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 الثماننيو  ةاخلامسحمضر اجللسة 
 

 (.م0292 ماي 7ه )9341 شعبان 02 االثنني :التاريخ

 س النواب.رئيس جملل الثاينالنائب  رشيد العبدي السيد: لرائسةا

دقيقة ثالثة زواال والابتداء من الساعة ال اتساعثالث  :التوقيت
 .نيالثالثة و الثاني

مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  األعمال:جدول 
 احلكومية التالية:

 الصحة؛ 
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث 

 العلمي؛
 الوزارة املنتدبة املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة؛ 
  ؛والتنمية املستدامةالطاقة واملعادن 
 ؛الشباب والرايضة 
 ت؛لتنمية القروية واملياه والغااببة الدولة املكلفة اباتك 
 املكلف حبقوق االنسان؛ 
  الوزارة املنتدبة املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع

 املدين الناطق الرمسي ابسم احلكومة.
 :السيد رشيد العبدي رئيس اجللسة

 الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلنيبسم هللا الرمحن 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 افتتحت اجللسة،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

نلتقي جمددا يف جلسة األسئلة الشفهية يف إطار مراقبة العمل       
سؤاال هتم قطاعات:  42احلكومي، ويتضمن جدول أعماهلا 

 حة، الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحثالص
العلمي، القطاع املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة، الطاقة واملعادن 
والتنمية املستدامة، الشباب والرايضة، والقطاعات املكلفة بكل 
من التنمية القروية واملياه والغاابت، حقوق اإلنسان، العالقات مع 

 .تمع املدينالربملان واجمل

قبل البداية يف جدول األعمال، أعطي الكلمة اآلن للسيدة       
أمينة اجمللس لتالوة املراسالت فلتتفضل مشكورة.. السادة النواب 

 .هللا جيازيكم خبري االلتحاق ابملقاعد.. تفضل السيد النائب تفضل

 :السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس

 :من السيد رئيس احلكومة بتوصلت رائسة اجمللس       

ن ، يوافق مبوجبه على اتفاقية التعاو 21.92مشروع قانون رقم -   
القضائي يف املواد املدنية والتجارية واإلدارية، املوقعة ابلرابط يف 

 بني اململكة املغربية ومجهورية النيجر؛ 0297ديسمرب  02

يوافق مبوجبه على تعديل  22.92مشروع قانون رقم -   
املواد  توكول مونرتايل بشأن املواد املستنفذة لطبقة األوزونبرو 

أكتوبر  91املستنفذة لطبقة األوزون املعتمد بكيغايل رواندا يف 
 ؛0292

يوافق مبوجبه على اإلتفاق بشأن  27.92مشروع قانون رقم -   
بني  0297ديسمرب  02اخلدمات اجلوية املوقع ابلرابط يف 

 حكومة مجهورية النيجر؛حكومة اململكة املغربية و 

يوافق مبوجبه على اإلتفاق حول  92.92مشروع قانون رقم -   
اإلنتاج السينمائي والسمعي البصري املشرتك املوقع ابلرابط يف 

 .بني اململكة املغربية واجلمهورية الربتغالية 0297ديسمرب  21
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ومن جملس املستشارين، توصلت الرائسة مبشروع قانون رقم       
يقضي إبحداث مؤسسة األعمال اإلجتماعية لألشغال  23.94

 .العمومية كما وافق عليه جملس املستشارين

ومن اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية توصلت الرائسة       
 .مبقرتح قانون بتنظيم اإليقاف الطيب للحمل

 عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل      
 73، هي: 0292ماي  7أبريل إىل  42هبا جملس النواب من 

سؤاال كتابيا، مت سحب سؤالني شفويني.  909سؤاال شفواي، 
 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة األمينة،

 حضرات السيدات والسادة،

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعماهلا،       
. السؤال األول متعلق 1ونستهلها بقطاع الصحة عدد األسئلة 

بتعميم التغطية الصحية الشاملة للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
 .من الفريق احلركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :النائبة السيدة ليلى احكيم

 شكرا السيد الرئيس،

من طرف احلكومة السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة       
 لتعميم التغطية الصحية نسائلكم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

السيدة النائبة احملرتمة، السؤال املتعلق ابلتغطية الصحية       
الشاملة، بالدان كما تعلمون تعمل بطريقة تدرجيية، وبشكل 
تدرجيي لتحقيق هاذ اهلدف دايل التغطية الصحية الشاملة. كاين 
هناك نظام للتأمني الصحي اإلجباري عن املرض اللي انطلق يف 

وصلنا  0221 يف من يعين %41، وصلنا اآلن ل0221سنة 
دايل عدد املنخرطني دايل التغطية نظام املساعدة الطبية  %42ل

"راميد"، كذلك التغطية الصحية ابلنسبة للطلبة اللي ميكن نوصلو 
من الطلبة وكذلك املهاجرون يف  422.222فيها إىل حوايل 

منهم كيستافدو. هباذ الشكل  02.222وضعية قانونية اللي اليوم 
ايل التغطية إىل حد اليوم، واليوم تفتح الورش د %24وصلنا ل

الكبري كذلك دايل التأمني على املرض ابلنسبة للعمال الغري 
األجراء أو املستقلني، واللي كما يف الربانمج احلكومي يف أفق 

 .شكرا %12يعين نسعى إىل الوصول إىل تغطية دايل  0209

 :السيد رئيس اجللسة

 .قيب السيدة النائبةشكرا السيد الوزير، تع      

 :النائبة السيدة ليلى احكيم

شكرا السيد الوزير على التوضيح دايلكم، كيف كتعرفو       
السيد الوزير املنظومة الصحية تعاين من نواقص واختالالت 
متعددة على مجيع املستوايت، ونشخصها يف اخلصاص املهول يف 

ذات التوزيع العادل لاملوارد البشرية وكذا عدم اعتماد حكامة يف 
املوارد البشرية على مجيع اجلهات واألقاليم، ابإلضافة إىل النقص 
يف التجهيزات واللوجستيك، زايدة على ذلك السيد الوزير، ال زال 

ر، تعميم التغطية الصحية مل يصل إىل املبتغى املطلوب. السيد الوزي
الذي حلد الساعة ال نعرف  0201-0292جناح خمطط الصحة 

 طوطه العريضة وال توجهاته العامة، رهني بتعميم التغطية الصحيةخ
 .الشاملة
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نطالبكم السيد الوزير، ابلتعجيل إبصدار النصوص التنظيمية       
املتعلق ابلتأمني  12.91الالزمة لتنزيل مقتضيات القانون رقم 

اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بفئة املهنيني والعمال 
شخاص الغري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، املستقلني واأل

وكذا فتح قنوات احلوار السيد الوزير مع مجيع الفاعلني املهنيني 
قصد اخلروج بنصوص تنظيمية بغية الوقوف على مجيع اإلكراهات 

 .وإجياد حل هلا

واضحة وتنص  12.91من القانون  2السيد الوزير املادة       
ان عن اجملهودات اليت قمتم هبا، الربملعلى فتح احلوار، نشكركم 

وخرج يف القانون خرج يف اجلريدة  12.91صادق على القانون 
الرمسية، ولكن السيد الوزير حلد اآلن املهنيني من صيادلة وأطباء 

 ...ومهندسني وصناع تقليديني

 :السيد رئيس اجللسة

لسيد ا شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضايف؟.      
 .الوزير تفضلوا

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

شكرا، فيما خيص الورش دايل التغطية دايل املستقلني اآلن       
هناك دراسة فئوية ألصناف العمال اللي كنقومو هبا حتت إشراف 
الوزارة دايل الشغل واإلدماج املهين شرعات بعض القطاعات 

فادة مهنية لالست-سوسيواحلكومية يف التشاور مع الفئات ال
، بداية 0292كتكلم على بداية اإلستفادة هناية  "CNSS"و

ابلنسبة لبعض الفئات يعين دايل املهن املنظمة. كاين  0291
الوزارية اليت ستجتمع -هناك كذلك العمل دايل اللجنة بني

لتصادق على أعمال تلك اللجن. فيما خيص التغطية الصحية 
أن ننجح هاد الورش إذا مل يواكبه الشاملة، فعال ال ميكن 

 .اإلمكانيات املالية الكافية وكذلك اإلمكانيات البشرية

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال الثاين عن "راميد" للسيدات       
والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية. 

 .ورا، تفضل السيد النائبفليتفضل أحد واضعي السؤال مشك

 :النائب السيد عبد الرمحان خيري

 شكرا السيدة الرئيس،

إن الوضعية املتأزمة اليت يعرفها نظام املساعدة الطبية       
"الراميد"، تتطلب من احلكومة تقدمي التوضيحات الالزمة بشأن 
مسامهة املستفيدين من هذا النظام أمام اخلدمات املتدنية املقدمة 

. فما هي التدابري الكفيلة لتحسني هذه اخلدمات اليت تبقى هلم
 .دون مستوى ضمان حق املواطنني يف التطبيب والعالج؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

شكرا السيد النائب، نظام املساعدة الطبية "الراميد" هو       
جمتمعي أساسي ابلنسبة لبالدان دايل مغرب  ورش إجتماعي
، دايل مغرب العدالة اإلجتماعية، وال 0299دستور ما بعد 

ميكن كيفما كانت املشاكل اليت ميكن أن تعرتض طريق يعين تنزيل 
هذا الورش اإلجتماعي، أن جتعلنا نرتاجع. ولذلك الزم أن نتكلمو 

ألن ملا كنشوفو أوال على ما حققه هاد النظام دايل "الراميد"، 
 les" األرقام دايل اإلرتفاع دايل نسبة املستفيدين اللي مها يعين

RAMEDistes" يف  % 22من اخلدمات اللي إرتفعت ب
ظرف أربع سنوات، ارتفاع يعين العدد الكبري دايل الكشوفات 
اخلارجية واإلستشارات ابملاليني، كذلك ارتفاع العدد دايل 

ومرضى الضغط الدموي، ومرضى املتكفل هبم مرضى السكري، 
القصور دايل الكلي. كل هادي إجنازات أساسية ابإلضافة إىل 
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جمموعة دايل املعدات الطبية املهمة املتطورة اللي اصبحت يعين 
بفضل هاد النظام، بفضل التمويل دايلو عرب امليزانية دايل الدولة، 

 يناآلن ماازال ما كاينش هيئة مستقلة، وما زال ما كاينش يع
استدامة دايل التمويل، ولكن هذا هو الورش اللي حنا غاديني 

 .فيه ابش ميكن نرسخو النتائج اإلجيابية دايل هاد الربانمج

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب      

 :السيد النائب عبد الرمحان خيري

حينما  خريا شكرا على الردود، يف احلقيقة حنا استبشران      
انطلقت هاد "الراميد" من هاد اجلهة دايلنا اللي هي جهة بين 

خنيفرة. ولألسف الشديد، هاد البطاقة دايل "الراميد" إيال -مالل
اتفقتو معاان معايل الوزير، خاصنا نبدلو هلا السمية، من "الراميد" 
نردو هلا "مترميد"، حلقاش املواطنني دايلنا كاملني تيتمرمدو هباد 
البطاقة هادي، ال من انحية مجع امللف، وال من انحية مّلي تياخذ 

شهور عاد  3شهور وال  4البطاقة اللي هي على شهرين وال 
تياخذ البطاقة، وإيال بغا ايخذ املوعد خاصو مدة، وإيال مشا 
خذا املوعد التجهيزات معطلة، أما األدوية ما كايناش. هلذا إيال 

 سمية ونديرو هلا "التمرميد"، واللياتفقتو معااي نبدلو هلا ال
 .احلكومة خاصها تكون جدية فهاد التغطية الصحية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس       
هناك. إذن منر مباشرة إىل السؤال املوايل حول أتخر إجناز جمموعة 

السادة دات و من املؤسسات اإلستشفائية للرتاب الوطين، للسي
النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، فليتقدم أحد واضعي 

 .السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب

 

 :النائب السيد حممد احويط

السيد الوزير، نسائلكم حول أسباب أتخر إجناز جمموعة       
 .من املؤسسات اإلستشفائية

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير، جوابكم      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد النائب،

فعال، يف السنوات األخرية جمموعة دايل اإلستثمارات       
العمومية يف اجملال دايل الصحة عرفت الطريق دايهلا إىل الوجود، 
ولكن ذلك طرح إكراهات مرتبطة ابمليزانية، مرتبطة أبمور تقنية، 

كاين   ار برامج خارجية، يعين،مرتبطة بتعبئة موارد كذلك يف إط
تعدد الشركاء هناك كذلك ما هو مرتبط ، يعين، ما هو تنظيمي، 
املرسوم املنظم للصفقات العمومية، الوقت اللي كيستلزمو 
الدراسات اللي ميكن اتخذ الوقت، مث اإلكراهات اللي كيطرحوها 
بعض مكاتب الدراسات اهلندسية والتقنية يف اإلجناز دايل 

م، أو بعض املشاريع اللي كتعرف، يعين، خالف التصامي
 .ومنازعات وكتمشي للقضاء وتيكون صعوبة دايل فسخ العقود

عمل بصدد ال -كقطاع منوذجي-اليوم حنن بصدد، يعين،       
إىل جانب وزارة دايل املالية، يف العمل على نظام جديد لتدبري 

ة جديدة ياإلستثمارات العمومية، وكذلك البحث عن آليات متويل
مبتدعة لكي نواكب العدد اهلائل دايل االستثمارات واالنتظارات 

 .يف جمال دايل البناايت وإعادة أتهيل دايل املستشفيات وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب      
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 :النائب السيد حممد احويط

السيد الوزير، كما تعلمون ويعلم اجلميع، أن هناك عدد من       
 املشاريع املتعلقة ببناء املؤسسات اإلستشفائية داخل الرتاب الوطين

تعرف تعثرا، ويف بعض األحيان توقف أو عدم االنطالق أصال. 
هناك عدة أمثلة، السيد الوزير، فعلى سبيل املثال مستشفى "متنار" 

 02كان من املفروض اللي كيستافد منو إبقليم الصويرة، الذي  
مجاعة، وغادي خيفف العبء على املستشفى اإلقليمي واللي 

؛ كما هو احلال إبقليم وزان 0292بدوره األشغال متوقفة فيه منذ 
السيد الوزير، اجمللس اإلقليمي قام بتوفري القطعة األرضية إلنشاء 

ل الوزارة دايمستشفى إبقليم وزان، وحفظها ووضعها رهن اإلشارة 
دايلكم، حلد الساعة وهاد الطلب السيد الوزير، هو طلب ملح 
من طرف الساكنة وكل فعاليات اجملتمع املدين، نظرا ملعاانة 
الساكنة دايل إقليم وزان بني التنقل بني تطوان والرابط وشفشاون 
لتلقي العالج. وهلذا كان هذا مطلبا ملحا من طرف الساكنة دايل 

هاد اإلقليم اللي كيستافد، اللي ميكن هاد املستشفى إقليم وزان، 
مجاعة اللي اتبعة هلاد اإلقليم.  92يقدم اخلدمات اإلستشفائية ل

 ...السيد الوزير، حنا الزم ما

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف؟.       
 .السيد الوزير تفضلوا، يف بعض الثواين

 :أانس الدكايل وزير الصحةالسيد 

شكرا، ابلنسبة ملستشفى "متنار" حنا واعيني اآلن، األعمال       
، هناك، بطبيعة %21واصلة ل les gros oeuvres الكبرية

مليون  42احلال، هذا املشروع اللي كان يف األول كنتكلمو على 
 ...مليون دايل الدرهم 13دايل الدرهم، اليوم كنتكلمو على 

 

 :رئيس اجللسةالسيد 

شكرا السيد الوزير، سؤال عن استمرار وفاة األمهات أثناء       
الوضع ابملستشفيات للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، السيدة 

 .النائبة تفضلي

 :النائبة السيدة غيثة آيت بن املدين

 الرئيس،شكرا السيد 

السيد الوزير، يف يوليوز املاضي فارقت احلياة السيدة حكيمة       
أطفال،  4آيت زايد إثر نزيف حاد وماتت هي وجنينها اتركة 

سنة. ما هي نتائج التحقيق الذي قمتم به؟  03وهي املرأة ذات 
وما هي اإلجراءات اليت ستتخذها وزارتكم للحد من آالم وفقدان 

 .راهاته النساء؟، شك

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير جوابكم      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيدة النائبة،

أعتقد أنه األهم يف هذا السؤال هو أن نتكلم عن التطور       
الذي حصل يف قطاع الصحة يف بالدان للتقليص من عدد الوفيات 
دايل األمهات احلوامل عند الوضع. ملا تنقولو التقليص يعين ما 

 922حالة يف  990زال هناك نساء كيموتو، اليوم تنمرو من 
حالة اليوم، وهاد ألف  922يف  70إىل  0292ألف والدة يف 

أغلبيتها يف العامل القروي ويف املناطق النائية. ولذلك، حنن  70
نعمل على جتنب ذلك من خالل يعين دور الوالدة، من خالل 
دور األمومة اللي كّدار يف إطار الشراكة مع اجلماعات الرتابية، 
من خالل يعين اخلدمات اجلماعاتية والصحة اجلماعاتية اللي  

ا املنظمات دايل اجملتمع املدين من خالل التوعية كيدخلو فيه
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والتحسيس كذلك هذا مسألة أساسية. ال أريد أن أخوض يف 
هاد احلالة ميكن جناوبوها كتابة ألنه كنعتقدو أبهنا مسألة دايل 
السرية دايل املعطيات، ولكن نقوم يف كل وفاة ابلقيام ابفتحاص 

دايل  % 12م أن والتعرف على أسباب تلك الوفيات، مع العل
احلاالت دايل الوالدات ما كيبان التعقيدات دايهلا إال يف وقت 

 .احلمل، يعين ما كتكونش معروفة فيما قبل شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة غيثة آيت بن املدين

 شكرا السيد الوزير،

إال مثال من أمثلة متعددة،  السيد الوزير، حكيمة ما هي      
وخاصة من نساء اجلبل. هل ضريبة نساء اجلبل أن مينت وهن على 
ظهور الدواب؟ هل ضريبتهن أن مينت وهن على أكتاف الرجال؟ 
هل ضريبتهن أن مينت ألن سيارة اإلسعاف ال تصل إىل اجلبل ألن 
الطريق وعرة والطريق؟. تعرفون السيد الوزير، أن املرأة احلامل 
تعطيكم تسعة أشهر، ليست هي قضاء وقدر ال أتيت بغثة فهي 
حتمل ملدة تسعة أشهر، هل ال تكفي هاد تسعة أشهر لكي يكون 
برانمج لنحمي هذه املرأة الشابة اليت تفقد حياهتا وترتك وراءها 
أوالد وأبناء جملرد أهنا تسكن العامل القروي، ألهنا تبعد عن 

لة مؤهلة، ألن القابلة حىت القاب املستشفى، ألن دار األمومة غري
التقليدية غري مكونة، هل مل حين الوقت لكي نقوم بتكوين مولدات 
وخاصة التقليدايت؟ ألن كثري من النساء نعرف يف اجلبل ال يردن 
أن يذهنب إىل املستشفى، ملاذا السيد الوزير؟ ليس ألهنن يرفضن 

  022املستشفى، ألن التكاليف تكاليف ابهظة لكي تذهب 
ا  كيلومرت حىت تصل للمستشفى فعليكم أن حتسبو   422كيلومرت، 

كم من املصاريف جيب هلا، وكم جيب أن تبقى هلذا تفضلن أن 

تبقى يف منازهلن على أن تذهنب إىل املستشفى. السيد الوزير، 
 ...قمتم بعملية

 :السيد رئيس اجللسة

يد سشكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ال      
 .الوزير تفضل

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

معكم احلق السيدة النائبة، املسألة دايل التكوين أان كنت       
يف اليوم العاملي دايل القابلة حاضر معهم، التكوين أساسي وحنا 
غاديني فيها ابش ميكن نعززو القدرات دايل القابالت. إيال قلنا 

 72املراقبة دايل احلمل دايهلم و من النساء احلوامل تيتم % 72
د الوالدات يف مؤسسات صحية هذا يعين أن هناك نسبة ما  %

زال ما كيرتاقبوش، هذا هنا فني كاين اخلطر، وهنا فني كيخص 
ل التدخل وإستعمال كل التقنيات مبا فيها التقنيات احلديثة للتواص

 اليوم والطب عن بعد ابش ميكن جناوبو على اإلشكالية دايل
 le SAMU النساء اللي مها يف مناطق جد انئية

obstétrical يعين مستعجالت خاصة... 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير. منر إىل السؤال املوايل، سؤال حول تقنني       
قطاع سيارات اإلسعاف للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .ليرتمة تفضفريق التجمع الدستوري، السيدة النائبة احمل

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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السيد الوزير، حول تقنني قطاع السيارات اإلسعاف       
 .نسائلكم؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير، جوابكم تفضل      

 :الصحةالسيد أانس الدكايل وزير 

 شكرا السيدة النائبة،

الوزارة كتعمل اليوم على مشروع نص تنظيمي كيحدد النوعية       
دايل سيارات اإلسعاف يف املعايري اللي جيب أن ختضع هلا، 

م والتجهيزات الضرورية اليت جيب أن تتوفر عليها. اليوم كاين تقسي
( ، صنف )أ( 9-سيارة اإلسعاف إىل ثالث فئات: صنف )أ

ف )ب(. الصنف األول كيتوفر على مجيع التجهيزات وصن
املتطورة اليت متكن من التكفل جبميع احلاالت املستعصية؛ صنف 
)أ( تتوفر على التجهيزات من املستوى املتوسط ومتكن من التكفل 
ابحلاالت املستعجلة؛ وأخريا صنف )ب( دايل السيارات اللي  

يات هاد املقتضكتوفر على التجهيزات الضرورية األساسية. و 
غتسري على يعين السيارات اللي هي يف ملكية وزارة الصحة، 

 .وكذلك القطاع اخلاص شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب، السيد النائب تفضل      

 :النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري

 شكرا السيد الوزير،

السيد الوزير، حنن اليوم نتكلم عن قطاع اللي كنعتابروه قطاع       
غري مهيكل، واللي ليه واحد الصلة مباشرة بقطاع الصحة، يف 

راه طرحنا نفس السؤال على السيد وزير الصحة آنذاك،  0293
ومع كامل األسف ما زال القطاع على ما هو عليه. السيد الوزير، 

 كنالحظو وكنعيشو أن سيارات  اليوم سيارات اإلسعاف وحنا كلنا
اإلسعاف اليوم كيفتاقدو لكل الضوابط التقنية. أان أطرح سؤاال 
السيد الوزير، ما الفرق بني سائق الطاكسي وسائق سيارة 

 un اإلسعاف؟ على األقل سائق الطاكسي كنلقاو عندو
permis de confiance سائق سيارة اإلسعاف ما عندو ،
افات، وكتلقاه كيسوق سيارة حىت تكوين يف جمال اإلسع

 .اإلسعاف

يل نقول ليك أن من ضمن القطاعات  السيد الوزير، امسح      
اللي كتساهم يف املشاكل دايل قطاع الصحة، سيارة اإلسعاف 
عالش؟ اليوم وبكل صراحة السيد الوزير، هناك لوبيات حنن حنرتم 

، ولكن ءاألطباء الشرفاء، حنرتم األطر دايل وزارة الصحة الشرفا
خاصنا نقولو أبن هناك لوبيات داخل املستشفيات اللي كيعملو 
اليد دايهلم مع سيارات اإلسعاف، كيخرجو املرضى من 
املستشفيات العمومية كيديوهم للمصحات اخلاصة، السيد الوزير 

 % 92ميكن ليكم أتكدو من هاد النقطة، وكياخذو نسبة دايل 
لسيد يأديها املواطن البسيط امن الفاتورة، شكون اللي كيأديها؟ ك

 .الوزير

هذا إشكال ما بقاش ميكن لنا نتسناو السيد الوزير، خاصو       
يتحل، وابإلضافة السيد الوزير، هناك مشكل آخر، اليوم سيارات 
اإلسعاف يف غياب القانون اللي كينضمها، اليوم ما يقع يف 

سائق ل السوق أن اليوم انس كيشريو سيارة اإلسعاف وكيكريوها
يومي بواحد القدر مايل يومي كيجيبو ليه وهو ميشي يعوم يف حبرو 
يدخلو وال ما يدخلوش. إذن السيد الوزير، كنطلبو منكم أن كل 

 ...ما جاء على لسانكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، هل هناك من تعقيب إضايف؟ جواب       
 .السيد الوزير
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 :الصحةالسيد أانس الدكايل وزير 

دائما املسألة التكوين تبقى أساسية، فكل ما ميكن أن نقوم       
به من جمهودات يعين على مستوى اإلمكانيات اللوجستيكية  
كيبقى يعين حمدود، وابلتايل حنا خلقنا كذلك اليوم واحد الشعب 
على مستوى املؤسسات دايل التكوين دايل األطر دايل الشبه 

"، التقنيني ومستوى "البكالوراي 0كلوراي + طبية اللي ابلنسبة "للبا 
+ سنة" ابلنسبة للحاملني دايل الشهادة دايل "الربويف" السنة 
التاسعة اللي غيكون واحد العدد دايل الشعب يعين يف السياقة، 
يف تقدمي اخلدمات األساسية ابلنسبة اللي كيستعملو سيارة 

 .اإلسعاف، فمسألة التكوين عندان أساسية

ملرسوم، أان قلت أبن كاين املرسوم وحنا غنسرعو به، هو ا      
اللي غيمكن من التقنني، وكذلك من الوقوف عند هاد احلاالت 
دايل اإلستعمال يعين الغري املضبوط، الغري املقنن دايل سيارات 
اإلسعاف. وسيشمل كذلك القطاع اخلاص، وسيكون هناك يعين 

كلميت عليها السيد عمل من أجل احلد من هاد الظواهر اللي ت
 .النائب وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، سؤال عن تدبري املواعيد ابملستشفيات العمومية       
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، السيد 

 .النائب تفضل

 :النائب السيد أمحد اهليقي

يات العمومية ستشفالسيد الوزير، تدبري مواعيد املرضى يف امل      
عرب البوابة حيتاج إىل تقييم، خاصة إلغاء وأتكيد املواعيد وحاالت 
غياب الطبيب ألي سبب من األسباب، كما أهنا ال تشمل 
مواعيد متابعة الفحوصات يف املراكز الصحية واحلصول على 
األدوية. لذا، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابري اليت تعتزمون 

 .تطويرها وشكراالقيام هبا ل

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد النائب،

هاد السياسة اللي قامت هبا وزارة الصحة متاشيا مع       
التوجيهات امللكية، وتفعيال للدستور، وتنزيال للربانمج احلكومي 

  0292الربانمج "خدمايت" يف فيما خيص يعين إطالق هاد 
كنعتابروه أساسي وجاب نتائج إجيابية. فيه يعين نقائص أكيد، 
ولكن اليوم عندان خدمتني؛ خدمة "ألو موعدي" إما عرب اهلاتف 
أو البوابة اإللكرتونية، وهذا ابملناسبة فراز جبائزة دايل اإلدارة 

لي لاإللكرتونية، مث كذلك "ألو شكاية الصحة" حىت هو كذلك ا
لقى إقبال واسع وارتياح دايل املواطنني. اليوم هناك كذلك وحدة 
مركزية لتدبري هاد الشكاايت التابعة للكتابة العامة، توصلنا بني 

دايل  % 2شكاية،  0222أبكثر من  0297و 0292 سنتني
هاد الشكاايت مرتبطة أبخذ املواعيد، فيها صنف يتعلق ابحرتام 

مش يعين كيتخاد امليعاد ولكن ما تيتاملواعيد من طرف املهنيني 
االحرتام دايلو يف املستشفى، أو صلة ابملواعيد اللي هي طويلة 

 .املدى

 اللي تكلمتيو عليها كاين اليوم واحد الدورية اللي والتدابري      
صدرانها وسيفطناها لكل اجلهات، لكل املديرايت اجلهوية 

فيات، اإلستشفائية وكذلك املستشواإلقليمية واملديرايت د املراكز 
 :اللي اهلدف منها هو

الرفع من احلصص املخصصة للفحوصات الطبية؛ إعادة -      
النظر يف الربجمة اخلاصة ابلعمليات اجلراحية والفحوصات ابألشعة 
ولكن اللي أساسي إحداث وحدة لتدبري املواعيد على صعيد كل 

 واطنني؛مستشفى، مع وضع رقم هاتفي رهن إشارة امل
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وضع آلية لرصد اإلختالالت كذلك واليقظة، ألنه ميكن -      
يكون هاد النظام ولكن بعض املرات تنشوفو ميكن يكون واحد 
املواعيد اللي هي بعيدة خصنا منشيو نتحققو واش فعال هذا راجع 

 لالكتظاظ أو نظرا لرغبة ما؛

هذا   يعينموافاة كذلك الوزارة بكل التدابري واإلجراءات -      
كاين واحد اخللية غادي تكون على مستوى كل إقليم اللي غتبع 
هاد العملية هادي من أجل التجويد دايهلا. املسألة أساسية 
ابلنسبة لنا فيها خري ولكن تتبعها أساسي ابش ميكن نرفعو من 

 .مستوى الرضا دايل استعمال هاد اخلدمة

 :السيد رئيس اجللسة

 .، تعقيب السيد النائبشكرا السيد الوزير      

 :النائب السيد عيد اجلليل مسكني

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

يل، التطبيق املعلومايت لتدبري املواعيد ابملستشفيات جيد مج      
ولكن يف نفس اآلن هو مرآة عاكسة للمشاكل العويصة اليت 

د وطول املواعييعانيها القطاع، واللي هي السبب يف أتخر هاد 
املدة دايهلا وهلا املعدات والتجهيزات اليت دائما يواجه املواطن أبهنا 

 .عاطلة وأن فيها إشكاالت

املسألة الثانية وهي املوارد البشرية على مستوايت خمتلفة،       
أوالها القلة والنذرة، مث التوزيع، مث أزمة القيم. على مستوى القلة 

كبري أن احلكومة خصصت فهاد السنة والنذرة، حنن نثمن بشكل  
آالف منصب مايل لقطاع الصحة، ولكن نطالب ابملزيد تلبية  3

 .للحاجيات وجتويدا للخدمات

على مستوى التوزيع هناك غياب العدالة اجملالية وسوء       
يعين كاين  اجلديدة ما-التوزيع، السيد الوزير، احملور دايل القنيطرة

مواطن  122ولو طبيب أو ممرض لكل فيه واحد مثال نقدرو نق
من الساكنة، ولكن كاين أقاليم حتتاج للموارد البشرية. إذن 

آالف منصب مايل ينبغي أن تتوجه لألقاليم مثل  3إستثمار هاد 
 1اترودانت مثل زاكورة مثل طاطا، راه كنلقاو طبيب أو ممرض ل

 .آالف من الساكنة 7آالف و

 سيد الوزير هناك من ميتح قيمهعلى مستوى أزمة القيم، ال      
من الوالء والوفاء واإلنتماء هلذا الوطن، وهذه هي الشرحية العريضة 
يف قطاع الصحة. ولكن كاين واحد الفئة تبتز املواطن ابلرشوة 

 .وتدفعو للقطاع اخلاص، متتح قيمها من اجلشع والطمع

ناايه ثمقرتح أخري السيد الوزير، وهو املواطن الذي حيمل بني       
املرض ومعاانة السنني من الفقر والقهر واحليف، من حيث  
كيمشي للمستشفى اإلدارة تتحمل مسؤوليتها، اي إما توفر له 

 ...طبيب بديل عند الغياب أو على األقل ختربه

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟. إذن منر       
ب الوضعية الصحية ابألقاليم.. تعقيمباشرة للسؤال املوايل عن 
 .إضايف؟ تفضل السيد النائب

 :النائب السيد املصطفى املخنرت

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 إخواين أخوايت النواب احملرتمني،

 السيد وزير الصحة، هللا جيازيك خبري الصحة راه هي كل      
شي، اإلنسان ايال ما عندو صحة ما ايكل، ما يشرب، ما يهضر 
حىت حاجة ما يديرها.، هللا جيازيك السيد الوزير، راه كاين عندان 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

10 

القلة يف األطباء، راه يف املستعجالت يف هاديك كيجيو عند 
الطبيب يعطيهم مواعيد عام عامني من قلة األطباء، راه مستشفى 

هاد  األطباء، هللا جيازيك خبري شوف حممد اخلامس راه قاللني فيه
 .املشكل خاصك تعاجلو لنا هادشي من قريب ال بعيد وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

تكلمت السيدة النائبة من قبل على خمطط الوزارة يف أفق       
 الركيزة األساسية فيه هو حتسني احلكامة، ألنه ، أعتقد أنه0201

إمكانيات كبرية وجمهودات كبرية اللي دارت وما زال خصها تدار. 
ولكن عندان هدر دايل اإلمكانيات، وعندان عدم اخنراط شامل 
يف هاد املشروع يعين اإلجتماعي اللي هو قطاع الصحة، وتكلم 

م أو يعين عد أحد اإلخوان عن بعض احلاالت اللي ميكن تكون
الصرب اللي ميكن ينتاب بعد الفئات من عدم قبول الذهاب إىل 
مناطق بعيدة أو يعين أن يشكون من عدم توفري اإلمكانيات يف 
الوقت اللي نوفر كل اإلمكانيات، وميكن لك تزور تتلقى بعض 

 .املرات املعدات مسدودة يف الكارتونة ما زال ما حتالتش

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال عن الوضعية الصحية ابألقاليم       
اجلبلية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الدستوري، السي بركايو تفضل

 :النائب السيد مولود بركايو

 شكرا السيد الرئيس،

ة املزرية ملعاجلة الوضعي اسرتاتيجيتكمالسيد الوزير، ما هي       
 .لقطاع الصحة ابألقاليم اجلبلية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير، تفضل      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

فعال هناك خصاص يف املناطق اجلبلية، واملناطق قروية ولكن       
من املؤسسات الصحية األولية يف  % 72الزم أنكدو أبنه 

ة  الوطين كاينة ابلعامل القروي، األسبقية يف املناصب املالي الصعيد
كذلك هي هلاد العامل القروي واملناطق اجلبلية. غري الشساعة 
والعدد اللي كيبقى حمدود ايل املوارد رمبا ما تيبانش، ولكن إيال 
قارانه مع اجملال احلضري فاجلزء الكبري كيمشي إىل املناطق اجلبلية 

موقع خاص بنظام املساعدة الطبية املستعجلة  19 والعامل القروي.
إقليم اللي كيهمو هاد  44، 19للوالدة ابلوسط القروي 

فيها،  % 22وحدة خاصة ملستعجالت القرب،  22الوحدات؛ 
هي يف العامل القروي؛ األسطول دايل النقل واإلخالء  % 22

سنوات كذلك املناطق  1سيارة إسعاف يف ظرف  139الطيب 
دها طابع قروي عندها أسبقية؛ مستشفى متنقل اللي اللي عن

اشتغل يف "إملشيل" يف بداية السنة واآلن إنشاء هللا بغينا خندموه  
كذلك املرة الثانية يف نفس السنة على مستوى املنطقة؛ التعاقد 
مع أطباء القطاع اخلاص، عطينا الالئحة دايل مؤسسات الرعاية 

وي، للي متواجدة يف العامل القر الصحية اللي عندها األولوية هي ا
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل      

 :النائب السيد مولود بركايو

شكرا السيد الوزير على هاد األجوبة دايلكم، ولكن السيد       
الوزير تنعرفو أن العامل القروي عنده خصوصيات، خصوصيات 

تبطة العزلة والفقر، وخصوصيات مر مرتبطة ابلطبيعة اجلبلية و 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

11 

ابإلنسان. اإلنسان دايل العامل القروي تيعيش ابلفالحة املعيشية 
، يعين "la mutuelle" ما عندانش "CNSS" ما عندانش

هاد الناس كلهم. ولكن  en charge أن الدولة خص اتخد
اإلشكال، الزميل داييل اللي ه قالك "التمرميد" راه الناس تتمرمد، 

ايخذ  "cancer" داك "الراميد" راه مشكلة، واش واحد فيهراه ه
 الرونديفو يبقى عام. أان تنعطي املثال إبقليم أزيالل، وأان تنعرفهم

السيد الوزير، هناك إشكال يف املستشفى اإلقليمي وال املستشفى 
اجلهوي، راه غري السمية راه كاين النقص يف األطباء، النقص يف 

جهيزات، النقص.. تنطلبو منكم، السيد األدوية، النقص يف الت
الوزير، ديرو واحد الزايرة ابش اطالعو على هاد الشيء، ألن إيال 
شفتو الواقع ألن هذا واقع راه مزري جدا، ألن الفقري راه تيبقى 
حىت تيموت، اللي عندو الفلوس وكتاب ليه ابش يعيش راه 

، وعندو الباقي اللي معول على "la clinique" تيمشي
 ...ملستشفى، راه تيبقى متا حىتا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب.. شكرا السيد       
 .النائب. هل هناك من تعقيب إضايف؟، اجلواب السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

فعال خاص تعامل خاص حلاالت خاصة وملناطق يعين       
دايهلا، ولذلك احلكومة خرجات الربانمج بعد عندها خصوصية 

اخلطاب امللكي السامي خرجات برانمج دايل تقليص الفوارق 
اجملالية واإلجتماعية اللي كتهم هاد املناطق اجلبلية، يف القطاع دايل 

 ...الصحة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال عن مسلسل اإلضراابت بقطاع       
ية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق الصحة العموم

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، السيد النائب تفضلوا

 :غالنائب السيد احلسني أزوكا 

السيد الوزير احملرتم، حيملكم األطباء واملمرضني اإلحتقان       
داخل القطاع وكذلك مسلسل اإلحتجاجات واإلضراابت 

رواب من جحيم الظروف اللي تيشتغلو واإلستقاالت اجلماعية، ه
فيها بسبب تنكركم وجتاهلكم مللفهم املطليب، ابلرغم من أنكم 
تتسعاو أنكم أتلبوا الرأي العام ضدهم على أساس أهنم مها السبب 
يف الفشل دايل املنظومة الصحية. وابلتايل نسائلكم يف إطار امللف 

لي انتوما ية الاملطليب دايهلم، وخصوصا ابلنسبة للموارد البشر 
ألف من التقنيني ومن  91تتبجحو أبنه كاين نقص دايل 

دايل املمرضني اليوم يف حالة  1222املمرضني، يف حني أنه 
الشوماج، والدولة خسرات عليهم إمكانيات كبرية. نفس الشيء 

وبكل تعويضاته، إحداث  121ختويل األطباء الرقم اإلستداليل 
وإنصافهم من األضرار وكذلك هيئة املمرضني وتقنيي الصحة 

املخاطر اللي تتهددهم أثناء املمارسة دايل املهام دايهلم. انتما 
يف تفكيك هذه املنظومة، وكذلك أهنم  0299شرعتو منذ 

 .تتسعاو ابش تبيعو هذا القطاع للمتاجرين بصحة املغاربة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

شوف أوال ابب احلوار مفتوح، وحنا ابدران إىل عقد لقاءات       
مع النقاابت مع املركزايت النقابية وغنستأنفو هاد احلوار، من يريد 
أن ميارس الضغط فله ذلك، فحنا صابرين، اان اللي كيبقى فيا هو 

ت األمور ميكن وإتفاقية أبريل تعمال 0299املواطن، ألنه منذ 
يل نتكلمو عليها، ال فيما خيص إحداث مؤسسة احلسن الثاين 
للنهوض ابألعمال اإلجتماعية، وال الرفع من القيمة دايل 
التعويض عن احلراسة واإللزامية، وال الرفع من التعويض عن 
األخطار املهنية، وال من كذلك التعويض عن املسؤولية، اللي 
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ن الرعاية الصحية. فعال ما كافيش ميكمشالت حىت املرافق دايل 
نقولو ما كافيش وخاص اليوم التفاتة، ولكن خندمو يف واحد 
التوجه اللي مبين على الرفع من املردودية، حتسني الولوج إىل 
العالج، حتسني اخلدمات ابش يكون واحد النوع دايل رضا 

 تاجلميع. مث كذلك ما ننساوش أبنه ما يتعلق ابلرفع من التعويضا
الشهرية مرتبط ابحلوار اإلجتماعي وليس حوار قطاعي ورئيس 
احلكومة أعطى يعين إشارات إجيابية فهاد اجملال وحنن سندافع 
على هذا القطاع من مجلة القطاعات األخرى وأعرتف أنه حيظى 

 ...أبولوية. فيما خيص يعين

 :السيد رئيس اجللسة

يدة ضايف؟ السشكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب إ      
 .النائبة من فريق األصالة املعاصرة تفضلي

 :النائبة السيدة تورية فراج

مع السيد النائب لطرح هاد اإلشكال، ولكن نثري انتباهكم       
ألن موضوع كاين واحد املوضوع اللي هو أكثر حدة ابلقطاع 
واللي هو التعويض عن اخلطر، واللي قلتو أنكم رفعتو منه، حنا 

ناش أبنكم وقتاش رفعتو من التعويض عن اخلطر ألن حنا ما عرف
اللي كنعرفوه وهو أن اخلطر واحد والتعويض خمتلف. ال يعقل أننا  
كنشتغلو يف نفس القطاع، يف نفس الظروف، وكنتعرضو لنفس 
اخلطر ولكن التعويض عن هاد اخلطر خمتلف وغري منصف. لذا 

ة وا هاد احلالنلتمس منكم السيد الوزير، أن تراجعوا وتصحح
 ي هي سبب يف مسلسل من االحتقاانتالشاذة الل

 .واالحتجاجات وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر لفريق العدالة والتنمية      

 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي

دايل السنوات السيد الوزير من الوقفة  7السيد الوزير، و      
آالف  2تقريبا وقفوا فيها واحد ، اللي 0299ماي  01دايل 

طبيب أمام وزارة الصحة إىل شهر ماي احلايل اآلن واحد الوقفة 
ساعة.  32ماي، وكذلك اإلضراب دايل  94راه غادي دار يف 

دايل السنوات جمموعة من اإلحتجاجات اللي  7خالل هاد 
عرفها القطاع، يف الوقت اللي هاد الناس املطالب دايهلم هي 

 رد اإلعتبار لألطباء وكذلك املمرضني والعاملني بسيطة: أوال
ابلقطاع، ألهنم الصورة دايهلم والت وكأهنم هم الشماعة اليت يعلق 
عليها فشل املنظومة؛ مث مها كيشتغلو فواحد الظروف ال تستجيب 
للسالمة دايل املرضى وال إلعطاء اخلدمات يف ظروف جيدة؛ 

 "Système LMD" وأخريا مها كيقولو كيفما عطيتو
بكل تعويضاته وأيضا درجتني  121للممرضني فاألطباء خصهم 

 .شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك من تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف      

 :النائب السيد مصطفى شناوي

شكرا السيد الوزير، هاد الكالم مسعناه من احلكومات       
وعاودتوه انتما كذلك. اللي كيأكد ما السابقة واحلكومة احلالية، 

 ...عندكمش إرادة سياسية حقيقية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ السيد       
 .الوزير تفضلوا

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

أان كنطمأن أبنه حنا عازمني على احلوار التدرجيي، الرفع من       
أوال اإلرادة السياسية كاينة، وغيكون توجه دايل التعويضات.. 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

13 

حتسني الوضع ال على مستوى التكوين، وكاين برامج، وال على 
مستوى يعين دايل ظروف العمل كل ما هو يعين أتهيل 
املستشفيات، التجهيز دايهلا هوكذلك فيه حتسني ظروف عمل، 

دايل  9122آالف منصب اليوم عوض  3تعزيز املوارد البشرية 
السنة املاضية، هاد الشي كله مزاين. غايبقى الرفع من األجور 
حنا خاصنا منشيو يف التوجه دايل استقاللية املستشفيات وربطه 

 .ابملردودية

أما الورش اآلخر أان مقتنع به، ال ميكن أن نقبل أن يبتدئ       
، ولكن هذا غياخذ الوقت واش 2222الطبيب أبجر هزيل دايل 

ا غنديرو هلم غدا؟. أان كناقش اليوم مشروع يف ايال ضغطتو علي
قطاع الصحة اللي فيه املوارد البشرية واللي فيه واحد العدد 
داإلجراءات اللي غنتكلمو فيها، إيال هاد الفرقاء اإلجتماعيني ما 
غينصاهروش ما غيشتاغلوش، غيكون صعوبة يف االنطالق فيه، 

 .صعب، شكراما ميكنش حنكمو على النوااي يف االنطالقة 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال يف هذا القطاع عن الولوج       
للخدمات الصحية األساسية للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
من فريق األصالة واملعاصرة. فليتقدم أحد واضعي السؤال 

 .مشكورا، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد السالم الباكوري

السيد الوزير، فعال حنس ابإلحباط واحلرقة وحنن نسائلكم       
حول موضوع متجاوز، حيث أن العامل يتحدث عن اجليل الثالث 
 من احلقوق مبا فيها البيئية والثقافية والتنموية، فيما حنن ال زلنا

نسائل احلكومات املتعاقبة منذ بزوغ اإلستقالل إىل يومنا هذا، 
نسان الكونية والذي كرسه الدستور أال عن حق من حقوق اإل

وهو املقاربة احلكومية لتعزيز الولوج إىل اخلدمات الصحية 
 .العمومية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

تعزيز الولوج للخدمات الصحية األساسية هذا من التحدايت       
 0290اللي غانستمرو يف الرفع دايهلا، ونستمرو بعد خمطط دايل 

يف مقارابت جديدة اليوم اللي يعين: أوال استمرار تنزيل  0292-
نظام املساعدة الطبية اللي كايستافد منه من يعانون من الفقر 
واهلشاشة؛ كذلك تنزيل مقتضيات اخلريطة الصحية لضبط وتنظيم 

دوية ستشفيات وتيسري الولوج إىل األيعين هاد القطاع، أتهيل امل
عرب السياسة الوطنية للدواء؛ كذلك اعتماد مقاربة خدماتية خاصة 
 يف العامل القروي ويف التشارك مع الفاعلني اآلخرين، املوارد البشرية

تهاد البشرية وكذلك االج تكلمت عليها عرب الرفع من املناصب
دايل  ستوىيف حتسني ظروف العمل، ويف حتسني كذلك امل

التعويضات؛ حتسني احلكامة دايل القطاع على مستوى تدبري 
املستشفيات خبلق جتمعات استشفائية جهوية، وكذلك يعين 

اللي هي من  املستشفيات دايلنا التفكري يف أمناط مبتدعة لتدبري
فيز شأهنا أهنا تقوم بتدبري كل ما يتعلق ابلصيانة، وكل ما يتعلق بتح

وكل ما يتعلق ابإلستمرارية دايل اخلدمة داخل املوارد البشرية، 
املستشفى، دون انتظار أن أييت الدواء من الرابط ومن صفقة ما 
أو االنتظار أن أييت رصيد من أجل أداء بعض الصفقات املرتبطة 
أبمور اللي هي كتهم املستشفى، املستشفى خاص يكون عندو 

ليوم تقام به اواحد النوع دايل االستقاللية. كذلك العمل اللي 
 249دايل الرعاية،  222مؤسسة، فيها:  0221تيوصلنا إىل 

على مستوى الوسط القروي. العدد  0243ابلوسط احلضري، 
 ...0292دايل االستشارات الطبية يف 
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير.. تعقيب السيد النائب فريق األصالة       
 .املعاصرة

 :السالم الباكوريالنائب السيد عبد 

 شكرا السيد الوزير،

أان بغيت ندعي معاك ونطلب معاك ابش يكون واحد       
التضامن حكومي معاك، ألنه امليزانية دايل قطاع الصحة كيتطلب 
واحد السقف كبري بكل صراحة، نظرا هلاد الوضعية املزرية اللي  
 كيعيشها القطاع على املستوى الوطين. ونعطيك واحد النموذج

 آسفي، حقيقة الوضعية كارثية،-على مستوى دايل جهة مراكش
وغادي جني وأنكد عالش؛ أوال كاين واحد اخلرب على املستوى 
دايل إقليم "الرحامنة" واش تقال واحد املندوب اإلقليمي، نظرا  
كاين واحد تشنج كبري بينه وبني املندوب اجلهوي، واللي توصلت 

و طبيبة يف اجلهة، بقاو كيمشي طبيب أو 17به على أنه كان تعني 
أطباء التحقو ابلصويرة، اللي مسعت  0فحاهلم ما التحقوش، بقاو 

 .أنه محاقو، مشاو عند أطباء نفسانيني

إذن الوضع السيد الوزير، الوضع الكارثي، أان كنشوف       
عالش هاد األطباء وعالش هاد املمرضني عندهم واحد النفور 

كاين املشكل هللا جيازيك السيد الوزير، لوزارة دايل الصحة، إذن  
خصنا نعاجلو املشكل من املوقع دايلو. كنظن السيد الوزير، أنه 
اإلشكالية مطروحة وما نبقاوش حنا غري كنواب نبقاو نزايدو ألنه 
املوضوع موضوع وطين، ألنه اإلشكالية اللي مطروحة، مطروحة  

 ...كيقاسي منها املواطن املغريب

 :لسةالسيد رئيس اجل

شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيب إضايف؟ السيد       
 .رئيس الفريق تفضل

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

اليوم يف اجملتمع املدين واملنتخبني وساكنة إقليم كرسيف،        
كتستنكر طريقة تعامل املستشفى اجلامعي مع املرضى دايل إقليم 

سلة اللي خرجات من "جرسيف"، وكتستنكر أيضا هاد املرا
كاين   ابلنيابة، واللي كتقول أن اجلهة وزارتكم ووقعها الكاتب العام

مستشفيات، لكن إقليم "جرسيف" حيتاج  0األقاليم اللي فيها 
إىل مستشفى جديد، إال أن هناك إكراهات مادية وبشرية. هل 
هذا يعين أن هاد الساكنة ما عندهاش احلق يف امليزانية د البالد؟ 

 .أم ماذا يعين ذلك؟

 :السيد رئيس اجللسة

عقيب يد الوزير؟ تشكرا، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟. الس      
 .إضايف آخر التجمع الدستوري

 :مصطفى مشاركالنائب السيد 

السيد الوزير، بغيناكم تعطيو مزيد من األمهية ومزيد من       
 العدالة اجملالية ابلنسبة إلقليم سيدي إفين فيما خيص قطاع الصحة.

هناك غياب التجهيزات، أطر وغياب الدميومة ابلعديد من املراكز، 
كنقول لكم السيد الوزير، خصوصا ابملناطق "آيت الرخا"،   وهنا

"جماط"، "آيت ابعمران"، فال يعقل أن املرأة احلامل مّلي أيتيها 
املخاض اليوم، أيتيها املخاض يف سيارة اإلسعاف، بسبب عدم 
إمكانية الوالدة مبكان إقامتها، كيرتتب عليها الوفاة دايل املرأة 

ي زيد من التوزيع العادل للقطاع الصحواجلنني. وهنا نطالبكم مب
 .وشكرا ،على مستوى مجاعة إقليم سيدي إفين

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا. هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ اجلواب السيد       
 .الوزير على التعقيبات تفضلوا
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 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا للسادة النواب،

حلزم أكثر دايل املسؤولية، أكثر دايل افعال القطاع حيتاج إىل       
يف حتمل املسؤولية من طرف اجلميع، ال ميكن أن نسود الصورة 
على مستوى القطاع العمومي. هداك اللي ما قادرش ميشي 
للقطاع العمومي، كيحماق يف القطاع العمومي كاع ما كيحماق 
 يف القطاع اخلاص؟ يف الوقت اللي كنديرو كل اجملهودات، وجنيبو
اإلمكانيات ونزيدو يف اإلمكانيات ولكن راه األمور غتمشي 
تدرجييا، ما ميكنش بني عشية وضحاها غنعمل لك من مستشفى 
يعين واحد ما نشبهوش ابملصحة، حيث حىت املصحات يعين اي 
ريت يكون عندهم املستوى اللي عند املستشفيات اليوم اللي  

 .دوليةكنبنيو على مستوى وزارة الصحة ابملعايري ال

اللي خصنا هو نشتغلو على العنصر البشري، اللي خصنا       
هو نشتغلو على العقليات كذلك، اللي خصنا هو يكون عندان 
واحد النوع دايل الوطنية والنضالية. أكيد كل شي عندو جزء من 
املسؤولية، مبا فيه املسؤول عن القطاع ومبا فيه قطاع الصحة، مبا 

ما  على ذلك. ولكن كيفما قلتيو السيد النائبفيه اإلدارة املشرفة 
بسرعة "جرسيف" ما ميكنش أننا نسحبو أي  .ميكنشاي نسكتو

مشروع اللي التزمنا به يف أي إقليم، ال يف "جرسيف" وال أي إقليم 
 ...آخر، إال أنه نبحث عن سبل لتنفيذ هاد املشروع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وبذلك نكون قد أهنينا األسئلة اخلاصة       
بقطاع الصحة، نشكر السيد الوزير على حسن مسامهته يف هذه 
اجللسة. وقبل املرور إىل قطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
والتعليم العايل والبحث العلمي، يوجد معنا داخل قبة الربملان وفد 

 اإلحتادي لدولة اإلمارات الشقيقة، برملاين عن اجمللس الوطين
برائسة سعادة السيد "خالد علي بن زايد"، رئيس جلنة الصداقة 

مع البلدان العربية، بزايرة إىل بالدان. إبمسكم مجيعا نرحب ابلوفد 
 .الربملاين، ونتمىن له مقاما طيبا يف بلدهم الثاين

ن تكويالسؤال األول، سؤال عن واقع منظومة الرتبية وال      
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق التجمع الدستوري، 

 .فلتتفضل السيدة النائبة، تفضلي

 :النائبة السيدة مسية وعالل

 شكرا السيد الرئيس،

يف إطار املساعي الرامية إىل إصالح منظومة الرتبية والتكوين،       
اع. نسائلكم قطونظرا جملموعة اإلختالالت واملشاكل اليت يعرفها ال

السيد الوزير، عن التدابري املتخذة يف أفق اإلصالح املنشود ملنظومة 
 .الرتبية والتكوين وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة. جواب السيد الوزير تفضل      

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي
 شكرا السيدة النائبة احملرتمة،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السادة النواب احملرتمني،

غين عن القول أن بلدان اشتغل ابمليثاق الوطين للرتبية       
وين كوالتكوين ملدة طويلة، مث قام اجمللس األعلى للرتبية والت

والبحث العلمي إبجراء عملية تقييم ملقتضيات تطبيق امليثاق 
، وأصدر تقريرا 0294إىل  0222الوطين للرتبية والتكوين منذ 

هبذا الشأن. وبناء عليه، يتوفر بلدان على رؤية إسرتاتيجية 
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إلصالح املنظومة، وقد أمر جاللة امللك،  0291-0242
 نقطع قانون إطار ملزم حىتبتحويل هذه الرؤية اإلسرتاتيجية إىل 

مع اإلصالح وإصالح اإلصالح كما جاء على لسان جاللة 
امللك. واحلكومة اشتغلت على إعداد هاد القانون اإلطار، ومتت 
مدارسته يف جملس احلكومة، اآلن سيحال على اجمللس الوزاري، 
مث بعد ذلك طبعا سينتقل إىل الربملان بغرفتيه، وهناك ستكون 

قشة التفاصيل الواردة يف هذا القانون. كل ما ميكننا أن الفرصة ملنا
نقول أنه بلدان سيتوفر منذ اإلستقالل إىل اليوم، سيتوفر على 
قانون إطار ملزم ألول مرة إلصالح منظومة الرتبية والتكوين 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، التعقيب السيدة النائبة تفضلي      

 :وعاللالنائبة السيدة مسية 

      شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، هاد الشي كل شي اللي قلتو مزاين، ويعين       
 حنا كنعرتفو ابجملهودات اجلبارة اللي كتقومو هبا فهاد القطاع، غري

لت. املشاكل  اتفيال-أنه كتبقى غري كافية وخصوصا يف جهة درعة
ت. السيد وقكثرية فهاد القطاع نذكر البعض منها نظرا لضيق ال

الوزير، هاد اجلهة كتعاين من خصاص كبري يف األطر حبيث أنه ال 
يتم تعويض األطر الرتبوية اليت أحيلت للتقاعد أبكملها. يف جهة 

اتفياللت السيد الوزير، كيعانيو األساتذة والتالميذ على -درعة
 2حد سواء، حيث ال يعقل السيد الوزير، أنه معلم كيقري 

إقليم  القسم، ويعين ونعطيكم على سبيل املثالمستوايت يف نفس 
 .زاكورة اللي كيعاين من هاد الشي بزاف

لذا السيد الوزير، نطالبكم مبدرسة عمومية موحدة جمانية        
 Les جبودة تعليم عالية جبميع أقاليم اململكة يعين بنفس

critères ونطالبكم كذلك إبنشاء قطب جامعي مستقل ،

اعى اتفياللت، وحبذا لو كان تر -هة درعةجبميع التخصصات جب
اخلصوصيات دايل هاد اجلهة ابش ما يضطروش الطلبة أهنم يتنقلوا 
ملراكش وأكادير حيث األغلب دايل الطلبة دايل هاد اجلهة  
كيمشيو اي إما يكملو قرايتهم يف أكادير أو يف مراكش، وأخريا 

 ...نطالبكم إبعادة النظر يف منظومة

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضايف؟. اجلواب       
 .السيد الوزير تفضلوا

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

يتعلق ابخلصاص يف املوارد البشرية على مستوى  يف ما      
اجلهات، رمبا ألول مرة كما تعلمون اآلن التوظيف يف إطار التعاقد 
 يتم عن طريق األكادمييات اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين، مبعىن أن
املبارايت اآلن أصبحت جهوية حبسب حتديد احلاجيات الضرورية 

عندان داك املشكل دايل للقطاع يف كل جهة جهة، ما بقاش 
 ...األستاذ

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن التعويض عن العمل       
ابلعامل القروي واملناطق الوعرة للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
من فريق العدالة والتنمية. فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 

 .تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عبد الواحد بوحرشة

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،
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ال زالت أطر التعليم ابلعامل القروي تنتظر إخراج التعويض       
عن األتعاب يف املناطق خاصة املناطق الوعرة، وهذا النظام مل ير 
النور بعد. لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن األسباب على 

تأخر، وعن التدابري املتخذة من أجل إخراج هذا التعويض هاد ال
 .إىل حيز الوجود؟ وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، اجلواب 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،

هذا من النقط املهمة جدا يف اإلصالح ويف احلوار اإلجتماعي        
ويف إطار التدابري احلكومية مت  0221كما تعلمون، فمنذ 

درهم لتعويض العاملني يف املناطق النائية  722ختصيص حوايل 
. ومت يف هذا الصدد، على وخاصة يف قطاع التعليم والصحة

املستوى الوطين املركزي إحداث جلنة لتحديد املناطق النائية، 
وحتديد املستفيدين تتشكل من وزارة الرتبية الوطنية، الصحة، 
املالية، الداخلية، حتديث القطاعات وما إىل ذلك. وقد متكنت 
هاته اللجنة من دراسة املعايري األساسية اليت ستعتمد، إال أن 

للجن اإلقليمية اليت تعمل على تطبيق هاته املعايري وقع فيها ا
اختالف كبري جدا فيما يتعلق بتحديد املناطق النائية إىل درجة 
أنه بعض اللجن اإلقليمية اعتربت أن كل منطقة هي منطقة انئية، 
الشيء الذي وضع صعوابت مجة وحقيقية يف سبيل تفعيل هذا 

ي، و موجود يف إطار احلوار املركز املقتضى. حاليا هاد املقتضى ه
احلوار اإلجتماعي املركزي، واقرتحت احلكومة بداية التفعيل 

 12ابلنسبة للفئات احملسومة حبيث اقرتحت بداية التفعيل لقرابة 
ألف مستفيد ومستفيدة ممن توفرت فيهم املعايري، هاد العرض 

ها لاحلكومي هو قائم واحلوار الزال مع النقاابت من أجل تفعي
 .على الوجه األمثل وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، تفضل      

 :النائب السيد السعيد الصادق

 شكرا السيد الوزير،

وتنثمنو اجملهودات اللي تتقومو هبا ملعاجلة خمتلف القضااي       
املطروحة يف احلوار اإلجتماعي، خاصة مع الشغيلة التعليمية اللي 

. كثافة هبذا املوضوع، ابإلضافة للشغيلة دايل قطاع الصحةمعنية ب
اإلشكال السيد الوزير، وهو أن املرء يتساءل، عالش مثال، امللف 
دايل "تيسري" اللي جات التعويض دايلو لألمهات واألسر اللي 
استفدت منو بواحد السالسة وبواحد السهولة بتعاون مع اجلهات 

ت اللي ع ويتم تنفيذه رغم اإلشكاالاملعنية واملتدخلة فهاد املوضو 
فيه يف اإلستهداف؟. فلماذا ال تتوفر لدى الوزارة اإلرادة القوية 
للتغلب على خمتلف اإلشكاالت املطروحة يف هاد امللف دايل 

 التعويض عن العمل ابملناطق النائية؟

أما اإلشكاالت اللي مطروحة يف املعايري، فينبغي التغلب       
أننا كمسؤولني نستطيع أن حندد بسهولة، بتعاون عليها وخاصة 

خمتلف القطاعات املعنية، راه عندان العامل القروي واملناطق اجلبلية 
حمددة أصال، معروفة. فلماذا ال حنصي املئات والعشرات اللي 
تيعملو فيها حاليا ويستفيدون من هذا التعويض اجلزايف الشهري؟ 

، 0299ذكرة واملرسوم يف والنقاش فيه وجات امل 0221اللي من 
وما زال الناس ضايعة إىل يومنا هذا احلق املشروع. وإال كيف نريد 

 جناح املنظومة وجناح قطاع الصحة...؟
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، على هل هناك من تعقيب إضايف؟.       
 .ليس هناك، السيد الوزير، تفضلوا

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

هذا السيد النائب احملرتم، هذا ابلضبط ما قامت به احلكومة       
من خالل احلوار اإلجتماعي املركزي، حبيث أهنا ستمر إىل العملية 

 لن تنتظر، ألنه ابلفعل هناك جهات اللي دايل التفعيل، سوف
هي حمسومة وواضحة، وابلتايل ال جمال وال معىن لكي يكون هناك 
انتظار. فما ميكنشاي أبي حال من األحوال، نقولو إما امللف 

أو ما يتمش التفعيل، ولذلك هذا  %922يكون واجد بصفة 
 le" هو مقرتح احلكومة حلد الساعة. املنظومة دايل االستهداف

ciblage"  إن شاء هللا، 0291غادي تكون واجدة يف أفق ،
وستمكن من تسهيل املأمورية دايل واحد العدد من الربامج 

 .اإلجتماعية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال حول نقص الوحدات املدرسية       
وعة ميف العامل القروي للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن اجمل

 .. السيد النائب، تفضلواواالشرتاكيةالنيابية للتقدم 

 :النائب السيد سعيد امنيلي

ة من طرف املتبع االسرتاتيجيةالسيد الوزير، ما هي اخلطة أو       
 .احلكومة للعناية ابحلجرات الدراسية ابلعامل القروي؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .واشكرا، جواب السيد الوزير، تفضل      

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد النائب احملرتم،

نبدا ببعض األرقام اللي هي مهمة جدا؛ أوال عندان تقريبا       
من  %13القروي، يعين مبا يقرب من مؤسسة ابلعامل  5940

املؤسسات التعليمية موجودة اآلن يف العامل القروي. ابإلضافة إىل 
 ألف حجرة من ذاك احلجر املفككة 49هذا كاين حوايل 

"préfabriqué"  يف العامل القروي واللي كتطرح واحد عدد من
شي؟ ألنه هادي واحد املدة خذينا ال الصعوابت. عالش كاين هاد

حد القرار، واحد االختيار على املستوى الوطين تقريب املدارس وا
من الساكنة، هذا هو. عملية التقييم اآلن عطات ابلفعل رغم أن 
العملية دايل التقريب لكن حدثت صعوابت حقيقية ومجة، 

 les" من هاد %22ونعرتف هبا، ميكن نقول لك أنه أكثر من 
satellites" ا مزودين ابملاء، ما هادو اللي تكلمنا عليهم، م

ابلكهرابء، ما ابلسياج ما بغريها من اخلدمات األخرى اليت 
 .تعلمون

فلذلك اليوم هناك برانمج وطين ابلتنسيق مع وزارة الداخلية       
ومع اجلماعات الرتابية أوال من أجل أتهيل املؤسسات املتضررة 
وكاين غالف مايل خمصص هلذا الغرض؛ أيضا تعويض املفكك، 

واحد العدد كبري  0292ألف اآلن مربمج منها يف  49نه هاد أل
من املؤسسات اليت سينتهي فيها املفكك وستبدأ عملية إعداد 
املؤسسات اجلديدة؛ كذلك عندان البديل دايل املدارس 

، كانت عندان 923اجلماعاتية، املدارس اجلماعاتية اآلن وصلنا ل
اجلماعاتية مربجمة  دايل املدارس 92، عندان 923ولينا يف  12

قريبا، ويف تقديري هذا هو احلل احلقيقي ألن املدارس اجلماعاتية 
 ...تتوفر على مطاعم، تتوفر على داخليات
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 :السيد رئيس اجللسة

 .التعقيب للسيد النائب تفضل شكرا للسيد الوزير،      

 :النائب السيد سعيد امنيلي 

شكرا على اجملهودات اللي كتبذلوها يف هاد القطاع، اجلواب       
التعقيب اللي جاوبيت عليه انت ولكن بقى لنا واحد السؤال اللي  
كيحريان مجيع، أن وليدات العامل القروي كاين اللي يف املستوى 
 الثالث والرابع وال حيسن القراءة حىت اللغة العربية ما ابلك ابللغات

سؤال اللي كيمحنا كيفاش هاد الناس  األجنبية. واحد ال
كتنجحوهم انتما؟، هذا هو السؤال املطروح، ابإلضافة إىل أن 
األطر الرتبوية عندان حنا ابلنسبة للحجرات املدرسية ما عندمهش 
السكن الالئق، ما كتكونش وسائل التدفئة أثناء موسم الشتاء 

ت اوموسم الثلوج، ما كاينش األسوار اللي كيجعل هاد احلجر 
املدرسية تنتهك احلرمة دايهلا من طرف اإلنسان واحليوان، عدم 
وجود قاعة للمعلوميات وفضاءات تربوية صغرية على األقل حتبب 
هاد القسم للتلميذ كما كان أاين زمان أايم "أمحد بوكماخ". 
فكنلتمسو منكم، رغم اجملهودات اللي كتبذلوها اإلعتناء هباد 

 .وشكرا ،ل التنمية دايل البالدالقطاع ألنه هو القاطرة داي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ال أحد اجلواب السيد       
الوزير.. استنفذمت وقتكم أستسمح، ما كاينش تعقيب إضايف. إذن 
سؤال عن دور الوزارة يف مراقبة جودة التعليم اخلصوصي للسيدات 

تقدم أحد التجمع الدستوري، فليوالسادة النواب احملرتمني من فريق 
 .واضعي السؤال مشكورا

 :النائب السيد عبد الرمحان حريف

 السيد الرئيس احملرتم،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم حول الوزارة يف مراقبة جودة       
 .التعليم اخلصوصي؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد النائب احملرتم،

أوال قطاع التعليم اخلصوصي هو يعترب منذ امليثاق الوطين       
شريك. قطاع  ، هو قطاعاالسرتاتيجيةللرتبية والتكوين إىل الرؤية 

شريك وليس قطاع منافس، هو قطاع شريك يقدم خدمة عمومية 
بتدبري خاص هذا هو التعريف احلقيقي هلاد القطاع، هذا القطاع 
منى وتطور بواحد الشكل كبري جدا، وصلنا اليوم ملا يقرب من 

مما  % 93مليون تلميذ وتلميذة يف التعليم اخلصوصي، حوايل 
احد النوع ة والتعليمية. طبعا هذا يقتضي و يوجد يف املنظومة الرتبوي

وين من املراقبة والتتبع، وتكثيف التتبع، احرتام جودة الرتبية والتك
يف هاته املؤسسات وما تقوم به الوزارة اآلن من خالل املفتشيات 
العامة ومن خالل األكادمييات اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين،  

دفاتر  أبواهبا بناء على كذلك تعلمون أنه هذه املؤسسات تفتح
حتمالت مضبوطة، سواء تعلق األمر ابلبنيات اإلدارية أو ابلبنيات 
الرتبوية. إمنا بني الفينة واألخرى نسجل بعض اإلختالالت، 

مؤسسة من  40نعطيكم غري على سبيل املثال هاد السنة يف 
التعليم اخلصوصي منعت من إدخال النقط دايل املراقبة املستمرة 

لفات دايل الطلبة واملنظام الوطين، ألنه كشفنا عن وجود يف امل
جمموعة من اإلختالالت فيما يتعلق بتدبري هاد النقط، إذن هذا 
إجراء سيمكننا من أن ندق انقوس اخلطر فيما يتعلق ابملؤسسات 

 ...اليت ال حترتم دفاتر التحمالت وهي على كل حال
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 :السيد رئيس اجللسة

 .ير، تعقيب السيد النائبشكرا السيد الوز       

 :النائب السيد عبد الرمحان حريف

حنن يف فريق التجمع الدستوري، نعترب أن التعليم اخلاص       
د شريك التعليم العمومي يف النهوض بقطاع الرتبية والتعليم. السي

الوزير، هناك انطباع عام لدى األسر املغربية أبن التعليم اخلاص 
مع التعليم العام، وهو جمرد انطباع. إال أنه ميتاز ابجلودة مقارنة 

حيتاج إىل تدقيق، فسؤال اجلودة يف التعليم اخلاص يظل دائما 
مطروحا وذلك يف ظل غياب آليات املراقبة والتتبع والتقييم، خاصة 
وأن هناك بعض املؤسسات اخلصوصية رغم ارتفاع رسومها إال أهنا 

 .ال حتقق اجلودة املنشودة

الوزير، البد تعزيز آلية الرقابة على هذه املؤسسات السيد       
خلاص، البد بشأن التعليم ا االسرتاتيجيةوتفعيل ما جاء يف الرؤية 

من إحكام مراقبة حىت حنافظ على هوية املغاربة ال نريد التعدد يف 
هذه اهلوية؛ البد من إحكام املراقبة حىت ال تكون النقط املنفوخة 

القطاع الفرص بني القطاعني القطاع العام و  فيها ضراب ملبدأ تكافؤ
اخلاص؛ وأخريا إذا كان القطاع اخلاص شريكا ينبغي أن يستمر يف 
أوجه اخلصاص لدى القطاع العام خاصة يف بعض التكوينات 

 .وشكرا ،املهمة تنقصنا يف القطاع العام وخاصة ابلتعليم العايل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف؟. منر مباشرة إىل السؤال       
املوايل حول ارتفاع واجبات الدراسة مبؤسسات التعليم اخلاص، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية، السيدة النائبة تفضلي

 :النائبة السيدة خدجية رضواين

 السيد الرئيس،

 وزير،السيد ال

إذا كان التعليم اخلصوصي جزء من منظومة الرتبية والتكوين       
ببالدان، فإن تكاليفه يعين أضحت مثقلة جدا لألسر املغربية يف 
غياب أية مراقبة أو تقنني هلذا القطاع. فبالتايل ما هي التدابري 
اللي كتاخذها احلكومة من أجل ضمان البعد اإلجتماعي للتعليم 

 .كرااخلصوصي؟ وش

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير      

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة،

هذا سؤال مهم جدا يتعلق بتكلفة التعليم اخلصوصي        
وكذلك رسوم التسجيل ورسوم الدراسة اليت تثقل كاهل العديد 
من اآلابء واألمهات، أان فقط نبغي نذكر على أنه القانون 

خل املتعلق بتنظيم التعليم اخلصوصي ال يتيح للوزارة التد 22.22
دور ل. ولكن اليف األسعار دايل التمدرس أو يف رسوم التسجي

درهم  422دايل.. ونعطي هنا واحد الرقم، سجلنا األمثنة ما بني 
آالف درهم على الصعيد الوطين حبسب املناطق، وحبسب  4و

اجلهات وما إىل ذلك. وهناك اختالف أيضا يف اخلدمات، هناك 
من يقدم خدمات النقل، هناك من يقدم خدمات اإلطعام إىل 

قدم لفائدة الساكنة. لكن الرؤية غري ذلك من اخلدمات اليت ت
وم حتدثت عن هذا املقتضى ابلضبط وهو تقنني رس االسرتاتيجية

التسجيل، وهو سنعمل على تفعيله انطالقا بعد صدور القانون 
اإلطار املنظم، طبعا حبوار مع الشركاء دايلنا يف القطاع اخلاص،  
كذلك التحفيز دايل التعليم اخلصوصي سريتبط مبجموعة من 
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ملعايري؛ أوهلا تقدمي اخلدمات يف املناطق ذات اخلصاص ماشي ا
 .ابلضرورة نبقاو نستثمرو غري يف الدار البيضاء ويف الرابط

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب      

 :النائبة السيدة خدجية رضواين

 شكرا السيد الوزير،

هذا القانون ال ميكنها من  صحيح أن احلكومة تتقول أن      
املراقبة، ولكن الوزارة هي قطاع وصي على التعليم وابلتايل من 
واجبها اإلسراع هباد التعديل أو هاد اإلجراء اللي قليت السيد 
الوزير، ابلتايل ابش تفرضوا واحد الرقابة على هاد املؤسسات.  

 4222حىت ل 422كتقولو السيد الوزير، أن الثمن كيبدى من 
رهم، ولكن هذا كيف ما قلتو مبراعاة نوعية املؤسسات والفئة د

املستهدفة وكذا واجلودة واخلدمات. وما ننساوش أن الطبقة 
املتوسطة هي يعين مّلي احلكومة ختالت على القطاع، مهالت 
منظومة التعليم وابلتايل أصبح هذا التعليم اخلصوصي شيء 

تايل ختارته، وابلمفروض، يعين توجهو له األسر مكرهة ماشي ا
 ...جيب تشجيع هاد األسر بطرق.. األسر كيدفعو

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضايف؟. ليس       
هناك شكرا منر إىل السؤال املوايل سؤال عن حكامة تدبري األحياء 
اجلامعية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .لتنمية، السيد النائب تفضلوا

 :النائب السيد موالي البشري طواب

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، األحياء اجلامعية تلعب دور مهم لتسهيل       
الولوج إىل التعليم العايل، إال أهنا تعرف عدة إختالالت 
وإشكاالت. هلذا نسائلكم عن الربامج املستقبلية ملعاجلة 

ي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا حلسن تدبري اخلصاص؟ مث ماه
 .االستفادة من هذه األحياء؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير اجلواب      

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

 :العايل والبحث العلميابلتعليم 

 شكرا السيد النائب احملرتم،

طبعا األجوبة التقليدية املتعلقة ابلرفع من عدد األسرة وما        
إىل ذلك، هذا تكلمنا فيه ابستمرار لكن هاد السؤال دايل 
احلكامة مهم جدا. أان نقول ليكم غري السنة املاضية وهاد السنة، 

دمج ايل السنة اجلامعية، التنظيم املنالتنظيم د ألول مرة عملنا واحد
للسنة اجلامعية فيه؛ فتح األحياء اجلامعية، فتح املطاعم اجلامعية، 
توزيع املنح، نظام الدراسة، نظام االمتحاانت. وهاد الشي كله  
كل ال يتجزأ، وعنده واحد االنعكاس كبري جدا على حكامة 

لوقت اللي  ا تدبري السكن اجلامعي، نعطيكم على سبيل املثال يف
كانوا الطلبة دايلنا كيتسجلو حىت لسبتمرب، مّلي كيكونو عندان 
اللوائح واجدين حىت ألكتوبر، ما غتبدى األحياء اجلامعية تسجل 
الطلبة ويستافدو من السكن حىت لنوفمرب، هاد السنة إن شاء هللا  
كل املبارايت وكل عمليات التسجيل ستتم يف شهر يوليوز شهر 

اللوائح غادي يكون عند األحياء اجلامعية موجودة  ، معىن أنه7
، واألحياء اجلامعية ستفتح أبواهبا يف فاتح سبتمرب، 2يف شهر 

واملطاعم اجلامعية ستفتح أبواهبا يف منتصف شهر سبتمرب. هذا  
كله من أجل غري العملية دايل املالءمة ما بني التسجيل يف 
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كنا جلامعية، غادي متاملؤسسات اجلامعية والتسجيل يف األحياء ا
ابش نرحبو واحد الشهر تقريبا دايل السكن اجلامعي واإلطعام 
اجلامعي، وهذا تيدخل يف صلب احلكامة ويف صلب تقدمي 

 .اخلدمات اإلجتماعية لفائدة الطلبة وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل      

 :النائب السيد يوسف آيت احلاج حلسن

شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات، ابلرغم من       
اجملهودات املبذولة يف احلقيقة من أجل النهوض هباد املرفق 
األساسي، إال أن يف احلقيقة السؤال دايل احلكامة وكذلك دايل 
اجلودة يطرح نفسه، وذلك من خالل جمموعة من املالحظات اليت 

للسكن  يتعلق ابلولوج ابتت يف احلقيقة واضحة للعيان فيما
اجلامعي. من قبيل أوال العرض املوجود ال يفي مبا هو يعين مبا هو 
حمتاج إليه، حبيث تنوجدو واحد العدد من الطلبة والطالبات بدون 
سكن جامعي يف الوقت اللي أنه تنلقاو كذلك انس أحياان أقل 
من حيث الدرجة دايل الرتتيب دايل اإلستحقاق ما تيستافدوش 

هاد املرافق؛ كاين كذلك السيد الوزير، التوزيع اجلغرايف لألحياء من 
اجلامعية، التوزيع اجلغرايف كذلك غري منصف حبيث أنه تنلقاو 
بعض املناطق اللي فيها وحدات يعين جامعية ما فيهاش مساكن 
وال إقامات جامعية؛ كذلك املعايري دايل اإلستفادة اليت غالبا ما 

ل االستفادة من املنحة وهاد الشرط هذا تعتمد على الشروط داي
غري منصف وغري عادل، وتتعرفو السيد الوزير، ما يطال هاد 
املسألة هذه من إختالالت تدفع للزبونية واحملسوبية وكذلك البيع 
دايل هاد املرفق هذا بشكل خيل ابإلستفادة دايلو من طرف 

 ...الطلبة. لذلك السيد الوزير، تنطالبو منكم اليوم

 :سيد رئيس اجللسةال

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ السيد       
 .الوزير

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

، علق ابألحياء اجلامعيةما هو مربمج حلد الساعة فيما يت      
إن شاء هللا  0209ألف سرير مربمج يف أفق  22اليوم حنا يف 

ألف سرير. الطلبات املعرب عنها، ألن ابش  21غادي نوصلو ل
 922حنددو ابلضبط احلاجيات، الطلبات املعرب عنها ال تتعدى 

من  % 21ألف سرير، إذن حنن قريبون من تلبية أكثر من 
عي. ومع ذلك أيضا أان متافق مع السيد حاجيات السكن اجلام

النائب احملرتم، البد من تدقيق املعايري، البد من مراقبة وراه من 
حق السادة النواب احملرتمني على أهنم يساعدوان يف املراقبة دايل 

 .املعايري والتنفيذ دايل هاد املعايري يف األحياء اجلامعية

 :السيد رئيس اجللسة

وزير، منر إىل آخر سؤال يف هذا القطاع عن شكرا السيد ال      
وضعية املنظمة الطالبية لإلحتاد الوطين لطلبة املغرب، للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة. فليتفضل 

 .أحد السادة النواب مشكورا، السيد النائب تفضل

 :النائب السيد هشام صابري

الوزير، عن الوضعية اليت ابت يعيش على نسائلكم السيد       
إيقاعها اإلحتاد الوطين لطلبة املغرب، أال وهي احلضر العملي 

 وليس القانوين؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير تفضلوا جوابكم      

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي
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 شكرا السيد النائب احملرتم،

تعلمون أن الوزارة تويل أمهية كربى للخدمات اليت تقدم       
ة للطلبة وحلرية عمل الطلبة فيما يتعلق ابألنشطة العلمية والثقافي

بكل املؤسسات اجلامعية، وأنتم تعلمون أنه مت إحداث مكتب 
ا الغرض اللي هو املكتب الوطين لألعمال اإلجتماعية خاص هلذ

والثقافية للطلبة، وكل اجلامعات اآلن تشجع كل الطلبة على 
اإلخنراط يف العمل اجلمعوي بشكل قانوين، ومتارس أنشطتها أيضا 
بشكل قانوين، تنظم دورات متعددة سواء كان األمر يتعلق 

قافية علمية أو ثبندوات، بلقاءات علمية، بنشاطات مسرحية أو 
أو ما إىل ذلك. بل أكثر من ذلك، أن املكتب الذي حتدثت عنه 

مليون درهم لفائدة العمل اإلجتماعي والثقايف  32رصد حوايل 
لفائدة الطلبة، واجلامعات أيضا تضع رهن إشارة أندية الطلبة ما 

درهم لكل اندي من أجل أن متكنهم من  1222ال يقل عن 
تساعد على حركية الطالب، ألننا نعتقد خمتلف األدوات اليت 

على أنه هاته احلركية الطالبية املوجودة يف خمتلف املؤسسات 
اجلامعية هي جزء ال يتجزأ من تكوين شخصية الطالب اجلامعي، 

 .وجزء ال يتجزأ من التكوين اجلامعي وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب      

 :هشام صابريالنائب السيد 

ال خيفى عليكم السيد الوزير، أن منظمة اإلحتاد الوطين       
ات لطلبة املغرب لعبت دورا كبريا يف الرتبية وتكوين األجيال والقياد

السياسية، فتبنيها ملبادئها منها الدميقراطية والتقدمية جعل منها 
صمام األمان يف مواجهة مجيع أشكال الفكر املتطرف واملتعصب، 

واء منه الديين أو العرقي أو القبلي. هاته املنظمة لعبت دورا س
حامسا يف تكوين مهات السياسيني الذين حتملوا مسؤوليات جد 
مهمة داخل مؤسسات الدولة، وحضرها وتغييبها وإضعافها على 

غرار ابقي اهليئات السياسية املسؤولة أدى إىل إنتاج طينة من 
هم،  الشارع العام ضد أنفساملسؤولني السياسيني يتظاهرون يف

ويهتفون يف خطاابهتم بعكس ما يصرحون به داخل هاته القبة. 
 .املوقف من التعاقد ألحد الوزراء خري دليل يف مهزلة فاتح ماي

السيد الوزير، إن احلضر العملي املمنهج الذي تعاين منه       
منظمة "أوطيم" وليس إطارات أخرى اليت تفضلتم ابحلديث 

خلق وضعا كارثيا داخل الوسط الطاليب لتحول الساحات  عليها،
اجلامعية من فضاء للتحصيل والتكوين العلمي والسياسي 
واحلقوقي واملواطنة، إىل ساحات للعنف واإلقتتال وجلن النهي عن 

وذلك   املنكر وبيع كتب فوائد بول البعري والكراسات حول اجلن.
ريب على ديننا ين الغبعد تغلغل بعض تعبريات فكر التطرف الدي

احلنيف، وأخرى انفصالية. وما اغتيال الطلبة "املعطي بوملي" 
بوجدة، و"آيت اجليد بنعيسى" بفاس، و"عمر خالق" مبراكش 

 .خلري دليل على ما أقول

السيد الوزير، إن مسلسل اإلجهاز عن اإلحتاد الوطين لطلبة       
ي ركزي والتارخياملغرب يستمر اليوم من خالل مصادرة املقر امل

للمنظمة ابلرابط، من خالل الدعوى اليت تقدم هبا رئيس احلكومة 
. الكل يتحدث عن تدبري الشأن العام 0292السابق يف مارس 

 عرب املقاربة التشاركية، فأي مقاربة تشاركية ترأتوهنا لتدبري قطاع
التعليم العايل إن مل يتم إحياء هذا اإلطار من خالل فصائله 

كرا السيد ، وشاسرتاتيجيتكمة واملشروعة وإشراكهم يف التارخيي
 .الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟. السيد       
 .النائب من فريق العدالة التنمية تفضل
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 :رضا بوكمازيالنائب السيد 

قايب نالسيد الوزير، اإلحتاد الوطين لطلبة املغرب بعدا إطار       
اترخيي كان عندو دور أساسي يف تشكيل النخب السياسية دايل 
املغرب، واحلركة الطالبية خرجات لنا جمموعة دايل النماذج واللي 
على رأسهم السي مصطفى اخللفي، واللي كنعرفوه كنموذج دايل 

 .أبناء احلركة الطالبية

ها ياليوم لألسف هاد اإلطار النقايب كيعيش أزمة مركبة، ف      
زوج دايل املستوايت: املستوى األول مرتبط مبجموعة دايل 
األطراف السياسية اللي كتغذي العنف واإلقصاء واللي كدعم 
 فصيل إجرامي كيدعم العنف ضد الطلبة والطالبات دايل اجلامعة؛

املستوى الثاين السيد الوزير، هو أنه لألسف ما زال جهات يف 
ايهلا يف حماربة هاد الفصيل الدولة ما قادراش تقوم ابلدور د

ولألسف كاين واحد اجملموعة دايل اإلشكاالت مرتبطة ابحلرايت 
النقابية على مستوى احلركة الطالبية السيد الوزير، اللي خص 

اثنيا  الدولة تقوم ابلوظيفة دايهلا يف رفع يدها على هاد املوضوع.
حلركة ا السيد الوزير، هادي مناسبة اللي نرتمحو فيها على شهداء

 .الطالبية وعلى رأسهم الشهيد عبد الرحيم احلسناوي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب؟. السيد النائب       
 .فريق األصالة املعاصرة، تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

السيد الوزير، احلكومة هي اللي مسؤولة على األمن، الدولة       
، احلكومة هي اللي مسؤولة على األمن. عالش ساكتة دولة

دايهلا األمنية، عالش خملياها احلكومة ما استعمالتش السلطات 
خرين ساكتة، وطالقة اللجام اللي جا يدير العنف. إيال لآل

احلكومة عاجزة أمنيا، تقوهلا لينا ماشي حتمل املسؤولية للدولة، 
 .الدولة شكراحنا كلنا هنا الدولة واحلكومة جزء من 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟، السيد الوزير       
 .تفضلوا

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

أعتقد أن الفضاء اجلامعي ينبغي أن يدبر شكرا جزيال، أان       
مبا يقتضيه القانون، ولذلك كانت هناك مذكرة مشرتكة بني وزارة 
التعليم العايل ووزارة الداخلية، من أجل تتبع كل التصرفات اليت ال 
تليق ابلفضاء اجلامعي واليت متس ابلفضاء اجلامعي هذا من 

ة نة القانون ضامنمن جهة اثنية، تعلمون أنه القانون ضام جهة؛
للطالب حقهم يف التواجد يف جمالس املؤسسات ويف جمالس 
اجلامعات، بل ويف اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث 
العلمي، عرب انتخاابت حرة ونزيهة جترى يف املؤسسات اجلامعية. 
فما على الطالب إال أن يعملوا على إثبات ذاهتم من خالل 

ج املؤسسات ال ميكن أن يعامل إال املؤسسات، وما كان خار 
 .ابلقانون والدولة تقوم مبهامها يف هذا الغرض وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، وبذلك نكون قد أهنينا جمموع األسئلة اخلاصة بقطاع       
الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي. 

وجد ابلشؤون العامة واحلكامة، يوقبل اإلنتقال إىل القطاع املكلف 
معنا داخل قبة الربملان وفد برملاين برائسة السيد "براك سيغفريد" 
رئيس جملس النواب البلجيكي بزايرة إىل بالدان. وإبمسكم مجيعا 

 .نرحب ابلوفد الربملاين البلجيكي الذي حيضر معنا هذه اجللسة

ن العامة شكرا، السؤال األول ابلقطاع املكلف ابلشؤو       
واحلكامة، سؤال عن ارتفاع أسعار احملروقات للسيدات والسادة 
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ضل النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتف
 .السيد النائب مشكورا تفضل

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الوزير احملرتم،

العلم دايلكم أن الثمن دايل الغازوال راه كنظن واقيال يف       
، بعدما كان 99.01دراهم، مثن ليصانص راه وصل  92وصل 
دراهم. بغيناكم توضحو لنا وتوضحو للمغاربة  2دراهم،  7حوايل 

سبب هاد اإلرتفاع، وتوضحو لنا وتوضحو للمغاربة واش هاد 
 .الثمن معقول يف السوق الوطنية شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا للجواب      

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

 شكرا السيد الرئيس،

مزاين هاد السؤال، ولكن كون جتيب الثمن اللي كاين يف       
، هداك أايم 31دوالر كان ب 71العامل اآلن. اليوم الربميل فات 

زمان، شوفو خاصكم اطالعو على األخبار دايل اليوم وحطو 
 .األسئلة وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضلوا      

 :لسيد عبد العزيز لشهبالنائب ا

ايل دالقدرة الشرائية دايل املغاربة  السيد الوزير، واش كتقارن      
القدرة الشرائية دايل اخلارج؟، نقولكم السيد الوزير، لألسف 

الشديد احلكومة غائبة وصامتة، وما عندهاش القدرة دايل مواجهة 
تفسري،   يهاد اإلشكالية دايل ارتفاع األسعار. احلكومة مل تقم أب

كان جيب أن تعلن هاد األمثنة واش معقولة أو ال غري معقولة. 
أنتم اليوم عارفني شنو واقع يف الساحة الوطنية، كان عليها أهنا 
تضع التدابري احلقيقية لتصحيح هاد الوضعية، امسحوا يل نقولكم 
السيد الوزير، اإلشكالية راها جارية من رفع الدعم على هاد 

و إصالح املقاصة، راه ما كاين إصالح، حيدتو غري احملروقات. قلت
الدعم. كذلك القانون دايل حترير األسعار واملنافسة، واش مت 

؟، القانون دايل محاية املستهلك اللي 0291التطبيق دايلو منذ 
، واش كاين املراسيم التطبيقة؟ اين هو 0299صوتنا عليه منذ 

 ...جملس املنافسة؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟. السيد       
 .الوزير تفضلوا

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

وتنظن الربملان دار واحد اللجنة، ومشيتو وتساريتو، وفني       
قرير، ما درتو ت هو التقرير دايلكم؟، كتشوفو غري احلكومة. ايك

جتيوش تقولو للحكومة ما عرفناش... الرئيس شيء... ما 
يهمنيش، الربملان مسؤول، راه ما كنتكلمش مع فرد، الربملان، 
الفرق كلها مسؤولة. ابش نقولو غري احلكومة كل واحد يدير 
شغاالتو، حنا تنديرو شغاالتنا، كنراقبو املنافسة. اليوم ليصانص 

يل، ما ختلطوليش الطاقة الشرائية والثمن. ما تنقولكش ماشي غا
نعم ماشي املازوط غايل على املواطنني كلهم، غايل على اللي ما 
عندوش، أما اللي عطاه هللا ما غاليش عليه. املشكل خصنا حنسنو 
الطاقة الشرائية دايل املواطن ابش ما تغالش عليه، أما هاد الغالء 

يف  رائية دايل املواطن ماشيراه يف العامل كلو. قل يل الطاقة الش



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

26 

املستوى دايل األمثنة، أان معاك، ولكن تقول يل... بغيتو الدعم 
رجعو لو.. اش بغيتو غري قولو لنا أشنو بغيتو، ديرو لنا شي مقرتح 

 .قانون وديرو لنا شي اقرتاح، أان معاكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا. السؤال املوايل حول ارتفاع األسعار وتراجع القدرة       
الشرائية للمواطنني، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .احلركي، فليتفضل أحد طارحي السؤال مشكورا.. الفريق احلركي

 :النائب السيد عبد احلكيم األمحدي

 شكرا السيد الرئيس،

 شهر رمضان املبارك تعرف السوقالسيد الوزير، مع اقرتاب       
املغربية ارتفاعا مضطردا يف أمثان جمموعة من املواد االستهالكية. 
لذا نسائلكم السيد الوزير، عن أسباب هذه الزايدات، وما هي 
اإلجراءات اليت تنوون القيام هبا حفاظا على القدرة الشرائية 

 .للمواطن؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .د النائب، السيد الوزير جوابكمشكرا السي      

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

اجلواب هو احلكومة كتخدم ابش تزيد يف العرض، ألن إيال        
كانت مطيشة مثال قليلة، غتغلى. خصنا نشجعو املنتجني 

ودة يف ابش املواد تكون موج وخاصنا جنيبو اإلستثمارات األجنبية
املغرب. أما إيال كانت الندرة وبغيتوها تكون رخيصة، راه ما 
ميكنشاي. إذن حنا مسؤولني ابش فعال ندعمو اإلنتاج الوطين 
وندورو العرض وحنسنو ظروف عيش املواطن املغريب. خصنا 
الشغل، خصنا نشجعو اإلستثمارات األجنبية والوطنية جييو ويبقاو 

الد ابش يكون الشغل، إيال كانو األجور مرتفعني وغريو، يف الب

غتكون غالية وال ليصانص غايل، ال.  la baguette راه ماشي
األجور منخفضة متفق معاك، كاينة البطالة، إذن الدنيا غالية 
ابلنسبة للمواطن. إذن خصنا نراجعو هادشي دايل النمط 

 .اإلقتصادي، ابش حنسنو وضعية املواطن املغريب

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب      

 :النائب السيد عبد احلكيم األمحدي

 شكرا السيد الوزير،

فقري، كما أن الطبقة  322.222يوجد يف املغرب أزيد من       
 املتوسطة بدورها أصبحت يف منحى تنازيل اجتاه الطبقات الفقرية.
والسبب بطبيعة احلال هو ارتفاع أسعار العديد من املواد 

، ال نقول املواد الغذائية فقط، بل كل املواد األساسية االستهالكية
 .قابل جند جتميد األجوراليت حيتاجها املواطن ويف امل

السيد الوزير، نعلم أبن العديد من املواد اخلاضعة حلرية       
األسعار واملنافسة، ولكن هذه احلرية البد هلا من ضوابط حىت ال 
ترتفع هذه األسعار إىل مستوى غري متحكم فيه. ومن هاد 
املنطلق، يتعني على احلكومة التحكم يف األسباب احلقيقية هلذه 

رتفاعات، لعل أمهها التحكم يف مستوى سعر احملروقات، اإل
فعندما ترتفع فاتورة احملروقات، ترتفع معها فاتورة كل املواد 
اإلستهالكية. وابلتايل على احلكومة اجللوس مع أصحاب شركات 
احملروقات، من أجل إجياد حل لتخفيض هذه األسعار، كما يتعني 

سة ن حرية األسعار واملنافتفعيل دور جملس املنافسة، وكذا قانو 
 .الذي ال ينص على ضرورة اختاذ التدابري إلعادة التوازن إىل السوق

السيد الوزير احملرتم، ليس من العيب تقييم سياسة معينة يف       
أفق إعادة النظر فيها، وابلتايل نريد إجراءات إجتماعية حازمة يف 
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تايل نتمىن وابل القدرة الشرائية اليت تضعف يوما بعد يوم اجتاه
 ...التعجيل هبذه اإلجراءات تفاداي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟. جواب       
 .السيد الوزير، تفضلوا

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

ي راه مستمر، إذن النقاابت راه ممكن وأوال احلوار اإلجتماع      
يتكلمو على هاد الشي راه كان احلوار؛ اثنيا خاصنا نفرحو بالدان 
راه الفقر راه ماشي احلكومة اللي قالتها، كلشي معرتف ابللي 

، ولكن ابقي الفقر %3,1ل % 91الفقر تراجع ابملغرب من 
. ىاللي مثال ما عندو طريق، ما عندو مدرسة، ما عندو مستشف

إذن كاين الفقر املادي، وكاين داك الفقر املتنوع اللي عندو أسباب  
راه بالدان ماشي غري  %3,1كثرية، ولكن مّلي نقولو تراجع ل

هاد احلكومة، هذا راه إجناز دايل البالد خاصكم تفرحو هباد 
البالد. املؤسسات الدولية كلها كتقول هاد الشي إال حنا كنجلدو 

اين ولكن واش كيرتاجع وال ال؟ إذن تنتمناو انفسنا، الفقر نعم ك
يكون املغرب قضا على  0200-0209إن شاء هللا من هنا ل 

داك الفقر املدقع، داك الفقر املادي ما يبقاش فهاد البالد، قلتها 
لكم ما ميكنش، ما ميكنش يبقا هاد الفقر يف هاد البالد من هنا 

وراه املغرب  . إذن خدامني فهاد الشيء إن شاء هللا، 0200ل
 .كيطور واللي ما عرتفش ابللي املغرب كيطور منعرف

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال عن سياسة مراقبة األسعار ودورها       
يف محاية القدرة الشرائية للسيدات والسادة النواب من فريق 
األصالة واملعاصرة. فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، السي 

 .جري تفضلملها

 :النائب السيد موالي هشام املهاجري

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

آ السيد الوزير، يف جلسات دستورية سابقة سولناك على       
ارتفاع األسعار والقدرة الشرائية للمواطن، جاوبتينا أبن املغاربة  

درهم، سولناك على السكر جييت كدردر  922كيبيعو صوهتم ب
لينا سانيدة هنا، قلتلك راه عندي الدقيق فيه الدود يف شيشاوة 

ت قليت ليا مالك ما تصلتيش بيا راه السيد الوزير راه اتصل بيا وقدي
ليه الغرض، وهادي غنسميها نظرية جديدة يف حماربة الفساد عرب 

تطبيق  نهار قاليك راهاحملسوبية والزبونية. السيد النائب داك ال
"حمطيت" اللي تينتاقدو حقو ألنه يف املعارضة هو دعاية جمانية 

 .للشركات احملروقات، قليت ليه ما كندويش معاك أنت لباس عليك

هذا السيد الوزير، منوذج من األجوبة دايلكم من هنار توليتو       
تهرب كتدبري هاد القطاع. اليوم السيد الوزير، كنظن أبن احلكومة  

مباشرة مما يقع يف قطاع تدبري األسعار يف املغرب، وهلذا مغاديش 
ندير ليك السيد الوزير، قضية الطائرة والبستان غنهضر معاك 
مباشرة، أين أنتم مما يقع اليوم يف املغرب؟، أين أنتم مما يقع اليوم 
يف املغرب؟، جاوبوان السيد الوزير، اعطيوان موقف رمسي 

 معلومة رمسية للحكومة تكون صاحلة وال للحكومة، اعطيوان
خاطئة وال صاحلة اعطيوان املوقف الرمسي للحكومة وشكرا السيد 

 .الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب السيد الوزير. تفضل السيد الوزير      

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة
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وراه ملي دخلت للسياسة ما تنقول غري املعقول، املغاربة       
 .عارفينها وتيصوتو عليا، فراسك

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الوزير، تفضل اجلواب دايلكم      

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

مسؤولني، واحلساب مع املواطن كيكون غدا يوم أوال حنا       
اإلنتخاابت إن شاء هللا. اليوم حنا خدامني واجملتمع عارفها، 
والنمو اإلقتصادي غادي يرتفع والفقر تينقص، وابقي املشاكل  
كثرية، ومنني نقول واحد لباس عليه احلمد هلل إال لباس عليه نقولو 

 قطة األوىل؛انت ما عندك والو ونكدب عليه، هادي الن

 11النقطة الثانية، حماربة الفساد غري شهر واحد أكثر من       
ألف  43طن دايل املواد فاسدة اللي حتجزات، املوازين أكثر من 

يف شهر واحد دايل املراقبة. إذن احلكومة قامية بشغالتها، خاص 
 حىت الربملانيني يقوموا بشغاالهتم، دايل املعارضة ألن الكالم بالتني

ن الكالم إيال كاين شي حاجة القانون اقرتحوا قوانني، حرام أل
إيال جبتو شي قانون مزاين ونقول ليكم ال. املشكل هو حنا 

 .خدامني، إذن غنخلي شوية الوقت ابش نشوف اجلواب دايلك

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب تفضل تعقيب      

 :النائب السيد موالي هشام املهاجري

انتما اشهدو اي املغاربة، راه ما بقاش عاود ابغي جياوبين، ها       
ولكن عرفيت عالش ما كتجوابنيش السيد الوزير؟، ألن فاقد الشيء 
ال يعطيه. أنتم وزير يف احلكومة، عندكم مخسة د املناصب مالية 

. 0292منصب يف قانون املالية دايل سنة  32.222على أصل 
 مليون، فيها؛ 22ميزانياتكم  نسبتكم املئوية تؤول إىل الصفر،

l'investissement, فيها L'MDDفيها ، le 
personnel.  مليار دايل الدرهم. إيال طبقنا  422من أصل

املسؤولية واحملاسبة، هاد الشي اللي شادة احلكومة ابش تراقب 
األسعار، ميزانياتكم تؤول إىل الصفر، وعملكم يؤول إىل الصفر، 

كومة يف أكرب جتلياته. أنت جييت هلاد احلوأنتما الريع السياسي 
 ...غري ابش تنسف العمل دايل الربملانيني السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب.. هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟       
 .هل هناك من تعقيب إضايف؟ السيد رئيس الفريق تفضل

عدالة ال النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق
 :والتنمية

السيد الوزير، بطبيعة احلال هاد القضية دايل املراقبة دايل       
احلكومة، أمر مهم جدا. حنا اهلدف دايلنا هو املواطن نرفعو عنه  
كل اإلشكاالت القائمة؛ سواء البطالة، سواء غالء األسعار، 
سواء... لذلك حنا تنقومو بدوران كنواب حقيقيني، اللي كيسفه 

 .عمل النيايب مها النواب املشبوهنيال

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟، النائب عن فريق األصالة       
 .املعاصرة تفضل

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 السيد الرئيس،

احلكومة تتحمل املسؤولية الكاملة، السابقة واحلالية. حترير       
األسعار أنتما مسؤولني عليها، صندوق املقاصة اإلعدام دايلو 
غاديني ليه، مشكل كبري وما درتوش ما يكفي، راه القدرة الشرائية 
دايل املواطنني اليوم يف واحد املستوى ال يطاق. حنا ما بغيناش 

ثمانينات والتسعينات، مّلي ادريس نعيشو السنوات دايل ال



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

29 

البصري مساهم شهداء الكومريا. اليوم املشكل اللي مطروح ابلنسبة 
لينا، بغينا نعرفو هاد احلكومة اللي هي تدعي أهنا إجتماعية، 
ابلعكس راه تؤجج الصراع، وهناك خماطر حتدق ابلوطن، أنتما 

سي دايل آمسؤولني عليها وأنتما غادي حتملو املسؤولية دايل امل
 .الناس اللي غادي خيرجو للزنقة وحتملو املسؤولة دايلكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير      

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

نتخاابت، اللي يف اال 0297وا اللي تصفى تصفى يف       
تصفى.. شوف اآلن اجملتمع املغريب راه ماشي الكالم اللي كنقولو 
هو املهم، العمل هو املهم. ألن إيال صندوق املقاصة، الشعب 

فحال شي بعضني هنا. راه بغا  3*3عندي يف اجلبل ما عندوش 
املدرسة، بغا املستشفى، بغا الطريق، بغا حنسنو لو الوضعية دايلو. 

يف البرتول،  3*3يار كانوا كيديوها األغنياء وصحاب مل 17راه 
يف ليصانص. راه عندان كيمشيو غري على الدابة، على البغل ما 

. اآلن 3*3عندو.. وكان تيخلص الضرائب ونعطيها ملول 
تنعطيوها للناس اللي كيستحقوها، هاد الفقراء والشرحية املتوسطة 

ابلدعم  حلم يشريمها اللي كيستحقوه، كاين اللي بغا ابقي كي
دايل الدولة. ألن كون بقا صندوق املقاصة الدعم، اليوم اللي دار 

يف كل.. إذن بغيتو نرجعو هلاد  42البرتول، خصين نعطيه درهم و
الشي؟ ما بقاش، هديك البزولة حتيدات، غتمشي للمواطنني. أما 
هاد الكالم اللي كنقولو، للمواطنني الفقراء والشرحية املتوسطة مها 
املهم عندان، ألن اللي عندو الفلوس خصو خيلص، أما انخذ 
الضريبة من الفقراء اللي كيشري أاتي وخيلص الضريبة ونعطيها 
لألغنياء، حرام. ما بقاش هاد الشي خصو حتيدوها من روسكم، 

 ...صايف

 :السيد رئيس اجللسة

 ،شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن جملس املنافسة      
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي. فليتقدم 

 .أحد واضعي السؤال مشكورا، السيدة النائبة تفضلي

 :النائبة السيدة السعدية بن سهلي

السيد الوزير، نتساءل عن أسباب جتميد جملس املنافسة       
 .والتدابري اإلجرائية االستعجالية إلعادة هيكلته اآلن؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة 

 .تفضل السيد الوزير للجواب      

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

علي أي حال تنتاظرو يتعني الرئيس ابش احلكومة تغري       
 .األعضاء اآلخرين، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيدة النائبةجوابكم، تعقيب       

 :النائبة السيدة السعدية بن سهلي

توضعات  0291وهو جتمد، ويف  0294السيد الوزير، منذ       
قوانني جديدة لتمكينه من آليات تدبري املنافسة على قاعدة 
اإلنصاف، على قاعدة تكافؤ الفرص بني املقاوالت الكربى 

ط والتقنني بواملتوسطة والصغرى. وحنا كنعرفو أن غياب ويف الض
دايل السوق هو كيأذي املستهلك واملواطن، وكيساهم يف ارتفاع 
األسعار، وكذلك ما كيحميش السوق الوطنية. إذن ضرورة تفعيل 
جملس املنافسة مبا يتالءم وروح الدستور، إذن فنحن كفريق 
اشرتاكي نؤكد على ضرورة إعادة هيكلة وتعيني رئيسة أو رئيس 
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اجلدد حىت ينهضوا مبهامهم وأدوارهم على وإعطاء الصفة لألعضاء 
 .أحسن وجه وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائب..       
اجلواب دايل.. تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف عاد نرجعو للوزير.. 
تفضل السيد النائب، تفضل التعقيب دايل السيد النائب تفضل 

  .اجملموعة نيابية

 

 :بنشقرون كرمييمجال النائب السيد 

فعال السيد الوزير احملرتم، اليوم احلاجة ماسة هلاد جملس       
املنافسة، إيال كنآمنو بشي عدالة إجتماعية وشي مساواة اليوم 
ابش فعال الفقراء يستفادو والطبقة الوسطى توصل للحقوق دايهلا 

ويلعب أدوار خصنا واحد اجمللس قوي اللي يعاون احلكومة 
إسرتاتيجية يف احلماية القدرة الشرائية والضرب على احملتكرين 
وعلى اللي كريفعو األسعار يف حمطات معينة. اليوم حنا على مقربة 
من شهر رمضان، فهاد الشي كاين، واالحتكار كاين، والغالء  
كاين. السيد الوزير، خصنا نقولوها علنية وخاص احلكومة تلقى 

لي هو هاد اجمللس اللي نتمناو أنه يكون جملس واحد السند ال
 .قوي وعندو أدوار قوية، ويلقى فعال القابلية داخل امليدان وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

تعقيب إضايف السيدة النائبة من فريق العدالة والتنمية،       
 .تفضل

 لبىن الكحلي: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

وهاد جملس املنافسة معطلة  0293منذ السيد الوزير،       
الوظيفة دايلو، أي إقتصاد حر وقوي يتطلب جملس املنافسة. 
صحيح حنا يف إطار املهمة اإلستطالعية دايل الربملان اللي 
نظمناها حول احملروقات، وقفنا على واحد املالحظة مهمة جدا؛ 

ن طهو أن غياب جملس املنافسة يشكل آاثر سلبية كبرية على املوا
أساسا، وهاد يعين هاد املعطى هذا كنشوفوه اليوم من خالل 
املقاطعة الشعبية دايل جمموعات املواطنني جملموعة من املنتجات 
اإلستهالكية، بدات مع احملروقات وانتقلت جملموعة من املواد 

 .اإلستهالكية

اليوم السيد الوزير، ضروري أننا نسرعو بتفعيل هاد جملس       
وكنطرحو سؤال كبري، هاد جملس املنافسة من بني املنافسة. 

اإلختصاصات دايلو هو أنه حيمي اإلستثمار الوطين، وهو اللي 
رخص االندماج اإلقتصادي. وقعات واحد اجملموعة دايل 
االندماجات اإلقتصادية مل يرخص هلا يعين جملس املنافسة، مث 

 .ل؟يأيضا نتساءل السيد الوزير، من املستفيد من هذا التعط

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير تفضلوا      

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

أان معاكم ابللي خاص يتفعل، هذا ما ال إختالف يف هاد       
 واملشكل عاود ايك درتوالشي. ولكن راه حنا قاميني ابلواجب، 

جلنة وأراو نشوفو واش كاينة املنافسة وال ال؟ جيبوه غري نعرفو 
الرأي دايلكم، واش كاينة املنافسة يف هاد القطاع اللي مشيتو ليه. 
انتما قمتو ابلواجب أراو لنا التقرير نشوفو، رمبا غادي نستافدو 

ي دارو؟، لمنو بزاف. عطيوان هاد التقرير نشوفو ايك الربملان ال
ساعة  03أراوه اّنقشوه، أان مستاعد جني عندكم يف أي حلظة 

 .، ما عندي مشكل03على 
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  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال حول توفري السلع واملواد الغذائية       
ابألسواق املغربية على مشارف شهر رمضان األبرك للسيدات 

تعادلية. ق اإلستقاليل للوحدة والالنواب احملرتمني من الفري والسادة
 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، السيد النائب تفضل

 :صاحل أوغبال النائب السيد

انرا نسقسا الوزير مايتكا احلكومة؟، إستوجد كان السلعت  
   كويور أمبارك أمغرابني

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد النائب

 :صاحل أوغبال النائب السيد

 ؟ رجع الكرونو..نعاود السؤال ؟التوقيت

 :السيد رئيس اجللسة 

 السيد النائب.تفضل.. 

 :صاحل أوغبال النائب السيد

مبارك انيغاك الوزير، ما استوجد احلكومة إمغربني وكويور 
 أدكشم إن شاء هللا كالسيمانة كون أيكان السليعت؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .د الوزيرأ السي تعقيب السيد النائب، عاود أ السيد الوزير، جاوب

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

 .شي إال موجود إن شاء هللا كل      

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل ،السيد النائب      

 :صاحل أوغبال النائب السيد

فاش كنسمعو اجلواب دايلكم السيد الوزير، كيكون اجلواب       
دائما إجيايب وكيبشر ابخلري. إال أن الواقع بعيد كل البعد على هاد 
الشي اللي كتقول السيد الوزير. بغينا غي نسولوكم واش كتحسو 
بضعف القدرة الشرائية دايل املغاربة؟، هاد املغاربة هادو اللي 

 ر املرتفعة مكاين ال حسيب وال رقيب،اكتووا بنار هليب األسعا
بغينا نعرفوكم أ الوزير واش انتما هاد احلكومة اللي كتعرفو هاد 
احلكومة عاجزة عن توفري هاد احلق الدستوري اللي هو العيش 
الكرمي للمغاربة؟، بغينا نعرفوكم أ الوزير واش هاد احلكومة واعية 

ام عدم البالد أمابلوضعية اإلجتماعية الصعبة اللي آلت إليها 
حتكمها يف ضمان األمن الغذائي؟. وابهلل عليك السيد الوزير، 

كلم واملغاربة كيشريو   4122بغيت نسولك واش املغرب اللي فيه 
درهم،  32درهم وغيشريوه يف رمضان ب 01السردين دااب ب

واش كتشوفو هاد الشي فيه عدالة اجتماعية؟، وبغيت نسولك أ 
درهم وحنا بالد  42 اللي كيتباع بالوزير، واش احلمص دااب

 الفالحة...؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ فريق       
 .األصالة املعاصرة تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 امسح يل السيد الوزير، أان هنا، السيد الداودي أان هنا..      
على كل ماشي بوحدك اللي كتدوز للربملان، كلنا كندوزو للربملان 
هذا نقاش آخر. ولكن ابهلل عليك، جمموع قوى من الشعب 
املغريب قالوا املقاطعة، كنقاطعو بال ما نقول األمساء، احلكومة ما  
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كتجاوبش كتقول ال املقاطعة خايبة، وال املقاطعة مزاينة،  
ه بو الشعب املغريب كيقولو ليكيسبوان، الوزراء دايلكم كيس

"املداويخ"، كاين اللي قالوا "القطيع"، واش هادي حكومة؟، 
الناس قاطعو سولوهم عالش كتقاطعو، قاطعو احلليب الفالحني، 
 املشكلة اللي كيعانيوها الفالحني دااب اللي كيبيعو احلليب دايهلم.

وهاد الشعب هذا ماشي من حقو يتحاور معاكم؟، ماشي من 
تسولوه؟، واش الوسائل اإلجتماعية جاية غري يف الزنقة؟،  حقو

امسح يل السيد الوزير، راه كنعيشو واحد الواقع مر، وهو أن 
احلكومة دايلكم ما كتعرفش جتاوب على حقوق الناس، فقط 
اجتانبوهم، كيفاش املواطن كيصوت عليك كدميقراطي وانت  

لى كتة عكتسبو، كتشتمو كتقولو "املداويخ"، واحلكومة سا 
السبان هادي حكومة هادي؟، هادي حكومة جاللة امللك؟، 
هادي حكومة كاين فيها الربملان؟، امسحوا يل السيد الرئيس 

 .ومتشي تقول ليا أن كل شي موجود، موجود السبان.. العفو

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك من تعقيب إضايف؟، آخر فريق اإلستقالل للوحدة       
 .لوالتعادلية تفض

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل  
 :للوحدة والتعادلية

 شكرا السيد الرئيس،

اهلروب إىل األمام ال يفيد يف شيء كاين غالء األسعار،        
كاين تدين القدرة الشرائية للمواطن، كاين ارتباك وعدم الوضوح 

املواقع يف أجوبة احلكومة وخاصة على ما حيدث اآلن يف 
اإلجتماعية. كنا ننتظر من احلكومة جوااب صرحيا، وأنه ما حيدث 
وما عربت عنه احلكومة من صمت، هو دليل على أن هناك ارتفاع 

 .يف األسعار يف كل املواد، قبل رمضان وبعد رمضان

فعلى احلكومة، ليس فقط أن تطلق عنان املنافسة احلرة، بل       
ئية للمواطن، وحنا عارفني مجيع عليها أن حتمي القدرة الشرا

الطبقات املستهدفة، كاين اهلشاشة، وكاين الفقر حىت الطبقة 
املتوسطة استهدفت. إذن فعلى احلكومة أن تعرتف أبن هناك ركود 
اقتصادي وعشوائية يف معاجلة شؤون وأمور الشعب املتعلقة 
ابألسعار، وحنن على أبواب رمضان، وما أدراك ما رمضان فعلى 

كومة أن تتحرك. فعال كاين احلرية، ولكن ما خنليوش األسعار احل
أتكل املواطن، وخري دليل ما حيدث اآلن من مقاطعة لبعض املواد، 
فني اجلواب دايل احلكومة؟ وهناك املاليني من املغاربة يقاطعون، 
وغدا سيقاطعون مواد أخرى أمام صمت احلكومة، إذا جملس 

 ...املنافسة معطل

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الرئيس، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟       
 .فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، حنا كربملان خصنا نديرو الدور دايلنا، وحنا        
لتقرير؛ اكنديروه، حنا عندان ما مشيناش نتساراو بعدا؛ اثنيا دران 

اثلثا عطيناه لكم؛ رابعا عند الفرق كلها؛ وخامسا كنتمىن هاد 
النقاش اللي كان اآلن لألسف الشديد كان مفقود يف اللجنة.  
كنتمناو أنه السيمانة اجلاية إن شاء هللا، السيمانة اجلاية سيربمج 
اللقاء، وكنتمىن هاد املواقف تكون حاضرة ونناقش واحد اجلانب 

استطالعية. واثلثا وأخريا السيد الوزير، كيخص دايل املهمة 
احلكومة تنتبه الشعب مّلي كيدير شي مبادرة من واجهوهش 

 .ابلسب والقذف، خصنا نتواصلو معاه ابليت هي أحسن، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة
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شكرا هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟. إذن جواب السيد       
 .الوزير، تفضلوا السيد الوزير

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

أوال احلكومة بريئة ألن ما كاينش شي موقف رمسي، خليوان       
من اللعب تبداو قالوا احلكومة، راكم برملانيني عارفني أشنا هو 

. .احلكومة وعارفني أشنا هو الوزير، ما عارفشاي راه مصيبة هادي
وايلي ال احلاجة اللي كتصدر على احلكومة راه معروفة، ها الناطق 
الرمسي دايل احلكومة ها هو قدامك قال شي كالم؟. إذن خليوان 
بال مزايدات فهاد اجملال، حنا ماشي ال حىت احلكومة ما تكلمش 

 .على احلكومة كلها ماشي ابلغوات هكذاك راه كلنا قادين نغوتو

نت اللي تتكلم يل على احلمص وسري شريه اآلن احلمص، ا      
برا شوف بشحال الثمن دايلو، سري شريه برا شوف بشحال الثمن 
دايلو، ألن مستورد بغيتو تستافدو من الدعم دايل الدولة على 
حساب الفقراء؟، اشنو هاد الشي؟، واش بغيتو نرجعو لور؟، واش 

ي حكومة ش بغيتو الدعم يرجع عاود اثين للمواد األساسية حنا يف
 شيوعية؟. راه املغرب، راكم تتقولو حزب ليربايل، وفني هاد املرجعية

دايل األحزاب دايلكم؟، فني هاد املرجعية؟، ايك تتقول املنافسة، 
 .إذن خصنا نسهرو على املنافسة وكونوا غري منطقيني مع روسكم

 رتتقولو املنافسة، نعم املنافسة حنا قاميني هبا، قاميني ابلدو       
طن اللي تقبطات واآلن يف رمضان غادي  11دايلنا، قلت لك 

، 03ساعة على  03تعطاكم رقم هاد الرقم غاتكون جلنة اليقظة 
غيال كان يف الباشوية، إيال كان يف القيادة غادي منشيو للمحل، 
ولكن خاص ماشي دير ليا املزايدة هنا، حنا ماشي يف بالصة 

فينا  ملعقول، وابلصح ألن دايريناملزايدة، حنا تنعاجلو املشاكل اب
املواطنني الثقة، راه عارفني شكون داير الثقة، شكون اللي كيتزايد 

 .وشكون اللي ما كيتزايدش، حنا ما كنتزايدوش على الناس

إذن تنقول، اآلن املواد أوال مّلي حتط السؤال، حتط سؤال       
على الطاقة على واش املنتوجات موجودة، مّلي قلت موجودة  
كلها نقز يل والطاقة الشرائية، وخصنا نعرفو بعدا السؤال عالش 
حطيناه، واش موجودة وال غالية؟. الغالء كاين، إيال كاين الغالء 

تشري سيارة غالية عالش؟، مستورد واش غندير لك؟، عالش غا
عالش ما يشري املواطن حىت هو يكون عندو عالش شاري سيارة 
غالية؟، حىت هي غالية إذن غالية راه غالية على الشعب كلو، 

 .شكرا وتنتصنت لك

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال األخري. سؤال عن       
 9341شهر رمضان األبرك اإلجراءات املتخذة الستقبال 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 
فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب. 
شوية دايل الصمت هللا جيازيكم خبري، السيدة النائبة التاحقي 

 .ابملقعد دايلك هللا جيازيك خبري، تفضل السيد النائب

 :بد اللطيف بن يعقوبالنائب السيد ع

 شكرا السيد الرئيس،

نعود لشهر رمضان األبرك الذي سحل بيننا  السيد الوزير،      
بعد أايم، لنسائلكم عن اإلجراءات اليت اختذمتوها على املستوى 
احلكومي لتموين السوق املغريب وإعمال الرقابة الالزمة للحد من 

 .غالء األسعار. وشكرا السيد الوزير

 :رئيس اجللسةالسيد 

 .تفضل السيد الوزير، اجلواب      



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

34 

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

كنقول أن كل املواد ولو املستوردة ألن اآلن ماشي موسم       
احلمص مثال عالش تكلمتو وال العدس، والتمر مستورد، املواد  
كلها مستوردة بثمن السوق العاملي، ما جييش شي واحد يقول يل 
غالية وال ما غالية، أان مستوردها من كندا، واش كندا غادي 

ري ص الدعم، إذن خاصنا غيعطيها ليك فابور؟، إال إيال قلتو خا
نعرفو شنو بغينا، واش هاد املواد الثانية نرجعو للدعم داملواد وال 
خاصنا املشكل املنافسة. املنافسة شنو دايرين؟، هادوك املستوردين 
خاص نعرفو شحال استوردو وفني حاطينهم؟، الغش كاين تعبئة 

ألف دايل  93شاملة حملاربة الغش، حىت املوازين أكثر من 
احلاالت اللي لقينا املوازين دايهلم فاسدة، اآلن امليزان امليزان، 

 .""وأقيموا امليزان ابلقسط وال ختسروا امليزان

اآلن اإلشكالية هو كيفاش املواطنني يتعاملو معاان يعرفوان       
فني ما كاين شي مشكل احتكار وال مواد فاسدة، كاينة التعبئة 

 شفتوه لقاء مع وزارة الداخلية، وكل دايل احلكومة، وكاين لقاء راه
ممثلني على كل األقاليم والعماالت دايل حماربة الغش وحماربة 
اإلحتكار. اآلن ها انتما الربملانيني إيال عندكم شي حاجة اتصلوا 
بنا، حنا مستعدين يف نفس الوقت نتحركو، ولكن ابش تقول يل 

ي ا اللخاص تكون رخيصة واان مستوردها من كندا، كيفاش هذ
مستوردها يبيعها لك فابور؟، ايكما كاين اللي مولف فابور؟، راه 
ما بقاش فابور، راك مستوردها من برا، راه غتخلصها ابلثمن 
دايهلا، خاص غري اإلحتكار ما يكونش والغش ما يكونش هذا 
هو املهمة دايلنا، إما عايشني فشي بالد اللي فيها الليربالية، وال 

وغري  فشي بالد شيوعية.. ما نعرفش شنو بغيتو؟إيال بغيتو ّديرو 
 .قولوا لنا شنو بغيتو

اآلن دور احلكومة، دور احلكومة هو حماربة اإلحتكار، هو       
حماربة الفساد وشروط املنافسة، هادي حاسبوان عليها، هادي حنا  
كنتحملو فيها املسؤولية، أما تقويل غايل وال ما غايل، أان 

أش غندير لك؟ بغيتوان ندعموها؟، بغيتو مستوردها من كندا، 
 ...ترجعو للدعم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب      

 :النائب السيد عبد الرحيم لقراع

 شكرا السيد الرئيس،

أوال نثمن السيد الوزير اجملهودات اليت تبذلوهنا قصد مراقبة       
لسيد والتجار مبا يلزم، اثنيا ااألسعار ومتابعة شكاايت املواطنني 

الوزير، ينبغي أن يكون هذا العمل مستمرا وليس مناسباتيا من 
أجل محاية املستهلك من جشع بعض احملتكرين والذين يغتنمون 
قدوم الشهر الفضيل حيث يزداد الطلب على واحد العدد دايل 
السلع؛ كاحلليب والعدس والتمر، وأيضا احلمص واللي عرف 

سيد الوزير، ارتفاعا صاروخيا ال ميكن أن تتحمله فئات مؤخرا ال
 .درهم للكيلو الواحد 42عريضة من املواطنني، 

، السيد الوزير، تقولون أنكم تعولون على يقظة وتعبئة املواطنني      
، حنن نقول وحنيي املواطنني هبذه املناسبة على تعبئتهم ويقظتهم

ها أن تتخلى عن أدوار  ولكن غري مسموح للحكومة السيد الوزير،
الزجرية، ألهنا متلك الصالحيات الالزمة وأيضا الوسائل قصد 

 .الضرب على أيدي املتالعبني
السيد الوزير، هبذه املناسبة نؤكد لكم على أمهية اعتماد       

برانمج عمل سنوي حمدد ومعروف، يتم اإلعالن عنه بكل شفافية 
عال والتواصل الفضمن إسرتاتيجية تواصلية تضمن اإلخبار 

والقريب واملتناغم مع تظلمات وشكاايت املواطنني والتجار على 
 .حد سواء
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يف األخري السيد الوزير، البد من تفعيل دور املؤسسات       
الدستورية، وخاصة جملس املنافسة والعمل على حتيني اإلطار 
القانوين املنظم حلرية األسعار حىت ال يصبح هذا اإلطار مدخال 

غتناء السريع على حساب جيوب املواطنني الضعفاء وخاصة لإل
  ...السيد الوزير، كما تعلمون أن ارتفاع األسعار يف اآلونة األخرية

 :السيد رئيس اجللسة 
شكرا السيد النائب، التعقيبات اإلضافية تفضل السيد       

 .النائب التجمع الدستوري
 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

ا هاد النقاش اللي راه اليوم موجود يف البالد، وريتينتنتبعو       
الناطق الرمسي ابسم احلكومة وكنشكروك عليه، ولكن ما  
كنتفهموش عالش احلكومة يعين مل تتواصل حول هذا املوضوع 
هذا؟، ألنه اللي واقع اليوم هو أنه كاين واحد اإلرتفاع مهول دايل 

وم واش ، املفروض الياألسعار دايل احملروقات على الصعيد الدويل
نراجعو السياسة دايل الدعم اللي خمصصة اآلن وهنبطو من هاد 
األسعار هادي؟، وراه كنظن هذا خيار بيد احلكومة، ونصححو 
احلقائق ابش املواطن املغريب يكون عارف. ألن اليوم شنو اللي 
وقع؟، اليوم كاين واحد السياسة جديدة مسيتها ركوب األمواج، 

يوم كتطلب أنه من كل موقع سواء يف األغلبية وال يف الشجاعة ال
املعارضة نقولوا احلقيقة كاملة، هناك ارتفاع دايل األسعار، واملنحى 
متوجه حنو مزيد من اإلرتفاع. يف املقابل كاين فالحة اليوم اللي  
كينتجو وكيفيقو من الصباح وكينتجو احلليب ويتعرضون اآلن 

حتمل مسؤوليتها بدون ضرب  خلسائر فادحة، احلكومة خاصها
على الطاولة، وبدون أننا ندغدغو املشاعر دايل املغاربة. املغاربة 
اليوم دارو اخليارات دايهلم وعرفوها، ولكن احلكومة خاصها 
تواصل امسح يل السيد الوزير، وتواصل وتقول احلقيقة كاملة، 

 مث اإلرتفاع مهول واإلجتاه حنو مزيد من اإلرتفاع يف احملروقات،

املقاولة املغربية شنو ذنبها أهنا اتكل العصى فهاد امللف هذا؟، 
 .امسحوا يل السيد الوزير، حتملوا املسؤولية شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ليس هناك تعقيب       
 .السيد الوزير تفضل

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

أشهر   2أان معاك ألن فعال، أن فعال خدامني هذه أكثر من       
، راه قلتها لكم كاين دول "benchmark"  كنشوفو عندان

حبال بلجيكا اللي حمددة هامش الربح، تدير السقف وكتكون 
املنافسة يف حد داك السقف، حنا خدامني على هاد النماذج. 

ولو غريالضغط، حنا خدامني وقلتها لكم املرة اللي فاتت اآلن غتق
على هادشي النموذج البلجيكي، ممكن جنيو نعرضوه لكم يف 
اللجنة هاد الشي ونستاشرو فيه ونشوفو ما هي أحسن حاجة 
للبالد، غري ماشي نقولو نرجعو لور دايل الدعم هنز فلوس الفقراء 

ي يكون حرام ، وهذا غاد3X4وندعم به اثين ليصانص ملول 
ايك؟، متافقني معااي. الدعم ما خصوش يبقى، ولكن خصنا 
أساليب أخرى صيغ أخرى واللي عندو شي مقرتح حنا راه قلتها 
لكم، إيال كاين شي مقرتح حنا نتبناوه، ماشي عندان اللي عندو 
شي مقرتح جييبو نتبناوه وانقشوه، املصلحة دايل املواطن فوق كل 

، اآلن تندافعو على z وال y وال x على اعتبار، ما كندافع ال
املواطنني على الطاقة الشرائية كيف ما قلت ال قدر هللا غدا يوصل 

 ...دوالر ما العمل؟ 922البرتول ل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وبذلك نكون قد أهنينا جمموع األسئلة       
لسيد شكركم ااخلاصة بقطاع املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة. ن
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الوزير على حسن مسامهتكم، ترفع اجللسة ملدة عشر دقائق من 
 .أجل أداء صالة العصر عشر دقائق هللا خيليكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

منر إىل  إذن السادة النواب، هللا خيليكم التحقو ابملقاعد..      
سؤال  04قطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة. إذن السؤال 

حول مسامهة املكتب الشريف للفوسفاط يف برامج التنمية احمللية 
ل للسيدات والسادة النواب احملرتمني فريق العدالة والتنمية، فليتفض

 .السيد النائب لطرح السؤال

 :النائب السيد حسن احلارس

 د الرئيس،شكرا السي

السيد الوزير، عن مسامهة املكتب الشريف للفوسفاط يف       
 .برامج التنمية احمللية، نسائلكم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير، جوابكم      

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

إن كان و طيب أشكر الفريق احملرتم على طرح هذا السؤال،       
حيتاج إىل وقت ألنه هذا واحد الثروة وطنية كبرية جدا. انتقلنا من 
اإلستغالل العادي إىل استغالل نوعي وإىل اقتصاد حقيقي. فقط 
نعطي بعض األرقام هو أنه اليوم حجم االستثمارات ستصل من 

 022مليار دايل الدرهم، تقريبا  911إىل  0201اآلن إىل 
وعية، خلق فرص الشغل. لكن هاد الثروة مليار درهم استثمارات ن

الوطنية اللي اآلن ماشية يف اإلجتاه دايل االستثمارات والتصنيع 
وشراكات دولية مع إفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا ابخلصوص، 
حتول فيها جزء إىل التنمية احمللية، شأهنا شأن واحد العدد دايل 

عادن حة ويف املالقطاعات؛ يف الطاقة، يف الصناعة، يف الفال
 .ابخلصوص، بغينا نربطوها ابلتنمية احمللية

أهم التحدايت اللي مطروحة كيفاش املعادن تساهم يف       
دايل  la fondation التنمية احمللية؟، الفوسفاط من خالل

دايل  la fondation املكتب الشريف، من خالل
، كاين الوقت ما كيسمحش "فوسبوكراع"، كاين التنمية احلضرية..

البنية التحتية من طرقات، التنمية احلضرية من خالل املدينة 
اخلضراء إىل غري ذلك..، كاين التمدرس، الصحة، الثقافة، 
الرايضة، الفالحة، مث أيضا من خالل فرص دايل التشغيل اللي 
هي ابآلالف، فضال على تكوين اآلالف الشباب ابش ميكن هلم 

ت دايهلم. وابلتايل ميكن ليا نقوليكم حجم خيلقوا الشركا
استثمارات كبرية فيها ماليري من الدراهم، مجيع املناطق اللي فيها 
الفوسفاط، كاين استثمارات احلمد هلل دايل املكتب الشريف ابش 

 .ميكن الناس حيسوا ابألمهية دايل الفوسفاط على املستوى احمللي

 :السيد رئيس اجللسة

 .الوزير، التعقيب السيد النائب شكرا السيد      

 :النائب السيد ادريس الثمري

 شكرا السيد الوزير،

حقيقة هاد األرقام اللي اعطيتنا وهاد واحد التوجه دايل أنه       
اجملمع الشريف للفوسفاط، اليوم يتجه ابش يساهم يف التنمية 

  هاحمللية، وكنعتقد أبن هذه من املسؤوليات اإلجتماعية دايلو، ألن
كمؤسسة مصنعة عندها آاثر بيئية على املناطق دايل الفوسفاط، 
وعندها كذلك آاثر. فإذن من الواجب أن يساهم هاد.. اليوم 
حنا يف السؤال دايلنا بغينا نديرو واحد العملية دايل التقييم دايل 
هاد املسامهة. حقيقة أوال هاد املسامهة فيها واحد النوع دايل عدم 

 اطق الفوسفاطية؛ اثنيا هاد املسامهة دايل املكتبالتوازن على املن
الشريف للفوسفاط يف التنمية، مع كل أسف، يعين ما اجتهتش 
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لألولوايت األساسية اللي عند املناطق الفوسفاطية واللي هي من 
احلاجيات األساسية دايل املواطنني، اللي تكلميت منها: املسامهة 

البنيات  ل، املسامهة يفيف القطاع الصحي، للمسامهة يف التشغي
األساسية والتأهيل احلضاري، املسامهة يف التنمية اإلقتصادية. 
هادي مسامهات ضرورية كيخص يكون الرتكيز يف هاد النوع دايل 

 .االحتياجات عند املواطنني

اثنيا، كاين كذلك من املالحظات األساسية هو أهنا ما       
مشلتش املناطق القروية والعامل القروي، يعين فقط هي تتجه بزاف 
للعامل احلضري، وهاد الشي عالش تنعطيو هاد املالحظات. ألنه 
إىل اآلن، السيد الوزير، املناطق الفوسفاطية والساكنة دايل هاد 

ا على هاد املسامهة، غري راضية ألهناملناطق، اليوم هي غري راضية 
هاد املسامهات حلد اآلن، اايل هي يف واحد العدد من األشياء 
فيها كتمشي لألضاحي، للقوافل الطبية. ال، كيخصها متشي إىل 
البنيات األساسية واملسامهة يف التنمية احلقيقية، ولذلك نعطي 

دايل  1اتفاقية،  93منوذج دااب دايل آسفي، آسفي فيه 
 ...ميكن أن تكون اإلتفاقيات متعثرة أو متوقفة. إذن كيف

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ جواب       
 .السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
م كال أان فعال ما اعطيتش التفاصيل، ولكن ميكن ليا نقول ل      

يف العامل القروي مسامهات كبرية من خالل واحد العدد دايل 
الشراكات؛ ال يف الكهرابء، ال يف الصحة، ال يف املاء، ال يف كل 
ما هو اجتماعي، وال حىت يف دعم الفالحني يف واحد العدد دايل 

 .املناطق
املسألة الثانية، هو أنه داك الشي ما كيدارش فقط اجتهاد       

كتب الشريف، كيدار بشراكة، ميكن إعادة النظر يف من عند امل

هاد الشراكات حسب األولوايت، رمبا اآلن عندان خمططات دايل 
اجلماعات احمللية وعندان خمططات دايل اجلهات ودايل األقاليم، 
ميكن يندمج ضمن هذه املخططات ال أبس. هنا هذا من صناعة 

 .اإلنسان ميكن لنا نراجعو هاد الربامج
 ...سألة الثالثة، حنا مستعدين إن شاء هللا إيال كانامل   

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير، سؤال حول الزايدة اليت تعرفها تسعرية       

املاء والكهرابء لفريق األصالة املعاصرة. فليتقدم أحد النواب 
 .مشكورا لطرح السؤال، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد خالد املنصوري

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، نسائلكم على الزايدات اليت تعرفها       
 تسعرية املاء والكهرابء يف بعض املدن وأتثريها على القدرة الشرائية

 .للمواطنني؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير تفضل      

 :الطاقة واملعادن والتنمية املستدامةالسيد عزيز رابح، وزير 

أان الفريق احملرتم، صدقا بغيت نعرف زايدات ألنه األمثنة       
حمددة، يعين قبل قليل السي الداودي تكلم، راه واحد العدد دايل 
املواد األمثنة فيها حمددة، راه ما ميكنش يزيد فيها شي واحد. 

 le ، قد يقعحمددة ومقننة ومراقبة، قد تقع أخطاء تقنية
cumul  على واحد الناس ما كيخلصوش ميكن تزاد عليهم

ذعائر، ممكن نعاجلوها ما كاين ابس. ولكن ميكن ليا نقول لك 
من  %72حسب األرقام، ونعطيو إقليم إبقليم إيال بغيتو، 

كيخلصو الشطر  les compteurs دايل %72املغاربة، 
كومة ماشي غري احلاألول والثاين اللي قررت احلكومة السابقة، و 
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احلالية ما كاين حىت شي زايدة، ما يسمى ابألشطر اإلجتماعية. 
ماعدا ذلك مّلي كندخلو هلاديك راه كنتخدو القرار سابقا، فأان  
كنعتقد رمبا، أان كنتمىن تعطيوين بعض املعطيات ابش ميكن لينا 
نتواصلو معكم ومع املكتب الوطين، قلت لكم جييو وندخلو يف 

، إذا كانت هناك زايدات غري معقولة، يعين ميكن أن التفاصيل
 .نعاجلها

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب تفضل      

 :النائب السيد خالد املنصوري

 شكرا السيد الوزير،

هاد االحتجاجات السيد الوزير، األصل دايهلا هو نقص       
ما  اجملاالت احلكومية، وهاد املعضلة هادياملوارد البشرية يف مجيع 

استطاعتش احلكومة أهنا تتغلب عليها. والدليل على هذا، هو 
هاد العشوائية يف املراقبة الشهرية دايل العدادات، دايل املاء 
والكهرابء وتطبيق السياسة دايل التقدير، اليت تكون يف أغلب 

لي تتعطينا ية الاألحيان غري معقولة وبعيدة عن التسعرية احلقيق
صعوبة دايل األداء دايل املواطنني. على سبيل املثال السيد الوزير، 

عداد، اللي تتم املراقبة دايهلا  22.222يف مدينة بين مالل عندان 
عداد لكل مراقب يف اليوم،  222دايل املراقبني، مبعدل  2من 

 .وهاد الرقم هذا راه خيايل

حلكومة هاد عقد الربانمج ما بني ا وابلنسبة هلاد التوقيع دايل      
وبني املكتب، كان يهدف جلوج دايل احلوايج؛ هي زايدة يف 

اللي   %22التسعرية مقابل حتسني املردودية اللي كانت ما بني 
، ويف غضون سنتني ما توصلش %71كانت نتمناو أهنا توصل ل

. واملشكل منني جاي؟ %71املكتب والوزارة هلاد العدد هذا، 
سوء التدبري دايل هاد املؤسسات املفروضة هلا هلاد  جاي من

مسيتو.. ويف بعض الدوائر السيد الوزير، كانت واحد املبادرة اللي 

قام هبا املكتب، اللي كانت استجب هلا املواطنني هي العداد 
ابلبطاقات. ولكن مت توقيف هاد العملية ما عرفناش عالش، 

طرف  لذعرية املطبقة منوكيف ما خص أنه تعاد النظرية فهاديك ا
 .املكتب
وخبصوص األداء دايل املبالغ املرتتبة عن بعض اإليصاالت       

دايل الصرف الصحي، خصكم السيد الوزير نشوفو، نراعيو لكل 
مركز مركز، على حسب احلالة اإلجتماعية دايهلم، حبال فإقليم بين 

 ...مالل
 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف؟ جواب السيد شكرا السيد النائب،       
 .الوزير تفضلوا

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

من خالل السؤال دايلكم السيد النائب احملرتم، نبغي نقولوا       
للمغاربة، هذه الشركة الوطنية تبيع منتوجاهتا أبقل من الكلفة 

مة حتملت املسؤولية ما تزيدش للمغاربة. الدولة من خالل احلكو 
على املغاربة، يف العقد الربانمج السابق كانت الزايدة، بطبيعة 

دايل املغارب مكاينش الزايدة،  % 72احلال كيما قلت لك 
مكاين ابس اللي مسك عليه هللا، خيلص الثمن ابش ميكن لنا 

دايل الفقراء، هذا العدل يف الكون دايل سيدي  % 72نعاونو 
 .ريب

قضية املاء، قررت احلكومة السابقة واحلالية ما تزيدش يف       
املاء، رغم أنه أرخص مثن يف العامل دايل املاء، رغم ان عندان 
إشكال دايل إنتاج املاء، وهذا راه احلمد هلل كاين واحد السياسة 
اآلن، يكفي نقول لكم اللجنة األخرية للماء راه كاين حجم 

 922مليار دايل الدرهم،  922:  0201اإلستثمار من اآلن ل
مليار دايل الدرهم، وقلتها ابلسنتيم شحال. االستثمارات يف املاء 
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ابش نستاجبو للحاجيات دايل املاء، ومع ذلك ما زدانش على 
 .املغاربة تقديرا للقدرة الشرائية

لكم اآلن، كاين التكنلوجيا اجلديدة،   نقول  اللي ميكن ليا      
كنشتغلو مع اإلدارة اجلديدة قضية العدادات، مشينا غنعممو هاد 

ابش  "la sous-traitance" القضية البطاقات، غنديروا
راه حنا ما كنزيدوش  "le cumul" الناس ميشيو واللي وقع عليه

 الثانية، قرران واخا يوقع "la tranche" عليه، ما كندخلوهش
"le cumul"  غنبقاو دائما يف األشطر اإلجتماعية ابش ما

 .ميكنش يتزاد على املواطن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير. آخر سؤال يف هذا القطاع، سؤال عن       
تشجيع اإلستثمار يف القطاع املعدين للسيدات والسادة النواب 

سادة النواب لاحملرتمني فريق التجمع الدستوري، فليتقدم أحد ا
 .مشكورا

 :النائب السيد حممد الوالف

السيد الوزير، نسائلكم عن التدابري اليت تزعم احلكومة اختاذها       
 من أجل تشجيع اإلستثمار يف القطاع املعدين شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير، تفضلوا للجواب      

 :دامةوالتنمية املستالسيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن 

طيب أشكر الفريق احملرتم، ولكن سؤال كبري.. بطبيعة احلال        
كيحتاج الوقت ولكن خليين نقول لكم بعناوين، احلمد هلل 
املنظومة القانونية للحكومة السابقة وهاد احلكومة كلها منظومة 
قانونية غادية يف اإلجتاه دايل تشجيع اإلستثمار، دايل اإلستفادة 

ن الثروة الوطنية، دايل استفادة املستثمرين األجانب واملغاربة من م
هاد اجلو العام ابش ميكن لنا خنلقو قيمة مضافة. بالدان فيها 

مؤهالت كثرية حسب التقديرات، رغم أن هاد الشيء راه فيه 
 .صعوبة، اإلستثمار ابش.. صعوبة كبرية

 جراءات اإلداريةاألمر الثاين هو مراجعة مجيع املساطر واإل      
ومت ذلك، ذكرتو ليا املعادن اآلن راه مع اإلخوان راه دران معاهم 
واحد العدد دايل اإلجراءات ابش اإلستثمار يف املعادن، وغري 
املعادن حىت يف احملروقات، ما عرفتش واش كيوصلكم جمموعة 
دايل املساطر اللي غريانها والعشرات دايل الرتاخيص اللي 

رخصة  9122ت ميكن يل نقول لك غنوصولو تعطات، بل مئا
معدنية اللي غتسحب ابش تعطى للمستثمرين احلقيقيني. هذا 
واحد التوجه ماشية فيه البالد، ما عندان إال هاد التوجه ابش خنلقو 
القيمة املضافة، وخنلقوا اإلستثماروتكون املنافسة، وتكون املراقبة 

عا اللي ة الوطنية، طبوأيضا الشركة الوطنية تكون عندها األفضلي
 .جا دار عندان شركة يصبح شركة وطنية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا تعقيب السيد النائب، السي الوالف      

 :النائب السيد حممد الوالف

فعال السيد الوزير، املوضوع كبري لذلك حىت أان غادي       
حنصرو يف واحد اجلزء اللي هو غنطرق ملوضوع إعادة الرتخيص، 

"la réattribution des autorisations".  اللي
غنطلبو منكم السيد الوزير، العمل أوال على توحيد املسطرة 

ا أريد أن ألفت ماإلدارية بني املديرايت اجلهوية واملديرية املركزية، ك
نظركم على واحد املوضوع دايل املناجم، مبدأ املنجم واملناجم 

ألنه غري موضوعي وغري عادل،  "la mitoyenneté" اجملاورة
يف بعض األحيان تنلقاو ابللي ديك املناجم اجملاورة غري مستعملة، 

 .ملدة صالحيتها

 عايريوأريد كذلك السيد الوزير، أن أطلب منكم إعادة امل      
املتخذة يف احلسم يف الرتاخيص لكي نعطي أفضلية للشركات 
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 الصغرى واملتوسطة، كما كيتخاذ بعني اإلعتبار جمموعة تكون
"une préférence" دايل les petites et 

moyennes entreprises.  والسيد الوزير، ما ميكنش إال
ات كنعرب لك على اإلستغراب داييل ملاذا ال يوجد التصنيف للشر 

املنجمية، يعين لكي نتمكن من اختاذ اإلعتبار دايل القدرات 
التقنية واملالية واملهنية دايل الشركات من أجل الرتخيص. كما أنين 

 les" أتساءل، ملاذا هاد طلبات العروض ما كتكونش على طريق
appels d'offre"  يعين على طريق طلبات العروض وشكرا

 .السيد الوزير

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف؟، جواب السيد الوزير      

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

أان كنظن أنك متابع، ألنه من األمور اللي كناقشو مع       
 اجلامعة، هو هاد األمور دايل كيفاش اإلستثمار نردوه

"fluide" ة، ة، الشركات الصغرى والكبري شفاف، فيه التنافسي
التصنيف، نوحدو املساطر، ما ميكنش مدير جهوي عندو منطق 
واملدير اجلهوي. وابملناسبة راان اخذيت قرار يف واحد اجلهة ألن 
لقيت الفوضى، ما غندخلش معاكم يف التفاصيل، بطبيعيت، 
وبطبيعتنا كاملني كحكومة كناخذو القرارات اإلصالحية، ولكن 

وري نبداو نشيعو أشنو كنديرو يف..، بطبيعة احلال ماشي ضر 
صحيح تنبشرو ابإلجنازات دايل احلكومة ولكن البد كاين أمور  

 ...كتبقى عند..، فنبغي نقول لكم هذا هو التوجه

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وبذلك نكون قد أهنينا جمموع األسئلة       
م سيد الوزير على حسن مسامهتكاخلاصة هبذا القطاع، نشكركم ال

يف هذه اجللسة. وننتقل إىل قطاع الشبيبة والرايضة السيد الوزير 
مرحبا بكم، سؤال حول حصة العامل القروي يف برامج التخييم 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :ق الناجحيالنائب السيد عبد احل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ما هي حصة العامل القروي من برامج التخييم       
 .املنظمة من قبل وزارتكم؟

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيد الرئيس،

فيما يتعلق حبصة العامل القروي، أنه وضعنا خريطة دايل       
التوزيع دايل عدد املستفيدين لكل إقليم حسب عدد السكان، 

ألف مقابل  422وابلتايل الطلبات بشكل إمجايل اللي توصلنا هبا 
ألف،  912ياله عندان واحد الطاقة استيعابية اللي ما كتفوتش 

ألخرية. لكن املؤكد، أن وحنا خدامني دااب اآلن يف اللمسات ا
العامل القروي سيحصل على نسبة الأبس هبا يف التخييم هاد السنة 

 .إن شاء هللا، على أساس أنه يتم التدارك السنة املقبلة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد عبد اجمليد جوبيج

 شكرا السيد الرئيس،
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ما ميكناش نتكلمو على حصة العامل القروي  السيد الوزير،      
من برامج التخييم بال ما نتكلمو على دور الشباب، والوضعية 
دايهلا والعدد دايهلا يف العامل القروي، ما ميكنش نتكلمو على 
حصة العامل القروي من برامج التخييم، وما نتكلموش على 

معيات ياله جلاجلمعيات املهتمة ابلتخييم يف العامل القروي، هاد ا
 .مضاربة مع الوصل املؤقت والوصل النهائي

التخييم السيد الوزير، هي تتويج سنة دراسية، سنة تربوية،       
سنة مجعوية. ما ميكنش حىت جيي موسم احلصاد ونقول للطفل 
دايل البادية ياله للمخيم، وما ميكنش على أننا مّلي نفكرو يف 

باب، كنديرو له خميم يف دار الش  الطفل دايل العامل القروي املخيم
وال مؤسسة تعليمية داخل القرية. خصنا السيد الوزير، نداءات 
دايل االهتمام ابلعامل القروي كثرية، ولكن ما كاينش الطفل يف 

 .اإلهتمام دايهلا

وهلذا السيد الوزير، أان عندي بعض التوصيات، توصيات       
 جمال مة ابلعامل القروي يفهي كالتايل؛ حناولو اجلمعيات اللي مهت

التخييم نعطيوها واحد الدعم خاص، نعفيو األطفال دايل العامل 
القروي من الواجبات دايل التنقل، كما أننا فكران دران برانمج 
"تيسري" لدعم التمدرس، نديرو برانمج "تيسري" لدعم التخييم 

و ر والتخييم راه حىت هو عندو واحد البعد تربوي. مسألة أخرى ندي
معايري خاصة ابجلمعيات، وخاصة ابلشراكات خاصة ابلربامج 
املتعلقة بدعم األطفال بدعم اجلمعيات اللي كتختص يف جمال 

 .التخييم

مسألة أخرى حنا كنفكرو السيد الوزير، أننا يكون عندان       
منوذج تنموي جديد يف بالدان، هاد النموذج التنموي اجلديد ما 

 ابلشجر واحلجر، خاصو يهتم ابلبشر. حنابغيناش فقط يهتم 
بغينا العامل القروي يستافد، الناس دايل العامل القروي واألطفال 
دايل العامل القروي يستافدو من اخلريات دايل العامل القروي، ال 
يعقل أن العامل القروي هو عبارة عن حقول، عبارة عن قمح، عبارة 

دايل العامل القروي اخلضرة، ولكن االستفادة دايل األطفال 
 .استفادة ضئيلة، وشكرا السيد الوزير، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس هناك. السيد       
 .الوزير تفضلوا للجواب

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

ني، ش أان وانت متفقشكرا السيد النائب، أنه ما خمتلفين      
سنة هلاد السنة   922زعما ما عندانش اختالف، اللي كان أنه 

كنحتفلو بقرن من التخييم، ونفس الطريقة ابش انطلق عملية 
التخييم منذ بداية السنوات األوىل ال زالت هي اليت مستمرة إىل 
حدود الساعة، ما عمرها ما تعرضت لشي إصالح. الكالم اللي 

ش ي ومعقول، هو اللي كنشتغلو فيه، لكن ما ميكنقلتوه كله منطق
اإلصالح جيي دفعة واحدة، احنا ماشيني ابلتدرج، وبغض النظر 
عن االنتماء واش العامل القروي وال العامل احلضري، اإلنسان الطفل 
ألن هاذي واحد الفرصة اللي كيجي فيها، كتكون فيها واحد 

وها و أنتما كتعيشالتكوين، أتطري من نوع آخر خارج املدرسة أ
ألنه أان شخصيا ضد املدرسة ابش تكون ابش تستعمل كمخيم 

نيو ألن ال تتوفر فيها الشروط، بغينا نبنيو خميمات ملا جينا بغينا نب
اللي توصلنا هبا  422.222املخيمات، لقينا اخلصاص كبري، 

دايل الطلبات، ياله غادي عندان الطاقة االستيعابية 
عندو داللة دايلو. إذن خاصنا يف  ، هاذ الرقم912.222ب

السنوات املقبلة نرفعو من احلمولة، من البنيات التحتية بربانمج 
أتطريي ابإلنتقال من مكان للسكن إىل مكان آخر فيه التمازج 
بني األطفال من خمتلف األقاليم، برانمج بيداغوجي إىل غري ذلك 

ي غادي للجمموعة.. وهاذ الشي كله كنبلوروه يف مشروع قانون ا
جيي للربملان واللي غادي أنتما غادي تغنيوه ابلنقاش دايلكم داخل 

 .اللجنة شكر
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل سؤال فريق األصالة       
املعاصرة حول تعطيل بعض مركبات القرب الرايضية فلتتفضل 

 .السيدة النائبة مشكورة

 :السيدة مباركة صفاالنائبة 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن أسباب ودواعي إغالق وتعطيل       
جمموعة من املركبات الرايضية للقرب، وكذا النقص الذي يعرفه 

 .العامل القروي على مستوى هذه املنشآت الرايضية وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير      

 :راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضةالسيد 

النقص اللي حاصل يف العامل القروي وال يف جمموعة دايل       
املناطق، هذا يعين نعرتف به، داكشي عالش حنا اطلقنا برامج، 
السيد رئيس احلكومة، السيد وزير املالية، السيد وزير الداخلية، 

 222شروع أويل دايل وزارة الشباب والرايضة، طلقنا واحد امل
ملعب  9222ملعب للقرب، توصلنا ابلطلبات حلد الساعة دايل 

 9222أو غادي نرفعو غادي نوصلو ل 222قرب، حنا عندان 
 .ابش نعمموها على الصعيد الوطين

يف ما يتعلق بدور الشباب، وارتباطا حىت ابلسؤال األول،       
 كافية وابلتايل دار شباب، غري 222املغرب كلو ياله عندان فيه 

حنا كنشتغلو على برانمج آخر دايل دور الشباب، املراكز املعطلة  
دايل املتدخلني؛ كاين اجلماعات، كاين  4كتعرف أبنه فيه 

الوزارة، أو كاين املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ما عرفتش أان 
 .ابلضبط اشنو هذا ابش اللي اتبع للوزارة ابش نبحث فيه شكرا

 :رئيس اجللسة السيد

 .شكرا، تعقيب السيدة النائبة مباركة صفا      

 :النائبة السيدة مباركة صفا

أو هذا ابلضبط السيد الوزير، اللي بغينا نعرفو شكون هو       
املسؤول على هاذ التعطيل، حنا كنعرفو أن هاذ املركبات الرايضية  

ب، وكالة اكيفما قليت كتشارك فيه اجلماعات القروية ووزارة الشب
اجلنوب أو ال وكالة التنمية. إذن ملن غتمسحو هاذ التهمة هاذي 
إذن؟، إيال ما كنتوش أنتما مسؤولني هباذ.. نعطيك منوذجا مثال 

واد نون مجاعة "أسري" القروية هناك جوج املركبات -جهة كلميم
الرايضية بال فايدة، خسران فيهم أموال طائلة بالصة، أان كنقول 

ايال غتبنيو مركبات رايضية وما غاديش نستعملوها،  بالصة.. ايك
وما غاديش أتطر لينا األطفال، ما غديش يستافذو منها يعين 

النقطة  مجعيات اجملتمع املدين، بال ما تبنيوهم نقوهلا بصريح العبارة؛
الثانية عندك مجاعة "بن منصور" إقليم القنيطرة، واش أعباد هللا 

ال دار شباب، وال مركب  -عاودةخايبة حىت مل-نسمة  34.220
النقطة الثالثة، كاين مشكل  قرب، وال مركب رايضي وال غريه؛

دايل هادوك اجلمعيات اللي كتسري املركبات، يعين خاص إعادة 
النظر فهاذ املسائل هاذي، والنقطة الثالثة ما نتكلموش كاع على 

 ،األطلس املتوسط أو الكبري يعين حقوق مهضومة يف هذا اجملال
يعين الرايضة شيء بعيد جدا أننا نفكرو فهذوك الناس دير هلم 

 .ولو غري دار شباب واحدة

النقطة الثالثة السيد الوزير، قليت لينا يف اللجنة يف واحد       
اجللسة سابقة قليت أنك غتدعم، بغينا منشيو بعيد ابلرايضة أو 

شكل لالنوادي النسوية أو خنرجو منو خنب وطاقات، ولكن هباذ ا
 .-ةخايبة حىت ملعاود-اللي كتقول راه تقزم وآش غنقول ليك 

والنقطة األخرية السيد الوزير، كاينة عراقيل كبرية كيلقاوها       
املتطوعني، وال هاذ األطر اللي بغاو يتقدمو أهنم أيطرو يف املركبات 
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الرايضية؛ كاين املشكل دايل االخنراط، واش أعباد هللا يف العامل 
 اجملتمع والفقر املدقع وكتفكرو ما زال يف ي البطالة تنخرالقرو 

 ...االخنراط

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هناك من تعقيب إضايف؟ السيد النائب تفضل الفريق       
 .االشرتاكي

 :النائب السيد حممد املالحي

 شكرا السيد الرئيس،

 ملعب للقرب 222السيد الوزير، حنيي عملكم على برجمة       
. وهذا يدل على أنه احلكومة 9222ويف األفق، إن شاء هللا، 

يعين مستمرة يف واحد العمل اللي هو جاد اللي ميكن يكون عندو 
 ...واحد الصيغة كبرية. السيد الوزير، نبغيو نعرفو على أنه شّنو

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، شكرا السيد النائب، استنفدمت وقتكم. هل هناك من       
 .ب إضايف آخر؟ السيد الوزير تفضلواتعقي

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيد الرئيس،

نبدا ابآلخر، االخنراط، االخنراط هو ضروري، ألن االخنراط       
يساوي التأمني، والتأمني ضروري يف املالعب ويف هذا ابش كل 

الرايضة، كيكون  إنسان، كل طفل، أو اّل انسان دخل يلعب
عندو التأمني. ما غنبقاوشي يف احلوادث وعندان حاالت اللي 

 الناس اللي مشاو ضحااي دايل عدم التأمني؛

از، اثنيا، هادي بنية حتتية والبنية التحتية تتطلب وقتا لإلجن      
حنا اطلقنا املشروع راه ماشي غادي.. هذا توقيع غادي.. هذا  

يعين الصفقات  "les appels d'offres" كاين فيه بناء، فيه

العمومية إىل غري ذلك...، وفيه واحد املسطرة، حنا متبعني 
 .املسطرة، حنا آخر السنة إن شاء هللا، غنبداو حنصلو على النتائج

فيما يتعلق التوزيع، حنا اعطينا اجملالس اإلقليمية، والسادة       
طيوان مع اجلماعات تيعالعمال رؤساء اجملالس اإلقليمية وإبتفاق 

احلاجيات دايهلم، اعطيناهم يف املغرب، قلنا هلم ديرو اللي بغيتو، 
، حنا كنا هاديك الساعة غنديرو الربجمة ونديرو 9222طلعو لنا 

حنا  022، و9222، 222من  9222املصادقة، طلعو 
كنا غيكون   0222والّ  9222قادرين ابش نعملوها. كون طّلعو 

أان شفت مع السيد رئيس  022و 222 عندان مشكل، ولكن
 9222، 022احلكومة، عاود اثين ابش نزيدو هاديك 

وغنستاجبو جلميع الطلبات، غري هو شوية دايل الوقت ابش ميكن 
 .لنا نوصلو

 222خدامني على دور الشباب، دور الشباب، أان قلت       
دار الشباب،  222دار شباب منذ اإلستقالل إىل يومنا هذا، 

كافية. كنشتغلو ابش خنّرجو برانمج آخر دايل دور الشباب، غري  
يعين، راه جمهود كاين، لكن ماشي ابلبوطون غادي خنرجو النتائج 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، شكرا السيد الوزير الشباب والرايضة على حسن       
مشاركتكم يف هذا امللف. ومنر إىل القطاع املكلف ابلتنمية القروية 

املياه والغاابت، سؤال عن حصيلة صندوق التنمية القروية و 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية. سؤال 

 .فريد يف هذا امللف، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف العيدي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،
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روية يف إطار قانون املالية سنة أنشئ صندوق التنمية الق      
، لتنويع اإلقتصاد القروي والنهوض مبستواه. لذا نسائلكم 9113

سنوات  92السيد الوزير، ما هي حصيلة صندوق التنمية القروية ل
 .األخرية؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الوزير تفضلوا     

السيد محو اوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت املكلفة ابلتنمية 

 :القروية واملياه والغاابت

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

ن يف احلقيقة يصعب ابش تتعطى احلصيلة يف دقيقتني، ولك      
ما ميكن أن أقوله هو أن صندوق التنمية القروية مر مبرحلتني: 

من املبالغ  %22حلة األوىل كانت وزارة الفالحة يعين تدبر املر 
املخصصة هلذا الصندوق. وهاد املبالغ جلها صرفت يف املسالك 
القروية، وكذلك يف النهوض ابملناطق الواحية واألركان والتشجري، 

رحلة غرب األخضر"، هذه امليعين، يف الدعامة الثانية ملخطط "امل
 ؛األوىل

الثانية، فاش وىل التنسيق دايل وزارة الفالحة فيما املرحلة       
خيص هذا الصندوق، هناك يعين مبدأين أساسيني: أوال، 
اإللتقائية، اثنيا، إعطاء اإلمكانية للمجال الرتايب ابش ميكن هو 
اللي تريفع املشاريع اللي خصها يف املنطقة وكذلك هو اللي تيدبر 

ختصصات واحد  0297يف وتيتبع هاد املشاريع هادي. فبالتايل 
 0292مليار دايل الدرهم واللي هي سائرة اإلجناز، ويف  2,49

متت كذلك املصادقة من طرف اللجنة الوطنية، فيما خيص مبلغ 

مليار دايل الدرهم ويعين املشاريع غادية يف اإلجتاه  7,42دايل 
 .الصحيح، ويف السكة الصحيحة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .عقيب السيد النائب تفضلشكرا، ت      

 :النائب السيد بوعبيد لبيدة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد كاتب الدولة، إن صندوق التنمية القروية وعلى بعد       
سنوات يعين من إحداثه ال يبدو أنه جييب على األهداف  92

اإلسرتاتيجية اليت أحدث من أجلها، واليت هي حتسني مستوى 
ة القروي عرب تقوية عدد من التجهيزات والبنيالعيش يف الوسط 

التحتية يف خمتلف املناطق اليت جيء من أجلها، يعين هذا 
 %32الصندوق املوجه أصال للعامل القروي الذي حيصي أكثر من 

دايهلم وهذا رقم مهول  %21من السكان دايل املغرب، واللي 
عليهم  ويعين حتت عتبة الفقر ويعيشون يف اهلشاشة، يعين ال يبد

حال يعين انعكاسات هاذ الصندوق واإلمكانيات دايلو، حيث 
أنه يفتقر إىل أسباب العيش الكرمي وكذلك التوزيع السياسوي 
وإمكانية صندوق وضعف البنية التحتية، بل هناك حىت بضعة 
أايم من سقوط الثلوج جتعل هذه املناطق يف عزلة اتمة. اجمللس 

مشروع أجنزها  924الت األعلى للحساابت قام بتفحص حا
مكناس، -ماسة، وجهة فاس-الصندوق يف كل من جهة سوس

تطوان يعين املغرب النافع، أما املغرب الغري النافع -وجهة طنجة
مشروع واليت تعرف  90فلم يتكلم عنه، وأصدر مالحظات حول 

من املشاريع املنجزة عن قلتها  % 2,2إختالالت وتشكل فقط 
ت األخرية، وكأن كل شيء مجيل يف وعن علتها خالل السنوا

املغرب وسياسة "العام زين"، واقع احلال يقول أن هناك إختالالت 
أكرب مما تظنون السيد الوزير، والعالقة مبا جاء يف التقرير وإن كنتم 
تبحثون عن الالعدالة جمالية يف توزيع موارد الصندوق القروية 
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هة خنيفرة، وج-فأحيلكم وأدعوكم لزايرة كل من جهة بين مالل
واد نون وجهات أخرى اليت مل تسمع حىت -الشرق، وجهة كلميم

 ...هبذا الصندوق

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ التجمع       
الدستوري.. استنفدمت وقتكم السيد النائب، إذن جواب السيد 

 .الوزير

د الفالحة والصي السيد محو اوحلي، كاتب الدولة لدى وزير
البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت املكلفة ابلتنمية 

 :القروية واملياه والغاابت

 شكرا السيد الرئيس،

أان متافق معاكم يعين اخلصاص يف العامل القروي كبري جدا،       
ولكن راه فقط هاد صندوق التنمية القروية هو خمصص لتأهيل 

كان، لتنمية يف العامل القروي راه خاصها اإلسالبنيات التحتية، أما ا
وخاصها األنشطة املدرة للمداخيل، واألنشطة اإلقتصادية إىل 

 .. آخره...، يعين ماشي أنه ويعين كاين

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد كاتب الدولة على حسن مسامهتكم يف هاد       
قوق اإلنسان، حباجللسة. وننتقل إىل القطاع املوايل القطاع املكلف 

سؤال عن استمرار تنفيذ توصيات هيئة األنصاف واملصاحلة 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 
فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب 

 .حممد الطويل

 :النائب السيد حممد الطويل

 هيئة األنصافالسيد الوزير، عن مآل تنفيذ توصيات       
 .واملصاحلة، نسائلكم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير، تفضل      

 :السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

أوال جيدر التذكري أن احلكومة خمولة فقط بتنفيذ التوصيات       
اجمللس  ابتداء وحاليا من اليت صدرت عن هيئة اإلنصاف واملصاحلة

 الوطين حلقوق اإلنسان؛

أو  اثنيا ابلنسبة للتعويضات املالية سواء ابلنسبة لضحااي-      
 ذوي حقوقهم، فقد وصلت حوايل مليارين؛

ابلنسبة لإلدماج اإلجتماعي بلغ عدد املستفيدين : -      
 حالة، وما زالت بعض احلاالت يف طور التنفيذ؛ 9443

ابلنسبة لتسوية األوضاع اإلدارية واملالية فقد أصدرت هيئة -     
األنصاف واملصاحلة، وجلنة تفعيل توصياهتا، توصيات بتسوية 

 413مستفيد، ومتت تسوية  127الوضعية اإلدارية واملالية لفائدة 
ملف تبني أن وضعيتها املهنية مسواة وعادية وال  23ملفا، وطبعا 

 هتدف إىل تسوية؛

بطاقة، ويستفيد  2422تغطية الصحية، عدد البطائق : ال-      
شخص، يبلغ  92.397منها ضحااي أو ذوي حقوقهم مبا يناهز 

املبلغ اإلمجايل الذي مت حتويله إىل حساب الصندوق الوطين 
 مليون درهم؛ 902ملنظمات اإلعتقال اإلحتياطي : 

جرب الضرر اجلماعي، مت ختصيص مبالغ مهمة وبرامج جد -      
مهمة أيضا لكافة املناطق اليت عرفت احتجازا قصراي وإختطافات. 

يعين عمالة  94ويف هذا الصدد تبلغ عدد األقاليم العماالت 
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مشروع، هتدف إىل تقوية قدرات  931وإقليم خصص هلا 
الفاعلني احملليني واحلفاظ على الذاكرة وحتسني ظروف العيش، 

 911ألف و 711مليون و 270ورصدت هلا ميزانية مببلغ 
 .درهم

طبعا ابلنسبة لسؤالكم كما جاء كتابة، ضماانت عدم       
 ...التكرار، الدستور

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب إضايف؟. جواب       
 .السيد النائب، اجلواب تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد بنجلول

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب،

نثمن جمهوداتكم السيد الوزير، عاليا غري أنه لألسف نسجل       
هناك توجد جهات تصر على إجهاض مسار اإلنتقال الدميقراطي 
وخنق اإلنفراج احلقوقي. هاته اجلهات، تسعى إىل نسف توصيات 

 : ت واضحةهيئة اإلنصاف واملصاحلة من خالل عدة مؤشرا

أوال حتقري املقررات التحكيمية اليت حيملها ضحااي متت  -     
حماكمتهم وقضو عقوابت انفذة، يفاجأون اليوم إبعادة احملاكمة 
يف مالبسات سياسية واضحة، مبالمح تعود بنا إىل سنوات ما 

 قبل هيئة األنصاف واملصاحلة؛

رقة الوطنية فخنق األصوات الصحافية املستقلة، بتحريك ال -     
بعدد كبري من العناصر األمنية للمدامهة بناء على شكاايت مما 

 يطرح سؤال اإلنتقائية؛

التعامل األمين الفج مع بعض اإلحتجاجات الشعبية حراك  -    
الريف منوذجا وحراك جرادة، مما يطرح سؤال ضوابط احلكامة 

 ؛13األمنية كما ورد يف دستور اململكة، الفصل 

زاعم التعذيب خاصة ما صرح به أحد املعتقلني داخل م -     
 .احملكمة، وعدم اجلدية يف التحقيق يف هاته املزاعيم

كل هذا السيد الوزير احملرتم، جيعلنا نتخوف ونضع أيدينا       
على قلوبنا وخنشى ما خنشاه هو أن نكون حمتاجني خالل 

ية. لذا، ثقتنا نالسنوات القليلة املقبلة إىل هيئة إنصاف ومصاحلة اث
يف حكومتكم السيد الوزير، ويف جمهوداتكم اخلاصة كبرية جدا 
لوضع حد لكل هاته املمارسات اليت تسعى هاته اجلهات إىل 

 .الرجوع بنا إىل سنوات قد خلت، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف؟، فريق األصالة املعاصرة      

 :اللطيف وهيب النائب السيد عبد 

 شكرا السيد الرئيس،

غري فقط وسائل التعديب، أو ما يسمى ابإلرتدادات        
كنعرفوها اآلن على املستوى احلقوقي هذه مسؤولية احلكومة، 
تتحمل املسؤولية احلكومة، وتتابع من جيب وتتقدم بشكاايت 
ضد من جيب، وتعاقب وحنن كذلك يف امليزانية اليت نقدمها. 

مسؤولة على تطبيق حقوق اإلنسان أو هاذي كلها خطة احلكومة 
 312دايلكم، اخلطة دايلكم خاصها تنفذ ابحلذافر دايهلا، كاينة 

شخص مل يتعوض بعد، احلكومة السابقة هلاذ احلكومة مل يضخ 
ولو درهم واحد يف امليزانية دايل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، 

 ...اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يشتكي

 :السيد رئيس اجللسة
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شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟،       
 .السيد الوزير تفضلوا

 :السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان

األستاذ وهيب صديقي العزيز، غري نبغيك حتني املعطيات،       
لفات اليت اململيون درهم مت صرفها لفائدة مجيع، أقول مجيع  30

أصدر بشأهنا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان توصيات. ابلنسبة 
ملداخلة السيد النائب احملرتم، غري نبغي نقول ليكم، أرجوكم ما 
هو معروض على القضاء، فهو معروض على القضاء، ال ميكن 
هكذا يف نصف دقيقة أن نتحدث عن قضااي من هذا النوع وهبذا 

ا وهبذا الشكل ونفصل فيها ونقول فيه احلجم وهباذ املعطيات،
يعين القول والقول االخر. هذا من اختصاص القضاء، والقضاء 

 ...وحده، إيال بغينا الدميقراطية احلقة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن مسامهتكم يف هذه       
القات مع ابلعاجللسة. وننتقل إىل آخر قطاع وهو القطاع املكلف 

الربملان واجملتمع املدين، سؤال عن الولوج العادل والشفاف 
للمجتمع املدين إىل التمويل العمومي للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني فريق األصالة املعاصرة. فليتقدم أحد واضعي السؤال 

 .مشكورا، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عبد الغين خمداد

 لرئيس،شكرا السيد ا

نسائلكم السيد الوزير، عن السياسة احلكومية لضمان الولوج       
 .الشفاف والعادل للمجتمع املدين إىل التمويل العمومي

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير، تفضل      

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :ديناملكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع امل

أوال، هي سياسة تقوم على تعميم نظام دفاتر حتمالت يقوم       
على التقدم بطلبات مشاريع، وآخر إجراء هو املذكرة اليت وجهت 
من قبل وزارة الداخلية إىل العماالت من أجل أن تقوم اجلماعات 
الرتابية ابعتماد نفس املنهجية اللي كتعتمدها املبادرة الوطنية 

ع ية على مستوى جلن، اللي كتلقى مشاريع أو كيوقللتنمية البشر 
 البث فيها؛

اثنيا، هنالك بوابة للشراكات كتنشر فيها املشاريع دايل       
القطاعات احلكومية واملؤسسات، مثال وزارة التضامن عندها 

مليون درهم كتعلن، الوكالة الوطنية دايل حمو األمية اللي   422
تلف القطاعات العاملة  مجعية، مثال خم 3222كتشتغل مع 

 "كتشتغل هباذ املنهجية، وكنشرو فهاذ املوقع اللي هو "شراكة
"association.ma" كنشرو هاذ طلبات العروض ابش ،

 الناس تقدم ليها؛

اثلثا، كاينة مذكرة اللي كتلزم القطاعات احلكومية ابش حتيل       
اإلتفاقيات على اجمللس األعلى للحساابت ابش يقوم ابلعملية 
دايل االفتحاص، ويراقب مدى االحرتام دايل املقتضيات اللي  

. هذا ما كيعنيش أبن هاذ 0224كتنظم الشراكة واملؤطرة مبنشور 
اطلقنا واحد الدراسة ابش اجملال ماشي جمال اإلصالح، حنا 

سنة، أو نتقدمو إىل األمام  91بعد  0224نطورو املنشور دايل 
 .يف هاذ اجملال وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد عبد الغين خمداد 
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منه،  01يف الفصل  0299نص دستور اململكة املغربية       
اع والتجمهر والتظاهر السلمي وأتسيس على أن حرية اإلجتم

اجلمعيات واإلنتماء النقايب والسياسي مضمونة، وحيدد قانون 
شروط ممارسة هذه احلرايت. وتنص ديباجة هذا الدستور اليت 
تعترب جزءا ال يتجزأ منه على جعل اإلتفاقيات الدولية كما صادق 

هويتها و عليها املغرب يف نطاق أحكام الدستور وقوانني اململكة 
الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية وعلى 

 .مالءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه هذه املصادقة

ومن هنا، فإن التزام املغرب حبق اجلمعيات يف احلصول على       
التمويل كما هو مبني يف املواثيق الدولية، ال سيما امليثاق الدويل 

  ية واملدنية حتصيل حاصل، والتزام يسمو علىحول احلقوق السياس
كل التشريعات الوطنية يف هذا الصدد. ويؤكد الفصل السادس 

نونرب  91الصادر يف  9.12.472من الظهري الشريف رقم 
، وفق آخر التعديالت على أن كل اجلمعيات اليت صرح 9112

ين تبتأسيسها بصفة قانونية حيق هلا أن ترتافع أمام احملاكم، وأن تق
وأن تتملك وتتصرف يف اإلعاانت العمومية، إعاانت القطاع 
اخلاص ويف املساعدات اليت ميكن أن تتلقاها من جهات أجنبية 

مكرر  40مكرر و 40و 40أو منظمات دولية. أما يف الفصول 
مرتني، فتؤكد كما هو مبني يف التقرير على مجلة إجراءات بعدية 

تبني أن  ه اإلعاانت، من هنا ييتعني التقيد هبا يف حالة تلقي هذ
كاين غياب رؤية واضحة لدى احلكومة جيب العمل على تقليص 

 .الفوارق اإلجتماعية وحتقيق العدالة اجملالية يف هذا اجملال، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟. تعقيب       
 .إضايف فريق العدالة والتنمية

 عبد اللطيف ابن يعقوب: السيد النائب

لألسف الواقع هو خالف ما جاء يف كالمكم السيد الوزير،       
حيث يالحظ أن الفاعل العمومي على مستوى الدعم ال زال 
يتصرف بشكل غري عادل وغري منصف وغري شفاف. فهناك 

 ... مجعيات تولد يف فمها مالعق من ذهب، وهناك مجعيات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، شكرا لكم. هل هناك من تعقيب       
 .إضايف آخر؟، السيد الوزير جوابكم

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

مليار درهم  2,3الدعم العمومي يصل يف العمومي إىل       
لكن ابملعايري املقارنة ما زال حمدود. الطموح  سنواي، هذا رقم مهم،

دايلنا املضاعفة دايلو؛ اثنيا الرؤية احلكومية تتبلور دااب اآلن يف 
التقرير السنوي دايل الشراكة بني الدولة واجلمعيات، كنصدروها  

 : كيما قلت

  دفاتر التحمالت ابش تكون طلبات عروض؛ -1      

ة وإستعمال الوسائل الرقمي نشر نتائج طلبات العروض -2     
 يف ذلك؛

فاش كتصرف املنحة، ميشي اإلتفاقية إىل جملس األعلى  -3     
 للحساابت ابش يدير هلا االفتحاص؛

 .كنصدرو التقرير السنوي -4    

هذه أربع إجراءات، كاينة إجراءات أخرى اللي جات من       
ر على الدعم ارت تقريجلنة مراقبة املالية العامة دايل الربملان، اللي د

دايل اجلمعيات. هداك التقرير التوصيات دايلو خدامني فيها من 
 .أجل أجرأهتا وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
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شكرا لكم على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة. وهبذا نكون 
قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا، ومنر اآلن 

من النظام الداخلي. الكلمة  910لتناول الكلمة وفق املادة 
للمتحدث السيد النائب حممد لشكر عن فريق العدالة التنمية 
حول الرعي اجلائر بعدد من أقاليم اململكة.. ما زال ما انتهتش 

 .اجللسة السادة النواب، نقطة نظام تفضل السيد النائب

 :مجال بنشقرون كرميي النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 الوزير،السيد 

 السيد الرئيس احملرتم، للمرة الثالثة على التوايل ننبه مكتب      
اجمللس أبن أتناول الكلمة مسألة جيدة وموجودة ابلنظام الداخلي 
جمللسنا املوقر. لكنها ال يعلن عنها، غري مربجمة جبدول األعمال 
هذه اجللسة، ومن احملبذ أن يعلن عنها يف بداية اجللسة على األقل 

 .ضعف اإلميان أن خنرب يف بداية اجللسة أن هناك تناول الكلمةأ

ومن جهة أخرى، حنن يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية       
تقدمنا بطلبني يف هذا األساس، ومل يستجب إليهما، ويتعلقان 
مبوضوعني أساسيني؛ األول حول املواد الغذائية وعلى مقربة شهر 

اين حول الغش يف امتحاانت البكالوراي. ومل رمضان املبارك، والث
تستجب احلكومة هلذه الطلبني، هنا نرفع أوال اإلحتجاج يعين 
ملموس، مث نقول ملاذا هذا احليف؟، هل هناك وزراء يستجيبون 
ووزراء ال يستجبون؟ وابلتايل على مكتبنا املوقر أن يراسل احلكومة 

 .يف هذا الشأن وشكرا لكم

 :ةالسيد رئيس اجللس

 شكرا سوف أنخذ مالحظتكم بعني اإلعتبار، وسوف..      
السيد النائب والسيد النائب ما عطيناكش الكلمة، مازال ما 
انتهيناش. إذن ونتمىن من هللا أن تبدي احلكومة استعدادها يف 

املستقبل للتجاوب مع النقط دايل تناول الكلمة، ونعطي الكلمة 
 .اآلن للسيد النائب حممد لشكر، فليتفضل

 :النائب السيد حممد لشكر 

 شكرا السيد الرئيس،

يعين من اإلنصاف أن نشكر احلكومة، والسيد الوزير، على       
اإلستجابة لطلب الكلمة يف هاد املوضوع. املوضوع ابملباشر أن 
هناك أحداث خطرية تعيشها مناطق سوس، نتيجة أنشطة الرعي 
اجلائر. هاد األنشطة اليت موضوعها جحافل من املاشية واجلمال 

الثقايف  كذلك أتيت على املوروث  أتيت على احملاصيل الزراعية، لكن
والبيئي املتجلي يف شجرة األركان. لو أننا مشينا ملناطق دايل 
تزنيت، سيدي إفين، اشتوكة واترودانت وسولناهم اآلن ما هي 
أولويتكم؟ ما يطلبو لنا ال ضوء، ال ماء، ال طريق، لكن سيطالبون 

 .أوال بوضع حد هلذا الظلم الذي يتعرضون له يوميا

اجلحافل من األغنام واجلمال أتيت على احملصوالت، لكن       
الرعاة املسؤولني يتكفلون ابلباقي، اللي هو املس بسالمة 
املواطنني، ابألعراض دايهلم، ابملوارد املائية، أاي كان نوعها آابر أو 
قنوات واملطايف إىل آخره... أكثر من ذلك هتجمات على الساكنة 

و بل لوجستيك واعر، يعين كنهضر  إبستعمال خمتلف األسلحة
على سيارات رابعية الدفع والبنادق أيضا. هاد الشي اعطاان 
ملفات داخلة للحكومة وال ميكن أن يستمر الوضع على ما هو 

 .عليه

الذي  994.44صحيح هناك فراغ قانوين، لدينا القانون       
 ، لكنه مل0292فرباير  1يتعلق ابلرعي، وافق عليه اجمللس يف 

ينزل بفعل غياب النصوص التنظيمية. يف ظل هذا الفراغ، من 
سيعوض هؤالء الذين هنبت حماصيلهم؟ من هنا نطالب بتعويض 

 .املزارعني والساكنة املتضررين من هاد العملية دايل الرعي اجلائر
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السيد الوزير، مؤخرا اختطاف الساكنة، اختطاف تلميذين       
 ...ورميهما غي منطقةمن منطقة "تقصبيت" ب "بلفاع" 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، نعطي الكلمة للحكومة يف دقيقتني      

السيد محو اوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت املكلفة ابلتنمية 

 :القروية واملياه والغاابت

شكرا السيد النائب احملرتم على طرحكم هذا السؤال، يعين       
مليون  20سؤال مهم جدا حبيث كيعين واحد املساحة كبرية جدا 

ة دايل اهلكتارات فيما خيص املناطق الرعوية، مبا فيها املناطق الغابوي
الرعوية. وكذلك هاد الرعي هو املصدر األساسي إن مل أقل املصدر 

، الساكنة. وبطبيعة احلال كاين واحد التغريالوحيد لعدد كبري من 
اآلن أصبح الرتحال بشاحنات وابلتايل يعين كاين واحد، كما 
قلتم، كاين مشاكل مطروحة ما بني الرحالة وما بني مناطق العبور 

 .أو املناطق الرعوية املستهدفة

فبالتايل هاد املشاكل، احلكومة واعية هبا، وهناك مقاربة على       
ه،  ، مستويني: أوهلما هاد الفراغ القانوين اللي تكلميت عليصعيدين

، صحيح. ولكن اآلن منذ 994.94كاين هداك القانون دايل 
أبريل مت آخر مرسوم تطبيقي وتنظيمي هلاد القانون. إذن اآلن  91

غادي خيرجو يف اجلريدة الرمسية يف املستقبل القريب إن شاء هللا، 
 هذا من جهة؛

رى، بطبيعة احلال تيخص نظمو هاد املراعي  من جهة أخ      
ككل، ألن هادي موارد رعوية مهمة أساسية اقتصادية، والبد من 
تنظيمها. فلهذا الوزارة عندها خمطط وبرانمج شامل فيه أتهيل 
املناطق الرعوية، وفيه تنظيمها وتدبريها املعقلن. واآلن عندان 

او نكملو هاد مليون دايل اهلكتارات، وتنتمن 31برانمج دايل 
الربانمج يف مجيع املناطق. وتنتمناو أن هاد املسألة غادي تنزل 

شوية هاد املشاكل املطروحة ما بني الرحالة وما بني الناس اللي 
 .تيكونو يف املناطق اللي مستهدفة ابلرعي وشكرا

 

 

 

 

 

 

مليون دايل  31وتدبريها املعقلن واآلن عندان برانمج دايل 
وتنتمناو أنه نكملوا هاد الربانمج يف مجيع املناطق اهلكتارات 

وتنتمناوا أن هاد املسألة غادي يعين تنزل شوية هاد املشاكل 
املطروحة ما بني الرحالة وما بني الناس اللي تيكونوا يف املناطق 

 .اللي مستهدفة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

را كشكرا السيد الوزير، وبذلك ننهي أعمال هذه اجللسة، ش
 .رفعت اجللسة لكم،

 
 


