنلقاو املرأة تتقصى منو، ألن إيال كانت عندها مشاكل مع 
الرجل ما كتستفدش من البطاقة، تيبقى الراجل حمتكرها، عالش 

 . ما كنتكونش بطاقة للمرأة أيضا؟
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عندنا، فني هي اخلطة االستباقية لردع الصدع خبصوص 
باش القضايا اللي هي طابو، واللي هي خصها خطط استباقية 

حناولو على أننا جنربو الضرر اللي اللي كيسري يف اجملتمع، عندنا 
األمهات العازبات، واللي مها ضحايا اخلدمة يف البيوت، واللي 

عندنا . مها ضحايا التغرير، واللي مها ضحايا الفساد االجتماعي
األطفال املتخلى عنهم، اللي مها أبناء آباء عزب متحررين من 

عندنا زىن . والدولة حىت هي متحررة معهم مجيع املسؤوليات،
احملارم اللي عندو عالقة بالسكن االجتماعي وكيفاش كيعيشوا 
الناس اللي كانوا تيعيشوا يف دور القصدير، وكيفاش كيعيشوا 

 82ديال الناس و  83اآلن يف الديور، كتلقى األسرة فيها 
نعسوا ديال الناس وعايشني يف بيت واحد وكيشوفوا البارابول وي

. واحد حدا واحد، وكنستسمح من هاد التوضيحات هادي
عندنا اشتغال القاصرات واسغالهلم جنسيا، عندنا تشغيل 

 . القاصرين أيضا
هادي كلها كتفرض على الوزارة تورينا شنا هي اخلطة 
دياهلا لتفعيل خاليا الستقبال النساء ضحايا العنف بواحد 

اربات واللي فيها االلتقائية مع املنهجية اسرتاتيجية اللي فيها املق
مجيع الوزارات، ألن ما بغيناش وزارتكم تكون فقط هي تنسيقية 
وال مشرفة، بغيناها تكون فاعلة، وتكون أيضا مدبرة هلاد الشأن 

 . هذا
عندنا تقريب اخلدمات من النساء، وتنشوفو على أن  
كاين تراجعات على املكاسب، أشنا هو الرد ديالكم السيدة 

يرة؟ ألن كنشوفو حىت طالق الشقاق حرم املرأة من املتعة، الوز 
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيدة الوزيرة. شكرا السيدة النائبة، شكرا

السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

انت طرحت واحد جمموعة من . شكرا السيدة النائبة
رح نعم مع النوع االجتماعي، ولكن النوع القضايا اللي كتط

االجتماعي هو أن نؤكد على الفوارق املوجودة بني النساء 
 . والرجال على وجه اخلصوص

ومع ذلك، أريد أن أؤكد أنه ليس يف حكومتنا قضية 
أو مشكل طابو، كل مشاكل اجملتمع تطرح على الطاولة، 

 .نتداوهلا ونبادر إىل توفري احللول من أجلها
صندوق التكافل : سألة الثانية اللي تكلمت عليها امل

، واليوما تقريبا واحد 2382العائلي، تفعل مع بداية سنة 
وما . امرأة هي اليت تقدمت لالستفادة من هذا الصندوق 33.

 .تنساوش بأن األمر مرتبط بأحكام جيب أن تصدر على احملاكم
صندوق دعم التماسك االجتماعي، : املسألة الثالثة 

هذا ترصد مبالغه للفئات الفقرية، األسر الفقرية على وجه 
التحديد، ونقدر نقولو للمرأة يف األسر الفقرية أكثر من الرجل 
داخل هاته األسر الفقرية، سواء اللي عندها طفل أو أكثر 

 . معاقني، وال عندها شخص مسن، أو فقرية يعين بكل بساطة
اللي حنايا نبغي كذلك نشري لألنشطة املدرة للدخل، 

يف الدعم ديال اجلمعيات اعطيناها األولوية لفائدة النساء، 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل عن تردي وضعية املرأة القروية يف املناطق . شكرا

تفضل السيد . اجلبلية واملعزولة، لفريق التجمع الوطين لألحرار
 .النائب

 :النائب السيد سعيد الزعزاع
 السيد الرئيس،شكرا 

 السيد الوزيرة، السادة الوزراء،
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

سؤايل يتعلق بوضعية املرأة يف العامل القروي ويف اجلبال، 
 .والتدابري املتخذة من طرف الوزارة يف هذا الشأن؟ وشكرا
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 :السيد رئيس الجلسة
 .السيدة الوزيرة

من والمرأة واألسرة السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضا
 :والتنمية االجتماعية

السيد النائب احملرتم، هذا السؤال له أمهية بالغة، وحنا 
قدمنا فيه جمموعة من املبادرات، من خالل أوال الربنامج 
احلكومي، الذي تطرق هلذا املوضوع، مل يهمله كما جاء يف 

كذلك يف اسرتاتيجية القطب االجتماعي . السؤال املكتوب
1+1. 

وال بد أن نشري أن هناك جمموعة من املبادرات، وحيضر 
معنا السيد وزير الصحة، ال بد أن نؤكد أن هناك إحداث 
مستشفيات متنقلة لدعم األمومة السليمة بالعامل القروي، مع 

كما أنه . حتسني ظروف االستقبال واخلدمة يف دور األمومة
دار للطالب  1..نتوفر، ومعنا السيد وزير الرتبية الوطنية، على 

فىت وفتاة، أغلبهم إناث، وهذا  .8.31.والطالبة تستفيد منها 
 . ليس بالشيء اهلني، على اعتبار االحتياجات ديال املرأة القروية

ملي كنوقفو اهلدر املدرسي، وملي كنمكنو املرأة من 
األمومة السليمة، ملي كنسرعو من وترية كهربة القرى، ملي  

اوير، كل هذا لفائدة املرأة، ميكنها من كندخلو املاء على الدو 
أن حتصن مكانتها وكرامتها، وكذلك أن ال هتدر أوقاهتا وجهدها 

على الصعيد  %.2اليوم عندنا . يف جلب املاء أو يف غريه
 . الوطين من الساكنة القروية اليت تستفيد من املاء

ونقدرو نقولو كذلك أن هناك مبادرات على مستوى 
الطاقة، باش املرأة كذلك ما تبقاش حدا الفرن وما تبقاش  
كتنشغل يف هاته األمور، من بعد ما قمنا بتحسني ظروف 
العيش دياهلا يف برنامج خشب الطاقة، ويف برنامج بيت الطاقة، 

 . إىل غريها من املبادرات
ندوق التنمية القروية، ولكن اللي كيهمين أكثر هو ص

الذي يف هاته السنة ضخينا فيه مليار ونصف لفائدة الساكنة 

واملستفيد األول عندما نتحدث عن التنمية هي املرأة . القروية
 . القروية

كذلك، ال ننسى بأن عموم النساء يف األسر الفاّلحة 
اللي هياش من األسر ديال الفالحني الكبار، هم أسر فقرية، 

 . تستفيد من صندوق الدعم للتماسك االجتماعي وبالتايل
نبغي كذلك نشري إىل أن املرأة القروية اليوم أصبحت 
حمط اهتمام، ألن هذه احلكومة عازمة على أن تقدم احللول 
الناجعة، وأن يكون هناك أثر لكل مبادراهتا التنموية يف العامل 

 .القروي
 :السيد رئيس الجلسة

 .النائبالتعقيب للسيد . شكرا
 :النائب السيد سعيد الزعزاع

مع األسف كنا كننتظرو من . شكرا السيدة الوزيرة
اجلواب ديالكم يكون مقنع وجييب دالالت وأرقام، لكن مع 
األسف ما كانش اجلواب ديالكم كيتضمن هاد الشي، واجلواب 

 . ديالكم ماشي جواب ديال وزيرة سياسية
كم وعدمت بتحسني فكما يعلم اجلميع، يف الربنامج ديال

وضعية املرأة يف العامل القروي وباملناطق اجلبلية، لكن بعد مرور 
سنة على عمر احلكومة مل نشاهد أي شيء حيقق على أرض 

ليبقى، السيدة الوزيرة، مصري املرأة . الواقع من هذه الوعود كلها
يف العامل القروي هو التهميش واألمية والفقر والعنف بكل 

فعال يف مجيع املناطق، وباخلصوص يف إقليم أشكاله، وهذا 
 . فال رعاية اجتماعية وال توعية صحية. أزيالل

باهلل عليكم السيدة الوزيرة، أش دارت الوزارة ديالكم 
من أجل النهوض بوضعية املرأة يف العامل القروي وبالنسبة هلذه 
املعضالت اللي ذكرهتا من قبل؟ قولوا لنا مثال أش درتوا السيدة 

وزيرة باش تقربوا املصاحل االجتماعية هلؤالء النساء املهمشات ال
 .وحتسنوا الوضعية دياهلم االجتماعية؟
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السيدة الوزيرة، سبق لكم قمتوا بسفريات وحضرتوا 
ولكن بالعكس السيدة الوزيرة، واش عمركم . منتديات هتم املرأة

اذ زرتوا شي مناطق يف العامل القروي واتصلتوا مع النساء ديال ه
املناطق؟ وايال كان هاذ الشي كاين، السيدة الوزيرة أش من 
منطقة زرتوها وال شي مجعيات نسائية اجتمعتوا معها ؟ واش 

 من برنامج ديال التوعية قدمتوا هلاذ الناس؟ 
كنظن، السيدة الوزيرة احملرتمة، أنه هباذ السياسة اللي  

ال املرأة كتنهجها الوزارة ديالكم حاليا غادي يبقى املصري دي
وهلذا كنطلب . القروية واجلبلية مع األسف على ما هو عليه

منكم السيدة الوزيرة تسرعوا بفتح قنوات احلوار والتواصل مع 
هذه الشرحية املهمة من اجملتمع، متشيوا عندهم، تتواصلوا معهم 
يف مناطق تواجدهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات األخرى،  

التجهيز، كمسامهني يف التنمية، كالتعليم والصحة والنقل و 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلي السيدة الوزيرة. شكرا السيد النائب

السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

السيد النائب احملرتم، انتما كنتو يف احلكومة السابقة، 
و ال دايرين فينا األمل أن ذاك وأنا كنتفهم أنكم كتلقيوا علينا، أ

الشي اللي ما دارتش احلكومة السابقة غادي نقدرو نديروه 
 . حنايا، وبالفعل، سنقوم بذلك

ونبغي كذلك نعطي واحد املعلومة للسيد النائب 
احملرتم، بالنسبة لنا املغرب واحد، سواء مداره احلضري أو مداره 

طة اليت وجدت فيها وأنا غنقول لك يف هذه املدة البسي. القروي
على رأس هاته الوزارة زرت موقعني، ونذكر لك غري موقع 
واحد، اللي هو البادية ديال خنيفرة، وأشرفت على تدشني 
مؤسسة متعددة االختصاصات متعلقة بالنساء، وكذلك 

دشنت، يعين أقمت حجر األساس ملؤسسة أخرى، وكذلك دار 
 .منطقة قرويةالطالب والطالبة، ثالثة ديال املواقع يف 

 :السيد رئيس الجلسة
وننتقل إىل قطاع . شكرا، نشكر السيدة الوزيرة على املسامهة

الرتبية الوطنية، السؤال األول عن توسيع القاعدة املدرسية بالعامل 
 .القروي، لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد محمد المهدي الكنسوسي
 ،شكرا السيد الرئيس

 السادة الوزراء،
 السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،

السيد الوزير، هاد السؤال هذا موجه لكم، وكنالحظو 
مع األسف أن الوزارة ديالكم سنة أخرى حظيت بواحد العدد 

ولكن مع األسف، حنن النواب . ديال املوارد مهمة غاية األمهية
ة العامل القروي مل حتظ ديال العامل القروي نالحظ على أن ساكن

مرة أخرى مبا تستحقه، ال يف ميزانية التسيري وال يف ميزانية 
 . التجهيز، ال كما وال كيفا

هل وزارتكم هلا تصور : فلهذا نسائلكم السيد الوزير 
على املدى القريب واملدى املتوسط فيما خيص حتسني أوضاع 

 .ساكنة العامل القروي؟ وشكرا لكم
 :الجلسةالسيد رئيس 

 .تفضل السيد الوزير
 :السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية

بسم اهلل الرحمان الرحيم والصالة والسام على سيدنا محمد 
 .وعلى آله

 السيد الرئيس،
يف احلقيقة صعيب علي جناوب، عالش؟ ألنه مسحت 

tableau  كامل، ال، ال، ال كاين منجزات حتققت يف بالدنا
سنة يف التعليم، باش ما هنضرش على  3.يف العامل القروي منذ 
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 83شهور اللي أنا وزير، الربنامج االستعجايل، لذلك  83
 (. زيد اللي بغييت أ السي وهيب)شهر  88، 82شهور، أو 

على كل حال، الربنامج االستعجايل هادي من 
ديالو، حتقق واحد العدد ديال املؤسسات التعليمية اإلجيابيات 

يف العامل القروي، ال على مستوى احلجرات وال على مستوى 
إزالة املفكك، بعض املفكك ماشي كل شي، ال على مستوى 
حتسني الفضاء املدرسي، من ربط الشبكة ديال املاء والشبكة د 

 . الكهرباء يف العامل القروي
حد الربنامج، وراكم صادقتو واآلن احلكومة أقرت وا

عليه يف القانون املايل، ملواجهة وإزالة احلجرات املفككة إن شاء 
مليون ديال الدرهم، بدو، وإيال إن  233اهلل، واحد البدو ب 

 .شاء اهلل اهلل سبحانه وتعاىل وسع غادي يتوسع هاد الربنامج
هناك إحصائيات وأرقام، اخلطا ايال كتشكك يف 

ما عندي ما ندير لك، ولكن اللي مكن يل نقول األرقام، هذا 
مؤسسة يف العامل  2.2:  2388-2332لك، غري يف 

مدرسة مجاعاتية،  88مؤسسة منجزة، ومنها  282القروي، 
وكتعرف أن صاحب هذا الربنامج ديال املدرسة اجلماعاتية، 
واضعه واملفكر فيه هو جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل، 

مؤسسة  44.شغال متقدمة هبا جدا، ومؤسسة األ 881
مدرسة مجاعاتية، يف  843انطلقت هبا األشغال، ومنها 

واحد العدد ديال  2384-2382الدخول املدرسي 
 . املؤسسات

كيفاش طلعنا ذاك الرقم ديال عدد التالميذ اللي يف 
سنني تقريبا، واللي  .االبتدائي، باش طلع يف املغرب هادي 

با حتسنت من ناحية ديال األرقام لدا 2332وضعيتنا من 
. الدولية؟ باجملهود اللي دارت الدولة والشعب املغريب يف التعليم

وغادي نستمرو يف هاد الشي إن شاء اهلل يف هاد امليزانية اللي 
مقررة، ألنه التعليم أولوية ديال البالد، ألنه كل استثمار يف 

 .العنصر البشري هو مستقبل بالدنا إن شاء اهلل

 :لسيد رئيس الجلسةا
 .التعقيب السيد النائب. شكا للسيد الوزير

 :النائب السيد محمد المهدي الكنسوسي
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ال أنا وال حىت شي واحد يف الدنيا ينكر 
اجملهود الذي قامت به الدولة والشعب املغريب منذ االستقالل 
إىل اليوم، وحنن نتشرف بأن نكون من إنتاج التعليم العام 

 . احلكومي احلمد هلل
لكن السيد الوزير، هناك بعض اإلحصائيات مع 

كلميت عليه ال انت واللي  األسف اليت تذيب هذا األمل اللي ت
د  .فعلى سبيل املثال إيال كان اليوما . كنطمحو له حنا كذلك

املاليني ونص ديال األطفال يتابعون التعليم، وعندك ثلث 
موظف  213.333األشخاص املنخرطني يف الوظيفة العمومية 

موظف، ثلث املوظفني نتاع القطاع  433.333وموظفة، 
درهم، اهلل يزيدهم، نتمناو لكك ميزانية مليار  .1العام، وتقريبا 

من % 13أكرب إن شاء اهلل يف املستقبل، لكن مع هذا أقول، و
التالميذ املسجلني مها كاينني يف القطاع بالعامل القروي اللي  

ولكن السيد . كنتكلمو عليه، ال من املوظفني وال من التالميذ
وشتان ما الوزير، هناك اللي قال هداك شتان ما بني العمرين 

بني الزيدين، شتان ما بني التعليم يف املدينة والتعليم يف العامل 
القروي، فال من ناحية الكم وال من ناحية الكيف، فاألساتذة 
واملؤطرين والتالميذ وآباء التالميذ يف العامل القروي كلهم 

 . يشتكون من الوضعية املزرية دياهلم
جالسني يل  فاليوم مثال عندك مشكل دوك الناس اللي

يف باب الوزارة، دوك املديرين اللي كريفضوا يسجلوا، ألنه 
عندهم مشكل مع الوزارة كريفضوا يسجلوا التالميذ يف هداك 

باش يستفدوا األسر ديال هادوك " تيسري"الربنامج ديال 
 . درهم اللي على بالك 833الوليدات املعوزين من هاديك 
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حبال أكادميية  مث مع األسف، هناك بعض األكادمييات
مليار ديال  1تطوان اللي عندها يف امليزانية دياهلا -طنجة

د الوزارات، لكن ال نعرف كيف توزع هذه  .الدرهم، كتوازي 
امليزانية، مع العلم أن ديك املنطقة فيها أكرب مستوى على 

 .الصعيد الوطين من األمية يف العامل القروي
 :السيد رئيس الجلسة
منر إىل السؤال املوايل حول . النائب شكرا، شكرا السيد

اخلصاص يف اهليئة التعليمية، للفريق احلركي، تفضل السيد 
 .النائب

 : النائب السيد محمد سعدون
 .بسم اهلل الرحمان الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 اإلخوة واألخوات النواب،
، 2382-31-32سبق يل طرحت هذا السؤال منذ 

لدخول املدرسي بسد اخلصاص الذي تعرفه وذلك ملعاجلة ا
أكادميية تطوان، وخاصة إقليمي شفشاون والعرائش، بالنسبة 

ورغم ذلك يبقى للسؤال راهنيته، وأنتظر من . هليئة التدريس
السيد وزير التعليم أن يراعي حاجيات اإلقليمني شفشاون 

 . والعرائش بالنسبة للهيئة التعليمية يف املوسم املقبل
 هذه السنة طرح مشكل جديد، وهو عودة ولكن يف

املهاجرين إىل املغرب وما عانوه بالنسبة لتمدرس أبنائهم، ألن 
األبناء يكونون يدرسون باللغة اإلسبانية أو باللغة اإليطالية أو 
أي لغة ويلحقون بالثانوية أو اإلعدادية ويبقى بالنسبة هلم 

 . يصعب تدريسهم
فلذلك، كان من املمكن أن ختصص وزراة الرتبية 
الوطنية يف كل مدينة بعض األقسام من أجل إدماج هؤالء 
التالميذ، وذلك بتقويتهم يف اللغة العربية ويف املواد اليت حيتاجون 
إليها، ألن اآلن ولألسف أن فئة املهاجرين اللي أعطوا للمغرب، 

أبناؤهم سيصريون أعطوا الكثري، واآلن أصبحوا هم عاطلني و 
فلذلك السيد الوزير، كنطلبو منكم أنكم تعملوا شي . أميني

 .برنامج هلاد الفئة، وشكرا لكم
 :السد رئيس الجلسة

 . السيد الوزير
 :السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية

السيد الرئيس احملرتم، أنا عندي سؤال خمالف للسؤال 
اللي وضع السيد النائب، ولكن ماشي مشكل غنجاوبو على 
هاد املوضوع، ألنه أوال كاين تعليمات سامية، وكذلك احلكومة 
مهتمة اهتمام كبري عن طريق وزارة اجلالية، وبتنسيق مع وزارة 

عليم العايل، باش هنتمو اخلارجية ووزارة الرتبية الوطنية ووزارة الت
بأبناء اجلالية ديالنا السكان املغاربة اللي خارج الوطن أثناء 

 . الرجوع دياهلم
غيمكن يل نقول لك بأنه اهتمينا بالتالميذ ديالنا اللي 
جاوا من ليبيا، وكنقريوهم باإلجنليزية، ودوزنا هلم امتحان 

ميذ ديالنا اللي ومهتمني بالتال. الباكالوريا باإلجنليزية هاد السنة
من سوريا، وتزادونا التالميذ ديال مواطنني سوريني، ومع ذلك 

ولكن . قررنا بأنه نعاونوهم، رغم أنه كاين التعليم اخلصوصي
 . بالنسبة ألوالد املغاربة كاين هاد االهتمام

بدات عندنا هاد الظاهرة باخلصوص من إسبانيا، 
ة وما عندناش املشكل اللي عندنا، ما عندناش مشكل يف طنج

مشكل يف تطوان، دايرين هلم أقسام خاصة، وعندنا أساتذة 
ديال اإلسبانية، وغادي ندوزو هلم الباكالوريا باإلسبانية اللي 

واعتربنا بأنه هذا . رجع، للشهادة االبتدائية أو الشهادة الثانوية
واحد اجملهود اللي ال بد نقدموه هلاد التالميذ، ألنه ميكن يعود 

شفيت، . اخلري واملنظومة الرتبوية من حيث اللغة اإلسبانيةعلينا ب
ماشي غري ألنه خصنا نعتنيو هبم، كاين حىت واحد الفائدة اللي 
غادي ميكن ترجع علينا يف وزارة الرتبية الوطنية بفائدة للغة 

 . اإلسبانية وال اللغة اإلجنليزية
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ولذلك، حنا متبعني هاد املوضوع، عندنا مشكل شي 
الشاون، عدد التالميذ ما كافيش، ولكن حنا  شوية يف

مستعدين إيال عندكم لوائح، ونديروهم يف الداخلي ويقراوا يف 
وهذا كاين فيه برنامج خاص د احلكومة، . املؤسسات التعليمية

 .وكيف قلت بتعليمات سامية ديال جاللة امللك، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب للسيد النائب. شكرا
 :السيد محمد سعدون النائب

شكرا السيد الوزير على هاد اإليضاحات اللي 
 . قدمتوها

وبالنسبة للكالم يف إقليم شفشاون وال يف غريه من 
األقاليم الصغرى، كنسجل بارتياح أنكم مستعدين تعطيوهم 
منح باش ميكن هلم يتابعوا الدراسة دياهلم، ألن حنا هاد الفئة، 

كاين شي مشكل،   يء، ماالداخليات، كيف كيف، ال ش...
 . هذا هو

أما بالنسبة للخصاص اللي ذكرتوا يف األول، أنا  
كنحيي املبادرة احلكومية بإنشاء املدارس اجلماعاتية، اللي هي 

 .اللي باش تتغلب على النقص يف العامل القروي، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

ومنر إىل قطاع . شكرا، نشكر السيد الوزير على املشاركة
لسياحة، السؤال األول يف هذا القطاع عن واقع السياحة ا

 .باملغرب، لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد الحسن بومشيطة

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 إخواني أخواتي النواب،
سؤايل يتمحور حول ضعف االهتمام بالسياحة 
الداخلية مقارنة مبا تعطيه وزارتكم من أمهية بالنسبة للسياحة 

لذلك نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات اليت . اخلارجية

، ال من حيث العرض 2323ستتخذوهنا يف إطار مراجعة رؤية 
 . اوال من حيث املنتوج وال من حيث اجلودة والتكلفة ؟ وشكر 

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير

 :السيد لحسن حداد، وزير السياحة
 شكرا السيد الرئيس، 

شكرا السيد النائب احملرتم على هاد السؤال، هذا 
سؤال وجيه، ألنه كيوضع اإلصبع على أحد التحديات اللي 

 . مطروحة لنا بالنسبة للسياحة واحلالة ديال السياحة حاليا
القضية، أنه ضعف السياحة الداخلية هادي غري واحد 

من  %.2مسألة نسبية، السياحة الداخلية يعين تقريبا واحد 
السياحة عموما، وكذلك مسامهة املغاربة يف تشجيع السياحة، 

يعين هو  %.2خصوصا يف فرتة األزمة كانت كبرية جدا، إذن 
يف  %13رقم مهم جدا، وحنا الطموح ديالنا أنه نوصلو إىل 

؟ أوال عرب أنه %13كيفاش غادي نوصلو هلاد . 2323 أفق
نشجعو املغاربة باش يستهلكوا املنتوج الفندقي اللي موجود 
حاليا بأمثنة مناسبة وعرب املرور عرب وكاالت األسفار وكذلك 

ولكن كذلك وضع واحد الربنامج اللي هو طموح . اإلنرتنيت
وبالعائلة جدا ديال العرض اللي هو تيهتم بالسائح املغريب 

كاينني اللي واجدين . املغربية، وهو اللي تنسميوه حمطة بالدي
اآلن واللي خدامني، واللي أبانوا بأهنم مهمني، مثال احملطة ديال 
إفران، كاينة حمطة اللي غادي تكون واجدة يف هاد السنة املقبلة 
ديال إميودار، حمطة اللي وضع احلجر األساسي دياهلا صاحب 

شهرين يف املهدية، وهناك عشر حمطات مثل هادو، اجلاللة قبل 
ألف ديال الطاقة  13باش غادي نوصلو تقريبا واحد  واحد 

اإليوائية ديال هاد احملطات هادو، اللي كتميز مباذا؟ تتميز أهنا 
يعين كتهتم بالعائلة املغربية، كتهتم كذلك بالتنشيط اللي هو  

سبة اللي ما كتعداش كيناسب الثقافة املغربية، كذلك بأمثنة منا
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درهم حسب احلاجيات وحسب  133درهم إىل  833ما بني 
 .القدرة الشرائية ديال كل عائلة مغربية

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد النائب، التعقيب

 :النائب السيد موسى الغالض
 .بسم اهلل الرحمان الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء،
 النواب،السيدات والسادة 

السيد الوزير احملرتم، يف البداية أود أن أهنئكم على 
األمر األول يف احلقيقة هو هاد الدينامية اللي  : أمرين اثنني

كتشتغلوا هبا من أجل تسريع وترية اإلجناز ديال هاد املخططات 
التهنئة الثانية وهي احلكومة، اللي . والرفع من املردوديات دياهلا

حد األمهية مهمة هلاد القطاع هذا، حيث يف احلقيقة اعطت وا
 . %44مبا يقارب  2384رفعت اعتمادات امليزانية يف سنة 

السيد الوزير، يف احلقيقة اللي بغينا نطلبوه منكم هو 
السيد الوزير وهو أن بغينا تكون واحد الدراسة اللي هي تقييمية 

، وكذلك للمخطط األزرق، ألهنم 2323وتقوميية هلاد رؤية 
نا كاينة بعض االختالالت، وما بغيناش نقولو بعض الحظ

التعثرات، مثال يف املخطط األزرق فيه تعثرات اللي بغيناها 
 . تاخذوها بعني االعتبار وتلقاوا هلا حلول ناجعة

السيد الوزير احملرتم، يف احلقيقة معظم املخططات 
واالسرتاتيجيات اللي كاينة كتعتمد باألساس على السائح 

هلذا بغينا نطلبو من الوزارة ديالكم باش ختلق واحد  .األجنيب
اللي كتمثل  %.2توازن، رغم أن يف احلقيقة كما قلتوا كاينة 

السياحة الداخلية، بغينا تعطى واحد األمهية هلاد السياحة 
هادي، ألن الحظنا من دوك الربامج وال املشاريع اللي كاينة 

النتائج اللي   حبال كنوز بالدي يف احلقيقة ما حققتش ديك
 . كانت مرجوة من اإلجناز دياهلا

هلذا، شنو هو املطلوب اآلن السيد الوزير احملرتم؟ هو 
خصنا يف احلقيقة كما قلتو ننوعو العرض ويكون ينسجم مع 
املتطلبات ديال السائح املغريب، ألن السائح املغريب كتعرفوا  

ية كثار، كيسافر باألسرة ديالو كاملة وعدد األفراد كيكونوا شو 
خص يكون ينسجم مع العادات والتقاليد ديال هاد األسر 

 . املغربية
مسألة أخرى هي املسألة ديال النقل، بغينا تكون 
واحد إعادة النظر يف هاد املنظومة ديال النقل، ألن كنالحظو 

بغينا هاد . كيتنقلوا بواسطة النقل احلضري  %..بأنه تقريبا 
ة باش يكون واحد املنتوج يف املسألة تعطى هلا واحد األمهي
 . احلقيقة اللي ميكن هلم يستقلوه

مسألة أخرى السيد الوزير احملرتم، وهو هاديك 
اإلقامات السياحية العائلية بغيناها تنطلق إن شاء اهلل ويكون 

 .وشكرا السيد الوزير احملرتم... 
 :السيد رئيس الجلسة

 . السيد الوزير. شكرا السيد النائب، شكرا
 :السيد لحسن حداد، وزير السياحة

بالفعل يف إطار ديال الرؤية  .شكرا السيد النائب احملرتم
اللي كنتوخاو وأحد املبادئ دياهلا هي التنويع  2323ديال 

العرض السياحي، ألنه إيال شفيت الشكل ديال السياحة اآلن 
على ما  %23على ما هو ثقايف و %13هو أهنا معتمدة ب 

 . يف الثقايف كيعتمد على مراكش هو شاطئي، وحىت
إذن، اللي بغينا نعملوه أنه تنويع العرض الثقايف باش 
ميكن لو أن يكون بفاس، مكناس، ويكون كذلك يف طنجة، 

اجلديدة، وكذلك القصبات -الرباط-تطوان، حمور سال
كل هذا أساسي . والقصور، وكذلك ما هو ثقافة شفهية

. يف السياحي بالنسبة للمغرببالنسبة للتنويع ديال العرض الثقا
ولكن حىت بالنسبة ملا هو شاطئي، نريد كذلك أن ننوع بني ما 
هو البحر أبيض متوسط اللي هو تنمية مستدامة، وبني ما هو 
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يعين احمليط األطلسي، يف إطار يعين احملطات دييال املخطط 
 .األزرق يف جنوب املغرب، اللي هي تتمثل بالتنافسية دياهلا

كله يف إطار إعادة النظر يف الرؤية ديال   إذن هذا 
، ويف إطار إعادة النظر كذلك يف املخطط، ألنه كاين 2383

اآلن حنن يف . اعطى بعض النتائج، ولكنه مل يعط النتائج كلها
إطار إعادة يعين الرزنامة االستثمارية بالنسبة لكل حمطة حمطة 

ة دياهلا،  تنعيدو فيها النظر، تنعيدو النظر كذلك يف الرتكيب
كنعيدو النظر كذلك يف ما التناسب اللي كاين بني ما هو 
عقاري وبني ما هو سياحي، كل هذا يف إطار أنه تكون عندنا 
واحد املنظومة سياحية اللي هي أوال تتميز بالتنوع، وتتميز 
بالثراء، وتتميز بأهنا كتشوف شرائح متعددة من السياح 

جنبية كنا كنركزو على وحىت بالنسبة للسياحة األ. األجانب
بعض األسواق التقليدية، واآلن أنه كنمشيو ألسواق جديدة 
يعين صاعدة، يف أوروبا الشرقية، يف دول الربيكس، وكذلك يف 

 . اخلليج العريب، إىل غري ذلك
وبالنسبة لنا، السياحة يعين الداخلية أساسية جدا، 

 .وحنن يف إطار تطويرها يف إطار العروض اللي عندنا
 :لسيد رئيس الجلسةا

السؤال الثاين يف هذا القطاع متعلق بعدم أداء بعض . شكرا
الفنادق ملستحقات مستخدميها، لفريق األصالة واملعاصرة، 

 .تفضل السيد الرئيس
 :النائب السيد عبد اللطيف وهبي

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم، السادة الوزراء،

 السادة النواب، 
هناك فندق يف منطقة : أنه غري السؤال بسيط جدا 

سوس اللي هي من الفنادق ديال الدولة، أي من الفنادق 
التابعة للمكتب الوطين للسياحة، ما فهمناش عالش املوظفني 

هل : بغيت نسول واحد السؤال . دياهلا ال يتوصلون بأجورهم
 .أفلست الدولة حىت ال نستطيع أداء األجور؟ شكرا

 :لحسن حداد، وزير السياحةالسيد 
األمر . ال، الدولة ما فلستش وما غاديش تفلس الدولة

اشنا هو؟ هناك واحد ثالثة د الفنادق اللي بقاوا ديال املكتب 
يف خنيفرة، " موحا ومحو الزياين"فندق : الوطين املغريب للسياحة 

اللي كاين " ابن تومرت"يف الشاون، وفندق ديال " أمساء"فندق 
مت يعين تفويت هادوك الفندقني األولني للتدبري، . يوينيف تال

ولكن ما متكناش بأننا نديرو التفويت ديال الفندق ديال ابن 
أوال الوضعية العقارية : تومرت، ملاذا؟ ألن الوضعية ديالو معقدة 

ديالو ما متكناش بأننا نسجلوه لصاحل املكتب الوطين ألن كان 
عية ديالو العقارية، وثانيا هناك تعرض قانوين بالنسبة للوض

هاديك البناية هي يف ملكية املكتب الوطين املغريب للسياحة، 
ولكن هادوك العاملني غري متعاقدين مع املكتب الوطين املغريب 

 .821للسياحة، ألن كانوا يف األول مع شركة الضيافة ما بني 
، 8222و 8212ما بني  PLM، ومن بعد مع 8212و 

هداك الفندق، وكان بقى تيسريو املكتب  ومن بعد بقاوا يف
 . الوطين املغريب للسياحة وما متعاقدينش معاه

إذن اآلن، حنا ما عندناش مشكلة أننا نأديو هلم 
الرواتب دياهلم، ألن شنو كان جاري حىت هلاد السنة؟ كان أنه  
كيمروا السياح، كيجيوا عائدات، من هادوك العائدات كانت 

. الوضعية رغم تعقيدها كانت غاديةتؤدى الرواتب، وكانت 
اآلن يف إطار يعين األزمة اللي كتعرفها السياحة، وخصوصا يف 
هاديك املنطقة ديال تاليوين كممر ما بني تارودانت وما بني 

اآلن حنا . ورزازات، قلت السياحة وما بقاتش الرواتب تؤدى
ش بغينا نأديو هاد الرواتب، ولكن ما عندناش السند القانوين با

لذلك، حنا يف إطار العمل مع وزارة املالية باش نلقاو . نأديوهم
السند القانوين، ألن ما عندناش عقدة، العقدة اللي عندهم مع 
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إذن حنن يف إطار البحث عن سند . الشركات اللي كانت كتسري
 .قانوين باش ميكن لنا نتعاملو مع هاد الوضع هذا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الرئيس

 :النائب السيد عبد اللطيف وهبي
إيال مسحيت، ميكن نعطيكم استشارة قانونية جمانية 

أوال، حينما تنتقل اإلدارة إىل جهة أخرى وال . للسيد الوزير
. تعارض يف عماهلا، مبعىن أهنا تتحمل مسؤوليتهم ووضعيتهم

واستمريتم يف األداء، يف الوقت اللي أديتم هلم األجور السابقة 
دمت معهم فعليا، والتعاقد الفعلي هو أساس قانوين، فقد تعاق

 . يعين حالة التبعية
واستنادا عليه، انتما ملزمني قانونا باش تؤديوا هلم، ألن 
إيال ما أديتوا هلمش، واحملكمة؟ وثبتوا بأهنم واحد النهار ختلصوا 
منكم، غري إيال ثبتوها راه ثابتة حالة التبعية، يف هاد احلالة 

 . تؤديوا ليهم ملزمني باش
اإلشكال اللي كاين اآلن وهو أن هاديك املنطقة  
كتعيش من ذاك الفندق، والناس مساكن هادي عام ووضعيتهم 
غري سليمة، كتبوا وكتبوا وكتبوا، ومن بعد جاوا لنا للربملان هنايا، 

ما ميكنش تقول . ومن بعد احتجوا، واتصلنا بكم السيد الوزير
سىن خليين حىت تنتصل مع وزارة لواحد السيد مت باجلوع وت

 . املالية، راه ال، زعما ما صحيحاش
استنادا عليه، مبا أنكم قبلتوهم واحد املرحلة، مبا أنكم 
أديتوا هلم األجر واحد املرحلة، مبعىن قبلتوا حالة التبعية، فأنتم 

وإيال مشاوا للمحكمة طلبوا منكم التعويض . ملزمون باألداء
م بالتعويض، عن عدم األداء ديال احملكمة غادي حتكم هل

 . األجور أو عن الطرد التعسفي، حسب الوضعية دياهلم
وثانيا، هاد الفندق منذ أن أخذته الدولة ما دارت فيه 
حىت شي استثمار، خذاتو على حالة اخذاه القطاع اخلاص، 
اخذا منو ما هو مجيل، اخذا منو واحد املدة اللي اشتغل فيه، 

عمرها قدمت واحد تصور مشويل باش ميكن  ومن بعد الدولة ما
يتطور، ما عمرها قدمت واحد تصور حول االستثمار اللي فيه، 
ما عمرها أعلنت بشكل علين ورمسي بأهنا بغات تبيعه، غري 
تعلن عليه حنا غنقلبو على املستثمرين وجنيبوهم، ألنه املنطقة 

طيل الدائرة ديايل وخص يشتغل هداك األوطيل، ألنه هداك األو 
 ...إيال اشتغل املنطقة كلها غتشتغل معه

هذا هو الطلب ديالنا، حنا الطلب ديالنا أنه ما تبقاش 
هاد الوضعية هادي املأساوية ديال هادوك العمال، ولكن يف  
نفس الوقت نفكرو يف هاداك الفندق، وميكن نفكرو معكم، 
ميكن تتصلوا ميكن تديروا عالقات، اللي كل واحد فينا عنده 

قات على مستوى النواب ديال املنطقة ديالنا ديال دائرة عال
تارودانت الشمالية وننقذو هذاك الفندق، عالش؟ ألنه هاداك 

وهلذا حنا كنطالبو منكم أنكم ما . الفندق راه حيرك املنطقة كلها
 ...تعتربوهش بأنه راه جمرد عبء عليكم أو عبء على

تؤديش ثانيا، أنه خص الدولة، راه عيب الدولة ما 
األجور، كيفما كان السبب، خرجوها من الصندوق، اعطى اهلل 
الصناديق اخلاصة، هاد احلكومة غري تدير الصناديق اخلاصة، 

خرجوا، شوفوا شي صندوق حيل املشكل، . مليار درهم 1.
ألغى التنمية الغابوية وال شي د العجب، أنا ماشي شغلي، 

نتاع الناس كتموت ولكن حلوا يل املشكل ديال واحد اجملموعة 
باجلوع وكتشتغل، حلوا يل املشكل دياهلم، ألن هاديك الوضعية 
اإلنسانية راه مأساوية وما ميكنش نقبلو هبا داخل واحد اإلطار 
ديال دولة ال تعاين من اإلفالس، إال إيال غتقولوا لنا ديروا لنا 

وسريوا غدا نديرو  redressement judiciaireف 
لنسبة للدولة ألهنا هي املالكة، ممكن إيال صعوبات املقاولة با

 .شكرا. بغيتوا، ما كاين مشكل
 : السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير. شكرا
 :السيد لحسن حداد، وزير السياحة
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 . أوال، شكرا على االستشارة القانونية اجملانية، وباجملان
اللي كاين أساسا، وهو أنه الوضعية القانونية ديال 

ما هو يف ملك . %833ليست يف ملك الدولة هذاك الفندق 
الدولة هو البناية، العقار ليس يف ملك الدولة، إذن بالنسبة 
للدولة باش ميكن هلا أهنا تسجل هذاك العقار كاين تعرض 

إذن باش نقولو بأهنا يف ملك الدولة والدولة هلا . قانوين
ولكن رغم ذلك ما تنهربوش من . مسؤولية، هذا غري صحيح

ولية، تنقولو بأن كاينة مسؤولية، ولكن خصنا نلقاو هلا املسؤ 
هناك واقع اللي هو كان يف املاضي اللي هو . السند القانوين

قانوين تعاملنا معه، ولكن اآلن خصنا نلقاو السند القانوين، 
 .وحنن يف إطار البحث عليه

حنا عارفني الوضعية ديال هاد العمال، وضعية اللي 
ولكن يف واحد . هي مزرية، وضعية اجتماعية اللي كنعرفوها

اإلطار ديال املقاربة اللي خصنا نصونو احلقوق دياهلم، ولكن 
ثانيا خصنا أننا نديرو واحد املعاجلة كبرية ومندجمة هلاد املشكلة 

ما كيديرش التسيري وال  ألن أوال املكتب املغريب للسياحة. هذه
التدبري ديال الفنادق، املهمة ديالو هي التسويق والرتويج، إذن 
فتنا هاديك املرحلة ديال أنه يكونوا عنده فنادق وهو اللي  
كيسريها، إذن خصنا نعطيوها للناس اللي مها مهتمني، والدولة 
ما ميكن هلاش، وال الوزارة، ما ميكن  هلا أهنا تستثمر يف هاداك 
الفندق إال إذا كان يف ملكيتها، هذا هو املشكل اللي كيتطرح، 
اآلن ما تنستثمروش ملاذا؟ ألنه ماشي يف امللكية ديالنا ما ميكن 
لكش تعمل فيه استثمار وما ميكن لكش أنه تعمل فيه تسويق 

 . وترويج إىل غري ذلك
نلقاو السند : إذن ال بد من جوج ديال املسائل 

األجور ديال هاد الناس هادو، واملسألة القانوين باش نأديو 
الثانية نلقاو حل اللي هو مشويل، ماشي فقط هلاد الفندق، حىت 
للفنادق األخرى اللي هي يف امللكية ديالنا، اللي ما بغيناش أهنا 

 .تكون يف امللكية، توفت إىل القطاع اخلاص للتدبري مثال

 :السيد رئيس الجلسة
ومنر إىل قطاع األوقاف . ركةشكرا للسيد الوزير على املشا

والشؤون اإلسالمية، السؤال املوجه حول إحياء مؤسسة الوقف 
 .السيدة النائبة، تفضلي. اإلسالمي، لفريق العدالة والتنمية

 :النائبة السيدة السعدية علمي بيناني
 .بسم اهلل الرحمان الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
سالمي أحد السيد الوزير احملرتم، يعترب الوقف اإل

دعامات التنمية يف البالد اإلسالمية، وقد عرف املغاربة بأعمال 
غري أن هذه . جليلة موقوفة لصاحل بلدهم، داخل وخارج املغرب
 . السنة احلميدة عرفت تراجعا يف هذه اآلونة األخرية

ما هي األسباب : لذلك نسائلكم السيد الوزير احملرتم 
الوقفية؟ وما التدابري اليت الكامنة وراء تقلص هذه األعمال 

اختذمت أو ستتخذون حلث املواطنني على القيام بأعمال وقفية 
 .نافعة لبلدهم؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير
 :السيد أحمد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .ن الرحيمالرحم بسم اهلل
 السيد الرئيس،

 المحترمون،السيدات والسادة النواب 
أوال، شكرا لك السيدة النائبة ولفريقك على الغرية 

 . وعلى هذا السؤال املتعلق بالوقف
فعال، املغرب يفتخر يف تارخيه هبذه املؤسسة اليت هي 
أقدم املؤسسات االجتماعية واالقتصادية واخلريية، واليت تركت 

مد لنا هذا الرصيد الكبري الذي ما زلنا نستثمره إىل اآلن، واحل
غري أنين أريد أن أقول إن، يعين صادقِت على . هلل على ذلك

املطلوب كما يقولون، الوقف ليس يف تراجع، بل األمة خبري، 
 . سواء من حيث روح الوقف أو من حيث املبادرة إىل الوقف
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الوقف أساسا، للتذكري فقط، يقع يف ثالثة وجوه 
مني والتجهيز العبادات، كل ما يتعلق باملساجد والقي: أساسية 

العلم والكراسي العلمية : واإلضاءة وإىل غري ذلك؛ ثانيا 
 . وجوه الرب واإلحسان: واملعلمني واألساتذة؛ وثالثا 

األسبقية اآلن، يف ضمري الناس ويف اقتناعنا ويف اقتناع 
لذلك فالوقف جار يف جهة املساجد، . اجلميع، للمساجد

ء املساجد والوقف هنالك إحسان كبري كل سنة وكل يوم لبنا
، ولكن 8211على املساجد، ماشي فقط بوجود القانون ديال 

بكيفية تلقائية، املغاربة عندما يبنون مسجدا يقفون عليه، 
واآلن جار، يف كل سنة كاين حوايل . حيبسون عليه أحباسا

فهنالك إذن . متجر حتبس على املساجد 133إىل  433
 . حبوس

األحباس، يعين يف  ومع ذلك، هنالك وجوه أخرى من
 3.السنوات الثمان أو التسع األخرية سجلت الوزارة حوايل 

رسم حتبيس خارج هذه العقارات احملبسة على املساجد، مبعىن 
حمسن من  2332مثال نعطيكم يف . أن هذه اجلدوى قائمة

طبقة، يعين، سيدة جاتين يف  82الرباط يعين وقف عمارة فيها 
أتأثر وأبكي من أجلها، اشتغلت السنة املاضية ويعين كدت 

سنة يف خمترب ديال الصيدلة وقالت أنا رحبت قد وقد، هذا  .2
 . فاحلمد اهلل موجود. ألوقفه على وجه من وجوه الوقف

لكن مع ذلك، عندنا نوع من التقصري يف التعريف 
لذلك سنحدث . بالوقف على مستوى يعين التواصل العمومي

يا يشرح هذه املسألة، مع أن املساجد إن شاء اهلل برناجما تلفزيون
ستظل هي األسبقية، مع ذلك نفتح ونبني للناس الوجوه الطريفة 
واحلضارية واملدنية والثقافية اليت وقف عليها املغاربة، عسى أن 

 .شكرا لكم. يكون من يريد أن يوقف على غري املساجد
 :السيد رئيس الجلسة

 .و السيد النائب، تفضلالسيدة النائبة، أ. شكرا للسيد الوزير
 42.95.10: النائب السيد يوسف غربي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
طبعا حنن . شكرا السيد الوزير على هذه اإلضاءات

أيضا نفتخر معك أن الوقف فعال ظل مستمرا، وكان أجدادنا 
يعين مسيتو متيزو فيه، ووقفوا وحبسوا يف جماالت ال ختطر على 
بال، وقفوا يف الطرق واملقابر، يف اجلسور يف مواسري املياه، يف 

يف املارستانات، يعين  املساجد، يف اإلعاقة، يف عالج احليوانات،
وهو ما يدخل اليوم يف املسمى اجلامع . يف جماالت عديدة

 ". التنمية البشرية"
اليوم نسمع يف بلدان، حىت يف الواليات املتحدة 

نريد . األمريكية، أن هناك مسلمني حيبسون يف جماالت جديدة
هلذا الوعاء أن يتوسع، مثال كالوقف على الفنون والعلوم 

ولكي حيصل ذلك، ال بد من . وغريها، إذن نريد هلذا أن يتوسع
، وعرب حتسيس، ال بد من حتسيس يقوم عرب املساجد كما أشرمت

 . جمال التعليم عرب زرع القيم، وعرب اإلعالم أيضا
ولكن مع ذلك، السيد الوزير، يساورنا اخلوف من 
تراجع الوقف، حبيث مثال يف مدن كانت معروفة بوقف كبري 
جند تراجعا، مثل مدينة سال مثال اليت مل جند من يوقف مقربة 

يف سال، يف وحنن اليوم يف أزمة مثال يف مدن كهاته، وليس فقط 
 . مدن أخرى

مسؤولية وزارة األوقاف، السيد الوزير، هي إحياء هذه 
 .الروح وضمان استمراريتها، لذلك نريدها أن تستمر

بقي أن أشري السيد الوزير، إىل أننا يعين نفتخر أن 
عندنا مدونة للوقف، وعندنا جملسا أعلى للحسابات الوقفية 

طبعا معلوم أن . أشغاله أنشئ منذ ثالث سنوات وال زلنا ننتظر
الربنامج احلكومي جعل من الشفافية وربط املسؤولية باحملاسبة 
وحتقيق أعلى درجات احلكامة أمرا واجبا، وهو يف هذا اجملال، 
أكيد أنك لن ختالفين الرأي، أوكد وأوجب، فالعصمة ال تكون 
إال لنيب، صحيح أن املالكية أبدعوا قاعدة رائعة، قالوا إنه ينظر 

 شرط الواقف إىل مقصده ال للفظه، ولكن السيد الوزير يعين يف
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" الصمت حكمة"امسيتو الرأي العام أحيانا ال جيب اللجوء إىل 
ولكن جيب أن تنطق وزارة األوقاف عندما يتعلق األمر بتفويتات 
وقفية تتم، حىت يتم تنوير الرأي العام مبا يقع وحىت تذهب إىل 

وشكرا لكم . وقفوا تلك األوقافاملقاصد اليت أرادها الذين 
 .السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير يف بضع ثوان. شكرا السيد النائب

 :السيد أحمد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
. السيد النائب احملرتم، عندكم مالحظات كثرية جدا

املالحظة اللخرانية اآلن، ملي كاين اجمللس األعلى حلسابات 
ديال النصوص،  83األوقاف، والشرط باش يشتغل كيخصو 

وكلها جاهزة وراها يف إطار الصدور يف اجلريدة الرمسية، غادي 
و ما يشتغل يف أقرب وقت، ما كانش ميكن، ألنه خصنا نعرف

معىن أنه حتدث هاد املؤسسة هباد الشكل هذا، راه ماشي يعين 
مسألة إجراء بسيط ديال واحد القضية د احملاسبة، راه الدخول 
على واحد اإلرث خمالف، القواعد ديالو يف معظمها خمالفة 
للضوابط ديال احملاسبة العامة، وفيها أمور شرعية وفيها، ونفتخر 

هاد املسألة ديال فني مشى هاد امللك فلذلك، . بالناس اللي فيه
أو كذا ما بقاتش خصها تطرح، ألنه كاين واحد اجلهة مسؤولة 
مستقلة، وكاين نص على أهنا ستقدم تقريرا للعموم، ألمري 
املؤمنني أوال، ويطلع عليه العموم، فلذلك هاد املسألة ما 

 . نبقاوش نشككو يف القضية ديال ماذا يفعل بالوقف
وجوه الوقف، متفقني معكم أننا، ولكن  القضية ديال

. قلت لكم أنه األسبقية ديالنا مجيعا هي املساجد، حنمد اهلل أنه
أنا من األمور . ومع ذلك، ال بد أن حنسس بالوجوه األخرى

اللي اكتشفتها يف األخري، أن هنالك مشاريع للوقف وكيخصنا 
له  ندخلو فيها، وقف الوقت، الوقت، جني لواحد الطبيب نقول

غتوقف يل ساعتني يف األسبوع، وهذا شيء طيب جدا، إىل 
 ؟فأنا أخاف أن الوقت، ال باقي، انتهى. غري ذلك

 :السيد رئيس الجلسة
 .  زدتك جوج دقائق، كمل، كمل

 :السيد أحمد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
 ال، يف احلقيقة يف حملها، ألن حنا يف الوقف يعين. شفيت، شفيت

هاديك املسألة اللي كاينة يف البلدان  ،يف سبيل اهلل، لذلك ...
. األخرى اللي شريت هلا راه من أجل أن أكون أنا ويكتب امسي

عدد د الناس كيجيوا يوقفوا كيقول لك ما تذكرنيشاي، فهذا 
 . هو الفرق

اهلل على هاد الرتاث ديالنا ونتهالو  يعين حنمد فلذلك،
ش فيه، راه قضية التشكيك هو مسألة فيه، ونتعاونو ما نشككو 

خمالفة لروح هادو اللي خلوا لنا ال هاد الدين وال هاد القواعد 
 .وشكرا لكم. وال هاد الوقف

 :السيد رئيس الجلسة
. شكرا للسادة الوزراء، شكرا للسيدات والسادة النواب

  .رفعت الجلسة
 
 
 
 
 


