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 الثماننيحمضر اجللسة 
 

 (.م9192أبريل  91ه )9342رجب  92 االثنني :التاريخ

 سلس النوا..رئيس جمل الثامنة ةالنائب حياة بوفراشنة السيد: لرائسةا

ثالثة عة الابتداء من الساساعتان ومثانية ومخسون دقيقة  :التوقيت
 .األربعنيزواال والدقيقة 

مناقشة األسئسلة الشفوية املتعسلقة ابلقطاعات  األعمال:جدول 
 احلكومية التالية:

 الصحة؛ 
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعسليم العايل والبحث 

 ؛العسلمي
 العدل؛ 
 الشبا. والرايضة؛ 
  واملعادن والتنمية املستدامة؛الطاقة 
  السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقسليدية واالقتصاد

 االجتماعي؛
 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ 
 الوزارة املنتدبة املكسلفة ابلشؤون العامة واحلكامة؛ 
 اد التقسليدية واالقتص لصناعةكتابة الدولة املكسلفة اب

 االجتماعي؛
  الدولة املكسلفة ابلتنمية املستدامة.كتابة 

  

 

 

 :السيدة حياة بوفراشن رئيسة اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 .على بركة هللا نفتتح اجللسة

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

املمسلكة، وعمال مبقتضيات  من دستور 911طبقا لسلفصل       
مواد النظام الداخسلي جملسلسنا املوقر، نسلتقي يف أوىل جسلسات األسئسلة 

من الشفهية برسم الدورة الربيعية من السنة التشريعية الثانية. ويتض
سؤاال شفهيا، هتم كل من القطاعات:  41جدول أعماهلا 

البحث و  الصحة، الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعسليم العايل
العسلمي، العدل، الشبا. والرايضة، الطاقة واملعادن والتنمية 
املستدامة، السياحة والنقل اجلوي، والصناعة التقسليدية واإلقتصاد 
اإلجتماعي، األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية مث 

 .القطاع املكسلف ابلشؤون العامة واحلكامة

أذنكم الشروع يف األسئسلة، أست يف مستهل هذه اجلسلسة وقبل      
يف اإلستماع إىل السيدة أمينة اجملسلس لتتسلو عسلى حضراتكم 

 .املراسالت الواردة عسلى الرائسة، تفضسلي السيدة النائبة

 :السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس

 شكرا السيدة الرئيسة،

توصسلت رائسة اجملسلس من السيد رئيس احلكومة مبشروع       
الية املتعسلق بتنفيذ قانون املالية لسلسنة امل 91.92قانون التصفية رقم 

. ومن فريق العدالة والتنمية، توصسلت الرائسة مبقرتح قانون 9191
مبثابة النظام  92.12من القانون رقم  92يقضي بنسخ املادة 

 ا توصسلت الرائسة من السيد عسلياألساسي لسلغرف الفالحية. كم
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لفريق ا قيوح، النائب الربملاين عن دائرة اترودانت اجلنوبية، عضو
 .اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية بطسلب استقالة من جمسلس النوا.

عدد األسئسلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل هبا 
سؤاال  199هي  9192أبريل  91فرباير إىل  99اجملسلس من 

جوااب عسلى أسئسلة كتابية ومت  222سؤاال كتابيا،  229شفواي، 
أسئسلة شفوية، شكرا  5أسئسلة شفوية، كما مت سحب  3سحب 

 .لسلسيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة األمينة، حضرات السيدات والسادة، إمسحوا يل يف 
أن  ،بداية هذه اجلسلسة األسبوعية املخصصة لألسئسلة الشفهية

أستحضر معكم ومعكن اليوم العاملي لسلرايضة الذي خيسلده العامل 
من أبريل، ولعسلمكم الكرمي فإن املنتظم الدويل  1هذه األايم منذ 

أبريل يوما عامليا لسلرايضة من أجل التنمية والسالم  1أقر يوم 
ابقرتاح من اجملتمع الرايضي املغريب وقبل هذا املقرتح ومت اإلعالن 

وذلك سريا عسلى عادة مغربية  9194غشت  94ه يف الرمسي عن
مؤكدة ابقرتاح أايم عاملية أخرى، جرى قبوهلا من منظمة األمم 
املتحدة ومنظماهتا املوازية، كما أكد ذلك السيد رئيس جمسلس 
النوا. يف كسلمته له هذا الصباح خالل احتفالية نظمها اجملسلس 

وجه يف جمسلس  عاالة لنتلتخسليد هذا اليوم العاملي، وإهنا ملناسبة ويف
النوا. ابلتحية والتهنئة واإلكبار إىل كافة بطالتنا وأبطالنا 
الرايضيني الذين يتواجدون معنا اآلن والذين، نطسلب منكم أن 

ة ترحبوا هبم، إذن ابلتحية، قسلت ابلتحية والتهنئة واإلكبار إىل كاف
ايضية ر بطالتنا وأبطالنا الرايضيني الذين صنعوا جمد املمارسة ال

املغربية عرب امتداد زمين أصبح له اتريخ والذين والسلوايت ستحفظ 
هلم وهلن ذاكرة املغاربة مجاعية بصورة مضيئة ألهنم أعطوا املثال 

ية ممكنة وحتقيق األلقا. العامل االنتصاراتلألجيال اجلديدة أبن 
ممكنة ورفع الراية املغربية خفاقة يف املسلتقيات الدولية ممكن أيضا، 
وأن طموح املغريب ال حيده واقع مفروض والنبوغ املغريب أفق مفتوح 

عسلى العامل وجهاته األربع، وأن الوثب املغريب ال يعرتف ابحلواجز، 
مناسبة كذلك لكي جندد لسلفريق الوطين املغريب لكرة القدم أصدق 

، وأمجل 9192التهاين عسلى أتهسله ملسابقة كأس العامل يف روسيا 
ا، حيقق انتصارات أخرى ويصنع فرحا شعبيا جديداملتمنيات لكي 

 .شكرا لكم مجيعا

 حضرات السيدات والسادة،

عسلى بركة هللا، نشرع اآلن يف بسط األسئسلة الشفهية املدرجة جبدول 
أعمالنا ونستهسلها بقطاع الصحة، مرحبا ابلسيد الوزير أظنها أول 

حلال اداخل قبة الربملان، إذن السؤال األول بطبيعة  جسلسة لكم
قطاع الصحة يشمل تسع أسئسلة نبدأها بسؤال عن تراجع 
اخلدمات الصحية لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني من الفريق 

 .االستقاليل لسلوحدة والتعادلية، تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

نعم يف احلقيقة السيد الوزير تعبنا وسئمنا من تكرار طرح نفس 
 السؤال حول تردي وتراجع اخلدمات الصحية ببالدان؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير تفضسلوا ابجلوا.

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

السيدة النائبة احملرتمة شكرا عسلى السؤال، أوال أريد أن أؤكد أنه 
ليس هناك تراجع، بل هناك تطور وتوسيع لسلمنظومة الصحية 

رافق واملستشفيات الصحية، ميكن نوقفوا عسلى ولسلتغطية ابمل
اختالالت عسلى إكراهات عسلى واحد اجملموعة دايل املشاكل السلي 
ميكن يعرفها التسيري، ولكن ال ميكن أن نتكسلم عن الرتاجع، اليوم 
هناك يعين توفري األجهزة واملعدات الطبية يف خمتسلف األقاليم دايل 

ل وايت دايل القطاع لتشغياملمسلكة كنعتربوا أنه هادي من األول
أمثل هلاد املؤسسات الصحية كنوفروا ما يسلزم لضمان سريها 
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العادي عرب ختصيص اعتمادات لكل مؤسسة من أجل يعين 
الصيانة، وكذلك هناك ميزانية خاصة هباد الصيانة قسلتها وطبقا 
ملقتضيات القانون األساسي لسلمستشفيات هناك تدبري املخاطر 

يع كتوفر عسلى مداومة تقنية لضمان اشتغال مجيف مجيع املؤسسات  
املنشآت واألجهزة خاصنا أنكدوا أنه املنظومة كتعرف واحد 
الضغط من حيث العدد املرتفقني إيال خذينا مثال االرتفاع دايل 

ارتفعت  9191و 9112نسبة االرتفاق ابملستشفيات فما بني 
سليون م 99داملسليون دايل املرتفقني إىل  1كيمروا من   21%. 

 ..وابلتايل

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

نعم، شكرا السيد الوزير غري ابش هنضروا بوضوح أكثر السيد 
الوزير، كما قسلت السيد الوزير غري ابش هنضروا بوضوح أكثر، 

املغاربة  ي كيعرتفوا به مجيعالكالم دايلكم راه ال يعكس الواقع السل
وحىت األطر السلي كتشتغل داخل املؤسسات، السيد الوزير 
سبيطارات راه ما فيهمش كاع األدوية عسلما أبن احلكومة كتقول 
أبهنا كتخص ماليري الدراهم لشراء هاد األدوية، املواطن املغريب 

ار طاآلن إيال ما شراش اخليط واإلبرة بيدو راه ما كيسلقاهاش يف سبي
من جهة، من جهة اثنية ابلنسبة لسلتاهيزات واملعدات الطبية إن 
وجدت يف املستشفى فهي اي إما متآكسلة أو مهرتئة يف غيا. اتم 
لسلصيانة، انهيك عن هذا غيا. اتم لألطر الطبية والشبه طبية 
خاصة ابلعامل القروي، بل أكثر من هذا السيد الوزير أحيطكم 

نساكن حتول إىل بناية لرمي عسلما أبن هناك مستوصف يف إ
النفاايت وميكنكم أتكدوا منها هذا من جهة، من جهة اثنية 

 .ابلنسبة املواعيد ولينا حمط لسلسخرية

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

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

 :النائب السيد عمر امحني

إبقسليم ميدلت السيد الوزير غري مرضية، إقسليم اخلدمات الصحية 
ميدلت املستشفى ميدلت ومستشفى القر. ابلريش والو حمطة 
عبور لسلراشيدية ولفاس، كرامة رخصة دايل الطبيب الرخصة دايلوا 
 يعين مل يتم تعويضه، انتقال األطباء ال يتم تعويضهم، التاهيزات

سلي خيدمها ولكن الالسلي كاينة يف املستشفيات التاهيزات ها هي 
 .والسلي يقراها فني هو إىل غري ذلك من املسائل، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، هل من تعقيب آخر؟، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد الربنيشي

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، إذا قيل أن تراجع يف الربامج كاين تراجع السيد 
 سليم جرسيف دااب عندو مركز دايل التصفية دايلالوزير والدليل إق

الدم بدون طبيب وال طبيبة مدة شهرين، السيد الوزير وحدة 
مريض  991مشات ماترينييت وحدة دارت شهادة طبية وكاين 

 .بدون طبيب وال طبيبة يف هاد الساعة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

يكم إيال خيسل شكرا، تعقيب إضايف آخر؟، إيال إيال امسحتو هللا
امسحتوا نسمعوا التعقيبات اإلضافية مهمة جدا، تفضل السيدة 

 .النائبة
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 :النائبة السيدة ثراي الصقلي

ال بد من اإلقرار السيد الوزير أبمهية اجلهود املبذولة يف هاد القطاع 
خالل السنوات األخرية، ال سيما أمام اخلصاص الكبري واملرتاكم 
لعدة قرون، عقود، ونسال حتسن ابلنسبة لسلولوج إىل اخلدمات 

 ..الصحية اخلاصة، خاصة يف املناطق النائية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .ضايف آخر، اجلوا. السيد الوزير عسلى التعقيباتشكرا، تعقيب إ

 :س الدكايل وزير الصحةانأالسيد 

شكرا، فعال هناك خصاص، وفعال هناك جمهودات مهمة السلي  
كتقوم هبا الدولة وخصها تستمر وهاد الشي غيمر عرب حل 
املشكل دايل متويل املنظومة الصحية، الذها. إىل التغطية 

كان   9192لتمويل هاد املنظومة، الصحية الشامسلة أساسي 
مسليون دايل الدرهم السلي مشات لسلمعدات وأتهيل  242عندان 

مسليون دايل الدرهم هادي أرقام ما   249 9912املستشفيات، 
كانتش يف قبل، جمموعة دايل األقاليم، جمموعة دايل اجلماعات 
السلي أصبحت اليوم فيها يعين مراكز صحية هاد الشي ما كانش، 

سلك لسلي خصنا ننتبهوا ليه هو كيفية دايل القدرة عسلى تدبري تاليوم ا
املوارد، تنرفعوا من امليزانيات وتيكون عندان إذا مل حنسن التدبري 
دايهلا اهلدر، تتكسلموا عسلى الدواء كاين الدواء يف املستشفيات، 
 ولكن ميكن يكون انقطاع يف بعض األحيان، ميكن يكون، يعين

la péremption وا يفوت عسليه املدة دايلو، نظرا يعين الد
ألنه ما تنقوموش، رمبا بتحسني من املنظومة دايل احلكامة عسلى 
مستوى املستشفيات، خاصنا منشيو إىل استقاللية املستشفيات 

يو دايلنا، خصنا منشيو إىل املراقبة والتتبع أكثر لسلتسيري، خصنا منش
واجملهود  إىل حكامة أحسن لسلقطاع، أما املوارد فكاين جمهود 

 .كذلك خصو يستمر يف امليزانيات املقبسلة، وشكرا

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن السياسة الدوائية 
لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، 

  .تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة إشراق اليوسفي

 سيدة الرئيسة،شكرا ال

بعد اهلزات واألزمات اليت يعرفها قطاع الصيدلة  السيد الوزير،
نسائسلكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابري العمسلية إلنقاد 

 .املنظومة الدوائية؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير، تفضسلوا اجلوا.

 :س الدكايل وزير الصحةالسيد أان

شكرا السيدة النائبة، أعتقد فهاد اجملال دايل السياسة الدوائية  
كانت هناك تقارير عدة، كان تقرير مهم دايل اجملسلس األعسلى 

، وكان عمل مشكور، دايل النائبات 9193لسلحساابت يف 
والنوا. فهاد اجملسلس املوقر يف هاد اجملال، وأكيد أنه هاد العمل 

ك كل قوي هلاد املسألة، ولذلساعد الوزارة عسلى أهنا تسلتفت بش
مت وضع سياسة دوائية وطنية خالل املناظرة  9195منذ دجنرب 

دايل الصخريات السلي فيها اإلقتناء واجلودة والسالمة والفعالية 
دايل الدواء، األمثنة، سياسة األمثنة، سياسة دايل الدواء اجلنيس، 

الشفافية  ،التمويل، الشراء العمومي، التوزيع، اإلستعمال املعقسلن
واحلكامة الرشيدة وكذلك تتبع والتنفيذ عرب وضع آلية مستقسلة 

دايل األمور أساسية قامت هبا الوزارة،  4متمثسلة يف جلنة خاصة، 
 unحتسني مسار التسايل مع خسلق وحدة لالستقبال التسايل، 

guichet unique تعزيز إجراءات تسايل األدوية واملواد ،
 ية ووضع كذلك نظام تدبري معسلومايتالصحية كاملستسلزمات الطب
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شفاف وهاد الشي سّهل املسطرة دايل وضع، يعين، الرتخيص 
 .لوضع الدواء يف السوق، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب عند نفس الفريق

 :النائب السيد مصطفى االبراهيمي

ا لتدبري هاد هبشكرا السيد الوزير، وهننئكم عسلى الثقة اليت حظيتم 
القطاع السلي عندو واحد احليوية قصوى وكاين واحد الرهان عسليكم  
كبري السيد السيد الوزير ال من طرف الساكنة وال من طرف 
املهنيني ابلقطاع العام واخلاص، وهاد السؤال يف احلقيقة جا أوال 

السلي ميكن يدبر هاد األمر هذا إيال كان يف  من انحية املؤسساتية
قت خاص خيرج هاديك الوكالة لسلوطنية لتدبري األدوية بدل أقر. و 

ما تبقى مديرية، نظرا ألن احلكامة يف هاد املديرية هادي كتعرف 
واحد العديد من االختالالت والسؤال املناسبة دايلوا هو أن الرأي 

دايل األمور مؤخرا ومها املناظرة الوطنية السلي  9العام اهتز لواحد 
 ية لسلمختربات أبداء واحد املبسلغ مايل مهم وهذامتت مطالبة املدير 

خارج إطار القانون، واملسألة الثانية واحد اجملموعة من األدوية 
السلي كانت فيها إنذارات يف الدول اخلارجية منها السعودية وفرنسا 
سواء تعسلق األمر ابحلسليب دايل األطفال أو ابلدواء دايل القسلب 

ة هذا ش يتسحب من السوق املغربيوالسلي كان فيه واحد التأخري اب
هو املناسبة وهذا ابش جيرين احلديث حول املشكل متاع اإلذن 
ابلوضع يف السوق فكيعرف واحد اجملموعة حقيقة هاد القضية 

السلي   le site دايل الشفافية فيها نظر ألن إيال ولينا غري هلداك
ة راه ما  يكاين اتع دايل املديرية ما عدا القوانني واملسائل التنظيم

نتاع  les sites كاين حىت شي حاجة منني كنقارنوه مع
مديرايت األخرى كدول أخرى، وابلتايل اآلن السلي كيتعطى مها 

األدوية املستوردة والسلي ولينا  les arrées même هادوك
داملسليار وهذا   5مسليار دايل الدرهم ارتفع إىل  9.5نستوردوا من 

امليزان التااري، وكذلك يف كيساهم يف العاز التااري دايل 
ارهتان املغر. يف السيادة دايلوا ويف االستقالل دايلوا فهاد املادة 

 متاع األدوية، مث هناك تعطيل ميزاجي إلعطاء دايل هاد األذن
les arrées même  حبيث ما كاينش معايري.. 

 :السيدة رئيسة اجللسة

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

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

السيد الرئيس كناددوا املطالبة يف الفريق االشرتاكي إبحداث 
اجملسلس األعسلى لسلصحة لتحسني الولوج اخلدمات الصحية 
خصوصا ما يتعسلق ابلدواء، كما نطالب ابلتفكري اجلدي واإلسراع 

عرفته  تدارك الرتاجع السلييف إخراج الوكالة الوطنية لسلدواء من أجل 
بالدان عسلى مستوى السوق االفريقية من جهة، ومن جهة أخرى 
جتاوز كل االختالالت واملشاكل والصعوابت السلي تتعرفها املديرية 
نتاع األدوية السلي انعكس سسلبا عسلى صحة املواطن من جهة 
ابلدرجة األوىل مث املصنعني مث العامسلني هبذا القطاع احليوي، 

غسلوا هاد املناسبة كذلك السيد الوزير لسلمطالبة إبيالء هذا وتنست
 .املوضوع األمهية القصوى ابعتباره ركيزة مهمة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، نعم السيد تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

السيد الوزير هللا يعاون، واحد املرسوم خرج مرسوم والسلي يف الوزارة 
 la السابقة تغيري املرسوم مبالحظة عسلى مذكرة، هاد األمر كيتعسلق

bioéquivalence هذا منكر كبري جدا خاصوا  وكتعرفها
 .يتوقف حاال، شكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف آخر؟، تفضسلوا السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 ابلنسبة هلاد املذكرة السلي كتوقفشكرا السيدة والسادة النوا. 
لغيناها  la bio- équivalence العمل بتكافؤ البيولوجي

ما مرسوم جديد، في واآلن العمل مبرسوم جاري يف انتظار ظهور
خيص يعين هاد املزاجية السلي تكسلميت عسليها السيد النائب يف 
التعامل مع يعين الرخص دايل عرض الدواء هنا كذلك ميكن 

ن هناك مهمات تفتيشية داخل الوزارة عسلى مستوى خنربكم أب
املديرية دايل األدوية السلي كتهم افتحاص كل املراحل دايل 
املسسلسل إذن العرض يف السوق ومدى املطابقة دايل هاد العمل 
 مع املقتضيات دايل املرسوم وملا يكون النتائج راه غنقوموا ابلتدابري

املواد الصحية ستكون يف الالزمة، الوكالة الوطنية لألدوية و 
الربانمج عسلى املدى املتوسط دايل الوزارة هادي أولوية وكاينة يف 
الربانمج احلكومي كذلك أذكر بذلك تكسلمتم كذلك عن مسألة 

 سحب الدواء

الربانمج عسلى املدى املتوسط دايل الوزارة هاذي أولوية وكاينة يف 
 عسلى الربانمج احلكومي كذلك، أذكر بذلك، تكسلمتم كذلك

مسألة سحب الدواء هنا كذلك خصنا يقظة أكرب من املؤكد ابش 
ميكن يعين نفرضو عسلى كل واحد كيصنع أو كيستورد ملا يتسسلم 
ابخلرب دايل منع الدواء أو سحبه يف بسلد آخر يعين يقوم إبخبار 

 .الوزارة

خيص العاز دايل امليزان، احنا واعيني هباد املسألة،  يف ما      
البالد دايلنا مستمرة يف التصدير دايل األدوية يف الصناعة أو 

يف  %11التصدير، فعال يف ما خيص اإلكتفاء الذايت حنن يف 
، احنا عندان سياسة اليوم ابش ميكن %21الوقت السلي كنا يف 

ك اآلن ات، كاين هنانشاعو يعين التصنيع أو حىت دايل السلقاح

عمل ابش ميكن نعمسلو حىت التصنيع دايل السلقاحات، أو حنافظو 
  .عسلى يعين السيادة الدوائية دايل بالدان

يف ما خيص اجملسلس األعسلى لسلصحة، هذا كاين يف القانون املنظم 
 .وبطبيعة احلال ميكن نفعسلوه 42.13

 :السيدة رئيسة اجللسة

عسلى اجلوا.، منر إىل السؤال  شكرا السيد الوزير، شكرا      
املوايل عن النقص احلاد يف األطر الطبية لسلسيدات والسادة النوا. 

 .احملرتمني عن فريق التامع الدستوري، شكرا

 :النائب السيد عبد احلق املهدب

 شكرا السيدة الرئيسة احملرتمة،

السيد الوزير، هل من إجراءات جديدة لسلحد من النقص       
 .ألطر الطبية والشبه الطبية؟ شكرا السيد الوزيراحلاصل يف ا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير، تفضسلوا اجلوا.      

 :س الدكايل وزير الصحةالسيد أان

 شكرا السيد النائب،

 هذا صراحة موضوع مؤرق، صعب ما نعيشه اليوم يف ما      
خيص يعين الندرة دايل املوارد البشرية، أمام أوال وهذا كاين واحد 
التعاون اليوم مع قطاع دايل التعسليم العايل ابش ميكن نوفرو يعين 
مقاعد بيداغوجية أكثر، ونستمرو يف اإلصالح دايل التكوين يف 
الطب، ولكن كذلك كاين واحد اجملهود السلي قامت به الدولة 

 511فيها  3111ة املخصصة هي: املناصب املالي 9192
ممرض. واحنا  9211طبيب متخصص، و 511طبيب عام، 

 9192طبيب برسم  992بصدد يعين اليوم إدماج أكثر من 
السلي  9192ممرضة وممرض يف  9511طبيب عام، وكذلك 
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غيسلتحقو، أعتقد هاذ اجملهود يف اآلونة األخرية غيمكن من النقص 
دايل  ذلك الغري املتكافئ السلي كاينمن هاذ يعين الندرة والتوزيع ك

 .املوارد البشرية، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد عبد احلق املهدب

شكرا السيد الوزير عسلى جوابكم، لكن مع األسف السيد     
ام إىل ح الوزير طرحنا هلذا السؤال جاء إلاثرة انتباه احلكومة

املعاانة اليت ختسلفها قسلة األطر الطبية يف عدد كبري من املناطق، 
وأذكر منها عسلى سبيل املثال إقسليمي اجلديدة وسيدي بنور، ال 
يعقل السيد الوزير، أن جند مستشفى حممد اخلامس الذي كسلف 

 931مسليون سنتيم به جناح طاقته اإلستيعابية  31خزينة الدولة 
بسبب قسلة املمرضني واألطر  9194منذ سنة سرير، لكنه مغسلق 

 .الطبية

طبيب لكل  9,5السيد الوزير، إذا كان املعدل الوطين هو 
داملسليون نسمة من  9نسمة، ففي اجلديدة طبيبة واحدة ل 9111

ساكنة اجلديدة وسيدي بنور، وهذا ينطبق عسلى العديد من 
التخصصات: طب األطفال، والعيون، واألمراض النفسية 

راحة دون احلديث عن املستوصفات الصحية القروية اليت تعاين واجل
بدورها شح يف األطر الطبية واملواعيد قد تصل إىل سنة، مما حيرم 

 .عدد كثري من الساكنة يف حقهم يف العالج والتطبيب

 السيد الوزير احملرتم،

أمام هذا الوضع املرشح إىل التفاقم خالل السنوات القادمة       
من األطباء واملمرضني، نسلتمس منكم  %31ما يتقاعد خاصة عند

التعامل بشكل جدي ومستعال مع املشاكل اليت تعاين هذه 

الساكنة، كما ندعوكم إىل زايرة ميدانية من أجل الوقوف عن  
 ...كثب عسلى هذه األوضاع واملرجو منكم السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

فضل افية حول املوضوع؟ تشكرا السيد النائب، تعقيبات إض    
 السيد النائب

 :النائب السيد أمحد اهليقي

كباقي األقاليم يعاين إقسليم سيدي قاسم من نقص حاد يف       
األطر الطبية ابإلضافة إىل هذا املشكل اليت تعاين منه املدينة 
سيدي قاسم واجلماعة القروية، هناك مشكل آخر مع قسلة هذه 

األطباء ال يشتغسلون إال يوم أو يومني األطر هنالك مراكز صحية 
يف األسبوع، منوذج املركز الصحي بسلقصريي مجاعة "زكوطة" 

 .ومجاعة "رميسلة" و"سيدي الكامل" وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف؟، تفضسلي السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة ثورية فراج

فى يد الوزير عسلى مستشالسيدة الرئيسة، كيف يعقل الس      
إقسليمي ملدينة فاس ما فيهش طبيب دايل الوالدة، وكيف يعقل أن 
مستشفى جهوي يف مدينة فاس كيخدم جبوج دايل القابالت 

مجاعة قروية  92والدة يف اليوم، وكيف يعقل أن  31ألكثر من 
يف إقسليم اتوانت ما عندهاش طبيب، وشنو هو التفسري دايلكم 

 les ام عدم إدراج التخصص دايلالسيد الوزير، أم
médecins gynécologues فهاد ال concours 

de résidanatوشكرا ،. 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد النائب      
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 :النائب السيد نوفل شباط

السيد الوزير، هناك خصاص كبري يف األطباء خاصة يف العامل       
ة الشأن ابلنسبة إلقسليم اتزة وعسلى سبيل املثال مجاعالقروي كما هو 

"ابرارحة"، مجاعة "كهف الغار"، مجاعة "بين افتح"، ويفتقد 
اإلقسليم إىل العديد من التخصصات األمر الذي جيعل الساكنة 
تتنقل إىل مدينة فاس من أجل العالج، والتطبيب إذا وجدت 

 .مكاان هلا يف املستشفى اجلامعي

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد النائب، إذن إيال ما كاينش شي تعقيب آخر       
 .تفضسلوا السيد انخذوا اجلوا. دايل السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيدات والسادة النواب،

فيما خيص إقسليمي اجلديدة وسيدي بنور، لو كان معااي       
احد طبيبة واحدة أوطبيب و  املعطيات غنقول لك أبنه ما كاينش

هناك أكثر، يف مستشفى حممد اخلامس فعال هاد املسألة دايل 
املستشفيات اجلديدة السلي غيتم فتحها مسألة املوارد البشرية 
مطروحة ابش ميكن خندموها بشكل كامل كل املصاحل دايهلا تكون 
مفتوحة بشكل كامل، كذلك كاين السلي كيتكسلم عسلى 

ى ملستشفيات كاين فرق ما بني املستشفالتخصصات ماشي كل ا
دايل القر.، ومستشفى إقسليمي، ومستشفى جهوي اخلريطة 
الصحية هي السلي كتحدد التخصصات يف كل مستشفى، فما 

 .ميكنش نعمسلو مجيع التخصصات يف كل املستشفيات

فيما خيص اجلماعات القروية، ال يعقل إذا كان ذلك صحيح       
أنه الطبيب يشتغل يف مركز صحي قروي يوم أو يومني، هذا غري 
مقبول واحنا ما ميكن إال نتصداو ليه، ولكن بغيت نقولكم 
السيدات النائبات والسادة النوا.، كاين هنا السلي مشرفني عسلى 

 ين أفكار وكاين برامجرائسة جمموعة دايل اجلماعات احملسلية كا
وكاين اتفاقيات السلي كنعمسلوها مع مجاعات حمسلية لسد اخلصاص 
يف جمموعة من األقاليم. إقسليم اتزة تكسلمتيو عسليه املصسلحة د 

 ...املستعاالت دايل املستشفى بتازة كتشتغل اليوم

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، وشكرا عالش ما زال تفضل      

 :أانس الدكايل وزير الصحة السيد

مع اجملسلس أبطر متعاقد معها بشراكة مع اجملسلس، بزاف  ...     
دايل التاار. فهاد اجملال غنستمرو فهاد املسألة هادي، الشراكة 
ما بني القطاع العام واخلاص كاين جمموعة دايل األقاليم السلي فيها 

شتغسلو ن يأطباء دايل اخلواص، هناك يعين جمهود كيدار ابش ميك
 ...إىل جانب القطاع العمومي

 :السيدة رئسة اجللسة

شكرا، سؤالكم الرابع يف هاد احلصة حول حتسني اخلدمات       
وادي الذهب لسلسيدات -الصحية عسلى مستوى جهة الداخسلة

 .والسادة النوا. احملرتمني عن الفريق احلركي

 :النائب السيد حممد األمني ديدى

شك أن قضااي الصحة كانت وال تزال السيد الوزير، ال      
وستظل موضوعا يشغل ابل املواطنني املسؤولني عسلى حد سواء، 
الرتباط هذه القضااي بصحة املواطن وحقه يف العالج. من هذا 
املنطسلق، نسائسلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا 

 ذوادي الذهب مع األخ-لتاويد اخلدمات الصحية جبهة الداخسلة
بعني االعتبار خصوصيات هذه اجلهة وبعدها اجلغرايف والتوزيع 
الدميقراطي لساكنتها، فضال عن تواجد آالف البحارة موزعني 
عسلى عدة قرى صيادين عسلما أن املستشفى الوحيد املتواجد ابجلهة 
الزال يف مستوى مستشفى إقسليمي رغم ما يروج حول حتويسله إىل 
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ات ب بناء مستشفى لسلتخصصمستشفى جهوي مما جيعل من مطسل
ا لتخفيف الضغط عسلى املستشفى احلايل وجتويد خدماته يعد مطسلب

 .مشروعا له ما يربره، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضسلوا السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة 

 شكرا السيد النائب،

حتظى ابهتمام قطاع الصحة وادي الذهب -جهة الداخسلة      
بطبيعة احلال، وحتويل املستشفى إىل مستشفى جهوي وأان زرته 

سرير  21سرير إىل  54مؤخرا يعين بدأ حيث اليوم كنمرو من 
 عرب التهيئة دايل البىن التحتية والتاهيز ابألجهزة الطبية، كذلك
 مت تعزيز اخلدمات الطبية اإلستعاالية ما قبل اإلستشفاء، اقتناء

، وحتديث احلظرية دايل النقل تنمرو SMUR وحدتني إلنعاش
مسعفني  2من ثالثة إىل عشرة دايل الوحدات، مث كذلك تعيني 

 .تقنيني

فيما خيص تطوير املستعاالت الطبية املتخصصة، إحداث       
أطباء خمتصني، خسلق وحدة  4قسم لسلعناية الطبية املركزة مع تعيني 

، كذلك إقتناء un scanner 16 barettes لسلفحص
املعدات الطبية الالزمة ابلنسبة لسلمركز اجلهوي لتحاقن الدم. وأان 
ميكن يل نقول لكم أبنه فهاد اإلقسليم وفهاد اجلهة ملا كنشوفو البعد 
عسلى املراكز األخرى، ما ميكن إال منشيو إىل مستشفى دايل 
اخلدمات من املستوى الثالث بيعين وضع مجيع التخصصات عسلى 

ما ميكن أن يقال ابلنسبة أبقاليم أخرى السلي كيكون عند  عكس
إمكانية دايل النقل هنا ما ميكن يكون إال النقل عرب اجلو، وابلتايل 

ة غنمشيو يف اجتاه يعين تعزيزه مبصاحل خمتصة أكثر، هناك ابلنسب
لسلمستقبل بناء كذلك مقر قار دايل املعهد العايل ملهن التمريض 

دايل الدفعات،  4كيشتغل مؤقتا وخرّج وتقنيات الصحة، بدا  

املسألة دايل التكوين أساسية، جتهيز املركز املرجعي لسلصحة 
اإلجنابية والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، بدينا يف قيد 
الدراسة دايل مشروع دايل هتيئة قسم املستعاالت مبستشفى 
احلسن الثاين، كذلك فيما خيص برانمج دايل تعزيز صحة األم 
والطفل، اآلن هناك أتهيل قسم دايل الوالدة وإحداث جناح 

 .خاص بطب األطفال ووحدة خاصة حبديثي الوالدة شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد حممد األمني ديدى

السيد الوزير، نشكركم السيد الوزير عسلى جوابكم، فعسلى       
اجملهودات املبذولة والتطورات اإلجيابية اليت يعرفها الرغم من 

القطاع، فاملنظومة الصحية تعرف إكراهات ونواقص، حيث ما 
زالت تشكو من عدة مشاكل ومن العاز الذي يطبع فعالية أدائها 
ومردوديتها. لذا نطالب ابختاذ جمموعة من التدابري كتعزيز املنظومة 

رية عسلى مستوى املوارد البش وادي الذهب،-الصحية جبهة الداخسلة
وعسلى مستوى البنيات التحتية والتاهيزات وحتسني اخلدمات 

 .الصحية ابجلهة وتقريب هذه اخلدمات من املواطن، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية حول هذا       
تياجات اح السؤال؟ ال تعقيب. إذن منر لسلسؤال املوايل، يدور حول

 .األطباء لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن الفريق االشرتاكي

 :النائبة السيدة حنان رحاب

السيد الوزير، استقبسلتم قبل أايم اهليئة دايل األطباء، وحول       
االحتااجات السلي تيعرفها هاد القطاع والسلي تتنظمها كل الفئات 

اشناهي اإلجراءات السلي  دايل األطباء. نسائسلكم السيد الوزير،
 .غتقومو هبا لإلستاابة ملطالب األطباء؟
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تفضسلوا السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيدة النائبة،

فعال التحسني دايل الوضع املادي واملعنوي دايل األطباء       
 اليوم بزاف، وتنعرفو أبنه بعد ما متكنا من حتسنييعين تيهمنا 

الوضع ابلنسبة اإلداري والعسلمي لسلممرضات واملمرضني، يعين 
أعتقد أنه جاء اليوم الوقت ابش نعمسلوا شي حاجة ابلنسبة 
لألطباء، هناك حوار بدا مع املركزايت النقابية السلي ممثسلة يف القطاع 

، ان اقرتاحات، إن شاء هللاوكذلك مع النقابة املستقسلة غيكون عند
يف القريب ابش ميكن منشيو إىل مراجعة سسلم األجور، مع العسلم 

كانت فيه واحد جمموعة دايل اإلجراءات   9199أنه إتفاق أبريل 
السلي ّدارت، فيها الرفع من التعويض عن احلراسة واإللزامية، 
التعويض عن األخطار املهنية عن التخصص، حتفيزات املسؤولني، 

طبيب الرئيس، املمرض الرئيس، الوحدات املتنقسلة السلي كيشتغسلو ال
فيها، جمموعة دايل األمور السلي ما ميكنش نسردها اليوم، واحنا، 
إن شاء هللا، عازمني أنه يف إطار احلوار يتم حتسني الوضع دايهلم 

 .شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضسلي السيدة النائبة      

 :لنائبة السيدة حنان رحابا 

بداية احلوار داخل القطاع، وفتح اجملال لسلمركزايت النقابية       
من أجل أهنا تعرب عسلى املواقف دايهلا وتعرب عن املسلف املطسليب 
دايهلا يف قطاع مهم وحيوي جدا. اليوم السيد الوزير، تنعرفو  

و سلكامسلني عسلى أن الشاعان مها السلي تيشتغسلو وما زال كيشتغ
املؤسسات العمومية منها املراكز اإلستشفائية، املراكز الصحية،  يف

أو يف املستشفيات اإلقسليمية، هاد الشاعان ما تيحتاجوش فقط 
لنية احلوار، تيحتاجو اإلستاابة ملطالبهم. اإلستاابة ملطالبهم ما 
فيهاش فقط الرفع بدرجتني حسب املطالب دايهلم، فيها أيضا 

داخل املستشفيات، فيها أيضا توفري حتسني جودة العمل 
التاهيزات، أو فيها أيضا توفري احلماية ليهم كأطباء وكمهنيني 
بشكل عام، هاد الشاعان تيخدمو يف املستشفيات العمومية 
والسلي تيستقبسلو يوميا آالف املواطنني واملواطنات، السلي ما 
 عندهوش الولوج لسلقطاع اخلاص حمتاجني لعناية خاصة أو حمتاجني

 .لتحفيز خاص جدا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضايف؟ عفوا،       
 ...امليكرو

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

ميكن يل نقول ليك أبنه كذلك كنطمحو إىل حتسني الوضعية       
املرتبطة ابملردودية، أو كنظن أبنه الذها. إىل استقاللية املؤسسة 

ستشفائية أو إعطاء اإلمكانيات دايل حتفيز املوارد دايهلا هو اال
خري يعين سبيل لكي نصل إىل ذلك، الربط ابملردودية، الربط 

 .ابألداء والربط ابلنااعة شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال آخر عن وضعية أقسام       
ة النوا. والساداملستعاالت ابملستشفيات العمومية لسلسيدات 

احملرتمني من الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد عالل العمراوي

 شكرا السيدة الرئيسة،
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نسائسلكم السيد الوزير احملرتم عسلى إشكالية اإلستعاال       
ابملغر. وخاصة أقسام املستعاالت السلي اليوم أصبحت واحد 

يف املنظومة االستشفائية ككل وشاهدة عسلى شرود النقطة سوداء 
 .الرؤية ابلنسبة لسياسة صحية متكامسلة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضسلوا السيد الوزير اجلوا.      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد النائب،

ميكن يل نقول أبنه النسبة دايل اإلستشفاء عرب املستعاالت        
املسليون  3من  9191إىل  9112، مرينا من % 99كتوصل ل

املسليون دايل املرضى السلي كيدوزو عرب املستعاالت، كان  1إىل 
هناك خمطط وطين لسلمستعاالت أو كان فيه إجنازات منها إعادة 

مصسلحة الستقبال املستعاالت ابملستشفيات،  95أتهيل حوايل 
، إحداث 21وحدة ملستعاالت القر.، اهلدف كان  22فتح 
، تعزيز حظرية le SAMU مصسلحة جهوية لإلسعاف 99

مصسلحة مت  91سيارة جمهزة،  421سيارات اإلسعاف ابقتناء 
، le SMURإحداثها مصسلحة متنقسلة لسلمستعاالت واإلنعاش

املروحيات، هناك كذلك االنفتاح  3شراء خدمات النقل الصحي 
حل اعسلى جهات أخرى السلي طسلبت بذلك. سنواصل بتأهيل مص
 99استقبال املستعاالت يف املستشفيات العمومية بوترية 

 91وحدات ملستعاالت القر.،  91مصسلحة يف السنة، برجمة 
سنواي مث إعادة توزيع املصاحل اجلهوية لإلسعاف واملالءمة مع 
التقطيع اجلهوي اجلديد، إحداث مصاحل متنقسلة لسلمستعاالت 

 تصنيفها حبكم اليت مت واإلنعاش الطيب ابلنسبة لبعض املستشفيات
التقسيم اجلهوي اجلديد، مث الشراكة بني القطاع العام والقطاع 

  ...دايل اجلديدة SAMU اخلاص أو عندان جتربة دايل

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، شكرا. تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد عالل العمراوي

السيد الوزير، أن هناك استمرارية يف رؤية من اجلوا. دايلكم       
يف عهد احلكومة السابقة، وأن الزلزال مل خيسلف أي ارتداد يف 

سنوات  5وزارتكم عسلى األقل ابلنسبة لسلمقاربة. فبالرغم من مرور 
عسلى املخطط السلي تكسلمتيو عسليه، فهناك الوضع الزال كما كان 

طن ال لسلموا عسليه، والعكس زادت تفاقمت األوضاع ال ابلنسبة
ابلنسبة لسلمؤسسات االستشفائية الكربى، وال ابلنسبة لسلعامسلني 
فيها، املخطط السلي تكسلمتيو عسليه كيحتاج اليوم واحد التقييم 
حقيقي واقعي ملعرفة مدى النااعة دايلو، ابملقارنة مع امليزانيات 
اهلائسلة اليت ضخت وال زالت تضخ فهاد اإلسرتاتياية، وأان أتكسلم 

اإلسعاف املروحي وعن مئات سيارات اإلسعاف السلي هنا عن 
سنوات يف  3تكسلمتيو عسليها والسلي هي ما زالت مركنة منذ 

املستشفيات يف غيا. أطقم خمتصة، وأتكسلم عن تقنية اإلسعاف 
نش. خمتصني السلي مكايني وأتكسلم عن أطباء خمتصني وممرضني

هلم ويبقى عدم رضى املواطنني عسلى هاد اإلستعاال والسخط داي
 إلعادة يفيف بعض األحيان عسلى هاد املصاحل هو واحد التقييم كا

 .شكرا ،النظر فهاد املخطط هذا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ، تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تفضلشكرا السيد النائب      
 .السيد النائب

 :اوينالنائب السيد مصطفى الش

اك إرادة ليس هنمع األسف الساكنة تعاين والشغيسلة تعاين،       
 .أو حوار هلذا ستضر. الشغيسلة يوم اخلميس املقبل
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، شكرا. تعقيب إضايف آخر؟ تفضسلوا السيد النائب      

 :النائب السيد ابراهيم الشويخ

السيد الوزير، احلديث عن املستعاالت كياران ابش هنضرو       
لال ملركز الصحي جبماعة "عسلى مستعاالت القر. السلي كاين اب

ميمونة" إقسليم القنيطرة والسلي ّدارت ابش يستافدو منها املواطنني 
يف أزيد من مخس مجاعات كـ"الشوافع" و"سيدي بوبكر احلاج" 
و"موالي بوسسلهام"، ولكن لألسف منذ اإلحداث دايهلا يف سنة 

ومستوى اخلدمات فيها ضعيف جدا، وهذا راجع  9195
 -الغيا. التام-ألطر الصحية ماشي النقص ابألساس لغيا. ا

وغيا. كذلك أدىن املستسلزمات العالجية لذلك كنطسلبو منكم 
السيد الوزير، التدخل العاجل ملعاجلة هذا الوضع حتقيقا لسلعدالة 

 .اجملالية وحماربة الفوارق اجملالية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .فضسلواآخر تشكرا السيد النائب، ايال مكاينش شي تعقيب       

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

مل بطبيعة احلال غنقومو ابلتقييم، وبطبيعة احلال غنواصسلو الع      
يف تعميم املستعاالت بكل أشكاهلا. السلي تيبان وهو أنه هناك 
إشكال يف تشغيل هاد املوارد، يف يعين توجيهها إىل خدمة صحية 

،  العالجي السلي كيطرح مشكلفيها املستوى، هناك كذلك املسار 
كسلشي واخا كنعمسلو جتهيزات دايل القر. ابملستعاالت كيبقى 
دائما يعين بعث املرضى إىل املستشفيات الكربى أو إىل 
املستشفيات اجلامعية، هذا غنشتغسلوا عسليه يف إطار اخلريطة 
الصحية واملخططات اجلهوية لسلعرض العالجي السلي اآلن بدات  

 .هاكيتم املصادقة عسلي

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا شكرا. السؤال السابع عن       
 اإلختالالت اليت تعرفها املستشفيات عسلى مستوى تدبري النفاايت

لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق التامع الدستوري، 
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى تضومانت

 لرئيسة،شكرا السيدة ا

نسائسلكم السيد الوزير، عن خطتكم لتدبري النفاايت الطبية       
واخلصاص احلاصل يف املوارد البشرية يف جل األقاليم البعيدة 

 .واحلدودية مثل إقسليم طاطا. وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير تفضسلوا      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 السيد النائب،شكرا 

املسألة دايل النفاايت كتطور، واالرتفاع الكمي والنوعي       
ة لسلنفاايت الطبية انتج بطبيعة احلال عسلى توسيع التغطية الصحي

طن ابملستشفيات  4511والتحسن دايل املنظومة، اليوم عندان 
طن ابلنسبة ملؤسسات العالجات األولية  211العمومية و

مؤسسات الصحية لسلقطاع اخلاص. كاين طن ابلنسبة لسل 9111و
داملستشفيات السلي كتعاجل النفاايت دايهلا  % 22هناك اليوم 

طبقا لسلقرار املشرتك مع قطاع البيئة، غنستمرو يف استكمال 
سلتدبري لاآلليات التقنية والتنظيمية مع نفس القطاع ابلنسبة 

هلاد النفاايت، هناك اليوم كذلك إصدار دورايت  ياإليكولوج
وزارية ودليسلني عسلميني لتدبري النفاايت الطبية، اعتماد التدبري 

مسليون دايل الدرهم السلي رصدانها  33املفوض لسلنفاايت الطبية، 
 33، 9195يف يعين  9199مسليون يف  91لسلنفاايت مقابل 
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ية السنة احلال مسليون دايل الدرهم، هناك كذلك يعين ابتداء من
هناك سطر مايل خاص مبيزانية اجلهات ومندوبيات الصحة  
كيسمح بتفويض هاد اخلدمة دايل تدبري النفاايت الطبية وابقي 

 .املؤسسات العمومية املعنية ابألمر شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد مصطفى تضومانت 

فعال، صحيح ما ذكرمت السيد الوزير احملرتم، ولكن عن أي       
منظومة لتدبري النفاايت تتحدثون؟ وحنن ال زلنا نعاين من النقص 
احلاصل يف األطباء واملمرضني والتاهيزات الطبية، فما ابلك 

ح ابألطر املتخصصة يف تدبري النفاايت الطبية واليت أصبحت تطر 
د اليم ابملمسلكة. هلذا نسلتمس منكم السيإشكاال كبريا يف جل األق

ري النفاايت لتدب الوزير، يف فريقنا لسلتعايل بوضع مسار جديد
الطبية عرب العمل عسلى سد اخلصاص يف املوارد البشرية والتاهيزات 
الطبية كما هو احلال إبقسليم طاطا، نعاين الويالت يف كل مستوايت 

يد الوزير، و السالتطبيب حبيث أصبح اإلقسليم مصدر لسلمرضى، أ
يف ما خيص النفاايت أن كاينني بعض الشركات السلي مها كيطسلبو 
البقع األرضية لتدبري هاذ النفاايت هذا وإال كنسلقاو بعض 
املستشفيات النفاايت دايهلم مازال كيسلوحوها يف املطارح السلي مها 
عشوائية، ولذا نسلتمس منكم تسلقاو حل عاجل ألن هاذ النفاايت 

طر، كيشكسلو خطر عسلى الساكنة وشكرا السيد هاذو راهم خ
 .الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف حول املوضوع؟       
إذن ال جوا.. منر إىل السؤال األخري يف هذه احلصة حول قطاع 
الصحة، ويتعسلق األمر بسؤال آين حول تفعيل تعميم التغطية 

ة النوا. احملرتمني عن فريق األصالة الصحية لسلسيدات والساد
 .واملعاصرة، تفضل السيد النائب.. الصوت إيال امسحيت

 :النائب السيد حممد التوميي بنجلون

صرحتم السيد الوزير، يوم اإلثنني الفارط أن الوزارة تسعى       
إىل تعميم توسيع التغطية الصحية الشامسلة لكل فئات املواطنني 

. أال ترون السيد الوزير، أن 9199أفق  يف %21واملواطنات .
 هذا الرهان صعب املنال وهو شيء فيه مغامرة شيء من املغامرة؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضسلوا السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد النائب،

فعال اليوم العاملي لسلصحة هاذ السنة كان املوضوع دايلو       
األساسي التغطية الصحية الشامسلة، ووقفنا عند تقدم التاربة دايل 
بالدان فهاذ اجملال، حاليا احنا فعال ذاهبني يف مسار دايل الوصول 

أو ما عندانش شي حل آخر إيال بغينا أنهسلو املنظومة  %21إىل 
لسلي ميم يعين التغطية الصحية الشامسلة االصحية أو نوصسلو إىل تع

ما فيهاش التغطية املالية ولكن فيها كذلك اإلستاابة عرب 
اخلدمات الصحية ليعين املتطسلبات دايل املواطنني، اآلن عندان 
نظام دايل التأمني الصحي اإلجباري السلي كيحقق تقدم مسلموس  

ذ من، حنا نظام "الراميد" السلي مت تعميمه %45كيغطي تقريبا 
من طرف جاللة املسلك نصره هللا، حيث ارتفعت نسبة  9199

، أو عندان هاد القانون حقيقة دايل %14املستفيدين اليوم إىل 
التغطية الصحية لسلعمال الغري األجراء واملستقسلني، اآلن غيشمل 
بطبيعة احلال فئة دايل املهن احلرة، العمال املستقسلني أو األشخاص 

 ري مأجور واملسريين، عسلما أبن هاد الشرحيةالذين يزاولون نشاطا غ
مسليون. فعال املسألة غتكون صعيبة، ولكن كاين  99راه فيها 
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هناك عمل اليوم، وكاين دراسة فئوية ألصناف العمال الغري 
األجراء واملستقسلني ابش يستافدو أو كتشرف عسليها وزارة الشغل 

ندوق الوطين الصواإلدماج املهين بتشاور مع ممثسلي الفئات املهنية و 
لسلضمان اإلجتماعي، فهاد السلقاء السلي تكسلميت عسليه السيد النائب، 

 .تكسلم أبن الفئات األوىل ستستفيذ يعين قبل هناية السنة شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد حممد التوميي بنجلون

التوضيحات هو صراحة ملا كنديرو واحد التشخيص أان هاذ       
لقطاع الصحة يف البالد كاين هناك نواقص كثرية جدا، حىت 

أو  la CNSS أو la CNOPS فهادوك السلي كيستافذو من
"الراميد" كاين مشاكل عويصة جدا. أو راه اإلخوان حطو أسئسلة 
أو كانت يف الصميم، ألن من غري هاذ املشاكل السلي هي يف 

لسلي  وزيع الرتايب دايل املستشفيات أو البنية التحتية أو اخلصاص االت
كاين يف املوارد البشرية وإىل آخره.. كاين هناك تراجع يف هذا 
القطاع، تراجع أان متفق مع اإلخوان السلي قالوا تراجع ،ألن منني  

مازال    leishmaniose et la tuberculose كنشوفو
 كاينش اجلودة دايل الصحة مازال  كتزاد تفاقم يف املغر.، راه ما

 22.95ما كايناش. واحنا مسّلي صوتنا أو ابإلمجاع عسلى القانون 
دايل هاد املستقسلني واألجراء كان عندان هاد الطموح هذا ابش 
نساعدو هاد احلكومة ابش تزيد لقدام، ولكن مسّلي كنشوفو من 

نص تنظيمي ما زال ما  11بعد سنة عسلى التصويت كنسلقاو أبن
دايل املراسيم حىت هي ما زال ما خرجات، مازال  4جاتش خر 

واحد التعطال فهاد التطبيق دايلو، خصنا نديرو واحد احلذر مسلي 
نكونو نصرحو لسلمواطنني بواحد األشياء السلي هي احنا يف الواقع  
كاين العكس دايهلا، هذا هو األساسي وخصنا إيال كنا غادي 

ىل تبان لو يف الولوج إ نديرو شي حاجة خاصها تبان لسلمواطن،

العالج واألدوية السلي غتكون موجودة ما تكونش كتقطع، وتبان 
لو يف التاهيزات الطبية وكذلك يف املوارد البشرية وهاذ اإلضراابت  
كذلك راه كل شي هاد الشي كيمشي عسلى أساس أبن القطاع 

 ...دايل الصحة ما زال ما عندوش األمهية الكافية ابلنسبة هلاد

 :ة رئيسة اجللسةالسيد

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية حول املوضوع؟ ال تعقيب 
إضايف، السيد الوزير إيال كان عندكم مازال شي وقت، تفضسلوا  

 .كاين الوقت

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

خصنا نفرقو بني التعميم ومدى النااعة دايل  -ما زال ، أوال
 ة الصحية هذا أساسي وشرط ابشاملنظومة، التعميم دايل التغطي

ميكن حنسنو اخلدمات، هذه مسألة أساسية، بطبيعة احلال خصنا 
من بعد نشوفو كيفية تدبري هذه الصناديق أو املؤسسات السلي  
كتدبر بشكل مستقل، كاين واحد اجملهود كبري السلي تدار عسلى 

خصنا، بطبيعة احلال، حنافظو عسلى  CNOPS CNSS مستوى
دايهلم هادي مسألة أساسية، ولكن اجملهود خاصو  التوازن املايل

 ...ميشي لسلنظام دايل املساعدة الطبية الرميد

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير عسلى مسامهتكم يف هاد احلصة، وهبذا نكون 
قد أمتمنا املواضيع حول الصحة وننتقل إىل قطاع الرتبية الوطنية 

لسيد  والبحث العسلمي، مرحبا ابوالتكوين املهين والتعسليم العايل
أسئسلة،  2ابلسيد الوزير والسيد كاتب الدولة، إذن السؤال عندكم 

السؤال األول عن إصالح نظام املنح الدراسية والولوج لسلسكن 
اجلامعي لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل 

سيد للسلوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب، نعم تفضل ا
الرئيس، عفوا، تفضسلوا السيد الرئيس، عطيوه الصوت السيد 

 .الرئيس
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رو رئيس فريق األصالة النائب السيد حممد اشرو 
 :)نقطة نظامواملعاصرة)

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة النواب،

 السيدة والسادة الوزراء،

سيدة والواحد املالحظة بسيطة، بغينا شفنا السادة الوزراء     
الوزيرة كسلهم مشاو مع األغسلبية، ما جا حىت شي واحد فهاد اجلهة 
داملعارضة ما عرفناش عالش، دائما هاد الشي السلي كيديروا، ما 

 .عرفت واش بغيتوانش نبانو يف التسليفزيون وال شنو؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .إذن، تفضل، السيد النائب بوضع السؤال

 :بنجلون التوميالنائب السيد أمحد 

 ...شكرا، نسائسلكم السيد

 :السيدة رئيسة اجللسة

وضع السؤال دايلك السيد النائب وضع، تفضل، كنسمعوك، 
 .تفضل

 :النائب السيد أمحد التومي

شكرا، نسائسلكم السيد الوزير عن التدابري املتخذة لتنزيل التزام    
لرفع من وااحلكومة بتمكني الطسلبة املعوزين من املنح اجلامعية 

 .الطاقة االستيعابية لألحياء واملطاعم اجلامعية؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب تفضسلوا السيد الوزير، السيد كاتب الدولة    

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة النواب احملرتمني،

طبعا هذا السؤال غادي يبقى مستمر ومتادد ألن هناك حاجة 
فعال ماسة ألبنائنا وبناتنا لسلحصول عسلى املنحة اجلامعية وكذلك 
عسلى السكن اجلامعي تساءلتم عن اجملهودات املبذولة عسلى مستوى 

امعية، أذكر فقط إىل أنه املنح اجلامعية بقيت جممدة منذ املنح اجل
مدة طويسلة جدا، ومت الرفع منها كذلك مت الرفع من عدد 
 املستفيدين وصل الغالف املايل لسلمنح اجلامعية املخصصة حوايل

مسليون درهم، األساسي هو الرتشيد األساسي هو  211مسليار و
ع السلان به بتعاون م تدقيق املعايري اإلستهداف وهذا الذي نعمل

اإلقسليمية املخول هلا منح صفة املمنوح لسلمستفيدين والوزارة تعمل 
 .عسلى تسريع وترية صرف هذه املنح يف اآلجال احملددة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد كاتب الدولة، تعقيب السيد النائب

 :بنجلون النائب السيد أمحد التومي

شكرا السيد الوزير، حنن نثمن حقيقة اجملهود السلي تتقوم به 
احلكومة ولكن الزم نستحضروا أن التعسليم راه هو حق دستوري 
لسلمواطنني وأن الدولة جيب أن تضطسلع بواجباهتا كامسلة غري 
منقوصة، هاد الشرحية السيد الوزير راه كتبقى قسليسلة نسبيا ألنه من  

السلي   1بتدائي ايهللا أقل من طفل السلي كتسال يف اال 911كل 
السلي تياخذوا  9كيوصسلوا السلي كياخدوا الباكسلوراي، أقل كذلك من 

شهادة جامعية، إذن السيد الوزير أقل ما ميكن أن نوفر هلذه 
الشرحية هي مطاعم يف املستوى وسكن جامعي وكذلك منح، 
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تكسلمتوا السيد الوزير عسلى السلان اإلقسليمية، هاد السلان اإلقسليمية 
حتت الضغط دايل عدد الطسلبات يعين كتقسيوا واحد العدد دايل 

السلي تتقبل، اخلالصة  4الطسلبة من املنح حبيث أنه ايهلل وحدة عسلى 
السيد الوزير أننا نطالب تعميم املنح ألنه التعميم خصه يكون 
والتعميم كذلك يعين املساكن دايل اجلامعية ألنه بدون هذا ما 

 ..ميكنش هنضروا

 :رئيسة اجللسةالسيدة 

 .تعقيب إضايف حول هذا السؤال، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، تعميم املنح وتوفري السكن اجلامعي والنقل اجلامعي 
واإلطعام اجلامعي ضرورة، مستقبل املغر. هم طسلبة هم شبا. 

ما  نسبة دايل الطسلبة السليولكن لألسف بغينا نعرفوا شحال ال
مستافدينش من املنحة ما عندهم سكن جامعي واشنو السلي خص 
يدار ابش ميكنا انداركوا ألنه إقسليم اتوانت عسلى سبيل املثال أكثر 
من ألف طالب بدون منحة وهو يف اخلريطة دالفقر الثالث عسلى 
املستوى الوطين إذن شنا هي املعايري ابش ميكن جنودوا اخلدمة 

ص منظور مشويل اإلصالح عندكم كيفاش تدخسلوا ديروا خا
 .اإلصالح ابلعدالة اجملالية

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب آخر، ال، السيد كاتب الدولة إيال  
 .كان شي

 

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
كلف العلمي املوالتكوين املهين والتعليم العايل والبحث 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السادة النوا. احملرتمني، الشق الثاين من التعقيب غادي 
يتعسلق ابألحياء اجلامعية طبعا هناك معايري دقيقة جدا لإلستفادة 
من األحياء اجلامعية، من املؤكد وهذا هو الرقم السلي غادي نعطيه 

سلقة سلبية الطسلبات املتعأنه ليس هناك خصاص كبري جدا يف ت
ألف طسلب السلي هو غري مسلىب  99ابألحياء اجلامعية عندان حوايل 

ألف وما خصصناه من أسرة يف األحياء اجلامعية يصل إىل  99
غري هاد السنة  % 91ألف سرير بنسبة ارتفاع دايل  12حوايل 

هادي، معىن أن هناك جمهود كبري جدا يبذل عسلى مستوى األحياء 
 .كنبدلوا أيضا جمهودات عسلى مستوى جتويداجلامعية،  

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد كاتب الدولة، سؤال آخر يف نفس القطاع يتعسلق 
ابلتأخر يف إصدار اجلامعات املغربية شواهد اإلجازة واملاسرت 

 .لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد ادريس مسكني

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، نسائسلكم عن التأخر احلاصل يف جمموعة من 
اجلامعات يف إصدار شهادات اإلجازة واملاسرت، مما يؤثر سسلبا عسلى 
ولوج الطسلبة لسوق الشغل واجتياز املباراة، ما هي اإلجراءات اليت 

 .تنوون القيام هبا من أجل تفادي هذا املشكل؟ وشكرا

 :رئيسة اجللسةالسيدة 

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيد النائب احملرتم، أوال غري ابلنسبة لسلرأي العام انفصسلوا 
ما بني احلصول عسلى الدبسلوم وبني احلصول عسلى شهادة النااح 
ما نتوقعوش عسلى أنه اجلامعات كيتأخروا يف تسسليم شهادة النااح 
مما يؤثر عسلى احلق دايل الطسلبة يف الولوج لسلمبارايت أو غريهم، 
الشواهد دايل النااح تسسلم يف وقتها، الدبسلومات السلي كتسسلم 

أنه دوليا كيكون واحد النوع من منها نسخة واحدة راه معروف 
الرتيث يف احلصول عسلى معطيات قد يصل إىل سنة من أجل منح 
هاد الشهادة ولكن ابلنسبة لنا يف املغر. نبذل جمهودا كبريا جدا 
من أجل تسسليم الدبسلومات يف وقتها ونتفاعل مع احلاالت اليت 

ال ثتصسلنا يف الوزارة نعطيكم غري مثال دايل آسفي عسلى سبيل امل
متكنا وتواصسلنا مع السيد عميد الكسلية و  تواصل معااي انئب برملاين

ابش نسرعو الوترية، كذلك ابلنسبة لسلطسلبة السلي كياتازو املباراة 
دايل التعاقد يف القطاع دايل الرتبية الوطنية، نفس الشي، متكنا 
ابش نسقو وايخذوا الطسلبة الشهادات دايل النااح دايهلم 

وهكذا خصنا نزاوجو ما  از مبارايت التعاقد،ويتمكنوا من اجتي
بني العمسلية دايل تدقيق املعطيات والعمسلية دايل متكني الطسلبة من 
حقهم يف الولوج إىل املبارايت، أو يف الولوج إىل سوق الشغل، 

 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد كاتب الدولة، التعقيب لسلسيد النائب، تفضسلي 
 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة أمينة فوزي زيزي

 شكرا السيدة الرئيسة،

صراحة السيد كاتب كاتب الدولة لألسف الشديد، يعترب الطالب 
هو احلسلقة األضعف فاجلامعة املغربية، ألنه يف غالب األحيان 
يتحمل مسؤولية استهتار وأخطاء بعض اجلهات املعنية، خاصة 

ال دايل الطسلبة، مؤخرا يف هاد املسلف هذا. إيال خدينا غري مث
السيد الوزير، السيد كاتب الدولة، أنتما عسلى عسلم أبنه الطسلبة دايل  
كسلية اآلدا. والعسلوم اإلنسانية، قامت بواحد اإلحتااج يعين 
التابعة جلامعة القاضي عياض مبراكش نظرا لسلتأخر الشديد يف 
إصدار شهادات اإلجازة، مما أثر عسلى اجتياز املباراايت وعسلى 

 .النضمام لسلقطاع اخلاص والقطاع العام بصفة عامةا

الصراحة السيد الوزير، هادي ماشي أول مرة كتحصل هاد القضية 
يف جامعة القاضي عياض، وقع نفس الشيء يف السنة اجلامعية 

، ويف الكواليس عسلمنا أبنه السبب الرئيس وراء 9195-9191
اهزة كانت جذلك هو التأخر يف توقيع هاد الشهادات، رغم أهنا  

وفوت هذا األمر الفرصة عسلى الطسلبة يف اجتياز بعض املبارايت 
املهمة، خاصة يف القطاع اخلاص ألهنم كيطالبو بشهادات موقعة 
من طرف رئيس اجلامعة، هذا من جهة، من جهة اثنية السيد 
الوزير، جامعة القاضي عياض ماشي هي بوحدها السلي كتعاين من 

ت يف أكادير مثال جامعة ابن زهر هذا املشكل، كاينة جامعا
وجامعة يف بين مالل جامعة السسلطان بن سسليمان وابلتايل السيد 
الوزير، جيب التعامل حبزم شديد جدا مع هذا املوضوع ألنه حنا 
تنعرفو أبن اجلامعة املغربية كتعاين من عدة إعاقات ما ميكنش لنا 

ياخد وقت كنزيدو حىت املشكل دايل التوقيع عسلى الشهادة السلي  
طويل جدا وعسلى األقل نعطيوهم احلق يف اجتياز املبارايت، ويف 
العمل يف القطاع اخلاص والقطاع العام، وكذلك يف مواصسلة 

 .الدراسة ابخلارج، وشكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ليس هناك 
 .كاتب الدولةتعقيب؟ تفضسلوا السيد  
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السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 .....شكرا جزيال السيدة النائبة احملرتمة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .بكاين تعقيب؟ عفوا امسح يل، تفضل السيد النائ

 :النائب السيد حممد حلموش

هللا خيسليك واش الدولة عندها يعين غرض هباد الطسلبة السلي  
كيحصسلو عسلى البكالوراي ابش ايخذو ميشيو لسلاامعة وميشيو 
يديرو الدراسات العسليا؟ أو أننا كنسامهو ابش خيرجو؟ ألن جمموعة 
 دايل األقاليم النائية واملناطق النائية ما عندهومش فاش يقراو،

وعندهم إملام ابلدراسة، ابش يكمسلو الدراسة دايهلم. ولكن 
لألسف الشديد هو أن الدولة هاديك املنحة إيال جا لسلرابط راه 
ما تكفاه حىت يف الطاكسي. إذن كاين إشكالية، البد السيد 
الوزير أنكم تفكرو ابش هاد الطسلبة الشبا. والشاابت السلي  

قسلنا  املناطق هادو السلي كيحصسلو عسلى البكالوراي وكيايو من هاد
انئية، أننا نوجدو هلم حل ومها رجاالت الغد، مها الناس السلي 

 .... خصنا نشوفوهم ألن هادو مها الشبا. السلي

 :السيدة رئيسة اجللسة

إيال ما كاينش شي تعقيب إضايف آخر، تفضل السيد كاتب 
 .الدولة

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

أوال فيما  شكرا جزيال السيدة النائبة احملرتمة، السيد النائب احملرتم،
 يتعسلق ابملناطق النائية، وتعقيبا عسلى التعقيب دايل السيد النائب

 النائية، هناك مناطق عندها منحةاحملرتم، أنكد عسلى أنه املناطق 
، خاصة املناطق الصحراوية وبعض املناطق النائية 911%

األخرى املصنفة واحملددة طبعا يف املرسوم. املسألة الثانية تتعسلق 
 أبولوايت هاد الفئة أيضا يف األحياء اجلامعية والولوج إىل املطاعم

يتدار ما ك اجلامعية، هناك جمهود يبذل ما ميكنش نقولو عسلى أنه
حىت جمهود ولكن البد وأن نعزز هاذ اجملهود املبذل أيضا بشراكات 

 .مع القطاع اخلاص وبشراكات أيضا مع اجلماعات الرتابية

ى يف ما يتعسلق بتعقيب السيدة النائبة احملرتمة، سيديت أان أكدت عسل
أنه املبارايت وكذلك الولوج إىل سوق الشغل ليس مرتبطا ابلديبسلوم 

، ولكنه مرتبط بشواهد النااح اليت هلا نفس القيمة النهائي
اإلعتبارية لسلدبسلومات، وابلتايل ال يوجد وطبعا سواء يف إطار 
الوظيفة العمومية أو يف إطار القطاع اخلاص، وإذا كان هناك أي 
تضرر ألي شخص فالبا. مفتوح أان أعطيت أمثسلة لسلتدخل 

منة نا نعمل عسلى رقمباشرة لدى السادة رؤساء اجلامعات، عسلما أبن
هاذ املوضوع عسلى صعيد كل جامعة جامعة ابش ميكن لينا نسرعو 

 .الوترية أكثر، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد كاتب الدولة، تفضل السيد الرئيس

يسي رئيس فريق العدالة النائب السيد ادريس األزمي اإلدر 
 :)نقطة نظاموالتنمية )

 احملرتمة،شكرا السيدة الرئيسة 

واحد النقطة النظام عسلى اإلخراج دايل الوقائع دايل اجلسلسة، 
ترددان عدة مرات ابش نتكسلمو فهاذ املوضوع ولكن هاذ املوضوع 
غري ابش نوضحو، الوقائع دايل اجلسلسة اإلخراج دايهلا هو إخراج 
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من طرف طاقم داخسلي دايل جمسلس النوا.، هو إخراج مؤسسايت، 
 الرأي العام بوقائع اجلسلسة، ولكن احلفاظ اهلدف منه وهو تبسليغ

عسلى اهليبة دايل املؤسسة، احنا ما تنديروش الباز هناي، املخرج 
توجهنا ليه عدة مرات تنقولو ليه أبن اإلخراج معناه الرتكيز عسلى 
واضع السؤال، الرتكيز عسلى الفرق املعنية ابلسؤال، ولكن ماشي 

ا يف  السلقطات، احنفيه البحث عسلى السلقطات، ما احناش هنا يف
إطار إخراج مؤسسايت مرة أخرى تيوصل لسلمواطن ابلوقائع دايل 

 .اجلسلسة كما هي وحيافظ عسلى هيبتها

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، إذن منر إىل السؤال املوايل يف نفس القطاع حول األساتذة 
لسلسيدات والسادة  9114و 9225ضحااي النظامني األساسيني 

احملرتمني عن فريق التامع الدستوري، تفضسلي السيدة النوا. 
 .النائبة

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيدة الرئيسة،

، 9225السيد الوزير، إن األساتذة ضحااي النظامني األساسيني 
الزال حلد اآلن لألسف الشديد مل يوضع حد ملعاانهتم  9114

شري أن ره كثريا، ونبشكل هنائي، وطي صفحة أزمتهم طال انتظا
درجة االحتقان يف صفوف هؤالء األساتذة واألستاذات وصسلت 
أقصى مستوايهتا، عسلما أن العديد منهم قد أحيل عسلى التقاعد 
دون أن يتمكن من حتقيق مطسلب الرتقية، لذا نسائسلكم السيد 
الوزير عن اإلجراءات اليت تنوون القيام هبا من أجل حل هاذ 

 .يال؟ وشكراملشكل الذي عمر طو 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 السيدة الرئيسة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

بتدائي أساتذة التعسليم االبغيت غري نذكر أبن هاذ الفئات تشمل 
وأساتذة التعسليم الثانوي اإلعدادي واملسلحقني الرتبويني ومسلحقي 

، بعد 2و 2اإلقتصاد واإلدارة الذين مت توظيفهم يف السسلمني 
دراسة هذا املسلف تبني أن عدد املوظفني يف هاذ الفئة هم مرتبني 

 91.995، ويرتاوح عددهم 91حاليا يف الدرجة الثانية يف السسلم 
سيحالون عسلى التقاعد دون استيفاء شرط  3915ومن بينهم 

، 99عشر سنوات املطسلوبة لسلرتشيح إىل الدرجة األوىل أي السسلم 
وجتدر اإلشارة أن السلقاء مع الشركاء لسلتذكري، الشركاء اإلجتماعيني 

، 9191أكتوبر  95بالغ مشرتك يف املوضوع يوم  توج إبصدار
نصف هلاد املسلف وذلك ابلسماح والذي يروم إىل التوصل حلل م

قبل تقاعدهم من  99هلؤالء األساتذة ابلرتشح لسلرتقي إىل السسلم 
سنوات اعتبارية حتتسب لسلرتقي يف الدرجة، غري  1خالل منحهم 

أنه عسلى إثر السلقاء األخري الذي مجعنا مع شركائنا النقابيني خالل 
ية اتشهر مارس قرران مواصسلة العمل يف إطار السلاان املوضوع

أبريل وسيتوىل  94التقنية، واإلجتماع املقبل إن شاء هللا سيتم يوم 
 ..دراسة وتدقيق جمموعة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، شكرا التعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

السيد الوزير، هذا املشكل عمر طويال، إذا عسلمنا أن كل 
السابقة والنقاابت والوزراء الذين تعاقبوا عسلى وزارة احلكومات 

الرتبية الوطنية اعرتفوا مبظسلومية هؤالء الضحااي من السيدات 
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والسادة األساتذة، اآلن حىت مسو بشيوخ الرتبية، أان من هاد املنرب 
أطسلق عسليهم إسم أبطال الرتبية، ألهنم جابوا أعايل اجلبال وأقصى 

م خدمة هلذا الوطن، ولكنهم لألسف الصحاري أثنو زهرة شباهب
الشديد يف آخر املطاف يصابون خبيبة أمل مت إيهامهم أبهنم 
سيتحقق مطسلبهم ولكن يف كل مرة كما أمسع من جوابكم السيد 
الوزير احملرتم أن األمل جد مفقود ومفقود جدا، كان لكم اجتماع 

، مل نيمؤخرا مع اجلمعية املغربية لضحااي األساتذة ضحااي النظام
نعرف خمرجات هذا السلقاء، نريد حال صرحيا من أجل إنصاف 

 .هذه الفئة اليت عانة كثريا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيدة النائبة، تعقيب إضايف حول املوضوع، تفضل السيدة 
 .النائبة

 :النائبة السيدة زهور وهايب

ايل نساء دالسيد الوزير، كنتمىن كيؤسفين نبسلغكم اإلستياء الكبري 
ورجال التعسليم ضحااي النظامني، خصوصا السلي غيخرجوا تقاعد 

،  99هاد السنة والسلي ما غيقدروش يستفادوا من الرتقية يف سسلم 
كنتمىن هاد السلانة املوضوعاتية تسرع اإلشتغال دايهلا عسلى األقل 
جنازيو هاد رجال ونساء التعسليم ويستفادوا من الرتقية دايهلم يف 

 .را، وشك99سسلم 

 :اجللسةالسيدة رئيس 

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

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

حبال السلي شرت لوا يف البداية هذا مسلف جد مهم ومت التطرق إليه 
مع الشركاء النقابيني والسلي اليوم أيضا هاد املسلف كنوجدوه يف 

احلوار اإلجتماعي السلي عند الشركاء النقابيني مع احلكومة، وأيضا 
غيكون يف احلوار القطاعي، غيكون هو له أثر كبري عسلى املالية 

 ..احلكومة ابش ميكنا نتااوزوا خاص املوافقة دايل

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول جتربة املدارس اجلمعاتية 
لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق التامع الدستوري، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أبليال عبد الرمحان

 شكرا السيدة الرئيسة،

نسول السيد الوزير عن واقع وآفاق جتربة املدارس أان بغيت 
 .اجلمعاتية ضمن إسرتاتياية الوزارة؟ شكرا

 :اجللسةالسيدة رئيس 

 .شكرا السيد النائب، تفضسلوا السيد الوزير

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

رقام احملرتم، أريد يف البداية غري نعطي بعض األشكرا السيد النائب 
 91299دايل عدد املؤسسات عسلى الصعيد الوطين، اليوم يتناهز 

منها يف الوسط القروي، يبسلغ جمموع  1111مؤسسة حوايل 
يف الوسط القروي أيضا، وتفتقر  % 22، 94123الفرعيات 

ومرافق  ءالبنية التحتية األساسية من ماء وكهراب هذه الفرعيات إىل
صحية وسكن لسلمدرسني، ومت اعتماد هاد األقسام الفرعية يف 
التاربة السابقة، والسلي كانت يف احلقيقة جتربة كانت تطرح عدة 
صعوابت عسلى مستوى التمدرس، ولذلك مت السلاوء إىل منوذج 
جديد أال وهو هاد النموذج دايل املدارس اجلماعاتية منذ سنة 

ة إىل حدود املوسم الدراسي وحد 993، حيث مت بناء 9112
احلايل. ويف إطار تفعيل إجراءات املخطط التنفيذي لسلربانمج 
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سيتم توسيع العرض املدرسي ابلوسط  9199-9192احلكومي 
القروي ومالءمته مع اخلصوصيات اجلهوية من خالل الزايدة يف 
عدد املدارس االبتدائية اجلماعاتية وتوفري بنيات اإلستقبال 

من املتوقع أن يعرف، إن شاء هللا، الدخول املدرسي وأتهيسلها. و 
مدارس ابتدائية مجاعاتية جديدة عسلى املستوى  91املقبل إحداث 

القروي، يرتكز منوذج املدرسة االبتدائية اجلماعاتية يف مرحسلته 
األوىل عسلى توفري خدمة النقل املدرسي مقروان بتوفري املطاعم 

 ...املدرسية، دون االعتماد

 :رئيسة اجللسة السيدة

 .السيد الوزير شكرا، تعقيب السيد النائب      

 :بليال عبد الرمحانأالنائب السيد 

مزاينة، تيظهر يل احنا متافقني عسلى.. السيد الوزير خرج..       
تيظهر يل احنا متافقني عسلى  ، امسح يل..pardonتيظهر، 

األمهية دايل هاد املدارس اجلماعاتية، ولكن الوترية واألرقام السلي 
اعطيتوان السيد الوزير، هي أرقام شوية ضعيفة قياسا مع هاد 
األمهية. وايال نبغي نعطي النموذج دايل دايل إقسليم اترودانت السلي 

ل اجلماعات داي 2مجاعة فيه واحد  22أان كنتمي ليه، السلي فيه 
مجاعة قروية السلي حمتاجة هلاد  29أو  21حضرية والباقي يعين 

دايل  4املدارس، هاد النموذج دايل املدارس اجلماعاتية اي هللا يف 
املدارس مجاعاتية. السلي مهم، السلي مهم كنتمىن أنه هاد الوترية 
تتسارع، ألن اجلميع حبال السلي قسلت متفق، وانخذو بعني اإلعتبار 

ابيات والسسلبيات دايل املدارس السلي موجودة اآلن دايل العدد اإلجي
السلي موجود اآلن، وطبعا هذا املشروع احنا راه مقتنعني أبنه 
مشروع ماشي دايل وزارة الرتبية الوطنية بوحديتها، ولكن دايل 
اجلماعات الرتابية، دايل اجملتمع املدين، دايل القطاع اخلاص أيضا 

 .وشكرا

 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف حول املدارس اجلماعاتية؟       
ال تعقيب، تفضسلوا ايال كان عندكم الوقت.. انتهى الوقت، انتهى 
الوقت مع األسف. إذن منر إىل السؤال املوايل حول تنزيل الرؤية 
 اإلسرتاتياية لسلرتبية والتكوين لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني

 .يق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائبعن فر 

 :النائب السيد فؤاد العماري

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، بغينا نسولوكم اليوم حول مراحل تنزيل الرؤية       
االسرتاتياية إلصالح منظومة الرتبية والتكوين، اشنو كيفاش 

ياية سرتاتغتحاولو داخل الوزارة رافعات هذه الرؤية إىل خطط إ
؟ قطاعية واضحة املعامل ابلنسبة لسلمهنيني وابلنسبة لسلمغاربة كامسلني

 .شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضسلوا السيد الوزير      

وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد سعيد أمزازي،
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 احملرتم،شكرا السيد النائب  

ال بد من اإلشارة يف البداية أن احليز الزمين املخصص       
لسلاوا. عسلى هذا السؤال اهلام غري كايف الستعراض اجلهود 
املبذولة لتنزيل هذه الرؤية اإلسرتاتياية، وحنن مستعدون لتعميق 
النقاش حول هذا املوضوع، إن شاء هللا، داخل جلنة التعسليم 

 لتأكيد أن احلكومة جعسلت التنزيل الفعسليمباسلسكم املوقر. أود ا
واملتاانس لسلرؤية اإلسرتاتياية إلصالح منظومة الرتبية والتكوين 

يف صميم أولوايهتا، حيث متت  9141-9195والبحث العسلمي 
ترمجة مضامني هذه الرؤية اإلسرتاتياية يف مشروع القانون إطار 
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جلاللة املسلك  ةالذي متت صياغته تنفيذا لسلتعسليمات املسلكية السامي
نصره هللا، الذي دعا احلكومة إىل صياغة هاد اإلصالح يف إطار 
تعاقدي وطين مسلزم، من خالل اعتماد قانون إطار حيدد الرؤية 
عسلى املدى البعيد. كما تعسلمون أنه بعد استكماله ملسطرة 

ق املصادقة، ستشكل إحالته عسلى برملان بغرفتني فرصة ساحنة لتعمي
 .أجل جتويده وتطسلعات عسلى مضامينه، شكراهاد النقاش من 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضسلوا السيد النائب      

 :النائب السيد فؤاد العماري

 شكرا السيد الوزير،

كنعرفو أبنه النقاش حول هاد اإلسرتاتياية هو نقاش طويل،       
ولكن ممكن عسلى األقل تعطي لسلرأي العام املالمح الكربى هلاد 
التنزيل وهلذا التفعيل دايل هاد اإلسرتاتياية، إسرتاتياية من 

، عسلى األقل يف بداية العمل احلكومي 9141حىت  9195
نا نتبعو سلى األقل كنا خصنالحظو ونتبعو املالمح دايهلا الكربى، ع

فتح نقاش عمومي مع سائر الفاعسلني عسلى املستوى العمودي، 
عسلى املستوى األفقي مع املؤسسات دايل الدولة ومع القطاع 
اخلاص، وعسلى املستوى العمودي مع اجلماعات الرتابية سواء 
اجلهات وال جمالس العماالت واألقاليم وال اجلماعات. لألسف 

اش ابقي ما انطسلق، وكنهضرو أبنه أبنه هاد الرؤية الشديد هاد النق
ابقي غتاي لسلربملان وابقي غنتناقشو فيها، عسلى كل حال، إيال ما  
كاينش إشراك خمتسلف الفاعسلني واملهنيني واملعنيني ابألمر فهاد 
النقاش، وكنعرفو أبنه جودة دايل التعسليم والنقاش املطروح يف بالدان 

 احد الوقت كبري، ولكن إىل حدودعسلى مستوى التعسليم كياخذ و 
الساعة احلكومات املتعاقبة ابقي ما حسيناش أبنه هناك تقدم عسلى 
مستوى مجيع القطاعات. فني الدور دايل اجلهات السلي اعطى هلا 
الدستور يف تفعيل وحتسني جودة دايل التعسليم يف عالقاهتا مع 

ل جمالس القطاع املعين؟ فاين الدور دايل اجلماعات الرتابية وداي
العماالت واألقاليم؟ كذلك بغينا نسائسلكم السيد الوزير، إيال  
كانت هاد الرؤى اإلسرتاتياية السلي كتهضرو عسليها كل مرة عسلى 
مستوى القطاعات احلكومية وانت ابن الدار وعارف اشنو كاين 
يف القطاع، وطبعا أان متأكد أبنك عانيت وانت رئيس دايل 

ة، البريوقراطية السلي كاينة يف اإلدار مؤسسة عمومية تعسليمية من 
 .اشنو هي وعانييت كذلك ... شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، شكرا السيد النائب. تعقيب إضايف حول املوضوع،       
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أمحد برجية

 شكرا السيدة الرئيسة،

سات مصري املؤسغري يف إطار هاد الرؤية اإلسرتاتياية، ما       
التعسليمية اخلاصة اليت أغسلقت بقرار حكومي مسؤول السنة املاضية 
ومت توزيع التسلميذات والتالميذ عسلى خمتسلف املؤسسات خاصة 
مبدن: الدار البيضاء، وسال، وطناة واجلديدة. هاد املؤسسات 
تصرفت عسليها أموال ابهظة، اآلن هي عبارة عن أطالل، إن من 

املؤسسات بناء عسلى أهداف حمددة تنطبق  شأن إعادة فتح هذه
والرؤية اإلسرتاتياية لسلرتبية والتكوين، وكذلك ستساهم ال شك 
يف خسلق فرص لسلشغل ويف جتويد وتطوير املنظومة دايل التعسليم، 

 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تعقيب آخر تفضل      
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 :النائب السيد عبد هللا بووانو

السيد الوزير، بغينا نسولوك يف إطار هاد اإلسرتاتياية، أين       
وصل مشروع قانون دايل التكوين املستمر، خاصة أن مسعنا أنه 

 .والت جهات أخرى تتحكم فهاد املؤسسة شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، ايال ما كاينش تعقيب آخر، نعطيو       
 .الكسلمة لسلسيد الوزير

وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد سعيد أمزازي،
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 السيد النائب احملرتم،

أان قسلت أبن النقاش دايل هاد النقطة ابقي ما تعطاتنا الفرصة       
ابش انقشوها، اليوم القانون هو مشروع أمام أنظار اجملسلس الوزاري 

دي ينعقد، من بعد فاش يتصادق عسليه يف إن شاء هللا، السلي غا
اجملسلس الوزاري، غادي يتحال عسلى الربملان ومتا غادي تتاح لنا 
الفرصة ابش ميكن اّنقشوه. هاد الرؤية اإلسرتاتياية مت صياغتها 
من طرف اجملسلس األعسلى، واليوم مت ترمجتها لقانون إطار، إذن فاش 

امني ن اإلطار ابملضغادي هنبطوها لسلربملان، غناقشو هاد القانو 
دايلو الكامسلة والشاسعة، إن شاء هللا، وغّتاح لنا الفرصة ابش 

 .نرجعو لكل نقطة بنقطة

ابلنسبة لقانون التكوين املستمر، مت اإلحالة دايلو عسلى غرفة       
املستشارين، مت النقاش دايلو املناقشة دايلو يف السلانة واليوم عاود 

ي ه، إن شاء هللا، ومن بعد غادرجع لسلانة، سنستمر يف مناقشت
فاش ندوزوه لسلاسلسة العامة دايل جمسلس املستشارين غنحيسلوه عسلى 
الغرفة األوىل وغادي تعطى الفرصة لسلنوا. احملرتمني ابش اّنقشوه 

 .شكرا

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 شكرا السيد الوزير، منر إىل سؤال آخر يف نفس القطاع      
ا. لسلطسلبة لسلسيدات والسادة النو حول حصيسلة التغطية الصحية 

 .احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حسن عديلي

السيد الوزير، التغطية الصحية لسلطسلبة من أهم برامج الدعم 
اإلجتماعي املوجهة هلذه الفئة، لكن لألسف الزال املستفيدون 

حلد اآلن، بل هناك  %94العدد دايهلم قسليل جدا ال يتااوز 
مواقع جامعية ال يستفيد فيها أي طالب منوذج الكسلية املتعددة 
التخصصات أبسفي، ملاذا هذه الوضعية السيد الوزير عسلما أنكم 
سبق أن قررمت البحث يف هذا املوضوع من خالل جلنة لسلبحث 

 .عن مالبسات هذا اإلشكال شكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .لسيد النائب، تفضسلوا السيد الوزير، السيد كاتب الدولةشكرا ا

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا جزيال السيد النائب احملرتم، يف الواقع نظام التغطية الصحية 
ابلنسبة لسلطسلبة شكل واحد اإلجناز مهم جدا ابلنسبة حلياة الطالب 
ابإلضافة طبعا إىل اخلدمات األخرى املتعسلقة ابإلطعام وابلسكن 

املسليون الدرهم،  991واملنحة اجلامعية، رصدت له احلكومة حوايل 
هذا غالف ماشي ساهل ولكن مع كامل األسف، كيما تفضسلتو 

لطسلبة واإلستفادة دايلو من هاذ النظام وجدان أنه االخنراط دايل ا
دايل التغطية الصحية الزال دون املستوى املأمول، طبعا شكسلنا 
جلنة عسلى مستوى الوزارة لسلبحث يف األسبا.، احلكومة قامت 
مباهود عسلى املستوى املايل، عسلى مستوى التدبري، لكن السؤال 
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ميكن  شهو واليوم نوعيو الطسلبة دايلنا ونوجهو ليهم النداء اب
ينخرطو يف هاذ الربانمج يف أقر. وقت ممكن ومبختسلف اجلامعات 
ألنه متاح لسلاميع، لكن اإلشكال السلي لقيناه السيد النائب احملرتم 
يتعسلق إبجراءات تدبري هاذ املسلف عسلى مستوى اجلامعات عسلى 

وكذلك عسلى مستوى القطاع دايل املالية،  CNOPS مستوى
سلى مستوى رائسة احلكومة ضمت األساسي أننا شكسلنا جلنة ع

خمتسلف القطاعات املعنية واشتغسلت عسلى إدخال التعديالت الالزمة 
عسلى مستوى املرسوم، وعسلى مستوى اإلجراءات التدبريية سواء 
ابجلامعات أو بغريها، السلانة أهنت أشغاهلا واملفروض ندخسلو اليوم 

ونتمناو  فالتعديالت الالزمة عسلى املساطر التدبريية دايل هاذ املسل
إن شاء هللا أنه تكون عندان واحد احلمسلة توعوية يف الدخول 
اجلامعي املقبل لتوسيع الوعاء دايل االخنراط يف هاذ الربانمج املهم 
جدا ابلنسبة لسائر الطسلبة، وهذا نداء أوجهه إىل مجيع الطسلبة 
والطالبات لضرورة التوجه لإلستفادة من هاذ املشروع املهم جدا 

تبسيط املساطر السلي غتكون عندان خالل بداية السنة  وخاصة مع
 .القادمة إن شاء هللا، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، التعقيب عسلى هاذ السؤال تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد امساعيل شوكري

 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيد الوزير، ذكرت أنه ابلرغم من اجلهود اليت تبذهلا الوزارة، 
مع ذلك الطسلبة مل ينخرطو يف هاذ التسايل، أعتقد أنت ذكرت 
أبن كاين هناك مرسوم جديد، أو كان تعديل مازال ما عرفناش 
أشنو مضمون هاذ التعديل هذا وال هاذ اإلجراءات اجلديدة، 

قد وضوعة حاليا هي السبب يف ما أعتولكن أعتقد أبن املسطرة امل
يعين حاليا، الطالب عندما يسال املرة األوىل، يطسلب منه مرة 

أخرى التسايل يف موقع التغطية الصحية مث يعاد سحب هذه 
ورقة التسايل وأيخذها إىل املقاطعة من أجل إمضائها وتوقيعها 

ه ذمث إرجاعها إىل الكسلية مرة أخرى، مث إرساهلا إىل اجلامعة ه
عمسلية معقدة جدا وطويسلة جدا، أرجو سحب هاذ العمسلية 
ابلكامل، يكون عندان تسايل واحد لسلطالب يف التسايل القبسلي 
ومعه التسايل يف التغطية الصحية والباقي اآلخر كسله تقوم به 
اجلامعة، وهاذ األمور هاذي ابإلمكان، أحسن حتسيس السيد 

بسلت ن الطسلبة الذين قالوزير لسلطالب هو الطالب نفسه، جمموعة م
أشهر، فكيفاش  5أشهر أو  3مسلفاهتم مل يتم اجلوا. عنها إال بعد 

ميكن لسلطالب أنه يساهم يف هاذ التحسيس هذا وهو مل يتم معاجلة 
طالب السلي هي  994.111األمر دايلو، جامعة ابن زهر فيها 

معنية هباذ املوضوع هذا الطسلبة الذين أكدو مشاركتهم فقط مها 
9211 LA CNOPS طالب، وهذا  500 مل تقبل منهم إال

رقم هزيل يعين هزيل جدا، املراكز اجلامعية أن مل تستقبل الطسلبة 
الطسلبة الزالوا يبعثون مبسلفاهتم عن طريق الربيد، والطالب ال يعسلم 

 .هل املسلف مقبول أو غري مقبول

 :السيدة رئيسة اجللسة

هناك  ، ليسشكرا السيد النائب، تعقيب إضايف حول املوضوع
 .تعقيب، تفضسلوا السيد كاتب الدولة

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيد النائب احملرتم، مادام تكسلميت عسلى احلالة دايل 
ن زهر أبكادير قامت بواحد املبادرة مهمة جدا، أكادير، جامعة اب

هي كوهنا تواصسلت مع املصاحل املعنية ابملصادقة عسلى اإلمضاء، 
واستاطعو أهنم يفتحو مكاتب يف قسلب اجلامعة، ويسهسلو هاذ 
املأمورية لسلطسلبة، أان كنتمىن أنه نفس املبادرة تكون عند ابقي 
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ا، اإلجتاه هذ اجلامعات األخرى، فيمكن ليكم تساعدوان فهاذ
 ..املسألة الثانية السيد النائب احملرتم راه

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا مع األسف املوضوع مهم ابلنسبة لسلطسلبة ولكن الوقت ال 
يسمح، منر إىل سؤال آخر كذلك له أمهيته حول تعميم اإلستفادة 
من املنح اجلامعية لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني من الفريق 

 .احلركي، أعطيو الصوت لسلسيدة النائبة

 :النائبة السيدة حكيمة بل قساوي

السيدة الرئيسة، نسائسلكم السيد الوزير عن التدابري املتخذة لتعميم 
 املنح اجلامعية ابلنسبة لسلفئات الفقرية واملتوسطة؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

لوزير ا شكرا السيدة النائبة، تفضسلوا السيد كاتب الدولة وال السيد
شكون السلي غادي جياو.، حول تعميم اإلستفادة من املنح 

 .اجلامعية

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة النواب احملرتمني،

غري ابش ما ندقو األمور أكثر تيظهر يل األمر ال يتعسلق بتعميم 
ها املنح، تعميم املنح عسلى الفئات املستحقة واملعوزة والسلي كتوفر في

الشروط دايل احلصول عسلى منحة دراسية، وطبعا أان ذكرت يف 
سؤال سابق عسلى أنه األمر دايل ختويل املنح أمر موكول إىل السلاان 

بغي نقدم بعض اإلجراءات السلي قمنا هبا عسلى اإلقسليمي، ولكن ن
مستوى حتسني االستهداف: أوال احنا متأكدين أنه العمسلية دايل 

رصد املداخيل دايل العائالت ودايل األسر فيه واحد شي شوية 
دايل احليف ابلنسبة لسلموظفني واملوظفات ألنه هاذو ساهل 

كثر وإىل أحنددو املداخيل دايهلم، يف حني حنتاج إىل تدقيقات 
آليات أدق وضبط املداخيل ابلنسبة لألسر غري املوظفني هذا 
واعيني به، فسلذلك احنا مشينا يف اجتاه تعديل املرسوم والسلي إن 
شاء هللا غادي نقدموه يف أقر. جسلسة جملسلس احلكومة، يتعسلق 
األمر أوال بتدقيق املعايري وإدخال معايري أخرى ومنها املعيار دايل 

ل تسهيل وتسريع نظام صرف املنح بتقدمي أماد التساي اإلعاقة، مث
ليوليوز وصرف املنح عند هناية شهر سبتمرب أو بداية شهر أكتوبر، 
تشايع أيضا التميز والتفوق العسلمي وخاصة ابلنسبة ألبناء األسر 
املعوزة عسلى مستوى املاسرت وعسلى مستوى الدكتوراه، الفصل بني 

جازة واملسار دايل املاسرت ألن هذا املسارين بني املسار دايل اإل
خالق لينا إشكال كبري جدا، كذلك ترشيد استخدام املوارد 

 211املخصصة لسلمنح اجلامعية والسلي قسلت أهنا تصل إىل مسليار و
مسليون من أجل حتسني االستهداف وتوسيع فرص اإلستفادة بني 

 .املنح واألحياء اجلامعية واملطاعم اجلامعية، وشكرا

 :ئيسة اجللسةالسيدة ر 

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب لسلسيد النائب، السيدة النائبة تفضسلي

 :النائبة السيدة حكيمة بل قساوي

شكرا السيد الوزير عسلى التوضيح فسؤايل كان خيص فعال الفئة 
اعي فعال السيد الوزير معيار االستحقاق االجتم املتوسطة والفقرية

منصوص عسليه، لكن مبدأ الكوطة كيقصي العديد من الطسلبة من 
هاد االستحقاق، فاملنحة فهي حمفز ويف بعض األحيان شوية دايل 
اهلدوء هللا خيسليكم ويف بعض األحيان فهي تكون مصدر لسلعيش 

ا جيب أن أيضلذا وجب تعميمها عسلى الفئات الفقرية واملتوسطة 
يؤخذ بعني االعتبار قيمة املنحة عسلى حسب البعد اجلغرايف ومعيار 
التفوق الدراسي واحلاجة لسلمنحة تكون جد مسلحة كسلما كانت 
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اجلامعة بعيدة جغرافيا، أيضا كسلما كانت البنية الطرقية هشة حبيث 
ال تشاع مستثمر النقل العمومي، وأيضا يف الغيا. الكايف 

وهذه األسبا. كسلها دفعت العديد من الطسلبة لسلسكن اجلامعي، 
إىل عدم االلتحاق ابجلامعة أو مغادرهتا يف أقر. فرصة، وابلتايل 
هذا يشكل خسارة ابلنسبة لسلدولة ملا تصريفه إىل حدود الباكالوراي 
ويف ضياع شبابنا، هلذا نعول عسلى اخنراطكم يف أكرب مشروع 

راء صاحب ية والتعسليم و استثمارين يف البالد أال وهو مشروع الرتب
 .اجلاللة حفظه هللا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، إذن هل من تعقيب إضايف حول املنح 
 .اجلامعية؟ تفضل السيد النائب

 :النائب السيد بلعيد اعلوالل

طالب بدون منحة  251يوجد إبقسليم قسلعة السراغنة حوايل 
اآلابء دايهلم كيشدوا والسبب هو أن توقفوا يف حدود السلي 

درهم اهنا كاين جوج حوايج اي إما أن السلانة اإلقسليمية   9111
كاين هناك خسلل وابلتايل كيتعطل الطسلبة اآلابء دايهلم ميسورين 
وابلتايل معاجلة هاد املشكل وإما العمل عسلى تعميم املنحة ابلنسبة 

لعار ا لسلفقراء، وهلذا كنقولوا أبنه من الظسلم ومن غري املعقول ومن
 .الوقوف ضد بعض اجلهات اليت أرادت تعميم املنحة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف آخر؟ ال، تفضسلوا السيد كاتب الدولة

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

 :العايل والبحث العلميابلتعليم 

من هاد املنرب السيد النائب احملرتم ذكرت عسلى أنه هاد املوضوع  
دايل القطاعات احلكومية كيعين القطاع دايل السلان  4كيعين 

ا اإلقسليمية وكيعين املالية وكيعين قطاع التعسليم العايل السلي كيقومو 
من الطسلبات  %25بصرف املنح، لسلتذكري فقط عسلى أنه حوايل 

تم تسلبيتها ابلغالف املايل الذي ذكرت، لكن تدقيق املعطيات ي
املتعسلقة مبداخيل األسر كنأكد مرة أخرى أنه يتم داخل السلان 
اإلقسليمية وإبمكان السادة النوا. احملرتمني أهنم يتواصسلوا مع السلان 

ع اإلقسليمية ويعرفوا ابلضبط اشنو هي املعايري اليت تعتمد يف توزي
املكان، وإذا كانت هناك أي اختالالت عسلى  هاد املنح يف عني

مستوى معايري االستهداف املوجودة يف املرسوم حنن بصدد 
 .مراجعته، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا هبذا نكون قد أتينا عسلى آخر سؤال يف قطاع الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعسليم العايل والبحث العسلمي، شكرا لكما جزيال 

مسامهتكم يف هذه اجلسلسة، ومنر إىل القطاع املوايل وهو قطاع  عسلى
العدل مرحبا السيد الوزير، إذن السؤال األول يبدو أن السؤالني 

املدرجني يف جدول أعمالنا هلما وحدة  92و 91األول رقم 
املوضوع، ويتعسلق األمر ابلسياسة اجلنائية لذا أقرتح عسلى السيدات 

عة واحدة ليناال جوااب موحدا من لدن والسادة النوا. طرحهما دف
السيد الوزير، السؤال األول لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني 

 .عن اجملموعة النيابية لسلتقدم واالشرتاكية، تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة سعاد الزايدي

شكرا السيدة الرئيسة، سؤالنا اليوم السيد الوزير حول السياسة 
ومن خاللو بغينا نعرفوا التوجهات دايلكم فهاد املوضوع؟ اجلنائية 

 .شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

إيال امسحتوا تفضل السيد النائب، السؤال الثاين لسلسيدات 
والسادة النوا. احملرتمني من فريق العدالة والتنمية إذن يتفضل أحد 

 .النوا.
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 :النائب السيد حممد الصديق

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد وزير العدل احملرتم، نسائسلكم السيد الوزير عن إجراءاتكم 
إلعداد السياسة اجلنائية واليت ستكون طبقا لسلقوانني موضوع 

 .وشكرا ؟الربملان املصادقة من طرف

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضسلوا السيد الوزير

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيدة الرئيسة،

 والسادة النواب احملرتمون،السيدات 

ة أوال أتقدم ابلشكر لفريق العدالة والتنمية احملرتم واجملموعة النيابي
لسلتقدم واالشرتاكية عسلى هذا السؤال اهلام والذي يتطرق ملوضوع 
حيظى بعناية كبرية، كما تعسلمون السياسة اجلنائية ميكن تعريفها 

تتخذها الدولة  ت اليتأبهنا جمموع الوسائل والتدابري واالسرتاتيايا
يف جمال مكافحة اجلرمية والوقاية منها ميكن أن نقسمها إىل ثالثة 
أقسام: السياسة التارميية، السياسة العقابية وسياسة الوقاية من 
اجلرمية والوقاية، كما متر بثالثة مراحل: وضع السياسة اجلنائية، 

 .تنفيذ السياسة اجلنائية مث تقييم السياسة اجلنائية

ومما الشك فيه أن السياسة العقابية اليوم تعيش أزمة يف العقوبة 
اليت مل تعد تؤيت أكسلها كما أن هاد السياسة العقابية الكالسيكية 
اليوم أصبحت انعكاساهتا سسلبية عسلى اجملتمع، وكما تفضسلتم 
ظهرت مفاهيم جديدة أمهها العدالة التصاحلية اليت تعترب منطا 

ت الطابع اجلنائي هبدف التصدي حديثا لفض اخلصومات ذا
 .لظاهرة اإلجرام آبليات بديسلة وبعد ازدواجي إنساين وتصاحلي

انطالقا من كل هذه املعطيات متت مراجعة املنظومة العقابية يف 
القانون اجلنائي املغريب إبدخال العقوابت البديسلة يف إصالح 

ن م السياسة العقابية ببالدان، من أهم املستادات فيها: العمل
أجل املنفعة العامة، الغرامة اليومية، اعتماد القيد أو السوار 

 .اإللكرتوين إىل آخره

عسلى مستوى الضوابط الناظمة لسلسياسة اجلنائية وخاصة مبا 
 يستايب ملختسلف التحوالت اليت عرفتها منظومة العدالة يف بالدان

 يفخاصة بعد استقالل النيابة العامة عن السسلطة التنفيذية فإننا 
الوزارة وإمياان منا أبن السياسة اجلنائية ليست دائرة مغسلقة، ولكن 
 ابعتبارها سياسة عمومية فهي جمال مفتوح تتفاعل فيه مع حميطها

 .العام

وقد حرصنا عسلى وضع ضوابط انظمة واضحة لسلسياسة اجلنائية 
داخل مشروع قانون املسطرة اجلنائية سواء فيما خيص وضع هذه 

  يذها أو تقييمها، كذلك حتديد عالقة التعاون بنيالسياسة أو تنف
كافة املتدخسلني مبا ال ميس ابستقالل مؤسسة رائسة النيابة العامة 
ويضمن التعاون األمثل بني كافة السسلط وخاصة بني السسلطتني 
التنفيذية والتشريعية وهو ما سيكون حمل نقاش أمام جمسلسكم املوقر 

ابط يث مت تفصيل هذه الضو يف القريب العاجل إن شاء هللا، ح
ضمن مقتضيات مشروع القانون املذكور وفق ما كرسه الدستور 
والقانونني التنظيميني لسلماسلس األعسلى لسلسسلطة القضائية والنظام 
األساسي لسلقضاة وتوصيات احلوار الوطين الشامل إلصالح 

 .العدالة

س سليف مشروع قانون املسطرة اجلنائية الذي سنحيسله قريبا عسلى اجمل
مت إقرار سياسة جنائية جديدة تراعي ضرورة اإلصالح ومن خالل 
العديد من املستادات مهت أساسا وضع ضوابط وشروط حمددة، 
الوضع حتت احلراسة النظرية، ترشيد االعتقال االحتياطي من 
خالل سن العديد من التدابري كتحديد احلاالت املوجبة لالعتقال 

جلنح اجلنائي ليشمل العديد من ااالحتياطي، توسيع دائرة الصسلح 
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وفق مسطرة أكثر تبسيطا، وضع العديد من املساطر املبسطة، مت 
 وضع ضوابط وآليات حتفيزية لسلساناء كآلية لسلتخفيض التسلقائي

 .لسلعقوبة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر لسلتعقيبات اجملموعة النيابية لسلتقدم 
 .واالشرتاكية

 :بة السيدة سعاد الزايديالنائ

السيد الوزير، شكرا وكنشكروكم عسلى اجملهودات السلي كتبذهلا 
الوزارة دايلكم يف املسامهة يف تعزيز األمن يف بالدان ولكن املالحظ 
مع األسف السيد الوزير اليوم هو أن النظام الزجري دايل بالدان 

يخسلع بقاش كفقد الصرامة دايلوا لدرجة أن اليوم يعين السان ما 
ي ولينا  الطبيعة دايل اجلرائم السل والدليل عسلى ذلك السيد الوزير هو

كنشوفوا االغتصا. يف األماكن العامة، االعتداءات يف الطرق 
السيارة ويف األماكن العامة، يعين ابلعربية السيد الوزير الناس اليوم 
ما بقاتش احلبس وهاد الشي يعين كيحتم عسليكم السيد الوزير 

م تشددوا العقوابت ابلنسبة اجلرائم السلي كتشكل والسلي كتمس أنك
د يعين ابلسالمة اجلسدية والنفسية دايل املواطنني، ويف املقابل السي

الوزير هناك بعض اجلرائم السلي ميكن لينا نعتمدوا فيها العقوابت 
البديسلة يعين السلي هي كيمكن هلا كتقدم خدمات ذات طابع ذات 

، ا يف نفس الوقت تقوم السسلوك دايل اجملرمنيمنفعة عامة ميكن هل
واألهم من هاد الشي كل ميكن هلا تساهم يف التخفيف من 

 .االكتظاظ دايل الساون

اليوم السيد الوزير، اإلحصائيات واألرقام كتقول ابلسلي غري 
من عدد الساناء العام،  %39املعتقسلني االحتياطيني كيشكسلوا 
ا نتبعوهم املراقبة القضائية ميكن لنيف حني أننا ميكن لنا خنضعوهم 

يف حالة سراح وهاد الشي كيحتم عسلينا اليوم السيد الوزير أننا 
نطرحوا واحد التساؤل معكم واش ما كنظنوش ابلسلي آن األوان 

اليوم أننا نعاودوا النظر فهاد املسألة دايل االعتقال االحتياطي؟ 
 ..يف نفس الوقت التعايل هباد العقوابت

 :رئيسة اجللسةالسيدة 

شكرا، التعقيب املوايل لفريق العدالة والتنمية تفضسلي السيدة 
 .النائبة

 :النائبة السيدة بثينة قروري

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، فعال السياسة اجلنائية هي ليست دائرة مغسلقة هي 
دائرة منفتحة ويف هاد اإلطار هذا جا التساؤل دايلنا حول موضوع 

اجلنائية يف إطار التفاعل مع ما يقع، وكذلك من منطسلق  السياسة
أن الدستور حينما حتدث عن الفصل بني السسلط فهو حتدث  
كذلك عسلى التعاون والتوازن دايهلا والتعاون طبعا يتطسلب دائما 

 .نقاش مفتوح بني هذه السسلط يف هذا املوضوع

اآلن من الناحية القانونية السياسة اجلنائية هي الربملان هو املسؤول 
عن وضع هذه السياسة اجلنائية، لكن يف املقابل هو ليس مسؤوال 
عن تنفيذها هو مسؤول عن الوضع والتقييم، وهنا كتطرح جمموعة 
من اإلشكاالت وجمموعة من التساؤالت املقسلقة فعال حول طريقة 

عرب  سة اجلنائية؟ وهل فعال تعرب عن اإلرادة اليتالتنزيل دايل السيا
عنها املشرع يف القوانني؟ ومن هنا عندان جمموعة من التساؤالت 
السيد الوزير، واش من السياسة اجلنائية أن االعتقال االحتياطي 
يوصل لسلمعدالت تتااوز املعادالت اليت تعرفها الدول املشهورة 

حام ة السيد الوزير أنه يتم إقابجلرمية؟ واش من السياسة اجلنائي
القضاء يف مسلفات حمكومة ابعتبارات سياسية واضحة؟ واش من 
السياسة اجلنائية التسلكؤ يف فتح حتقيقات الالزمة حول إدعاءات 
ابلتعذيب؟ بل أكثر من ذلك أن هناك بالغات قالت أن ستفتح 
حتقيقات لشهور متعددة ومل يتم اإلعالن عن النتائج؟ واش من 

 31اسة اجلنائية اقتحام مقرات دايل الصحف أبكثر من السي
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رجل أمن وإعطاءات التعسليمات بذلك من أجل فقط التفتيش 
واحلاز؟ واش من الطبيعي السيد الوزير كتشوفوا احنا كنهضروا 
عسلى االنفتاح وعسلى النقاش أنه يتم إرها. األصوات السياسية 

وهذا أمر  ضائيةالسلي كتصدى النقاش دايل استقاللية السسلطة الق
 طبيعي ببالغات فيها التهديد التهديد والوعيد من طرف القضاة؟

ويف األخري السيد الوزير كان النقاش عندان أثناء النقاش دايل 
النقل دايل قانون النيابة العامة وقانون تبعية النيابة العامة لوكيل 

 ..العام لسلمسلك وكانت جمموعة مؤسسات

 :السيدة رئيسة اجللسة

ا السيدة النائبة، إذن نفتحوا جمال لسلتعقيبات اإلضافية، هل شكر 
من تعقيب إضايف حاول املوضوع؟ ال تعقيب، شكرا، منر إىل 
السؤال املوايل املتعسلق ابلشكاايت الكيدية لسلسيدات والسادة 
النوا. احملرتمني عن فريق االستقاليل لسلوحدة والتعادلية، تفضل 

 .السيد النائب

 :اعيل البقايلالنائب السيد امس

 شكرا السيدة الرئيسة،

هولة اجمل السيد الوزير، إن ظاهرة الشكاايت الكيدية والوشاايت
تؤرق املغاربة خاصة ساكنة األقاليم الشمالية مثل إقسليم وزان 
وشفشاون اتوانت احلسيمة وغريها، مما يرتتب عسليها من ضرر 

رف طخطري حبقوق اإلنسان وترهيب العديد من املواطنني من 
بعض األشخاص الذين يصطادون يف املاء العكر فيذهب ضحيتها 
أبرايء يف غيا. حبث دقيق هلذه الشكاايت من طرف اجلهات 
املعنية، مع الفراغ املوجود يف قانون املسطرة اجلنائية احلالية، فما 
هي التدابري املتخذة حلماية الساكنة من خمسلفات هذه الشكاايت 

 الكيدية؟

 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيد النائب، تفضسلوا السيد الوزير

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيد النائب احملرتم من الفريق اإلستقاليل، بطبيعة احلال 
هاذ املوضوع دايل الشكاايت الكيدية والوشاايت اجملهولة هو 

ثريها فريقكم ي إشكال كبري، وهو من املوضوعات اليت ما فتئ
إبحلاح وكذا بعض الفرق النيابية األخرى، وحنن منفتحون إلجياد  
كل اإلجاابت املمكنة عسلى هاذ اإلشكال، يف إطار مشروع 
مراجعة قانون املسطرة اجلنائية مت تقييد إمكانيات فتح األحباث 
اجلنائية بشأن الوشاايت بضرورة التأكد من جديتها من طرف 

ختصة، إذن البد من التأكد من جديتها، ولكن النيابة العامة امل
البد أيضا من اإلشارة إىل أن الوشاايت تعترب من بني املداخل 

 32أو  31األساسية لسلبحث اجلنائي وفق ما تنص عسليه املادتني 
من قانون املسطرة اجلنائية ألن بقدر ما تسلعبه هذه الوشاايت يف 

ضبط جلرائم و بعض القضااي من دور كبري يف اكتشاف بعض ا
خمالفيها بقدر ما يرتتب عنها من آاثر سسلبية إذا تعسلق األمر بوشاية  

 .كيدية يرغب أصحاهبا فقط يف تضسليل سري األحباث اجلنائية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضسلوا السيد النائب التعقيب

 :النائب السيد امساعيل البقايل

م وجتاوبكم مع هاذ املوضوع، شكرا السيد الوزير عسلى تفهمك
ولكن حبال ما جا يف اجلوا. دايلكم هناك مواطنني يعانون من 
هاذ املوضوع دايل الشكاايت الكيدية، ويعانون من التعسف 
واالبتزاز وتعطيل مصاحلهم عندما يكونون ضحية هلاذ الشكاايت 
الكيدية، خصوصا أن جند يف بعض األحيان، ويف بعض األحيان 
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اجلهات املختصة تتعامل مع هذه الشكاايت الكيدية  ابألخص أن
جبدية أكثر وحبماس أكثر من الشكاايت العادية، والعديد الكبري 

 ..ممن يقدمن

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف حول الشكاايت الكيدية، 
 .تفضسلوا السيد النائب

 :النائب السيد عبد الواحد األنصاري

السيد الوزير احملرتم، هاذ املوضوع دايل الوشاايت الكاذبة أو 
الوشاايت بصفة عامة اجملهولة هي ابلفعل تؤرق عدد من املواطنني 
وتتسبب يف مساس حبريتهم وبتنقالهتم عسلى وجه اخلصوص عندما 
تصدر يف حقهم مذكرات حبث وأنتم تعسلمون األرقام آبالف 

 د، أيضا هاذ املوضوع سبقاملواطنني يف جهات معينة من البال
تناوله يف هاته القبة أكثر من مرة، ويف انتظار إصدار قانون أو 
قانون املسطرة اجلنائية البد من معاجلة هاذ املوضوع بصيغة نعتقد 
السيد الوزير اليوم أبن لكم دور إجيايب مطسلو. القيام به وهو 
خاصة بعد نقل االختصاصات، اختصاصات السيد وزير العدل 
بشأن اإلشراف عسلى النيابة العامة لسلسيد الوكيل العام لدى حمكمة 
النقض، سبق لسسلفكم أن أصدر مذكرة يف هذا املوضوع، الغاية 
من هذا السؤال هو تفعيل هاته املذكرة من خالل تنسيقكم مع 
السيد الوكيل العام املشرف عسلى النيابة العامة املشرف عسلى هاذ 

ملوضوع أريد أن أشري السيد الرئيس اجملال، وأان أحتدث هباذ ا
ابملناسبة إىل السيد الوزير مبناسبة إىل موضوع ال يقل أمهية وهو 
ما يصدر يف بعض لدى الصحافة اإللكرتونية خاصة اليوم عندما 
طسلعتنا عرب الواتسا. هتديد ابلقتل واإلهانة الكبرية يف حق انئب 

احارية  ربملاين عمربرملاين جالس إلينا اليوم، وهو األستاذ وهو ال
السيد الرئيس، وحنن السيد الوزير وحنن من هاذ املنرب ندعو إىل 

 ..حبث

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب آخر؟ تعقيب إضايف آخر، ال تعقيب، 
  .السيد الوزير

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيدة الرئيسة،

ي مجسلة النقيب عبد الواحد األنصار أان أتبىن إلتماس ومقرتح السيد 
 .وتفصيال وسنفعسله، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

آخر سؤال ابلنسبة لقطاع العدل، ويتعسلق األمر  شكرا إذن منر إىل
وتريهتا  بتقييم حصيسلة احلمسلة الوطنية لتصفية مسلفات التنفيذ وتسريع

 ،لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق التامع الدستوري
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

السيد الوزير، أعسلنتم عن احلمسلة الوطنية لتصفية مسلفات التنفيذ، 
 ل؟احلم ت هذهنسائسلكم السيد الوزير عن نتائج وحصيسلة وخالصا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير تفضسلوا

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

التامع الدستوري عسلى طرح هاد املوضوع اهلام، شكرا لفريق 
أحيط  9192بسرعة املؤشرات الرقمية املساسلة خالل سنة 

اجملسلس املوقر أن نسبة عدد املسلفات املنفذة مقارنة مع املسلفات 
مباموع  %911.14املساسلة بسلغت ما يسلي: احملاكم االبتدائية 

عن سنة  415ألف و 94مسلف بزايدة  929ألف و 945
نسبة مهمة جدا. املبالغ  %999.13احملاكم اإلدارية  ،9191

داملاليري  4، 9192املالية املنفذة ابحملاكم اإلدارية هاد السنة سنة 
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درهم، احملاكم التاارية  332ألف و 235مسليون و 29و
مسلف، التنفيذ يف  219ألف و 31مباموع  915.92%

 22بتنفيذ  994.94مواجهة الشركات التأمني بسلغت نسبته 
مسلفات، جمموع املبالغ املالية املنفذة من طرف شركة  219ألف و

مسليون درهم. إذن يف األسبوع  911ماليري و 4التأمني أزيد من 
املاضي عقدان اجتماعا مع هاد الشركات لبحث وضعية تنفيذ 
األحكام القضائية الصادرة يف مواجهة شركات التأمني، كما أن 

ت احلكومية لإلسراع هناك اجتماعات منتظمة مع القطاعا
 .مبختسلف عمسلية التنفيذ، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

شكرا لسلسيد الوزير عسلى هذه األرقام واملعطيات اليت تربز اجملهودات 
ء اليت تبذلوهنا وتبذهلا احلكومة وإن كنا ندعوكم إىل يعين تنظيم لقا

صسلي الستعراض هاد احلصيسلة، السيد الوزير ابملقابل األحكام توا
أو تنفيذ األحكام أعتقد أنه بني األشخاص وضد األشخاص ال 
يطرح إشكاال، بقدر ما يطرح اإلشكال يف األحكام الصادرة ضد 
إدارات الدولة وضد اجلماعات الرتابية، هناك هتر. مفضوح من 

يم ن أحتدث عن مدينة كسلمتنفيذ األحكام، ال أحتدث جزافا، ولك
اليت أمثسلها حتت هذه القبة، هناك جمسلس بسلدي يتهر. ويرفض 
تنفيذ األحكام القضائية الصادرة سواء لفائدة املقاولني أو لفائدة 

د  2رجال األعمال ولفائدة املوظفني أيضا، تصور السيد الوزير 
حكم ابش يتخسلصوا الرواتب دايهلم إىل اليوم  9199املوظفني من 

مل ينفذ يعين وهنا مكمن اخلطورة هناك زبونية وحمسوبية وامسح يل 
السيد الوزير يف تنفيذ األحكام القضائية ضد بسلدية كسلميم تنفذ 

ويرفض تنفيذ أحكام  9192و 9191األحكام دايل 
ال لشيء إال لسلزبونية واحملسوبية دايل املسؤول  9199/9194

اجملسلس هو  الفعسلي هلذا واملدير الفعسلي هلذا اجملسلس، يعين املسري
الذي يعرقل التنمية يف بالدان ويعرقل التنمية يف جهة كسلميم واد 

 .نون

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب آخر حول املوضوع؟ تعقيب إضايف، ال 
 تعقيب، السيد الوزير هل تودون؟

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

اجتماعات منتظمة لتدارس فقط لكي أشري أننا تنعمسلو       
مسلفات تنفيذ األحكام القضائية الصادرة يف مواجهة أشخاص 
القانون العام، آخر اجتماع مت يف شهر يوليوز املاضي وأدعو 
السيدات والسادة النوا. السلي عندو مسلفات خاصة لتسسليمها 

 .لسلوزارة لسلتعاطي معها شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

  هذه اجلسلسة. ومنر إىل القطاع املوايلشكرا لكم عسلى مسامهتكم يف
ويتعسلق األمر بقطاع الشبا. والرايضة مرحبا ابلسيد الوزير، عندكم 
ثالثة أسئسلة السيد الوزير. السؤال األول عن اخلدمات األساسية 
املقدمة لسلشبا. يف العامل القروي لسلسيدات والسادة النوا. 

 .دة النائبةالسي احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضسلي

 :النائبة السيدة عائشة آيت حدو

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، نسائسلكم عن التدابري املتخذة لضمان تكافؤ       
فرص الولوج إىل اخلدمات األساسية بني الشبا. يف اجملال 

 .احلضري، ونظائرهم يف اجملال القروي؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيدة النائبة، تفضسلوا السيد الوزيرشكرا       
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 :وزير الشباب والرايضة السيد راشيد الطاليب العلمي،
 شكرا السيدة الرئيسة،

ابلنسبة لسؤال السيدة النائبة احملرتمة، يتعسلق مباموعة من       
اخلدمات اليت وردت يف سؤالكم واملرتبطة ابلصحة، السكن 

لسلي هذا هو السؤال ا- ثقافية. فيما يتعسلق-األنشطة السوسيو
فيما يتعسلق بكافة اخلدمات املقدمة لسلشبا. عسلى  -توصسلنا به

املستوى الوطين، الوزارة بصدد التنسيق مع ابقي القطاعات ابش 
ميكن لنا نوفرو هاد اخلدمات يف أحسن الظروف. فيما يتعسلق 

رة ثقافية والرايضية السلي هي من اختصاص وزا-ابألنشطة السوسيو
رايضة، فهناك برامج اليت مت إطالقها هتم ابخلصوص الشبا. وال

العامل القروي واملدار الشبه احلضري، ألن هاد العامل القروي مل 
يستفد بنفس القدر الذي استفادت منه احلواضر من منشآت 

ثقافية ورايضية. االنطالقة األوىل هي دايل مالعب -سوسيو
اظرو جناز كنتالقر. السلي كانت خرجات دااب راه هي يف طور اإل

جمموعة دايل اجملالس اإلقسليمية تعقد الدورات دايهلا ابش ميكن 
نبداو نفذوه، اإلنطالقة دايل دور الشبا. واحد اجملموعة دايل 
البناايت املرتبطة ابملخيمات، مراكز اإلستقبال فهذه كسلها واحد 
اجملموعة دايل البنيات التحتية السلي خرجات السلي غادي تنفذ 

والسلي غادي نوفرو فيها اخلدمات  9192-9192خالل سنة 
 .املطسلوبة، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضسلي السيدة النائبة لسلتعقيب      

 :النائبة السيدة عائشة آيت حدو

 شكرا السيد الوزير،

فاحلديث عن الشبا. يعين السيد الوزير، احلديث عن نساء       
احلديث عن مغر. الغد، يعين احلديث أيضا ورجال الغد، يعين 

مسليون نسمة من الشبا. وابلتايل نتحدث عن التنشئة  1عن 
اإلجتماعية، ونتحدث عن الولوج إىل الشغل، نتحدث عسلى 
الولوج إىل اخلدمات ويف مجيع القطاعات. وعندما نستحضر اجملال 
القروي، فهنا نستحضر مباشرة أو نتحدث مباشرة عن العدالة 

الية، وذلك اعتمادا ملقتضيات الدستور اخلاصة ابخنراط املغر. اجمل
 .التام يف مسار إعمال واحرتام حقوق اإلنسان

كنت غانتحدث عن البنيات األساسية عامة، وحبضوركم       
السيد الوزير، سأكتفي فقط ابجملال دايل الشبا. وأتطري الشبا. 

ن دور الشبا. موعة ميف اجملال القروي. فبداية جيب بناء وجتهيز جم
وإعادة أتهيل الدور املتواجدة يف بعض اجلماعات واليت مت ومل تعد 
تستاب لسلمتطسلبات احلديثة لسلشبا.، فمثال يف الثمانينات 
والسبعينات كانت دور الشبا. تستايب ملتطسلبات الشبا.، 
حاليا التاهيزات املتواجدة لدينا يف دور الشبا. مل تعد تتااو. 

 .ثري متطسلبات الشبا.أو تتااوز بك

ابلنسبة لسلدور اهلام الذي تسلعبه الرايضة يف أتطري الشبا.،       
ففي إطار غيا. هاد التأطري فالبا. مفتوح أمام الفراغ والفراغ 
دائما يولد دائما البحث عن البديل، والبديل يكون هو اإلحنراف 

ه ذوالتعاطي لسلمخدرات، مع العسلم أن املناطق اجلبسلية ال تعرف ه
املشاكل حبدة. وابلتايل نطالبكم السيد الوزير، بتأطري هؤالء 
الشبا. يف إطار مهيكل إطار قانوين مينع هؤالء الشبا. من 

 .التعاطي لسلمخدرات

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة شكرا، تعقيب إضايف حول هاد       
لوزير؟ ااملوضوع؟ ال تعقيب إضايف. تضيفو شي حاجة السيد 

 .كان شي وقت تفضسلوا تفضسلوا ايال

 :وزير الشباب والرايضة السيد راشيد الطاليب العلمي،

 شكرا السيدة الرئيسة،
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السيدة النائبة ما خمتسلفينش، السلي كاين اآلن هو أنه البد       
ليس فقط عدم توفر البنية التحتية، فدور الشبا. عسلى املستوى 

من ساكنة املغر.،   % 19لدار شبا.  199الوطين اياله 
سنة، فالعدد  95مسليون شا. إىل حدود سن  99كنتكسلمو عسلى 

قسليل جدا؛ اثنيا اخلدمات املقدمة داخل دور الشبا.، أان ما 
نتكسلمش عسلى التاهيزات ألن التاهيزات البد أنه تكون متالئمة 
مع نوعية اخلدمات اليت ستقدم لسلشبا. والسلي داخسلة يف الرتبية 

 إلجتماعية، فهادشي كنراجعوه بكامسله؛ اثلثا أو العنصروالتنشئة ا
الثالث األخري هو من يقوم بتقدمي هذه اخلدمات؟ حلد الساعة 

 ...الوزارة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 9192شكرا، منر إىل سؤال آخر حول برانمج التخييم ملوسم      
لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، 

 .السؤال حول التخييم تفضل السيد النائب

 :د البصرييالنائب السيد عبد اخلال

 .السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

السيد الوزير احملرتم، نظرا لسلدور اهلام والفعال لسلتخييم يف       
التنشئة اإلجتماعية، وذلك مبا حيققه من تواصل وتكوين وتربية 

لفائدة الطفولة والشبا.. ويف إطار برانمج واإلدماج اإلجتماعي 
وزارتكم وما تقتضيه األمهية املذكورة، فإننا نسائسلكم السيد الوزير، 
ما هي إجراءاتكم اإلعدادية املتخذة إلجناح ختييم هاد املوسم؟ وما 
هي التدابري املتخذة من أجل تعميم اإلستفادة ابلنسبة ألبناء العامل 

 .اطق اجلبسلية؟ وشكراالقروي وخاصة أبناء املن

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضسلوا السيد الوزير      

 :وزير الشباب والرايضة السيد راشيد الطاليب العلمي،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

فدخسلنا يف مرحسلة جديدة، دخسلنا يف  9192ابلنسبة ل       
طريقة جديدة دايل التدبري إبتفاق مع اجلمعيات املسؤولة، 
وكنسطر عسلى اجلمعيات املسؤولة ألن هي السلي غادي نشتغسلو 
معاها السلي ما كانوش عندان معاها مشاكل يف املاضي. مت توزيع 

تستفيد  ،حصص لكل إقسليم حسب عدد الساكنة ليستفيد اجلميع
مجيع أقاليم املمسلكة من عمسلية التخييم؛ اثنيا اإلطعام، ختسلينا عسلى 
الطرق التقسليدية القدمية ومت إطالق الصفقات لسلإلطعام عسلى 
املستوى الوطين؛ اثلثا الرفع من بنيات اإلستقبال دايل املخيمات 

ألف دون إستعمال احلارات  951ألف إىل  21السلي دازت من 
احلارات الدراسية دخسلنا يف مراجعة الربانمج  الدراسية، منعنا

البيداغوجي لسلرتبية والتكوين مع اجلمعيات والسلي غادي يبدا 
التنفيذ دايلو خالل هاد السنة، البناء دايل املخيمات، طسلقنا 
مشروع دايل بناء املخيمات ما توفقناش فيه حلد الساعة نظرا 

فوهم غادي نوقألمطار اخلري السلي جات توقفات عمسلية البناء ف
حىت يدوزو خميمات هاد السنة وغادي نكمسلو، ولكن دران مجيع 
وفران مجيع الوسائل: النقل، التأمني، اإلطعام، الربانمج 

 .البيداغوجي، التوزيع العادل عسلى املستوى الوطين شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضسلوا السيد النائب لسلتعقيب      

 :عبد اجلليل مسكنيالسيد النائب 

 شكرا السيدة الرئيسة،

ل السيد الوزير احملرتم، جهودكم يف اإلعتناء بناشئتنا مبستقب      
املغر. الباسم إن شاء هللا مقدر ومعتربة ونثمنها، لكن السيد 
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الوزير احملرتم البد أن نثري معكم جمموعة من األمور حىت ال يشوش 
 .مجيعا أهنا تكون انجحةعسلى هاد احملطة اليت نروم 

أوال الطسلب كبري والعرض قسليل بسبب ضعف امليزانية       
والفضاءات، أغسلبها اآلن يف مرحسلة اإلصالح والتأهيل، فبالتايل 
السيد الوزير، ال مناص من السلاوء لسلفضاءات اخلاصة واملؤسسات 

 التعسليمية كمرحسلة ضرورة، ضرورة اآلن؛

حا  الوزير، املخيمات احلضرية حققت جنااملسألة الثانية السيد     
كبريا، ملاذا التخسلي عنها؟ خصوصا أهنا تستفيد منها الفئات 
اهلشة، أطفال الفئات اهلشة والفقرية، إيال كانت تعثرات يف بعض 

 .املناطق يعين تقدم هلا يد املساعدة من أجل االستدراك

و اإلطعام أالسيد الوزير، مسألة التغذية ما بغيناهاش تكون،       
السلي مسيتوه اإلطعام، ما بغيناهاش تكون صفقات مركزية البد من 

يم من الالمتركز فهاد املسألة حتقيقا لدينامية اقتصادية يف مجيع األقال
واجلهات. السيد الوزير، آن لنا األوان أن نيمم وجوهنا جتاه العامل 

ة إىل دالقروي، هاد املناطق تئن أطفاهلا تعيش املعاانة من الوال
املمات، السيد الوزير، البد من متييز إجيايب ألطفال هاد العامل 

 ...القروي

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا تعقيبات إضافية حول املوضوع، التعقيبات اإلضافية       
 .حول املخيمات ال تعقيب تفضسلوا

 :وزير الشباب والرايضة السيد راشيد الطاليب العلمي،

 الرئيسة،شكرا السيدة 

ة فيما يتعسلق ابملخيمات احلضرية، مت توقيف املخيمات احلضري      
ولن أمسح إبقامة املخيمات احلضرية ألن كانت منبع اسرتزاق،  
كانوا كيعطيوان األعداد واألعداد غري موجودة، ممكن أنه فعال  
كاين حاالت متفق معاك لكن عموما وهادي كانت حمطة 

ساابت وقرر اجملسلس يعين طالب مساءلة اجملسلس األعسلى لسلح
الوزارة، أوصى الوزارة إبيقاف هاد النوع، ووفران الفضاءات، اثنيا 

 ...ألف 951وفران مجيع الفضاءات الحتضان بنية اإلستقبال 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السؤال الثالث واألخري السيد الوزير، إيال امسحتوا،       
وقت من السيد الوزير نعطيوه ال ال إيال بغيتو استفسارات أخرى

يشرح لكم، إيوا السلي بغيتو. السؤال الثالث واألخري، السؤال عن 
أسبا. ومربرات عدم تسوية الوضعية اإلدارية لسلقائمني مبهمة إطار 
مساعد لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن الفريق اإلشرتاكي، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

 شكرا السيد الوزير،

نسائسلكم عسلى أسبا. عدم تسوية الوضعية اإلدارية لألطر       
 املساعدة والسلي تتواجد يف املراكز التابعة لوزارتكم؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضسلوا السيد الوزير      

 :وزير الشباب والرايضة السيد راشيد الطاليب العلمي،

األسبا. لعدم تسوية الوضعية، ما كرهناش نسويو هلم       
الوضعية السيد النائب، املشكسلة أهنم هاد األطر املساعدة تواجدوا 
منذ سنني وكانوا نفس العمسلية كانت يف التعاون الوطين، جا واحد 
الوقت حتل اإلشكال دايل التعاون الوطين وهادو مت اإلغفال 

عة دايل هذا ابش نسلقاو شي دايهلم. اآلن أان كنشتغل مع جممو 
حل عسلى غرار ما وقع يف التعاون الوطين، غري أنه الوقيتة السلي حتل 
اإلشكال دايل التعاون الوطين ما كانش داك الساعة املباراة اآلن 
أصبحت املباراة، واش غادي نديرو شي متييز؟ هذا خيارات ماشي 
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 ةسهسلة كبرية، لكن احنا كنشوفو كيفاش نصسلحو هلم الوضعي
 .دايهلم، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضسلوا السيد النائب      

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

 شكرا السيد الوزير،

احنا كنعرفوا أبن هذا مسلف موروث، وألن فيه انس من       
درهم اليوم  911ومها كيشتغسلو يف املراكز وأبجرة بداو . 9222

درهم، واحنا تنعرفو أن فيهم انس السلي وصسلو  511وصالت ل
، لسن التقاعد وابقي كيشتاغسلو. وابلتايل فأمسلنا فيكم السيد الوزير

وأمل هاد التنسيقية الوطنية لألطر املساعدة فيكم أيضا أنكم انتما 
السلي غتاخذو املبادرة وحتسلو هاد املشكل السيد الوزير. فاحنا 

سلى مستوى فقط مثال إقسليم جرسيف هو إقسليم بسيط تنشوفو ع
حالة، األسر دايهلا تعاين من حيث ما مها موظفني  92فيه 

نظاميني، ما مها عندهم تغطية صحية، ما مها عندهم أبسط 
 .احلقوق

وابلتايل، فالسيد الوزير، أظن أنه آن األوان، آن األوان أن هاد  
الشهادات، هاد حامسلي الفئة حتظى حبقها، منهم حامسلي 

الشهادات ممكن يكون عندهم احلق أهنم يوجلو لسلوظيفة العمومية 
قبل ما نعسلنو عسلى مباراة يف وجه اآلخرين، وابلتايل غاتكون تسوية 
الوضعية دايهلم بواحد الطريقة السلي هي غتكون سسليمة وسسلسة 

ية نوقانونية، وأيضا اعتامدو املقاربة التشاركية ألن التنسيقية الوط
لألطر املساعدة طسلبات ابش تشوفكم السيد الوزير، وجتسلس معاكم 

كية أنه يف إطار املقاربة التشار  عسلى هاد املسلف والسلي مها تيأكدو
 .البد أنه غتسلقاو حل أنتم وإايهم وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف حول األطر       
ل ضايف، السيد الوزير عندكم ما تضيفو حو املساعدة؟ ال تعقيب إ

 .هذا املوضوع

 :وزير الشباب والرايضة السيد راشيد الطاليب العلمي،
شكرا، فعال السلي قسلتوه السيد النائب غري السلي كاين أنه       

الوقت السلي دخسلو يف النهار األول كان عندهم واحد العقدة مع 
نوا يف ووالو خاصهم يكو مجعيات اجملتمع املدين، ومن بعد حتولو 

الوزارة، هاد الشي السلي وقع راه هاد التحول ألنه هنار األول 
مكانش يعين القرار ختضى خطًأ، القرار كان صائب، ولكن يف 
غيا. واحد اإلطار دايل مساعد اجتماعي كما هو موجود يف 
جمموعة دايل الدول، اصبحوا عرضة لسلضياع، ما طسلبوش يشوفوين 

أمام الوزارة، لو كانوا طسلبوا يشوفوين البا. داييل  جاو دارو إضرا.
مفتوحة، دارو اإلضرا. حنا احرتمنا ما عندان ما نديرو، حق 
اإلضرا. مضمون، هنار يبغيو يشوفوين وجنسلسو يف الطبسلة أان 

 .موجود، شكرا

 :اجللسة ةرئيس ةالسيد

شكرا السيد الوزير، إذن هبذا نكون قد أتينا عسلى مجيع       
سئسلة اخلاصة بقطاع الشبا. والرايضة. ومنر إىل األسئسلة املوالية األ

حول الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، جوج دايل األسئسلة، 
السؤال األول عن التحدايت النااعة الطاقية عسلى املستوى الرتايب 
لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد لشكر

 شكرا السيدة الرئيسة،
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حتقيق أهداف اإلسرتاتيايات القطاعية يف تطوير الطاقات       
والنااعة الطاقية يرتبط ابلنهوض مبؤهالت املغر. يف هذا اجملال، 

 .فماذا أنتم متخذون من إجراءات يف هذا اإلجتاه؟ وشكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .السيد الوزير تفضسلوا اجلوا. شكرا، مرحبا      

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الرئيسة،

أشكر السيد النائب احملرتم عسلى طرح هذا السؤال، وإن كان       
يصعب يف دقيقتني أن نتحدث عسلى إسرتاتياية السلي كتكسلم عسلى 

دايل  9141مسليار دايل الدوالر من اآلن إىل  31حوايل 
يف الطاقات  % 25اإلستثمارات يف اجملال دايل الطاقة، 

اان هللا السلي عطاملتاددة، بشقيها اإلنتاج يعين من خالل املوارد 
 سبحانه وتعاىل، ومث ابلشق الثاين ما يسمى ابلنااعة الطاقية مبعىن

يعين ترشيد اإلستهالك، فإذن يصعب. ولكن السلي ميكن يل 
نقولكم احلمد هلل، استطعنا أنه حنققو واحد النتائج مهمة إىل 

غادي نفوتوها األهداف، كنا   9191حدود اآلن، النتائج دايل 
عين غادة تكون جاية من الشمسي والرحيي ي % 39كنقولو 

غالبا ما غنفوهتا  9141واملاءي إن شاء هللا غالبا ما غنفوهتا، 
ألن هناك استثمارات كبرية، احلمد هلل انجحة، وهناك ثقة يف 
البالد دايلنا. أكثر من ذلك مشينا أبعد من ذلك، كيفاش هاد 

ناح يف أن  نالقدر املايل السلي غيستثمر يف البالد دايلنا، يعين
يكون عندان صناعة طاقية ليس فقط إنتاج الكهرابء أو ترشيد 
اإلستهالك بل أكثر من ذلك، أن يتطور اقتصاد الطاقة بشكل 
جيد يف بالدان، وهذا هو التوجه السلي ماشية فيه البالد دايلنا إن 
شاء هللا، وراه بدأت عمسلية التنزيل يف كافة القطاعات، فقط يعين  

تعبئة شامسلة مبا فيها الشركاء واملنتخبني وخاصة  كنحتاجو إىل

املنتخبني احملسليني السلي مها معنيني هبذا املوضوع من حيث إجياد 
العقار أو أيضا من حيث إستعمال وسائل الرتشيد دايل الطاقة 

 .يعين يف اإلستعماالت دايل اجلماعات احملسلية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .ئبشكرا، تعقيب السيد النا      

 :عبد العزيز العايضالنائب السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيد الوزير عسلى جوابكم، وشكرا أيضا عسلى       
اجملهودات اليت تقومون هبا رفقة طاقمكم اإلداري والتقين، ليتصدر 
املغر. مكانة مرموقة يف جمال تطوير الطاقة املتاددة وترسيخ 
النااعة الطاقية. إال أنه السيد الوزير، وابحتكاكنا املباشر مع 

 واطن البسيط اإلسراع يف إخراجاملواطن، نريد منكم كما يريد امل
النتائج حبيث يكون هلا األثر املباشر عسلى جيبه، وما دمتم قسلتو 
أبن ابلفعل يعين هناك إجراءات كثرية غادي نوقفو عسلى جوج 
دايل اإلجراءات فقط: األوىل السلي تتهم دعم اجلماعات احملسلية، 

ورة تأو اجلماعات الرتابية يف إطار النااعة الطاقية لتخفيض فا
اإلانرة العمومية، ومنه األثر اإلجيايب عسلى ميزانية اجلماعات الرتابية 

ن فأين وصسلت أجرأة تفعيل الشطر األول م وعسلى التنمية احملسلية
 إسرتاتياية النااعة الطاقية، حبيث جئتم بعقد برانمج بني الوكالة

لرتابية؟، ااملغربية لسلنااعة الطاقية والقطاعات الوزارية واجلماعات 
ونريد أيضا إجراءات عمسلية القتناء املعدات اخلاصة ابلطاقة 
الشمسية والطاقة الرحيية وغريها ليتمكن املواطن البسيط خاصة 
القروي من سد حاجياته من الطاقة بثمن أقل. ويف األخري، 
أسائسلكم السيد الوزير، هل من دور لسلمهندسني واألساتذة 

عة ية واملؤسسات العسليا الغري التاباجلامعيني ابجلامعات املغرب
 .لسلاامعة يف جمال الطاقات املتاددة؟ وشكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية حول املوضوع؟ السيد       
 .الوزير تفضسلوا

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

مد ميكن يل نطمأنكم أبن بالدان احل ابلنسبة لسلنقطة األخرية      
هلل كانت سباقة ابش يكون عندها واحد املركب دايل البحث 
العسلمي السلي موجود يف بنارير، يعين يف إطار املعهد، وهو مؤسسة 
إسرتاتياية املعهد الوطين لسلبحث العسلمي يف جمال الطاقات 
املتاددة ويشتغل مع كافة اجلامعات بل يشتغل مع جامعات 

ية، وبدأان نعطي نتائج، بل هناك كثري من املنتوجات العاملية دول
أتيت إىل بالدان من أجل تقييم يعين هذا املنتوج، احلمد هلل هذا 
واحد العمل جبار. فيما يتعسلق ابجلماعات احملسلية، حىت ولو مل نقم 
أبي شيء، مع وزارة الداخسلية نشتغل عسلى هاد املوضوع، 

ما  ة أن تقوم بعمسلية الرتشيد، يففاجلماعات احملسلية هي مضطر 
 ...يتعسلق ابلكهرابء ويف ما يتعسلق ابملاء

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، إذن منر إىل السؤال الثاين يف هذا القطاع       
واألخري حول صعوبة حتصيل فواتري املاء والكهرابء ابلعامل القروي 

اصرة، فريق األصالة واملع لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد إمساعيل ملاوي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير احملرتم،

دخسلت قبة الربملان ألنقل لكم أمل وأمل ساكنة العامل القروي       
بصفة عامة، وساكنة اجلنو. الشرقي بصفة خاصة، هاد الساكنة 

ة التنمية وانعدام أبسط مقومات تعاين يف صمت من بطء عاسل

العيش الكرمي، وعسلى رأسها صعوبة استخالص فواتري املاء 
والكهرابء يف العامل القروي. فالسيد الوزير احملرتم، ساكنة العامل 
القروي تستنزف مدخرات قوت يومها من أجل التزود ابملاء 
والكهرابء، فما ابلك التنقل ملسافات طوال أو السفر بعض 

ان من أجل استخالص هذه الفواتري، فعسلى سبيل املثال ال األحي
احلصر، إقسليم ورزازات مجيع اجلماعات القروية من "وسسلسات" 
إىل "امي نوالون" يستنزف املواطن البسيط من ماله اخلاص ما 
يعادل أزيد من الفاتورة الطاقية أو فاتورة الكهرابء واملاء، فماذا 

 .أنتم فاعسلون؟ وشكرا

 :يسة اجللسةالسيدة رئ

 .شكرا السيد النائب، تفضسلوا السيد الوزير      

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

حتال موضوع الفاتورة دايل الكهرابء غنرجع ليها، ربطوها       
ابلعيش الكرمي واحلكاية أعتقد أن هناك تطور كبري جدا، ميكن 

م. عسلى مستوى اجلهات، صحيح هناك من بعد نذاكرو عسلى األرقا
 91خصاص عسلى مستوى بالدان بصفة عامة ولكن غري انخذو 

سنة فني كنا وفني رجعنا ابش الواحد حىت  95سنوات، انخدو 
يكون حكمه عادال، واحلال أيضا أن عندكم جمسلس جهوي اآلن 
عنده برانمج طموح بشراكة مع كثري من القطاعات آخرها مت 

يتعسلق ."راميد" وإستعمال الوسائل دايل النقل التوقيع عسلى ما 
ابش املواطن يكون يف اخلدمات الطبية حتسن، ابش جناو. عسلى 

 النقطة األوىل ألن درتيها كمدخل؛

النقطة الثانية، أهم حتدي اآلن ابلنسبة لسلمكتب الوطين       
تاج لسلكهرابء، بطبيعة احلال التحدايت كثرية فيما يتعسلق بتأهيل اإلن

طات، أتهيل شبكة دايل النقل، أتهيل يعين ما يسمى برتشيد احمل
التدبري، هناك اآلن اشتغال بطريقة دقيقة عسلى مستوى أن نكون 
قريبني من املواطنني، ما غنتكسلمش عسلى الوسائل التكنسلوجية اليت 
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بدأت تستعمل عسلى بطاقة األداء املسبق، ولكن مشينا أبعد من 
اإلستشارة ابش خنتارو املواطنني ذلك اآلن كنعاودو النظام دايل 

السلي غيمكن هلم مها ينوبو عسلى املكتب الوطين لسلكهرابء ابش 
 .يكونوا قرا. من مجيع املواطنني يف األداء دايل الفاتورة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد إمساعيل ملاوي

 شكرا السيد الوزير،

احنا ما جيناش هنا ابش حنكيو حكاية، هادي معاانة دايل       
مواطنني، دايل مواطنني تيعانيو يف اجلبال ويف القرى، لذلك ماشي 
املكان املناسب ابش نضحكو عسلى املعاانة دايل املواطن. ابلنسبة 
لينا احنا كموقعنا يف املعارضة تنقتارحو عسليكم حسلول كمثال تعميم 

دفع املسبق السلي ما عرفناش عالش ما بقاش العدادات ذات ال
جاري هبا العمل، كمثال فتح أبوا. دايل الربيد الستخالص فواتري 
املاء والكهرابء، كمثال األخذ بعني اإلعتبار مجعيات اجملتمع املدين 
من أجل استخالص عفوا أو قراءة العدادات يف العامل القروي، 

ا كونون أكثر طموحعسلى املستوى املتوسط والبعيد ملا ال ت
 91ونستعمسلو داك العدادات الذكية إسوة بدول كفسلسطني السلي 

سنني هادي وهي مستخدما هاد العدادات، ملا ال تشاعون 
الطاقات املتاددة لإلستعماالت الذاتية يف العامل القروي وحنن 

 .ننخرط يف هاد السياق وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 قيبات إضافية حول هاد املوضوع؟شكرا السيد النائب، تع      
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد بنعطية

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، عمالة سال قريبة غري حدا الرابط، مجاعات       
-قروية كتمشي إلقسليم اخلميسات ختسلص وال كتمشي لسلصخريات

، هادي يلمتارة، وكتحمل مسؤولييت السيد الوزير يف الكالم داي
 9115الدائرة التشريعية داييل وأان عارف أشنو كاين، ومن 

توقفت هاد العمسلية، وكنت رئيس جمسلس وكانوا كيايوعندان 
، 9115لسلمكتب وكيخسلصو الناس، دااب ما كيايوش من 

عسلى الوزيرة السابقة بنخضرة وما ّدار  9112وطرحت السؤال يف 
حد واحد ابش خيسلص واوالو السيد الوزير، راه ما ميكنش يتحول 

درهم ميشي حىت لعمالة  51درهم، خيسر  911الفاتورة دايل 
اخلميسات، ميشي لسيدي عالل البحراوي، السيد الوزير، هاد 

 .الشيء راه كاين، كنقولك أان كنتحمل مسؤوليت وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير هل تودون اجلوا.      

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

عسلى أية حال غادي نرجع لسلنقطة ما جايينش هنا فهاد       
القبة، فهاد املؤسسة الدستورية ابش نضحكو عسلى الناس، بطبيعة 
احلال جاي هنا ابش كنتكسلمو هبذه الصراحة، انتا قسليت كالمك 

واطن غادي يعرف شكون السلي  وأان قسلت كالمي ومن بعد ذلك امل
كيضحك عسليه، ماشي انت أستاذ كنتكسلم عسلى السيد النائب 
األول السلي قال. احنا هنا جايني كنتحمسلو املسؤولية دايلنا، بطبيعة 
احلال ابش فعال حنيدو السلي كيضحكوعسلى املغاربة، ابش فعال ما 
خنسليومهش يناحو يف املهمة دايهلم، ابش فعال حنسنو اخلدمات 

مغاربة، ابش فعال نكونوا قرا. منهم، ابش فعال نديرو العمسلية لسل
دايل اإلصالحات النوعية مرة السلي ما قدرش يتحمسلها واحد العدد 

دفاع املواطن ويف  façade دايل مع األسف الشديد السلي عندهم
اخلفاء عكس ذلك. ولذلك حنا اشتغسلنا ومن بينها عمسلية أتهيل 

ل سلي قمنا بقرارات يف احلكومة داياملكتب الوطين لسلكهرابء، وال
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السي عبد اإلله بنكريان واستمرينا فيها اآلن ابش ميكن لنا نطورو 
اخلدمات، وأان كنقول لكم وكنتحمسلو واحنا اآلن كنشتغسلو اآلن 
أكثر من ذلك، اقرتحنا أننا نديرو شراكات مع اجلماعات احملسلية 

ي ت غيمشابش نطورو هاد اخلدمات دايل األداء، دفرت التحمال
يف إجتاه نعطيو لسلناس السلي مها آخر دفرت حتمالت كان يف واحد 
املنطقة بدينا كنديرو شروط ابش يكون نعطيو األولوية لسلمعطسلني 
السلي عندهم احلد األدىن من اإلمكانيات التقنية ابش يكونو قرا. 
من املواطنني، ابإلضافة أان كنستغر. قريبة من سال مع العسلم أن 

 ...تكنولوجية املتاحةالوسائل ال

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير عسلى مسامهتكم يف هذه اجلسلسة. ومنر إىل       
قطاع السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقسليدية واإلقتصاد 
اإلجتماعي، إذن السؤال إيال امسحتوا.. السؤال القطاع احلايل 

والنقل  ايل هو السياحةانتهينا مع القطاع السابق، اآلن القطاع احل
اجلوي والصناعة التقسليدية واإلقتصاد اإلجتماعي. السؤال عن 
وضعية املطارات املغربية لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن 

 .فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عزيز اللبار

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الوزير، السؤال ما هي اإلجراءات اليت تنوي الوزارة       
لتحسني اخلدمات يف املطارات عامة، وتوسيع املطار حممد 
اخلامس خاصة، والكل يعسلم ابلتكسلفة اهلائسلة اليت صرفت يف هاد 

سنوات من جهة أخرى.  5اجملال، وابلتايل التماطل ألكثر من 
 .د اخلامس؟ وشكرافماذا أعددمت لإلسراع لتوسيع مطار حمم

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضسلوا السيد الوزير مرحبا بكم      

وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة  السيد حممد ساجد،
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

 صفة عامةبشكرا عسلى هاد السؤال املتعسلق بوضعية املطارات       
يف املمسلكة، البد ما نعرتفو أن املكتب الوطين لسلمطارات عمل 
جمهودات كبرية فهاد السنوات األخرية، وإجنازات كبرية عسلى 
مستوى املدن واجلهات السياحية دايل املمسلكة، وايال بغييت نذكر 
عسلى سبيل املثال اإلجناز دايل مطار مراكش، مطار فاس، 

وإجنازات كربى. وكتبقى طبعا مطاركسلميم، مطارات أخرى 
اإلشكالية دايل إمتام إجناز احملطة األوىل دايل املطار الدويل دايل 
حممد اخلامس السلي عرف واحد التماطل وواحد التعطيل منذ 
سنوات وراجعة ألسبا. السلي كسلنا كنعرفوها. السلي هو مهم اليوم 

مطار  لهو أننا كنشتغسلو عسلى تتميم أشغال هاد املنشأة املهمة داي
حممد اخلامس، واحنا متفائسلني ابش تكون هاد احملطة األوىل 
ابلتاهيزات دايهلا موجودة قبل الصيف املقبل، واحنا يف تتبع 
مستمر الستكمال األشغال يف هاد املنطقة. إضافة إىل املنشآت 
وإىل اإلستثمارات يف البنيات التحتية، كاين إشكالية كذلك دايل 

املطارات واملدة الزمنية السلي كيقضيوها  اخلدمات املقدمة داخل
املسافرين يف املطارات، واحنا كنشتاغسلو عسلى تقسليصهاد املدة 
بشراكة مع الشركاء دايلنا مع املصاحل األمنية، كنوفرو اليوم 
التاهيزات واملعدات السلي غادي متكن بقراءة إلكرتونية جلوازات 

سلي  الزمنية الالسفر، السلي غادي تقسلص بدون شك من هاد املدة 
 .كيقضيوها املسافرين يف املطارات الكبرية دايل املنبع

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب لسلتعقيب      
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 :النائب السيد عزيز اللبار

السيد الوزير، حقيقة حاليا ما حنمسلوكمش املسؤولية ألن       
وكم سؤولية حىت السلي سبقمازال عاد بديتو، ولكن ما حنمسلوش امل

من قبل. ولكن اليوم كوزير السياحة، وزير النقل اجلوي، وزير 
الصناعة التقسليدية، تنعرفو مجيعا أبن بدون نقل جوي حىت شي 
حاجة مغادي تكون، وخاصة اليوم الكل كيهضر عسلى املشكل 
دايل املطار دايل الدار البيضاء ولألسف، يف مجيع الوسائل دايلو: 

 اإلنتظارات، بعض الرحالت الدولية فداك القاعة السلي أوال يف
، يعين الرحالت 91حىت ل 2دايل العشية حىت ل 1تتبدى من 

تيمشيو لسلدار البيضاء وطناة وكذا مشاكل جد عويصة البد من 
املشكل الثاين، وهو عدم دخول الزوار مع العائالت  إعادة النظر؛

ل أبنه ا مشكل رمبا غتقو دايهلم؛ املشكل الثالث السيد الوزير، هذ
مشكل أمين، احنا مع األموراألمنية، ولكن ماشي مع األمور دايل 

 .سوء التدبري خاصة يف اخلدمات وحىت يف العفش

أما من انحية عدم التنسيق بني اإلدارات، الوزارة ما بني       
 الوزارة واملكتب، احنا تنعرفو أبن الوزير مع الرئيس أو املدير دايل

"ONDA"  ومع الرئيس دايل اخلطوط املسلكية املغربية، احنا
تنعرفو كيفاش تتمشي األمور. حقيقة انتوما مها املسؤول األول، 
أي رئيس اجملسلس اإلداري، ولكن تنعرفو أبن الضغوطات واألمور 
السلي هي كاينة واملسؤوليات رمبا حدود املسؤولية دايلكم. ولكن 

ابش  ا غادي حتاولو جتتاهدواليوم كنطسلبو من هللا ومنكم ألن رمب
رمبا توصسلو لبعض األمور، بعض األسئسلة، ما هي اإلجراءات اليت 

 ...تنوي الوزارة لتحسني اخلدمات

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، إذن تعقيبات إضافية حول هاد املوضوع؟ تفضل      

 

 

 :النائب السيد صاحل امللوكي

واحلكومة عسلى السيد الوزير، نشكركم ومن خاللكم       
اجملهودات املبذولة لتأهيل املطارات دايل املغر. عموما. كما 
تعسلمون السيد الوزير، أمهية املطار دايل أكادير املسرية ابلنسبة 
ملدينة أكادير منطقة سوس عموما عسلى مستوى السياحة وعسلى 
مستوى التنقالت دايل املواطنني. الشكر كذلك عسلى اجلهود يعين 

هيل هاد املطار، ولكن نطسلب املزيد من اجلهد وكذلك املبذولة لتأ
العطاءات هلاد املطار. كذلك أنتم قمتم جبهد فيما خيص الدعم 

اون السلي عندو الكسلفة الرخيصة ابلتع دايل املطار من خالل الطريان
مع جهة سوس، وابلتعاون كذلك مع مجاعة أكادير، نريد كذلك 

ال النقطة دايل استقبمزيد من اجملهود فهاد اجلانب. كتبقى 
املواطنني، راه اشار ليها املواطنني السلي كيايو، يعين، يستقبسلو 
الناس دايهلم وال كيصيفطوهم كيسلقاو صعوابت ال بد من حل هذا 

 .وشكرا ،املشكل

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب آخر؟ ال تعقيب. تفضسلوا ايال        
 .تعقيب السيد الوزير، تفضسلواكان شي، ال ليس هناك 

وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة  السيد حممد ساجد،
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

ابلنسبة لإلشكاليات السلي طرح السيد النائب احملرتم السي       
السلبار احنا كنعرفوها، السلي هو أساسي هو أن اجملهودات كسلها  

لتحسني نوعية اخلدمات داخل كتمشي اليوم يف اجتاه واحد 
املطارات املغربية، املطارات هي أول بوابة هلاد السواح، واجملهودات 
السلي كنديرو يف ترويج السياحة والوجهات السياحية إيال ما 
وفرانش واحد الظرفية دايل اإلستقبال السلي تكون مالئمة وتكون 

ساسية، أسريعة، األخذ ابإلعتبار طبعا املسائل األمنية السلي هي 
والسلي هي كذلك رمز من الرموز دايل بالدان، ألن خصنا ال بد 
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ما حنافظو عسلى اإلستقرار وعسلى السالمة داخل بالدان. وال بد 
هباد املناسبة ابش نشكرو اجملهودات السلي كتقوم هبا املصاحل األمنية 
لتوفري هاد السالمة وتوفري هاد اإلستقرار السلي هو من الرأمسال 

ل بالدان، وخصنا ال بد ما حنافظو عسليه، طبعا كاين األساسي داي
إشكاليات بعض األوقات، بعض األوقات دايل الضغط ودايل 

 ...االزدحام، السلي خصنا نعاجلوها بطريقة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، إذن السؤال الثاين واألخري حول تثمني املنتوج       
ستقاليل عن فريق اإل السياحي لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني

 .لسلوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد البكاوي

 شكرا السيدة الرئيسة،

هل لدى احلكومة إسرتاتياية واضحة املعامل  السيد الوزير،      
لتثمني املنتوج السياحي املغريب حىت يصبح قادرا عسلى التنافس 

ي التدابري املتخذة جلعل وجتاوز التحدايت املطروحة؟، وما ه
 .املنتوج السياحي املغريب حاضرا بقوة يف األسواق العاملية؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضسلوا السيد الوزير لسلاوا.      

وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة  السيد حممد ساجد،
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

و كنشكرك عسلى هاد السؤال، كما كتعرف  السيد النائب احملرتم      
السياحة من القطاعات األوىل السلي استافدت من خطة إسرتاتياية 

، بداية 9111لتنمية هذا القطاع دايل السياحة، ميكن يف بداية 
تقريبا توضع املخطط األول دايل التنمية السياحية، والسلي  9111

ر ط آخهو معروف ابملخطط األزرق. طبعا واكبو من بعد خمط
والسلي هو مشويل أكثر من "املخطط  9191السلي هو خمطط 

األزرق"، هاد املخططات اليوم عرفت واحد النوع دايل دايل 
التنزيل السلي هي ميكن غري كافية، واحنا كنشتغسلو اآلن عسلى وضع 
واحد اخلطة إسرتاتياية لتنزيل ولتفعيل ولتسريع اإلجنازات السلي 

ية.  اتياية دايل التنمية السياحهي كاينة فهاد املخططات اإلسرت 
االتفاقيات السلي توقعت مع عدة  كنشتغسلو كذلك من خالل

شركاء، توقعت مع وزارات وقطاعات وزارية، توقعت كذلك مع 
 ...مجاعات حمسلية، مع اجلهات

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب تفضل      

 :النائب السيد حممد البكاوي

 شكرا السيد الوزير،

إذا كانت بالدان تزخر مبنتوج سياحي يتميز خبصوصيته       
وتنويعه، فإن استغالله بشكل أفضل الزال بعيد املنال كما هو 
 الشأن ابلنسبة لسلمنطقة الشرقية خاصة فيما يتعسلق مبحطة السعيدية

اليت حتتاج إىل تسويق عاملي حىت ال يظل استغالهلا مومسيا يف 
ة رار مدينة أكادير، ابإلضافغيا. أنشطة سياحية بديسلة عسلى غ

إىل شاطئ "رأس املاء" الذي يفتقد إىل البنيات التحتية السياحية 
وكذا املرافق العمومية الكفيسلة ابستغالل هذا املنتوج السياحي 

 .الشاطئي، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية حول املوضوع؟ ليست       
إضافية. شكرا السيد الوزير عسلى مسامهتكم يف هناك تعقيبات 

املوضوع، ومنر إىل القطاع املوايل. القطاع املوايل، األسرة والتضامن 
واملساواة والتنمية االجتماعية، أهال السيدة الوزيرة، تفضسلوا السؤال 
حول النهوض أبوضاع الطفولة لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني 

 .رة، تفضسلي السيدة النائبةعن فريق األصالة واملعاص
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 :النائبة السيدة زكية املريين

السيدة الوزيرة، النهوض أبوضاع الطفولة يعين التنزيل       
ة الصحيح ملضامني الدستور املغريب وأيضا لسلمواثيق الدولية املتعسلق

حبقوق الطفل السلي موقع عسليها املغر.، معناها احلق يف التعسليم، 
 احلماية، اماية من االستغالل من يف الصحة، احلق أيضا يف

العنف، من اإلمهال، إىل غري ذلك... السيدة الوزيرة، ماذا عن 
اية تنزيل أو تفعيل الربانمج التنفيذي لسلسياسة العمومية املندجمة حلم

 .الطفولة؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تفضسلوا السيدة الوزيرة      

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  وي،السيدة بسيمة احلقا
 :والتنمية االجتماعية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على سيد املرسلني

أشكر السيدة النائبة احملرتمة عسلى هذا السؤال، وأؤكد أن       
السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة جاءت عسلى إثر تقييم 

واليت جاءت حتت شعار "عامل جدير اخلطة الوطنية لسلطفولة 
أبطفاله" واليت وقفنا عسلى اخلصاص املتعسلق حبماية األطفال. هذه 

، جعسلت  9193السياسة العمومية انطالقا من املناظرة الوطنية يف 
كل قطاع من القطاعات تتحمل مسؤوليتها يف حتقيق هذه احلماية 

 .لألطفال املغاربة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .، تفضسلي السيدة النائبة تعقيبشكرا      

 :النائبة السيدة زكية املريين

السيدة الوزيرة، انتما مشكورين عسلى هذا التقييم وعسلى هاد       
املشروع دايل السياسة العمومية املندجمة من أجل الطفولة، واآلن 

سنني عسلى هذا يعين صدور هاد  3سنني وال  4مرت واحد 
اآلن نديرو واحد التقييم حول اآلاثر السياسة العمومية، من حقنا 

أو األثر حول الطفولة دايلنا، كنالحظو أبن عدد دايل األطفال 
املهمسلني واملعنفني السلي تيعرفو االعتداءات إىل غري ذلك يرتفع. 
طبعا هاد املسألة ميكن نقول أبنه إيال شفنا املداخل األساسية 

قي حمتاجة انونية، ابدايل السياسة العمومية فيما خيص الرتسانة الق
لواحد العمل يعين جبار ابش ميكن يكون عندان واحد الرتسانة 

 .قانونية امائية لألطفال دايلنا

فيما خيص أيضا السياسات العمومية، ما كنسلمسوش إدماج     
فعسلي حلماية الطفولة يف خطط العمل دايل القطاعات الوزارية، 

 مج العمل يفوما كنسلمسوش نفس الشي ما كنسلمسوش يف برا
برامج التنمية ال دايل اجلماعات احملسلية، وال دايل العماالت، وال 
دايل اجلهات، ما كنسلمسوش اإلدماج دايل هاد السياسة 

استطاعتو  العمومية. وأيضا السيدة الوزيرة، بغيتك تشرحي يل واش
أنكم أتسسوا العمل دايل التنسيقي عسلى املستوى الرتايب ألن هذا 

والسلي قريب األطفال دايلنا السلي كيعانيوا، ما بني هو السلي مهم 
 ....خمتسلف املتدخسلني

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، إذن تعقيبات إضافية حول املوضوع؟ ال تعقيب.       
السيدة الوزيرة كاين هناك، ما زال ابقي شوية الوقت.. نعم، 

 تفضسلوا

واملساواة وزيرة األسرة والتضامن  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :والتنمية االجتماعية

 السيدة الرئيسة،

السيدة النائبة احملرتمة، تكسلميت عسلى قطاعني مهمني؛ قطاع       
دايل الصحة والقطاع دايل التعسليم، بغيت نقول لك أبنه قطاع 
التعسليم عرف واحد التطور مهم جدا، وهنا عندي األرقام حبيث 
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سليم عسلى كل األطفال من أجل تعميم التع %11,9أنه تطوران . 
وهذا بفضل الربامج السلي دارهتا الدولة، طبعا "تيسري" كانت قبل 
من السياسة العمومية ولكن فك العزلة عن األطفال يف العامل 
القروي يف الواقع فيها واحد العمل السلي جا مستمر عرب التدخالت 
دايل الدولة، وأيضا إحداث جمموعة من دور الطالب والطالبة 

 %21ضعت حد لسلهدر املدرسي، وبغيت نقول لك أبن السلي و 
من جمموع مؤسسات الرعاية اإلجتماعية هي دور الطالب والطالبة 
السلي كتآوي واحد العدد دايل الفتيات واألطفال السلي كانوا غادي 
يكونوا عرضة لسلشارع، ما غاديش ميشيو لسلمدرسة، ما غاديش 

، اآلن ، احلمد هلليكمسلو التعسليم دايهلم، وبفضل هاد العمل هذا
راه متمدرسني. بغيت نقول كذلك أن صندوق التماسك 
اإلجتماعي السلي جا وضمن لنا متدرس األطفال املعاقني والسلي 

 ...رصد فقط.. قسليت يل عندي الوقت

 :السيدة رئيسة اجللسة 

شكرا، إذن ننتقل إىل القطاع املوايل ويتعسلق األمر ابلقطاع       
العامة واحلكامة، سؤال واحد كذلك يتعسلق املكسلف ابلشؤون 

بضبط ومراقبة أسعار احملروقات ابملغر. لسلسيدات والسادة النوا. 
 .احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد إبراهيم الشويخ

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، إيال اخذينا بعني اإلعتبار من جهة اإلرتفاع       
و أسعار النفط يف الفرتة األخرية، ومن جهة أخرى السلي كتعرف

الوضعية الدولية الراهنة والنزاعات السلي كاين خاصة يف الشرق 
األوسط ويف اخلسليج، فبالتايل هاد الشي أكيد غادي يكون عندو 
أتثري سسليب وغيأدي لالرتفاع دايل الثمن د املازوط وليصانص يف 

عن اإلجراءات اليت بالدان. لذلك السيد الوزير، كنساءلكم 
 .غاختذوها من أجل اماية املواطنني فهاد املوضوع

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضسلوا      

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد النائب،

ايوا راك جاوبيت انتااي، راه حطييت السؤال وجاوبيت عسليه،       
هذا ظروف استثنائية كتعرفوها، سعر البرتول ماشي مشكل 
العرض والطسلب، مشكل الظروف دايل الصراعات واحلمد هلل السلي 
ما زادتش هاد الصراعات، والّ راه ما تسلقاش، حىت ما تسلقاه كاع، 

ن اإلشكالية هو إيال كانت دوالر ما تسلقاهاش، أل 911حىت 
 شي صراعات كبرية فديك املنطقة، حىت البواخر ما تيبغيوش ميشيو

 دايل l'assurance ابش اتخد l'assurance لتمااي
"Lloyd"  حىت وحدة ما متشي. إذن من املفروض إيال األمور

رجعت األمور العادية راه حىت سعر البرتول غادي يرتاجع، إن 
كاين شي اقرتاح آخر، آش نديرو؟ كاين شي شاء هللا. أما واش  

  91اقرتاح؟ دران لكم "حمطيت" غاتسلقاو دروك اآلن شوفوا يف 
كيسلومرت غتسلقاو حوايل درهم دالفرق من حمطة حملطة، درهم بني 
حمطة وحمطة. إذن اعطينا الوسائل ابش املواطن حىت هو يعاوان ما 

سلى وحدة درهم عميشيش لديك احملطة السلي غالية، كاين السلي زايدة 
اخرى، يقسلب عسلى الرخيصة واالخرين ابلسيف عسليهم يهبطو 
الثمن، راه ابلضبط ايال الناس غادي يستغسلو الغفسلة راه غادي 

 .يستغسلو الغفسلة إذن خاص الشعب يكون فايق

 :لسيدة رئيسة اجللسةا

 .شكرا السيد الوزير، تفضسلوا السيد النائب لسلتعقيب      
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 :اللطيف برحوالنائب السيد عبد 

 شكرا السيد الوزير،

هو يف احلقيقة اإلشكال األساسي ماشي فهاد الظروف       
إسرتاتياية وإن كانت هي كانت ال قدر هللا غادي تسبب -اجليو

إشكال كبري يف أسعار النفط، ولكن اإلشكال السلي عندان يف 
املغر. هو يف الضبط واملراقبة والتتبع دايل هاد األسعار داحملروقات 

 مشينا لسلتاربة دايل عسلى مستوى البيع د العموم، ألن إليا
حنيي احلكومة السابقة عسلى اإلصالح دايل هاد  9193-9195

صندوق املقاصة، ألن ابلفعل جنبت املالية العمومية واحد 
الكارثة، ولكن من بعد اشنو وقع؟ أثناء التحرير الكامل بقى 
املواطن مباشرة يف مواجهة مع شركات احملروقات واحنا كامسلني  

متداول عند الصحافة أن مجيع الشركات،  كنعرفو هذه معسلومات
مجيع شركات احملروقات ارتفعت األرابح دايهلا ثالث أضعاف إىل 

مبعىن مباشرة بعد التحرير، طبعا هنا  9191مخسة أضعاف سنة 
جمسلس املنافسة ما عندانش وهذا إشكال كبري يعين جمسلس املنافسة 

 ومة مدعوةهذا هو الدور دايلو األساسي، ولكن عسلى األقل احلك
وحنن معها أهنا حتاول تضبط امليكانيزمات املتحكمة يف أسعار 
احملروقات السلي كتباع لسلعموم، ألن ابلفعل راه كاين إشكال 
حقيقي. قبل مسّلي كانت احلكومة كتصدر داك البيان النصف 

يف الشهر املواطن كيتيق  91يف الشهر ويف  19شهري يف 
 احلكومة احلالية كيتيق هباابحلكومة ال احلكومة السابقة وال 

يف الشهر  19وكيمشي معها فهاد املسائل دايهلا وكيتسىن داك 
يف الشهر. ولكن عند التحرير الكامل، وما بقاش داك  91و

املواكبة داحلكومة وقع عندان إشكال ألن حىت املواطن واخا يكون 
السعر حقيقي غادي يشك غادي يقول لك ما ميكنشي هاد 

تغسلنيشي، ما ميكنشي الشركة ما غتستغسلشي داك الشركة ما غاتس
وبني  % 91أو  93إىل  2اهلامش دالربح تعاود توسعوا من 

قوسني هذا النقاش كان حىت يف فرنسا، ما ميكنشاي هاد 

الشركات ما غاتوسعش اهلامش دالربح دايهلا. ابلتايل احلكومة هي 
عمالهتا  يمطالبة وحنن معها حنييها عسلى الربامج وعسلى األوراش السل

 ...ولكن

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية حول املوضوع، تفضل       
 .السيد النائب. باليت جنمعوا التعقيبات السيد الوزير، تفضل

 :النائب السيد حممد ابدرار

التوقيت السيدة الرئيسة، آش غانقول لك السيد الوزير، ال       
ابهلل، إيال كاين شي حاجة شي مثال دايل حول وال قوة إال 

الضحك عسلى املغاربة والتفسلية عسليهم هو هاد املوضوع دايل 
احملروقات وال هاد املوضوع السلي قسليت دااب واقف وتتسحابو أنه 

 دايل "حمطيت"، هاد programme إجناز مهم هو دايل
programme  هذا انتما تديروا اإلشهار لسلشركات ماشي

 اربة ها فني كاين الرخى، ابهلل عسليك واش عسلى قبلتتقولو لسلمغ
سنتيم عسلى أكثر أكثر حد وأحتداك  41سنتيم وال  91وال  91

 ...أنت السلي قسليت ليا درهم

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ..شكرا شكرا، انتهى      

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

سنتيم  91إيوا انت عندك الفسلوس بزاف ما تتحسبش .      
، إيال انت ما  4سنتيم و 9، مول الطاكسي راه تيحسب 41و

كتديهاش فهاد الشي احنا كنتعامسلو مع ديك الفئة السلي ضعيفة 
سنتيم، انت إيال غناك هللا،  11سنتيم و 51السلي كتقسلب عسلى 

ا حمطيت" دايرههللا يعاونك ما تنتكسلمش معاك ما دايرش لك "
 ...لالخرين
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 :السيدة رئيسة اجللسة

ال ال السيد النائب، ايال امسحتوا.. خسلي فرصة لسلسيد الوزير       
جياوبك، ال ال امسح يل ايال امسحتوا واخا نسمعو لسلسيد الوزير 
بعدا شنو كيقول، ال ال السيدة النائبة ايال امسحيت ايال امسحتوا 

ه وزير، راه مسؤول عسلى كالمه خسليهللا خيسليكم نسمعو لسلسيد ال
 ...يتكسلم خسليوه نشوفو شنو غادي يبسلغ

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

ما كنضحكوش عسلى الناس، ما ميكنش تقولوا كنضحكو       
عسلى الناس، كنضحكو عسلى الناس، الناس صوتوا عسلينا ما صوتوش 
عسليك انت، ما تقوليش راه صوتوا عسليك انت. إذن تنضحك 
عسلى الناس جايني نضحكو عسلى الناس، واش جايني نضحكوا 

 ...عسلى الناس؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ال امسحتوا، عطيين الكسلمة عطيين الصوت إيالباليت ال ال إي      
امسحتوا.. ال ال ما نسمحش ال ها انتما شفتو كيف كنكون 
عادلة، راين وجهت الكالم هو األول، ال ال ما نسمحش هبذا..ال 

ارمة انتما كتشوفوين كيفاش تنكون عادلة وص ال غري مقبول بتاات
 امسحتوا واخا إيالمع اجلميع، غري مقبول، وخسليوين نسري أو ال ال، 

شوية دايل االحرتام ال ما شي هاكا التهام كسلو هاكا.. ال غري 
مقبول بتاات هباذ الطريقة.. إيال امسحيت عفاك شوية دايل االحرتام  
كيفما احرتمتكم احتارموين.. عفاك هللا خيسليك راه قسلتها هلم 
ووجهت هلم الكسلمة، راين وجهتها لسلاميع بدون استثناء، منني 

ف وزير يتكسلم عطيوه الفرصة يتكسلم.. إيال امسحيت السيد تيوق
الرئيس، رؤساء الفرق هللا خيسليك ساعدوان هللا خيسليكم نكمسلو هاد 

د اجلسلسة خبري وعسلى خري السلي كانت ممتازة هللا خيسليكم، تفضل السي
 .الوزير

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :واحلكامة املكلف ابلشؤون العامة

غري احنا ما كنضحكوش عسلى الناس، ألن كون عرفوان الناس       
كنضحكو عسليهم ما يديروش فينا الثقة، إذن إيال كان شي واحد 
آخر تيضحك عسليهم يدبر الراسو. تنقولو لسلناس أن التحرير دايل 
البرتول هو حمرر، حر، عندان املراقبة كنقومو ابملراقبة كاملراقبة دايل 

، وكنتحدى شي واحد يقول ما كاينش مراقبة اجلودة، أما اجلودة
األسعار فهي خمتسلفة من شركة إىل شركة، ولكن اآلن البرتول وصل 

دوالر دوليا، إذن كتزيدو األسعار والشركات خمتالفني،  29تقريبا 
 ...راه ماشي كسلهم الشركات كيف كيف، إذن خاص املواطن

 :السيدة رئيسة اجللسة

يد الوزير شكرا، إذن شكرا لكم عسلى املسامهة شكرا الس      
وننتقل إىل القطاع املكسلف ابلصناعة التقسليدية واإلقتصاد 
اإلجتماعي أهال وسهال السيدة كاتبة الدولة. السؤال هو حول 
اإلجراءات.. إيال امسحتوا بقاو جوج داألسئسلة هللا خيسليكم عاونوان 

صناع خذة لتكوين النكمسلوهم، سؤال عن اإلجراءات والتدابري املت
التقسليديني وأتهيسلهم لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق 

 .العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد سيدي حسن البحراوي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،

لتقسليدية ايعترب التكوين من أهم الرافعات لسلنهوض ابلصناعة       
وحتسينها وتطويرها، لذا نسائسلكم السيدة كاتبة الدولة احملرتمة، عن 
اإلجراءات والتدابري اليت تتخذوهنا لتكوين الصناع التقسليديني، 

 .وأتهيسلهم وتعزيز قدراهتم املهنية وشكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضسلي السيدة كاتبة الدولة      

كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل  لة املصلي،السيدة مجي
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيد النائب احملرتم والفريق احملرتم عسلى هاد السؤال،       
ابلنسبة ملوضوع التكوين هو فعال هو اليوم رافعة أساسية يف 
منظومة تكوين الصناعة التقسليدية، ألن هاد الرأمسال البشري وهاد 
يعين الرأمسال البشري الذي يشتغل يف القطاع بدون دعامة 

ن فيه ائج املرجوة. اليوم هاد التكويالتكوين ال ميكن أن حيقق النت
أنواع: هناك التكوين النظامي، تكوين ابلتدرج، والتكوين السلي هو 
تكوين مستمر، وفيه تكوين مرتبط بوحدات متنقسلة يف العامل 
القروي. طبعا منظومة التكوين حتظى إبهتمام خاص داخل 

 حرف يتم التكوين فيها، وعندان 11الوزارة، ألن اليوم عندان 
مركز لسلتكوين، يعين هاد شبكة املراكز ابلنسبة لنا هي  11تقريبا 

شبكة مهمة جدا، وتقوم بوظيفة مهمة يف أتهيل العنصر البشري 
لكي أوال يعطينا إستمرارية احلرف يف املغر. واستمرارية املنتوجات 

 .ابلشكل املطسلو.

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب تفضسلي السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة سعاد بولعيش احلجراوي 

 شكرا السيدة الرئيسة،

مية هذا ننوه ابإلسرتاتياية الوطنية اهلادفة لتن السيدة الوزيرة،      
القطاع، ونفتخر ابلديناميكية اليت يعرفها مؤخرا. السيدة الوزيرة،  
كنساسلو ضعف كبري يف تنزيل هذه الربامج يف املناطق اجلبسلية 

النائية، واألرقام خري دليل، السلي كتعرف هشاشة وكتعرف فوارق 
و رية. السيدة الوزيرة، إشكالية التكوين خاصاقتصادية كب-سوسيو

يكون موازي لإلشكاالت املطروحة عند هؤالء، عند هذه 
السلي كتسلخص أساسا يف اإلمكاانت املادية، وكتسلخص أيضا  الفئة

يف التسويق، واحنا كنعرفو أن إمكاانت التسويق حيتاج لسلقراءة 
ية والتكوين يف موالكتابة حيتاج ملهارات معسلوماتية، وابلتايل حمو األ

املعسلوميات يبقى أساسي مع تعميم صبيب األنرتنيت، فمن غري 
املنطق ومن غري املعقول أن نعسلموهم دون أن يكون هناك صبيب 
لإلستعمال عسلى مستوى هذه املناطق اهلشة مع تقدمي دعم عيين 
خصوصا لسلصانعات السلي كتعترب هاد احلرف مصدر رزق هلا 

ة . كمثال عسلى ذلك من إقسليم الفحص أجنر ولعائالتنا فهاد املناطق
حيث تعتمد جمموعة من األسر عسلى صناعة املنديل الشمايل السلي 
أصبح ميثل عالمة لسلاودة متيز املناطق الشمالية اجلبسلية، واليت 
أصبح هلا صيت عايل كبري مع اجلودة وجود إبداعات متميزة 

 ...وراقية، كيعدلو به اجلاللب واألحذية واحلقائب

 :سيدة رئيسة اجللسةال

شكرا، تفضسلي السيدة كاتبة الدولة. هل من تعقيب إضايف؟       
 .امسحي يل عفوا، تفضل تعقيب إضايف تفضل

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، هاد املوضوع هذا دايل التكوين كان يف       
صسلب النقاش السلي كان يف تقدمي امليزانية، وكنا نبهنا آنذاك وقسلنا 
أبنه اإلمكانيات السلي وفرتيوها يف املشروع دايل امليزانية دايلكم لن 
تكفي يعين حبام ابلنظر حلام دايل العامسلني واملهنيني فهاد 

الوزيرة، إيال كان شي حتدي اليوم عند الوزارة القطاع هذا. السيدة 
دايلكم خصو يكون دايل التطوير، دايل العمل ودايل األداء دايل 
الصناع التقسليديني، ألن هاد الفئة هادي دائما كنحسو أبهنا يعين 
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ما خداتش حقها كامسلة يعين عسلى غرار واحد اجملموعة دايل املهن 
خل توزيع العادل دايل التداألخرى. أيضا رمبا تنتساءلو عسلى ال

العمومي فهاد اجملال هذا، مناطق كثرية كانت معروفة هادي 
سنوات بواحد اإلنتاج كبري دايل واحد اجملموعة دايل الصناعة 
التقسليدية حبال اإلقسليم دايل سيدي إفين، أان كنطرح السؤال عالش  
كاين واحد الرتاجع كبري؟ عالش ما بقاتش هاد املهن هادي  

ابلتدخل العمومي وكتسلقى عسلى األقل واحد اجملال دايل كتحظى 
الدعم ودايل املواكبة من أجل احلفاظ عسلى هاد املوروث ألنه يف 
احلقيقة املسؤولية مضاعفة، أوال هناك مسؤولية اترخيية السلي كتسلقي 
ابلثقل دايهلا وجمتمعية، وأيضا املسؤولية دايل أنه نسبة كبرية من 

 سلي خصهم يسلقاو ظروف دايل التكوين من أجلاملواطنني املغاربة ال
 .النااح يف األعمال دايهلم، شكرا السيدة الوزيرة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر، تفضسلي السيدة كاتبة       
 .الدولة

كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل  السيدة مجيلة املصلي،
ة قتصاد االجتماعي املكلفاجلوي والصناعة التقليدية واال

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السادة النواب،

ة أوال ابلنسبة لسلتكوين، امليزانية املخصصة لسلتكوين يف كتاب      
الدولة احنا ماشي كنديرو التكوين مبيزانيتنا اخلاصة فقط، ولكن 

لسلتكوين  9199اتياية يف أفق التكوين عندان يف إطار اإلسرت 
املهين، قطاع الصناعة التقسليدية قطاع أساسي وامليزانية املخصصة 

مسليون دايل الدرهم السيد النائب، وهاد امليزانية اليوم  439هي 
ألف متدر. خاصة يف تكوين  25تستشرف تكوين أكثر من 

 وكتعرفو أن هاد الشكل من -التدرج املهين-بنمط التدرجيي 
التكوين هو السلي كيستاجب أكثر لسلعامل القروي إنسااما أشكال 

مع ما طرحته السيدة النائبة احملرتمة، وهو اليوم السلي كيعرف إقبال 
إىل اليوم تضاعفت أبكثر  9112حبيث أن نسبة اإلقبال ما بني 

عسلى هاد النمط من أمناط التكوين. طبعا كاينة  % 21من 
ومة، وهنا ابملناسبة مالحظات خصنا نزيدو نطورو هاد املنظ

موضوع التكوين والتأهيل اليوم يف القطاع كيحظى إبهتمام 
خاص، ملاذا؟ إلمياننا العميق أبن بفضل التكوين غادي حتمى 
احلرف ابملغر.، تكوين أجيال جديدة من الشبا. والشاابت 
 بفضسلها سيتم اماية احلرف ألن أفضل طريقة هي التسلقني وابلتسلقني

لنا، ولكن عندان اليوم اشتغال عسلى أمرين غاحنميو احلرف داي
 :أساسني أو عنصرين أساسيني

العنصر األول هو هندسة التكوين، البد من إعادة النظر يف       
املنظومة ككل يف هندسة التكوين ليستايب التحدايت السلي  

 كيعرفوها الشبا. والسلي كتعرفها بالدان؛

اد التكوين يف القطاع، وهباملسألة الثانية، حكامة منظومة       
املناسبة كاين اليوم يعين اشتغال مكثف من أجل تطوير هاد 

ة املنظومة ألنه قطاع الصناعة التقسليدية تكوين وأتهيل املوارد البشري
مركز عسلى  11فيه عنصر أساسي وأساسي جدا، طبعا كاين هاد 

املستوى الوطين وهناك تفاوت، واليوم كنشتغسلو عسلى التقين 
فقط غري التقين أو أنه الشبا. السلي   خصص، يعين ما يبقاشاملت

كيكونوا املستوى التعسليمي حمدود، اليوم كنشتغسلو عسلى تقين 
متخصص السلي غادي يعطي فرصة هلاد الشبا. أهنم يسلتحقوا 
ابألكادميية، أكادميية فنون الصناعة التقسليدية والسلي ابملناسبة هاد 

 تكوين النظامي أو ابلتدرجالنمط من التكوين املعتمد سواء ال
 املهين أو التكوين املستمر اعطى فعال واستطع أنه يساهم يف تطوير

املنظومة والتأهيل دايهلا، طبعا، طموحاتنا اليوم هي أكرب من 
النتائج احملققة عسلى األرض، ولكن بفضل اإلشتغال مع الشركاء 
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 ألن هاد القطاع ما كيتدبرش، مثال عسلى مستوى التدرج املهين
ا ومتابعة الربامج ومتابعة اإلتفاقية املوقعة، االتفاقية السلي توقعت م

غرفة عسلى  99بني الوزارة وما بني قطاع التكوين املهين وما بني 
املستوى الوطين، هناك جلان لتتبع تنفيذ هذه الربامج ولكي تكون 

 .اإلستفادة من هاد الربامج تكون، يعين، استفادة مهمة

 :لسةالسيدة رئيسة اجل

شكرا السيدة كاتبة الدولة، آخر سؤال يف هذه اجلسلسة العمومية 
يوجه لسلسيدة كاتبة الدولة املكسلفة ابلتنمية املستدامة، سؤال حول 
معاجلة النفاايت ابجلماعات الرتابية لسلسيدات والسادة النوا. 

 .احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :اهلادي الشريكةالنائب السيد عبد 

 السيدة الرئيسة،

 السيدة كاتبة الدولة،

 السادة السيدات والسادة النواب،

السيدة كاتبة الدولة، ما هي سياسة احلكومة املرتبطة مبعاجلة 
 .النفاايت ابجلماعات الرتابية؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضسلي السيدة كاتبة الدولة

الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن السيدة نزهة 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

شكرا السيد النائب احملرتم، وشكرا عسلى طرحك هذا السؤال يف 
هذا املسلف احملوري التنموي املستدام، اليوم احلكومة إيال كان 

ت ايعندها شي إصالح حقيقي هو يف إصالح مسلف تدبري النفا
يف اجلماعات الرتابية وكذلك النفاايت الصناعية، اليوم احلكومة 

، كنشتغسلو ابش املغر. 9199تتوفر عسلى خمطط مخاسي من هنا 

مركز لسلطمر والتثمني، بغينا نرفعو مستوى التثمني  51يويل عند 
، وبغينا كذلك احنا كنشتغسلو 9199يف أفق  % 41إىل  91من 

نية، بالستيك دايل املواد اإللكرتو عسلى منظومات لسلتثمني دايل ال
عندان حصيسلة،  9192دايل البطارايت املستعمسلة، واليوم يف 

اتفاقية مع اجلماعات الرتابية  92حصيسلة دااب يف املالية كيتوقعو 
، ان شاء هللا، السلي غتكون عندان يف 51من أجل السلي خسلق هاد 

9199. 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .النائب شكرا، إذن تعقيب، السيد

 :النائب السيد عبد اهلادي الشريكة

شكرا السيدة كاتبة الدولة عسلى اجلوا. دايلكم، غري احنا السيدة  
كاتبة الدولة كاين هناك مشاكل كثرية عسلى هاد املطارح العشوائية 
السلي كاينة يف جل املدن دايل املغر.، كاين مشكل دايل التسلوث 

اد ح السلي تتكون جماورة هلدايل هاد املطارح السلي ابألخص املطار 
األهنار وابألخص هنر أم الربيع إبقسليم الفقيه بن صاحل، وكذلك 
الناس السلي كيسرحوا هاد األغنام دايهلم واألبقار والدليل هو السنة 
املاضية راه كتعرفوا مبناسبة العيد األضحى، واحد العدد كثري دايل 

ذا هو ه السلحوم السلي كانت فاسدة فهاد الظرف هذا، والسبب
األغنام السلي كتسرح يف هاد املطارح، املشكل الثاين هو النفاايت 
الطبية يف املراكز الصحية ابجلماعات الرتابية، يعين كاين واحد 
الشاحنة السلي كتدوز عسلى بعض اجلماعات وكتمشي 
لسلمستشفيات الكبار وهاد املراكز هادو ما كتدوزش جتمع هاد 

و األكياس البالستيكية دايل النفاايت هادي املشكل الرابع ه
املبيدات دايل الفالحة، يعين هذا مشكل حىت هو مطروح السلي  
كيأثر ات عسلى التسلوث دايل الفرشة املائية يف املناطق الفالحية 
وكاين مشكل التسلوث األخري هو عدم التوازن ما بني حىت 

ومو ما بني الشركات السلي مها كيق اجلماعات يف التدبري املفوض
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اجلمع دايل هاد النفاايت، يعين كاين مشكل هنا مطروح هو هباد 
هاد الدفرت حتمالت ما كيسلتزموش به هاد الشركات هادو، يعين  
كنطالبوا السيدة كاتبة الدولة، ال بد ما تشوفو واحد املشروع السلي 

قامو به اجلماعات دايل الفقيه بن صاحل، يعين مع املكتب   هو راه
 ...املشروع هذا الشريف لسلفوسفاط عسلى هذا

 :السيدة رئيسة اجللسة

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

 :النائب السيد حممد الصديقي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 :دايل نقيطات 3السيدة كاتبة الدولة، 

تشايع اجلماعات عسلى اإلنتظام يف جمموعة التامعات رحبا  :أوال
 لسلمكان، ورصدا لإلمكاانت السلوجيستيكية الالزمة،لسلاهد وتوفريا 

تعزيز آليات الرقابة لدى اجلماعات بدعمها ابألطر واخلربة  :اثنيا
 .الالزمة

أثناء  ضبط اإلتفاقيات قبل إبرامها واملتابعة الدقيقة ملقتضياهتا :اثلثا
تنزيسلها، وابخلصوص مدة التعاقد حيث التكنولوجية تتادد كل 

 .مازالني يعين يف اتفاقيات قدمية طويسلة األمدسنة وحنا 

 ..إشراك جامعاتنا يف حسلول تالئمنا :رابعا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف آخر، تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيدة الرئيسة،

 ةتدبري النفاايت السلي إن شاء هللا كما تفضسلت السيدة الوزير 
إبعطاء يعين ستكون اإلنطالقة دايلوا إن شاء هللا مستقبال مع 
إتفاقيات اجلماعة الرتابية هذا شيء جيد ومجيل جدا، ولكن أان 
 بغيت نتكسلم السيدة الوزيرة عسلى كيف سيتم تدبريالروائح الكريهة

اليت تنبعث من هذه املطارح، أحتدث حتديدا مع عمالة املضيق 
ة ملطرح دايل مدينة الفنيدق السلي كيدوم ثالثالفنيدق إذا عسلمنا أن ا

املطارح األخرى دايل مرتيل واملضيق السلي كتصب كسلها يف الفنيدق 
ويف واحد اجلو السلي كنقولوا احنااي الغريب، كتنباعت واحد الرائحة  
كريهة عسلى مجيع املدينة دايل الفنيدق وخاصة أن املدينة جات 

يتم اب وغري ذلك، إذن كيف سمدينة حدودية ويف البوابة دايل أورو 
 .تدبري الرائحة

 : السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، تعقيب آخر، ال، تفضسلي السيدة كاتبة 
 .الدولة

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

نذاكروا فعال عسلى هاد املسلف حنا خاصنا جنيو لسلانة ابش 
اني اإلسرتاتياي ابلنسبة لسلبالد، اليوم املغر. كينتج املغاربة واملنت

دايل  9.5مسليون طن دايل النفاايت املنزلية،  2الكبار كينتاوا 
ألف دايل النفاايت اخلطرية، ابلتايل  411النفاايت الصناعية منها 

وم النفاايت لذهب، اليهلذا حنا بغينا منشيو ابش ما نبقاوش ندفنو ا
مركز دايل..، ومنها  51يف العامل ذهب جديد، إذن غنديروا 

السلي كان طرحها عسليا األستاذة السلي  lixiviat غنحسلوا اإلشكالية
اليوم عندان يف كل مطرح مطرح، ما غنبقاوش نتكسلموا عسلى 

 ألن lixiviat املطرح، غادي حنسلوا هاد املشكل دايل
lixiviat  بعد العصارة كتخرج، هذا املستوى  هو الطمر ومن

 .األول
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املستوى الثاين هو املسؤولية املشرتكة، فعال جزء كبري كاين يف 
اجلماعات الرتابية هلذا ألول مرة كذلك دران املخطط اخلماسي 

وعندان الدعم  9199يعين كل عام عندان فيه برجمة من هنا ل 
طنية ربة و التقين لسلاماعات، عندان مكتيب الدراسات عندهم خ

ودولية، السلي كيواكبوا اجلماعات الرتابية يف كل منظومة دايل ابش 
يكون دفرت التحمالت ابش، غادي جنيوا لسلانة وانقشوها، 
ابإلضافة إىل ذلك حنا فاحتني نقاش غادي نوقعو مع اجلمعية 

دايل املنظومات مها يف الطور  2الصناعية لسلنفاايت الصناعية، 
دايل النفاايت البطارايت  batterie usager األخري

 املستعمسلة هي دااب يف طور اإلهناء املراسيم دايهلا كمالت، بل أن
gie..  السلي بغيت نوصل هو أننا اليوم لن يسمح ولن يسمح

لسلمغر. ماشي فقط أو ال البعد اإلجتماعي أننا منشيو يف الطمر، 
 خاصنا منشيو لسلتتمري وحنا خدامني يف هاد الشيء، وإن شاء هللا

يف إطار اتفاق بعد شهر  92غناحوا وعندان حصيسلة اليوم هي 
 .غادي منشيوا إىل طسلب العروض وغنواكبوا اجلماعات الرتابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املسألة الثانية حنا كنزلو حمسليا وكنشوفوا خري مثال لذاك الشيء،  
أن راه املركز دايل آسفي راه انطسلق، دايل سطات انطسلق، 

فيما يتعسلق ابملخططات  draconien وابإلضافة إىل ذلك حنا
، املخططات املديرية 41يف طور اإلجناز   44املديرية، اليوم جنزان 

أو جمموعة دايل الشروط السلي فيها كتحدد اإلشكاالت السلي 
مطروحة لألسف عمسليا عسلى خاصة فيما يتعسلق ابجلماعات السلي 

مجاعة ترابية السلي إما عماالتية  95فيها املطارح، أما اجلماعات 
و جهوية السلي غيكونو فيها مراكز طمر النفاايت غيكون طسلب أ

 41العروض مباشرة حنو مركز طمر وتثمني ابش منشيو عسلى األقل 
 ...% 95ويف املراكز اجلديدة  %

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة شكرا. وهبذا السؤال نكون قد       
شكرا لكم مجيعا عسلى أتينا إىل هناية هذه اجلسلسة العمومية 

 .رفعت اجللسة تعاونكم،

 


