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 احلادية والثماننيحمضر اجللسة 

 

 م(.3092أبريل  34ه )9341شعبان  60 نثيناال :التاريخ

جملس  رئيسل اليائب األول ،عبد العزيز عماريالسيد : لرائسةا
 اليواب.

اعة الثالثة ابتداء من الس ،دقيقةمخسة وأربعن و  ساعتان :التوقيت
 .الثالنثنزواال والدقيقة 

ألسئلة الشفهية املتعلقة ابلقطاعات مياقشة اجدول األعمال: 
 احلكومية التالية:

 التجهيز واليقل واللوجستيك 

 إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املديية 

 لميالرتبية الوطيية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث الع 

 الصحة 

 هلجرةا الوزارة امليتدبة املكلفة ابملغاربة املقيمن ابخلارج وشؤون 

 كتابة الدولة املكلفة ابليقل 

 األسرة والتضامن واملساواة والتيمية االجتماعية 

 الوزارة امليتدبة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية 

 االقتصاد واملالية 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 كتابة الدولة املكلفة ابإلسكان 

 

 لسة:اجلالنائب السيد عبد العزيز العماري رئيس 

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 افتتحت اجللسة،

خنصص هذه اجللسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
سؤال هتم القطاعات  03احلكومي ويتضمن جدول األعمال 

رتاب الوطين ال التالية؛ التجهيز واليقل واللوجيستيك املاء، وإعداد
 والتعمري واإلسكان وسياسة املديية، الرتبية الوطيية والتكوين املهين

والتعليم العايل والبحث العلمي، الصحة، القطاع املكلف ابملغاربة 
املقيمن ابخلارج وشؤون اهلجرة، األسرة والتضامن واملساواة 

قتصاد والتيمية اإلجتماعية، إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، اإل
واملالية مث األوقاف والشؤون اإلسالمية، يف البداية نستمع إىل 
املراسالت الواردة على الرائسة، فليتفضل السيد األمن لتالوهتا 

 .مشكورا

 :النائب السيد السالك بولون أمني اجمللس

 شكرا السيد الرئيس،

 :توصلت رائسة اجمللس من احملكمة الدستورية ب

لذي صرحت احملكمة مبوجبه رفض ا 81/27القرار رقم -
 2الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع اجلزئي الذي أجري يف 

 ، ابلدائرة اإلنتخابية برشيد؛7382سبتمرب 

الذي صرحت احملكمة مبوجبه بشغور  81/20القرار رقم -
دائرة السيد علي قيوح امليتخب بعضوية ال لهاملقعد الذي كان يشغ

د إمسه اترودانت اجليوبية، وبدعوة املرشح الذي ير اإلنتخابية احمللية 
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مباشرة يف الئحة الرتشيح املعيية بعد آخر ميتخب يف نفس 
 الالئحة لشغر املقعد الشاغر ملا تبقى من الفرتة الييابية احلالية؛

 777سؤاال شفواي،  877توصلت رائسة جملس اليواب ب 
السيد  جوااب عن أسئلة كتابية، شكرا 743سؤاال كتابيا، 

 .الرئيس

 : السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد األمني،

أود أن أخرب السيدات والسادة اليواب احملرتمن أبنه  
سيعقد جلسة عمومية يوم غد إن شاء هللا على الساعة احلادية 
عشرة صباحا، وأخرى على الساعة الثالثة مساء، بعد الظهر أي 

يصوص على الاجللسة دايل الصباح غتكون خمصصة للتصويت 
، واجللسة الثانية اللي غتكون يوم 88التشريعية اجلاهزة غدا مع 

ستخصص ملياقشة تقرير جمموعة  0غد إن شاء هللا على الساعة 
العمل املوضوعاتية املتعلقة مبسامهة الربانمج الوطين للطرق القروية 

 .الثاين يف فك العزلة على اجملال القروي واجلبلي ابملغرب

أبن الرائسة توصلت برسالة من السيد الوزير  كما أخربكم
فيها أبن  خيرب ،املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري 
واإلسكان وسياسة املديية املكلفة ابإلسكان أبهنا ستيوب على 

سؤال املدرج فال ،وعليه. السيد الوزير ألنه موجود يف مهمة ابخلارج
يف جدول األعمال يف آخر اجللسة سريتب مباشرة بعد اإلنتهاء 
من أسئلة السيد الوزير، إذن على بركة هللا نشرع يف مدارسة جدول 

 .األعمال وهياك نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس

السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل للوحدة 
 :ام(والتعادلية )نقطة نظ

 شكرا السيد الرئيس،

نريد إخباركم والسيدات والسادة ، فقط السيد الرئيس
يل قد أبن الفريق اإلستقال ،اليواب ومن خالهلم الرأي العام الوطين

اختذ قرار اإلنتماء إىل املعارضة ابتداء من اليوم، ابتداء من يوم 
 يفأبريل بياء على القرار الذي اختذه اجمللس الوطين امليعقد  70
، وذلك بتغيري موقفه من 7381من هذا الشهر  78يوم 

املساندة اليقدية للحكومة إىل املعارضة على حسب األسباب اليت 
حسب  ،ن وعليه السيد الرئيس أرجو ميكم يعين،وردت يف البيا

اختاذ  ،يف فقرهتا األوىل والثانية ،من اليظام الداخلي 66املادة 
 .ئيسلقرار، وشكرا لكم السيد الر الرتتيبات الالزمة لتفعيل هذا ا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الرئيس،

وستطبق مقتضيات اليظام الداخلي بعد التصريح الكتايب هبذا 
 .األمر، نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس

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

 شكرا السيد الرئيس،

 لسيدات والسادة النواب احملرتمني،ا

نقطة اليظام عيدها عالقة ابجللسة األسبوعية دايل 
األسئلة الشفوية، وانطالقا من احلرص دايليا على أن هاذ اجللسة 
تؤدي الدور دايهلا الرقايب دايل املؤسسة التشريعية على السلطة 

 ،التيفيذية، كيت على مستوى املكتب دايل اجمللس السيد الرئيس
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انقشت الكيفية دايل املعاجلة دايل التغيبات دايل الوزراء، وكيف 
ميكن حث الوزراء على احلضور هلذه اجللسة، ألن هياك من تغيب 
ألكثر من سية، وهذا غري معقول، تيقوهلا من موقعيا يف األغلبية، 
هذا غري معقول ابش تكون تغيبات ألكثر من سية لقطاعات 

كيفية   تذاكرتيو على مستوى املكتب يف وازنة، فلذلك احيا تيقولو
تفعيل هذا األمر ييبغي تفعيل ما اتفقتم عليه على مستوى 

 .املكتب، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الرئيس،

وسيتابع هذا األمر على مستوى املكتب، إذن ابلقطاع 
واملاء،  واللوجستيكاألول األسئلة موجهة لقطاع التجهيز واليقل 

لسؤال األول للسيدات والسادة اليواب اجملموعة الييابية نبدأ اب
 .للتقدم واالشرتاكية، تفضل السيد اليائب

 :النائب السيد عبد هللا البوزيدي اإلدريسي

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدة الوزيرة،

 السادة النواب، السيدات النائبات احملرتمات،

كومة درات اليت ستتخذها احلسؤاليا السيد الوزير عن املبا
لتأهيل الطرق الوطيية واجلهوية ببالدان، وإصالحها يف أفق 

 .اإلستجابة ملستعمليها؟ شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 الييابية على هذا السؤال، إيوا يف احلقيقة شكرا اجملموعة
السؤال أكثر من هام ألنه تيتعلق ابلرصيد الطرقي دايليا وأان سبق 
يل قلت يف هاذ اجمللس املوقر أن طول الشبكة الطرقية املصيفة 

ألف كيلومرت، والقيمة دايهلا يعين يف احلد األدىن  81حوايل 
يا حلال تتطرح عليمليار دايل درهم، وبطبيعة ا 783تتجاوز 

واحد العدد دايل التحدايت فيما يتعلق ابلصيانة دايهلا والعصرنة 
 .دايهلا

أان بغيت غري خنرب السيدات والسادة اليواب أنيا خنصص 
تقريبا نصف امليزانية املخصصة ملديرية الطرق للحفاظ على 

كيلومرت   7333املستوى احلايل للشبكة من خالل إجناز حوايل 
كيلومرت،   633ملية التقوية والتكسية وتوسيع حوايل سيواي من ع

ميشأة فيية واحد الغالف مايل  63وترميم وإعادة بياء حوايل 
مليار دايل درهم، بطبيعة احلال كاين واحد  8668سيواي تيياهز 

العدد دايل الضغوطات، كاين االرتفاع السيوي دايل حركة السري 
ات االت دايل التغري ، كاين طبيعة احلال حىت اإلشك%6مبعدل 

املياخي، وهذا بطبيعة احلال تيستلزم أنه يف أفق اآلفاق املقبلة 
الطرقية اليت  للبييات التحتية خاصة يف ما يتعلق ابملخطط املديري

داملليار  0.8نشتغل عليه أن نرفع من هذه امليزانية إىل حوايل 
و هدايل الدرهم إذا أردان فعال أن حنافظ على مستوى معن كما 

 .ميصوص عليه على املستوى الدويل، شكرا السيد الرئيس

 ة:السيد رئيس اجللس

 .شكرا، تعقيب السيد اليائب تفضل
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 :النائب السيد عبد هللا البوزيدي اإلدريسي

شكرا السيد الوزير على هاد اجملهودات اللي كتقوم هبا 
 روزارتكم يف شق التجهيزات األساسية والبيية التحتية، السيد الوزي

اليوم حيا كيهضرو معاك حيا ما كيعرفوا احيا ما تقيين ما مولوا 
يف هاد امليدان، الوزارة تدير جمهود ولكن كدير جمهود كتستثمر 
أموال كثرية يف الطرق، املثال يف إقليم اتوانت كاين أشغال كايية 
يف إقليم اتوانت ولكن السيد الوزير راه ما كاييش املراقبة، أان كان 

الرابطة بن بين وليد مرورا بطاهر  883ال الطريق رقم منشي مث
السوق لكيون، كيشوفوا األشغال قائمة دااب يف عن املكان، يف 
التدشييات امليعرجات ما غاديش يبقاوا هاد امليعرجات ما يبقاوش 
ابش تسهل املأمورية دايل احلركة دايل السري، دااب كيشوفوا 

 les ال كايية، األشغال باألشغال كايية، البطء دايل األشغ

normes  ما كايياش، وشكر السيد الوزير. 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا هل هياك من تعقيب إضايف تفضل السيد الوزير نثواين إذن 
 .منر إىل السؤال املوايل، بعض الثواين تفضل السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

السيد اليائب راه ما كاييش شي حاجة ما كتخضعش ملعايري، ألن  
 ..كايية دراسة أولية، كاين دفرت التحمالت وكاين مراقبة

 : السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال الثاين يف نفس القطاع 
للسيدات والسادة اليواب من الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 .يد اليائبوالتعادلية، تفضل الس

 :النائب السيد حممد إد موسى

 شكرا السيد الرئيس،

ية إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادل السيد الوزير،
أية  ؟نسائلكم عن الشبكة الطرقية يف املياطق اليائية أي تصور

 ما هي التدابري املتخذة ملعاجلة املشاكل املطروحة يف اسرتاتيجية؟
 .هذا اإلطار؟ شكرا

 : رئيس اجللسة السيد

 .السيد الوزير اجلواب

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

التصور اللي كاين هو اللي تكلمت عليه اآلن، عيدان 
خمطط وطين للبييات الطرقية نشتغل عليه يف األفق دايل 

غيخلييا بطبيعة احلال  CNIR  ، ما نسمي ابلفرنسية7308
و مجيعا اإلكراهات مبا فيها اإلكراهات املادية، وكذلك نستحضر 

الطلبات على الطرق، وكذلك هاد القضية دايل التكامل ما بن 
 les modes de لجمموعة دايل اإلمكانيات داي

transports   بطبيعة احلال كاين واحد العدد دايل األمور
د دتدارت، راك سولتوا حىت على القضية داحلوز، كاين واحد الع

-7388دايل األمور اللي تدارت يف احلوز خاصة ما بن 
مليون دايل درهم، وكاين اآلن  268تقريبا واحد  7382

مليون دايل درهم، وهياك عدد من  884واحد اإلجناز دايل 
، شكرا السيد 7377حىت ل  7381احملاور الطرقية مربجمة ل

 .الرئيس
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 :السيد رئيس اجللسة

 .بشكرا، تعقيب للسيد اليائ

 :النائب السيد حممد إد موسى

شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات، كما يعلم 
أبن الطرق هي دعامة أساسية للتيمية، ومن خالل هاد  ،اجلميع

الرد دايل السيد الوزير، هياك حماور متعددة فيما يتعلق..، وهياك 
طرق وطيية جهوية وإقليمية فيما يتعلق ابلطرق الوطيية، هياك 

ولكن فيما  9جمهود دارتوا الوزارة فيما يتعلق ابلطريق الوطيية فعال 
هياك جمهود ولكن غري مكتمل ألن له  2يتعلق ابلطريق الوطيية 

عالقة مبراكش لتارودانت، وهياك طرق أخرى يعين إقليمية ييقصها 
يعين الصيانة، وابلتايل يعين التوسعة والتقوية دايهلا، هاد الطرق 

دايل  7303مراكش لسييت فاطمة، و، اللي من 7382هي 
دولية، كذلك هياك الطريق  أوكيمدن وهاد الطريق هي سياحية

من مراكش لسيدي عبد هللا غياث، هياك جمموعة  7387
دايل الطرق على صعيد إقليم احلوز، السيد الوزير، يعين حمتاجة 

 .إىل عياية

 :السيد رئيس اجللسة

 .صرة، تفضلشكرا، تعقيب إضايف فريق األصالة املعا

 :النائب السيد فؤاد العماري

شكرا السيد الوزير، يف نفس السياق دايل املسالك 
الطرقية ابلعامل القروي كيعرفوا أبنه العديد من املياطق واجلماعات 
الرتابية ابقي كتعيش عزلة، وبعد األمطار دايل اخلري عاشت عزلة 

ن أكثر من كمضاعفة، بغييا نعرفو اإلسرتاتيجية دايل الوزارة ول
هاد الشي كاين جمموعة من اجلماعات القروية، السيد الوزير، 

دارت إبتفاق مع املدراء اجلهوين دايل الوزارة خذات مشاريع 
اتفاقيات ودوزهتا يف الدورات وخصصت اعتمادات مالية ابش 
تفك بتيسيق مع الوزارة ابش تفك وال تسلك بعض الطرق، ولكن 

ماجاوابتش واملواطين كيستياوا خصوصا إىل حدود الساعة الوزارة 
أنه الدورات صادقت واملواطين كيقولوا شيوا كيستياوا؟ عالش 
الرئيس وعالش اجلماعة ما دارتش الشغل دايهلا، ولكن حيث 
الوزارة ابقي كيستياوها ما استاجباتش هلاد اتفاقية دايل الشراكة 

ا يف صبعد الوعود اللي تعطات يف العديد من اجلماعات وخصو 
 .ميطقة الشمال، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هياك تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

غري فيما يتعلق ابلسؤال اللي طرحتيه على احلوز أان 
الطرق  دد دايلطلبت ميهم يعطيوين التفاصيل، كاين واحد الع

الطريق اإلقليمية  7377-7381اإلقليمية كلها مربجمة يف 
7371 - 7378- 7386- 7387- 7377- 
كلها تقريبا بواحد الغالف   7374 -7382 -7389

مليون دايل الدرهم وأغلبها تتعلق ابلتوسيع  766مايل دايل 
والتقوية، بال هداك الشي اللي تكلمت عليه ما مت إجنازه، داخلة 

ا واحد العدد داحملاور اللي تكلميت عليها حبال احملور دايل هي
 .اوريكة وسييت فاظمة

فيما يتعلق ابلتعقيب الثاين دايل السيد اليائب، ما 
عرفتش أان هاد اإلتفاقيات واش انتم دوزتو اتفاقيات يف اجلماعات 
اللي تتكلم عليها ألنه أان اللي عارف يف الشمال كاين واحد 
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طلبات حىت على مستوى اجلهة استجبيا هلا، لكن العدد دايل ال
ن بطبيعة احلال، اإلتفاقية ما تتويل انفذة حىت يتم اإلتفاق عليها ب

خمتلف الشركاء، وعادة عادة ما تتكونش وزارة التجهيز واليقل 
واللوجيستيك بوحدها، ألن تتكون املديرية العامة للجماعات 

اء هاد اإلتفاق مع الشركاحمللية وتتكون كذلك اجلهة، فإذا كان 
 ...عموما، عموما هاد الشي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، منر إىل السؤال الثالث، السيدات السادة اليواب من فريق 
 .العدالة والتيمية، تفضل السيد اليائب

 :النائب السيد ادريس الثمري

السيد الوزير، إقليم آسفي كييتظر من امليياء املعدين 
عجلة التيمية اإلقتصادية ابإلقليم ويساهم كذلك اجلديد أن حيرك 

يف تطوير اإلقتصاد الوطين، أين وصل هذا املشروع السيد الوزير؟ 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

آسفي   يياءشكرا السيد اليائب، فعال هذا املشروع دايل م
 4.8كما جاء يف سؤالكم مشروع مهم جدا، سيكلف حوايل 

مليار دايل الدرهم وأعتقد أن السيد اليائب وجمموعة اليواب قاموا 
ابلزايرة دايل هاد امليياء، وامليياء، إن شاء هللا، يف املرحلة دايلو 
األوىل اللي تتعلق إبجناز املرصف أو الرصيف اخلاص ابلفحم 

هبا األشغال، إن شاء هللا، قبل متم السية دايل  احلجري ستيتهي
 .إبذن هللا، شكرا السيد الرئيس 7381

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد اليائب

 :النائب السيد رضوان بوكمازي

شكرا السيد الوزير، فعال قميا بزايرة دايل هاد امليياء ابعتبارو ورش 
ملتابعة دايلك هلاد مهم وهادي مياسبة، أوال كيشكروك على ا

ويف نفس الوقت كيجددو الرتحم على جمموعة من ، املوضوع
الشباب اللي وافتهم امليية خالل حادث مأساوي عرفو هاد امليياء،  
كيتمياو السيد الوزير أنك توقف على املالبسات دايل هاد 

 .احلادث من أجل ترتيب املسؤوليات، وإنصاف ذوي احلقوق

يياء هو ورش مهم، ولكن هاد التأخر السيد الوزير، هاد امل
اللي عرفو امليياء خاصة على مستوى الرصيف املتعلق ابلفحم 
احلجري لألسف والت عيدو كلفة على مستوى املديية وال 
الشاحيات دايل الفحم احلجري كيمرو من وسط املديية دون 
 احرتام الشركة الياقلة املسار املتفق حوله، اثنيا السيد الوزير اليوم

هاد امليياء عليه رهان كبري يف نثالنثة دايل املستوايت، املستوى 
األول مرتبط ابلرصيد التجاري واللي ممكن يكون واحد اليقطة 
دايل االنطالق على مستوى الدييامية االقتصادية دايل جهة 
مراكش آسفي بشكل عام وعلى مستوى اإلقليم بشكل خاص 

الفوسفاطية،  علق ابألنشطةمث يعين الدور اللي ممكن يلعبو فيما يت
اليوم مازال املديية تعاين مع هاد األنشطة خاصة من خالل 
استخدام امليياء القدمي واملرور دايل جمموعة من املواد الفوسفاطية 
والكربيتية ابليسبة ملديية دايل آسفي، أيضا السيد الوزير الشركة 

موعة من اللي هي معيية ابألشغال دايل امليياء التزمت إبصالح جم
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الطرق، ولكن لألسف على مستوى العملي مل تقم هبذا األمر 
لسيد ت وأنكا، هلذا ااغيالخاصة الطريق الرابطة جبماعة خط أزكان 

الوزير كيتمياو أنكم تشرفوا على هاد العملية وتسرعوا ابإلجراءات 
الالزمة الستفادة أبياء آسفي من فرص الشغل بعد انطالق امليياء 

 .لو ابألشغال دايلو الالزمة يف هذا الدور، شكراوالقيام داي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هياك تعقيب إضايف؟ تفضلي السيدة اليائبة من 
 .األصالة واملعاصرة

 :النائبة السيدة غيثة بدرون

السيد الوزير مين بدا هاد املشروع ميياء آسفي استبشرت 
ام ييا راسيا أمالساكية خريا وخصوصا الشباب، ولكن اليوم لق

جتاوزات وخروقات ومشاكل خطرية، اليوم أصبحيا أمام فضيحة 
ما كتهمش فقط ساكية آسفي بل هتم املغاربة مجيعا، واملشكل 
ماشي غري مشكل دايل املشروع، ولكن األشخاص مهددون، 
األشخاص يف خطر، السفن يف خطر، اليوم مشروع آسفي أنتم 

 .ل من ذلكآسفي لن تقبل أق مطالبون ابش تفتحوا حتقيق وساكية

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هياك تعقيب آخر إضايف؟ تفضل السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

السيدة اليائبة ما اعرفتش عن أي فضيحة تتحدنثن وعن 
ذكرك ن أي..، امليياء دايل آسفي ابملياسبة ميياء د آسفي غري ابش

مليار دايل الدرهم،  4.8السيدة اليائبة تصحيح بعض املعطيات 
مشروع غايل وقعت فيه إشكاالت كما تقع يف مجيع املشاريع يف 

العامل، فهي ليست حكرا وليست بدعا يف هاد املشروع هذا، وهاد 
املشروع ما فيه ال فضيحة ال والو، هادي كانت شقوق يف واحد 

 الفحم وهاد الرصيف أعيد بيائه كامال امليياء يف الرصيف دايل
ألنه كان مازال ما ساالش، وهاد احلادنثة اللي وقعات احيا تيرتمحوا 
فيها على هادوك اللي توفاهم هللا عز وجل، هذا من احلوادث اليت 
تقع، ومع ذلك حنن فتحيا فيها حتقيقا يف هذا املوضوع، وأان 

ات و غيكون مر  0شخصيا أاتبع هاد امليياء عن كثب وزرته 
عيدو إن شاء هللا ماشي أنثر فقط على اجلهة وعلى امليطقة د 
آسفي، لكن عيدو أنثر كذلك على املستوى الوطين ألن هاد 

دايل األمور أساسية هو الفحم احلجري ألنه  7الفحم عيدو 
من  %78مرتبط ابحملطة احلرارية دايل آسفي اليت ستيتج حوايل 

ريف وفيه أمر مرتبط ابملكتب الشاحتياجات الكهرابء د اململكة، 
للفوسفاط، واملكتب الشريف للفوسفاط اآلن يطور إنتاجه ويطور 
مشاريعه وعيد واحد التكامل مع خمتلف املياطق ما بن آسفي 
وما بن اليوسفية وما بن اجلرف األصفر وهذا أييت يف هذا اإلطار، 

يدو ع ابلطبع عيدان سيكون عيدو أكثر إن شاء هللا أكيد سيكون
أنثر على املستوى الوطين، لكن أكيد ستستفيد الشغيلة دايل 
امليطقة ودايل اجلهة من هاد املشروع اللي هو مشروع مهيكل 

 .ومشروع ضخم، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، منر إىل السؤال الرابع للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، 
 .تفضلوا السيد اليائب

 :ب السيد حممد بودسالنائ

لقروي ا شكرا، السيد الوزير يراهن الربانمج الوطين اجلديد للطرق
على بياء وهتييئ الطرق ومسالك جديدة لفك العزلة عن املياطق 
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القروية، فإىل أي مدى مت تيفيذ هاذ الربانمج؟ وما هي املعايري 
 .املعتمدة لتحقيق العدالة اجملالية يف اإلجناز؟ شكرا

 :يس اجللسةالسيد رئ

 .جواب السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

كما تفضلتم السيد اليائب، إذن هذا مشروع بطبيعة 
دايل احملاور، يف ما يتعلق ابلطرق، نتحدث  7احلال مهم جدا فيه 

ميشأة فيية  783ألف كيلومرت و 77اآلن عن الطرق، كاين 
مليار دايل الدرهم، وكاين ما يتعلق ابلطرق  71ة تقدر ب بتكلف

املليار  1ميشأة بتكلفة دايل  813كيلومرت   1333املصيفة 
مليار دايل الدرهم، هذا مشروع بطبيعة  06دايل الدرهم إذن 

احلال بين أساسا مبراعاة العدالة اجملالية ألن مت االشتغال فيه مع 
 ارية وشرع فيه فعليا يفاجلهات، اشتغال مع القطاعات الوز 

هياك واحد العدد دايل  7381، وحنن اآلن يف 7382
املشاريع مربجمة على طول الرتاب الوطين يف ما يتعلق هباذ املشروع 
 دايل تقليص الفوارق الرتابية واإلجتماعية يف العامل القروي واملياطق

 .اجلبلية

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد اليائب

 :د حممد بودسالنائب السي

السيد الوزير، حقيقة كما ذكرمت هاذ الربانمج مهم 
مجاعة قروية،  189إقليم،  20وطموح بدليل أنه كيغطي 

مليار، ولكن  06دوار مببلغ إمجايل استثماري دايل  2268

احيا اللي كيالحظو بصفة عامة يف امليدان دايل تيفيذ الطرق يف 
ث الوترية طء كبري، حبيالعامل القروي ابخلصوص كتعرف واحد الب

دايل التيفيذ كتمشي ببطء شديد، لذلك نلتمس ابش تعطي 
الوزارة التعليمات على املستوى دايل املديرايت اجلهوية ابش تسرع 

ى يف التيفيذ دايل الربانمج، وابملياسبة بال ما ذكرمت السيد الوزير عل
 القضية دايل الشراكة مع اجلماعات الرتابية أذكر ابلربانمج

التعاقدي اللي عيدكم مع اإلقليم دايل اتزة واللي القيمة دايلو 
دايل املشاريع  83مليار سيتيم، فمن مجلة  88االستثمارية 
 ..اللي مربجمة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد اليائب، هل هياك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد 
 .اليائب الفريق احلركي

 :النائب السيد حممد حلموش

 الرئيس، شكرا السيد

السيد الوزير، الربانمج الوطين للطرق هياك جمموعة من 
األقاليم اللي مازال عيدكم يعين مل تستوفيو اإلتفاقيات املطروحة 
يف هذه األقاليم يعين كيتكلمو هيا على اجلماعات، واحيا عارفن 
السيد الوزير أبن كاين عيدكم إشكالية ابليسبة للدفوعات دايل 

ر لي هي معيية هباذ الربانمج، فاليوم السيد الوزياجلماعات يعين ال
احيااي كيتكلمو على اخلميسات اللي احيا مستعدين كمجلس 
إقليمي أنيا أنديو القسط دايل اجلماعة الرتابية ابش تيفذو يعين 
هاذ املشروع هذا وتكملو يعين االتفاقيات اللي عيدكم معاان يف 

 .اخلميسات، وشكر
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 :السيد رئيس اجللسة

د السيد الوزير، هياك تعقيب إضايف آخر عفوا، تفضل فريق ر 
 .اإلحتاد اإلشرتاكي

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

السيد الوزير، احيا كيتحدنثو على الربانمج املقبل، واحيا 
عمليات، الطريق  7يف إقليم جرسيف الربانمج السابق ابقي عيدان 

لس جمللسيدي الفضيل يف صاكا والطريق للصباب، اجلهة وا
أشهر واحيا   1اإلقليمي أداو احلصة دايهلم وأنتما ما يزيد على 

 .كيتظرو تعليو على الصفقة ومازالن، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .رد السيد الوزير تفضل

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

جتماعية يف ما يتعلق بربانمج تقليص الفوارق اجملالية واإل
غري ابش نشري راه كاين فيه جمموعة دايل املتدخلن، كاين الشق 
اللي مرتبط بوزارة التجهيز واليقل واللوجيستيك واملاء، وكاين الشق 
اللي مرتبط بوزارة الفالحة، وكاين الشق اللي مرتبط ابجلهات. أان 
 قلت أبنه احلكامة دايل هاذ املشروع انتهييا ميها، بدأان فعليا يف

 7378، 7373، 7389، و7381. يف 7382
 la vitesse deغادي نوصلو للسرعة القصوى، 

croisière  دايلو، أان قلت هاذ املشروع خاصيا نيتاهبو
مليار دايل الدرهم، خاصيا حناولو كاملن أهنا تتم ابجلودة  06لو 

     PNRR2 و PNRR1 املطلوبة، ألنه راه احيا سالييا

مليار  28يبا يف هاد السيوات كلها تقريبا وهذا غادي يكلفيا تقر 
 .دايل الدرهم

ما يتعلق ابلتعقيب دايل السيد الربملاين من اخلميسات 
إذا دارت الدفعات حسب ما يقول السيد اليائب وزارة التجهيز 

 .واليقل جاهزة ابش هاد العملية تقوم هبا

فيما يتعلق ابلسؤال اللي طرحو السيد اليائب يف 
طلبيت اجتماع ودرتيه مع املستشار داييل يف اعتقادي كيت 

الديوان، أقول للمرة املائة، فيما يتعلق ابلربانمج الوطين الثاين 
للطرق القروية اللي غياقشوه غدا يف جملس اليواب، مجيع أقول 
مجيع من التزم ابلدفعات دايلو وزارة التجهيز واليقل غادي تعطيه 

 ..األولوية فلست متأكدا من هاد األمر

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال اخلامس من الفريق االستقاليل 
 .للوحدة والتعادلية، تفضل السيد اليائب بطرح السؤال

 :النائب السيد نوفل شباط

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، العديد من الطرق والقياطر توجد يف وضعية 
ة خاصة بعد التساقطات املطري مرتدية وغري صاحلة لالستعمال

األخرية، فهل لدى الوزارة برانمج استعجايل ملعاجلة وضعية هذه 
 الطرق وما هي التدابري املتخذة إلصالحها؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير
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السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

ه نكم تتحدنثون على ما نسميالسيد اليائب، يبدو أشكرا 
يف وزارة التجهيز واليقل ابلقياطر املغمورة وهي موجودة وكثرية يف 

ميشأة فيية  9633بالدان ألن هاد امليشآت الفيية تتجاوز 
وفيها واحد اجلزء كبري مغمور، وأصبح تيدير إشكاالت ملي 

د  8وقعات هاد التغريات املياخية، الربانمج ككل تيكلف حوايل 
يار دايل الدرهم، سيقوم به على سيوات، لكن فيما يتعلق املل

ابإلقليم دايل اتزة على وجه اخلصوص ألن جا يف السؤال دايلكم، 
هياك جمموعة من األمور تدار اآلن، خلي االتفاقيات اللي تكلميا 
عليها اللي سول عليها السيد اليائب، لكن فيما يتعلق ابمليشآت 

ل أطلقياها، من بعد غيشوفوا التمويالفيية هياك أغلب الدراسات 
 .دايهلا إن شاء هللا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد اليائب

 شباط: النائب السيد نوفل

إن الطريقة ايل تتم هبا عملية اإلصالح بطيئة جدا ومتعثرة 
األمر الذي ييعكس سلبا على احلياة اليومية للمواطين يف تيقالهتم 

ارة االقتصادية واالجتماعية، مما يتطلب من الوز  ويؤنثر على حياهتم
تكثيف اجلهود وتسريع وترية إجناز وإصالح العديد من الطرق 
والقياطر هبدف حتسن وضعيتها، كما هو الشأن ابليسبة إلقليم 
اتزة املعروف ببياء طرق بدون قياطر لتصبح الساكية يف عزلة اتمة 

ن اد االستهالكية وعزهلم عأحياان مما يؤدي إىل ارتفاع أسعار املو 
 .قضاء مآرهبم اليومية

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هياك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد اليائب

 :النائب السيد عبد الغين جناح

 شكرا السيد الرئيس،

الرابطة بن  7387السيد الوزير إن الطريق اإلقليمي 
إميتانوت ومراكش أصبحت عبارة عن حفر تعيق عملية السري 

سببت يف حوادث سري مميتة، إذ نطلب من السيد الوزير العياية وت
 7377هبا وإصالحها والتعجيل برتميمها، كما أن الطريق رقم 
 7387الرابطة بن الطريق السيار شيشاوة والطريق اإلقليمية 

وابلرغم من حدانثة إصالحها وتعبيدها، عرفت عدة اختالالت 
لى فاد بعثة للوقوف عوعدة خروقات نطلب من السيد الوزير إي

 .جممل اخلروقات، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .رد السيد الوزير، هياك تعقيب آخر تفضل األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد عمر خفيف

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أان غادي نقوليك مباشرة الطريق 
ما بقاش  1اللي انطلقات من الطريق الوطيية رقم  7332

ر حىت واحد يدوز ميها هي تصالحات فعال وساعت مشات تقد
إلمي نتانوت تتمشي من الوداية، أيت إميور، جماط، تتمشي 
لسبت دايل املزوطة، كيمشي إلميتانوت، هاد الطريق اليوم فيها 
واحد العدد دايل األموات، بغييا السيد الوزير تقولوا ليا شحال 

ا ابقي اقدرت أان وهاد السية أان وهللا م 7381مات غري ف 
تيسكن متا ما تيقدرش ابقي منشي إلمييتانوت والياس كل شي 
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تيتخوف اليوم بغييا السيد الوزير تشوف أشيو وقع راه الطريقة راه 
مزاينة، ولكن حتف ميرتو من هيا وميرتو من اجلهة األخرى والو 
الياس تيصاطحوا بيياهتم ما كاين ال والتيساع موجود وصاوبوتوا 

غيخص هاذوك اللي متا ميشيو يشوفو هاذيك  ، ولكنالطريق
 .الطريق، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .رد السيد الوزير، تعقيب إضايف آخر تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

حيث دخليا يف احمللي حدا الدار عيدي حمروقة واحد البولة عفاك 
 ..صايبها حىت هي

 السيد رئيس اجللسة:

 ر.د السيد الوزيضل السيد الوزير، ر تف

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 السيد الرئيس،شكرا 

ما قامت به الدولة املغربية، وأقول الدولة املغربية ما بن  
 ..برانمج الطرق القروية األول، وبرانمج الطرق القروية الثاين

 :السيد رئيس اجللسة

 .نصات للسيد الوزيراإل

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

وما بن برانمج التأهيل الرتايب، وهذا اللي أعلن عليه جاللة امللك 
مليار دايل  23دايل تقليص الفوارق اجملالية والرتابية حوايل 

ييت ب الدرهم، علما السيد الرئيس أن هاذ الطرق هذه حلد اآلن

وأجنزت ومل حنسم بعد يف من سيتكفل بصيانتها، ألن خارج الطرق 
رق املصيفة اليت تتكفل هبا وزارة التجهيز واليقل واللوجيستيك، الط

األخرى غري معروف اآلن مع األسف الشديد من سيقوم بذلك؟ 
 ..فهو جهد كبري بطبيعة احلال خيص

 :السيد رئيس اجللسة

 السيد الوزير، السيدات والسادة اليوابالسيد الوزير إيال امسحت، 
 .اإلنصات هللا جيازيكم خبري

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

اللي خص السيدات والسادة اليواب ايخذوه بعن 
اإلعتبار، اآلن بطبيعة احلال إذا كانت هياك بعض التعقيبات ما 

اية خلي يسمح هباذ القضية، املرة اجلعرفتش واش ميكن اليظام الدا
ابش  7734قولو لييا غيكون تعقيب على الطريق اإلقليمية 

ميكن يل جناوب السادة اليواب وإيال غيويل يعين تعقيب ولكن ما  
كييش اجلواب ألنه الطريق اإلقليمية يف بلدان أكثر من أن تعد 
وحتصى، على كل حال هاذ الشي مسجل سييظر فيه إذا كان 

 .ال فيه بعض اإلشكاالت، شكرا السيد الرئيسفع

 :السيد رئيس اجللسة

منر إىل السؤال املوايل للسيدات والسادة اليواب من فريق التجمع 
 .تفضل السيد اليائب بطرح السؤال 6الدستوري، السؤال رقم 

 :النائب السيد بوسلهام الديش

 شكرا للسيد الرئيس،

بعض رف الرمال بالسيد الوزير احملرتم، تثري عملية ج
املياطق امتعاض عدد من اهليئات املدنية وغريها كما هو الشأن 
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ابليسبة ملهدية إقليم القييطرة والعرائش واجلديدة، وذلك نتيجة 
اخلوف من التأنثري السليب على البيئة وتراجع نشاط الصيد بعد 
تدمري جماالت توالد عدد من األمساك واألحياء البحرية، كما يعمد 

خص هبا املر  االستغاللملستغلن إىل عدم احرتام مياطق بعض ا
ابجلرف، علما أن الرمال املستخرجة ال ترقى جودهتا للمستوى 
املطلوب للبياء، السؤال السيد الوزير عن التدابري واإلجراءات اليت 
تيوون اختاذها لوقف أو ضبط عملية جرف الرمال مبصب هنر سبو 

 احرتام اتم للقوانن واليصوصوغريها من املياطق احليوية يف 
 .التعاقدية بدفاتر التحمالت

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

جواب السيد اليائب غيكون مباشر، احلل اللي كاين 
انة ساإلجراءات اللي طلبيت هي احرتام القانون، اآلن عيدان تر 

قانونية هي هاذي فيها املشروع القانون، فيها القانون اللي صدر 
اللي تيتعلق ابملقالع بشكل  72.80يف اجلريدة الرمسية دايل 

ق عام، فيها املرسوم التطبيقي اللي صدر يف اجلريدة الرمسية بتطبي
هاذ القانون، وفيها واحد جمموعة القرارات دايل وزير التجهيز 

قل تيك واملاء وقرار مشرتك دايل وزير التجهيز واليواليقل واللوجيس
اللوجيستيك ووزير الداخلية، نقول ليك بكل وضوح اللي غادي 
يتجاوز مقتضيات القانون ستعمل يف حقه املسطرة اللي تيمكن 
متشي إىل سحب الرخصة وهاذ الشي احلمد هلل بدا وحنن كما 

 .الرئيسيقال األمر ما سرتون ال ما تسمعون، شكرا السيد 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد اليائب

 :النائب السيد بوسلهام الديش

شكرا السيد الوزير على اجلواب الواضح، احيا بدوران يف 
فريق التجمع الدستوري نطالب بتفعيل آليات احلكامة والرفع من 
مستوايت املراقبة والتتبع لكل عملية اجلرف، ابعتماد قواعد 

ي تحضر احلفاظ على البيئة واملوروث اإليكولوجومياهج علمية تس
مرتبط ابلشريط الساحلي وعلى اخلصوص ابألهنار، هنر سبو 
 مبديية القييطرة والشريط الساحلي ملديية القييطرة مثال صارخ وحي

 .السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل هياك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير تفضل

اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عبد القادر 
 :واملاء

غري اطمئن أان قلت لك السيد اليائب، هاد املقتضيات  
كلها إيال رجعيت للقانون غتلقى، غادي تكون هاد املقالع كلها 
مبا فيها هاد املقالع خاضعة لدراسة التأنثري على البيئة، اآلن نصييا 

ية اللي تتسمح يات التقييف املرسوم التطبيقي على جمموعة املقتض
وبطبيعة احلال بغيت  la géolocalisation ليا ابلتتبع، ميها

غري نصحح واحد القضية، راه هاديك الرمال ما كيمكن ليها 
متشي للسوق حىت كتخضع لواحد جمموعة التحليالت. ونقول 
واحد القضية املغرب على كل حال، ليس بدعا ما بن الدول، 

 ول تتستعمل الرمال البحرية. حيا اللي كيهمياراه جمموعة دايل الد
أشيو هو؟ هو الياس، هاد املستثمرين اللي حيا ماشي ضدهم 
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وحىت شي واحد ماشي ضدهم، أهنم يطبقو القانون ويتلتزمو 
ابلقانون. وأان قلت اللي ما التزمش ابلقانون تيمكن منشيو، ماشي 

 ..غري لسحب الرخصة، بل هياك

 : السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال األخري يف هذا القطاع 
للسيدات والسادة اليواب من الفريق احلركي، تفضل السيد اليائب 

 .لطرح السؤال

 :النائب السيد عبد العزيز كوسكوس

 شكرا السيد الرئيس،

أصبحت الطرق السيارة تشكل رعبا حقيقيا للمواطين 
ى مستعمليها، وآخرها هذه مع تزايد اإلعتداءات املتكررة عل

اعتداءات أدى إىل وفاة سيدة على املقطع الرابط بن سيدي 
عالل البحراوي واخلميسات. السؤال دايليا السيد الوزير هو، هل 

 .الطرق السيارة ببالدان آمية؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير

ستيك واللوجالسيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل 
 :واملاء

الطرق السيارة يف بالدان آمية، لألسف الشديد، يؤسفيا 
أنيا وصليا هلاد املستوى لألسف أن هياك بعض الذين..، يف 
احلقيقة ما بقاش عيدهم روح وطيية اللي كيتسببو يف هذه 
اإلشكاالت، حيا عيدان جلية خاصة، جلية وطيية، حتضر فيها 

رت اجتماع دايهلا وشركة الطرق مجيع القطاعات املعيية، ودا
السيارة تصلح ابستمرار السياجات، ومع ذلك تيوقع اإلتالف 

دايهلا. واحيا اآلن ماشن يف اجتاه أنيا نديروها ابخلراسية املسلحة، 
وعيدان واحد املشروع دايل أن مجيع القياطر اللي كتطل على 

مليظر ا الطرق السيارة أنيا نسيجوها، واخا هداك الشي ما غيكونش
دايلو مجيل، ولكن لألسف الشديد حنن مضطرون إىل ذلك 

 .اضطرارا، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد اليائب

 :النائب السيد عبد العزيز كوسكوس

شكرا السيد الوزير، حىت املغاربة هاد الشي اللي بغاو 
ي ميكن ت الليسمعو أبنه الطرق دايليا آمية، ورغم هاد اإلستثياءا

نتكلمو عليها. ورغم ذلك السيد الوزير مازال كيخص تدار واحد 
جمموعة اجملهودات، عاألقل هاد اليقط اللي تكلميت عليهم واللي  
كيعتربوهم نقط سوداء، هاد القضية دايل امليشآت الفيية واملعابر 
اللي كتمر فوق الطرق السيار، جيب تسيجها وتشبيكها، وما 

ة  مالية دايهلا، وهيا الشركة الوطيية للطرق السيار نتكلموش على اجل
كتحمل السيد الوزير املسؤولية دايهلا، فيما خيص السالمة دايل 
الزبياء دايهلا وكيخصها ختصص واحد اجلزء مهم من االرابح دايهلا 

 .حلماية املواطين

ما نساوش ابش نذكرو كذلك  ،من جهة أخرى
ا صر األميية دايليا، خصوصابجملهودات اللي كيقومو هبا العيا

الدرك امللكي حيث مجيع، نقدرو نقولو أبنه معظم هاد 
اإلعتداءات كيتم التعرف على املرتكيب دايهلا، وكيتقدمو للعدالة، 
وكاين من اجملرمن من صدرت يف حقهم أقصى العقوابت اللي 
ميكن تصدر احملاكم املغربية. إذن البد ما نوهو هباد العياصر هادو، 
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طلبوا ابش احلكومة ابش تعزز هاد العياصر األميية جبميع وكي
 .الوسائل ابش يقومو ابلدور دايهلم، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل هياك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير، هل هياك من رد؟ 
 .تفضل

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 س اإلطار اللي قليت، حيا عيدانغري هو هاد الشي يف نف
 à haut" واحد اجملموعة دايل املياطق اللي كيسميوها

risque"   هادي غادي نبداو هبا. أان بغيت غري نشري أبن القياطر
اللي فوق الطرق السيارة، ماشي مسؤولية الطرق السيارة يف احلقيقة 

ولكن ما يهمش حيا عيدان جلية   غري ابش تكون األمور واضحة
وطيية تشتغل على هذا، أان قلت ليك واخا هداك الشي من 
الياحية اجلمالية ما غيكونش، ولكن هاد القياطر كلها إن شاء هللا 
غيسيجوها وغادي نبداو هباديك اللي فيها اخلطورة أكرب، وهي 

ألنه يكون واحد التعاون ألن احلمد هلل أجهزة األمن  دعوة كذلك
روا ا غاديش ندير غري التسييج غيدي، احيا متتقوم ابملهمة دايهلا

 مبعىن أنه دااب اللي حترك متا غيكون les cameras حىت
fiché تيقولوا وستتم متابعته، وغالبا ما يقع هذا لألسف  كيما

من طرف شي وحدين إما تيكونو خممورين وال حتت أتنثري دايل 
املخدرات، وهذا من طبيعة احلال هذا تيستلزم واحد اجلهد مجاعي 

لى مستوى الدولة، ولكن كذلك على مستوى مجعيات اجملتمع ع
 .املدين وعلى مستوى الساكية ككل، شكرا السيد الرئيس

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير ونشكرك على مسامهتك يف هذه اجللسة، ومنر 
إىل القطاع املوايل قطاع إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان 

مرحبا السيدة الوزيرة مع السؤال األول للسيدات وسياسة املديية 
 .والسادة اليواب من فريق العدالة والتيمية

 :النائبة السيد حممد ادعمار

ما هي اإلجراءات العملية اليت ستتخذوهنا لتجاوز اجلمود والبطء 
الشديد اليت تعرفها عملية إجناز واثئق التعمري؟ علما أن هياك 

سية وعلى سبيل املثال ال  03ن مشاريع مفتوحة ميذ أزيد م
 .احلصر تصميم التهيئة تطوان سيدي امليظري، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلي السيدة الوزيرة

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

اسي الفهري، وزير إعداد السيد عبد األحد الف نيابة عن
 :الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد اليائب احملرتم، كما تعلمون السيدات 
والسادة اليواب احملرتمون أبن واثئق التعمري هلا واحد األمهية ابلغة 

تغطية  نيف تيظيم وأتطري منو التجمعات العمرانية، واليوم متكيا م
واجملاالت القروية  %91اجملاالت احلضرية بواحد املعدل دايل 

والتزميا كذلك يف الربانمج احلكومي  %28ابملعدل دايل 
ونثيقة تعمري مبعدل  633ابش تصدر  7382-7378
ونثيقة فقط يف الفرتة ما بن  43ونثيقة سيوية بدل  873
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والوزارة اليوم كتشتغل على تدابري جديدة  7338-7331
لتقليص املراحل واملدة اإلجناز اللي تكلميت عليها السيد اليائب 
احملرتم، ووضعيا كذلك عقود برامج جهوية وآليات فعلية للتتبع 
 والتيفيذ ورفعيا يعين امليزانية دايل إعداد واثئق التعمري حبيث مت

مليون درهم سيواي للوكاالت احلضرية، وكذلك  883صرف 
ددة من شأهنا حتسن مياهج من هياك استصدار مرجعيات متج

شأهنا حتسن مياهج إعداد واثئق التعمري وجتويد مضامييها، 
وأخص ابلذكر دليل حول التعمري املستدام وهياك كذلك دراسة 

 .متعلقة بتفعيل فتح املياطق اجلديدة للتعمري، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد اليائب تفضل

 :امللوكيالنائب السيد صاحل 

 شكرا السيدة الوزيرة،

والشك أن هياك إرادة من احلكومة وميكم للسري يعين  
ن يف بياء واثئق التعمري بدميقراطية تشاركية مع مجيع املعيين، حن

أمام أمرين أمام مسألة التعميم ومسألة التحين، الواقع السيدة 
الوزيرة أن ليس كل اجلماعات وخصوصا احلضرية مغطاة هباد 

لبطائق من ما ييتج عيه اختالالت عمرانية، اليزوع إىل االستثياء ا
وإىل املياسباتية مث صعوابت كذلك تيال الرتخيص واالستثمار. 
من األسباب اليت تؤدي إىل ذلك بطبيعة احلال هو الشساعة اليت 
تعمل عليها الوكاالت احلضرية، الضعف دايل اإلمكانيات ويف 

عيد اإلعداد وال عيد ساطر ال بعض األحيان الثقل دايل امل
املصادقة، وأقول واحد اليموذج اللي ماشي هو حملي، ولكيه وطين 

يف أكادير، اللي كان السيد   agadir-landاليموذج دايل
وبعد ذلك تقال  la dérogation تعطات له يعين االستثياء

ليه أبن هاد امليطقة راه غري خاضعة للتعمري إىل غري ذلك، مما نتج 
ه من مشاكل خمتلفة. بطبيعة حل هاد املشاكل ال يكون إال عي

إبحداث وكاالت حضرية ومزيد من اإلمكانيات. بطبيعة احلال  
كاين القضية دايل التحين هياك واثئق كتبقى ليا يعين تيتهي 
الصالحية دايهلا وكتباقى يعين حاجزة لواحد العدد دايل العقارات 

اثئق إبجياز أقول أن البياء دايل الو دايل اخلواص، ودايل العوام يعين 
يذهب إىل الشروط حبال القطاعات أخرى،  دايل التعمري البد أن

 القضية دايل الالمتركز، القضية دايل الدميقراطية التشاركية والقضية
 .دايل الوضوح واحلسم يف املخططات الوطيية

 :السيد رئيس اجللسة

 .ليزيرة، تفضشكرا، هل هياك تعقيب إضايف؟ رد السيدة الو 

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

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد  نيابة عن
 :الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

رتمون سادة اليواب احملاللي نبغي أنكد عليه، السيدات وال
هو أنه هاد الواثئق دايل التعمري كلها تتم مبساطر، طبعا، معقدة 
وطويلة وتقتضي مقاربة تشاركية، والسيد الرئيس، الرؤساء اللي 
معاان هيا يف اجمللس كلهم كيعرفوا املدة اللي كيدوز تصميم التهيئة 

يعين،  ،يف اجلماعة حىت تتم دراسة، يعين، مجيع التعرضات ومجيع
القضااي اللي كيطرحوها املواطين، ولكن ال بد من اإلشارة إىل أنه 

بواثئق  %833مهما كانت معدالت التغطية واخا تكون 
التعمري واجلودة دايهلا تكون جيدة وتستجيب ملتطلبات تراب 

 ...نفوذ..، كتبقى رهيية مبستوى
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 :السيد رئيس اجللسة

واب ملوايل للسيدات والسادة اليشكرا السيدة الوزيرة، منر للسؤال ا
 .من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد اليائب

 :النائب السيد نور الدين رفيق

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن أسباب التأخري يف إصدار 
املتعلق بزجر خمالفات  66.87 املراسيم املتعلقة بتيفيذ قانون

 والتعمري؟ وعن املدة احملددة اليت تتم فيها نشرة تلك جمال البياء
 .اليصوص التيظيمية ابجلريدة الرمسية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 ..جواب السيدة الوزير

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

لسيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد ا نيابة عن
 :الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

شكرا السيد اليائب احملرتم على طرحكم هذا السؤال 
حقيقة يؤرق امليظومة احمللية  66.87املهم، ألن هاد القانون 

وابخلصوص رؤساء اجلماعات احمللية، ولكن هاد اليصوص 
علقة بتيزيل بعض املقتضيات دايل القانون التيظيمية املت
بشأن املراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري  66.87

والبياء الذي صدر هادي تقريبا واحد العام ونصف، ولكن املرحلة 
اإلنتقالية تدبرات بديك الدورية املشرتكة بن وزارة الداخلية والوزارة 

بتاريخ فاتح غشت  32-82دايليا وهاد الدورية اللي هي رقم 
مت التعميم دايهلا على املصاحل اخلارجية دالوزارة ومصاحل  7382

وزارة الداخلية للمحاولة ملعاجلة بعض املقتضيات، لكن اليوم احيا 
ميكبن إن شاء هللا، على إصدار هادوك املراسيم والعدد دايهلم 

 وابلتحديد غدا إن شاء هللا، عيدان اجتماع مع األمانة العامة 0
 .احلكومة للبت فيهم هنائيا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد اليائب

 :النائب السيد نور الدين رفيق

 شكرا السيدة الوزيرة، 

كما سبق لكم أكثر من سية ونصف والقانون صدر 
ابجلريدة الرمسية رغم العراقيل اللي عرفها ابش صدور القانون 

الوزيرة  اإلشكالية السيدة مشاكل اللي ختبط فيها ابش صدر، غري
ألن كايين شي قوانن، مراسيم، قوانن تيظيمية خاصها رخص 
اإلصالح ورخص التسوية ورخص اهلدم، واّلو شي حوايج اللي 
خصهم خيرجوا يف أقرب اآلجال، ألن هاد التأخري ساهم يف تعطيل 
مصاحل املواطين، خلق واحد التشيج بن اإلدارة واملواطن من أجل 

ية طلبات الساكية وخاصة هاد الرخص اللي تكلميت عليهم تلب
خاصة رخص اإلصالح ورخص التسوية اللي الياس كيبغيوا 
يستافدوا من هاد الرخص وتسوية الوضعية دايهلم، وفتح فرص 
الشغل ألن بعض املباين ما حاصلييش على رخص السكن ألن 

 .كراشهاد القوانن كيطلبوا ابش اإلسراع ابإلخراج دايهلم، و 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل هياك تعقيب إضايف؟ العدالة والتيمية
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 :النائب السيد عبد هللا بووانو

السيدة الوزيرة، هاد املراسيم مهمة، أوال كيخص فيهم التشاور مع 
كيخص خيرجو يف أقرب اآلجال مزاين ايال  اثنيا، املعيين، واحد؛

 .ا، شكرااعطيتوان واحد التاريخ فوقاش غيخرجو 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلي السيدة الوزيرة

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

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد  نيابة عن
 :ينةالرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املد

 شكرا السادة النواب احملرتمني،

 غي ابش نذّكر على هاد العدد دايل املشاريع مراسيم 
على اليصوص  9اللي هتم مجيع إحاالت القانون وعددها 

 : التيظيمية وهي كالتايل

أوال مشروع مرسوم يتعلق بتجديد إجراءات وكيفيات 
ع دايلوا  و ميح رخص اإلصالح واهلدم والتسوية، املرسوم الثاين املشر 

كيتعلق بتحديد كيفية مراقبة وزجر املخالفات يف جمال التعمري 
 .والبياء، واملشروع الثالث كيتعلق بتحديد املقصود ابإلدارة

 ة:السيد رئيس اجللس

شكرا السيدة الوزيرة، منر إىل السؤال املوايل السيدات والسادة 
 حاليواب فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد اليائب بطر 

 .السؤال

 

 :النائب السيد حممد اهلاليل

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 نسائلكم عن اإلجراءات العملية السيدة الوزيرة احملرتمة،
 .اليت تعتمدها وزارتكم حملاربة السكن غري الالئق؟ وشكرا

 :سةالسيد رئيس اجلل

 .تفضلي السيدة الوزيرة

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

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد  نيابة عن
 :الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد اليائب احملرتم على طرح هاد السؤال، غري 
اللي نبغي نذكر السيدات والسادة اليواب احملرتمن أبن السكن 

دايل األنواع، كايية مدن الصفيح، وكاين املباين  0غري الالئق فيه 
اآليلة للسقوط، وكاين األحياء العشوائية الياقصة التجهيز، فيما 

ن فوا أبن الربانمج دايل مدن بدو خيص مدن الصفيح كلكم كتعر 
 81واليوم متكيها ابش نعليوا على  7334صفيح انطلق ميذ 
، فيما خيص املباين اآليلة للسقوط عيدان 18مديية من أصل 

ألف اللي  40املعاجلة دايل واحد اجملموعة كبرية من ديك 
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، وكذلك عدد كبري دايل 7387حصات وزارة الداخلية يف 
 .ابألحياء الياقصة التجهيز، وشكرا اإلتفاقيات لليهوض

 ة:السيد رئيس اجللس

 .تعقيب السيد اليائب

 :النائب السيد حممد اهلاليل

نشكركم السيدة الوزيرة على جوابكم ونثمن اجملهودات 
اليت تبذلوهنا للحد من ظاهرة السكن غري الالئق، لكن امسحوا يل 

ذا مة من هالسيدة الوزيرة أن أقف معكم عيد ميطقة جغرافية مه
  73الوطن وهي ال تبعد عن العاصمة اإلدارية الرابط إال ب

كلم، كيف يعقل أن   63كيلومرت وعن العاصمة اإلقتصادية ب 
جند إقليم كإقليم الصخريات متارة ال زال سكانه يعيشون الويالت 
يف تلك األكواخ القصديرية، فجماعة الصخريات مثال فيها ما 

يف جمموعة من الدواوير كدوار براكة تيتشر  4333يزيد عن 
التابعة جلماعة  7وحلجر  8شياحية والدامية وعويطة وحلجر 

الصباح وغريها من الدواوير التابعة لعمالة الصخريات متارة، يعين 
 8أسرة وكل أسرة تتكون من  4333أنيا نتحدث اليوم عن 

ألف مواطن هبذه اجلماعة ال  73أفراد على األقل أي ما يياهز 
ون على حقهم يف السكن الالئق، وهذا الرقم بطبيعة احلال يتوفر 

يدفع السيدة الوزيرة إىل إعطاء األولوية هلذه اجلماعة ولإلقليم  
ككل. وهلذا السيدة الوزيرة فإنيا ندعوكم إىل التسريع إبجياد حل 
جدري وهنائي هلذه املعضلة وحنن مستعدون من موقعيا كمسؤولن 

ى نرى هذه العمالة بدون صفيح ونر حملين للتعاون معكم حىت 
املواطن يتمتع ابلسكن الالئق يف أقرب وقت ممكن إن شاء هللا 

 .وشكرا السيدة الوزيرة

 

 :السيد رئيس اجللسة

 د.إضايف العدالة والتيمية غري واح شكرا تعقيب

 :النائب السيد أمحد اهليقي

ة الدار يالسيدة الوزيرة، الرقم األكرب من الدور اآليلة للسقوط مبدي
البيضاء ابخلصوص املديية القدمية وأمام املعلمة احلضارية مسجد 
احلسن الثاين، هاد البياايت اللي صبحات كتشكل تشوهات 
عمرانية سببها التهاون يف إخراج احملج امللكي بسبب احلالة املزرية 

رة الداخلية من أجل حل هاد للساكية، البد من التيسيق مع وزا
 ل.املشك

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

 .هل هياك تعقيب إضايف آخر؟ تفضلي السيدة الوزيرة

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

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد  نيابة عن
 :ياسة املدينةالرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وس

 شكرا السادة النواب احملرتمون،

غري اللي نبغي نذكر السيدات والسادة اليواب احملرتمون  
أبن هذا الربانمج دايل حماربة السكن الغري الالئق هو من ضمن 
األولوايت دايل احلكومة حاليا وتدار واحد اجملهود كبري لكيه غري  

ي، ع بواحد الشكل صاروخكايف ملاذا، أوال العدد دايل األسرة ارتف
وهذا هو الدور اللي ميكن نشكر السيد اليائب على استعداده 
ملواكبة هذا الربانمج، وحيا واعين يف الوزارة أبن احملور اللي ابقي 
فيه مشكل كبري هو احملور الدار البيضاء العرائش، أوال كايية عدم 

اثنيا  ؛فهاذ الربانمج ما كيبغيوش يتحولو ضعف اخنراط الساكية
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العقار والتكلفة دايل عالية بزاف، وكذلك اإلحصاء صعيب علييا 
أسرة مين بدييا الربانمج يف  723.333يتحن مشييا من 

ألف أسرة، وابلتايل هاذ  433.333، اليوم كايية 7334
الصعوابت هذه طبعا تتعيق دون الوصول إىل األهداف املسطرة 

ش ن هذا برانمج ما ميكييف اآلجال اللي كيا اتفقيا عليها، ولك
حنملو الوزر دايلو وزارة اإلسكان بوحدها وإمنا هذا واحد الربانمج 
اللي خاصيا نيخرطو فيه كاملن، رؤساء اجلماعات، ميعشن 
عقارين، نواب وميتخبن حملين وسلطة حملية طبعا ألن هي 
املكلفة ابإلحصاء، ولكن التحدي الكبري هو يف هذاك املدن 

لي عمليا عليهم كيف ميكن عدم عاوتين إعادة بياء يعين ال 81
مدن صفيحية من جديد، هذا هو التحدي الكبري اللي خاصيا 

 .السيدات والسادة اليواب احملرتمننرفعوه مجيع، شكرا لكم 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال املوايل للسيدات والسادة اليواب من فريق العدالة 
 .يائبوالتيمية، تفضل السيد ال

 :النائب السيد موح الرجدايل

السيدة الوزيرة احملرتمة، تيساءلوكم على برانمج مدن بدون صفيح، 
إعادة إسكان دور الصفيح اليوم والتأخر دايلو تيخلق معاانة كبرية 
ابليسبة للساكية، هاذ الساكية اليوم تيعانيو من حر الصيف ومن 

اء تيغرقو، مىت الشت قر الشتاء، هاذ الياس يف الصيف تيتحرقو ويف
 .ستسرعون هبذا الربانمج؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيدة الوزيرة

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

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد  نيابة عن
 ة:وسياسة املدين اب الوطين والتعمري واإلسكانالرت 

شكرا السيد اليائب احملرتم على هذا السؤال، هي يف 
احلقيقة السيد الرئيس هاذ األسئلة دايل السكن غري الالئق ومدن 
الصفيح كان خاصهم حيظاو بوحدة املوضوع، ولكن اإلشكال 

ة  يدايل املدن بدون صفيح مرة أخرى نعاود أنكد أبن اإلشكال
عبئة العقار العرائش اللي تعذر علييا ت-كايية يف احملور الدار البيضاء

درهم  843.333العمومي ابش يكون ذاك السكن دايل 
وابلتايل احيا مطالبن ابش نديرو جمهود مشرتك والسيد اليائب 
اللي طرح السؤال هو رئيس البلدية دايل متارة، وكيظن كايية 

ن احمللي، األسبوع اللي فات كااجتماعات متكررة على الصعيد 
اجمللس اإلداري دايل الوكالة احلضرية للصخريات متارة وطرقيا هلاذ 
املشكل وخاصيا كيفاش نظافرو مجيع اجلهود ابش حنلو هاذ 
املشكل هذا، مع العلم أن بعض األسر وخا كيبغيو ميشيو  
كيصعب عليهم التمويل ألن ضروري املسامهة داألسر، وابلتايل 

واحد اليظام دايل التمويل اللي هو فوكارمي ابش كيسهل هلم دران 
 .الولوج إىل القروض، شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد اليائب، السيدة اليائبة تفضلي

 :النائبة السيدة انعمة هبيش

 شكرا السيد الرئيس،
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نثمن عاليا اجملهودات املبذولة من طرف احلكومة مع 
من ظاهرة مدن بدون صفيح، ألن احلديث  مجيع الشركاء للحد

عن مدن بدون صفيح يعين احلديث عن أمن جمتمعي، السيدة 
الوزيرة، اجملهودات مشهودة واإلرادة متوفرة، لكن اليقظة والتتبع 
هو احللقة اليت أتتى ميها مشاريع الدولة خاصة ذات البعد 
ا اإلجتماعي، هذه اإلسرتاتيجية الطموحة مل أتيت أكلها ألهن

اصطدمت بعدة عراقيل نذكر ميها عدم بلوغ اهلدف امليشود، يف 
مرت ست سيوات على الربانمج وكانت اليتائج جد  7387

إجيابية، املغرب احتل الرتبة الثانية عامليا، تقريبا استفادت 
أسرة، عدم  763.333أسرة من أصل  743.333

مديية بدون صفيح مت  86: 7388احرتام وقت اإلجناز يف 
 7386عالن عيها، مت اإلعالن عن ابقي بعض املدن يف اإل

حبال سيدي سليمان، موالي يعقوب، طيجة تطوان، لكن ال 
زالت األمور على حاهلا، االزدايد الغري املتحكم فيه يف عدد 

يعلم هللا  7386أسرة يف  833.333املستفيدين أضيفت 
شحال؟ دائما املسؤول الدولة السلطات احمللية  7378يف 

جلماعات ولعل املتضرر األول ومع يعين املرأة ومع ذلك فتمكييها ا
ال يزال بعيدا عن املياصفة، ندعوكم السيدة الوزيرة إىل اإلسراع يف 
اإلجناز مع حتين اإلحصاءات ونبذ امليز فالبداية مشرقة، ولكن 

 .جيب أن ال تكون اليهاية حمرقة، وشكرا السيدة الوزيرة

 :السيد رئيس اجللسة

تفضل السيد اليائب،  را، هل هياك تعقيب إضايف آخر؟شك
 .السيدة اليائبة بعد ميك، تفضلوا السيدة اليائبة

 :النائبة السيدة السعدية بنسهلي

السيدة الوزيرة نسميو األمساء مبسمياهتا، كاين غياب رؤية 
اسرتاتيجية للقضاء على الواقع الصفيحي ببالدان، احيا أجيال  

 جبييا، واألجيال اللي جاية من بعد ميا، كيحملوا وصمة عار يف
دايل هاد مدن الصفيح، احلقيقة واضحة كايية متاجرة غري 
مشروعة، وكتعرفوها كتعرفوا، كاين إغتياء غري مشروع وكاين 

 ..استغالل

 :السيد رئيس اجللسة

 ة.ل السيد اليائب األصالة واملعاصر تفض

 :النائب السيد أمحد برجية

 شكرا السيد الرئيس،

نسجل ابمتعاض شديد عدم التزام احلكومات السابقة 
وال احلكومة احلالية بتيفيذ برانمج مدن بدون صفيح، أعطي مثال 

دايل اإلتفاقيات، اتفاقيتن أمام  0الدار البيضاء توقعات فيها 
واإلتفاقية دايل  7336صاحب اجلاللة نصره هللا، اتفاقية دايل 

يل البيضاء سطات يف أبر  والربانمج اجلهوي دايل الدار 7383
، مع كامل األسف ال زالت بؤر خطرية جدا وأذكر 7384

على اخلصوص عمالة مقاطعة سيدي الربنوصي وابألخص سيدي 
مومن اللي فيه واحد الكاراين تيتسمى بكاراين الرحامية اللي فيه 

براكة، إذن  6333ألف دايل السكان وتقريبا فيه واحد  83
ك خبري إيال ما حاولوا خترج هاد امللف هذا عدم التزام هللا جيازي

دايل السكن غري الالئق وخاصة ابملياطق اهلامشية دايل الدار 
 .البيضاء، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيدة الوزيرة
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السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
كان سالوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإل

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد  نيابة عن
 :الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

شكرا السيدات والسادة اليواب احملرتمون على التعقيب، 
ولكن مرة أخرى بغيت نقول ال حتملو وزر هذا الربانمج لوزارة 

عبئة ألساس هو تاإلسكان لوحدها، ألن املتدخلن كثار والعيصر ا
العقار العمومي ابش كيكون الثمن دايل هاد يعين الوحدات 
السكيية يف متياول ساكين مدن الصفيح، حلد اليوم املستثمر 
العمومي الوحيد اللي كيدخل يف توفري إما البقع وال الوحدات 
السكيية هو العمران، وابلتايل عيدان هاد احملدودية دايل كيفاش 

 زوا القطاع اخلاص ابش يواكب ويوفر هاد القضيةميكيا نزيدوا حنف
هادي، الدار البيضاء ومتارة والعرائش، أقر لكم بتعقد الوضعية،  

  7334كايية الظاهرة دايل تقسيم الرباريك، يف اإلحصاء دايل 
فيها  4كانت أسرة واحدة، اليوم كيصيبو الرباكة مقسومة على 

دد الكايف وفري العاتألسر، وهذا كيصعب علييا كيفاش ت 8وال  4
إما من البقع وال من الوحدات السكيية، كذلك العقار يف الدار 
البيضاء غايل بزاف ومين لقيياه خارج الدار البيضاء كاين 
اإلشكال دايل التدخل دايل القطاعات األخرى، خاص توفري 
اليقل، توفري املستوصف، توفري املدرسة، وابلتايل صحيح اليوم 

ة تشاركية اللي خاص مجيع القطاعات تدخل كل وقفيا على مقارب
واحد يف اإلختصاص دايهلا، وهاد التفكري حنن بصدد إعداد أايم 
دراسية ابش خنرجوا بواحد احللول جديدة حىت نتغلبوا على هاد 
امليظر اللي رمبا ما هواش وصمة عار يف جبن املغرب صحيح هو 

تقدمة علييا ي هي ممشكل ولكن كتعيشوا بلدان كثرية يف العامل الل
وكيحاولوا كيفاش نعاجلوا هاد اليمط دالعيش اللي واحد الفئة من 

املواطين ختارو وجلأوا ابش يعيشو يعين فيه ولكن كيفما قلتوا 
حتول ألمور أخرى اللي ما ميكياش نتغلبوا عليها دفعة واحدة، 
وابلتايل ابلتدريج إن شاء هللا سييتصر على هاد املعضلة وسريقى 

غرب إىل رتبة متقدمة يف العامل والدليل على ذلك راه حصليا امل
مدن بدون "يف هاد الربانمج  7383على جائزة أممية يف 

 .ومؤخرا مديية العرائش يف جائزة ديب "صفيح

 اجللسة:السيد رئيس 

شكرا السيدة الوزيرة، ومنر إىل آخر سؤال فريق األصالة واملعاصرة، 
هذا السؤال كان مربمج يف آخر  قطاع اإلسكان، السيد الرئيس

 .اجللسة وكما أخربتكم تفضلي السيدة اليائبة

 :النائبة السيدة حياة املشفوع

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدة كاتبة الدولة،

 السادة النواب والنائبات احملرتمني،

من  ماسرتاتيجيتكنسائلكم السيدة كاتبة الدولة، حول 
ة، لفائدة الفئات املعوز  االجتماعيالسكن  أجل اليهوض بقطاع

 .وما هي حصيلتكم يف هذا القطاع إىل غاية يومه؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 رة.ة اليائبة، تفضلوا السيدة الوزيشكرا السيد

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

 شكرا السيد الرئيس،
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شكرا السيدة اليائبة احملرتمة على هذا السؤال، اليوم 
الربامج السكيية اللي كايية على صعيد الوزارة، كايية السكن 

درهم والسكن اإلجتماعي  783.333اإلجتماعي دايل 
درهم، كيف كيوصلو هلاد امليتوج هباد  843.333دايل 

، اتفاقية مع امليعشن العقارينالثمن هذا؟ كيتحضر يف إطار 
والدولة كتعتمد تعبئة العقار العمومي بصفة عامة، وبعض املرات 
تقتين العقار دايل اخلواص، ابش كيتغلبوا على هاد التكلفة وتكون 

، متت استفادة دايل..، مت إجناز 7382هابطة. حلدود دجيرب 
درهم،  843.333وحدة سكيية دايل  01.913عفوا 

أسرة، يعين تسلمت ليها املفاتيح  81.780يه استفادت م
يف طور التسليم ألن خصهم املسطرة  7468وساكية، كايية 

دايل الولوج إىل القرض، وكيف قليا الدولة دارت تسهيالت دايل 
 :، شكراFOGARIMالقروض عرب 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة اليائبة، تفضلي

 :النائبة السيدة حياة املشفوع

 ا السيد الرئيس،شكر 

السيدة كاتبة الدولة، الواقع املر دايل السكن اإلجتماعي 
واللي عانو ميوا بعض املستفيدين، ماشي بعض، ولكن جل دايل 
 املستفيدين، وصلت املشاكل دايهلم حىت احملاكم املغربية، حبكم أنه
يف إطار التعاقد مع الشركات اخلاصة من أجل إجناز هاد املشروع 

درهم كيوجدوا أبن  783.333ن اإلجتماعي ب دايل السك
ما كاييش مراقبة على اجلودة، حبيث أن كيلقاو واحد الشخص 

درهم اللي غادي  783.333اللي تكبد واحد القرض دايل 
خيلصو يف حياتو كلها عرب أقساط، كيدخل للدار ايهلل خرج ميها 

كلها   ةاملقاول، كيلقاها كتقطر، وكيلقى الشبكة دايل املياه العادم
مهرتئة، كيضطر يعاودها وهو أصال كيعاين من غالء املعيشة 
واملصاريف ومن الوليدات واملصاريف دايهلم، وكيجي خصو مبالغ 
وأخرى ابإلضافة للقرض اللي غادي خيلصو حياتو كلها كيفما 
قليا، يعين هاد املشاكل كلها دخالت بزاف د املواطين للمحاكم، 

ل القضاء وأتعاب دايل احملامن، صدق غادي يزيد مصاريف داي
وهاد الشي ماشي عدالة، إيال كان سكن اجتماعي، خص 
احلكومة تسهر أنثياء التسليم على اجلودة دايل امليتوج، ماشي هاد 
الياس حيث معوزين غادي يسكيو يف دار ما هياش. اثنيا فيما 
خيص املرافق اإلجتماعية، كيتبىن مركب دايل جمموعة من الشقق 

شقة اللي غيسكيو فيه أسر مغربية،  4333وال  0333
ولكن كيلقاو أبن املرافق ضئيلة وضئيلة جدا فحال إيال هاد 

 ..مرت 63اإلنسان غيبقى حمبوس ف 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لك، هل هياك تعقيب إضايف آخر؟ تفضل التجمع 
 .الدستوري

 :النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري

 ا السيد الرئيس،شكر 

ح اليائبة، هو صحيتفاعال مع ما جاء على لسان السيدة 
 les دايل le métrage أن اليوم اإلشكالية دايل حتديد

appartements   ف  logement social  ف ،
مرت. اليوم حان الوقت أنيا نعيدو اليظر يف هاد املسألة،  60

 8999هاديك الفئة اللي كانت مستهدفة يف  عالش؟ ألن
ملي وقع هاد الربانمج دايل السكن اإلقتصادي كانت مكونة من 
أسرة صغرية تتكون من واحد الزوج وزوجة وابن، اليوم أصبحيا  
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كيلقاو هاد األسر اليوم كيتكونو من عائلة اصبحت فيها مخسة 
مرت ماصبحش   63ستة د األفراد، يف حن أن هاد السكن دايل 

ية لدولة اليوم، هل هياك شي رؤ كايف. إذا كتسولو السيدة كاتبة ا
هاد الشروط دايل السكن اإلقتصادي؟ وكذلك للوزارة يف حتسن 

، واش  le Fogarim مبا جا على لسانكم السيدة الوزيرة
، اليوم األبياك  le Fogarim كتعرفوا آش كيوقع يف السوق يف

دالبيكات  3، األبياك كاين fogarim كلها ما بقاتش كتعطي
وكاين البيك الشعيب  CIH ، كاييةFogarim اللي كتعطي

وكرتبطها بواحد الشرط أساسي هو أبن الشركة اللي كتبيع لك 
أهنا تكون واخدة الكريدي من عيدها وإيال ما كانش واخداه ما  

يف حن كايبقى اليوم املواطن املغريب  Fogarim كتعطيش
اللي يف حاجة هلاد السكن كيبقى عرضة للضياع وما كياخدش 

، l'appartement  دي دايلو وما كيبقاش يشريليكري
 .وشكرا السيدة الوزيرة

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هياك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيدة الوزيرة

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

بة والسيد اليائب احملرتم، أن أشاطركم شكرا السيدة اليائ
الرأي اجلودة خصها جمهود إضايف، وهاد ضعف اجلودة يف بعض 

 احلاالت، مين جاي؟

املراقبة، املراقبة ما هياش مسطرية إال كيحكمها  -أوال
دفرت التحمالت، وابلتايل خصيا نسهرو على دفرت التحمالت 

ملصاحل طابقة كيعطيوها امدى احرتام البيود دايلو، الشهادة دايل امل

 permis اخلارجية دايل الوزارة، فيما رخصة السكن
d'habiter  كتعطيه واحد اللجية مشرتكة اللي من املفروض

على العيوب اللي ذكريت البعض ميها، ولكن اليوم   خصها توقف
كيما جا على لسان السيد رئيس الفريق حنن نشتغل مبقاربة 

ش هذا، وهاد املقاربة التشاركية اب تشاركية للخروج من هذا الوضع
حناولوا نستاجبو جلميع احلاجيات اللي كتطّلب التكتالت 
السكيية اجلديدة اللي كتجي يف غالب األحيان يف املدار احلضري 
وال بعيدة على املدار احلضري لكل ما حتتاجه من خدمات ويعين 

 مصاحل أساسية. 

 ا وميكن يلإذن هاد القضية دايل اجلودة حنن واعون هب
نقول لك السيدة اليائبة احملرتمة غدا عيدان تقدمي اليتائج دايل 

ألف  783واحد الدراسة خاصة ابلسكن االجتماعي بصيفيه 
ألف درهم على ضوءها ان شاء هللا، سيشتغلو يف  843درهم و

 ورشات، والسيد اليائب بصفتو رئيس الفدرالية الوطيية للميعيشن
املسار دايل ليجتهد مجيعا لتحسن العقارين متبعن هاد 

الوضعية، وهاد املوضوع مهم جدا أان كيتمىن ابش نديرو عليه 
جلسة يف اللجية ونستفادو من اإلقرتاحات دايلكم ومن األفكار 

 .دايلكم واملسامهة دايلكم إن شاء هللا، واحلمد هلل املغرب كيتقدم
لياس اصحيح خصيا بعض اجملهودات نديروها، ولكن بصفة عامة 

حسيوا ظروف العيش دايهلم يف مياطق متعددة من املغرب، خصيا 
نديرو شوية داحلزم ابش تكون اجلودة املالئمة والكافية اللي  

 .كتحرتم شروط السالمة واإلستدامة، إن شاء هللا شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تفضل السيد الرئيس
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 : )نقطة نظام(النائب السيد عبد اللطيف وهيب

يعرفوا السادة الوزراء راه هيا ممثلي األمة، ماشي خاص 
ورئيس الشركة   syndicatرئيس فدرالية، ورئيس مجاعة، 

ورئيس، بل هيا ممثلي األمة وانئب حمرتم، ما نبقاوش نوزعو املواقع 
هيا، احلكومة كتخاطب الربملان، ممثلي األمة أما هذا رئيس 

دايل  syndicat الشركة حىت رئيسالفيدرالية وهذا رئيس 
 ..العمارة دايل اّب، ما عيديش واخا غيديرها

 :السيد رئيس اجللسة

 .دة الوزيرة، تفضل السيدة الوزيرةشكرا، علم، عفوا السي

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

 ..حيا يف إطار املقاربة التشاركية، ال

 :السيد رئيس اجللسة

السيدة الوزيرة ايال مسحت، هو املالحظة دايل السيد 
اليائب فعال السيدات والسادة اليواب يقومون بصفتهم الييابية، 
السيدات والسادة اليواب بصفتهم الييابية، السيدة الوزيرة حتدنثت 

ام يائب سجلت يف إطار نقط نظيف مرد جواهبا، مالحظة السيد ال
نشكرك على املسامهة دايلك يف هذه اجللسة ويف اإلجوبة على 
األسئلة، ومنر إىل السؤال املوايل، تفضل السيد الوزير، السيد الوزير 
تفضل، تفضل السيد الرئيس، عفوا السيدة السيدة الوزيرة امسحي، 

 ...السيد الرئيس تفضل

 (:حلركي )نقطة نظاميق االسيد حممد مبديع رئيس فر 

 شكرا السيدة الوزيرة،

 السيد الرئيس،

احيا هيا خاصيا نقدروا بعضيتيا، السيدة الوزيرة احملرتمة 
قالت تلقات شكاايت وتلقات طلبات من هاد خمتلف املؤسسات 
اللي كتشتغل يف القطاع دايل السكن اإلجتماعي، راه ما قالت 

 نت السيد رئيسشي السيد جاوابت السيد اليائب احملرتم أ
الفيدراليات دايل امليعشن العقارين كيتوجه ليك هباد القضية 

 .اا شي حوايج اللي احيا يف غىن عيههادي، ما نبقاوش خنتارعو 

 اجللسة:السيد رئيس 

شكرا لكم، شكرا السيدة الوزيرة على املسامهة دايلك، 
يل والبحث امنر إىل قطاع الرتبية الوطيية والتكوين املهين والتعليم الع

العلمي السيدات والسادة اليواب، السؤال األول منر إىل السؤال 
األول للسيدات والسادة اليواب من فريق األصالة املعاصرة تفضل 

 .السيدة اليائبة بطرح السؤال

 :النائبة السيدة أمال عربوش

 شكرا السيد الرئيس،

 ة..عن اخلصاص يف األطر الرتبوي

 :السيد رئيس اجللسة

ة وء هللا خيليكم تفضلوا السيدة اليائبة تفضلوا السيدة اليائباهلد
 .تفضلوا

 :النائبة السيدة أمال عربوش

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم  ،خاصة هيئة التدريس ،عن اخلصاص يف األطر الرتبوية
 السيد الوزير؟
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 اجللسة:السيد رئيس 

 .شكرا، جواب السيد الوزير مرحبا

 الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية السيد حممد الغراس، كاتب
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتكوين املهين

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 السيدتني الوزيرتني،

 السادة الوزراء،

 ،السالم عليكم

تيشكر السيدة اليائبة احملرتمة على طرح أول سؤال يل  
بة جملس اليواب احملرتم، أود التأكيد يف البداية أن موضوع يف ق

اخلصاص ما بقاش مطروح بقطاع الرتبية الوطيية وذلك بفضل 
اجملهودات اللي بدالهتا الوزارة يف السيوات األخرية مركزاي جهواي 
وإقليميا، وهيا كيشري إىل أنه فيما خيص هيئة أطر التدريس تكفي 

ن عقود اليت تبيتها الوزارة خالل مومساإلشارة لعملية التوظيف ب
ألف ميصب جديد مت إحلاقه  08متتالين واليت بلغ جمموعها 

 74، و7386-7388ألف برسم  88ابلقطاع ميها 
، مما مسح بتقليص اإلكتظاظ 7382-7386ألف برسم 

وتعدد املستوايت التعليمية داخل القسم الواحد خاصة يف العامل 
ألف متعاقد جديد برسم  73القروي، كما مت توظيف 

مها اآلن كيتلقاو التكوين دايهلم ابملراكز  7381-7389
 اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين، أما فيما خيص هيئة اإلدارة الرتبوية
فقد أحدنثت الوزارة مسلكا لتكوين األطر اإلدارية برسم 

حيث مت تكوين الفوج األول، كان فيه  7384-7388
 ..7386ل والفوج الثاين داي 839

 اجللسة:السيد رئيس 

 .تفضل السيد الوزير

السيد حممد الغراس، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتكوين املهين

إطار يف املوسم الدراسي  488الفوج الثاين 
، والفوج الثالث فيه ألف إطار خالل 7388-7386

 7381أما ابليسبة  7386-7382املوسم الدراسي 
من هاته األطر ابملراكز الرتبوية، أما  8646فيتم حاليا تكوين 

 فيما خيص هيأة التأطري واملراقبة الرتبوية، فقد بلغ العدد اإلمجايل
ز هليئة املراقبة الرتبوية املمارسة برسم السية الدراسية احلالية ما يياه

 ..األسالك التعليمية إطار موزعن حسب 8133

 اجللسة:السيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة اليائبة

 :النائبة السيدة أمال عربوش

 شكرا السيد الوزير،

يف الوقت اللي كانت فيه امليدوبية السامية للتخطيط  
على أن العدد دايل املياصب أو اخلصاص اللي كان يف هيئة 

ان السيد رئيس احلكومة ألف ميصب، ك 08التدريس بلغ 
السابق يف الوالية املاضية كان كيشري أنه يف تصرحيات متوالية أن 

 23عيدان خصاص حىت بلغيا لواحد العدد دايل  ما كاييش
 7386تلميذ يف القسم، كيتفاجئو من بعدها مباشرة ما بن 
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العدد اللي ذكرتو السيد الوزير أن توفري املياصب  7381و
شغل يف إطار التعاقد يف اهليئة متاع  ألف ميصب 88دايل 

التدريس، سد اخلصاص عن طريق التعاقد وال اإلجراء اللي تدار 
قبل عن طريق التوظيف املباشر، هاذ اإلجراء كان اهلدف ميو سد 
اخلصاص، ولكن كيتسائلو فييا هي اجلودة وفييا هي املردودية من 

رو اجمللس لي صدهاذ الشي، حنيلكم السيد الوزير لواحد التقرير ال
األعلى للرتبية والتكوين غري الثالاثء املاضي اللي كيشري بشكل 
واضح كيعترب أن التوظيف دايل األساتذة بشكل مباشر دون 

ية تكوين أو ابلتكوين احلايل والتأطري احلايل اللي فيه مصاحبة ميدان
اليت ال ترقى ملستوى التأهيل وألداء املهام ابلشكل املطلوب، بل 

دهى من ذلك أن هاذ التقرير كيأكد أن كاين واحد اخلصاص  األ
كبري يف هاذ األطر اللي غتكون هاذ األساتذة وبل على األكثر 
من ذلك أن هاذ األطر يف حد ذاهتا ما مكوانش واحد التكوين 
اللي كيأهلها ابش تعطييا واحد امليتوج اللي كيطمحو ليه مجيعا، 

كوين ما س األعلى للرتبية والتهاذ التقرير كيشري كذلك أنه اجملل
راضيش أو غري مقتيع ابلقدرات دايل األساتذة دايل التعليم العايل  
كذلك، السيد الوزير التكوين البيداغوجي بوحدو والديداكتيكي 
بوحدو والتكوين األكادميي حاجة أخرى، ما كاييش واحد الوزارة 

ايل دأو احلكومة عموما ما كتمشيش يف التوجه دايل اإلصالح 
التعليم من هاذ امليظور هذا، ولكن كتعتمدو دائما يف اجلانب 
دايل املقاربة التقيية فقط، السيد الوزير التعاقد، اليقطة دايل 
التعاقد ابخلصوص هاذ املتعاقدين ما تعاقدوش بشكل رضائي وال 

 ..شكل اختياري وإمنا فرض عليهم ألن ما كانش

 :السيد رئيس اجللسة

عقيب إضايف؟ ليس هياك تعقيب إضايف، منر شكرا، هل هياك ت
إىل السؤال املوايل للسيدات والسادة اليواب من فريق العدالة 

 .والتيمية، تفضل السيد اليائب بطرح السؤال

 :النائب السيد عبد اللطيف رشيد

املعادالت، شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السؤال يتعلق 
الت للشواهد املسلمة من بتأخر اللجان املكلفة بوضع املعاد

اجلامعات األجيبية ابلشواهد الوطيية، ما هو سر هذا التأخر؟ وما 
 .هي اإلجراءات من أجل معاجلة هذا املشكل؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الوزير اجلواب، السيد الوزير

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيد اليائب احملرتم على هاذ السؤال املهم جدا، 
واللي غادي يتيح للحكومة فرصة لتوضيح إشكالية معادلة 
الشهادات واليت ابلفعل تعرف إشكاالت حقيقية على مستوى 

يتظرون حل بعض املواطين الذين يالتدبري مما يؤنثر سلبا على مصا
احلصول على الشهادات ملمارسة املهية، هاذ الشي متفقن عليه، 
ولكن هذه فرصة ابش نوضح على أنه قطاع التعليم العايل واش 

نيا عالقتو ابملعادالت، أوال قطاع التعليم العايل يتلقى امللفات مث اث
بعة لقطاع  اتحييلها إىل اخلربة املختصة يف مؤسسات أحياان غري

التعليم العايل، نتكلم على التعمري، نتكلم على الصحة، نتكلم 
على غريها من القطاعات، وكييتظر الرأي دايل اخلرباء وكذلك 
الرأي دايل املهيين قبل البت يف املعادلة، من بعد كريجع امللف 
لقطاع التعليم العايل تعقد جلان من أجل هذا الغرض ولكن ما 

يف أي حال من األحوال تعطي املعادلة قبل ما توصل ميكن ليهاش 
ابلتقارير دايل اجلهات املختصة، فلذلك حبكم أن التدخل يف 
امللف هو تدخل متعدد وحبكم احلرص على قيمة الشهادة وعلى 
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إعطاء واحد األمهية كبرية ملمارسة املهية ألن خاصيا حنميو بالدان 
طر، التأخر يف املسا حقيقة، فهياك على كل حال واحد اليوع من
 .ومنلك تصورا كامال من أجل معاجلته، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد اليائب

 :النائب السيد فاروق الطاهري

 شكرا السيد كاتب الدولة،

 الطلبة املغاربة يعانون معاانة حقيقية مع التأخر يف تسليم 
 :شواهد املعادالت لعدة أسباب

كلف ارد البشرية على مستوى املديرية اليت تتيف املو  اخلصاص-أوال
 بتدبري هذا امللف؛

ة الشواهد مطابق يف انعقاد اللجن العلمية لليظر يف التأخر-اثنيا
 للمعايري الوطيية؛احملصل عليها 

 عدة متدخلن وعدم وجود الشباك الواحد؛ وجود -اثلثا

 معادلة الشواهد احملصل عليها بسوق الشغل، يف حن ربط-رابعا
 .جيب معادلة الشواهد احملصل عليها علميا وأكادمييا

 لذلك السيد الوزير، نقرتح عليكم تفعيل اإلتفاقية اليت مت      
إبرامها بن وزارتكم ووزارة الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة 
املتعلقة مبشروع املعادلة الرقمية. كما نقرتح عليكم تغيريا على 

كالة الوطيية لتقييم وضمان جودة مستوى القانون احملدث للو 
التعليم العايل ألهنا هي اجلهاز الفعال والدقيق الذي ميكن من 

 .معاجلة طلبات معادلة الشواهد األجيبية والدبلومات وشكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

 ل.عقيب إضايف، رد السيد الوزير تفضهياك ت

نية طكاتب الدولة لدى وزير الرتبية الو  السيد خالد الصمدي،
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

طيب السيد اليائب احملرتم، التشخيص هو هذا ابلضبط       
اللي ذكريت، وكأنك تتحدث ابلفعل عن اإلجراءات العملية اللي 

 une كيباشروها مباشرة كيشتغلو علىبديياها، بدييا  
équivalence هو متعلق ابملعادلة الرقمية، نشتغل  اللي

ر قسم املوظفن عيدان املكلف ابملعادالت ابألط أيضا على تعزيز
اإلدارية وبظروف اإلستقبال، نشتغل أيضا على مراجعة اليصوص 
القانونية ابش نبسطو املساطر لكن دون التأنثري على قيمة الشهادة 

 ..ت لتحسنوممارسة املهية، نشتغل أيضا على إجراءا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير. ومنر إىل السؤال املوايل للسيدات والسادة 
 .اليواب من فريق العدالة والتيمية، تفضلوا السيد اليائب

 :النائب السيد رشيد القبيل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، عن تياسب الكم والكيف يف التكوين املهين 
 .نسائلكم

 :رئيس اجللسةالسيد 

 ل.جواب السيد الوزير، تفض 
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السيد حممد الغراس، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتكوين املهين

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أريد  البداية كيشكركم على طرح هاد السؤال املهم، ويف      
أن أشري إىل أن جهاز التكوين املهين ببالدان أصبح يتوفر على 

مؤسسة  8773مؤسسة تكوييية ابلقطاع العمومي، و 628
دايل  083اتبعة لقطاع التكوين املهين اخلاص كتوفر عرض فيه 

ش القطاعات، وهادشي اللي ميكيا ابالشعب اللي كتغطي خمتلف 
تدربن واملتدرابت اللي كيوصل نوصلو لواحد العدد دايل امل

 .ألف شاب وشابة يف املوسم الدراسي احلايل 477ل

ولضمان جودة التكوين وجناعة مردوديته، تبيت كتابة       
الدولة املكلفة ابلتكوين املهين إرساء نظام قائم على حتسن اجلودة 
وذلك من خالل إعادة هيدسة التكوين املهين وفق مقاربة تركز 

اءات واليت متكن من ضمان أفضل إستجابة حلاجيات على الكف
 .املقاوالت من املعيقات

ولقياس جودة التكوين، تعتمد كتابة الدولة على ميظومة       
ات متكاملة للتقييم وتتبع املردودية اخلارجية ليظام التكوين، عرب آلي

 أمهها دراسات التتبع إدماج خرجيي التكوين املهين يف احلياة العملية
أشهر بعد خترجهم، وكذلك الدراسات اللي عاد درانها هاد  9

سيوات من بعد التخرج  0السية هو املستجد اللي غتبعهم ملدة 
دايهلم. وترتكز امليهجية املتبعة يف إجناز هذه الدراسات على 
أحباث ميدانية تتم وفق مقابلة مباشرة مع عيية من اخلرجين اليت 

ي هداك التخصص ية ابليسبة جملموع خرجيتتوفر فيها املعايري التمثيل
 .شكرا ،املعين

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا تعقيب السيد اليائب، تفضلي السيدة اليائبة     

 :النائبة السيدة منينة مودن

 شكرا السيد الرئيس،

نثمن اجملهودات اليت تقوم هبا الدولة يف هذا القطاع       
يري أن اعتماد ميظومة ترشيد تساحليوي، غري أنه البد اإلشارة إىل 

غري سليمة حبيث أن هدفها األساسي اإلشتغال أبقل عدد من 
األساتذة لتلقن أكرب عدد من املتدربن أبدىن الوسائل. هذا األمر 
هذا ال نقوله عبثا ولكن األدلة التقيية على هنج سياسة التقشف 
وتغليب سياسة الكم على سياسة الكيف مستقاة من مؤشرات 

دبريية، ومن اإلحصاءات املؤسساتية ملكتب التكوين املهين وكذا ت
 88من تقارير اجمللس األعلى للحساابت، حبيث أنه يف خالل 

سية مت يعين مضاعفة عدد املؤسسات مرتن، ومضاعفة عدد 
مرات. بييما يف  8مرات، ومضاعفة عدد الشعب  9املتدربن 

بة ضئيلة، عدد تطور إال بيساملقابل ميزانية التسيري ظلت قارة و مل ت
األساتذة مل يرتفع إال بيسبة الثلث، كما أن ختفيض 

التكوين مت ختفيضها إىل اليصف، هذه املفارقات متضاربة  نفقات
ومستحيلة، إذ ال ميكن أن يكون ذلك صحيحا إال إذا مت تغييب 
املعدات والوسائل واملواد األولية واجلودة وإرهاق األساتذة وترسيخ 

تظاظ. واقع كهذا بعيد كل البعد عن ما يصطلح عليه ابسم االك
هيدسة التكوين، وأرقام امليدوبية السامية للتخطيط شاهدة على 

حبيث أهنا أكدت أن نسبة البطالة يف خرجيي هذه املراكز  ،ذلك
 .هي كبرية جدا وأيضا مستوى الكفاءة نفس الشيء
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تياجات ة الحضماان للجودة، القيام بدراسة قبلي ،نقرتح      
السوق الوطيية من اليد العاملة لتكون املخرجات املكتبية نفسها 
مدخالت هذه السوق، مث حتسن الوضعية االجتماعية واملادية 
ملوظفي هذا القطاع، ومتكييهم والرتخيص هلم إبكمال دراستهم 
لكي يستفيد ميها القطاع نفسه، إشراك كل األطراف املعيية 

لبيية التحتية صياغة اخلريطة التكوييية مث توفري اابلتكوين املهين يف 
ا الالزمة لإلقبال املتزايد للمتدربن، مث جتويد املياهج املعتمدة سري 

مع التطور التكيولوجي وتوفري املواد الالزمة لألشغال التطبيقية، 
 ...وأخريا متكن

 :السيد رئيس اجللسة

زير الو  شكرا لك، هل هياك تعقيب إضايف؟ رد السيد      
 .فيما تبقى من الوقت

السيد حممد الغراس، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتكوين املهين

لإلشارة السيدة اليائبة احملرتمة، فيسبة اإلدماج دايل       
يف  % 6769خرجيي التكوين املهين يف سوق الشغل كتوصل 

 % 1062أشهر األوىل من بعد التخرج دايهلم، وكتوصل ل 9
السيوات اللي كتبع. كما أود اإلشارة إىل أنه اليسبة  0يف إطار 

متدرب لكل مكون  08إىل  88دايل التأطري اخنفضت من 
 .ومؤطر وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لك السيد الوزير. ومنر للسؤال املوايل السيدات       
سادة اليواب الفريق الدستوري، تفضل السيد اليائب التجمع وال

 .الدستوري تفضل

 :النائب السيد موالي عباس الومغاري

السيد الوزير احملرتم، ما هي اسرتاتيجية الوزارة لزايدة عدد       
املقاعد الدراسية بغية التقليص من حجم االكتظاظ املهول الذي 

 تعرفه اجلامعات املغربية؟

 :رئيس اجللسةالسيد 

 .شكرا، جواب السيد الوزير      

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد النائب احملرتم،

عابية االستي أوال هياك جمهودات كبرية جدا لرفع الطاقة      
سيوات انتقليا  83للجامعات املغربية، ونعطي رقم أنه خالل 

ألف طالب  988ألف طالب إىل ما يقرب من  444من 
مع ما واكب ذلك  %23اليوم، أي واحد اليسبة دايل أكثر من 

من اهتمام ابلتجهيزات والبياايت وكذلك ابلتأطري. لكن آن األوان 
ر العرض ة االستيعابية ويف تطويلكي نعيد اليظر يف مفهوم الطاق

للجميع يف اجلامعة املغربية، كيفاش كيحسبو االكتظاظ؟، 
االكتظاظ مع كامل األسف كيحسبوه ابلعدد دايل املسجلن، يف 
الوقت اللي كيمشيو لكلية اآلداب أو كلية احلقوق وكيشوفو عدد 
 احلاضرين، كيشوفو ابلفعل أن هياك تالؤم كبري جدا ما بن البيية

وما بن عدد الطلبة. كيظهر ليا األمر أكثر يف فرتة االمتحاانت، 
أما ما بييهما فال أعتقد أن هياك اكتظاظ مهول ولكن هياك بؤر 
حنتاج إىل أن نعاجلها على املستوى املطلوب مبجموعة من 

 .اإلجراءات العملية اليت سأذكرها، وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .متعقيب السيد اليائب احملرت  

 :النائب السيد موالي عباس الومغاري

السيد الوزير احملرتم، أان أظن أنت اعتمدت على التقارير       
اللي كتوصلو هبا من طرف املسؤولن احمللين، ولكن السيد الوزير 
ابليظر إىل تطور الطاقة االستيعابية خالل الثماين سيوات األخرية، 

 416إىل  7383ألف سية  089ابلفعل انتقالت من 
وتطور أعداد الطلبة، مجيع األسالك انتقل  7381ألف سية 

ألف طالب،  988ألف طالب إىل تقريبا ما يفوق  063من 
ألف،  739كانت   7381املسجلون اجلدد سيواي خالل 

ألف يعين عيدان خصاص اآلن ما يقرب  91 حاملي الشهادات
وتستقبل سيواي  7381ألف مقعد دراسي. اآلن  083من 
ألف طالب بدون مقعد دراسي، إيال  833معات أكثر من اجلا

أعداد هيئة التدريس املداومة، انتقل العدد  ضفيا عليها تطور جممل
إىل ما يقرب تقريبا  88.216خالل الثماين سيوات من 

، لدييا خصاص كبري يف أطر التدريس. كيف ميكييا 84.333
؟، ومياهجيا، ايلالسيد الوزير، نتحدنثو اليوم على جودة التعليم الع

زايدة على هادشي كلو، ال تستجيب ملتطلبات سوق الشغل، 
 ...بسبب هاد العوامل جمتمعة أصبحت

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل هياك على تعقيب إضايف؟ السيدة اليائبة تفضل

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

عات مالسيد الوزير، خص الطاقة استيعابية دايل اجلا      
تشمل كل احلاصلن على شهادة البكالوراي، بدون متييز، وضرورة 

القطع مع كلمة بكالوراي قدمية، وكل مواطن مغريب عيدو الباك 
خصو يلقى بالصتو داخل اجلامعة املغربية. ال لتقادم شهادة 
الباكالوراي، ال حلرمان وقتل طموح وأحالم املغاربة يف متابعة 

الطاقة االستيعابية، ألن التعليم حق  الدراسة اجلامعية بدعوى
 .وماشي امتياز السيد الوزير، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، رد السيد الوزير 

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 يدة النائبة احملرتمة،الس

 السيد النائب احملرتم،

خصيا نقطعو مع امليطق التقليدي دايل البيية اجلامعية،       
ييبغي أن نيتقل إىل التعليم الرقمي وأن نيتقل إىل اجلامعات 
االفرتاضية، هذا هو احلل اللي مشات فيه الدول املختلفة. األمر 

ل، يف عمليا يف بين مال الثاين هياك جمموعة من املؤسسات مربجمة
فاس، يف القصر الكبري، يف طيجة، يف تطوان، يف العيون، أكثر 

مدرج جديد  78من عشر مؤسسات جامعية، وأكثر من 
مدرج والباقي نتابعه، ولكن ال  81مربمج، تسلميا ميها حوايل 

أعتقد أن هذه هي املقاربة الصحيحة لتوسيع العرض اجلامعي، 
ما هو معمول به دوليا، وهو اجلامعات  اللي خصو ميشي فاجتاه

االفرتاضية والتعليم عن بعد. الشي اللي غيمكيا ابش نستاجبو ال 
ة للبكالوراي القدمية وال اجلديدة وال لتيويع العرض الرتبوي يف اجلامع

 .املغربية، هذا هو احلل احلقيقي وحيا كيشتغلو عليه
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 :السيد رئيس اجللسة

اتب الدولة دايل التكوين املهين شكرا. وأشكر السيد ك      
اللي أول مرة كان معاان، والسيد الوزير شكرا لكم. ومنر إىل القطاع 
املوايل، قطاع الصحة بسؤال أول للفريق اإلشرتاكي، السيدة اليائبة 

 .تفضلي

 :النائبة السيدة مينة الطاليب

 شكرا السيد الرئيس،

عجالت املست السيد الوزير، هل نتوفر فعال على أقسام      
يف املستشفيات العمومية ابملغرب؟، وهل األمر يتطلب جمرد 
التدخل ملعاجلة اإلختالالت أم ضرورة اإلنقاذ من االندحار ومن 

 .إعالن الوفاة؟، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة النواب،السيدات و 

ن أعتقد أنيا علييا أن ال هنول م السيدة اليائبة احملرتمة،      
األمر، يف املستعجالت كاين هياك خمطط وطين للتكفل 
ابملستعجالت االستشفائية، وما قبل االستشفائية. انطلق بن 

، وحقق 7380يدي جاللة امللك، تقدم املشروع يف مارس 
ما خيص وحدات مستعجالت القرب جمموعة من اإلجنازات، ال في

وال مصلحة املستعجالت املتيقلة واإلنعاش، وال فيما خيص اقتياء 

السيارات دايل اإلسعاف والوحدات املتيقلة، واحد اجملموعة دايل 
 .األمور ما ميكيشاي جنيو ونضربو عليها بسطر، واحد شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة اليائبة      

 :السيدة مينة الطاليبالنائبة 

واقع املستعجالت هو ما نشاهده يوميا من خالل       
جمموعة من األفالم اليت اآلن تروج عرب املوقع اإلجتماعية، واقع 
املستعجالت اآلن أصبح يفرض ذاته أن املواطن بدل أن يلجأ 
إلنقاذ حياته، جيد نفسه أمام موت حمقق. املستعجالت يف املغرب 

، l'ambulance من  تبتدئ
l'ambulance   املواطن كيلقاها غري جمهزة، ال

بطبيب ال أبدوات دايل اإلنقاذ للتدخل السريع. حىت أن أحياان 
يطلب ميه أداء واجب البيزين لييقل إىل املستعجالت. واقع 
املستعجالت اآلن، ال وجود لبيية االستقبال، ال وجود ألطباء، 

. ماشي أجانب على هذا البلد وهذا نعاييه وحنن مواطيون مغاربة،
املعايري الدولية اليت أنيا جناب هبا أحياان يف بعض األشياء، ال 
جناب هبا فيما يتعلق بصحة املواطن. صحة املواطن حق دستوري 

، ولكن لألسف جند أن احلكومة 7388اآلن بعد دستور 
  ...يدهارفعت 

 :السيد رئيس اجللسة

ة لسيدة اليائبة من األصالشكرا، هل هياك من تعقيب إضايف؟ ا
 .إضايفاملعاصرة مرحبا تفضلي السيدة اليائبة تعقيب 
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 :النائبة السيدة مرمي وحساة

 .هو السيد اليائب كان يف إطار نقطة نظام وليس تغقيب إضايف

  :السيد رئيس اجللسة

 .ال تعقيب إضايف تفضلوا

 :النائبة السيدة مرمي وحساة

 .ال غري التوقيت

 :جللسةالسيد رئيس ا

 .ها هو التوقيت عيدك

 :النائبة السيدة مرمي وحساة

نعم السيد الوزير ما ميكن ليياش نتكلموا على املستعجالت بال 
ما نتكلموا على وضعية أجهزة سكانرياملثال ابليسبة للمستشفى 

أجهزة سكانري، واللي يف  7اجلهوي لبين مالل اللي كيتوفر على 
، هذا يدعوان للتساؤل، هل أشهر 0حالة عطالة ميذ أزيد من 

هي أعطاب تقيية أم أن هياك أايدي خفية وراء هاد األعطاب 
املتتالية، ال سيما أن القطاع اخلاص كيخدم مزاين، السيد الوزير 
واش اجلهة دايليا ما دخالش يف األولوية دايلكم، واش كتعتابروان 

 ..درجة اثنيةمواطين من 

 :السيد رئيس اجللسة

ك تعقيب إضايف آخر؟ شكرا التجمع الدستوري شكرا، هل هيا
 .تفضلي السيدة اليائبة

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

نتمىن صادقن السيد الوزير أن يتم تطبيق هاد املخطط الوطين 
الذي ذكرمتوه، إلنقاذ ماء وجه املستعجالت املغربية بصفة عامة، 

 حتديدا عمالة املضيق الفييدق مستشفى احلسن الثاين
املستعجالت كارنثية، كتحدث ليا يوميا شجارات بن املواطين 
وبن األطر العاملة، تفضي دائما ابإلنتهاء مبركز الشرطة، فيجد 
املريض نفسه يف السجن عوض العالج، هذا راجع لألنسية، راجع  
كذلك لضعف املهول يف األطر الصحية، كذلك املركز الصحي 

 لصحي فيه واحد القسم خاصالسيد الوزير ابلفييدق، املركز ا
بتصفية الكلي أوال تصفية الدم اخلاص مبرضى الكلي كيفتاقد 
ألبسط التجهيزات، كيفتقد لطبيب خمتص، كيفتاقد لسيارة 

 .فقط 43اإلسعاف، املرضى الطاقة اإلستيعابية 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، تعقيب إضايف آخر، العدالة والتيمية

 :النائب السيد حممد خيي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، بطبيعة احلال الغرض داييل ماشي التهويل، 
ولكن إاثرة اإلنتباه لوضعية املستعجالت ابملستشفى اجلهوي حممد 
اخلامس مبديية طيجة، نتا زرتيه السيد الوزير غتكون طالعيت على 
الوضعية ولكن العرض الصحي للقطاع العمومي عموما يف طيجة 

مستشفى حممد اخلامس مستشفى  ولكن وضعيةليس خبري، 
جهوي كيجيولوا الياس من طيجة ومن املدن داجلهة كلها ميكن 
نقول أبن يعين إيال دخليت كتخرج مأمل، أقل وصف ميكن نقولوا 
ألنه كاين خصاص كبري يف اخلدمات يف األطباء يف الوضعية دايل 

باه هيا تالتجهيزات، كاين مشكل السيد الوزير حقيقي، اثر اإلن
عدة مرات نتمىن أن الزايرة دايلك يتبعها تدخل حقيقي إلنقاذ 

 .مستشفى حممد اخلامس من الوضعية اللي هو فيها



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

33 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .رد السيد الوزير تفضل

 :السيد أنس الدكايل وزير الصحة

السيدة اليائبة تكلمتو على املستعجالت والسؤال دايلكم  
ن سييا، ت دايل املستشفى اجلامعي ابكاين ابلضبط يف املستعجال

اللي على غرار جمموعة دايل املستعجالت مت التوسيع دايلوا 
والرتميم دايلوا، فيه يعين قاعات اإلستقبال اللي توزعات، فيه  

ساعة، فيه وحدة  74ساعة على  74كذلك صيدلية كتعمل 
، ةللتحاليل البيولوجية، قاعة للعالجات اخلطرية جمهزة مبعدات طبي

أان زرت جمموعة اتملستعجالت وزرت ابلليل، كيدعيوكم الديروا 
اللجان برملانية توقفوا على املستعجالت، يف املراكز اإلستشفائية 
أوال ألنه كاين واحد اإلكتظاظ كاين واحد التوجه لألسف مباشر 
ولكن كذلك يف املستشفيات اجلهوية واإلقليمية، قوموا هباد العمل 

دايلكم، اان اليوم تيقول أبن هياك خمطط سيتم وعملوا التقارير 
التقييم دايلوا وسيتم التحسن يعين ولوج هاد املستعجالت، قلت 

داملليون  4سيوات كيمروا من  1األسبوع املاضي أنه يف ظرف
يف املائة  78داملليون دايل املرتفقن عرب املستعجالت،  6إىل 

ن الضغط م دايل اإلستشفاء كيدوز عرب املستعجالت، وهاد
املؤكد أنه خاصوا جتاوب سريع وخاصو كذلك موارد بشرية اللي  

سيوات  1حىت ل 2كتاخذ وقت ماشي ساهل ابش ميكن توجد
سية أطباء دايل  80أو  87عام مث حىت ل طبيب خمتص

 .املستعجالت أو دايل يعين اإلنعاش

 13أريد كذلك أن أؤكد، أنه يف هاد املخطط كانت       
فهاذ املخطط كذلك   11ت القرب، تدارت وحدة ملستعجال

اللي  88دايل مصلحة املستعجالت املتيقلة لإلنعاش  88كان 

سيارة  462عمالت الوزارة،  88التزم هبا املخطط، عمليا 
اإلسعاف، فن هاذي؟ فن كايية؟ كايية يف أرض الواقع، فيها 

املليون  4حلىت  0كتعمل بن   8( من صيف "أ" 03+  97)
رهم، كأنه مستشفى، كأنه قسم دايل املستعجالت دايل الد

متيقل، يعين حيا بعاد على املستوى اللي كيا فيه، يعين رمبا يف 
التسعييات أو يف الثمانييات من قبل، بعاد يف املستوى دايل 
اإلمكانيات أو دايل املعدات اللي عيدان. فعال خاصيا عمل على 

ايل يف اجملال د مستوى املوارد البشرية الشبه الطبية خاصة
املستعجالت اللي كتمشي مع هاد الوحدات املتيقلة أساسي، 
ولكن ما خصيشاي نقولو أبنه مدارتش واحد العدد األمور. جني 
دااب لبين مالل "سكانري" أان ما ميكن ليش نتكلم هياي على واحد 
التجهيز بيوطيب خاسر، غيشوفو عالش، مثال ملا كيزور 

طار ملداخيل دايل هاذ املستشفى يف إاملستشفيات تيسول على ا
يعين اليظام دايل املصلحة دايل الدولة املستقلة املسرية بشكل 
مستقل، ملا تيسول تيقول هلم عالش ما كتعملوشاي يعين العقود 

 .دايل الصيانة، عيدكم هاذ اإلمكانيات

 :السيد رئيس اجللسة

تجمع لشكرا السيد الوزير، منر للسؤال املوايل لفريق ا      
 .الدستوري تفضل السيد اليائب بطرح السؤال

 :النائب السيد هاشم أمني شفيق

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، هل من تدابري فعلية لليهوض بقطاع الصحة       
 ابلعامل القروي؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير
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 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

سيد اليائب، العامل القروي حظي أبولوية وأمهية شكرا ال      
داملوارد البشرية  %63يف قطاع الصحة، وميكن نقول ليك أبن 

دايل  %13راه كتمشي للعامل القروي، كيقول ليك كذلك أبنه 
املؤسسات دايل الرعاية الصحية األولية يف العامل القروي، ميكن 

يعين  8901سيوات من  4يل نقول ليك أبنه يف ظرف وجيز 
 .شكرا 7388املؤسسة دايل الصحة األولية إىل 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد اليائب      

 :النائب السيد هاشم أمني شفيق

شكرا السيد الوزير على تعقيبكم، ولكن يبقى قطاع       
الصحة ابلعامل القروي يعاين الكثري، ال على مستوى البييات 

عتبار  وارد البشرية. فإذا أخذان بعن اإلالتحتية وال على مستوى امل
كيموذج إقليم "مديونة" يف ظل تواجد أكرب مطرح لليفاايت غري 
مراقب مما يؤدي إىل تفشي العديد من األمراض اخلطرية واملزمية 
فضال عن بعض األمراض اليت مل نعد نعرف عيها أي شيء بسبب 

ات بة من جيبانتشار الدخان ليال وهنارا، وكذلك املياه املتسر 
املطرح. السيد الوزير، إقليم "مديونة" يعرف ترحيل الساكية من 
مديية الدار البيضاء يف ظل الربانمج مدن بدون صفيح، وكما 
تعلمون فهذه الفئة هي هشة وفقرية انهيك عن سكان مجاعات: 
"اهلراوين"، "سيدي حجاج"، "اجملاطية"، "أوالد طالب"، 

لسيد الوزير، هذه املراكز الصحية القروية واملياطق اجملاورة هلا. ا
املتواجدة مل تعد تستوعب أعداد املرضى بسبب توقفها من أجل 
اإلصالحات أو بسبب اخلصاص املهول يف األطر، وابلتايل يتم 
اللجوء إىل املستشفى اإلقليمي احملسوب على إقليم مديونة والذي 

فال، لألط ال يتواجد به إال طبيب واحد للوالدة، طبيب واحد
طبيب جراح ومخسة للمستعجالت. جهاز "السكانري" والراديو 
ما خدامييش السبب كيقول ليك دائما بسبب عدم وجود ميزانية 

 للتسيري واقتياء املعدات التقيية حىت الرجال دايل

sécurité ما... 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد اليائب، هل هياك تعقيب إضايف؟ إذن       
 .اإلستقاليل تفضل الفريق

 :النائب السيد الكبري قادة

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير، 

صراحة السيد الوزير، املشاكل دايل الصحة يف العامل       
القروي هي مشاكل عويصة جدا، والدليل على ذلك هو أنه ما 
سلماتش من هاد اإلشكالية حىت املستشفيات اإلقليمية. أعطي 

ه تشفى اإلقليمي دايل "بوعرفة"، اللي صراحة معيية فيمثال ابملس
اختصاصي، ولكن اآلن لو كان منشيو نشوفو اللي  03تقريبا 

على أكرب تقدير. كان القسم  4وال  0مها عليين، نلقاو واحد 
شهور اآلن،  0دايل الوالدة فيه نثالنثة دايل الطبيبات، هادي 

 ما تبقى حىت شي دايل الطبيبات 0بدون طبيبة. هل يعقل أهنم 
وحدة، حيا احلكومة كتقول أبنه خصيا خنفضو من عدد الوفيات 
دايل األمهات احلامالت، ولكن اآلن كلهم خصهم ميشيو واحد 

كيلومرت ابش ميشيو حىت لوجدة. ما هو دوراملديرية   033
اإلقليمية السيد الوزير؟ ألنه ال يعقل أن نثالنثة دايل الطبيبات كلهم 

وشاي. اإلشكال مطروح كذلك على مستوى ميشيو وما يتعوض
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القسم دايل اجلراحة، كاين طبيب واحد، يعمل جبد ولكن هاد 
؟ ما يوقع لو حىت شي congé الطبيب واش ما ميشي

 مشكل؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، تعقيب إضايف آخر للعدالة والتيمية. واحد فيكم       
 .اللي غيعقب، تفضلوا السيدة اليائبة

 :ئبة السيدة عزوها العراكالنا

وادي -السيد الوزير، إقليم أوسرد، التابع جلهة الداخلة      
الذهب، ليس من املعقول اليوم أال يوجد به وال طبيب واحد. 
السيد الوزير، حنن ال نطالب احلكومة بتحقيق أضغاث األحالم. 
حنن ال نطالبها بطبيب ألسرة أو حلي سكين، ولكن نطالبها بتأمن 

ريطة صحية تضمن تكافؤ الفرص يف الولوج للخدمات الصحية خ
جلميع املغاربة؛ اثنيا نطالب السيد الوزير وزارتكم ابحلرص على 
التوزيع العادل للموارد البشرية، وعلى أساسها ويف أوهلا املياطق 

 .وشكراالقروية واليائية واجلبلية 

 :السيد رئيس اجللسة

 .سيد الوزيررد السيد الوزير، تفضل ال      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

شكرا السيدة والسيدين اليائبن، فيما خيص إقليم        
"مديونة" املستشفى هو مستشفى حديث اإلفتتاح، وفعال مازال 
ما ترصدات لو امليزانية اخلاصة به ابش ميكن ييطلق، سوف 

 ة. فيما خيص يعين التغطي7381يستفيد من موارد بشرية سية 
من هاد الساكية ما كتبعدش على  %91الصحية للساكية، راه 

كيلومرت. وهياك اليوم جدول زمين   83املراكز الصحية أبكثر من 
لتقدمي العالجات والربامج الصحية بواسطة الوحدات الصحية 
املتيقلة هادي مسألة أساسية جبماعة "اجملاطية" وكذلك بدوار 

د املراكز الصحية كاين "احلارث" جبماعة "سيدي حجاج". وها
فيهم األطر الطبية وغيعرف افتتاح  7ميها قروية،  0ابإلقليم،  2

مركز يعين الثالث القروي "احلمد" جبماعة "اجملاطية" وغيقلو ليه 
 .دايل األطر التمريضية 7دايل األطر الطبية، و 7

فيما خيص كذلك املراكز الصحية، ميكن نتكلم لكم على       
فحص طيب  48.143لفحوصات اللي مت فيها العدد دايل ا

يف أربع سيوات األخرية، وكاين نسبة دايل التمييع، يعين التلقيح 
دايل التغطية على املستوى اإلقليم، واليسبة دايل  % 92

الزايرات يف إطار برانمج دايل الصحة املدرسية اللي كتوصل  
   .، هذا فيما خيص إقليم مديونة%96كذلك ل

فيما خيص إقليم "بوعرفة"، السيد اليائب احملرتم حنن يف       
مؤسسة حمرتمة، وكالمكم يؤخذ مبحمل اجلد، وسيتأكد إذا كان 

ى طبيب وطبيبة من املختصن اللي كايين فهاد املستشف 03هاد 
متواجدين وال ما متواجدييش، ألن هذا كالم إيال كان صحيح 

زم جتاه هذا، وأان ألتفهو خطري، خاصيا نقومو ابلالزم فهاد اإل
معكم بذلك. فيما خيص التعويض، بطبيعة احلال حيا كل سية  
كاين مياصب وكيعطيو األولوية هلاد األقاليم اللي هي بعيدة، 
وكيفما كتعرفو هاد املسألة هادي، فيما خيص الطب العام ما زال 
ما عيدانش اإلمكانية أنيا نفرضو على األطباء أهنم ميشيو، يعين 

ايلو ما تيبغيش يلتاحق راه تيتم يعين التحويل دايل امليصب داللي 
 .أو اإللغاء دايلو
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فيما خيص إقليم "اوسرد"، اليوم كيحظى أبمهية يف واحد       
الوقت كان عيدان مركز صحي كان مغلق أو حتول إىل مرفق 
عمومي يعين ذات عيدو صفة أخرى، اليوم مع عدد السكان اللي 

ميطقة دايل "الكركارات" هياك اآلن افتتاح  ارتفع، ومع كذلك يف
 .دايل هاد املركز ودعمه ابملوارد البشرية

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير. آخر سؤال لفريق األصالة واملعاصرة يف       
 .القطاع، تفضلوا السيد اليائب

 :النائب السيد سيدي ابراهيم اجلماين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

وال أهيئ السيد الوزير، على املهمة اللي إن شاء هللا أ      
غادي يقوم هبا. سؤال حول حتسن ولوج اخلدمات الصحية ابلعامل 

 .القروي، شكرا

 :رئيس اجللسةالسيد 

 .جواب السيد الوزير  

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد النائب،

اه نفس اإلجتأعتقد أن السؤال الذي سبق يذهب يف       
ويوضح كذلك من خالل جوابيا األمهية اللي كيوليوها للعامل 
القروي، اللي بغيت نقول هو أنه اليوم اإلستثمار يف اجملال الصحي 
يف العامل القروي خيضع إىل خريطة صحية، وحنن نطالب املديرايت 

 -ازملن مل يقم بذلك أو يف طور اإلجن-اجلهوية أبن تسرع إبخراج 
إبخراج تلك املخططات اجلهوية لتكون ورقة توجه العمل أن تسرع 

دايليا، ولكن العمل دايل الشركاء كذلك. يعين أعلم أبن العامل 
القروي وهياك متدخلن اللي كيقومو إبجناز جمموعة دايل 
املشاريع، ولكن تيبقى دائما التأخر يف الفتح دايهلا نظرا ألنه ما 

 ال من انحية املعدات أو املواردتوقعياش وما رصدانش ليها املوارد 
 .الضرورية، شكراالبشرية 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد اليائب 

 :النائب السيد سيدي ابراهيم اجلماين

السيد الوزير، يظهر أن هذه احلكومة واحلكومة السابقة       
 يعين تقوم بتمييز بن العامل القروي والعامل احلضري، املالحظ هياك

خصاص مهول، هياك احتياجات كبرية، ولكن هياك تفسري رمبا 
تفسري ميطقي لقلة اإلهتمام وهو انه ساكية العامل القروي ما  
كيصوتوش ألحزاب معيية، إذن هاد احليف، هذا احليف جيب أن 
يراعى بعن اإلعتبار. أكرب دليل على اخلصاص اللي كاين يف العامل 

صاحب اجلاللة هللا ييصرو،  القروي، هو التدخل املباشر دايل
خالل القوات املسلحة امللكية اللي كل عام كيشهدوها تدخالهتا 
احملمودة واملشرفة يف اجلبال، ويف القرى، ويف العامل القروي وكذلك 
يف املياطق اليائية. هذا التدخل يعين حممود، ولكن هياك تدخالت 

ك دليل كذلأخرى دايل.. هو يعين احلمالت الطبية املتيقلة هذا  
على أنه احلكومة ما عاطياش اإلهتمام، ألنه هذه املبادرات 
مبادرات يعين خارج إطار احلكومة. لذلك رجاء سياسة احلكومة 
والربانمج احلكومي خاصو يهتم هباد العامل القروي، العامل القروي 
راه حيتاج اإلهتمام ألنه ما موفرين لوش مسائل أخرى، ما كاييش 

ش طرق، ما كاييش يعين وسائل دايل الراحة. مدارس، ما كايي
لذلك صحة املواطن، وصحة اإلنسان اللي كيعيش يف العامل 
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القروي إيال ما اهتميياش هبا راه غادي يكون عبء إضايف 
للمياطق احلضرية اللي كذلك حىت هي عيدها مشاكل، وأكرب 

 ...دليل هو ما قاله الزمالء اآلن فهاد اجللسة

 :ةالسيد رئيس اجللس

 .شكرا السيد اليائب، تعقيب إضايف العدالة والتيمية      

 :النائب السيد أمحد صدقي

تيشكروكم السيد الوزير، على الدفعة األخريمن األطبة       
املخصصة لإلقليم دايل "تيغري"، ولكن تيبقى اإلشكال الكبري 
واملزمن وأقول املزمن هو التأخر يف األشغال دايل هاد املستشفى 

إلقليمي، رغم أنه تعطات الصفقة دايل الشطر الثاين، ورغم ا
التطمييات العديدة واملتكررة اللي تلقيياها، األمر ال يزال على ما 
هو عليه. أرجو ميكم السيد الوزير، تدخال حامسا يف هذا 

 .شكرااملوضوع، 

 :السيد رئيس اجللسة

 .رد السيد الوزير 

 :ةالسيد أانس الدكايل وزير الصح

 شكرا السيد الرئيس،

أوال يعين، ال ميكن أن نقبل أن نقول أبنه الساكية يف       
العامل القروي أو فن ما كانت أهنا غتكون مهمشة أو مقصاة 
بسبب أصوات، يعين هذا شيء غري مقبول ونرفضه، وأعتقد كل 
هيا األحزاب املتواجدة عيدها ميتخبن ابلعامل القروي وما عيدانش 

 .نه يتم هذا اإلقصاء وهذا شيء خطريبتاات أ

فيما خيص العامل القروي، أان تكلمت وقلت اشيو هي       
اإلمكانيات اللي كيعطيها قطاع الصحة، ايال خذييا قطاع الرتبية 
الوطيية غادي نلقاو نفس الشيء، إيال خدييا قطاعات أخرى 

ا يغيلقاو نفس الشيء، غيلقاو أبنه إمكانيات كبرية كرتصد. اخذي
األطر الطبية تكلمت  ...مثال اإلانرة والربط ابملاء إىل آخره

عليها قلت أبنه أغلبية تيوجهوها، األدوية أغلبية األدوية كتوجه 
اىل املستوصفات ابلعامل القروي، وسية من بعد سية كيزيدو من 

موقع ابلعامل القروي دايل نظام  88امليزانية املخصصة إىل ذلك، 
ملستعجلة اللي مت اإلحداث دايلو، وخاصة املساعدة الطبية ا

الوحدات اللي فيها، يعين، وحدات دايل الوالدة، ابلتايل اليوم راه 
دايل املراقبة دايل الوالدة ابلعامل القروي وما  %28حيا وصليا ل

زال بغييا منشيو نستمرو فهاد املسألة هادي، وكذلك الوحدات 
 11عامل القروي، كايية ابل  %13دايل مستعجالت القرب يعين 

وحدة اللي مت اإلجناز دايهلا، أسطول اليقل واإلخالء الطيب 
 ...دايل 4تكلمتيو عليه كاين 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وشكرا لكم على مسامهتكم. ومنر إىل       
القطاع املوايل، القطاع املكلف ابملغاربة املقيمن ابخلارج واهلجرة، 

ارح لوزير بسؤال أول لفريق العدالة والتيمية، تفضل طمرحبا السيد ا
 .السؤال فريق العدالة والتيمية

 :النائب السيد حممد يوسف

أعلن املغرب بطريقة إرادية، عن قرار تسوية وضعية       
األجانب املقيمن بصفة غري قانونية ابملغرب. نسائلكم السيد 

جليد هلذه لتيزيل االوزير، عن التدابري اليت ستتخذوهنا لضمان ا
 اإلسرتاتيجية؟
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 :ةالسيد رئيس اجللس

 .تفضل السيد الوزير، اجلواب      

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

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

سياسة  7380املغرب بشكل إرادي تبىن ميذ  ابلفعل      
جديدة للهجرة، ميكن نقولو أبنه الوحيد يف الضفة اجليوبية اللي 
وعى أبن كايية حتوالت كبرية فيما خيص تدبري اهلجرة. وابلفعل 
هاد السياسة انطلقت العتبارات متعددة: االعتبار الوطين أن 

ايل تطلب وابلت املغرب ما بقاش فقط بلد عبور، أصبح بلد إقامة
أنه تكون هاد السياسة ابش تعطي إمكانيات للياس اللي قررو 
أهنم يعيشو داخل املغرب، توفر هلم الشروط القانونية والشروط 
دايل اندماج جيد، والشروط القانونية حتققت كما ذكريت السيد 
اليائب، ومت تسوية الوضعية يف العملية االوىل كانت 

ملف اللي حتطات،  71.333ة ، العملية الثاني70.396
مت تغيري امليظومة القانونية اللي مسحت ألطفاهلم ابش يدخلو 

طفل داخلن اليظام التعليمي  2633للمدارس، اآلن عيدان 
املغريب يف القطاع العام، وعدان كذلك عيدهم احلق على مستوى 
التطبيب، وعيدهم احلق على مستوى السكن االجتماعي، 

ستوى التكوين املهين. املغرب نظرا هلاد وعيدهم احلق على م
السياسة واللي هي إرادة ملكية قوية أصبح حيظى هبذا االستثياء، 

، املغرب غادي يعرف تيظيم أول ميثاق 7381لذلك يف دجيرب 
وقارة، نظرا لوعي األمم  عاملي من أجل هجرة ميظمة وميتظمة

تكامل.  ماملتحدة أبن التدبري جيب أن يكون تدبري مجاعي وبشكل 
امليتدى العاملي  7381كذلك املغرب غيحتضن يف دجيرب 

، هو فضاء اللي كيكون 88للهجرة والتيمية يف اليسخة دايلو 
فيه اجملتمع املدين كيكون فيه القطاع اخلاص، كيكون فيه 
القطاعات احلكومية من أجل التفكري يف تدبري مجاعي متكامل 

 اتش لألسف عيدها شأنإلجياد حل هلاد املشاكل اللي هي ما بق
 .دوليا وكونيا، شكراوطين أو خاص بكل دولة أصبح شأان 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد اليائب      

 :النائب السيد نور الدين قرابل

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير، تتقومو بواحد اجملهودات كبرية على       
 وم االحتاد االفريقي محل املغربمستوى اهلجرة تيشكروكم. الي

مسؤولية، واعطاان الرايدة يف جمال اهلجرة يف شخص جاللة امللك 
نصره هللا. القرار األممي كذلك بتيظيم ميتدى دويل يف دجيرب 

كذلك هذا اعطاان مسؤولية أكرب دولية وألول مرة يف   7387
ملسؤولية االتاريخ االفريقي وال يف التاريخ العريب إىل غري ذلك، إذن 

مشرتكة يبدو يل السيد الوزير، خصيا خندمو على واحد القضية 
أساسية اللي أشار هلا جاللة امللك، شيو هي؟، هو الياس يعتربون 
أبن اهلجرة عيدها بعد سليب، اهلجرة هلا بعد إجيايب إذا وظفت يف 
االجتاهات اإلجيابية. ابلتايل جيب أن نصحح هذا املفهوم، املفهوم 

مفهوم خطأ معريف، بعد ذلك ميكن أن نوضح أمور   الفكري،
كثرية، وابلتايل حنن حنتاج إىل مقاربة تشاركية يكون فيها البعد 
اإلنساين، والبعد االجتماعي، والبعد الثقايف والبعد القانوين حىت 
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نعيش عيشا مشرتكا يف هذا العامل، وحنول اهلجرة من مسار يعين 
 ء ومفيد إىل غري ذلك وابينمسار سليب إىل مسار إجيايب معطا

 .سللتيمية، شكرا السيد الرئي

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هياك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد الوزير هل من رد؟ 

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

فهاد املقاربة اجلديدة اللي هي مقاربة ابلفعل أشاطركم       
 ابلفعل املغرب رائد فيها، واللي صاحب اجلاللة، مين قدم

l'agenda  يف القمة االفريقية األخرية كانت مقاربة
اللي ركزات على االفريقي، و -استثيائية اللي كتعطي البعد االفريقي

اليقط: اهلجرة وفعل التيمية، اهلجرة اللي غدعم التعاون  0
جيوب، واهلجرة اللي غتعطي البعد التضامين. وغيعطي -جيوب

 ...مهاجر افريقي يف العامل 07رقم فقد لالستئياس كاين 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا. منر إىل السؤال املوايل للسيدات       
 .السادة اليواب من الفريق احلركي، تفضلي السيدة اليائبة

 :يثة احلامتيالنائبة السيدة غ

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات احلكومية املتخذة       
 .على االستثمار يف املغرب، وشكرالتشجيع مغاربة العامل 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب السيد الوزير 

الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية  السيد عبد الكرمي بنعتيق،
 :اهلجرةف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون املكل

ابلفعل املغرب يف حاجة ألبيائه ابش يسامهو يف التيمية       
عن طريق االستثمار، غيعطي بعض األرقام لالستئياس حتويالت 

مليار درهم اللي كتساهم يف تيشيط  67مغاربة العامل هل 
 كتمشي  %70كتمشي جملال العقار؛   %23االقتصاد، فيها 

  %2جملال حتسن وضع املعيشي لعائالت مغاربة العامل؛ وفقط 
كتمشي لالستثمار. لذلك هياك تفكري والتفكري موجود، أوال  

إىل  %83كاين صيدوق لدعم االستثمار الدولة كتساهم به يف 
د املليون دايل الدرهم واللي كتشتارط على أن أي  8حدود 

قيمة هذا  من %78مستثمر مغاربة العامل خاصو يساهم ب
ابإلضافة  80املشروع بواسطة العملة الصعبة، كاين كذلك اجلهة 

إىل واحد اخللية دايل املتابعة. حيا خصيا انتقلو من نثقافة اعتبار 
العقار هو اجملال الوحيد إىل نثقافة أخرى أمشل ما دام أنه املهاجرين 

يف الياتج اخلام العاملي، وابلتايل  %964يف العامل كيسامهو ب
من مداخيلهم تبقى يف بلدان االستقبال. نتمىن أن هاد  07%

الرقم يتغري وجزء ميهم يساهم يف إنعاش االقتصاد عن طريق 
 .االقتصاد، شكرااالستثمار وماشي فقط يف تيشيط 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا تعقيب السيدة اليائبة

 :النائبة السيدة غيثة احلامتي 

امة حقيقية للتيمية االقتصادية االستثمار هو دع      
واالجتماعية يف املغرب، إذن من الضرورة تعزيز وتشجيع جمهودات 
احلكومة، وكذلك تفعيل اإلجراءات واآلليات املتخذة من طرف 
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احلكومة ابإلضافة إىل تيظيم اجتماعات يف الدول األجيبية 
كذا و لتحسيس املستثمرين املغاربة ابملؤهالت املتواجدة يف املغرب، 

اإلصالحات وخصوصا القانونية اليت تسري يف هذا اإلجتاه، رمبا  
كذلك إحداث خلية داخل السفارات الستقطاب املستثمرين 
ومواكبة إحداث املشاريع يف املغرب، اإلقدام على دراسة 
إمكانيات اإلستثمار يف العامل القروي واملؤهالت اليت يقدمها هذا 

ر ع ميذ سين عن تبسيط املساطاجملال، ابإلضافة إىل رمبا نسم
اإلدارية، عن تقليص اآلجال، عن الشباك الوحيد، عن املراكز 
اجلهوية لإلستثمار، إال أن هذه اآلليات كلها غري مفعلة ابلشكل 
الصحيح، لذلك رمبا جيب أتهيل مراكز اإلستثمار ودعم صيدوق 

 80دعم إستثمار املغاربة يف اخلارج، وكذلك تفعيل اجلهة 
اربة املقاولن، ابإلضافة إىل عدة إجراءات اليت ميكيها أن للمغ

 .وشكراتساهم يف الزايدة يف اإلستثمار ابملغرب، 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير تفضل      

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :ني ابخلارج وشؤون اهلجرةاملكلفة ابملغاربة املقيم

كما أشارت السيدة اليائبة أبنه جيب أن يتغري إدراك مغاربة     
العامل للتفاعل مع االستثمار، وأن ييتقل إىل اإلستثمار يف قطاعات 
واعدة، ابلفعل كاين هياك الصيدوق، هاذ الصيدوق كاين عيد 
صيدوق الضمان لكن ال يستعمل تقريبا، يف حن أن الدولة  

داملليون درهم بدون مقابل، ما ترجعهاش غذا،  8وصل فيه إىل كت
لذلك احيا كيقومو بلقاءات، قميا بلقاءات مع كفاءتيا يف أملانيا، 
قميا بلقاءات مع الكفاءة دايليا يف اإلمارات، قميا بلقاء مع  
كفاءتيا يف أمريكا، وغادي نستمرو تيدخلو يف عملية التحسيس 

ي يف، أان قلت أبنه اهلجرة يف العامل هلتغيري هاذ اإلدارك الثقا
 .كيسامهو بيسبة كبريةمليون مهاجر يف العامل،   781

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لك السيد الوزير، وشكرا على مسامهتكم يف هذه       
اجللسة. ومنر إىل قطاع اليقل مرحبا ابلسيد الوزير بسؤال أول من 

قطاع  بطرح السؤال،الفريق اإلشرتاكي، تفضل السيد اليائب، 
 .اليقل

 :النائب السيد حممد أبركان

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

طلة السيد الوزير يف البواابت اجلالية املغربية ابش جييو ابلع      
دايهلم، واش احلكومة وجدت شي أسطول البحرية، يف املوانئ 

 .شكراالياظور؟ و املغربية وخاصة طيجة احلسيمة 

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير      

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

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد النائب احملرتم،

أكيد أنه اإلهتمام دايل هاذ احلكومة ابجلالية املغربية هي       
هلا، وخاصة يف هاذ املرحلة دايل العطلة، وهاذ من األولوايت داي

 8العام تتعرفو أبنه عيدان واحد الفرتة اللي هي ممتدة، إذن من 
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، عيدان عيد الفطر حوايل 88يونيو حىت للبداية دايل شتيرب 
غشت، وعيدان  77يونيو، عيدان عيد األضحى حوايل  84

الوزارة  شتيرب يف اخلارج، ابلتايل 83حلىت ل 0الدخول املدرسي 
اشتغلت مع الفرقاء اآلخرين، ألن احيا جزء اللي مرتبط ابليقل 
وإال اللجية الوطيية اللي مشتغلة على هاذ امللف قد جهزت كل 
ما هو متاح يف الوسائل دايل اليقل وابألساس البواخر، مادام 
تكلميت على املوانئ سواء كان امليياء دايل طيجة املديية أو طيجة 

يرة اخلضراء أو ال حىت الياظور أملرياي وأيضا اخلطوط املتوسط اجلز 
 الطويلة اللي كتمشي لربشلونة واللي تتمشي حىت لفرنسا سيط وال

 .الرئيساللي تتمشي حىت جليوا إبيطاليا، شكرا السيد 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد اليائب      

 :النائب السيد حممد أبركان

 املشكل كبرية كيوصلو للموانئ دايلاجلالية راهم فواحد       
 دايل البواخر 4إسبانيا، كاين كاع البواخر مليلية عيدها 

trasmediterranea   ما كاين حىت شي واحد
، عالش الدولة دايهلم عيدها البواخر؟ COMANAV دايل

ما عيدهاش الدولة دايليا؟ احيااي عيدان  COMANAV احيااي
دايل  بواخر اللي كيجيو للموانئاملشاكل كبرية ألن على الثمن، ال

تلة املغرب غالية على اجلالية كيمشيو على مليلية احملتلة وال سبتة احمل
ومين كيخرجو كيلقاو األوالد القاصرين وكيلقاو الياس دايل 
اهلجرة وكيهجمو عليهم على أوالدهم ألن خاص املوانئ دايليا 

 دايليا كوماانفألمان يكونوا البواخر دايل الشركات ا اللي فيهم

COMANAV  وال دايل اخلواص كاين الياس اللي بغاوا يكريو
ولكن املساعدة ما كانش ولكن داميا كتجوبين إيال كاين شي 

حاجة أان جنيب لك املستثمرين اللي غادي يكريو وما تعطيييش 
وال كيجيبوا التهريب  cete هاديك اللي كتكون كيمشي

 ..املعيشية

 :السيد رئيس اجللسة

كرا السيد اليائب، هل هياك تعقيب إضايف؟ هل هياك من رد ش
 السيد الوزير؟

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

 شكرا السيد الرئيس،

 ال غري السيد اليائب تيعرف أبنه كومانف

COMANAV  ن شحال هادي دارت فاييت ما بقاتش وأ
القطاع هو قطاع حمرر، السيد اليائب مرحبا أان من غدا نستقبلك 
 جيب ليا املستثمرين، الرخص متاحة جلميع املستثمرين املغاربة يف

إطار داك التعادل اللي عيدان مع الطرف اآلخر إيال كانت مها 
إيال عيدك شي واحد مرحبا  4حيا  4إيال عيدهم  83عيدهم 

 .مشكلما كاين حىت شي 

 :د رئيس اجللسةالسي

منر إىل السؤال املوايل للسيدات والسادة اليواب من فريق األصالة 
 .واملعاصرة، تفضل السيد اليائب

 :النائب السيد سعيد الضور

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، شهدت الطريق السيار الرابط بن أكادير ومراكش 
د وقوع كرو يف اآلونة األخرية وابلضبط ابجلماعة الرتابية أمس
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حوادث مميتة كان آخرها احلادنثة املروعة اليت وقعت يوم السبت 
تسببت فيها شاحية من احلجم الكبري  7381مارس  82

بسبب خلل يف الفرامل خملفة مصرع عدد كبري من الضحااي وتطرح 
هذه الفاجعة أسئلة عن األسباب الكامية وراء هذه احلوادث 

ار وقوعها على مستوى املهولة وخاصة ظروف ومالبسات تكر 
هذه اليقطة ابلذات ومدى جناعة أساليب املراقبة الطرقية للحد 
من التجاوزات املرتبطة ابحلمولة غري القانونية والسرعة املفرطة 
واحلالة امليكانيكية والتهور يف السياقة. ألجله نسائلكم السيد 
الوزير عن اإلجراءات اليت ميكن أن تقوم هبا وزارتكم من أجل 
تقوية املراقبة الطرقية الكفيلة ابحلد من وقوع مثل هذه احلوادث 
املميتة؟ وعن إمكانية التدخل ملعاجلة االختالالت يف بياء امليحدر 

 كيلومرت؟  73اخلطري أبمسكرود املمتد على أزيد من 

 :ةالسيد رئيس اجللس

 .شكرا، جواب السيد الوزير

جهيز ير التالسيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد اليائب، ابلفعل احلادنثة األخرية واحلوادث 
اليت سبقتها فهاد املقطع دايل أمسكرود اللي تكلمتوا عليه ال 
ميكن إال أن نرتحم على الشهداء دايل الطريق، ولكن من الياحية 

ر هو متعارف عليه دوليا من حيث املعايري، التقيية هاد امليحد
لكن هياك إشكاالت اللي مرتبطة أساسا ابلطريقة دايل التعاطي 
دايل الشاحيات ودايل اليقل الثقيل مع هاد امليحدر اللي من 
خاللو اللجية الوطيية مث اللجن اإلقليمية اللي اشتغلت على امللف 

ة ت، أوال مرتبطمن الياحية التقيية حددت جمموعة من اإلشكاال

ابلسالمة دايل هاد الطريق مبعىن اجلانب اللي مرتبط اليوم ابلباحة 
اللي غادي تكون قبل ما نوصلوا لداك امليحدر واللي غيفرضوا 

ابش يدوز ويستاراحوا فيها وتكون  poids lourd على
فيهم املراقبة. املسألة الثانية مرتبطة ابلكامريات اللي غدار على 

زائد املراقبة دايل الوزارة اللي غادي يكون يف  طول امليحدر
ابش يكونوا على حساب  483والكيلومرت  192الكيلومرت 

 كيلومرت املراقبة اللي هي إجبارية، تيشتغلوا على  73داك 

une 3ème voie  يف اإلمكانية أنيا نديروها من
 الياحية التقيية راه حيا تيشتغلوا عليها يف داك امليحدر ابش نوسعوا
زائد جمموعة من املخارج اللي اآلن متاحة أيضا من الياحية التقيية 
واللي حنن بصدد دراستها ابش نقللوا من احلجم دايل اخلسائر 

ابلفعل  امليحدر اللي تيبقى املادية والبشرية دايل احلوادث يف هاد
 .من امليحدرات اخلطرية على الصعيد الوطين. شكرا

 :ةالسيد رئيس اجللس

 .لسيد اليائبتعقيب ا

 :النائب السيد سعيد الضور

شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات، إال أنه ملي 
تيشوفوا اإلحصائيات وهاد الشي عيدكم غادي نشوفوا أبنه كاين 
يعين واحد الرتابط ما بن األسباب دايل هاد احلوادث، خصوصا 

قوا ر هاد احلادنثة دايل مارس ونفس احلادنثة يعين حبيث أنه وقع حت
الضحااي وهداك امليحدر وال نقطة سوداء، حىت أنه رمبا كاين اللي 

   pont de la mort  تيقول لك عالش مانديروهلاش
للتذكري أظن أبنه زايدة على هاد اإلجراءات فشركة طرق السيار 

 ..عيدها مسؤولية، مسؤولية واحيا تيالحظوا أبنه الصيانة



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

43 

 :السيد رئيس اجللسة

هل هياك من تعقيب إضايف؟ هل من رد  شكرا السيد اليائب،
 .عيد السيد الوزير تفضل

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

هو السيد الرئيس، الشركة دايل الطرق السيارة ابإلضافة 
قطع، إىل وزارة التجهيز واليقل هم واعين ابخلطورة دايل هاد امل

والشركاء دايليا كلهم اليوم على الصعيد اإلقليمي واملركزي 
يشتغلون على بلورة بديل اللي غيكون بديل حقيقي من السالمة 
الطرقية يف هاد املسار أان مشيت معك وقلت لك اليوم بدييا 

واحد  une troisième تيشوفوا واش ما نديروش
كن ن مكلف ولاخلط الثالث فداك امليحدر كله اللي غادي يكو 

من حيث السالمة الطرقية غيكونوا، زائد إجبارية أنه كل الوزن 
الثقيل سواء كانوا شاحيات حمملة غايكون ييزلوا لواحد الباحة 
قبل ما يوصلوا له ويتم املراقبة دايهلم اللي غتكون مراقبة جد دقيقة 
على أساس أنه كل واحد اللي بغى يكمل ميشي وفق هاد املراقبة 

إلجراءات حنن واعين ابخلطورة دايل هاد املسلك فإذن ا
 ..واإلجراءات اآلن كانت بدات ولكن فهاد احلادنثة األخرية

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، ونشكركم على مسامهتكم معيا ونيتقل إىل قطاع األسرة 
والتضامن واملساواة والتيمية اإلجتماعية مرحبا السيدة الوزيرة 

 .الدستوري تفضل السيد اليائببسؤال أول لفريق التجمع 

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن ارتفاع حاالت العيف املوجه ضد 
 .شكرااليساء؟ 

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  
 :اعيةوالتنمية االجتم

 شكرا السيد الرئيس،

السيد اليائب احملرتم، أوال ما عيدانش األرقام اآلن ابش 
 7339نقولوا قد ارتفع العيف يف املغرب، عيدان األرقام دايل 

ووزارة التضامن طلقات الدراسة الثانية البحث الوطين الثاين 
 النتشار العيف ابملغرب اللي إن شاء هللا خترج اليتائج دايله األخري

داك الساعات نقدروا نعرفوا مقارنة األرقام دايل اآلن  7381
ونقولوا واش ارتفع وال اخنفض، ولكن اللي  7339مع دايل 

بغيت نقول أنه اليوم بن أيدييا قانون اللي هو غادي يساعدان 
للحد من العيف امليتشر يف املغرب اللي صادقتوا عليه واللي اليوم  

 دان مراكز اإلستماع اللي كيمولوها بكيتأجر احلمد هلل، اثلثا عي
مليون دايل الدرهم ابش تستقبل اليساء املعيفات وكذلك   08

كرتشدهم ابش حياربوا العيف الذي يطاهلم، وما نساوش كذلك 
أن هياك محالت حتسيسية اللي هي تبغي نشر الوعي يف اجملتمع 

ك من أجل إرساء نثقافة احرتام اآلخر وكذلك نثقافة التعايش املشرت 
 .البسيطةعلى هاته 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد اليائب
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 :ابيتاسالنائب السيد مصطفى 

وزارة العدل كلها كتأكد أبن هياك  شكرا السيدة الوزيرة،
ن إمهال ، كايارتفاع دايل احلاالت دايل العيف املوجه ضد اليساء

مد، االغتصاب، القتل الع 4046األسرة كاين ارتفاع حبوايل 
، السيدة الوزيرة 7386-7388اإلجهاض بن سييت 

احملرتمة آخر الوصااي دايل الرسول عليه الصالة والسالم قبل أن 
ييتقل إىل الرفيق األعلى وهي استوصوا ابليساء خريا، اليوم اللي  
كيشوفوا يف اجملتمع هو أنه قربيا نديروا واحد التطبيع مع احلاالت 

 اء وهذا هو اخلطري يف األمر، صحيحدايل العيف املوجه ضد اليس
أن هياك جمموعة من اإلجراءات كتقوموا هبا وهذا ما نكروهش 
ولكن واش ميكن نلخص إسرتاتيجية دايل احلد من العيف يف 
اجملتمع يف جمرد إجراء اللي مرتبط ابلدعم دايل اجلمعيات أوال 
  إجراء معن مرتبط بدعم اجلمعية دايل اإلستماع، ال أعتقد أان
كيظن أبن العمل كل عمل خاصه يتعمل على مستوى التوعية، 
العمل كل عمل خص تكون إسرتاتيجية وطيية وييخرطوا فيها 
مجيع القطاعات األخرى، مث السيدة الوزيرة ابهلل عليك اليوم  
كيعرفوا أبن ابإلضافة لألزمات االقتصادية اللي كتعيشها املرأة 

واحد  سيارة ابش خترج من املغربية اليوم مضطرة ابش أهنا تشري
املضايقات عديدة اللي كتعرفها يف اجملتمع، الكلفة أيضا الكلفة 
اإلقتصادية دايل العيف اليوم خمجلة، األرقام اليوم صادمة، ملي  
كيشوفوا ما يقع اآلن على مستوى دايل األنرتنيت وعلى املواقع 

رف أبنه ال يش اإلجتماعية امسحي يل نقول لك السيدة الوزيرة
املغاربة اليوم أنيا اليوم نكونوا نعامل املرأة املغربية هباد الدانءة،  
كيظن أبن اإلسرتاتيجية بعيدا عن اإلجراءات والتدابري الفردية 
امليعزلة واللي كتيزل بشكل يعين عمودي لن تفيد املوضوع، رجاء 
خاص الفرقاء، خاص التعليم، يكون عيدان تعليم اللي كيكرس مث 

دايل ميظومة القيم، احيا يف التجمع الدستوري كيقولوا اإلهنيار 
 ..أبن األسرة هي اليواة احلقيقية دايل اجملتمع

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا لك، هل هياك من تعقيب إضايف؟ تفضل السيدة الوزيرة 
 .تفضلي

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  
 :والتنمية االجتماعية

حيا متافقن على هاد الشي اللي قلتوا كامل طبعا ا
والرسول صلى هللا عليه وسلم توجه إىل الرجال وقال هلم" استوصوا 
ابليساء خريا" بغييا نشوفوا هاد الشي يف السلوك وبغييا نشوفوه  
كذلك يف طريقة التعامل، وبغيت نقول أبن املرصد الوطين الذي 

قارير واحد فيهم  دايل الت 7خرج  7384أحدنثته الوزارة يف 
كيقول أن العيف األكثر ممارسة يكون يف الفضاءات العمومية 
حيث تتواجد الرجال واليساء، وابلتايل خصيا اليومه كليا كيفما 
قليت السيد اليائب أنيا انفعلوا القانون ونشتاركوا يف حماربة هاد 

 ..ةالعيف محاي

 :السيد رئيس اجللسة

مية ال املوايل فريق العدالة والتيشكرا السيدة الوزيرة، ومنر للسؤ 
 .تفضل السيد اليائب

 :النائب السيد أمحد اهليقي

السيدة الوزيرة احملرتمة، استبشر األشخاص يف وضعية 
إعاقة للمشروع احلكومي اهلادف إىل ميح الدعم املادي هلذه الفئة 
احلاملة للمشاريع وذلك يف إطار تشجيع اإلندماج املهين 
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للدخل هلذه الفئة، تيفيذا ملشروع إنشاء صيدوق واألنشطة املدرة 
دعم التماسك اإلجتماعي، إال أن هذه العملية إال أن هذه عملية 
التيزيل تعرف صعوابت وتعقد يف مساطر اإلستفادة، مما حيول 
دون حتقيق األهداف املرجوة من إخراج هذا الصيدوق. وعليه 

ويد عمل ارتكم لتجنسائلكم السيدة الوزير احملرتمة عن إجراءات وز 
 .را؟ وشكهذا الصيدوق ضماان لتيسري استفادة املستحقن

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  
 :والتنمية االجتماعية

أوال أشكر السيد اليائب على هذا السؤال، ولكن بغيت 
ا حنكموا على الصيدوق بدون املعطيات، أبنه ما ميكيش لي نقول

املعطيات كتقول اآلن يف احملور الرابع املتعلق ابألنشطة املدرة 
مشروع ممولة من  933للدخل أنيا وصليا إىل تقريبا ما يصل إىل

هذا الصيدوق مبا يقارب االعتمادات اليت سخرت هلا هذه 
 مليون دايل الدرهم، هذا كيتكلموا غري 43املشاريع دايل 

األنشطة املدرة للدخل ما كيتكلموش على الصيدوق جبميع 
اخلدمات اليت يقدم األشخاص يف وضعية إعاقة وعيدي هيا 
التفاصيل دايل حاملي هاته املشاريع ابإلعاقات املتيوعة وكذلك 
ابليسب املختلفة. بغيت نقول أنه كانت ابلفعل هياك مشاكل 

 ذفات شرط السن،حبال مثال شرط السن اللي دخالت الوزارة ح
هياك تدخل دايل الوزارة كذلك فيما يتعلق ابملشاريع املتعلقة 
ابلعمليات الفالحية رخصت أن تقبل كذلك هاته املشاريع وكاين  
كذلك الشرط دايل الوصل دايل حمل ابليسبة اللي كيقدموا 
مشاريع جتارية هذه حىت هو دخالت الوزارة وحذفتها، وهذه من 

ياها تشجيعا لألشخاص يف وضعية إعاقة التيسريات اليت قدم
 ..مجيع اجملاالتحاملي املشاريع املتيوعة يف 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد اليائب تفضل

  :النائب السيد عبد اجمليد آيت العديلة

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدة الوزيرة، بداية نثمن كل هاد اإلجراءات 
إنزال الدعم للفئات دايل اللي قمتوا هبا من أجل تسريع 

األشخاص ذات إعاقة، ألنه الربملان بعدما صادق على القانون 
اإلطار اللي كاين من هاد الفئة هذه بقييا كيتاظروا ووقع أتخر، 
ولكن اليوم بدى التيزيل يف هاد اإلجراءات، اللي كيطلبوا ميكم 

من الدستور اللي حتدث  04السيدة الوزيرة هو أنه طبقا للفصل 
على متتيع هاد الفئة ابحلقوق دايهلا كاملة سواء اإلجتماعية 
واملدنية. وبغيياكم ابإلضافة هلاد اإلجراء اللي قمتوا ابش تديروا 
إعادة أتهيل األشخاص واإلدماج يف احلياة اإلجتماعية وتيسري 
التمتع ابحلقوق واحلرايت، املسألة األخرى هو إحداث فضاءات 

اين غياب هلاد الفئة هذه خاصة هبا وهذا ك ترفيهية ورايضية ونثقافية
هلاد اليوع دايل الفضاءات، املسألة األخرى هو أنه األسر اللي 

يف حالة إعاقة راهم كيعانيو  عيدهم هاد األبياء دايهلم األطفال
واحد املعاانة شديدة جدا، بغيياكم خالل التيزيل دايل هاد 

األم   ه إيال كانت واحداإلجراءات ابش حنسسوا ابملعاانة دايهلم ألن
كرتافق واحد اإلبن دايهلا كاين اللي أان عيدي حاالت اللي 

دايل املعاقن يف البيت يعين كيعانيو واحد املعاانة  7عيدهم 
اللي ذكرتوا ليا يف  4شديدة خاص الدعم وخاص هاد احملاور ب 

القانون اإلطار ابش يكون واحد التيزيل يف أقرب وقت اللي خيفف 
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ة دايل هاد الياس، وأهم شيء هواحلرص على تقليص املعاان
 .اهلشاشة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل هياك من تعقيب إضايف؟ رد السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،

ش دوق اببغيت نعطي مؤشر واحد على جناعة هاد الصي
يبقاو الصيدوق إيال مشييا القانون اإلطار ميكن غادي نتيهوا وإال 
اجلواب هو السياسة العمومية امليدجمة واملخطط التيفيذي اآلن 
اللي هو كيأجرأ هذه السياسة امليدجمة، صيدوق التماسك 
االجتماعي كيقدم واحد املؤشر مهم خدمة لألطفال يف وضعية 

آالف  83اليوم نقدروا نتكلموا على إعاقة يف جمال التمدرس، 
تلميذ يف وضعية إعاقة يستفيد من خدمات صيدوق التماسك 
االجتماعي وهاد الشي ما كانش قبل كان عيدان مشكلة كيا  

مليون دايل الدرهم لدعم  82كيقدرو نسخرو تقريبا واحد 
املراكز اليت تقدم هذه اخلدمات. اليوم كيقدروا نغطيوا احلاجة 

طفال يف وضعية إعاقة وهذا واحد اإلجناز مهم بفضل الكاملة لأل
صيدوق التماسك االجتماعي وكيقولوا أبن اليوم كاين كذلك 
مراكز خاصة الستقبال األشخاص يف وضعية إعاقة بفضل 

 .يصيدوق التماسك االجتماع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا ونشكرك على مسامهتك يف هذه اجللسة. ومنر إىل القطاع 
املكلف إبصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، مرحبا السيد املوايل 

الوزير والسؤال األول لفريق العدالة والتيمية، تفضلي السيدة 
 .اليائبة

 :النائبة السيدة مرمية بومجعة

 63سيوات إضافة  5السيد الوزير، اعتمد املغرب ميذ 
  ندقيقة لتوقيته وذلك بداية من فاتح أبريل إىل متم شهر أكتوبر م

كل سية هاد املقتضى التدبري اجلديد خلف ردود فعل متبايية 
وسط فئات عريضة من املواطين واملواطيات. لذلك نسائلكم 
السيد الوزير عن اآلاثر املرتتبة عن هذا اإلجراء وكذا عن وقعه 

 على اإلدارة املغربية؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .جواب للسيد الوزير

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

شكرا السيدة اليائبة، فعال كما تفضليت هاد كاين واحد 
القلق واحد انشغال من طرف الرأي العام الوطين ابإلضافة دايل 
ساعة إىل التوقيت الرمسي للمملكة واحلكومة متفاعلة مع هاد 

غي نذكر يف البداية أبنه هاد اإلجراء مت اختاذه االنشغال، لكن نب
بياء على اليتائج دايل واحد الدراسة اللي كانت متت يف 

وهاد الدراسة اللي بييت على أن إضافة ساعة إىل  7388
التوقيت الرمسي للمملكة فهاد الفرتة ابتداء من بداية شهر أبريل 

كذلك غادي ميكيا من االستفادة من ضوء الشمس ملدة أطول  
سيمكييا من أتخري هاديك الساعة دايل الذروة اللي كتميز 
ابالرتفاع املتزامن للطلب الكهرابئي امليزيل واإلداري والصياعي، 

اللي مت  7387ومن بعد كان هياك إصدار املرسوم دايل 
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ألن بعض املواطين تيعتقدوا أنه يف  7380التعديل دايلوا يف 
س كتجي وزارة إصالح اإلدارة يوم األحد األخري من كل شهر مار 

والوظيفة العمومية وكتعلن على إضافة ساعة هداك البيان غري  
كيذكر املواطين ابش يضيفوها ألن كاين هياك واحد اإلطار 
تيظيمي مرجعي اللي هو املرسوم، لكن خالل هاد املدة كلها 
الوزارة كتوصل بيشرات إخبارية من طرف وزارة الطاقة واملعادن 

 اة املستدامة اللي كتبن الفوائد دايل إضافة هاد الساعة فيموالتيمي
اث يتعلق ابإلقتصاد يف احملروقات وأيضا فيما يتعلق ابحلد من انبع

الغاز دايل اثين أوكسيد الكربون ميكن نعطيك فقط الرقم دايل 
أنيا كيستافدو يعين، يف اقتصاد كيرحبو يف االستهالك  7382

ميغاواط، وفيما يتعلق ابحلد من  69دايل الطاقة مبا يقارب 
ألف طن،  64انبعاث الغاز دايل اثين أوكسيد الكاربون حوايل 

وما نساوش أيضا تقليص الفارق الزمين بيييا وبن الشركاء دايليا 
 .، شكرافيما يتعلق ابإلضافة دايل هاد الساعة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد اليائب

 :يليالنائب السيد حسن عد

 شكرا السيد الرئيس،

ة السيد الوزير، يف اجلواب دايلكم كتقولوا فعال أبنه الفاتور 
الطاقية املغرب كيستافد من هاد اإلجراء، أيضا احلفاظ على 
العالقة مع، الشراكة مع الشريك األورويب حتديدا، لكن اللي هو 

 يفمؤكد السيد الوزير أنيا اليوم املواطن املغريب كاين جدل حقيقي 
اجملتمع حول اآلنثر دايل هاد التوقيت على املعيش اليومي دايلو، 
ولذلك اليوم إيال كان شي مطلب معقول هو أنه خص يكون 

دقيقة  63واحد التقييم شامل لألنثر دايل هاد اإلضافة دايل 

على التوقيت الرمسي، ملي كيقولوا تقييم شامل، يعين، ما  
لكن كيمس رة الطاقية، و كيمشيش فقط للجوانب املرتبطة ابلفاتو 

أيضا اآلاثر اإلجتماعية اآلاثر الصحية، اآلاثر اليفسية إىل آخره، 
 وهيا نسوق الدعوات اليت إرتفعت مؤخرا املتعلقة بتكييف التوقيت

املدرسي، على األقل املفروض أنه تكون واحد املرونة يف التعامل 
رتبية لمع هاد املعطى هذا، كيتأسفو أن األكادمييات اجلهوية ل

والتكوين واحيا يف منوذج دايل جهوية متقدمة هي، يعين، مكبلة 
وغري قادرة على تكييف التوقيت واإليقاعات الزميية مع 
اخلصوصيات اجملالية للمياطق اليت تغطيها، وذلك على األقل ال 

 بد من تكييف التوقيت املدرسي؛

أنه  ةال بد من اإلسراع بتقييم شامل هلاد اإلختيار خاص -اثنيا
اجلدل اآلن كاين حىت يف األوساط األماكن األوروبية، يف الربملان 
األورويب، هياك نقاش حقيقي إلعادة اليظر يف هذا اإلختيار، 

 .الوزيرشكرا السيد 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد الوزير

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

فيما يتعلق مبالءمة التوقيت املدرسي، هذا حق مكفول بطبيعة 
احلال داخل يف إختصاصات واملرجعيات القانونية تتخول 
للسلطات اجلهوية اتخد مثل هاد اإلجراء، لكن..، كايية إشارة 

 ..إىل أن

 :السيد رئيس اجللسة

زير، ومنر للسؤال املوايل للسيدات السادة اليواب شكرا السيد الو 
 .من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد اليائب
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 :عباسيالنائب السيد عمر 

السيد الوزير، بعد سيتن من اعتماد بالدان اإلسرتاتيجية الوطيية 
 ملكافحة الفساد، نسائلكم اليوم عن مآالهتا؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .ب السيد الوزيرجوا

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

اململكة املغربية اخنرطت يف هاد املسار دايل الوقاية 
  7388ومكافحة الفساد ميذ عدة سيوات، لكن مع دستور 

ي حبيث أن كانت هياك واحد، كان هياك واحد التحول نوع
جاب واحد العدد دايل الفصول اللي كرتسخ  7388الدستور 

القواعد دايل احلكامة اجليدة وربط مسؤولية ابحملاسبة وكذلك تعزيز 
قيم اليزاهة يف املرفق العام، هو ما التزمت به احلكومة احلالية يف 

ة إطار حمورها الثاين يف الربانمج دايهلا، اإلسرتاتيجية الوطيية حملارب
الفساد هي مكسب، مكسب مهم جدا ألنه جاب واحد املقاربة 
أفقية وعبأ فيها واحد العدد دايل الفاعلن، وخاصة ابإلضافة 
للفاعل احلكومي هياك القطاع اخلاص وهياك أيضا اجملتمع املدين، 
احلكومة احلالية أول من اليصوص األوىل اللي اشتغلت عليها 

اربة إبحداث اللجية الوطيية حمل وصدارهتا، كان هو املرسوم املتعلق
الفساد اللي كيرتأسها السيد رئيس احلكومة، وهاد اللجية الوطيية 
حملاربة الفساد عقدت قبل بضعة أسابيع اإلجتماع األول دايهلا 
 اللي تدرس فيه التقرير دايل احلصيلة دامليجزات القطاعية واألفقية

عام ويف القطاع املرفق اليف جمال الوقاية، ويف جمال حماربة الفساد يف 
 .اخلاص، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، تعقيب السيد اليائب

 :النائب السيد عمر عباسي

ية التقارير الوطيية والدول السيد الوزير، مع كامل األسف
تبن هشاشة اجلواب وهشاشة ما مت القيام به يف هذا اجملال، جيب 

مطالبا  7388ج سية أن نتذكر طويال أنه الشباب املغريب خر 
وعود ورفعت شعارات، وإبقرار السيد  إبسقاط الفساد، وقدمت

رئيس احلكومة السابق امليجز يف هذا اجملال كان ضعيفا، وبعد كل 
هذه السيوات وبعد كل هذا الطموح ما زالت احلصيلة تراوح 
مكاهنا، هياك تضارب للمصاحل هياك الفساد الكبري، هياك 

هياك عدم اإلعمال ملضامن اتفاقية األمم قطاعات ذات أولوية 
املتحدة ملكافحة الفساد، هياك بطء حكومي كبري ومهول، كل 
هذه األمور الفساد يف بالدان اليوم عائق أمام الدميقراطية، عائق  
كبري، عائق أمام التيمية واحلكومة اليت تبدو أهنا عاجزة يف العديد 

تعن ت الكربى اليت يمن اجملاالت يبقى الفساد من بن اجملاال
عليها أن تتجاوز الشعارات وأن تتجاوز الكالم وأن تتجاوز الكثري 

 ..عمليا هلذا الوابءمن الوعود لتتصدى 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل هياك من تعقيب إضايف؟ العدالة والتيمية

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

اتيجية، د اإلسرت ها السيد الوزير، أوال البد أن هنيئكم على
طبعا إىل جانب الدستور كاين االتفاقية الدولية اللي صادق عليها 

 7املغرب وكتلزموا أبنه خاص يدير هاد االتفاقية، أان غيثري معكم 
 دالقضااي أوال اجملتمع املدين غري ممثل إال ب
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transparence يف حن أن داك السيد الرئيس را ،
كلم لفساد وهاد املتكلم اللي تهو هو رئيس مجعية برملاين ضد ا

عضو هاد اجلمعية دايل برملانين ضد الفساد واللي كانت ساهرة 
مع السيد الوزير السابق وخدمات مع هاد اإلسرتاتيجية غيبتوها 
اليوم، اليوم درتوا املرسوم درتوا اللجية الوطيية اللجية الوزارية إىل 

ملانية ضد معية الرب غري ذلك ما كاييش اجملتمع املدين مبا فيه اجل
الفساد هذه األوىل، الثانية هو هاد الشي إذا كان غادي من حيث 

مليار دالسيتيم راه  883املالية دايهلا مليار ونص دايل الدرهم 
بزاف خصه يتوضح للمغاربة كيفاش احيا غيحاربوا الفساد بواحد 

 .دايل مليار ونص، شكراالتمويل اللي هو كبري من هاد احلجم 

 :رئيس اجللسة السيد

 .رد السيد الوزير

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

مع األسف لست متفقا مع السيد اليائب اللي كيقول 
أبنه ما كاييش إرادة وما كاييش عمل، التجارب الدولية يف حماربة 

خيس أسوء طريقة حملاربة الفساد هو التهويل وتبالفساد بييات أبن 
عمل املؤسسات، ما يكفانيش الوقت ابش نوضح لك تكلميت 
على اتفاقية األمم املتحدة حملاربة الفساد اللي اجتمعت مؤخرا يف 

للي  فيييا وترأست فيها الوفد املغريب وكان فيها تيويه كبري اجلهود ا
 ص وحكومة، واإلجراءاتكيبذهلا املغرب، جمتمع مدين وقطاع خا

معروفة خرجيا البوابة دايل الشكاايت مبعاجلة الشكاايت وتدبريها 
وصادقيا فهاد املؤسسة على القانون اللي كيضمن حق الوصول 
إىل املعلومة اليت هي يف حوزة اإلدارة، ابليسبة للمجتمع املدين 
السيد رئيس احلكومة مبقتضى املرسوم عن ممثلن على اجملتمع 

دين ماشي ممثل واحد اللي هو ترانسبارنسي املغرب وهو الشبكة امل
 ..امالوطيية حلماية املال الع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وشكرا لكم على مسامهتكم السيد 
الوزيريف هذه اجللسة، ومنر إىل القطاع املوايل قطاع اإلقتصاد واملالية 

فضل يق األصالة املعاصرة تمرحبا السيد الوزير بسؤال اآلين لفر 
 .أحد السيدات والسادة نواب من فريق األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد حممد اشرورو

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، عن شفافية نظام األفضلية الوطيية يف الصفقات 
 العمومية نسائلكم؟

 :ةالسيد رئيس اجللس

 .تفضل السيد الوزير

 :ير االقتصاد واملاليةالسيد حممد بوسعيد، وز 

شكرا السيد اليائب على هاد السؤال، وكما تعلمون 
تعتمد ميظومة الصفقات العمومية ببالدان على مبدأ حرية الولوج 
إىل الطلبات العمومية واملساواة بن املتعاملن وتركز وتعطي أمهية 
خاصة لتسهيل ولوج املقاوالت املغربية خاصة املتوسطة والصغرى 

مارس  73يف هذا الصدد املرسوم دايل الصفقات دايل ميها، و 
اللي تتعتمده اإلدارات العمومية وبعض املؤسسات  7380

 : كيكرس هاد اإلهتمام ب العمومية واجلماعات احمللية
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إاتحة اإلمكانية لصاحب املشروع ابلتيصيص  -أوال
كتزاد   % 88على ميح األفضلية للمقاولة الوطيية يف حدود 

 لة األجيبية؛على املقاو 

من  % 73إلزام صاحب املشروع بتخصيص  -اثنيا
املبلغ املتوقع للصفقات برسم كل سية مالية موجهة للمقاولة 

 الوطيية الصغرية واملتوسط؛

التيصيص على حتصيص الصفقة يعين كيقسموا  -اثلثا
 داك الصفقة من خالل طبعا أجزاء ابش نشجعوا املقاولة الوطيية؛

د  دفرت الشروط اخلاصة على التعاقالتيصيص يف -رابعا
 من الباطن، أيضا من أجل تشجيع املقاولة الوطيية؛

تبسيط مسطرة إبرام الصفقات العمومية من خالل إعفاء  ،وأخريا
م املقاوالت من تقدمي الشهادات واملراجع التقيية اليت تتبث جتربته
 اوإجنازهم لألعمال املشاهبة إال ابليسبة للصفقات الكربى، شكر 

 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد اليائب تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

 شكرا السيد الرئيس،

بطبيعة احلال السيد الوزير اهلدف من طرح هاد السؤال 
  ةهو أوال تشجيع ودعم املقاوالت والشركات املتوسطة والصغري 

كيالحظوا حاليا السيد الوزير أبنه ما درتوش واحد تقييم هلاد 
املقتضى هذا دايل مرسوم الصفقات العمومية فيما خيص األفضلية 
الوطيية، ألن املقاوالت املتوسطة والصغرية إيال شجعياها غادي 

نشجعوا امتصاص جزء كبري من البطالة، أيضا السيد الوزير تيطلبوا 
ذ ية هلاد املقاوالت هذه، واثنيا ضروري األخإضافة حتفيزات إضاف

بعن اإلعتبار البعد اجلهوي إلعطاء الصفقات، اليوم تيشوفوا كاين 
األفضلية الوطيية ولكن حىت األفضلية اجلهوية حىت هي خصيا 
ندخلوها بعن اإلعتبار انخذوها بعن اإلعتبار عالش؟ ألن اليوم 

تافدش لية و اجلهوية ما كتستيلقاوا أبنه جمموعة من املقاوالت احمل
من الصفقات اللي كتكون يف هاديك اجلهة الشي اللي تيخليها 
عرضة جملموعة من اخلسائر جملموعة من املشاكل اهليكلية مشاكل 
دايل التسيري الشيء اللي تيخليها أهنا كتسرح واحد العدد كبري 

 لمن املستخدمن، إذن الزم السيد الوزير أوال مراعاة هاد املشك
هذا واثنيا بغييا أيضا رمبا هذا مرسوم الصفقات العمومية خصه 
مراجعة ويكون واحد تكون واحد املالءمة مع القانون التيظيمي 

 .الرئيسللجهات، وشكرا السيد 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير تفضل

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

شكرا السيد اليائب احملرتم، أان متافق معاك إيال كانت 
شي مراجعة ميكن تكون مراجعة معكم بتشارك، ولكن أيضا كاين 
واحد اجلانب آخر، خص املقاولة بعد أوال تشجيع داملقاوالت 
الصغرى واملتوسطة هذا ال يعين متفق مع كل الكل متافق عليه 

املشاكل  ة تشجيع حلولكن أيضا تشجيع التيافسية دايل املقاول
املتعلقة ابخلزيية دايهلا، حل املشاكل املتعلقة ابملسألة دايل سوق 
الشغل يعين املقاولة خاصها توضع خاصة املقاوالت الصغرى 
املتوسطة يف صلب هاد االهتمامات، اجلانب دايل الصفقات ما 
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هو إىل جزء وجزء مهم من التشجيعات املقاولة الوطيية، وشكرا 
 .سرئيالسيد ال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، ومنر إىل سؤال آين لفريق التجمع الدستوري فليتفضل أحد، 
 .تفضل السيد اليائب

 :النائب السيد حممد الوالف

 شكرا السيد الرئيس،

 .السيد الوزير، عن التهرب الضرييب أسائلكم؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 تفضل السيد الوزير اجلواب

 :، وزير االقتصاد واملاليةالسيد حممد بوسعيد

سؤال قصري واجلواب غيكون شوية الطويل، أوال حماربة 
الغش، التهريب الضرييب من أولوايت العديد من احلكومات وراه 
وافقتيوا على واحد القانون اللي كان مشروع بقانون ابليسبة 
للوالايت املتحدة األمريكية اللي كتحاصر كل املواطين دايهلا عرب 

مة   يف حماولة حملاربة الغش والتهرب الضرييب، يف بالدان احلكو العامل
كتعطي هلاد الورش أولوية كربى والظواهر دايل الغش والتهرب 
الضرييب عيدها أسباب ومسببات وهي أشكال وأنواع إىل آخره 

دايل الرافعات الرافعة األوىل تتعلق  4بغيت نذكر لكم غري 
يع املقاوالت ساطر عرب تشجبتخفيف العبء الضرييب وتبسيط امل

أداء واجباهتم يف إطار تكريس املساواة بن الفاعلن  على
اإلقتصادين ونشر نثقافة املقاولة املواطية، وكمثال على ذلك كل 
اإلجراءات اللي اخذيياها يف قانون املالية خاصة القانون املالية 

 حتفيز  ميها الضريبة التصاعدية على الشركات، ميها 7381
للمقاول الذايت، ميها مراجعة املدونة العامة للضرائب ابش نبسطو 

 األمور؛

تشجيع امللزمن على آداء ما بذمتهم عرب التسهيالت   -اثنيا    
اللي تتقوم هبا مديرية الضرائب واملبادرة األخرية اللي إن شاء هللا 

ن م هاد العام تيتاظرو ميها اليجاح، اللي هي مبادرة مرة أخرى
أجل اإلعفاء من الغرامات والفوائد إىل آخره من أجل آداء ما 

 بذمة هاد امللزمن؛

بسيط مساطر اآلداء عرب الثورة الرقمية اليت قامت ت  - اثلثا    
هبا مديرية الضرائب، دااب ميكن يل نقول لكم أن تقريبا تقريبا 

دايل التعامل مع مديرية الضرائب تتم بطريقة  833%
مبا فيها الشكاايت واألجوبة والتبليغ  %833، إلكرتونية

والتحصيل إىل آخره... هادي وفرات ليا حوايل ألف موظف اللي  
كانوا كيشتغلو يف مهام ال تليق هبم اللي غادي يتوجهو كلهم 
للرافعة الرابعة اللي هي تشديد املراقبة وسد الثغرات القانونية، ومن 

ثبيت قانون املالية عرب ت بييها اإلجراءات كما قلت اللي جات يف
رقم التعريف املوحد للمقاولة على مجيع الواثئق، عرب حتديد داك 

آالف درهم يوميا عن كل  83مبلغ التكاليف القابلة لرسم 
مقاولة وعن كل مورد، عرب التيصيص على إلزامية تقدمي البيان 
السيوي للمبيعات املفصلة حسب الزبياء، بغيت نقول لكم أن 

لضرائب حتاصر وحتارب كل املتملصن، شكرا السيد مديرية ا
 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد اليائب      
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 :النائب السيد حممد الوالف

 شكرا السيد الوزير،

أان اليوم ال أريد أن أانقش معكم املقاومة الضريبية اليت       
 دية، كما أنين ال أريد أنهي عادية ابليسبة لكل ميظومة اقتصا

أتطرق إىل امليادين الغري مهيكلة ألهنا تستلزم دراسة إجتماعية 
واقتصادية قبل أن نتحدث عن الضريبة. ولكيين أريد فقط أن 
ألفت نظركم إىل موضوع امليدان املهيكل أو الشركات املهيكلة، 
حيث أن املراقبة الضريبية حتدث ضغط كبري على شركات معيية 

قطاعات معيية، بييما هياك قطاعات أخرى ال تقوم فيها  وعلى
الدولة ابملراقبة اليت تستلزم عليها وهي مثال املصحات املختصة 
ومؤسسات التعليم اخلاص اليت ما زالت فيها معامالت جتارية 

وإين أطلب ميكم  noire تشوهبا بعض الغموض يعين فيها
ب تلميع أجنع، كما جي السيد الوزير، أن تعملوا على عدالة ضريبية

صورة مصلحة الضرائب لكي تتغري العقليات ويصبح املواطن 
 .شكرا ،فخور أبداء ضريبته

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف؟ ليس هياك تعقيب إضايف، إذن       
أشكر السيد الوزير على مسامهته معيا. ومنر إىل قطاع األوقاف 

الة د الوزير بسؤال لفريق األصوالشؤون اإلسالمية، ونرحب ابلسي
 .واملعاصرة، تفضل السيد اليائب

 :النائب السيد حممد الربنيشي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

نسائلكم السيد الوزير عن التدابري واإلجراءات املتخذة       
بغاية التحضري اجلديد ملوسم احلج املقبل، وللتأطري ومواكبة 

 .سيةالاحلجاج املغاربة هلذه 

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير      

 :السيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

السيد اليائب احملرتم أشكرك على سؤالك، كما تعلمون       
يب إلرشاد، فيها التأطري اإلداري والطقضية احلج فيها التوعية وا

والعلمي، فيها اليقل الدويل واحمللي، فيها السكن وفيها التيقل 
واإلقامة ابملشاعر. مبعىن هيالك ترتيبات على املستوى الوطين، 

      .وهياك ترتيبات مع السلطات السعودية

 جابليسبة للمستوى الوطين، هيالك دورات تدريبية للحجا       
وهياك توعية إدارية ألطر الوزارة والتوعية الصحية ابإلشرتاك مع 
وزارة الصحة، وبرامج إنتاج وصالت إعالمية ملراحل احلج 
ابخلصوص، والتيسيق مع وزارة الصحة يف هاد الباب والتحضري 
مع الشركتن الياقلتن، والتيسيق مع وزارة الصحة وانتقاء املؤطرين 

 .حاجا 23كل املرافقن مبعدل مؤطر ل

ابليسبة للتيسيق مع السلطات السعودية، وقع اإلجتماع        
السيوي مع السيد وزير احلج، وحتددات املسؤوليات مع اجلهات 
 السعودية فيما يتعلق برتتيبات القدوم واليقل، وتوضع اإلطار العام
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للسكن والتغذية، وتوضعات الرتتيبات لسالمة احلجاج أنثياء 
ة، اجلمرات، والرتتيبات الضرورية لإلقامة مبك التفويج يف جسر

والرتتيبات لتوفري انقالت شحن األمتعة، وكذلك ترتيبات املسار 
السريع مبطار جدة ابليسبة لتيظيم احلجاج دايل التيظيم الرمسي.  
كل هذه الرتتيبات وقعت طبعا ابإلستفادة من مجيع التجارب 

 .شكرادايل السيوات املاضية 

 :جللسةالسيد رئيس ا

 .تعقيب السيد اليائب      

 :النائب السيد حممد الربنيشي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كيما كتعرفو أن احلاج العادي تيخلص       
ألف درهم ألجل واحد اخلدمات تقدم هلم، ولكن هاديك  83

 اخلدمات اللي تتقدم له يف إطار يعين املرافقة اخلدمة يف الرتتيبات
للسكن ولألكل وال حىت يف التأطري للمواكبة الدييية. كيما لليوم و 

" كانت  نقول لك السيد الوزير، أن العام اللي داز يف خميمات "ِمىنى
خيمة، وكان العدد كثري جدا  84يضم  883يف املخيم رقم 

 ...أخرىوزد انهيك عن حمتلن آخرين من أجانب 

 

 

 

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف؟ إيال كان من شكرا للسيد اليائب،       
 .رد السيد الوزير عيدكم شي رد

 :السيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

" أوال مسألة كتعلق ابملساحة        ابليسبة للقضية دايل "ِمىنى
اللي كتعطيها السلطات السعودية، يعين ابليسبة هلادوك اللي  

 .و هذا هو شكراكيجيكيتزادو راك عرفتيهم مين  

 :السيد رئيس اجللسة

ورفعت  شكرا تقبل هللا مياسك احلجاج، شكرا للجميع      
 .اجللسة

 

 


