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 اسعة والثماننيالتحمضر اجللسة 
 

 (.م8192 يونيو 3ه )9341 رمضان 19 اإلثنني :التاريخ

جملس  سة لرئية ءامنة ماء العينني النائبة السابعالسيد: لرائسةا
 النواب.

ة ابتداء من الساعة احلادي ،ناودقيقت ثالث ساعات :التوقيت
 ة.الثامنعشر صباحا والدقيقة 

األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  مناقشةاألعمال: جدول 
 احلكومية التالية:

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث 
 العلمي؛

 ؛الصحة 
 ؛الشغل واإلدماج املهين 
 ؛االقتصاد واملالية 
  ؛ابلشؤون العامة واحلكامةالوزارة املنتدبة املكلفة 
 الشباب والرايضة؛ 
 الثقافة واالتصال؛ 
 العدل؛ 
 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ 
  السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد

 االجتماعي.
 :السيدة ءامنة ماء العينني، رئيسة اجللسة

الرحيم، والصالة والسالم على حممد وعلى بسم هللا الرمحن 
 آله وصحبه أمجعني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني، إيال امسحتو
 نعلن عن افتتاح اجللسة،

من الدستور وعمال مبقتضيات النظام الداخلي  911طبقا للفصل 
جمللسنا املوقر، نلتقي جمددا يف إطار جلسة شفهية يتضمن جدول 

سؤال شفهي، هتم خمتلف  49بني عندكم، أعماهلا، كما هو م
 القطاعات التالية: الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل
والبحث العلمي، الصحة، الشغل واإلدماج املهين، اإلقتصاد 
واملالية، القطاع املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة، الشباب 

ساواة تضامن وامل، العدل، األسرة والواالتصالوالرايضة، الثقافة 
والتنمية اإلجتماعية، مث قطاع السياحة والنقل اجلوي الصناعة 

 .التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي

من النظام الداخلي، أطلب من السيدة  931واآلن وفق للمادة 
 .أمينة اجمللس تالوة املراسالت الواردة على اجمللس

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،بسم هللا 
 شكرا لكم السيدة الرئيسة، 

توصلت رائسة اجمللس من السيد رئيس احلكومة مبشاريع القوانني 
 :التالية

 بتغيري وتتميم الظهري الشريف 23.98مشروع قانون رقم  .9
من مجادى اآلخرة  91بتاريخ  9.88.923مبثابة قانون رقم 

، املتعلق بنظام الضمان 9188يوليو  88ل  املوافق 9418
 .اإلجتماعي

 بتغيري وتتميم الظهري الشريف 11.98مشروع قانون رقم  .8
 9418من مجادى اآلخرة  91بتاريخ  9.88.923مبثابة قانون 
 .، املتعلق بنظام الضمان اإلجتماعي9188يوليو  88املوافق ل 

 :ومن جملس املستشارين، توصل مكتب اجمللس ب
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يوافق مبوجبه على  29.98 قانون رقم مشروع .9
بشأن العمل اجلربي  81 رقم ابالتفاقيةاملتعلق  8193 بروتوكول
، املعتمد من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف 9141
 .8193يونيو  99 املنعقدة جبنيف يف 914دورته 
يوافق مبوجبه على اإلتفاقية  41.98 مشروع قانون رقم .8
القواعد الصحية يف التجارة واملكاتب املعتمدة بشأن  981 رقم

املنعقدة  32املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته  من قبل
 ؛9183يونيو 12جبنيف يف 

يوافق مبوجبه على اتفاقية  34.98مشروع قانون رقم  .4
بني  8198شتنرب  89الضمان اإلجتماعي املوقعة يف الرابط يف 

 ومجهورية بلغاراي؛اململكة املغربية 
يقضي إبحداث وتنظيم  98.98مشروع قانون رقم  .3

مؤسسة حممد السادس للنهوض ابألعمال اإلجتماعية ملوظفي 
 .وأعوان وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل

ة توصل اجمللس من فريق األصال ،وخبصوص مقرتحات القوانني
من القانون  83دة اواملعاصرة مبقرتح قانون يتعلق بتغيري وتتميم امل

املتعلق مبزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهري  949.94
املوافق  9348ربيع اآلخر  88يف  9.91.88الشريف رقم 

، وكذلك مقرتح قانون تنظيمي يتعلق مبكانة 8191فرباير  91ل
ياة وحقوق املعارضة الربملانية وكيفية ممارستها يف العمل الربملاين واحل

 .السياسية

خبصوص عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت 
، 8192يونيو  3ماي إىل  89توصل هبا جملس النواب من اتريخ 
 888سؤال شفوي،  911ب توصلت رائسة جملس النواب 

 .جوااب عن أسئلة كتابية 989سؤاال كتابيا، 

 93و 98خبصوص القرار املتعلق ابلغائبني للمرة الثالثة يف جلسيت 
، وتطبيقا ألحكام الدستور املنصوص 8192ماي  8أبريل و

وعمال مبقتضيات املادتني  81عليها يف الفقرة اخلامسة من الفصل 

من النظام الداخلي جمللس النواب، وحيث أن  938و 938
السيدة والسادة النواب التالية أمساؤهم تغيبو عن اجللسة العامة 

ام تقرر تطبيق مقتضيات النظللمرة الثالثة خالل هذه الدورة، 
 938الداخلي احملددة يف الفقرتني الثالثة والرابعة من املادة 

القتطاع مبلغ مايل من التعويضات الشهرية املمنوحة هلم حبسب 
عدد األايم اليت وقع خالهلا تغيب بدون عذر مقبول، وتالوة 

النشرة و  أمسائهم يف اجللسة العامة ونشرها يف اجلريدة الرمسية للربملان
الداخلية للمجلس وموقعه اإللكرتوين، ويتعلق األمر ابلغائب للمرة 

: السيد النائب 8192ماي  8أبريل و 83و 98الثالثة بتاريخ 
احملرتم إيدار أجنار عن فريق التجمع الدستوري، شكرا السيدة 

 .الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 شكرا السيدة األمينة،

يف الشروع يف جدول أعمال اجللسة أود أن أخرب  االنطالققبل 
السيدات والسادة النواب أنه غدا إن شاء هللا انطالقا من الساعة 

صباحا عندان موعد مع جلستني تشريعيتني: األوىل خمصصة  99
للدراسة والتصويت على مقرتحات القوانني اجلاهزة مث الثانية 

اهزة، يف ني اجلستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوان
جدول أعمال كما هو وارد عندكم إيال امسحتو غنديروا واحد 
التغيري حيث وردت علينا اآلن مراسلة من السيد الوزير املكلف 
ابلعالقة مع الربملان يلتمس فيها أتخري األسئلة دايل قطاعي: 
لمي قطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث الع

طاع دايل الوزير املنتدب املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة إىل مث ق
هناية اجللسة نظرا لاللتزام السيد الوزيرين ابلتزامات طارئة، إذن 
إيال امسحتو سجلو هاذ التغيري، اآلن نشرع يف بسط األسئلة كما 
هو وارد عندكم نبدأ بقطاع الصحة نرحب ابلسيد الوزير، مخس 

 ول أتثري الالقط اهلوائي على صحة املواطننيأسئلة السؤال األول ح
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واملواطنات للسيدة، السيدات والسادة النواب من فريق التجمع 
 .الدستوري تفضلو، تفضلو السيدة النائبة

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، يتداول العديد من املواطنني واملواطنات على أن 
هلوائية املخصص بشركات االتصال قد يكون له أتثري الالقطة ا

على صحتهم، لذا نسائلكم السيد الوزير عن مدى صحة ذلك؟ 
 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

 شكرا السيدة الرئيسة،

اللو خالسيدة النائبة احملرتمة، أشكركم على هاذ السؤال اللي من 
غنتمكنو من تنوير الرأي العام نقولو أنه يف مجيع األحباث اللي 
أجريت اليوم مل تثبت وجود آاثر صحية ضارة قصرية أو طويلة 
املدى لإلشعاعات اليت تنبعث من حمطات اهلواتف اخللوية، مبا أن 
الشبكات دايل االتصال الالسلكية تبث بشكل عام إشعاعات 

ي يت تنبعث من هوائيات البث اإلذاعالسلكية أضعاف من تلك ال
والتلفزي، ما ننساو أبنه كذلك اهلوائيات دايل البث اإلذاعي 
والتلفزي كتبث يعين املوجات اللي عندها الرتددات اللي أقل من 

يعين، دايل اهلواتف اخللوية، كاين   املوجات دايل اإلتصاالت
كذلك املنظمة العاملية للصحة كتقول أبنه تعرض السكان 
للمجاالت الكهرومغناطيسية املنبعثة من هوائيات حمطات اهلواتف 

من مستوايت التعرض املسموح هبا، أقل من  %8هي أقل من 
 من مستوى، يعين، املستوايت املسموح هبا؛ 8%

على مستوى الوزارة، ويف انتظار سن القوانني والقواعد واملعايري 
 لتوصيات دايلالوطنية يف هاد اجملال، وإنسجاما، كذلك، مع ا

 8114اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع صدرت الوزارة سنة 
واحد الدورية كتحدد فيها النسب دايل التعرض للحقول 
الكهرومغناطيسية املنبعثة من املعدات وهاد الشي يعين، كذلك، 
ميكن أن يؤكد على أن املعدات املخصصة للربط ابلشبكة العامة 

 ...كهرابئية جهيزات الراديولالتصاالت وكذا مجيع الت

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيدة النائبة، تفضلي

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

شكرا السيد الوزير، إذا كان األمر كذلك السيد الوزير أنه ال ضرر 
وال خطر على صحة املواطنني، كما تفضلتم يف جوابكم هذا، فإن 
على اجلهات املسؤولة أن تتحمل مسؤوليتها إيزاء االلتباس احلاصل 
لدى املواطنني، ألنه يف كل مرة يتم تثبيت القط هوائي يف حي 

ث احتجاجات من طرف السكان هاد احلي، من األحياء إال وحتد
وإذا كان األمر كذلك ملاذا انصفت بعض احملكمات، احملكمة 

يف مكناس ويف وجدة، أنصفت السكان وأمرت إبزالة  االستعجالية
هاد الثابت، إذا كان األمر كذلك السيد الوزير فعليكم، كان 
األجدر أن يتم ختصيص جلنة من خرباء متخصصني يف البيئة 
والسالمة الصحية ويف جماالت االتصاالت إلصدار موقفها لدى 

ت على الرأي العام، وليست هناك دراسات شاملة وجامعة أكد
سالمة املوقف، وإمنا هناك دراسات تكشف على أن هناك خطر 
على صحة املواطنني، وابلتايل فيبقى أن الدراسات احلالية تؤكد 
على أن مبدأ احليطة واحلذر هو الوصية املتبقية لدينا، ألن هناك 
شك، لذا حنن يف فريق التجمع الدستوري نؤكد على ضرورة الزامية 

 ..بيت هذه اللواقط اهلوائية الليأو ملا ال إخضاع تث
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف 
خبصوص هذا السؤال؟ إذن ننتقل مباشرة إىل السؤال الثاين، يتعلق 
بتعطل التجهيزات الصحية ابملستشفيات العمومية، السيدات 

 .لوالسادة من فريق األصالة واملعاصرة، تفض

 :النائب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرئيسة،

ة السيد الوزير، نسائلكم اليوم على التعثر الكبري الذي تعرفه جمموع
من األجهزة الطبية يف غالبية املستشفيات العمومية على املستوى 

 الوطين؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير اجلواب

 :الصحةالسيد أانس الدكايل، وزير 

شكرا السيد النائب، هاد املسألة دايل الصيانة هي مسألة اللي  
كرتجع، يعين، بزاف دايل املرات يف األسئلة وكذلك يف الواقع، 
واان ملا كنزور املستشفيات من األسئلة األساسية اللي كنطرح هي 
مسألة الصيانة، اليوم املسألة هي مسألة تدبري، مسألة حكامة 

 د، اعتمدان مقاربة دايل التفويض التام لتدبريوليست مسألة موار 
الصيانة للجهات إبحداث مصلحة دايل التجهيزات والصيانة، 
هناك مقاربة حملية، فاملستشفيات كيقومو بنفسهم ببعض 
التدخالت على مستوى، يعين، الصيانة واإلصالح دايل العتاد 

 الطيب التقين؛

ل نا اليوم وصلعلى املستوى اإلقليمي خصصت الوزارة سنواي 
مليون درهم سنواي اللي كتوزع حسب احلاجيات دايل  921

املندوبيات على مستوى الوطين، وكتخصص لتمرير الصفقات 

اخلاصة بصيانة املعدات الطبية، فيها الصيانة الوقائية والصيانة 
 العالجية؛

على مستوى املركزي تيبقى واحد املستوى عندان اللي كيتعلق 
ليت  يلة، يف هاد اإلطار، يعين يف إطار الصفقات اابلتجهيزات الثق

كنربموها لشراء هاد األجهزة كنخصصو دفرت حتمالت فصل 
خاص ابلصيانة هلاد األجهزة ألهنا تعمل ببطاقات إلكرتونية ال 
ميكن تشغيلها إال من طرف الشركة اليت حازت على الصفقة، يف 

صفقة من مبلغ ال %91و 2العموم فالوزارة كتخصص ما بني 
مليون دايل الدرهم،   4.1للصيانة، مثال عند شراء سكانري حوايل 

 .درهم للصيانة، شكرا 384.111كنخّصو 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلجرية

السيد الوزير، إبقراركم اليوم أبنه إشكال الصيانة مطروح حبدة، أان  
كنشوفو من اجلهة األخرى املتعلقة ابآلاثر السلبية اليت هلا ارتباط 

اشهر إىل آخره، اللي  8مع املواعيد اللي كتمشي لعام، عامني، 
عندها ارتباط بنفس األجهزة اللي عندكم يف القطاع العمومي ابش  

اع اخلاص، كنلقاوها مشتغلة وما كتخسرش، إذن كنمشيو للقط
أشنو كاين اإلشكال؛ أيضا كاين الكالم على صفقات اللي 
عندها عالقة هباد امللف دايل اإلقتناء دايل التجهيزات، لألسف 
الصحافة تكتب أبنه كاين صفقات على املقاس نفس الشركات 

ا الرقم نإىل آخره؛ أيضا هاد العدد التجهيزات واش ميكنكم تقول ل
اللي كاين دايل عدد التجهيزات املعطلة، أمور بسيطة متعلقة 
أبمراض دايل الراس، احلنجرة، املعدة، كلها عندما يذهب املواطن 
إىل هاته املؤسسات اإلستشفائية، يعين يدفع بكون هذه األجهزة 
معطلة، ولكن اخلطري هو نفس اجلزء من التقييم، وأحيي ابملناسبة 

نة ولكن جزء منهم مازال كيخدم يف القطاع العام رجال هذه امله
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والقطاع اخلاص، ورمبا أن هناك بعض األمور اللي عندها عالقة 
مبا هو بشري. كتقولوا هاد الشي كديوه للجهات، ولكن صفقات 
اإلقتناء كبري كديروه على املستوى املركزي، وكيفاش اجلهات؟ واش 

ا ش ما تعطيهوم  مممتاز ولكن عال حنا اجلهات دايلنا مؤهلة؟
يقومو ابلصفقات ألن ما عارفني احلاجيات، كم من أجهزة مت 

وغري خمدمة؟ وخري دليل بقيتو   stock اقتنائها هي ما زال ف
كتدشنو مؤخرا مستشفيات عمومية، واش اشتغلت مثال.. 
منوذجا، ابب البويبة راه فيها .. خص يتحط السكانري، هادي 

شي. أكثر من ذلك، العامل القروي والو، مدة وانتما جتيبو فهاد ال
املستشفيات يف العامل القروي بدون أطباء، األمور بسيطة، خاص 
خيط، خاص كذا ما كيتوجدش، هاد الشي كامل يؤثر سلبا 
ونقدر نقول الصحة مريضة السيد الوزير، هل من منقذ لكي 

 ..تصبح فعال صحة

 :السيدة رئيسة اجللسة

تما بات إضافية خبصوص هذا السؤال؟ أنشكرا السيد النائب، تعقي
 .نيت؟ واخا تفضل

 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير احملرتم، بغيت نثري اإلنتباه دايلكم للمستشفى 
اإلقليمي دايل مديونة اللي تفتح وتدشن. تدشن اليوم هادك 

ديك ما وزارة املالية، فهااملستشفى سقط سهوا من امليزانية دايل 
يسمى ابملرافق العمومية املدبرة بطريقة مستقلة، اليوم صباح  
كيبلغين على أنه احلراس دايل السبيطار، غادرو السبيطار، 

 les femmes de املمرضات هادوك اللي كيديرو النظافة
ménage غادرو السبيطار، املاكلة دايل les patients  ما

 le كيتفتح سبيطار وما عندانش ابش خنلصوبقات  كتجي ألنه  
prestateur de service  هل يعقل السيد الوزير اليوم أنه

تكلمت معاكم يف هاد املوضوع، وسامنا من اجمللس اإلقليمي 
مليون دايل الدرهم هادي واحد األسبوع، دااب املشكل  8بواحد 

درتوش ق اللي كاين: هاد الفلوس احنا اعطيناها لكم واخا انتما ما
تربجمو هاد الفلوس هادو، ولكن ما قدرتوش تصرفوها، دااب 
املشكل ما بني وزارة الصحة وزارة املالية، يف نفس احلكومة، هللا 
جيازيكم خبري السيد الوزير، خصكم تلقاو حل ملشكل مديونة 

 .طارائ، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

 :لصحةالسيد أانس الدكايل، وزير ا

فعال خصنا نلقاو حل هلاد األشهر اللي جاية بينما يتحل املشكل 
ويشتغل مستشفى مديونة  8111بشكل هنائي انطالقا من 

حبسابه اخلاص كمصلحة مستقلة دايل الدولة. غنجربو احللول 
بطبيعة احلال معكم، ولكن كذلك مع وزارة املالية، ابش حنلوا هاد 

اد ستشفى آخر يساهم يف تدبري هاملشكل. احنا كنا قرران ابش م
 .املستشفى، ويف القيام مبجموعة من النفقات األساسية

فيما خيص املسألة دايل الصيانة، ابقي عندان اإلشكال دايل 
ة املقاربة التدبريية اليت تتعارض مع املقاربة الطبية السالفة الصرف
 lesالصحية يف تدبري املستشفيات، حاصنا ألن قلتو

cliniques  ملا كنتكلمو على القطاع اخلاص كاين واحد و
التدبري اليوم اللي مبين على فيه واحدج احلكامة مبين على األداء 
ومبين على حتسني األداء ومبين على احملاسبة هاد الشي خاصنا 
نزيدو نطوروه يف املستشفيات العمومية ابش منشيو فيه، كنقول 

ي، غادي فى العمومداميا خاصنا منشيو لالستقاللية دايل املستش
ألنه ما ميكن  منشيو للجهوية   يتم ابش نستمرو يف عملنا املركزي،

حبال اللي قلتيو بال ما نديرو املواكبة دايهلا ابش نستمرو فهاذ 
العمل غيتم إصدار القرار بتفعيل إلزامية الصيانة ومراقبة اجلودة 
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لني على و وقائمة املستلزمات الطبية املعنية يعين اللي غيلزم املسؤ 
 la préventionاملستشفيات ابش يقومو ب

préventique  يعين الصيانة الوقائية يعين دائما ابش ميكن ما
 ..نطيحوش يف اإلشكال اللي طرحتيو دايل سقوط بعض اآلليات

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن عدم اعرتاف اجلامعات 
املسلم خلرجيي السلك الثاين من املمرضني املغربية ابلدبلوم 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة املعاصرة، 
 .تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة تورية فراج

 شكرا السيدة الرئيسة،

يف إطار التسوية العلمية لفائدة املمرضات واملمرضني مت متكني 
ج سلك املاسرت املفتوح حاملي دبلوم السلك األول من ولو 

ابلكليات الوطنية وابب الولوج إىل سلك الدكتوراه ابلنسبة حلاملي 
شهادات السلك الثاين املسلم من املعاهد العليا لعلوم التمريض، 
غري أن بعض اجلامعات الوطنية ترفض اعتماد هذا الدبلوم يف 

والتسجيل بسلك الدكتوراه، لذلك نسائلكم السيد الوزير  االنتقاء
 عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا ملعاجلة هذا اإلشكال؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير اجلواب

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

هاذ امللف دايل املمرضات واملمرضني عملت الوزارة على إطالق 
خاصة تلك املرتبطة مبجال التكوين عدة مبادرات مهيكلة 

لفائدهتم، إرساء املنظومة دايل اإلجازة املاسرت والدكتوراه يف 
املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة اليت هي 
مؤسسات للتعليم العايل غري اتبعة للجامعات وحسب مقتضيات 

املرسوم القاضي إبحداث املعاهد العليا للمهن التمريضية، مث  
كذلك يف إطار التسوية العلمية للممرضني واملمرضات االعرتاف 
بدبلومي الطورين األول والثاين املسلمني من معاهد أتهيل األطر 
يف امليدان الصحي سابقا، االعرتاف هبا كدبلومات وطنية، هاذ 
اإلجراءات مكنت فئة عريضة من حاملي هاذ الشهادات من 

ه يف عدد املاسرت والدكتوراالرتشح والقبول والتسجيل يف سلكي 
من اجلامعات والكليات الوطنية، وكذلك مبا فيها املعاهد دايلنا 
دايل املهن التمريضية أما يف ما يهم عدم متكن بعض املرشحني 
من القبول والتسجيل يف عدد من اجلامعات والكليات رمبا السؤال  
 ىلكذلك ميكن يطرح لقطاع التعليم العايل فهو راجع ابألساس إ

التباين احلاصل يف شروط هاذ اجلامعات والكليات للرتشيح 
واالنتقاء والقبول والتسجيل وكذا حسب التخصصات املطلوبة 
والقدرات والكفاايت الواجب توفرها يف املرتشحني، وهاذ الشروط 
اليت تسري حىت على هاذ الشروط راه ماشي غري على اخلرجيني 

فسها جيي يعين هاذ املؤسسة بندايل املعاهد دايلنا وكذلك على خر 
 .اللي كتحل هاذ السلك دايل املاسرت والدكتوراه، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة تورية فراج

شكرا السيد الوزير، حىت أان قلت بعض اجلامعات وليس كلها، 
دة  عولكن هاذ الشي استناد لبعض اإلقصاءات والتحفظ وامتناع 

كليات يف دبلوم السلك الثاين، كليات على الدبلوم دايل السلك 
الثاين املسلمة من املعاهد العليا لعلوم التمريض حبال الكلية دايل 
العلوم دايل ظهر املهراز بفاس والكلية دايل العلوم ابلقنيطرة اللي  
كريفضو هاذ الدبلوم مع األسف، فني أين هو مبدأ تكافؤ الفرص 

كتعطى األسبقية خلرجيي املاسرت هباذ الكليات، دايلنا  إذا كانت  
إذا هنا  des internes و دايهلم des externes كيقولو
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ما كاين  تكافؤ الفرص وكاين عدم املساواة، وكذلك االنتقاء  
كيخضع ملبدأ املزاجية واحملسوبية والزبونية عوض مبدأ املؤهالت 

لعايل قرار وزير التعليم االعلمية واألكادميية للمرشح مع العلم أن 
حيث خيول إداراي حلاملي دبلوم السلك  98.9348الواضح رقم 

الثاين من الدراسات الشبه طبية كامل احلقوق يف التسجيل يف 
سلك الدكتوراه جبميع الكليات، ولذلك السيد الوزير وجب 
ضرورة انفتاح الكليات على العامل اخلارجي وخنص ابلذكر قطاع 

اعتماد املسالك الدكتوراه ابلكليات لكي ينسجم  الصحة، جتديد
مع تطورات جمموعة من القطاعات منها قطاع التكوين يف امليدان 

داخل املعاهد العليا  LMD وذلك من أجل إجناح نظام الصحي
ملهن التمريض ابملغرب الذي قطع الشوطني األولني وحاليا هو يف 

ك البد من إشرامرحلة التحضري إلرساء سلك الدكتوراه، لذلك 
وزارة التعليم العايل هبدف تسهيل إرساء هاد السلك عرب فتح ابب 
التسجيل يف سلك الدكتوراه للحاصلني على ديبلوم السلك الثاين، 
وذلك عن طريق مراسلة وزارتكم لوزارة التعليم العايل من أجل 
حت رؤساء اجلامعات وعمداء الكليات هبدف تفعيل وتعميم 

 .وشكرا ،98.9348القرار 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا، كاين شي تعقيب إضايف، تفضل السيد الوزير ما عندك  
 .تعقيب شكرا، كاين تفضل السيد النائب

 :النائب السيد احلسني حريش

 شكرا السيد الرئيسة،

ملطالب أن نثري انتباهكم إىل جمموعة من ا نريد السيد الوزير احملرتم،
املشروعة حلركة املمرضني وتقين الصحة ويف مقدمتها املطلب دايل 
إحداث اهليئة الوطنية للممرضني وتقنيي الصحة وهو مطلب أتخر 

 9181يناير  99يناير منذ خطاب احلسن الثاين  99تنفيذه منذ 
غم أن ألسباب جمهولة ر إىل هذه اللحظة مل يتم إخراج هذه اهليئة 

تكلفة إحداث هذه اهليئة صفر درهم إىل جانب طبعا مطالب 
 .أخرى مشروعة رمبا أييت الوقت الحقا لذكرها، وشكرا الوزير

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .تعقيب السيد الوزير، تفضل

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

لوطنية افيما خيص هاد التعقيب دايل األخ حول يعين اهليئة 
للممرضات واملمرضني حنا ملتزمني ابش نشتغلوا عليها ابإلضافة 
إىل اهليئة الوطنية دايل القابالت كذلك ألنه مسألة أساسية أن 
ننظم املهنة وأن نسعى للحفاظ يعين على املمارسات السليمة 
داخل تلك املهنة وهادو شركاء أساسيني ابلنسبة للوزارة للقيام 

 .بذلك، شكرا

 :اجللسةة رئيسة السيد

 .شكرا، السؤال املوايل عن الواقع نقطة نظام تفضل

 :)النائب السيد هشام املهاجري )نقطة نظام

السيدة الرئيسة واش هذا سؤال خارج جدول األعمال وال كاينة 
احملسوبية حىت داخل الربملان، طلبيت تعقيب إضايف حىت واحد 

ك ال، يقول قالي مرفع يديه، سوليت السيد الوزير واش عندو ما
وكتعطي سؤال لواحد السيد من فريق العدالة والتنمية خاصنا 

 .نفهمو، وشكرا السيدة الرئيسة

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

مزاين إوا إيال بغييت تفهم ما تسبق  اإلهتامات، مشن حمسوبية 
دااب نتا ما بغيتي  تفهم، دااب ما كاين  حمسوبية، طلبنا تعقيب 

نتبهت ، ألن مريت بسرعة السيد الوزير قال ما إضايف أان ما 
عندوش تعقيب على السيدة النائبة من بعد منني نتبهنا كان 
تعقيب إضايف، الوزير عقب ما عندكم  شي اعرتاض ايك، 
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شكرا، السؤال املوايل عن الواقع املزري للقطاع الصحي ابلعديد 
ن اب ممن اجلهات ومدن وأقاليم اململكة للسيدات والسادة النو 

 .فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد عبد هللا غازي

 شكرا السيدة الرئيسة،

يكاد يتقاسم اجلميع ويتفق على أن الوضع دايل  السيد الوزير،
اخلدمات الصحية على امتداد الرتاب الوطين ال يطمئن. نسائلكم 

 عن تقديركم هلذا الوضع؟

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .تفضل السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

شكرا السيد النائب، على كل حال ال يطمئن حسن من الوضع 
املزري اللي كان يف السؤال املكتوب، ألنه هناك رمبا تفاواتت 
ولكن هناك تقدم، تنعاود نذكر أبن املغرب كيعرف حتول 
دميوغرايف، تنعاود نذكر أبن املغرب كيعرف حتول وابئي، تنعاود 

أبنه اإلنفتاح على نظام املساعدة الطبية رفع من العدد دايل نذكر 
الذين يلجون إىل املستشفيات العمومية بشكل عام وإىل املراكز 
الصحية كذلك، فهاد الشي أمامو الوزارة تسارع، تسارع يعين 
لتعزيز العرض العالجي على املستوى الوطين وخاصة يف املناطق 

 ففي إطار يعين الربانمج اليت ال زالت تعاين من اخلصاص،
maroc santé مت يعين بناء جمموعة من  4، املغرب الصحة

مستوايت جامعية جديدة،  4املستشفيات، كذلك بناء 
املستشفى بطنجة يف طور اإلجناز، املستشفى دايل أكادير جامعي 
املركز اجلامعي اللي انطلقت األشغال به وإن شاء هللا كذلك 

ة، يون، بناء مستشفيات بكل من طرفاياملستشفى اجلامعي دالع
موالي يعقوب، الدريوش، ميدلت، القصر الصغري، العيون، 

سيدي ملوك اللي مت فتحه، زايو، مستشفى القرب بدمنات، مت 
الفتح دايلوا كذلك، املستشفى اإلقليمي اجلديد مبدينة سال اللي 
د يمت اإلفتتاح دايلوا، جرادة، خنيفرة، مديونة، تكلم عليها الس

النائب كل هادي مستشفيات جديدة من اجليل الثالث، اللي مت 
افتتاحها وفيها يعين جمموعة دايل املعدات من املستوى الرفيع، 
وغنسعاو إىل أنه نستمروا يف هاد الوترية، مث كذلك عدد األطباء 
األخصائيون اللي كنوفروهم اليوم، خاصة يف املناطق اللي كتعرف 

 .خصاص املناطق القروية

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب تفضل

 :النائب السيد عبد هللا غازي

شكرا السيد الوزير، حقيقة بعيدا عن اجلدل دايل املصطلحات 
ايلوا يقر يف التشخيصات د ودايل املفاهيم شوفوا أبن حىت القطاع

 اللي خاصها تكون يف االستدراكاتأبن كاين واحد العدد دايل 
اخلدمات الصحية، السيد الوزير فريق التجمع الدستوري ينظر إىل 
القطاع واخلدمات الصحية من مستويني املستوى دايل احلق 

من الدستور، مث   49الدستوري يف العالج اللي كيضمنو الفصل 
كذلك من الباب دايل الورش امللكي املفتوح على التفكري اللي 

دايل النموذج التنموي، هاد النموذج التنموي السيد الوزير  هو
تنشوفوا أبن اليوم إيال ما فتحناش فيه هاد امللف دايل اخلدمات 
الصحية بصفة عامة غادي يكون منقوص، خاصة يف اإلرتباطات 
دايلوا كما سبق اإلشارة هلاد احلق وكذلك يف اإلرتباطات دايلو 

لدخل دايلوا ودايل تنمية القدرات مع احلق دايل املواطن ودايل ا
الشرائية دايلوا ألن كل مواطن اليوم تيمشي للقطاع اخلاص 
وكيصرف قدر من املال على الصحة دايلوا تنعتربوه أبنه كينقص 
من القدرة الشرائية، واليوم السيد الوزير هاد الورش كيما شرتوا ليه 

فيما خيص  روهاد مسيتو كنقروا مبا حتقق فيها ولكن ابقي ما يدا
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تنظيم سالسل العالجات، حتفيز األطر الطبية تكلمتوا على 
املمرضني ولكن مجيع األطر الطبية، خاصهم يتحفزو، وخاص 

 .التسوية دايهلم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ ما  
تقل إىل نكاين ، ما بقاش عندك الوقت السيد الوزير للتعقيب، ن

السؤال املوايل عن وضعية املغاربة املصابني ابلفشل الكلوي 
للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية تفضل السيد 

 .النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف ابن يعقوب

 شكرا السيد الرئيسة،

كما يعرف اجلميع يستشري ببلدان لألسف مرض القصور الكلوي 
إجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية، لذا وله مضاعفات 

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا لتحسني 
 .وضعية مرضى القصور الكلوي ببلدان؟ وشكرا السيد الرئيس

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .تفضل السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

شكرا السيد النائب، هذا مرض ابلذات اللي كتعمل فيه الوزارة 
جمهود كبري، هناك برانمج وطين حملاربة مرض القصور الكلوي 

دايل العوامل أساسية التقدم دايل  4املزمن، تتعرفوا أبنه راجع ل
العمر، داء السكري وداء ارتفاع الضغط الدموي اللي هي عوامل 

  8192إىل  8198ليوم من اللي كتسبب يف هاد املرض؛ ا
، ما كاين  شي 999دايل مراكز تصفية الدم إىل  81كندوزوا ل

إقليم اللي كنمشيلو ما فيه  مشروع دايل التوسعة أو شي 
مشروع دايل خلق يعين مراكز دايل التصفية دايل الدم، ابملسامة 

 اتلوزارة، ابملسامة دايل اجلماعات الرتابية، ابملسامة دايل املبادرة
الوطنية التنمية البشرية، ابملسامة دايل احملسنني كذلك فهاد 

، % 88اجملال، الوزارة اليوم زادت يف العدد دايل آالت التصفية 
آلة اللي عندان اليوم، الرفع من عدد  8182لليوم،  8198

مريض حاليا، يف الوقت اللي كانت عندها  8131املتكفل هبم 
ات األخرية وأان قلتها ، الرتخيص يف السنو 8198يف  3111

 811مشروع يف إطار الشراكة مع اجملتمع املدين، تنشريو  41ل
مليون دايل اخلدمات اإلضافية، دايل التصفية من القطاع اخلاص، 

مستفيدين اللي كيستفد من هاد اخلدمات دايل اللي مت  4111
أخرى اللي كنضيفوها لشراء يعين  831الشراء دايهلا، مث كذلك 

األدوية واملستلزمات الطبية ابلنسبة املراكز دايلنا  املخصصات
 .مليون دايل الدرهم اللي كنوفروها هلاد الداء، شكرا 111تقريبا 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب الفريق تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد احلق الناجحي

 شكرا السيد الرئيسة،

مليون  تقارير أن أزيد منالسيد الوزير احملرتم، كتأكد جمموعة من ال
مواطن مغريب مصاب مبرض الفشل الكلوي، وأن أعداد املصابني  
كيزداد بواحد الوترية سريعة كل سنة، إذ يتم اكتشاف ما يقارب 

 % 81و  91حالة سنواي، وكيمثل هاد الداء ما بني  3111
من أسباب الوفيات يف املغرب بسبب املضاعفات اخلطرية على 

لب هؤالء املرضى ال يقدرون على اإلستفادة من اإلنسان ألن أغ
العالج بشكل دائم وهو اخلضوع لعملية تصفية الدم أو إجراء 
عملية زرع الكلية وما عمليتان تتطلبان تكاليف ابهظة تثقل 
بشكل كبري ميزانية املصابني واألسر دايهلم مما يدفعهم إىل بيع 

زير البد ا السيد الو ممتلكاهته من أجل البقاء على قيد احلياة، هن
 من التنبيه إىل ضرورة إعتماد وتفعيل بطاقة الراميد لتشمل التكفل
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الكلوي تفعيال حقيقيا، ألن ملاذا؟ ألن  ابملرضى ذوي القصور
حاملي هاذ البطاقة ما املعوزين واحملتاجني، وهذا كيدعو إىل تفعيل 
ص اأيضا الشراكة اللي كتجمع بني وزارة الصحة بني القطاع اخل

أمام العدد الكبري من املصابني وإىل أمية كربى للمناطق النائية 
اجلبلية حيث يضطر بعض املرضى لقطع مسافات طويلة من أجل 
اخلضوع لعمليات غسل الكلي يف إحدى املدن الكربى اليت 
تتمركز فيها جل هذه املراكز، فمع هذا الرهان الكبري كيتجسد يف 

طباء وزايدة عدد األخصائيني واأل تنمية البنية التحتية الطبية
واملمرضني وعلى اخلصوص تشجيع زراعة الكلي اليت أصبحت 

 ..تفرض نفسها كبديل أمام االرتفاع املضطرد يف عدد

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف 
 .خبصوص هاذ السؤال؟ تفضل السيد الوزير التعقيب

 :أانس الدكايل، وزير الصحةالسيد 

كالمك صحيح السيد النائب خاصنا مقاربة جديدة اليوم أوال 
فيها الوقاية أساسية لدعم األنشطة دايل الكشف املبكر وذلك 
فيعين اإلكثار من العدد دايل األخصائيني يف أمراض الكلي 

أخصائي اللي مت اآلن يعين إفادهم للمراكز  94أساسي واحنا 
كذلك التحسيس ابلعملية دايل الزرع دايل الكلي اجلديدة مث  

والتكفل هبا من طرف يعين يف إطار الرعاية الصحية وهاذ الشي  
 .كاين، طبعا غري كايف كاين ولكن خاصنا منشيو فيه أكثر

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، أهنينا األسئلة املربجمة يف قطاعكم، شكرا على 
تفاعلكم، ننتقل مباشرة إىل قطاع الشغل واإلدماج املهين نرحب 
ابلسيد الوزير سؤال عن إنعاش التشغيل للسيدات والسادة النواب 

 .من الفريق احلركي تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد السيمو

 رئيسة،شكرا السيدة ال

اع التشغيل دايلكم يف قط االسرتاتيجيةالسيد الوزير، نسائلكم عن 
 .وخاصة يف العامل القروي قطاع الفالحة؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير اجلواب

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

شكرا السيد النائب احملرتم، أوال احنا يف احلكومة اجلواز جتاوزان 
ألن االسرتاتيجية أكرب من الزمن  االسرتاتيجيةاحلديث عن 

احلكومي، وهلذا احنا انتقلنا إىل ما يسمى ابلربانمج الوطين 
للتشغيل والتفعيل دايل التدابري احلكومية الواردة يف الربانمج 

غيل واحد املكانة مركزية وأساسية، احلكومي اللي عطات للتش
اللجنة  يف الربانمج احلكومي هو تفعيل ومن بني التدابري األساسي

الوزارية للتشغيل، إذن اليوم املوضوع دايل التشغيل ما والش 
موضوع قطاعي وال موضوع دايل احلكومة كاملة، هاذ اللجنة 

 1اعتمدت  82استحدثت مبرسوم، اجتمعت هاذ اللجنة هنار 
للعمل دايلنا خالل هاذ الوالية  االسرتاتيجيةايل التوجهات د

 وغتكون وغتبقى دون شك غتبقى نفس التوجهات؛

 دعم خلق مناصب الشغل؛
 مالءمة نظام الرتبية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل؛

 تعزيز الوساطة يف جمال الشغل؛
 .حتسني اشتغال سوق الشغل وتعزيز البعد الرتايب للتشغيل

لنا أكثر من ذلك ودران خمطط وطين كيضم التدابري اللي وانتق
وردت يف الربانمج احلكومي وتدابري أخرى مت إضافتها من خالل 

 4دايل اللجان املوضوعاتية اللي اشتغلت  1األعمال ايل دارت 
قطاع حكومي  98، 98شهور، واحد العمل كبري ألول مرة 
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ل مثلني دايابإلضافة إىل مؤسسات عمومية ابإلضافة إىل امل
القطاع اخلاص واملمثلني دايل اجلهات جلسنا مجيعا وانتقلنا 
للتدابري وبعد ذلك خرجنا اليوم ما يسمى ابملخطط التنفيذي اللي 
هو برانمج سنوي فيه مؤشرات وفيه تدبري وفيه أوراق اليوم داك 
 شي مفصل، أهم شيء فهاذ الربانمج هو البعد الرتايب، البعد الرتايب

يك أبن يعين القطاع دايل التشغيل غادي يكون من أول غنقول ل
القطاعات اللي غادي ميشي غتفعلو ما يسمى ابجلهوية املوسعة 
يف إطار التشغيل غادين هبا تدرجييا، اليوم عندان تصور عندان 

 ..صيغة

  :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب تفضل

 :السيد حممد السيمو النائب

شكرا السيد الوزير، احنا فقط كشكركم بعدا على هاذ املقاربة، 
يد عاملة اللي هي اآلن مت اإلعفاء  111نسائلكم كذلك عن 

دايهلم من شركات سنطرال دايل احلليب، وكذلك السيد الوزير 
نسائلكم عن الظروف دايل العامالت اللي كاينني يف الداير 

اشتغلت واحد العدد دايل املواقع الفيسبوكية   مؤخرااإلسبانية اللي 
على هاذ املوضوع، وكذلك السيد الوزير كنطلبو منكم واش كاين 
شي قانون أساسي للمشغلني اللي يف سيارات أجرة صحاب 
الطاكسيات، كيشتغلو يف القطاع اخلاص فإذا به تتدوز واحد املدة 

ل دايل ل هاذ املشغوكيجريو عليه بدون مراعاة الظروف دايلو وداي
هاذ العامل، وكذلك السيد الوزير كنلتمسو منك ابش تفعل 
االتفاقية اللي عندان معاك القصر الكبري دايل إحداث وكالة دايل 
إنعاش الشغل، وكنطلب منكم يف إطار تقريب اإلدارة من املواطن 
إحداث ملحقة دايل الضمان اإلجتماعي، أي واحد كيبغي ينزل 

يديه للمدينة اللي خارج القصر الكبري، بغينا شي ملف خاصو 
نتسهلو املأمورية هلاذ الفئة من الناس متاشيا مع التوجيهات السامية 

جلاللة امللك، تقريب اإلدارة من املواطن، السيد الوزير، وكذلك 
التوازن دايل الشغل على صعيد جهة طنجة تطوان، عندان يد 

غاوان الناس من جهة أخرى، بالعاملة موفرة ابلقصر الكبري وكيجيو 
مغاربة، ولكن فاقد الشيء ال يعطيه، كنطلبو منكم ابش تدخلو 
ابش يكون التوازن ألن القصر الكبري كيعي  واحد املعاانة كبرية، 
املدينة اللي ما كتوفرش على شي معمل دايل الشغل يف املغرب، 
منني كنتكلمو جهة طنجة تطوان احلسيمة، اثلث مدينة غيجي 

 .صر الكبري، ال يوجد مرفقا الشغلالق

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، انتهى الوقت السيد النائب، هل من تعقيب إضايف 
خبصوص هاذ السؤال ما كاين  تعقيب إضايف السيد الوزير 
مابقاش الوقت، يف السؤال الثاين، سؤال عن الوضعية املزرية للندل 

اكي احملرتمني الفريق اإلشرت أو النادلني للسيدات والسادة النواب 
 .تفضلوا

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي
 شكرا السيد الرئيسة،

السيد الوزير احملرتم، يعي  قطاع أو نسائلكم عن اخلطوات العملية 
اليت ستتخذ حلماية حقوق منتسيب قطاع الندل ابملقاهي على 

 .املستويني القانوين والواقعي؟ شكرا
 :يدة رئيسة اجللسةالس

 .جواب السيد الوزير تفضل
 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

شكرا السيد النائب احملرتم على هاذ السؤال هذا، هاذ الفئة كما 
تعلم السيد النائب خاضعة مثل ابقي األجراء ألحكام مدونة 
الشغل يستفيدون قانونيا من مجيع احلقوق اليت يضمن تشريع 
الشغل حبيث هناك مقتضيات تتعلق بنظام األجور، وإن كان 
هناك مقتضيات تتعلق من املأجور ختتلف عن ابقي الفئات 
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األخرى حيث أن أجرهم إما أن يكون اثبثا وإما أن يكون مكوان 
من املدونة تلزم  488من جزء اثبث ومن جزء متغري، املادة 

حلوان أن  ناء برسماملشغلني الذين يقتطعون مبالغ مالية من الزب
يؤدو هذه املبالغ كاملة إىل مجيع األجراء الذين يشتغلون ابتصال 

يعين من الشروط تلزم املشغل بتكملة  482مع الزبناء. املادة 
 .اجلزء األساسي املتفق عليه من األجر

املهم اخلالصة دايل املوضوع، هاذ القطاع مشمول ابلرقابة دايل 
إيال دارو  ر حماضر وكيتنبهو املشغلنياملفتشني دايل الشغل وكتحر 

خمالفات وإيال متداو فذاك الشي راه كيتحال امللف دايهلم على 
القضاء هذا هو اللي ممكن ابلنسبة للوزارة كقطاع يراقب، أما أن 
يتدخل يف العالقة الشغلية ويف العقود فهذه مسألة غري خاصها 

يه اللي  ن تنبتكون مطابقة للقانون أما إذا وقعت خمالفات فكاي
 .كتديرو اللي هو داخل يف اخلتصاص وكاين اإلحالة على القضاء

  :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب التعقيب

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

ني السيد الوزير احملرتم، بطبيعة احلال أان تعمدت نتكلم على املستوي
القانوين والواقعي، ما غادي  خنتلفو على أن القانون كينظم العمل 
دايل هاذ القطاع، لكن على مستوى الواقع نالحظ على أن هناك 
شبه غياب للقانون ولتفعيل القانون، ألن هاذ الفئة دايل الندل 

اللي خدامني يف املقاهي واملطاعم ما   les serveurs هاذ
 جر، الصيغتني معا، حىت مننيكيستفدوش من احلد األدىن لأل

تنتحدثو على اإلكراميات تيستفدو منها أصحاب املطاعم 
م يسلمها هل واملقاهي، يستفيد منها هؤالء، اإلكراميات اليت

 املواطنون مباشرة؛

التغطية  CNSS هناك نقطة مرتبطة بعدم التصريح هبم يف -اثنيا
-98الصحية، ظروف دايل العمل، ساعات العمل اليت تصل 

، هاد الوضعية املزرية اللي كتعاين منها هاد الفئة واللي هي 93
ألف واحد اللي   811العدد دايهلا كبري، ألهنا هي تصل إىل

كيشتغلوا فهاد القطاع، واللي كيعانيو واللي عندهم األسر دايهلم 
ويعانون ومعرضون للطرد يف أي حلظة يف وقت أن هناك واحد 

ل املطاعم اللي رقم املعامالت دايهلا  اجملموعة دايل املقاهي وداي
كبري جدا من املفروض تكون واحد رقابة صارمة عليها من أجل 
احرتام القانون، ومن أجل عدم حرماهنذه الفئة من حقوقها 

 ..املشروعة أسوة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف 
إذن انتهى الوقت دايل السيد  خبصوص هذا السؤال؟ ماكين ،

الوزير، السؤال املوايل متعلق بعدم التصريح ابلعمال يف الصندوق 
الوطين للضمان اإلجتماعي، السيدات والسادة النواب من فريق 

 .العدالة التنمية، تفضل

 :النائب السيد عبد اجلليل مسكني

 شكرا السيدة الرئيسة،

آلالف، ال الزراعيني يعدون ابالسيد الوزير احملرتم، العامالت والعم
  يشتغلون يف ضيعات فالحية وحمطات التلفيف اتبعة ملستثمرين
كبار، إقليم اشتوكة آيت ابها وإقليم اترودانت منوذجا، إال أن 
العديد من هؤالء املستثمرين يتهربون من التصريح ابلشغيلة يف 
 رالصندوق الوطين للضمان االجتماعي، لذا نسائلكم السيد الوزي
عن اإلجراءات العملية العاجلة اليت ستتخذوهنا إللزام هؤالء 
املستثمرين املخالفني للقانون ابلتصريح ابلعامالت والعمال يف 

 .الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير
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 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

التصريح ابلعمال والعامالت سواء كانوا يف القطاع أوال عدم 
الفالحي أو القطاع الصناعي هذا إخالل ابلتزام وطين، هذا 
إخالل ابلتزام وطين، وأصحابه يضعون أنفسهم يف خمالفة 
ملقتضيات القانون؛ ابلنسبة للحكومة الصندوق الوطين للضمان 
الل اإلجتماعي، يعين، كاين إجراءات يف القانون أن اإلخ

 ابلتصريح أو التأخري يف التصريح ترتتب عنه، يعين، مقتضيات
قانونية اللي هي الغرامات إىل غري ذلك من األشياء؛ على املستوى 

دايل اهليئات اللي كيشتغلو يف اجملال دايل  8العملي اليوم عندان 
املراقبة دايل التصرحيات، ونقول لكم هاد الشي ماشي ساهل ألنه 

ات املهيكلة راه يف الغالب ما كاين مشكل، ابلنسبة للمؤسس
ولكن كاين عندان واحد القطاع كبري اللي كيتسمى القطاع غري 
املهيكل، خصنا نشتغلو عرب إلزامية ابلتصريح ابش يدخل وتكون 
هي الطريقة ابش يدخل للقطاع املهيكل، وهاد النظام اجلديد 

 une بدايل احلماية االجتماعية للمستقلني غادي يسمح لنا 
visibilite ابش يبداو هاد الناس جييوا للقطاع ويصرحو؛ 

القضية الرابعة اليوم دران واحد اإلجراء وغنديرو إجراء آخر اثين 
هو أننا دران واحد االتفاقية ما بني املفتشني دايل املفتشية دايل 
وزارة الشغل واملفتشية دايل الضمان االجتماعي، غنديرو واحد 

تبادل املعلومات، مبعىن أنه غنطورو الكفاءة دايلنا، النظام دايل 
 دايل املراقبة مرتني، علما أنه عندان مشاكل على مستوى

l'effectif  أو العدد دايل املفتشني ابلنظر للمناصب املالية
اثنيا تبادل  وابلنظر للتقاعد، ولكن اليوم هاد، الرقمنة أوال؛

ية العامة مع املفتش املعطيات غادي نبداو نتبادلو معطيات حىت
للضرائب، غادي ميكن لنا ال الضرائب، ال الصندوق الوطين 
للضمان اإلجتماعي، ال وزارة الشغل غتويل عندان إمكانيات أكرب 
ابش نديرو، ولكن رغم ذلك كيبقى احلقيقة هو أنه ما يسمى 
ابملنافسة غري املتكافئة خاص واحد العمل على مستوى نقل 

هم إىل القطاع املهيكل ابش حىت املقاوالت في القطاع غري املهيكل
وكتكون الكلفة دايل  le coq حىت ما كيتشكاو ابش املقاوالت

 ..منسجمة اإلنتاج معقولة فهذه تدابري احلكومة تشتغل عليها

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب، تفضل

 :النائب السيد أمحد جدار

 شكرا السيدة الرئيسة،

ألف أجري غري مصرح به، ومن  811عندان حوايل  السيد الوزير،
أجل إدماج هؤالء األجراء غري املشمولني ابحلماية اإلجتماعية، 
تيعتمد الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي على آليتني، اآللية 

و أثر ه احلبية واآللية الزجرية، أي املراقبة والتفتي ، وأان أتساءل ما
عمل جهاز املراقبة والتفتي  على حقوق الطبقة الشغيلة؟ اليوم 
 السيد الوزير هناك بعض املفتشني، أقول بعض املفتشني الفاسدين
 ،الذين يسمحون للشركات ابالحتيال وعدم التصريح ابلعمال
وهلذا حنن ندعو إىل إعادة أتهيل هاد اجلهاز وإىل إعطاء مهمة 

 عطى مهمة فرضية للمفت  وإىل التحقق إىل منع املهمات يعين
من املعلومات اللي تيقدمها كل مفت  عقب كل مهمة، أيضا 
 السيد الوزير هناك بعض املفتشني واملراقبني اللي تيلقاوا صعوابت
وعراقيل أثناء القيام ابملهام اللي تيخوهلا هلم القانون هاد الصعوابت 

 اخلاصة اللي وهاد العراقيل من طرف بعض أرابب املقاوالت
تيعتربوا نفسوهم فوق القانون، وهنا أتساءل مرة أخرى هل الرتسانة 

 ..القانونية اللي تيعتامدها هاد اجلهاز حاليا كافية

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد النائب، هل من تعقيب إضايف خبصوص هذا 
 .السؤال؟ كاين تعقيب إضايف تفضل السيد النائب
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 :د عبد هللا بووانوالنائب السي

السيد الوزير، عالقة ابلعمال والعامالت يف القطاع الفالحي 
وعالقة ابحلماية اإلجتماعية اللي هي موضوع السؤال، ثران ونثري 
موضوع دايل العامالت ابلقطاع الفالحي إبسبانيا عامالت 
الفراولة بغينا احلكومة تدير إجراءات عملية بتنسيق مع القنصليات 

فارة هناك، ابش نوضعوا حد لكل هذا ألن الربملان ومع الس
 .اإلسباين اختذ إجراءات بغينا احلكومة دايلنا اختذ إجراءات؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

السيد الرئيس، هاد املوضوع راه فيه إحاطتان غنجاوبكم ابلتفصيل 
ونقوليكم أبن احلكومة دارت إجراءات ودايرة إجراءات و غدير 
إجراءات، فيما يتعلق ابلتعقيب حول األخ اللي تكلم على 
املفتشني املفسدين نتمىن تكون عنده الشجاعة سياسية وجييب 

ين كيتقال دائما وأان كيوصلو   ليا األمساء بعينها ألنه كاين كالم
شكاايت كنسميها بني قوسني حلد الساعة كيدية وكنسيفط 
للمفتشية العامة ابش يتحققوا من املسائل اللي تتقول حلد 

 ..الساعة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت السؤال املوايل عن تفعيل 
اب من الفريق سيدات النو اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل للسادة وال

 .االستقاليل تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر احجرية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

دايل احلاالت دايل الشباب  8السيد الوزير، وقفت األمس على 
ماتوا يف سيدي يف مقتبل العمر هللا يرمحهم يف هاد النهار، واحد 

سنني،  2فيهم شاب خلى ثالثة دالبنيتات الكبرية فيهم عندها 
دايل  اتيجيةاالسرت البطالة والفقر كتدفع الناس للموت، درتوا واحد 

بغيناك تشرح  8189ألف منصب شغل يف أفق  811مليون و
 للمغاربة كيفاش غتحققوا هاد احللم؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

احللم دائما يف السياسة أساسي خاصه دائما تكون عندك واحد  
شتغل حد اليوتوبيا ابش تكيقولوا حىت الفالسفة تكون عندك وا

ألن إيال بقييت الصقل دايلك لتحت ما غادي  تشتغل، السنة 
ألف منصب شغل بال هاد الربانمج، هاد  998املاضية حققنا 

األرقام اللي رفعناها هي إمكاانت موجودة ألنه يف إطار اللجان 
املوضوعاتية دران يعين مجيع اإلسقاطات دايل الربامج احلكومي 

القطاعية ابإلضافة إىل العمل اللي كتدير  يجياتواالسرتات
األانبيك، ابإلضافة هلذا الورش دايل اجلهوية قلنا هاد الشي ممكن، 
هلذا الربانمج هلذا الربانمج التنفيذي مسيه ممكن مبعىن أن هاد اللي  
كنقولوا ماشي كنتكلموا ابجلزم، يف العمل امليداين ما كاين حىت 

 لكن إيال اشتغلنا مجيعا ألن التشغيلشي حاجة اللي هي معطاة و 
ماشي هو مسألة دايل الدولة فقط هو دايل اإلستثمار هو دايل 
القطاع اخلاص هو دايلكم يف اجلهات وهلذا احنا غنشتغلوا معكم 
يف اجلهات ابش نديروا أيضا يعين برامج جهوية دايل التشغيل 
نا حوكاين إبمكانيات كبرية كذلك على مستوى اجلهات وهلذا ا

ملي كنديروا كنتحملوا مسؤوليتنا السياسية وضعنا برانمج غادي 
نشتاغلوا كنشتغلوا يف احلكومة دايل واحدة الناس دايل رجال 
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األعمال معنا أيضا جهات شاركوا معنا يف الربانمج األمور اللي 
 ..شهور 4مت التداول عليها خالل تقريبا   حطيناها

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .الوزير انتهى الوقت، تعقيب السيد النائبشكرا السيد 

 :النائب السيد عمر احجرية
السيد الوزير، كاين الناس اليوم كتدير املقاطعة ألهنم شافوان ابللي 
ما فيدانش كنجيوا هنار اإلثنني وكنبقاوا احنا نسولوا وانتما جتاوبوا، 
ويف األخري ما كاين حىت شي نتيجة، اليوم كتقولوا حوايج اللي 

 811ري حقيقية بال ما نقولوا كذوب إيال بغييت تقول مليون وغ
يف حني  % 91ألف مبعىن خصكم حتققوا نسبة النمو على األقل 

حساب بسيط كتبني أبنه  % 1-3أن التصريح احلكومي كيقول 
هذا حلم ماشي حقيقة وما حدان كنكذبوا على املغاربة ما حد 

على زاب السياسية و املغاربة كيبعدوا على السياسة وعلى األح
العمل السياسي وكتزاد اهلوة بينا وبينهم وابلتايل حنلموا مزاين لكن 
واحد احللم غادي يصطادم ابحلقيقة وآنذاك غادي جتيوا حماسبو 
وحماسبة لنا كاملني ال احنا اللي يف هاد اجلانب وال انتما اللي يف 

 811و وابلتايل هندرو مع الناس ابحلقيقة، مليون اجلانب اآلخر
 ..ألف ال ميكن حتقيقها

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف، فريق العدالة 

 .والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة
 :النائبة السيدة عزوها العراك

شكرا لكم، السيد الوزير، نصيب جهة الداخلة واد الذهب من 
ة خاصة ة مرتفعالتشغيل وخصوصا احنا نتحدث عن نسبة بطال

يف صفوف الشباب، ولكن السيد الوزير الذي يزيد الطني بلة هو 
الطرد التعسفي الذي يلقاه جمموعة من األجراء من طرف جمموعة 
من بعض املستثمرين الذين يعيثون يف اجلهة بطشا وفسادا، من 
حتدي صارخ للقانون من قطع لألرزاق من تشريد لألسر، من 

سولت له نفسه أن يطالب حبقه يف هتديد ابلسجن لكل من 
الضمان اإلجتماعي، بغيناكم السيد الوزير تفتحو حتقيق يف حق 

 .هؤالء املستثمرين
 :السيدة رئيسة اجللسة
 .تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 
ال غري السيد النائب كيتكلم لغة الكذب عيب وحنا يف رمضان، 

جينا نتكلموا على الكذب يف التاريخ شحال وقع دايل  وإال ايال
الكذوب على املغاربة هو اللي وّصلنا اليوم، اليوم احلكومة هاد 
احلكومة حتاول أن تعاجل آاثر سياسة دمرات البعد اإلجتماعي، 
واحنا بغينا نشتغلو جمموعني وندوزو نفوتو الرتاشق، أما الراشق 

ا خندمو، وملي كانقولو ممكن ميكن لنا نديروه، ولكن حنا بغين
احنا متواضعني، وكنعرفو أبنه كاين املعطيات دايل النمو كنعرفو 
هاد املعطيات كلها مدخلينها بعني اإلعتبار، وهلذا احنا عندان 
سياسة إرادية ابش منشيو معاكم ايال بغيتو، أما ايال بقينا هباد 

 ...الرتاشق ما غنديرو والو متأكد ما غنديرو والو

 :سيدة رئيسة اجللسةال

شكرا، انتهت األسئة املربجمة يف هذا القطاع، نشكركم السيد الوزير 
أسئلة، مرحبا  3على تفاعلكم، ننتقل إىل قطاع اإلقتصاد واملالية، 

ابلسيد الوزير، سؤال عن تصفية ديون الدولة اجتاه املقاوالت 
 .للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضل

 :النائبة السيدة جمدة بنعربية

 شكرا السيدة الرئيسة،

ك قام قطاعكم بتوقيع اتفاقيات إطار مع مجيع البنو  السيد الوزير،
من أجل تصفية ديون الدولة جتاه  8192يناير  83وذلك يوم 

 الشركات واملتعلقة خصوصا ابلضريبة على القيمة املضافة
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TVA تفادة وشروط اس لذلك نسائلكم السيد الوزير، عن معايري
 .هذه الشركات من هذا اإلجراء؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية
نشكر السيدة النائبة احملرتمة على طرحها هذا السؤال حول واحد 
املوضوع مهم جدا واملتعلق بتصفية املتأخرات دايل الضريبة على 

ة املضافة، اللي هو يف احلقيقة نتيجة دايل واحد الرتاكمات القيم
دايل عدة سنوات واللي وصلنا فيه فقط يف القطاع اخلاص إىل 

ماليري درهم والضريبة على القيمة املضافة االسرتداد  91أكثر من 
دايهلا إما فيما يتعلق ابالستثمار أو فيما يتعلق ابلتصدير، دران 

لي هي مهمة جدا، واللي مع األبناك، واحد املبادرة، صحيح ال
يعين، األبناك ابختصار كتمول هاديك املتأخرات والشركات 

، يعين، هذا حبال le sircuit واملقاولة كتخرج من، يعين، من
وتتبقى  la facturage إيال كتبيع هادوك املتأخرات دايهلا

سنوات؛ ابلنسبة  1الدولة يف مواجهة األبناك ابش كتسرتدها على 
للمقاولة شيء إجيايب أهنا تعزز اخلزينة، ابلنسبة للدولة كتأدي ما 
بذمتها، وابلنسبة لإلقتصاد غادي يكون فيه واحد النوع من املرونة 
والليونة ابش يكون فيه، يعين، تعزيز، دايل، يعين، اإلقالع، حلد 
اآلن املبالغ املرصودة، أي امللفات اللي توصلنا هبا من طرف 

ماليري، ميكن ما  91مليار درهم من أصل  8.2 املعنيني بلغت
ماليري درهم واملبالغ  1نوصلو لوش كلو، املبالغ اليت متت معاجلتها 

 411اليت مت حتصيلها فعال من طرف املقاوالت بلغت مليار و
 .مقاولة، شكرا السيدة الرئيسة 431مليون درهم وهي هتم 

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .ب، تفضلشكرا، تعقيب السيد النائ

 :النائب السيد نوفل الناصري
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

بداية، السيد الوزير، كنثمنو هاد اإلجراءات وكنوهو ابلعمل اللي  
كيقوم به األطر دايل الوزارة دايلكم، وهنا يف فريق العدالة والتنمية  

امللفات،  يتم من خالهلا عالج هاد كنبغيو نبهوكم إىل الوترية اليت
 442ملف متت معاجلة فهاد ثالثة أشهر  132من أصل  تقريرا

 8ملف، هذه الوترية ضعيفة، وابإلضافة كذلك أن من أصل هاد 
دايل املليار هي اللي ختلصات من أصل  3,1دايل املليار فقط 

، فلهذا ندعوكم إىل اإلسراع هباد % 32دايل املليار، يعين  91
 اإلشكال؛

 ير، كنبهوكم إليها وهي معضلةالنقطة الثانية السيد الوز       
تعيشها املقاوالت اللي هي تنامي القطاع الغري املهيكل، نعطيك 
مؤشرين اثنني الوزير، خصكم تشتغلو عليهم وغادي يكون فيهم 

 91.111أثر إجيايب: األول أن هاد الوحدات كتزيد أكثر من 
وحدة غري مهيكلة،   9.811.111وحدة سنواي، وصالت ل 

مليار درهم، القيمة ابش  43زينة دايل الدولة كتضيع على اخل
حنلو مجيع املشاكل اإلجتماعية اللي كنعيشوها، هلذا ندعوكم إىل 

 اإلسراع إبدخال هذا القطاع إىل القطاع املهيكل؛

اإلشكال الثالث، هو أن املقاوالت تتقلب على التمويل،       
هنا ندعوكم لإلسراع إبخراج البدائل التمويلية التشاركية؛ املضاربة 
واملشاركة، كذلك املقاوالت كتشتكي من موطئ قدم، كندعيوكم 
إىل مساعدهتا ابش متشي ألفريقيا وتستافد من الدبلوماسية 

ابإلضافة  غل فيها يف أفريقيا،االقتصادية اللي اآلن املغرب كيشت
 ..إىل املنافسة الشريفة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد الوزير، ما        
كاين  تعقيب. إذن السؤال املوايل يف نفس القطاع، يتعلق مبدى 
التزام صندوق نظام املساعدة الطبية لتسديد مستحقات 
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دائما السادة النواب من فريق العدالة  املؤسسات اإلستشفائية،
 .التنمية، تفضل

 :النائب السيد رمضان بوعشرة
 شكرا السيدة الرئيسة،

يعرف نظام املساعدة الطبية "راميد" مشاكل كثرية  السيد الوزير،
جدا من جراء عدم تسديد املستحقات املالية للمؤسسات 

تنوون  اليت. نسائلكم ما هي اإلجراءات والتدابري االستشفائية
 القيام هبا ملعاجلة هذا اخللل؟

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .تفضل السيد الوزير للجواب      

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية
 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد النائب احملرتم،
طبعا سؤالكم حييلنا على واحد اآللية املتعلقة بتمويل برامج       

إجتماعية اللي هو صندوق دعم التماسك اإلجتماعي، والذي 
، والذي هو خالفا ملا 8198أحدث يف إطار قانون املالية دايل 

روج له أان يف اللجنة وأشكر السيد رئيس جلنة مراقبة املالية، مل أقل 
لطريق إىل اإلفالس، قلت أنه جيب أن أبدا أن هذا الصندوق يف ا

تكون هناك تفكري مجاعي من أجل دميومة هذا الصندوق، ألن 
منني كنشوفو املوارد دايلو وكنشوفو رغبة احلكومة يف دعم الربامج 
 .اإلجتماعية وطموحنا، خصنا نقلبو على موارد مستقرة ومتنوعة
 من بني هاد النفقات فعال كاين هناك النفقات املتعلقة
ابملستشفيات املراكز االستشفائية اجلامعية، واحلساب اخلاص 

ماي  49إىل غاية  8193ابلصيدلية، ميكن يل نقول لكم أنه من 
مليار درهم لفائدة املراكز  4,1متت نفقة أول إنفاق  8192

مليار درهم لفائدة احلساب اخلاص  8اجلامعية، و االستشفائية
 دوية، وأيضا اقتناء اللقاحاتابلصيدلة املركزية من أجل شراء األ

مليون درهم من أجل إنتاج بطائق نظام املساعدة الطبية،  29و

التزمت احلكومة منذ انطالق برانمج "الراميد" اللي اآلن وصل 
 املالية الالزمة يف االعتماداتمليون مستفيد، برصد  98حوايل 

 إطار امليزانية العامة أو يف إطار هذا الصندوق، شكرا السيدة
 .الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا، تعقيب الفريق احملرتم السيد النائب      

 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي
 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، نظام املساعدة الطبية أصدر خدمات جليلة ال      
مليون دايل  91من الناحية الكمية وال النوعية لتقريبا واحد 

املغاربة اللي كيزورو اآلن املستشفيات وكيستافدو من هاد.. وهلذا 
اخلطاب العدمي، وهو اي إما كنقولو اي ودي هاد النظام ما 

قلنا أبنه يعين خدام مزاين  خدام  فهو خطاب عدمي، أو إيال
 .فإنه خطاب عدمي واحلقيقة بني هذا وذاك

وهلذا هادي مناسبة ابش نوجهو واحد التحية لنساء ورجال 
الصحة اللذين يسدون خدمات جليلة ابلرغم من الندرة، هاد 
النظام يعرف عدة إختالالت ال من الناحية القانونية وال 

     .يراملؤسساتية وال احلكامة السيد الوز 

من الناحية القانونية، نظام القانون التنظيمي لقانون املالية مينع أن 
صندوق التماسك اإلجتماعي يعطي للصيدلية املركزية، وخالل 

السيد الوزير،  8192يعطيها الدعم، خالل سنة  8192سنة 
مليار درهم للصيدلية املركزية يعين ما  8درهم من "راميد" هاد  1

حلد، أما اآلن نقول لك السيد الوزير،  عرفت كيفاش دارت
ق تتلقى درما واحدا من هنار اللي انطل املستشفيات العمومية مل

 مليون ل 40 ا ،"le CHU" "الراميد" حلىت اليوم، ما عدا
"CHU"  مليون، وابلتايل  811يف املعدل والنفقات دايهلم هي

هداك الدعم الذايت أو التمويل الذايت للمستشفيات، مل يتعدى 
، وصلت لإلختناق السيد الوزير. وابلتايل، هاد % 41اآلن 
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املشكل نتاع اإلستدامة دايل املوارد كاينة، مشكل نتاع القانون 
كاين، ولكن هذا والتضارب دايلو مع املرسوم   81.11نتاع 

الدعم اللي كديروه من امليزانية دايل وزارة الصحة، هادي وزارة 
 .."الصحة ماشي وزارة "الراميد

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. تعقيب إضايف تفضل       

 .عند اجملموعة النيابة للتقدم واالشرتاكية، تفضل
 :النائب السيد رشيد احلموين

 شكرا السيدة الرئيسة،
تعطات اإلنطالقة  8198السيد الوزير، كيما كتعرفو يف       

دايل هاد الربانمج دايل "راميد" أمام جاللة امللك، كان التزام 
دايل املليار دايل الدرهم.  4دايل احلكومة بتمويل هاد الربانمج ب

، يعين خاص الدولة تكون 8198سنني اللي دازت من  8اليوم 
دايل املليار  3مليار، اليوم يف اجلواب دايلكم ميكن  92أعطات 

مليار مازال كتساهلا املستشفيات. السيد  93اللي تعطات، 
الوزير، قدمت احلكومة هذا املشروع كشيك بدون رصيد، ما 

 ..اليوم كنكذبو حنا على املغاربة فيه  الفلوس،
 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد النائب، هل من تعقيب إضايف آخر؟       
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلفياين
السيد الوزير، يف نفس السياق هو املسامة أن اجلماعات       

ية دايهلا لتمويل هاد مليزانالرتابية كتساهم بواحد املبلغ وكتربجمو يف ا
، حلد اآلن  8198النظام دايل املساعدة الطبية، وهذا منذ 

كنتساءلو يعين شنا هو املصري واملآل دايل هاد املسامات هادي 
دايل اجلماعات الرتابية، يف الوقت اللي كنشوفو أن مستشفيات  
كتعاين من أبسط األساسيات داخل الرتاب دايل اململكة وخاصة  

هدوها ابمللموس ابملستشفى دايل بركان دايل "الدراق"، كنشا
 .اللي كيعاين واملواطن كيعاين من األساسيات البسيطة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

الصحة والتعليم والشغل على رأس األولوايت، والصحة       
نشوفو فقط "الراميد" ألن "الراميد" البطاقة اللي مهم هو ماشي 

الولوج إىل اخلدمات. وما نشوفوش فقط التمويل دايل املراكز 
اإلستشفائية واملستشفيات، خصنا نشوفو القطاع دايل الصحة  
كلو اش تنربجمو ليه من ميزانية، هاد قطاع الصحة انتقلت امليزانية 

، 8192يف  93,2أكثر من إىل  8112مليار يف  2دايلو من 
وقبيال أرصدت للسيد الوزير، الذي أشاطره الرأي أنه املشكل 
ماشي يف التمويل، املشكل يف حكامة القطاع، شكرا السيدة 

 .الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا، السؤال املوايل عن إفالس املقاوالت للسيدات والسادة       

 .السيد النائب النواب من الفريق اإلستقاليل. تفضل
 :النائب السيد صاحل أوغبال

عن إفالس جمموعة من املقاوالت يف املغرب؟ نسائلكم السيد       
 .الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .تفضل السيد الوزير للجواب      

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية
 شكرا السيدة الرئيسة،

عديد من املرات، إنشاء املقاولة طبعا هاد السؤال جا يف ال      
ووفاهتا أو إفالسها ابإلفالس أو التوقف هو داخل يف الدورة 
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اإلقتصادية العادية، وطبعا يسائلون ملعرفة األسباب دايل الوفاة أو 
مقاولة يف  1911اإلفالس دايل هاد املقاوالت. إيال أفلست 

مقاولة يف  1811، وإيال أفلست 31.941، أنشئت 8198
مقاولة جديدة، هاد الشي على  39.819، أنشئت 8198

طبعا جيب  .l'OMPIC حسب اإلحصائيات الرمسية دايل
مّلي كنشوفو هاد املقاولة تفلس، خص نعرفو كيفما قلت 
 .األسباب؛ كاين أسباب موضوعية كاين أسباب تتعلق بتدبري

ولكن فيما يتعلق ابألسباب املوضوعية، السبب الرئيسي       
إفالس املقاوالت العديد منها هو ضعف اخلزينة دايهلا، هو دايل 

ضعف املوارد الذاتية. وهلذا كاين آليات دايل الدولة اآلن من أجل 
الضمان دايل القروض، من أهم هاد اآلليات صندوق الدعم املايل 

بنك  بشراكة بني للمقاوالت الصغرية جدا واملقاوالت املتوسطة
لألبناك، وبلغت القروض دايل إعادة املغرب واجملموعة املهنية 

مليار درهم منذ انطالقه،  1,1اهليكلة دايل الصندوق أكثر من 
 .مشروع، هناك أيضا ضمان استمرار 311ويستفاد منه أكثر من 

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل

 :النائب السيد صاحل أوغبال
لوزير، غري ابش نصحو الرقم راه الرقم اللي كاين هو السيد ا

، أي بزايدة دايل 8198مقاولة ف 2111اإلفالس دايل 
، بغيناكم الوزير نسولوكم غري واش كتعرفو أن املشكل 98%

احلقيقي فإفالس غري هاذ املقاولة هاذي هو عدم حتمل احلكومة 
ة لإلفالس، لاملسؤوليات دايهلا يف املواكبة قبل متوصل هاذ املقاو 

مبا فيها ذلك العالقة دايهلا مع مديرية الضرائب ومع الرسوم 
واملستحقات دايل الضمان اإلجتماعي، كذلك السيد الوزير كاين 
واحد املشكل دايل اللي كتعين به املقاولة هو االستخالص دايل 
املستحقة دايلو من طرف اإلدارات واملؤسسات، كاين هناك واحد 

صنا احلكومة أهنا حتاول ابش تتجاوزو هاذ الشي  التأخري كبري خا

كله كيخلي املقاول فواحد الوضعية صعبة ماليا، هذا يعين أن 
احلكومة ختلت عن الدور دايهلا اللي كانت كتقوم يف أتهيل املقاولة 
وحتسني مناخ دايهلا واحلماية دايهلا من اإلفالس، وكتخليها يف 

 كون يف هناية املطافاألخري قدام واحد املستقبل جمهول كت
 .الضحية لليربالية متوحشة اللي بدات اللي كتغول بزاف على

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف تفضل السيد الوزير. 
عنك شي وقت للتعقيب ال ما بقاش. إذن ننتقل إىل السؤال 

روقات املوايل عن تقييم آاثر حترير سعر صرف الدرهم وأسعار احمل
 .فريق األصالة واملعاصرة تفضل

 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير احملرتم، اختذت احلكومة قرار التحرير التدرجيي لسعر 
هاذ  8192يناير  91صرف الدرهم اللي دخل حيز الوجود منذ 

 8198 دجنربالسنة هاذي، وقال السيد الوزير يف تصرحيه يف 
على أنه الغرض هو تقوية مناعة اإلقتصاد الوطين وحتسني 
التنافسية، حلد اآلن األثر الوحيد اللي شفنا هو ارتفاع دايل 

، اليوم 9,1وكان ف 1,2اللي كان ف %8,1التضخم إىل 
 بسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية، األثر الثاين اللي شفنا 8,1%

املندوبية السامية للتخطيط  le HCP هو ارتفاع البطالة حسب
 %39فئة الشباب إرتفعت البطالة فيها من  8192يف ماي 
، القرار الثاين اللي خذات احلكومة يتعلق ابلرفع دايل %34حىت 

الدعم دايل املقاصة على احملروقات وحترير أسعار احملروقات،  
كذلك هنا شفنا على أنه الفرضيات اللي خذاهتا احلكومة يف 

دوالر  81دايل احملروقات سعر البرتول ب 8192املالية قانون 
 81دوالر اللي تزادت ما بني  98دوالر، علما أهنا ب 82اليوم 
مليون دايل الدرهم،  211كل دوالر واحد كيتزاد ب  82حىت 
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ة بغينا نعرفو احلكومة منني غتجيب هاذ الفلوس، مث الفرضية الثاني
دوالر للطن، اليوم  421دايل غاز البواتن اللي قالت احلكومة 

دوالر للطن، منني غتجيب هاذ الفلوس هاذو؟ احنا  111فات 
نسائل احلكومة شفنا اإلرتفاع دايل البطالة، ارتفاع دايل أسعار 

 trimestreف %91,1البرتول، ارتفاع دايل الفاتورة الطاقية 
 %91,1كاين  T1/2018و T1 /2017 واحد، ما بني

ات كاملة، يف ظل هاذ البطالة إذن يف ظل هاذيك اإلرتفاع
واحملروقات واملواجهة دايل املواطن مع هاذ األسعار اللي املازوت 

دايل الدراهم، بغينا نعرفو احلكومة منني  91وال كيوصل داب ل
 .غتجيب هاذ الفلوس كاملة؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير

 :زير االقتصاد واملاليةالسيد حممد بوسعيد، و 

احلكومة هي من مسؤولية احلكومة والربملان يف إطار الدستور، 
التوازن املايل هاذي فكرة كاملة ابش غدا ابش جنيبو لفلوس ولكن 
غري بغيت نذكر السيد النائب احملرتم بكل احرتام أنك خلطت 
العديد من املواضيع بني سعر الدرهم وبني التضخم وبني البطالة 

ة ني احملروقات، ابلنسبة بعد أوال نصحح املعلومة ابلنسبة للبطالوب
 91إىل  91,8اللي تيقوهلا من  HCP هي اخنفضت هذا

فاصل وداب تنقولو اخنفضت، داخل البطالة هناك فعال بطالة 
الشباب أتفق، وهلذا خاصنا نشوفو كيفاش ندعمو اإلقتصاد 

أو نساعدو ونعيدو الثقة يف اإلقتصاد، ونساعدو املقاولة 
اإلستثمار اخلاص، سؤالكم مشي يف املوضوع دايل السؤال هو 
سعر صرف الدرهم مشييت هلاذ املواضيع ولكن سعر صرف الدرهم 
مزاين نقول ليكم اآلن أنه ابلرغم من ما رافقته من هتويالت اآلن 
  سعر الصرف دايل الدرهم ميكن يل نقول لكم أن نطاق التذبذب

ما وصلناش بقينا يف نطاق  8.1وانقص  8.1اللي دران زائد 

صعودا أونزوال ابلعكس بقينا يف  1.4التذبذب القدمي اللي هو 
ابلنسبة هلداك نطاق التدبدب وهلذا لن تكون هناك أي  % 1.9

أثر أي أثر، ال على األسعار، ال على احملروقات، ال على جيوب 
يناير إىل آخر  91آلن منذ املواطنني، هاد املرحلة هادي حلد ا

وهناك  8.32ماي هناك ارتفاع أمام األورو ابلنسبة للدرهم ب 
وارتفاع ابلنسبة  8.32اخنفاض طفيف مقابل الدوالر عطيهم 

وهذه نقطة مهمة تؤكد الثقة بني املتعاملني  9.81لألورو بنسبة 
 راواملستثمرين يف بالدان يف االقتصاد الوطين ويف قيمة العملة، وشك

 .السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير هل هناك تعقيب، ال سالينا، ننتقل مباشرة إىل 
قطاع الشباب والرايضة بسؤالني سؤال عن تفشي ظاهرة اإلنتحار 
يف صفوف الشباب للسيدات والسادة من الفريق االستقاليل 

 .للوحدة والتعادلية تفضلوا

 :لبقايلالنائب السيد امساعيل ا

شكل مقلق ب االنتحارالسيد الوزير، كتعرف بالدان تفشي ظاهرة 
خصوصا يف صفوف الشباب هل هناك إسرتاتيجية حكومية من 

 .أجل احلد من هذه الظاهرة؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير مرحبا

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

يف  النتحاراشكرا السيد النائب احملرتم، فيما يتعلق ابلظاهرة دايل 
صفوف الشباب أوال هاد السؤال مل يكن موجه لوزارة الشباب 
والرايضة وإذا به حط الرحال بدون علم وزارة الشباب والرايضة 
ورغم ذلك مل نتملص من اجلواب على هذا السؤال نظرا خلطورة 

تاحروا حد ما كيبغي وليداته ميشيوا ينهاد الوضعية، كل شي حىت وا
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ابخلصوص الشباب، والظاهرة دايل اإلنتحار ليست مرتبطة فقط 
بغياب جمموعة من فعال البنية التحتية كما جاء يف السؤال دايلكم 
أو التنشيط إىل غري ذلك، لكن مرتبط كذلك ابلقناعة الشخصية 

ني مر معدايل اإلنسان. فالظاهرة اليوم ما ميكناش نربطوها أب
بذاته، اللي كاين وهو أن وزارة الشباب والرايضة مع خمتلف 
القطاعات نشتغل ابش نوفروا كل ما يلزم ابخلصوص فيما يتعلق 
ابلتنشئة اإلجتماعية دايل هاد الشباب ابش تكون عنده الثقة يف 
نفسه وينمي القدرات دايله ويواجه اإلشكاالت دايل احلياة، ألن 

ايل ناطق اللي بدات كرتتفع فيها النسبة دملا كنشوفوا بعض امل
اإلنتحار هناك مناطق أخرى شبيهة بنفس الظروف لكن اإلميان 

 ..قوي أقوى من داك النقص اللي كاين، فعال احنا حنتاج إىل
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزر، تعقيب السيد النائب تفضل
 :النائب السيد امساعيل البقايل

 يكن لو أنه ملكم على هذا السؤال و لوزير على جوابشكرا السيد ا
حسب قولكم موجه إىل وزارتكم، ولكن السيد الوزير جيب أن 

أصبحت واحد الظاهرة ظاهرة  االنتحارنعرتف اليوم أبن ظاهرة 
مقلقة جدا ظاهرة يف املناطق النائية ابخلصوص ظاهرة املناطق اليت 
تنقصها التنمية والتجهيز، وخري مثال على ذلك هو إقليم 
شفشاون اللي تيعرف هاد الظاهرة هادي وسجالت السنة اللي 

شهور األوىل وصلنا  8حالة، هاد السنة يف  41فاتت ما يقارب 
الة، البارحة كانت آخر حالة وهي شابة، احلقيقة أن احل 91ل 

هذا نتيجة لفشل صريح للسياسة احلكومية املوجهة للشباب يف 
مجيع اجملاالت يف جمال الصحة، يف جمال التعليم، التنشئة الدينية  
كما قلتم، يف الرايضة يف الثقافة، حكومتكم اليوم مطالبة السيد 

النفسي واألمن اإلجتماعي  االستقرارالوزير من أجل إعطاء 
ابلنسبة لفئة الشباب، وهذا لن يتأتى إال عن طريق سياسات أفقية 

 .تستهدف هذه الفئات

أخريا السيد الوزير حنددو من اإلحصاءات اللي اعطيتوها السيد 
 .الوزير على احلالة دايل الشباب

 :السيدة رئيسة اجللسة

؟ إذن إضايف انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل من تعقيب
ننتقل إىل السؤال املوايل عن وضعية األطر، تفضل السيدة النائبة 

 .من فريق العدالة التنمية، معذرة

 :النائبة السيدة مرمية بومجعة

إذن واخا السيد الوزير، استفحال هاد الظاهرة إبقليم شفشاون 
ابلضبط الذي يسجل مركز الصدارة على املستوى الوطين هو 

ع أكثر مما يدعو إىل القلق، فقط عندان مخس يدعو إىل الفز 
حاالت يف هاد الشهر هاد الشهر الفضيل، واحنا عنعرفو األمية 
دايل هاد الشهر الفضيل، هذا يستدعي السيد الوزير أوال إجراء 
دراسة للوقوف على األسباب وراء تفشي هذه الظاهرة لتطويقها، 

ك تها، مث كذلوكذلك الختاذ األسباب الوقائية من أجل حمارب
استهداف هاد اإلقليم ذي القروية ابلربامج الرتفيهية والتأطريية 
وكذلك الرايضية، وكذلك استهدافه يف بربانمج التخييم، وانت 
قليت هاد الشي كريجع القناعات الشخصية وقوة اإلميان، هذا  
كيستدعي أن الربامج التخييم دايلنا يكون فيها التأطري النفسي 

 .يين لإلرتقاء ابلوازع الديينوالتأطري الد

 :السيدة رئيسة اجللسة

السيد الوزير عندك شي تعقيب؟ ما عندك ، إذن منشيو لسؤال 
عن وضعية األطر املساعدة بقطاع الشباب والرايضة السيدات 
 .وللسادة النواب من فريق األصالة املعاصرة، تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة حياة بوفراشن

 الوزير، ما جديد ملف األطر املساعدة التابعة لوزارتكم؟السيد 
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 :السيدة رئيسة اجللسة
 .السيد الوزير 

 :السيد رشيد الطاليب العلمي وزير الشباب والرايضة
شكرا السيدة النائبة، فيما يتعلق ابألطر املساعدة والسيدة النائبة  

 القطاعات، التعاون 8كتعريف هاد الشي مزاين، كانوا عندان 
الوطين واألطر املساعدة لتعاون الوطين اشتغلوا فواحد الوقت اللي  
كانت إمكانية دايل التوظيف املباشر وحلو اإلشكال دايلو، وزارة 
الشباب والرايضة ما حالت  املشكل فداك الوقت، أن أطرح 
السؤال، عالش ما تعمل ؟ اليوم كنطالبو ابش يتفتح يتحل 

  ين يف الوقت اللي صدر القانوناإلشكال على غرار التعاون الوط
كيقول املباراة، اآلن هاد حنا املباراة مفتوحة أمام هاد األطر ملا  
كيكونو مناصب الشغل متوفرة، غري متوفرة ما كنقدروش، اآلن، 
ابش نبقاو مكتويف األيدي كنشتغلو مع اجلمعيات اجملتمع املدين 

ها خص اللي وظفاهتم النهار االول واللي على أساس هي اللي
تتحملهم ابش ميكن هلا توفر هلم مجيع الشروط ال من مسيتو يعين 

يكونو مسجلني يف صندوق الضمان اإلجتماعي،  cnssيف ل
وما  SMIG تكون عندهم األجرة، دايل ،على األقل، دايل

أكثر، خصوصا أن واحد اجملموعة دايل األطر اللي واصل العدد 
 .إطار، شكرا 8111حىت ل  9211دايهلم 

 :لسيدة رئيسة اجللسةا
 .شكرا، السيدة النائبة تعقيب

 :النائبة السيدة حياة بوفراشن
هي   9811السيد الوزير، ما وقع يف التعاون الوطين للي دجمت 

كانت تسوية سياسية يف إطار معني، اليوم هاد امللف اللي هو  
نوي ابلنسبة لوزارة الشباب والرايضة هو قنبلة موقوتة اثكايبان 

فوق مكتب السيد الوزير، وفوق مكتب رائسة احلكومة وكانت 
دايل الناس ما اللي كيديرو  8111يف رائسة احلكومة السابقة، 

 سياسة القرب، كيديرو التكوين، الرتبية، التنشيط السوسيوثقايف

كم حنا قولوا السالم عليوالسوسيورايضي واحد الصباح يصبحوا ي
دايل التأطري  %81ما خدامين ، ما اللي سياسة القرب، 

امليداين كلو كيديروه هاد الناس، اآلن املوارد البشرية يف وزارة 
دايل  %4الشباب والرايضة هي حنو الشيخوخة، عندكم حوايل 

 81املوارد البشرية ويف، يعين، املناصب املالية يف تناقص مستمر 
ايل هاد السنة، واش كاين حل؟ طبعا كاين حل، اليوم منصب م

عندكم وزارة التضامن هي بسبب التشاور حول إدماج املساعدين 
اإلجتماعيني جبميع فئاهتم، هادي فرصة ذهبية لوزارة الشباب 
والرايضة، مث األطر املساعدة ال تشّغل من طرف اجملتمع املدين، 

وسني، انونية، بني قوزارة الشباب والرايضة حبثت عن صيغة ق
درهم  911لتمكني من أهنا أتدي األجور، شحال هي األجور؟ 

يف املناطق النائية، السيد الوزير راه عندك مؤسسة  811حىت ل
مفتوحة يف حمامد الغزالن اللي ما كاين فيها حىت شي وزارة، وهاد 
الناس ما اللي كيشتغلو، عندان اآلن ما بقاوش كاينني الناس 

اآلن عندك الناس اللي يف املاسرت، عندك الناس اللي ، Brevetد
يف الدكتوراة، إذن أان كنعتقد أبن، يعين، التغاضي على هاد امللف 
والوزير اللي جا كيدوزا لوزير آخر، أان أعتقد أنه غادي ينفجر يف 
وجه شي وزير يوما ما، هاد الناس هادو ما اللي حاملني على 

، ضة، ما اللي كيديروا سياسة القربأكتافهم وزارة الشباب والراي
 ..أما األطر، يعين، اللي هي قارة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك تعقيب إضايف 
 .خبصوص هذا السؤال؟ ما كاين ، السيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 السيدة الرئيسة،شكرا 

ما قلت  ملف اثنوي، ماشي اثنوي هذا ملف  أان السيدة النائبة،
رئيسي ما غيتفركع يف يدين حىت شي وزير وأن التسوية دالوضعية 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

23 

دايل التعاون الوطين مل تكن تسوية سياسية كان واحد السيد 
مكلف ابمللف دايلوا يف حني اآلخر ما كان  مكلف ابمللف 

ال دايل ي جتزيئية، اآلن اإلشكدايلوا، كان تتم التسوية مشويل ماش
حل هاد املشكل هذا ما مرتبط  ال برئيس احلكومة ال وزيرة 
التضامن الوطين وال وزير الشباب والرايضة ألن هذا اإلشكال 
خاصه حيل قانوان ماشي سياسيا، قانوان واحنا جبنا الصيغة دايل 
احلل دايلوا القانوين خليوان نشتغلوا ماشي ملي كنجيبوا احلل  
كنقدموا احلل كتقوم بعض املسائل ماشي هي هديك اللي تتوقف 

 .العملية دايل احلل خليوان حنلوا وغادي يتحل إن شاء هللا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا لكم السيد الوزير على تفاعلكم مع أسئلة هاد اجللسة، 
ننتقل مباشرة إىل قطاع الثقافة واإلتصال سؤالني مرحبا السيد 

اب عن مراقبة الربامج التلفزيونية للسيدات والسادة النو الوزير سؤال 
 .احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد موالي عباس الومغاري

السيد الوزير، كيف تتم مراقبة الربامج التلفزية يف ظل اإلخفاقات 
 ياليت تراكمها قنوات القطب العمومي املمولة من جيوب دافع

الضرائب ومن املال العام، سنة بعد أخرى وصمت غري مربر 
 للحكومة؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيد النائب، ليس هناك صمت احلكومة ولكن هناك 
م مقتضيات دستورية وهناك مقتضيات تشريعية وتنظيمية اليت تنظ
طريقة مراقبة الربامج التلفزية اليت تندرج ضمن اجملال السمعي 

من الدستور تتوىل اهليئة العليا  981البصري، فبمقتضى املادة 
عددي احرتام التعبري التلالتصال السمعي البصري السهر على 

لتيارات الرأي والفكر يف امليدان السمعي البصري هذا مبقتضى 
املتعلق إبعادة تنظيم  99.91دستور دايل اململكة، هناك قانون 

اهليئة العليا للمجلس األعلى لإلتصال السمعي البصري، ومبقتضى 
ة داملادة الثالثة هو الذي ينظم هاد طريقة املراقبة ومبقتضى املا

فإن هناك مساطر وإجراءات واضحة  99.91السابعة من قانون 
يف هاد امليدان فإن تنص على أن اجمللس األعلى يتلقى من رئيسي 
جملسي الربملان، رئيس احلكومة، واملنظمات السياسية أو الثقافية 
أو مجعيات اجملتمع املدين املهتمة ابلشأن العام وجمال اجلهات 

هزة ومتعهدي اإلتصال القوانني شكاايت متعلقة خبرق أج
واألنظمة، وابلتايل هذا مؤطر مبقتضى الدستور ومبقتضى قوانني 

 .تشريعية وتنظيمية، وشكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب تفضل السيد النائب

 :النائب السيد موالي عباس الومغاري

ا شنا هي أنه عمليا احنا بغينا عمليالقانون احنا عارفينه و كيتبني 
اإلجراءات العملية راه هاد الشي عرب سنوات راه تراكمات عرب 
سنوات ماشي سنة أو أخرى نقولوا ممكن، ال هنا كيتبني السيد 
الوزير مع األسف أنكم أصبحتم غري قادرين على مواجهة هذا 
ل ماملد الزاد من الرداءة يف اإلنتاج فاملبادئ وأخالقيات الع

اإلعالمي راه هي اإللتزام إبعادة اجملتمع وتقاليده وعدم اإلستفزاز 
املتعمد للمشاعر، فضال عن التأدب يف احلوار فالقنوات التلفزية 
العمومية تتعرض النتقادات حادة متكررة ملا يعرف مبواد وبرامج 
درامية كانت أو فكاهية، ومصدر هذا النقد السيد الوزير ما يراه 

استخفافا بذكائهم واستبالدا ملشاريعهم إبصرار هذه املواطنون 
القنوات على تقدمي إنتاجات يكاد مجيع املغاربة يكاد جيمع املغاربة 
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على رداءهتا وضعف قيمتها الفنية وافتقارها إىل احلس اإلبداعي، 
ولعل ما غذي هاد اجلبل راه هو التجاهل الذي تقابل به هذه 

 .االنتقادات

 :سةالسيدة رئيسة اجلل

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف 
 .خبصوص هاد السؤال؟ الفريق اإلستقاليل تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

 السيد الوزير بغينا غري نسولوكم يف هاد الربامج واش بغيتوا ضحكوا
داءة راه الر املغاربة أو ضحكوا على املغاربة، راه الرداءة راه القمة د

ما فهمناش آش ابغيني  هاد الربامج ما كاين ال قيم ال أخالق
 .يصنعوا هاد املغاربة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

صايف هاد الشي اللي كاين يف التعقيبات اإلضافية؟ تفضلي 
 .السيدة النائبة، تفتحات الشهية تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فتيحة سداس

 السيدة الرئيسة،شكرا 

السيد الوزير، راه الربامج كنلنا كنشوفوها، السيد الوزير كفى من 
استخفاف ذكاء املغاربة وذوقهم، السيد الوزير، كنعتاقد أن معظم 
الربامج احنا كنشوفوها كاملني واللي فيها ال مضمون ال رسالة ال 
هدف واش احنااي هباد الربامج غادي نكونوا أجيال الغد واش 

نكونوا املغاربة دايل غدا واش الرداءة ا ليوم أصبحت اسرتاتيجية غا
 .واضحة للقطب العمومي؟ شكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد الوزير، باليت هذا تعقيب إضايف 
 .امسح لنا السيد الوزير تعقيب إضايف فريق األصالة واملعاصرة

 :اللطيف وهيب النائب السيد عبد

السيد الوزير هاد املوضوع كل عام تنقولوه وكل رمضان تنقولوه 
واللي يف روسهوم يف روسهوم واحنا تنصوتوا على امليزانية وخبري ما  

شي ماشي معقول، ما ال كاين مشكل وتنكتبوا املقاالت هاد
فهمت  حلد اآلن هذه مؤسسة فيها سنوات نفس الشخص ونفس 
الوجوه ونفس الكمارات ونفس النتائج ونفس الربامج ونفس، دااب 
اشنا هو املربر ابش هنضروا معك السيد الوزير ما بقى مربر غري 

 .دير اللي بغيي وضحكوا علينا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 النائب من الفريق احلركي كاين اإلمجاعكاين آخر، تفضل السيد 
السيد الوزير تفضل السيد الرئيس من الفريق احلركي تعقيب 

 إضايف، وخليوه يتكلم

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، انتما ما مسؤولين  على هاد الوضع اللي وصل له 
كمات هذا مرض قدمي ومع األسف انتما القطاع هذا وضع فيه ترا 

اليوم السيد الوزير اللي غاتعطيوان أشنو اإلشكالية واشنا هي 
 .احللول هللا يعاونك السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل الرئيس السيد رئيس فريق العدالة والتنمية

النائب السيد ادريس اإلدريسي األزمي رئيس فريق العدالة 
 :التنمية

 شكرا السيدة الرئيسة،

كيفما كاينة هاد الرداءة يف التلفزة راه كل سنة تنجيوا يف هاد 
اجمللس والنواب تيقولوا أعباد هللا اللهم إن هذا منكر ويف نفس 
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شي غي تيزيد دااب هاد العام كفس من السنوات املاضية، ال وداك
احنا صغار كانوا تيجيبوا لنا حممد اي رسول هللا مسلسل وعمي 
بوا ادريس كنا تنتعلموا أوال تنتذكروا السرية د سيد النيب واثنيا تيجي

 ..قصص من اجملتمع اللي تتعاجل دااب فني بغاوا ميشيوا بنا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير، كاين إمجاع تفضل

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

يدات السؤال كنتفهم السكاين إمجاع فيما يتعلق ابحملور دايل 
والسادة النواب ابلغرية دايهلم طبعا على اجملال السمعي البصري، 
ولكن أان تنقول أننا يف إطار واحد مؤسسة دستورية وهناك 
استقاللية املؤسسة يف ممارسة اإلختصاصات والصالحيات املنوطة 
هبا، الدستور أعطى اهليئة العليا للمجلس األعلى السمعي البصري 

مراقبته هلذه الربامج، وابلتايل هناك مساطر تتعلق بتلقي  يف
الشكاايت من طرف اجملتمع املدين، من طرف األحزاب، من 
طرف السيدات والسادة ميكن أن توجه هلاد اجمللس األعلى 
السمعي البصري لتقييم هاد الربامج، وابلتايل هناك مساطر نسعى 

ال واإلتصال قطاع اإلتصدائما إىل احرتامها وطبعا وزارة الثقافة 
يشتغل يف إطار إعادة النظر يف دفرت التحمالت مع الشركة الوطنية 

 .لإلذاعة والتلفزة، وشكرا لكم

 :السيدة رئيسة اجللسة

السؤال املوايل حول طريقة تدبري طلبات العروض اخلاصة ابلشركة 
 .الوطنية لإلذاعة والتلفزة املغربية، فريق العدالة التنمية تفضلوا

 :النائب السيد ادريس مسكني

 شكرا السيدة الرئيسة،

تعترب طلبات العروض وسيلة فعالة من أجل إرساء مبادئ احلياد 
واملوضوعية والشفافية واملنافسة احلرة والنزيهة. لذلك نسائلكم 

السيد الوزير عن كيفية تدبري طلبات العروض داخل الشركة 
قوق إنتاج برامج شق املتعلق حباملغربية يف ال الوطنية لإلذاعة والتلفزة

 .لصاحل هذه الشركة؟ وشكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

طبعا يف إطار طلبات العروض دايل الشركة الوطنية واإلذاعة 
والتلفزة هناك مرسوم يتعلق ابلصفقات العمومية وهناك مسطرة 
دايل طلب العروض فيما يتعلق هباد حقوق البث إىل غري ذلك، 
والبد أن منيز يف إطار مسطرة طلب العروض ما بني اإلنتاج 

شركة املنتجة من قبل ال الداخلي دايل الربامج السمعية البصرية
وهي حقوق البث تبقى دائما للشركة، وطبعا هناك اإلنتاج 
اخلارجي، الربامج املتعلقة اليت تنتج هذه الشركة مع املؤسسات أو 
شركات خاصة، طبعا كذلك هناك مساطر واضحة فيما يتعلق 
هباد يعين هاد الربامج، كذلك هناك بعض الربامج املتعلقة ابإلنتاج 

ك لكذلك حقوق البث وكذلك حقوق دايل هاد الربامج املشرت 
هي موزعة ما بني الشركة الوطنية طبعا وشركات اإلنتاج، طبعا 
هناك مساطر يعين منصوص عليها فيما يتعلق بطلبات العروض، 
هي تلتزم الشركة مبعايري اإلنصاف والشفافية يف التعامل مع 

قطاع اإلنتاج  يف املنتجني، تشجيع املنافسة احلرة، تكافؤ الفرص
السمعي البصري وذلك بناء على ضوابط حتدد اختيار املشاريع 
واإلجناز دايهلا والبث دايهلا، هناك طبعا عملية اإلنتقاء لدراسة 

أعضاء ميثلون  2املشاريع من طرف جلنة انتقاء املشاريع تضم يعين 
منهم فعاليات أكادميية يف اجملال  3منهم الشركة الوطنية و 3
عي البصري وفق املسطرة املتعلقة بدراسة واقتناء العروض السم

سواء طيلة السنة من خالل يعين فرتتني، فرتة مباشرة بعد شهر 
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رمضان وذلك قبل شهر رمضان فيما يتعلق ابقتناء جمموعة من 
 .اإلنتاجات والربامج التلفزية

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .ضلشكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة تف

 :النائبة السيدة أمينة فوزي زيزي

 شكرا السيد الرئيسة،

شركة إنتاج حسب إحصائيات املركز  911السيد الوزير لدينا 
شركة لألسف الشديد السيد الوزير كاين  911السينمائي املغريب، 

السنة األخرية،  91شركات اليت تستفيد كل سنة خاصة خالل  3
عندان الشركة األوىل حسب  الشركات فقط، السيد الوزير 3

مليون درهم، الشركة  98، استافدات من 8198إحصائيات 
مليون درهم، الشركة الثالثة استافدت  93الثانية استافدت من 

مليون درهم،  3مليون درهم، الشركة الرابعة استافدت من  8من 
ألن األمساء األرقام تتغري كل سنة واألمساء تبقى هي نفسها، 

لي تياخذوا بعض الشركات بنسب قليلة جدا، داك الفتات هو ال
واش كاين مسطرة دايل  الشي عالش كنتسائلوا السيد الوزير

طلبات العروض حقيقية، وال كاينة غري مسألة سورية تدوزش يف 
 .الكواليس، هادي املسألة األوىل

يبقاو رغم هاد احملسوبية والزبونية ت املسألة الثانية السيد الوزير
رديئة جدا واإلنتاجات الرمضانية هاد العام هي خري  اإلنتاجات

دليل، وهاديك األسلحة البيضاء كنشوفوها، تنشوفو العنف 
اللفظي واجلسدي، تنشوفوا عدم احرتام حقوق الطفل، تنشوفوا  
كذلك عقوق الوالدين، هاد الشي كلو ال ميد بصلة لألخالق 

 .دايل املغاربة السيد الوزير

خرية السيد الوزير لألسف الشديد راه لألسف الشديد نقطة أ
املسؤولني دايل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة املغربية يعتربون 

وحنا فريق العدالة والتنمية السيد الوزير  أنفسهم فوق القانون،
نقول لكم أن مكاين حىت شي واحد فوق القانون كلنا عندان 

م لك ندعوكوقوانني نشتغل من خالهلا ومن داخلها لذ مساطري
السيد الوزير لتعزيز الشفافية واملنافسة الشريفة واملصداقية يف 
طلبات العروض من أجل إعطاء الفرص جلميع ابش يقدموا املغاربة 

اوش تيلقاو بقا املنتوج السمعي البصري الذي يستحقونه ألهنم م
 .دايهلم يف اإلنتجات املغربية تيمشيو لإلنتاجات السورية الضمري

 :اجللسةئيس السيدة ر 

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضايف خبصوص هذا 
 .السؤال؟ تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

طبعا حنا اهلدف دايلنا دائما هو تعزيز مبادئ الشفافية واملساواة 
تكافؤ الفرص، إذا كانت هناك بعض املالحظات حنا ابلنسبة 

اإلتصال مل نتلقى أي شكاايت فيما يتعلق ابإلقصاء من  لوزارة
هاد طلبات العروض، وابلتايل حنا كنعرفوا أبن املرسوم املتعلق 
ابلصفقات العمومية اي إما يكون هناك التفاوض املباشر وإما هناك 
الطلبيات اتلعروض، إذا كتشوفوا أبن هاد الطلبيات اتلعروض هي 

طرة ومبدأ املساواة ميكنا نرجعو للمسغري ال تساوي مبدأ الشفافية 
 .القدمية

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد الوزير، شكرا على تفاعلكم السيد الوزير، ننتقل إىل 
عن عصرنة العقود العدلية  قطاع العدل بسؤالني السؤال األول

للتوثيق للسيدات والسادة من فريق العدالة التنمية، تفضل السيد 
 .النائب

 :السيد حممد الطويلالنائب 

 شكرا السيدة الرئيسة،
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السيد الوزير ابلتأكيد اجملال دايل التوثيق ابملغرب عرف واحد 
التطور اللي هو مهم ونثمنه ال سيما يف املادة العقارية، إال املفارقة 
أن التوثيق يف اجملال العديل الزال يرزح يعين حتت جمموعة من 

لوا للعصرنة والتحديث، اإلشكاالت جزء منها عدم الولوج داي
نسائلكم السيد الوزير عن أهم اإلجراءات اليت ستعمدون إليها 
من أجل مساعدة هذا القطاع التوثيق العديل للولوج هلاد العامل 

 .وابلتايل توفري فرصة للمواطنني خلدمة أفضل

 :اجللسةالسيد رئيس 
 .تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل
شكرا السيد النائب احملرتم على هذا السؤال بطبيعة احلال وزارة 
العدل مهتما بتحديث وعصرنة الرصيد التوثيقي للمحاكم، كما 
تفضلتم مبواكبة حتوالت ولتحقيق األمن العقاري عندان عدد دايل 
اجللسات مع املهنيني خاصا مع رائسة اهليئة الوطنية للعدول 

ام  من السادة العدول والسادة أقسلبحث سبل التبادل اإللكرتوين
قضاء األسرة، ابحملاكم وخاصة مصاحل التوثيق، وحنن اليوم وهاد 
اليوم بصدد إعداد ملشروع طلبية عمومية لتدبري ورقمنة ملفات 
التوثيق املمسوكة أبقسام قضاء األسرة مبختلف حماكم اململكة، 

متواصلة مع املهنيني مع مكاتب الدراسات  واالستشارات
وكمرحلة انتقالية غادي انخذوا قسم قضاء األسرة مبحكمة سال  
كمحكمة منوذجية لرقمنتها وتوثيقها، واألرشفة اإللكرتونية ملذكرة 

واملوضوعة  9148احلفظ ولكناني  اجليب املعمول هبا منذ سنة 
سال  لية غريحتت تصرف مسؤولية رؤساء األقسام، الكلفة املا

عشرة داملليون ونصف مليون درهم، إذن هاد املشروع بصدد إجناز  
كل الدراسات لعمر خمتلف حماكم اململكة، أيضا سيتم تعزيز هذا 
مشروع العصرنة اللي هو مكون أساسي من مكوانت احملكمة 
الرقمية بتعزيز املنصة اإللكرتونية وتطويرها لفائدة السادة العدول 

 .سامللتواصل مع أق

 :اجللسةالسيدة رئيسة 
 .شكرا تعقيب السيد النائب تفضل

 :النائب السيد جنيب البقايل
السيد الوزير احملرتم اللي خالان نطرحو هذا السؤال هو املرتبط 
مبلف دايل السلع العقارات، ابلفعل السيد الوزير القطاع دايل 
التوثيق يف املغرب عرف تطورات أساسية ومهمة على املستوى 
 القانوين بعد التعديالت املتعلقة مبدونة احلقوق العينية التحفيظ
العقاري، الظهري دايل امللكية املشرتكة إال أنه التوثيق العديل ظل 
بعيدا عن كل التحوالت املرتبطة إبصالح قطاع العدالة على 
مستوى التحديث، ال زلنا أمام ظاهرة كبري وواسعة، هي الظاهرة 

من وبة، وأمام عقود عدلية بصيغة تقليدية، الز دايل السجالت املكت
اإللكرتوين مل تواكبه هذه املهنة، خري مثال على ذلك مهنة النساخ 
السيد الوزير هادي كنز الواثئق العدلية هي تراث وطين كبري على 
مستوى احملاكم دايل اململكة، اآلن هاد املهنة مازال كتمارس 

لعصرنة ندعوكم إىل مزيد من ابوسائل تقليدية، لذلك السيد الوزير 
ومن التحديث اإللكرتوين حبيث ميكن لكافة املتعاملني على 
املستوى العقاري ولضمان األمن العقاري للولوج إلكرتونيا إىل كافة 
 .الواثئق إن على املستوى العديل أو على مستوى مهنة النساخ

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

د ؟ تفضل السيشكرا، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف
 .الرئيس

 :النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري

 شكرا السيدة الرئيسة،

قبل ما نتكلموا على عصرنة العقود العدلية، البد ما  السيد الوزير،
نتكلموا على األمن التعاقدي، ألن ابلنسبة يل العقود العدلية يف 
الصيغة اللي فيها هو اليوم ويف القانون دايهلا، ال يضمن األمن 

املادة  ملدونة حتصيل الديون العمومية يف التعاقدي ألن منني كنجيو
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و تضامن مع املتعاقدين يف أداء كنشوفو أبن العدل عند  11
ضرائب الدولة، ويف القانون دايهلم ما عندوش احلق يقبط الفلوس، 
إذن هنا كاين تناقض، أوال حلماية املستهلك، خصنا نلزمو على 
العدل ونعطيو احلق أنه يقبط الفلوس ريثما أن حىت داك البائع 

البائع و  ميشي أيدي الضرائب دايلو ألن أشنو كيوقع؟ كيدير العقد
ما كيخلص  الضرائب دايلو ومن بعد هداك اللي شرى كيلقى 
راسو حاصل مع إدارة الضرائب يف أداء الضرائب دايهلا، وشكرا 

 .السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، تفضل السيد الوزير يف إطار التعقيب ما عندكم  تعقيب. 
لإلجرام ننتقل إىل السؤال املوايل عن إحداث مرصد وطين 

 .للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة التنمية

 :النائب السيد حممد بنجلول

السيد الوزير احملرتم، تعرف اجلرمية ببالدان تطورا من حيث النوع 
ومن حيث الشكل، الشيء الذي يقتضي اعتماد مقاربة علمية 
واستشرافيه للحد منها، ومن شأن إحداث مرصد وطين للجرمية 

ل أداة مهمة لتطوير منظومة العدالة اجلنائية ابملغرب. لذا أن يشك
نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن تصوركم هلذا املرصد واألدوار اليت 
سيقوم هبا؟ وعن األسباب الكامنة وراء التأخر يف تنزيله، علما أن 

 .دراساته بدأت منذ سنوات عدة؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .اجلواب تفضل السيد الوزير،

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل
شكرا السيد النائب احملرتم، وشكرا لفريق العدالة والتنمية على 
طرح هاد املوضوع، ال خيتلف اثنان على أن اجلرمية تشهد حتوالت  

 81و 83كبرية وأهنا تفرض علينا مقارابت جديدة، إذن يومي 
لمحاكم ركز الوطين ليناير دايل هاد السنة، نظمنا ندوة كربى مع امل

الوالايت يف الوالايت املتحدة األمريكية واملكتب الدويل املخدرات 
وإنفاذ القانون، واحد الندوة اللي مجعت واحد العدد دايل املراكز 

راصيد على جتارب هاد امل االطالعالدولية لإلجرام يف العامل هبدف 
 .قارنةملوالوقوف على اإلطار القانوين املهيكل هلا يف جتارب ا

القرار اللي اختذ يف الوزارة اآلن هو إدماج هاد املرصد الوطين  
كقسم داخل مديرية الشؤون اجلنائية والعفو، تتفرع عن هذا القسم 
 .عدة مصاحل، وهذا املولود سيؤثث مشهد العدالة اجلنائية ببالدان

من أهدافه جعل املرصد الوطين لإلجرام آلية رئيسية لرصد 
وتوفري املعلومات املتعلقة ابجلرمية، ومجع وإصدار السياسات 

املعلومات الالزمة لتنفيذ إلتزامات الدولة بشأن رفع التقارير الدولية 
 .ودعم شبكات معلومات اجلرمية

اإلحصائيات والتحليالت اإلحصائية خاصة املتعلقة برسم اخلرائط 
 .ونظم املعلومات لتعزيز كافأت األداء العمومي

 .فورية دقيقة عن جغرافية اجلرمية ومرتكبيهابياانت 

إجراء دراسات حول خمتلف القضااي األمنية واإلجرامية وعوامل 
اخلطر اإلجتماعي ليتم تقييمها ومراقبتها بشكل منهجي كسياسة 

 .وقائية فعالة للحد من اجلرمية

 .إعداد ونشر دراسات حول اجلرائم

و ديدة لوزارة العدل هإذن هذا املرصد اليوم يف إطار اهليكلة اجل
 ..قسم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا انتهى الوقت، تعقيب فريق العدالة التنمية، تفضل السيدة 
 .النائبة

 :النائبة السيدة فاطمة اهل تكرور

 شكرا السيد الرئيسة،
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السيد الوزير، ننتظر مجيعا إحداث هذا املرصد يف أقرب وقت، 
ف للجرمية، وتطور انتشار ظاهرة العنخاصة مع االرتفاع املتزايد 

فال مير علينا يوم، السيد الوزير، إال وتطل علينا وسائل التواصل 
اإلجتماعي أبنواع من اجلرائم تبث الرعب يف قلوب املواطنني، مثل 

 .جرائم اإلغتصاب، القتل، السرقة، اإلختطاف

 إن الظاهرة اإلجرامية السيد الوزير، اليت تطورت وتعقدت أصبحت
تفرض علينا اعتماد مقاربة وقائية للحد من خطورهتا وذلك 
ابلبحث عن احللول الكفيلة ملعاجلتها واستئصال جهودها، وهذا 
 لن يتم السيد الوزير، إال إبخراج املرصد الوطين لإلجرام إىل الوجود

وذلك نظرا لألدوار املرتقب أن يلعبها كما أشرمت يف رصد الظاهرة 
 رها والقيام ابلدراسات الالزمة حللوهلا، وهياإلجرامية وتتبع تطو 

الدراسات اليت من شأهنا أن تساعدان كمشرعني يف املسامة يف 
 .وضع السياسة اجلنائية

السيد الوزير، إن إحداث املرصد الوطين لإلجرام ورد يف اخلطاب 
كما أنه كان من توصيات احلوار الوطين   8111امللكي سنة 

م كما أنكم أعلنتم يف مؤمتر دويل أنه سيتإلصالح منظومة العدالة،  
 ..إحداثه يف األايم القليلة املقبلة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت. نشكركم السيد وزير العدل. 
ننتقل مباشرة إىل قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 

غياب  اإلجتماعية نرحب ابلسيدة الوزيرة. سؤال واحد عن
إسرتاتيجية مندجمة لتفعيل برامج صندوق دعم التماسك 
 .اإلجتماعي للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة املعاصرة

 :النائب السيد رشيد العبدي

 شكرا السيد الرئيسة،

السؤال ما هي اإلجراءات املزمع اختاذها لتحسني خدمات وأداء 
 .صندوق التماسك اإلجتماعي؟ شكرا

 :رئيسة اجللسةالسيدة 
 .جواب السيدة الوزيرة تفضل

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلني،
السيد النائب احملرتم، أوال هذا الصندوق يندرج ضمن مقتضيات 

رية، جتماعية لفائدة الفئات الفقإسرتاتيجية واسعة للحماية اإل
واليت جتد نفسها يف وضعية هشة أو يف وضعية صعبة، هذا 
الصندوق كما تعلمون، فيه مكوانت كثرية وبرامج كثرية من 
ضمنها الربامج اليت تستهدف األرامل، والربانمج الذي يستهدف 

 .األشخاص يف وضعية إعاقة، وهناك تطورات

 8191ل املساطر اليت وضعت سنة أوال هناك طبعا مراجعة داي
اللي دار فيها هاد الربانجمني معا، هناك مساطر خاصة ابألرامل 
وهناك مساطر خاصة ابألشخاص يف وضعية إعاقة، وهناك حتيني 
اليوم هلاته املساطر بتوسيع الوعاء لفائدة هاد الفئات هادي، 
ونقول كذلك أبن األموال املرصودة، اإلعتمادات اليت رصدت 

اته الربامج يف ارتفاع مضطرد، واليوم ميكن أن نقف عند مضاعفة هل
هذه املبالغ املرصودة حىت تسد احلاجة للفئات اليت تنتظر خدمات 

 .صندوق التماسك اإلجتماعي

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب السيد النائب تفضل

 :النائب السيد رشيد العبدي

كان موضوع دايل   شكرا السيدة الوزيرة على هاد اجلواب، وهذا
تقرير اجمللس األعلى للحساابت، وكذلك التقرير اللي قدمو وزير 

 .املالية داخل جلنة مراقبة املالية العمومية
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ابلنسبة هلاد الصندوق السيدة الرئيسة، هو من األهداف دايلو 
هو حماربة الفقر واهلشاشة، وانتما دااب جبتو أرقام كتقولو أبهنا 

قيقة هو أنه اآلاثر، حنا نتكلمو غري على أرقام يف تصاعد، واحل
اآلاثر، هاد الصندوق رصدت له موارد مهمة، اآلاثر ما  
كنلموسهاش يف الواقع، ألنه اهلشاشة والفقر غادين يف تفاقم، 
وهاد االحتقان االجتماعي اللي كاين اليوم، هو من خملفات عدم 

موا غري األرقام لاملباالة هباد الطبقة الفقرية، واليوم إيال بغينا نتك
مثال وهذا آخر رقم اللي عندان، موارد  8198ولغة األرقام، يف

مليون، ولكن اللي هو  881هاد الصندوق اللي هي مليار و
 déjà مليون، معناه أنه 811د املليار و 8خصو يرتصد فيه هو 
، عندان فيه عجز، إذن املستقبل دايل 8198هاد العام هذا ف 

 8194و 8198ميشي؟ كان يف  هاد الصندوق فني غادي
ترصدات ليه مبالغ وما صرفتو فيه والو، هداك هو املخزون اللي 
عندكم، ولكن اللي جاي يف املستقبل وكاين مؤشرات كتدل عليه، 

la tendance ابين على أنه غادي حنو العجز ووغدا ما ،
غيمكن  لكم أنكم تكملو املهمة اللي مرصودة هلاد الصندوق 

 .هذا

راه اجملتمع املغريب عيا من هاد اخلطاب دايل حنا  الوزيرة،السيدة 
غادي نديرو واحنا غادي نوجدو لكم، كاين برانمج وكاين 
إسرتاتيجية، حنا اهلدف اللي خصكم متشيو ليه مباشرة هو أنكم 
تعاجلو بعض املظاهر وخاصة أن هذا الصندوق آش كيقيس؟  

واطنني،  ايل املكيقيس اهلدر املدرسي، كيقيس الرميض، الصحة د
 ..كيقيس التعليم

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد النائب، هل من تعقيب إضايف خبصوص هذا 
 . السؤال؟ ما كاين ، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  
 :والتنمية االجتماعية

، ألن الم غري دقيق اللي قليتغري امسح يل السيد النائب، هاد الك
صندوق التماسك اإلجتماعي اليوم، ما ميكن  حتكمو عليه أبنه 
سيفشل أو سيتوقف، وراه صحح لكم السيد وزير املالية عاد 
هادي بضع حلظات أبن هاد الكالم ماشي صحيح وماشي دقيق. 
أان غنعطيك مؤشر واحد فيما يتعلق بتمدرس األشخاص يف 

مستفيد سنة  3833 دعم التمدرس كان وضعية إعاقة، عندان
 2848كتستفد   8198بداية هذا الربانمج، اليوم ف  8191

 .طفل، يعين تضاعف العدد دايل املستفيدين

 ..مليون 18مليون إىل  33القضية الثانية انتقلنا من 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا لكم على املسامة يف هذه اجللسة. ننتقل إىل قطاع السياحة 
والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، بسؤال 
واحد عن جتويد اخلدمات املقدمة مبختلف املطارات للسيدات 

 . والسادة النواب من الفريق اإلستقاليل، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد البكاوي

 شكرا السيد الرئيسة،

السيد الوزير، يقول املثل املغريب "إمارة الدار على ابب الدار". 
احلقيقة أن عددا من من املطارات ببالدان ال تعكس التطور العام 
الذي عرفه املغرب، خاصة على مستوى خدمات اإلستقبال. 
فماذا أعدت احلكومة من خطط لتطوير وحتسني صورة اخلدمات 

 .ملطارات؟ وشكرااملقدمة اب

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .تفضل السيد الوزير
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السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

طبعا هذا سؤال كريجع بطريقة مستمرة  السيدات والسادة النواب،
األخرية، فعال كاين إشكالية دايل بعض املطارات  يف هاد األشهر

وكيفية استقبال الزائرين يف بعض املطارات، كاين صعوابت كبرية 
اللي بعض املرات كنواجهوها فبعض املطارات رغم اجملهودات 
الكبرية اللي كيديرها املكتب الوطين للمطارات، حيث أن عدد 

اس، األخرية: ف دايل املطارات مت التجديد دايهلا فهاد الشهور
فهاد الظروف جيدة. كاين  مراك ، وجدة كذلك اللي كتشتغل 

كذلك املشكل اللي كاين يف املطار دايل حممد اخلامس اللي 
عرف واحد التأخري يف اإلجناز دايل احملطة األوىل دايلو اللي طال 

سنوات واحنا كنشتغلو  91أكثر من الالزم، كان هادي تقريبا 
على جتديد هاد احملطة األوىل دايل مطار حممد اخلامس. اللي 

قول هو أن األشغال انتهت واحنا على وشك افتتاح هاد بغيت ن
احملطة فهاد األسابيع األخرية. وكاين إجراءات مواكبة لتحسني 

ابملطارات كلها على العموم، وابخلصوص املطار دايل  االستقبال
ويف  ستقبالاالالدار البيضاء، حبيث أن حىت املصاحل املشاركة يف 

 ..تدبري املسائل

 :جللسةالسيدة رئيسة ا
شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، التعقيب عند السيد النائب 

 .تفضل
 :النائب السيد حممد البكاوي

علينا أن نعرتف ابحلقيقة ونصارح أنفسنا، حىت نتمكن من مواجهة 
اليت يعاين منها كل من يدخل املطارات  واالختالالتاملشاكل 

املغربية ويف مقدمتها مطار وجدة أنكاد ومطار العروي الناظور، 
أمام تردي اخلدمات وغياب املعاملة مع املرافقني ثقافة وسلوكا 
وممارسة ودون مراعاة لقيم ومبادئ وقواعد املرافق العمومية وخاصة 

ارج مبا يتضمن ابخل مقبلون على فصل الصيف على جاليتنا املقيمة
 .استقباهلم يف أحسن الظروف؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

هل من تعقيب إضايف خبصوص هذا  شكرا السيد النائب،
 .السؤال؟ ما كاين  تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الفتاح اهل مكي

مطار الداخلة يفتقد إىل اخلدمات األساسية اليت جيب أن تتوفر 
 .رحلة يف األسبوع، وشكرا 98مطار يستقبل يف أي 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شي دقيقة ميكن السيد الوزير إيال بغييت تعقيب، على قد اللي 
 .هضر السيد النائب تفضل

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

لكن كاين جمهودات هاد املشاكل حىت واحد ما كينكرها و 
 ..متواصلة لتحسني

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكر، نشكركم على مسامتكم يف هاد اجللسة. ننتقل إىل قطاع 
الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي 
مرحبا ابلسيد الوزير السؤال األول متعلق ابلعنف اجلامعي 

د العدالة التنمية تفضل السيللسيدات والسادة نواب من فريق 
 .النائب

 :النائب السيد أمحد أدراق

 شكرا السيدة الرئيسة،
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السيد الوزير، ظاهرة العنف ببعض اجلامعات املغربية أصبحت 
تؤثر سلبا على السري العادي والتحصيل الدراسي ابلفضاء 
اجلامعي والنموذج احلادث املأساوي مبدينة أكادير مجاعة بزور، 

 .لنا ما هي إجراءاتكم للحد من هذه الظاهرة؟ شكراالسؤال داي

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيدة الرئيسة،

عنه لكن  أجبتالسيد النائب احملرتم، هاد السؤال طبعا سبق وأن 
الناس ال أبس من عملية التذكري العنف يف املؤسسات اجلامعية 
ميكنا نقسموه إىل قسمني القسم األول هو العنف الناتج عن 
اإلحتقان داخل املؤسسات اجلماعية نتيجة جمموعة من العوامل 
واللي غادي نذكر ابلضبط أشنا هي اإلجراءات اليت تتم بصددها؟ 

 العنف املمارس مع كامل األسف سبب الثاين هواألمر الثاين أو ال
من طرف فئة معزولة من الطلبة لتصفية حساابت سياسية 
وإيديولوجية كما تعلمون، ابلنسبة للنوع األول كنديروا واحد 
اجملموعة داإلجراءات اللي هي دائما ومستمرة من أجل ختفيف 
حاالت االحتقان ابملؤسسات اجلامعية وخاصة دعم األنشطة 

 ..لثقافيةا

 :السيدة رئيسة اجللسة

إيال امسحتوا السادة النواب كاين تشوي  بزاف يف القاعة خليوا 
السيد الوزير يتكلم إيال امسحتوا عطيوه الوقت دايله تفضل السيد 
الوزير، السيد النائب هللا خيليكم راكم كتشوشوا على السيد الوزير 

 .إيال امسحتوا

ية لة لدى وزير الرتبية الوطنالسيد خالد الصمدي، كاتب الدو 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

قلت فيما يتعلق ابملوضوع األول نعمل بشكل دائم ومستمر على 
دعم األنشطة الثقافية والعلمية والفكرية للطلبة من أجل أن جنعل 

ول، توسيع عبري احلر املنضبط واملسؤ من اجلامعة فضاء للتفكري للت
الطاقة اإلستيعابية سواء ابلنسبة لألحياء اجلامعية أو اخلدمات 
ذات الصلة. أيضا نبغي أنكد على أنه جمموعة من اجلامعات 
ختصص اعتمادات خاصة لألندية دايل الطلبة، هذا التعامل 
الطبيعي العادي مع احلاالت دايل اإلحتقان اليت توجد يف بعض 
املؤسسات اجلامعية، لكن املوضوع الثاين اللي هو تسوية حساابت 
سياسية وإيديولوجية نعمل مع شركائنا على التطبيق األمثل 

حول العنف يف املؤسسات اجلامعية وخاصة  8193للمذكرة دايل
التنسيق مع القطاعات احلكومية املختصة كوزارة الداخلية وغريها 

لك حلاالت الطارئة كما قمت بذنقوم بزايرات ميدانية يف بعض ا
قبل حوايل أسبوع إىل مدينة فاس كذلك مت التشكيل على مستوى 

 ..الوزارة، هاد األسبوع جلنة

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا انتهى الوقت، تعقيب فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

 .النائب
 :النائب السيد خالد البوقرعي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيدة الرئيسة،شكرا 

السيد الوزير، كما تفضلتم اجلامعات خصها تكون فضاءات دايل 
اإلبداع ودايل التفكري نعم اجلامعات هي منارات دايل العلم ودايل 
املعرفة ولكن خنشى أن تتحول إىل مالذ دايل القتلة اإلرهابيني 

 .واجملرمني
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علم  السيد الوزير، هاد الشي يف علم الدولة يف علم السلطة يف
رجال األمن، يف علم اجلميع أن هناك فئة من الطلبة لألسف 
الشديد كنسميوهم الطلبة تتحركوا داخل اجلامعة وهي مدججة 
مبختلف أنواع األسلحة اهلراوات والعصي والسكاكني والسيوف 
دون حسيب وال رقيب احنا تنتكلموا على شرع اليد مؤخرا يعين 

وا دايل الناس اللي كيمشيطفى على سطح األحداث هاد القضية 
ن تدخلها م يغريوا ما ميكن أن يعتربه منكرا بيديهم أين هي الدولة

لكي حتد من هذه اآلفة؟ اآلفة اخلطرية جدا، لألسف الشديد أان  
كنقول هاد الناس هادو يتحركون بيننا بال حسيب وال رقيب، 
لألسف الشديد خنشى وكاين يعين روائح تشتم من أن هناك 
تيارات إيديولوجية داخل األحزاب السياسية تزكي هذه الصراعات 

ناهتم ما يف إطار رمبا األخوة اللي كاينة بيوتشكل هلا ذرعا واقيا ودائ
يف إطار ما يسمى ابملشروع احلداثي الدنيوي غري هادوا كيآمنوا 
ابملشروع احلدثي الدنيوي ابش يصيفطوا الناس لآلخرة ووحدين 
آخرين راهم كيشكلوا هلم الذرع الواقي واحلماية السياسية، هاد 

للي  هاد الناس هم ا الناس هادو اللي توصفوا أبهنم تيار إنساين
كيقولوا.. دايهلم مواجهتنا ميكن مواجهته يف أفق املواجهة الشاملة 
مبعىن العصى ما كاين غري العصى حىت مع الدولة يصفون النظام 
أبنه نظام ال شعيب ال دميقراطي ال وطين هاد الناس هادو لألسف 

 ..الشديد

 :السيدة رئيسة اجللسة

يق قت هل من تعقيب إضايف؟ فر شكرا السيد النائب، انتهى الو 
 .األصالة واملعاصرة تفضل السيد النائب

 :النائب السيد سعيد الضور

 شكرا السيدة الرئيسة،

بطبيعة احلال ما وقع يف أكادير يؤملنا، ولكن بطبيعة احلال املعاجلة 
تنعتقدوا احنا يف األصالة واملعاصرة ما ميكن  يكون مبقاربة أمنية 

هي تتعلق هباد اجلامعة اللي رمبا تتغطي ما بل هناك أمور اللي 
أكادير، -من الرتاب الوطين األقاليم اجلنوبية، درعة % 18يفوق 

ألف مسجل دايل الطلبة  981ملي تنعرفوا أبنه هاد اجلامعة فيها 
تصوروا معااي كيفاش غادير، ابملناسبة البد أن حنيي الرائسة دايل 

يقوموا ابلرغم من اإلكراهات ت اجلامعة واملصاحل األمنية اللي حقيقة
ابلواجب دايهلم، فلهذا تنطلبوا من احلكومة ابش تعجل إبنشاء 

 .جامعة يف األقاليم اجلنوبية ويف درعة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير يف إطار التعقيب

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

أوال ابملناسبة احلدث دايل أكادير كان التدخل الفوري ال من 
طرف الوزارة عن طريق التواصل املباشر مع رئيس اجلامعة، التدخل 
دايل السلطات يف عني املكان احلمد هلل مت تطويق هاد احلدث 

حصاءات عندي االمتحاانت يف أحسن الظروف. فيما ومرت اإل
يتعلق أبكادير صحيح أهنا جامعة ابن زهر كتغطي واحد الكم  
كبري من الرتاب الوطين ولكن هناك مؤسسات جامعية متعددة 
من أكادير إىل الداخلة تغطي كامل الرتاب وحنن بصدد التفكري 

هاد املطلب  اطبعا يف اخلريطة اجلامعية الوطنية واليت سنأخذ فيه
 .بعني اإلعتبار، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، ننتقل إىل السؤال املوايل وهو يتعلق األمر أبربعة أسئلة هلا 
وحدة املوضوع تتعلق مجيعا ابمتحاانت البكالوراي عانطرحوها دفعة 
واحدة ويتكلف السيد الوزير ابإلجابة عنها السؤال األول فريق 

 .تفضل السيد النائبالعدالة والتنمية 
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 :النائب السيد امساعيل شوكري
 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، تستعد املدرسة املغربية غدا إن شاء هللا بتنظيم دورة 
الوطنية ماهي اإلجراءات اليت  البكالورايجديدة الختبارات 

أعددمتوها من أجل إجناح هذه الدورة وتفادي املالحظات 
 .السابقة؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

السؤال الثاين يف نفس املوضوع فريق التجمع الدستوري، تفضل 
 .السيد النائب

 :النائب السيد عبد هللا مسعودي

شكرا السيدة الرئيسة، نسائلكم السيد الوزير عن آخر املستجدات 
املتعلقة ابلتدابري واإلجراءات احلكومية املتخذة ملرور اإلمتحان 

لنيل شهادة الباكلوراي يف أحسن الظروف املمكنة؟ الوطين املوحد 
 . وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السؤال املوايل هو سؤال آين الفريق احلركي، تفضل السيدة 
 .النائبة

 :النائبة السيدة حكيمة بل قساوي

 شكرا السيدة الرئيسة،

ما هي التدابري املتخذة إلجراء امتحاانت البكالوراي يف ظروف 
دة؟ وماهي السبل املنتهجة لتفادي إجراءات االمتحاانت يف جي

 خمتلف املعاهد يف وقت واحد؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السؤال الرابع وهو آين أيضا السيدات والسادة النواب من 
 .اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

ة نسائلكم عن اإلجراءات والتدابري الكفيلالسيد الوزير احملرتم، 
مبرور امتحاانت البكالوراي هذه السنة يف أجواء سليمة ومحاية 

 وصيانة الشهادة الوطنية؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير إيال بغيتوا املنصة تفضلوا

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيدة الرئيسة،

 السادة النواب احملرتمني،
أوال الشكر اجلزيل على طرح هذا السؤال يف هذا الوقت       

ابلذات، وحنن نستعد لتنظيم امتحاانت البكالوراي، واليت انطلقت 
ذ األسبوع املاضي ابإلمتحاانت اجلهوية وسنشرع إن شاء هللا من

يف اإلمتحان الوطين املوحد. كما تعلمون، فإن امتحاانت 
 البكالوراي تكتسي أمية ابلغة ابلنسبة لألسر املغربية، وكذلك لدى
الرأي العام، وهي حمطة متابعة كثيفة ودقيقة من طرف كل 

رتبية الوصي اللي هو وزارة ال املتدخلني سواء تعلق األمر ابلقطاع
الوطنية والتعليم العايل والتكوين املهين والبحث العلمي، أو من 
طرف السلطات املختصة اليت تعبأت بشكل كبري جدا من أجل 

 .إجناح هذا اإلستحقاق الوطين

غادي نعطي واحد جمموعة من املؤشرات، تبدأ أوال ابجلانب       
التنظيمي، على مستوى التنظيم املادي هلذه االمتحاانت عملت 
الوزارة على تسخري موارد إضافية هامة تتعلق بتعبئة حوايل 
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أستاذ مصحح  31.111مكلف ابحلراسة، وحوايل  39.881
 مليون الورقة؛ 4,8لتصحيح ما ال يقل عن 

 81.241لى مستوى األكادمييات، مت حتضري حوايل ع      
قاعة، قاعة امتحان الستقبال املرتشحني واملرتشحات، موزعة على 

 9111مركز لالمتحان، وطبعا مت انتذاب أيضا  9111حوايل 
مراقب  983مالحظ على مستوى مراكز االمتحاانت وحوايل 

مراقب على الصعيد الوطين لإلجراء  811جهوي، وكذلك 
تصحيح. هذه كلها طاقات مت تعبيئها عن طريق وزارة الرتبية ولل

الوطنية حىت متر العملية دايل احلراسة والعملية دايل التصحيح يف 
 .أحسن الظروف

معطيات إحصائية متعلقة بعدد املرتشحني واملرتشحات       
مرتشح ومرتشحة  331.111الجتياز هاته الدورة، هناك حوايل 

، كذلك بلغ % 1,82السنة املاضية حوايل بنسبة زايدة مقررة 
، وهو ما يشكل نسبة 911.111عدد املرتشحني األحرار حوايل 

، يف حني بلغت نسب التالميذ املنتسبني إىل % 84زايدة حبوايل 
 .% 8مؤسسات التعليم اخلصوصي حوايل 

فيما يتعلق أبهم املستجدات، أوال مواصلة إرساء املسالك       
 وراي املغربية، حيث ستجري امتحاانت هاته الدورةاجلديدة للبكال

مسلك مهين جديد،  93مسالك دولية للبكالوراي، وكذلك  2يف 
 .8198وأربع مسالك مضافة مهنية جديدة متر إرساؤها يف 

ملرتشحات لفائدة ا االختباراتكذلك فيما يتعلق بتكييف       
يث مت تعميم حواملرتشحني يف وضعية إعاقة، وهذا مهم ابلنسبة لنا 

ىل لتشمل ابإلضافة إ االختباراتاإلجراءات اخلاصة بتكييف 
املكفوفني الذين كانوا مشمولني هبذا اإلجراء، املرتشحات 
واملرتشحني من ذوي اإلعاقة الذهنية مبا فيها االضطراابت وصعوبة 

 .التعليم

كذلك ابلنسبة ملواجهة حاالت الغ ، ابملناسبة نعطيكم       
ألرقام املتعلقة بتسجيل حاالت الغ  يف األسبوع غري بعض ا

املاضي، يف االمتحاانت اجلهوية، حيث عرفت اخنفاضا إمجاليا 
يف على املستوى الوطين، لكن  % 1,88طفيفا حبوايل 
مهمة جدا يف بعض اجلهات نعطي غري بعض  االخنفاضات

من حاالت الغ ،  %-31خنيفرة مثال -األرقام؛ جهة بين مالل
، %-32واد نون : -، كلميم%-11الساقية احلمراء : -العيون

. وهناك ارتفاع أيضا طفيف يف %-38سطات : -الدار البيضاء
-، سوس8بعض األكادمييات التعليمية مثل جهة الشرق حوايل 

، وهكذا النسبة العامة يف االمتحاانت اجلهوية 89ماسة حوايل 
 .% 9نقصت حبوايل 

ق م تطبيقي للقانون املتعلوهناك أيضا كما تعلمون صدر مرسو 
بزجر الغ  منذ حوايل أسبوعني، متت املصادقة عليه يف جملس 

 .احلكومة، وسيتم تفعيله هلذا الغرض

طبعا كان عندان خالل السنة، إجراءات حتسيسية للتحذير       
من خطورة ظاهرة الغ  واختاذ كل اإلجراءات الالزمة من أجل 

ا، واليت رة اليت نشجبها مجيعالتقليص والتخفيف من هاته الظاه
ينبغي أن تتضافر فيها جهود اإلعالم واألسرة واجملتمع املدين 
والقطاع الوصي حىت نقضي عليها أو على األقل خنفف من 

 .حدهتا

تلكم السيدات والسادة، أهم اإلجراءات اليت مت اختاذها       
سن حالبكالوراي إن شاء هللا هذه السنة، يف أ امتحاانتحىت متر 

الظروف. وابملناسبة أمتىن لألسر ولآلابء واألمهات وكذلك لكافة 
املرتشحني واملرتشحات حظوظا موفقة وجناحا مميزا هذه السنة. 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، ننتقل مباشرة إىل التعقيبات. تعقيب فريق العدالة       
 .والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد موالي البشري طواب

 شكرا السيد الوزير،

أوال نتمىن لبناتنا وأبنائنا املقبلني على بعد ليلة واحدة من       
االمتحان، التوفيق والنجاح إن شاء هللا. اثنيا السيد الوزير، هاد 
اجملهودات اللي ذكرتو وأنتم مشكورين عليها، اللي مهم فيها وهو 

 .الشهادة، ومدى االعرتاف الدويل هلذه الشهادةاملصداقية دايل 

السيد الوزير، اليوم األطر املرجعية لالمتحاانت استنفدت،       
إذن جيب مراجعتها. اثنيا، الربانمج الذي يعتمد على الكم مما 

م هائل من ك  السرتجاعالتالميذ  ابلنسبة للطلبة أو ..،يؤدي إىل
املعلومات. وابلتايل يؤدي إىل تنامي ظاهرة الغ ، خصوصا وأن 

، الذي 8999.98هناك واحد القرار السيد الوزير، اللي هو 
 زامااللتيطلب من التالميذ يف آخر حلظة، أهنم يوقعو واحد 

عليه. ملاذا ال يدخل هاد القرار ضمن حصص التوجيه؟  لالطالع
ل سم؛ اثلثا السيد الوزير، اإلعتماد داييعين تكون يف بداية املو 

سنتني، أمل حين األوان للرتاجع عنه أو على األقل التقييم دايلو؟ مث 
اعتماد املراقبة املستمرة، اعتماد املراقبة املستمرة يف معدل 
البكالوراي، راه هذا كيشكل واحد املشكل اي سيادة الوزير، اي 

 ...سيدي الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا لكم السيد النائب، تعقيب فريق التجمع الدستوري      

 :النائب السيد عبد هللا مسعودي

شكرا السيد الوزير على جوابكم، حنن على علم أبن اجمللس       
يتعلق بزجر  18.94احلكومي صادق مؤخرا على مشروع قانون 

 . وابلتايل حنن مع مبدأ تكافؤ الفرص، ومعاالمتحاانتالغ  يف 
املساواة واملناصفة يف منح احلقوق لكافة املرتشحات واملرتشحني، 
وتسهيل كل الصعاب واإلكراهات مهما كانت تلك اليت 
تواجههم، مقابل اعتماد آليات احلكامة والضبط والتدقيق حىت 

الوطين، املتمثل يف االمتحان السنوي املوحد  االستحقاقمير هذا 
 .املطلوبة لنيل شهادة البكالوراي وفق الظروف

كذلك السيد الوزير، جيب كذلك دون إغفال تطلع الدور       
الكبري الذي تضطلع به األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين، 
وذلك من خالل تعبئة كل اإلمكانيات البشرية من أطر وأساتذة 
ومشرفني ومفتشني، وكذلك تسخري خمتلف الوسائل 

جلبار الذي ة للتنويه ابلعمل ا. دون أن تفوتنا الفرصاللوجستيكية
وكذلك  ،االمتحاانتتقوم به هذه الفئة، على مستوى تصحيح 
  .على مستوى ضبط بعض حاالت الغ 

قنيات ت استعمالإننا يف فريق التجمع الدستوري، نرفض       
ن اهلواتف الذكية، وغريها من التقنيات اليت م التواصل مبا فيها

شأهنا التالعب ابالمتحاانت أو تسريب بعض مواد االمتحان 
وغريها من املمارسات اليت قد تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر 

 .الوطين االستحقاقعلى هذا 

إننا نطالب مجيع التالميذ والطلبة األحرار املقبلني على       
كالوراي، مهما تعددت الظروف واألساليب، اجتياز امتحان الب

 ..سعلى النف واالعتمادالتحلي ابلصرب واجلدية واالنضباط 
 :السيدة رئيسة اجللسة

 شكرا السيد النائب، تعقيب الفريق احلركي، تفضل السيدة         
 .النائبة

 :النائبة السيدة حكيمة بلقساوي
 شكرا السيدة الرئيسة،
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الوزير على توضيحاتكم، ونؤكد أبن شهادة نشكركم السيد       
البكالوراي مبا حتمله من رمزية فكرية وعلمية، فإننا مطالبون مجيعا 
بتحصينها من كل الشوائب اليت قد تطاهلا حىت ال تفقد قيمتها 
ولكي تستعيد قيمتها الدولية. لذا، نطالبكم بوضع اآلليات 

ت المتحاانالكفيلة لضمان عدم تكرار ما وقع من تسريبات ا
دأ البكالوراي خالل السنوات املاضية واليت تعد خيانة تربوية ختل مبب

 .تكافؤ الفرص، مع احلفاظ على معنوايت وكرامة أبنائنا

كما نقرتح على سيادتكم وضع مناهج دراسية تستجيب       
، على الكيف عوض الكم ابالعتمادللطرق العصرية للتدريس 
هيل على النفس وأيضا أت واالعتماداء، وزرع روح املواطنة يف األبن

املوارد البشرية العاملة يف القطاع، كما نطالب مبواكبة احلاصلني 
اما مت على شهادة البكالوراي، خاصة وأن نظام التعليم العايل خيتلف

 .ابجلامعات، وشكرا االلتحاق مدعن السلك الثانوي وخاصة ع
 :السيدة رئيسة اجللسة

ضل اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، تفشكرا، تعقيب       
 .السيد النائب

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 حنا يف اجملموعة النيابية كنشوفو أبنه هاد شكرا السيد الوزير،
النظام دايل إجراء امتحاانت البكالوراي أصبح تقليداي، خصنا 
ر و نشوفو شي طريقة جديدة، جيب أن نراجع. اليوم كاين تط

تكنولوجي يف العامل كله، وابقيني كنديرو امتحاانت ابلورق 
وكنتظرو تصحيحات، وهناك بعض املشاكل الظاملة للتالميذ 
والتلميذات. اليوم واش ما كتشوفوش معاان أبننا منشيو للرقمنة، 
نديرو امتحاانت شفوية إىل جانب االمتحاانت الكتابية لتقييم 

الغ  الكثرية، التطور دايل  موضوعي وفاعل ووازن أمام حاالت
 .جمال الغ 

اليوم أيضا نسائل املنظومة الرتبوية يف االمتحاانت، املواضيع       
دايل االمتحاانت وبعض األسئلة املشينة واملسيئة، هناك بعض 
األمور اليت جيب تصحيحها بشكل جدي. اليوم إيال كان هناك 

أن تعطي  ية جيبشي مراجعة لنظامنا الرتبوي ومنظومتنا التعليم
قيمة مضافة هلذه الشهادة، هذه الشهادة هي املعرب األساسي 
ألبناء الشعب املغريب للمرور حنو استشراف املستقبل يف التعليم 
العايل ويف غريه لبناء الذات، وابلتايل عليها أن تكون ذات قيمة. 
اليوم أفرغت من حمتواها بفعل عدد من األساليب اليت علينا 

 .واكبها وفق التطور الذي يعيشه العاملبصدق أن ن

أيضا حنن نتمىن للتالميذ والتلميذات التوفيق، فما جيري       
اليوم داخل األقسام هو مسيء، يعين عملية الغ  وعملية 
، التجاوز، مث يف بعض املدارس التفتي  بطريقة أمنية يعين غريبة

ألقسام، ا أمام أبواب املدارس. علينا أن نضع بعض الكامريات يف
ملاذا؟ لضبط حاالت الغ ، ولكن أن يفت  التلميذ بطريقة مهينة 

 ... داخل املدرسة فهذا شيء مرفوض

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، انتهى الوقت، هل من تعقيبات إضافية؟ تفضل       
 .السيدة النائبة من فريق األصالة املعاصرة

 :النائبة السيدة ابتسام غزاوي

 التوفيق للطالبات والطلبة اللي غيدوزو البكالوراي كنتمناو      
هاد السنة، اثنيا السيد الوزير، كنطالبوكم ابش ما تكررش املآسي 
دايل السنوات املاضية، واملوضوع تيتعلق برفض تسجيل الطلبة 
اللي عندهم بكالوراي قدمية، وكأن هاد شهادة البكالوراي هي 

اية. ريخ ابتداء واتريخ هنشهادة عندها اتريخ صالحية، عندها ات
هذا غري مقبول، هذا حق دستوري من حقهم يقراو. مسؤوليتكم 
 .الثابتة السيد الوزير، ابش أنكم تلقاو حلول ألوالد وبنات املغاربة
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الرئيس تعقيب إضايف      

يل الالنائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستق
 :للوحدة والتعادلية

 شكرا السيدة الرئيسة،

ا هو أنه كل سنة ويف هذه الفرتة، كلم بطبيعة احلال لألسف    
اقرتبت امتحاانت البكالوراي وكنعرفو هاد النقاش، كأنه امتحان 
البكالوراي هو جسر حنو شي حاجة ما عرفت كيف دايرة، يف 

طة، يف هذه احملفلذلك النجاح  االمتحاانتحني أنه امتحان من 
 .وحنن نتمىن لبناتنا وأبنائنا كامل التوفيق

السيد الوزير إنه من أجل حتصني هذه الشهادة من كل       
شائبة ليس فقط ابلتدابري الزجرية، لألسف أنه كل أايم هذه 

جترى فيها  إال وكنلقاو حميطات املراكز اليت االمتحاانت
ك ة، بل وأكثر من ذلكنات عسكرية أمنيثاالمتحاانت عبارة عن 

أنه حىت النيابة العامة تكون حاضرة، يف حني أنه التصدي للغ  
هي ابلربامج، مبراجعة مناهج اجتياز هذه االمتحاانت وكذلك 
املنظومة دايل الرتبية ككل. إذن فالبكالوراي اآلن حنا يف هذه 
االمتحاانت، هناك اآلن احلديث يف كل مكان حول طريقة إجراء، 

هاد يف إبداع وسائل الغ ، وهناك كذلك اجتهاد يف هناك اجت
التصدي هلذا، ماشي هذا هو املشكل، املشكل هو أن نراجع 
املنظومة دايلنا، أن نراجع طريقة اجتياز هذه االمتحاانت اللي 

 .نعتربها امتحاانت كسائر االمتحاانت فقط

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، شكرا انتهى الوقت السيد الرئيس ما بقاوش تعقيبات       
 ..إضافية. السيد الوزير، تفضل يف التعقيب، آه، عندك وقت

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 دة الرئيسة،شكرا السي
 السادة النواب احملرتمني،

طبعا، هاد التدخالت والتعقيبات كلها تدل على أن هناك       
ألسر الذي تنتظره ا االستحقاقتعبئة وطنية من أجل إجناح هاد 

 وينتظره الشعب املغريب، طبعا كتتويج للمسار الرتبوي والتكويين
احد العدد و  والتحصيلي ألبنائهم. بغيت يف البداية أوال نصحح

 :األشياءدايل 

األمر األول، حنن ال نتعامل يف قطاع الرتبية الوطنية مع -     
ملف الغ  يف امتحاانت البكالوراي مبقاربة جتزيئية، أان ذكرت على 
أنه املقاربة التحسيسية تستمر خالل املسار الدراسي ككل 
 وتتكثف بشكل كبري جدا يف سنوات احلصول على البكالوراي؛

كاين حىت واحد النوع من الدعم النفسي   ينثااألمر ال  
 الستحقاقاللمتعلمني واملتعلمات ابش نبينو هلم ابلفعل أن هذا 

عادي كسائر االمتحاانت األخرى، وابلتايل ينبغي أن يهيأ له 
ابلشكل املطلوب وبدون أن تكون له هالة كبرية جدا إال من 
انحية واحدة ونزيد أنكد عليها بشكل كبري، الناحية الواحدة 
والوحيدة اليت تتعلق بتوفري ظروف السالمة واألمن هلذا العدد 

ألف تلميذ وتلميذة،  331اهلائل من التالميذ والتلميذات؛ 
ابملناسبة أشكر شكرا جزيال السلطات املختصة اليت تساعد على 
أتمني حميط املؤسسات التعليمية وتوفري الظروف املالئمة حىت متر 

 يف أحسن الظروف؛ االمتحاانتهاته 

أقول للمرتشحني واملرتشحات من هاد املنرب  ثالثاألمر ال
خال اهلاتف احملمول إىل ، ماشي استعمال أن إداستعمالأن 

، ممنوع يف الغ  إدخاله ممنوع استعمالهاملؤسسات التعليمية ماشي 
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على كل تلميذ وتلميذة أن يدخل هاتفا حمموال إىل مؤسسة 
هلة تعليمية، وابلتايل عمليات التفتي  والتأكد ليست ابلعملية الس
كما   ،وال ابهلينة السيد النائب احملرتم، لكن ال بد وأن حترتم فيها

 .تفضلتم، الشروط الضرورية حىت متر يف أحسن الظروف هي أيضا

، يف املسألة اليت ينبغي أيضا أن توضح تتعلق بنقط املراقبة املستمرة
التعليم العايل أخربكم على أنه مل يعد يف املؤسسات ذات 

حملدود ا االستقطاباملفتوح، وال يف املؤسسات ذات  االستقطاب
إعتبار نقط املراقبة املستمرة يف اجتياز التالميذ للمبارايت أو يف 

كالوراي ال فهي عملية حمصورة يف نتائج الب ، وابلتايلاالنتقاءعملية 
أقل وال أكثر، مث أستغل هاته الفرصة أيضا ألؤكد على اهتمامنا  
كما اهتمامكم مجيعا ابحلرص على مصداقية هاته الشهادة الوطنية 
 .سواء يف الولوج إىل التعليم العايل أو يف الولوج إىل سوق الشغل

ابملناسبة أيضا ال يسعين إال أن أتوجه ابلشكر اجلزيل إىل خمتلف 
املتدخلني ما تنساوش راه كانوا واحد اجملموعة من املعتكفني 
 والزالو إىل اليوم معزولني على وليداهتم، معزولني على احمليط دايهلم

 حىت أيمنو امتحاانت وأسئلة البكالوراي ابملناسبة من بصفة شاملة
هاذ املنرب تنطلب أنه نقدمو ليهم كامل الدعم وكامل الشكر،  
كذلك سيتعبأ األساتذة لتصحيح امتحاانت البكالوراي. وهنا 
ابملناسبة نقول ليكم أنه األساتذة الوقت اللي كيدخلو هاذاك 

كل أستاذ   حرصا على أنه النقط يف كود مسار ابلنسبة للتالميذ راه
يدخل النقطة دايلو ابش ما يكون  وسيط اثين حرصا على مزيد 

 .من املصداقية ومزيد من الشفافية

وأخريا طبعا تعلمون على أنه امتحاانت البكالوراي هي تتويج ملسار 
معني دايل الطالب، وابلتايل حنن منفتحون ومقبلني على مراجعة 

س مثال نف االقرتاحاتنظام البكالوراي، منفتحون على كل 
ىل وسيعرف هذا اإلجراء طريقه إ االجتاهالتجارب الدولية يف هاذ 
 .التطبيق مستقبال، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السؤال املوايل عن إنصاف األساتذة املصححني للسيدات 
 .والسادة النواب من الفريق اإلشرتاكي

 :النائبة السيدة السعدية بنسهلي

مسألة التصحيح عملية حامسة ومصريية ابلنسبة للتالميذ وأسرهم، 
 أستاذ وأستاذة ملباشرة هذا 31.111وهاذ اجلنود اللي ما 

التصحيح ميارسونه يف ظروف غري مالئمة وبتعويضات هزيلة، واش 
وزارتكم عندها واحد اإلرادة ابش تراجع هاذ التعويضات أو توفر 
 .شروط مالئمة للتصحيح مبوضوعية ونزاهة ومصداقية؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير، اجلواب

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هاذ السؤال اللي طرحتيه فيه واحد 
اجملموعة من النقط نوضحها: أوال يف ما يتعلق بسالمة أطقم 

ز كما تعلمون، وهاذ مرك 9111احلراسة يف املؤسسات التعليمية 
العدد اهلائل من املكلفني ابحلراسة، طبعا هناك تنسيق قوي جدا 
مع السلطات األمنية املختصة من أجل التدخل الفوري يف كل 
احلاالت الطارئة وأتمني كذلك الظروف ماشي غري دايل 

راه حىت التصحيح، التصحيح خاص أتمني  االمتحاانت
جراء ثانية توفري الظروف املالئمة إلاملؤسسات العمومية. املسألة ال

التصحيحات حماطة بكل ضماانت السالمة واألمن مع انتقال 
فرتة التصحيح ابش ما يوقع  الضغط، من ثالثة أايم إىل عشرة 
أايم وهذا إجراء تيظهر يل مهم جدا، كذلك إسناد مسك النقط 
إىل املصححني حرصا على الوثوقية واملصداقية كما سبق وأن 
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وحتمل املسؤولية من خالل منظومة معلوماتية تسهيال  ذكرت
للمأمورية وحفظا حلق املتعلمني. يف ما يتعلق ابلتعويضات اللي 

 8دراهم ابلنسبة للثانوي و 3تفضلتو هبا صحيح أهنا هزيلة 
ابلنسبة لإلبتدائي واإلعدادي طبعا عاد كيكون منها اخلصم 

يضات ل للتعو الضرييب، حنن بصدد اإلشتغال على منظور شام
ذات الصلة ابمتحاانت البكالوراي بصفة عامة، ألن كاين حراس  
كاين هذوا اللي ما معتكفني، كاين اللي كيقومو ابلعمل دايل 

 .املراقبة، خمتلف املهام حنن بصدد مراجعتها

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة السيدة النائبة تفضلي

 :السعدية بنسهلي النائبة السيدة

السيد الوزير، هذه طبعا جمهودات يعين نشكركم عليها، ولكن 
الوضع القائم اللي كيشكي منو األساتذة هو أهنم يشتغلون يف 
ظروف غري مالئمة، األستاذ كيصحح كم هائل رغم أن الفرتة 

أايم هاذي يعين مهمة  91الزمنية احملددة كتعترب واحد اإلجناز مهم 
ظروف غري مالئمة، التعويضات احنا كنطالبو  جدا، ولكن يف

أبهنا تكون عدالة يف التعويضات ال يعقل أن األستاذ يعين كيحكم 
ا على مصري تلميذ، وابلتايل أن أسر يعين تتوق إىل أن حيصل أبناؤه
على نقط موضوعية كرتهتم بواحد الظروف وشروط قلنا غري 

ما   ن أطر إداريةمالئمة، إذن خاص عدالة يف التعويضات ألن كاي
كتقوم  بنفس اجملهود اللي كيقومو به األساتذة، وابلتايل  
كتخضع هاذ التعويضات إضافة إىل ذلك إىل الضريبة على 
الدخل، األستاذ كيقوم ابحلراسة يعين جندي مرابط كيقوم 
ابلتصحيح وابلتايل كيدخل هاذ النقط كذلك يف العملية دايل 

مراجعة  للي كتطلب منكممسار، إذن هذه جمهودات جبارة ا
 .جدرية وفورية

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف خبصوص هاذ السؤال، ننتقل إىل 
السؤال املوايل عن وضعية قطاع التعليم للسيدات والسادة النواب 

 .من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي
 .هللا الرمحن الرحيمبسم 

 شكرا للسيدة الرئيسة،
السيد الوزير احملرتم، نسائلكم عن اجملهودات اجلبارة من أجل 
النهوض بقطاع التعليم وخلق عدالة جمالية بني خمتلف جهات 

 .اململكة ومنها جهة مراك  آسفي؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير اجلواب

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيد النائب احملرتم، أوال هاذ القضية دايل النهوض مبنظومة 
 41ماي و 8التعليم هي كانت حصيلة لقاءين يف اللجنة يوم 

ن فيها نقاش مسؤول وأيضا مفصل، أو ماي لقاءات موسعة كا
إن شاء هللا احملور دايل التعليم العايل وفيه  91مازال كنتظران يوم 

غادي نقدمو كل املعطيات أيضا املتعلقة إبصالح املنظومة الرتبوية 
والتعليمية وخاصة ما تعلق منها ابحلرص على العدالة اجملالية سواء 

تمييز اإلجتماعية أو يف اليف البنيات التحتية أو يف اخلدمات 
اإلجيايب لفائدة املناطق اهلشة واملناطق ذات اخلصاص وخاصة يف 
العامل القروي، إذا شئت أن أعطيك بعض األرقام عن جهة مراك  
آسفي، ميكن يل نعطيك إمجاال على أهنا تعد اجلهة الثانية يف 
األرقام بعد جهة الدار البيضاء سطات وإليكم األرقام: عدد 
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من جمموع  94,2مؤسسة تعليمية  9111ؤسسات التعليمية امل
املؤسسات على الصعيد الوطين، املرتبة الثانية بعد اجلهة دايل 

، 111.111الدار البيضاء سطات، عدد التالميذ حوايل 
، %23، اإلعدادي %911مؤشرات التمدرس اإلبتدائي 

مدرس ومدرسة حوايل  44.111، %18والتأهيلي حوايل 
جمموع املدرسني واملدرسات، يف ما يتعلق ابلدعم من  94,8%

داخلية ويستفيد منها  943اإلجتماعي يف هاته اجلهة حوايل 
مليون درهم لتغطية  934ألف مستفيد ومستفيدة،  81حوايل 

نفقات ذات الصلة ابلداخليات وغريها، النقل املدرسي حوايل 
مستفيد ومستفيدة، ابملناسبة كنشكرو اجلماعات  48.319

الرتابية اليت تساهم بشكل كبري جدا يف تغطية النقل املدرسي، 
من  924.111مستفيد، و 841.111مليون حمفظة حوايل 

 ..برانمج تيسري، هذه كلها بعض

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي

شكرا السيد الوزير احملرتم على جوابكم الغين ابألرقام، إقليم قلعة 
السراغنة السيد الوزير املنطقة منكوبة تعليميا تتطلب تدخل 
عاجل، بلغ االكتظاظ مبستوايت قياسية من املؤسسات التعليمية 

تلميذ يف القسم، على سبيل املثال جمموعة  11االبتدائية، كتجاوز 
وجمموعة مدارس بوبكر الصبيحي، جمموعة  مدارس أوالد احلداد

مدارس طواهرة، جمموعة مدارس امحاد جمموعة مدارس زيتونة، أما 
املشرتك فاألستاذ واحد لستة أقسام، وحدة أوالد مثال وحدة أوالد 
عكو، وحدة أوالد علي، أما التعليم الثانوي فجل األقسام كتجاوز 

داري لطاقم اإلتلميذ يف القسم، مؤسسات ال تتوفر على ا 31
والرتبوي، ترحيل تالميذ املؤسسات التعليمية قسرا حنو مؤسسات 
بعيدة عن مقرات سكناهم، مثال العساسلة، البانكة وحرمان 

العديد منهم من حق التسجيل ابلنسبة األوىل رغم بلوغهم السن 
القانوين مدرسة الزهرة، مدرسة خالد بن الوليد مدرسة دوار 

  راه كنطلبو التعجيل هباذ املسائل اللي هيجديد، السيد الوزير 
 .هللا جيازيك ابخلري، وشكرا كارثية فهاذ اإلقليم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ إذن بذلك نكون آه كاين تعقيب 
 .إضايف تفضل السيد النائب

 :النائب السيد ادريس الصقلي عدوي

نقول د الشي اللي غالسيد الوزير، أان بغيت تستوعب معااي ها
تبطة ليك، اليوم اخلسائر املسجلة يف الرتبية أو يف التنمية البشرية املر 

اكثر من الفوارق املرتبطة  %31ابلفوارق يف الرتبية الوطنية تتجاوز 
ال ابلصحة ال ابلدخل، اليوم املغاربة حمتاجني واحد التعليم جيد، 

االخنراط لولوج و ما تيضمن  فقط القراءة والكتابة، ولكن تضمن ا
 .يف عامل التواصل واملعرفة، تيضمن الولوج واإلدماج

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، بضع ثوان السيد الوزير إيال بغييت

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

 :العايل والبحث العلمي ابلتعليم

أان بغيت غري بغيت نقول للسيد النائب احملرتم على أنه هاد األرقام 
اللي عطاو يف مؤسسات تفصيلية جزئية ميكن أن حيمل امللف إىل 
األكادميية اجلهوية ملهن الرتبية التكوين وحنن مستعدون للتنسيق 

 .مع األكادميية حلل هذه اإلشكاالت، شكرا
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 :رئيسة اجللسةالسيدة 

شكرا لكم السيد الوزير على إجابتكم على األسئلة املربجمة. ننتقل 
مباشرة إىل القطاع املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة، السيد الوزير 

 .مرحبا بك السؤال األول، نقطة نظام تفضل السيد النائب

 :)النائب السيد عمر بالفريج )نقطة نظام

 شكرا السيدة الرئيسة،

يف احلماية والدفاع عن هذه املؤسسة، احنا يف فيدرالية داخل 
اثنية لكل  91اليسار داب عام ونصف واحنا يف الربملان عندان 

سؤال ما تربمج حىت سؤال شفوي من هادي عام ونصف ويف 
الثواين فدفاعا عن الدميقراطية غري  1التعقيب اإلضايف عاطينا 

الوقت ابش  لقاو لينا شي حل ابش حىت احنا يكون عندان
نتكلموا، هاذي من اجلهة مالحظة اثنية داخلة يف نفس السياق 
ميكن لكم تطلبوا من احلكومة الوزراء اللي كيجيوا يبقاوا جالسني 
من األول حىت آلخر عالش حيث عدد دايل الربملانيني كنشوفوهم  
كنهبطو ابش يقدمو هلم ملفات دايل الدوائر دايهلم ابش حىت 

 .يبقى جالس معىن، شكرا اآلخر ابش اجلميع

 :السيدة رئيسة اجللسة

خبصوص املالحظة املتكرر كاتبوا اجمللس ابش جياوبكم ألن مكتب 
اجمللس هو الذي يربمج األسئلة املتعلقة ابجللسة، حسب طبعا 
راك عارف أنه ابلتمثيل النسيب، السؤال األول عن زجر التالعب 

الة لنواب فريق األصيف أمثنة الدقيق املدعم السيدات والسادة ا
 .املعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد موالي هشام املهاجري

السيد الوزير، بعيدا عن نتائج االنتخاابت، اإلجاابت اجلاهزة لكل 
داملليار دايل  912سؤال يف كل جملس نسائلكم على واحد 

السنتيم اللي كتمشي لدعم دقيق الفقراء فني كتمشي وكيفاش  
 .، وكيفاش كتعاقبوا املخالفني فيها؟ وشكراكدبروها

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

مة ئيس احلكو السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى ر 
 :ابلشؤون العامة واحلكامة املكلف

السيد النائب أوال الدعم كيمشي كاين اخلريطة القرى واألحياء 
  ما  والدقيق فيه املراقبة ما تنقولاللي كيمشي هلم هاد الدقيق، 

 81اليوم األخرية  91كاين  الغ  ما كاين  الفساد غري هاد 
طن دايل الدقيق اللي تقطعت إذن الدعم كيمشي ملستحقيه 
ولكن املشكل هو تيمشي لقرية معينة ممكن يكون فيها فقري 
وممكن يكون فيها غين ممكن يستفد، اآلن تتسناو هاد اخلريطة 

 .تهداف إن شاء هللا اللي حنا خدامني عليها، شكرادايل اس

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد النائب تعقيب

 :النائب السيد موالي هشام املهاجري

لألسف السيد الوزير مرة أخرى ما كنتلقاوش منكم اجلواب اللي 
غيشفي الغليل دايلنا، وهلذا احنا يف فريق األصالة املعاصرة تقدمنا 
بطلب من عقد مهمة استطالعية من أجل مراقبة دعم الدقيق 
املدعم وكذا غاز البوطان ألن بكل صراحة السيد الوزير احنا ما 

سنني وانتم  1ويف األرقام دايهلا،  بقيناش كنثيقي يف احلكومة
حتاولوا تقنعوان أبن الدعم دايل احملروقات كان كيمشي جليوب 

، اليوم السيد الوزير شكون كيحتاج  3/3األغنياء ومالني 
السيد الوزير الفقراء اللي كيحتجوا  3/3شكون اللي مقاطع مالني 

دايل  %21دايل الفقراء ما اللي مقاطعني اليوم،  % 21اليوم 
الفقراء ما اللي مدوخني السيد الوزير ألن عرفيت عالش داخوا راه 
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دوخهوم احلساب، املغاربة عياوا ما يزيد يف الطول وينقصو يف 
العرض ويتسلفوا ويديرو دارت ولكن آخر الشهر ما بقاش كيخرج 
ليهم احلساب السيد الوزير، اليوم املواطن ما حيلتوا للقفة ما حيلتو 

يطلقوا سيدان رمضان يشدوه احلوايج دايل العيد للضو واملا 
ى الصغري، يطلقوا العيد الصغري يشدوا العطلة الصيفية، خترج يتلق

العيد الكبري يسايل هاد الشي كامل يتلقى الدخول املدرسي وجنيو 
وانتما كاين  املليون يف الشهر 3 -4حنا هنا القليل فينا كيشد 

شهر وجيي السيد رئيس مليون يف ال 2 - 8اللي كيشد فيكم 
احلكومة يقول هلم العواشر هذا، هللا يسامح، هذا هو الكالم ابش 
غتحلو املشاكل داملغاربة، لعنوا الشيطان هذا هو الكالم، لعنوا 
الشيطان، حنا السيد رئيس احلكومة، جاللة امللك يف خطاب 
 العرش قال ما بقيت  كنثيق يف السياسيني، الشعب اليوم قاهلا لكم

ريح العبارة، وقاهلا ودارها آش كنتسناو؟ أان شخصيا كنطلب بص
من الدستور، وحيل  913من السيد رئيس احلكومة يطبق املادة 

وحيل احلكومة، وعاد ديك الساعة نرجعو للمغاربة  8اجمللسني ب
نقولو هلم املساحمة، عاد يبداو معنا صفحة جديدة، وشكرا السيد 

 .الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

هل هناك تعقيب؟ هل هناك تعقيب إضايف؟ باليت نشوف ايال  
كان عند نفس الفريق، تفضل، فريق األصالة املعاصرة، ايال 

 .مسحتو، وتفضل هضر قبل ما يتحل اجمللس، تفضل

 :النائب السيد عمر خفيف

 شكرا السيدة الرئيسة،

 زيدوانأان اللي تنتفاجأ منو هو كنطلبو ابش ت السيد الوزير احملرتم،
يف احلصص دايل هاد الدقيق املدعم وتكون اجلودة زينة، واليوم 
اصبحنا كنتفاجئو بواحد العدد دايل اجلماعات الرتابية اللي 
شطبتو عليها، حيدتوها، حيدتو هلا ديك احلصة دايهلا، ماليها  

كيتسائلوا، للسيد الوزير هللا جيازيك خبري شوف هاد جهة مراك  
؟ واش ابعو شي حد شي مسؤول فني مشى داك الدقيق دايلو
 حناكموه، فني مشى فني؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير، التعقيب

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

شكرا، احنا كنعرفوا نقولوا هللا يلعن الشيطان، ألن حنا عارفني 
كاين اللي جا حياربو، إذن احنا عارفني نقولو هللا يلعن اإلسالم،  

 .الشيطان، هاد الشي قلتوه وعاودتوه، ها باليت، صربو شوية اتين

 :السيدة رئيسة اجللسة

خليوا الوقت، وقفوا الوقت للسيد الوزير، صايف ايوا صايف شوية 
دايل اهلدوء هللا خيليكم، ايال مسحتو، ايال مسحتو، ايال مسحتو 

وه يكمل، واخا خليوه يكمل، ايوا راه انتم تكلمتو وقلتو يل خلي
بغيتو خليوه يتكلم، ايال مسحيت السيد.. خليوه تيكمل وغيجي 
التعقيب وقولو اللي بغيتو، واخا غري اصرب السيد النائب اصرب، 
ايال مسحيت، ايال مسحيت خليوه يتكلم، خليوه يتكلم غيكون 

د الوزير. غري غيتو، تفضل السيعندكم فرصة للتعقيب وقولو اللي ب
 .ما تقاطعوه 

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

غري أان ما تنكدب على حىت واحد، هاد الشي قالوه، وهادي ما  
كاملة ات شهر قالوه، جينا حناربو اإلسالم السياسي، هاداك 

دة، راه يف اإلسالم ما كاين فرق ما بني السياسي راه غري زاي
اإلسالم السياسي والسياسة، واش أان اللي قلتها؟ اان ما قلت  

 .هاد الشي باليت غري جناوب
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 :السيدة رئيسة اجللسة

وقفوا الوقت داي السيد الوزير، وا خليوه جياوب، السيد النائب، 
 السيد النائب ايال مسحت، ايال مسحت السيد النائب، ال ال
السادة النواب، السادة النواب، والسيد النائب راه كتدير الفوضى، 
راك انت قلت اللي بغييت، قلت نتحملو كاملني منشيو حباالتنا، 
حىت واحد ما هضر، خليه الاللة، آ السيدة النائبة، ايال مسحتو، 
ايال مسحتو، ايال مسحتو راه النائب قبيال قال اللي بغى، حىت 

ل أمور راكم مسعتوها، حىت شي واحد ما من واحد ما قاطعو، قا
ال قلتو اللي بغيتو، خليوه يقول اللي بغى وي حقوا يقاطع اآلخر

عندكم تعقيب جاوبو، ايوا ايال مسحتو، تفضل السيد الوزير، 
 .اعطيوه الوقت دايلو

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

 .ايوا هللا يهديهم، حنا تنديرو الدعاء

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .جاوب جاوب السيد الوزير ايال مسحيت

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

 .ال ال ايال ما سكتوش ما جناوب 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .ايوا هللا خيليكم

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

 ...ما تعطيني  أوامر

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .ايوا عاونوان شوية... تفضل

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

 .ات يسكتو على خاطرهم

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ..راه سكتو، تفضل السيد الوزير تفضل

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

 .ال ما ميكن 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .ال السيد الوزيرأ واش ايال بغييت جتاوب تفضل، راهم سكتوا

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

قلت أن الدقيق مدعم والدولة قامية ابلدعم دايلو، فعال كاين بعض 
املضاربني، كاين الفساد، هاد الشي متفقني، ولكن كل أسبوع راه  
ش،  كنعطيوكم األرقام، إذن أن تقول يل أن احلكومة ما خداما

كون ما خداماش، نعاودها راه ما جيددوش املواطنني فيها الثقة، 
فهمو املواطنني، داك الغوات، ماعندو ال ساس وال راس، غوتوا 
اد حىت تعياو ابش ما تتغوتو ابش ما تتسبوان والشعبية دايلنا تتزد

 ...عند اجملتمع ألن عارفينكم

 :السيد رئيسة اجللسة

دات لنواب، باليت السيد الوزير، السيايال مسحتو السيدة والسادة ا
والسادة النواب، هللا خيليكم، راكم قلتو ايل بغيتو، هذا ماشي 
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أسلوب راكم قلتو اللي بغيتوا حىت شي واحد ما قاطع النائب، 
 ..ايال مسحتو

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

 ..ايوا ما يعرفوش يسكتو

 :السيدة رئيسة اجللسة

دااب السيد الوزير هللا خيليك، ايال امسحتو، ايال مسحتو، ايال مسحتو 
 .السادة النواب، تفضل

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

 ، ايال خرج واحدألن كون كان السؤال اجلواب على السؤال دقيق
على املوضوع، غنخرج على املوضوع، بقى يف املوضوع حىت أان 
نبقى يف املوضوع، إذن اجلواب كان خارج املوضوع، ألن مشينا 
للمحروقات، مشينا األمور اخرى، حنا يف إطار الدقيق ألن 
الواحد ايال ما عندوش ما يقول كيخرج على املوضوع، هاد الشي 

اللي ما عندو ما يقول تيخرج على  عارفينو يف اجلامعة،
كنقول املشكل دايل الدقيق كندعموه ومستعدين  املوضوع،

ندعموه وغادي، إن شاء هللا، ملي يكمل هاد املشروع دايل 
االستهداف، غادي نعرفو الناس اللي غادي ميشي هلم الدقيق ألن 
حىت الدقيق كاين يل بعضني تيستافدو منو، وهداك الشي ما 

 ..ى، هاد البزولة اللي كرتضع من طرف شي بعضنيغادي  يبق

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا للسيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوايل، ايوا دااب هذا 
ماشي أسلوب، السادة النواب السيدات النائبات، ايال مسحتو 
هللا خيليكم، السؤال املوايل حول املقاربة احلكومية لتطوير وحتسني 

األعمال، للسيدات السادة النواب من فريق التجمع مناخ 
 .الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرمحان إبليال

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، ترتيب املغرب يف مناخ األعمال يؤثر سلبا أو إجيااب 
يف جلب اإلستثمارات، يف هاد اإلطار ما هي مقاربة احلكومة 

 .لتطوير وحتسني مناخ األعمال؟ شكرااحلالية 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير، اجلواب

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

شكرا، يعرف الربانمج احلكومي راه كتعرفوا، ابللي اهلدف هو 
ايلاله صوتوا على الكتاب  11للرتبة  81أنتقلو من الرتبة 

خاصنا نوصلو هلا،  11اخلامس، حنا كاين أمور التدابري اللي هاد 
، راه هذا تقدم كبري ألن فني كنا؟ كنا يف 11وإيال نقصنا للدرجة 

، إذن، احلمد هلل، املغرب كيتطور، وهاد اإلستثمارات اللي  981
 ااملغرب كان هو القبلة األوىل يف إفريقي 8198كتجي عرفتو 

لإلستثمارات األجنبية، لو مل يكن مناخ األعمال مناسب ما 
غادي  جييوا هاد اإلستثمارات الكثرية، إذن، احلمد هلل، البالد  
كتقدم، كيفاش نتعاونو مجيع، خاصة على مستوى القوانني ابش 

 .خترج بسرعة أن شاء هللا، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب، السيد النائب تفضل
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 :السيد عبد الرمحان إبليال النائب

مزاين كيظهر يل هاد التدابري وهاد اإلجراءات املتخذة يف هاد 
اإلطار مزاينة، ولكن بعض املرات تتبان أبهنا غري انجعة خاصة 
ابلنسبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت تشكل أزيد من 

من النسيج اإلقتصادي، طبعا خاص إجراءات أساسية  11%
اد اإلجراءات غادي ميكن نذكر خاصة السلم أخرى، ومن ه

واإلستقرار اإلجتماعي ال داخل املقاولة وخارج املقاولة وهاد 
املصطلح هذا فيه واحد اجملموعة دايل املكوانت، منهم منظومة 
األجور، قانون اإلضراب، منهم احلوار اإلجتماعي إىل آخره، هذا 

 واحد عندان من جهة، من جهة أخرى تيظهر يل أبنه خصنا تكون
املقاربة جديدة فيما يتعلق بسياسة التحفيزات، هاد التحفيزات 
 جيب أن متنح للمقاوالت اليت ختلق مناصب شغل ابلدرجة األوىل

من جهة اثلثة، حتسني مناخ األعمال جيب أن تكون له نتائج 
مباشرة وإجيابية على القدرة الشرائية للمواطنني، ألن املقاربة 

 .ب أن تقصي املقاربة اإلجتماعية، وشكراالليربالية ال جي

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف خبصوص هذا السؤال؟ تفضل       
 .السيد الوزير

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

قطعنا،  اللي فعال الورش ألن الورش طويل خاصنا نشوفو املسافة
وابش تعرف التقييم دايل املسافة اللي ابقية، وخاص عاود اثين 
هاد القوانني اللي كنعملو ماشي غري نصوتو عليهم، خاص 
 التطبيق دايهلم واملتابعة على أرض الواقع. اآلن، هاد املراجعة دايل

"les CRI"  هي بنفسها ملسايرة هاد املقاوالت الصغرى ألن
كنعملو جمهود ابش خنلقو  .ص الشغل كثريةهي اللي تتخلق فر 

مناصب شغل جديدة، ولكن مع األسف واحد العدد كبري دايل 

املقاوالت املتوسطة والصغرية كتموت، إذن هذا العملية خص فعال 
املواكبة، كاين كذلك قانون الشغل، ألن هاد قانون اإلضراب 

رج خي وغريه وهاد الشي عندكم يف الربملان إن شاء هللا نتمناو
 ..."la CNSS" بسرعة، خاص الناس تكون مسجلة يف

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. سؤال عن ارتفاع أسعار       
املواد الغذائية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيدة النائبة

 :سعيدة آيت بوعليالنائبة السيدة 

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اليت إختذهتا حكومتكم       
 ملواجهة ارتفاع األسعار، وآاثره اإلجتماعية؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

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

هاد السؤال كون تطرح األسبوع األول رمضان، نقولك فعال     
فعال األسعار كانت مرتفعة جدا ما فيهاش، اآلن احلمد هلل 
األسعار رجعات ملستواها العادي، إال مادة احلمص املستوردة 
وكاين أزمة عاملية، وال بعض املنتوجات اللي اياله كيدخلو 

و للسوق. اياله دخل les cerises للسوق. إيال بغييت تشري
اآلن املشكل، املشكل اشنو فيه؟ قلنا خاص الوفرة، الوفرة كاينة، 
املشكل ما الوساطاء، وهذا راه عمل جبار اللي خاصنا نقوموا 
 .به يف املستقبل إن شاء هللا ابش نقلصو عدد الوسطاء، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضلوا السيدة النائبة للتعقيب      
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 :سعيدة آيت بوعليالنائبة السيدة 

السيد الوزير، مت حترير األسعار بدون تفعيل اآللية الدستورية     
الضامنة للمنافسة العادلة ومنع اإلحتكار واملضاربة، وهو جملس 
املنافسة املعطل، ودون تفعيل قانون املنافسة واألسعار، النتيجة 
بقة طالسيد الوزير، استنزاف القدرة الشرائية للمواطنني، سواء ال

الوسطى اليت أصبحت أمام هزالة األجور، ومجودها تعي  على 
الكفاف، أما الفقراء فلهم هللا. مثن املا والضو والكرا والقفة عراهم 

 .وجوعهم

دايل البحور والسردين اللي هو كان غذاء  8 السيد الوزير،      
الفقراء طالع للسما، والقطاين واخلضرة حرقو اجليب، أما الفقري 

الغلة كيقول ليها موعدان اجلنة. األمن الغذائي السيد الوزير، مع 
أساسي لألمن اإلجتماعي وضامن إلستقرار البالد، واملقاطعة 
الشعبية لبعض املنتجات تعبري حضاري عن غضب املواطن من 
سلبية احلكومة يف مواجهة اللوبيات اإلقتصادية املتحكمة يف البالد 

 ..الشعبورقاب العباد، استمعوا لنبض 

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، تعقيبات إضافية       

 .خبصوص هذا السؤال، السيد النائب تفضل
 :النائب السيد عمر بالفريج
سنني وأنتما حاكمني هاذ البالد  8مع األسف يف مخسة اثنية، راه 

 .سنني وأنتما كتحكمو 8السيد الوزير، 
 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .هل من تعقيب إضايف آخر؟ فريق التجمع الدستوري تفضل
 :النائب السيد عبد الودود خربوش

السيد الوزير ارتباطا ابرتفاع األمثنة، عالقة أيضا مبوضوع الدقيق 
مليون،  84سنة كان الدعم كانو املغاربة  41املدعم، هذه تقريبا 

دمليون  91وكان يعين الدقيق املدعم، احلجم دايل الدقيق املدعم 

مليون والدقيق املدعم  43: 8192طن، القناطر عفوا، داب ف
فقراء مبعىن أن دفعنا عدد كبري من املواطنني الدايل املليون فقط،  8

دايل  912أو  918درهم عوض  911ابش يشريو الدقيق ب 
 .الدراهم، شكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير

املنتدب لدى رئيس احلكومة السيد حلسن الداودي، الوزير 
 :ة واحلكامةابلشؤون العام املكلف

وأان ما فهمت  ألن الربانمج احلكومي كجزء من األغلبية، راه كل 
شي صاوب الربانمج، ابلنسبة للسؤال األول راه منني جنيو الوزير 
تيسأل تيجاوب، أان قلت األسعار اخنفضت، وكاين التجاوب 
يعين واحد إيال جاب كل شي مصاوب، األورق مصاوبني حىت 

غنتعملو معكم، هاذ الشي اللي قليت يف اجلواب كيفاش احنا 
األستاذة، السيدة النائبة احملرتمة قلت ليك اليوم األسعار راه 
هبطات وجاوبيين واش هبطو وال ال، هذا هو اللي كيقول ال، 
هاالسويقات، السويقات منشيو لكل سويقة اآلن السردين  

 الدراهم 91كنتحدى هاذ الناس اللي كيقولو ال، إيال ما لقيناه ب
دايل األقاليم اجلنوبية، تنتحداكم، شوف هذاك الشي على 
حساب السويقة الش غادي متشي أنت إيال مشييت لشي سويقة 

، ما 91معينة شغلك، تنقول ليك كاين السويقات اللي فهم ب
، ما قلتيك  هاذ 94أو  98قلت ليك  ما كاين  اللي فيها ب

درهم،   81الشي، كاين ولكن تنقول ليك احلد األدىن وكاين 
درهم، إذن جملس املنافسة إن شاء هللا قريب  81كاين حىت ل

السيدة النائبة يكون، غري ابش نكونو إيال بغيتو أنتما تكوين مع 
املقاطعة شغلك، إيال بغييت اإلشهار للمقاطعة شغلك النائبة، هذه 

 .مسؤولية اترخيية
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 :السيدة رئيسة اجللسة

كرا السيد الوزير على شكرا السيد الوزير، إيال امسحتو، ش
مسامتكم يف هاذ اجللسة بعد استيفاء األسئلة، منر مباشرة إىل 
تناول الكلمة وفق املادة، وا إيال امسحتو ال، إيال امسحتو املادة 

دايل تناول الكلمة،  3من النظام الداخلي مربجمة فيها  918
نا يالسيد الوزير املكلف ابلعالقة مع الربملان معنا، راه كيوقع ل

مشكل يف الربجمة يف كل جلسة، وهاذ اجللسة وقع عندان مشكل، 
املعارضة، والنظام  8من األغلبية و 8دايل املواد،  3احنا عندان 

الداخلي ينص على التناوب بني الفرق واجملموعات النيابية، 
احلكومة لألسف الشديد احنا ما عارفين  كيفاش كتفاعل، 

لي  لبات أخرى، أشنو التتفاعل مع بعض الطلبات وترفض ط
كيوقع كنلقاو فرق كتجي تتناول الكلمة يف كل مرة ألن النقط 
دايهلا اللي مدرجة تقبل، ما عرفناش أشنو املعايري، وكنلقاو فرق 
ال تقبل وكنجيو كنلقىاو أن الفرق تتكرر وفرق ما كتهضرش، 
لذلك هللا جيازيكم خبري ساعدوان، ساعدوان فهاذ املسألة اليوم 

دايل نقط تناول الكلمة، األوىل املتحدث األول شي  3 عندان
واحد من فريق األصالة واملعاصرة، شي انئب أو انئبة ألن مكتوب 
عندي الرئيس، أو الرئيس، الرئيس أو أحد أعضاء الفريق يتعلق 

يف  8192-8198مبقاطعة امتحاانت املوسم اجلامعي اجلاري 
ضل، نعم أ ئبة حمرتمة يتفاجلامعات املغربية، شي انئب حمرتم أو ان

السيد الوزير إيال امسحيت يل هللا خيليك، قلت اان واحد املالحظة 
 .السيد الوزير تفاعل معها تفضل

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

إذن احنا كنحرسو كحكومة أنه يوقع التفاعل مع طلبات 
اإلحاطة، كيبقى املسألة تقديرية ابلنسبة للوزراء على حساب 
اجلاهزية دايهلم، ولكن راه كاين مقتضى يف النظام الداخلي الفريق 

النيايب اللي كيلقى راسو حترم من اإلمكان أنه يطرح قضية، راه  
 .عل والية، هاذ الشي ما كيتفكيمكن ليها تربمج يف اجللسة امل

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .مزاين إذن إيال اتفقنا، صايف إيال اتفقنا نفعلوه

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

 .القانون ال حيتاج إىل االتفاق من أجل التطبيقات

 :جللسةالسيدة رئيسة ا

 .ال ألن احنا كنديرو ابتفاق مع احلكومة

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

 ..إيال امسحيت يل نكمل

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل

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

 .معنيون ابحرتامه ..القانون ال حيتاج التفاق من أجل تطبيقه

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، إذن حنا يف إطار تنظيمنا الداخلي غنبقاو نديرو       
ابلتناوب، بغض النظر على إتفاق احلكومة أو عدمه. تفضل 

 .اجللسة املقبلة إن شاء هللا تفضل السيد النائب..

 :النائب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرئيسة،
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ها نريد يف الفريق أن حنيط اجمللس علما ابملقاطعات اليت عرفت      
بعض اجلامعات املغربية، وأتكلم هنا عن جامعة سيدي حممد بن 
عبد هللا بفاس، حيث عرفت املقاطعة، يعين شلت املقاطعة كل 
املرافق اجلامعية. واألسباب دايل املقاطعة أثرانها منذ أن وجلنا هذه 
القبة، إنطالقا من وضعية السكن اجلامعي، انطالقا من الوضعية 
اليت يوجد عليها اإلطعام اجلامعي، وغلق أحد املطاعم اجلماعية 
هباد املؤسسة، انطالقا من النقل اجلامعي واملعاانة دايل الطلبة 

اد الفضاء اجلامعي دايل التحصيل والعلم والفكر. والطالبات فه
أيضا يف ملف تدبري املنح، كلها كانت يعين إشارات منذ الدورة 

 .السابقة على أنه املوسم الدراسي لن ينتهي خبري

طبعا هي مناسبة ابش حنييو السادة األساتذة واإلداريني       
تحصيل جل الوالطلبة على اجملهودات اللي دارت طيلة املوسم من أ

العلمي، ولكن اإلكراهات اللي وقعت املتعلقة هباد الوضعية اللي  
كيتواجد عليها هاد احملاور اللي تكلمت عليها خبمسة، أيضا يف 
احرتام املواعيد دايل اإلمتحاانت ما بني املؤسسات اجلامعية على 
املستوى الوطين، التأخر يف إعطاء الشواهد ما بني هاد املؤسسة 

ة اجلامعية وحرمان الطلبة من اجتياز بعض املباراة، أيضا واملؤسس
 41هاد اجلامعة كان فيها مؤشرات، الطلبة أكثر من شهر و

يوم وما دايرين إضراب عن الطعام، ميعىن هاديك اليقظة  41أو
اللي تكلمتمو عليها السيد الوزير، يف من جواب سابق فهاد 

لو ش ميكن حناجللسة، خصها تكون من قبل وتبع وتواكب اب
املشاكل يف حينها، ماشي حىت توعص ويوقع اللي وقع. ولكن 
اآلن، ميكن احلمد هلل ما كان  هناك عنف، مكان  هناك عنف 
وهادي هي نقطة القون ملا وقع متا. لذلك جيب أن تكون هناك 

 ...إستباقية يف معاجلة امللف

 :السيدة رئيسة اجللسة

ر يف وقت. تفضل السيد الوزيشكرا السيد النائب، انتهى ال      
 .دقيقتني

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد النائب احملرتم،

أوال ما كنتكلموش على اجلامعات املغربية، تنتكلمو على      
مجاعة فاس احلمد هلل. ابملناسبة نقول للسادة النواب احملرتمني 
والرأي العام أنه االمتحاانت يف كل اجلامعات املغربية متر يف 
أحسن الظروف، هناك حاالت معزولة نتابعها مثل احلالة دايل 

ة األسبوع املاضي زرت املدين فاس. مادام تكلميت على فاس، أان
وعقدت اجتماعا مع السيد الوايل وخمتلف السلطات املعنية 
حبضور السيد رئيس اجلامعة ابلنيابة، وكذلك رئيس املكتب 
اجلامعي لألعمال االجتماعية والثقافية للطلبة، وتداولنا هاد الشي 
يان باللي ذكرتو نقطة نقطة، وأصدران بياان رمبا راكم اطلعتو عليه، 

أصدرته رائسة اجلامعة حددت فيه خالصة هذا اللقاء. آش فيه؟ 
فيه برجمة حي جامعي ومطعم جامعي جديد، فتح احلي اجلامعي 
دايل ظهر املهراز إن شاء هللا ابتداء من السنة القادمة، احلمد هلل 
هناك بالغ اآلن لفك اإلضراب عن الطعام اللي كانوا واحد ستة 

تمني إهتمام كبري جدا وشديد، وكنت  دايل الطلبة، وكنا مه
كنتابعو يوميا حىت الليل، ألنه عناية ابحلالة الصحية دايهلم، احلمد 
هلل وصلنا إىل حلول، وكنتمىن إن شاء هللا أنه تربمج االمتحاانت 
إن شاء هللا دايل الطلبة يف أقرب اآلجال، طبعا جمالس املؤسسات 

جمند  واريخ املناسبة، الكلوجملس اجلامعة ما اللي غادي حيددو الت
ابش ميكن متر إن شاء هللا االمتحاانت يف ظهر املهراز يف سايس 
يف أحسن الظروف ضماان حلق أبنائنا يف سنة دراسية ما تكون  
سنة بيضاء وهادي، والوضع إن شاء هللا يف حتسن، وستمر إن 

 .شاء هللا االمتحاانت يف أحسن الظروف، شكرا
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 :ةالسيدة رئيسة اجللس

شكرا السيد الوزير، القضية الثانية دائما يف إطار فرق       
املعارضة، فريق األصالة واملعاصرة حول وضعية العامالت يف 

 .حقول الفراولة ابلداير اإلسبانية، تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

 شكرا السيدة الرئيسة،

غل أن وزارة الش املعقول السيد الوزير، من العيب ومن غري      
 العتداءاتلتنفي تعرض العامالت املغربيات ابحلقول اإلسبانية 

اجلنسية، بل تذهب إىل حد أن األمر جمرد تشوي  ال أساس له 
من الصحة. حنيطكم علما السيد الوزير اليوم أن هاذ املوضوع 
أصبح قضية رأي عام دويل أثري يف العديد من القنوات التلفزية 

انية، وكنسجلو التلفزة القناة اإلسبانية السادسة أثريت اإلسب
جمموعة من املواقع سواء اإللكرتونية أو الصحف الورقية ابجلارة 
اإلسبانية، بل أثري يف العديد من املواقع الدولية، واللي على أساسو 
مت فتح حماكمة أحد األشخاص اللي قام هباذ الفعل اإلجرامي 

 .ربياتاجتاه هاذ العامالت املغ

السيد الوزير مسألة تعرض العامالت املغربيات للعنف واإلعتداء 
اجلنسي داخل احلقول اإلسبانية أمر حقيقي، بل مت تداوله كذلك 
داخل الربملان اإلسباين، عن طريق وضع سؤال من طرف انئبة 

حالة إجهاض يف منطقة ويلبا اإلسبانية  921إسبانية وأكدت أن 
منها يف صفوف هؤالء  %11تسجيلها و يف اجلنوب اإلسباين مت

العامالت، وأنتما السيد الوزير كتقولو أبن قمتو بزايرة خالل جلنة 
د مشرتكة ومل تتلقو أي شكاية يف املوضوع، درتو ابملثل القائل السي
الوزير أنكم درتيو مبثل النعامة اللي تدير راسها يف الرملة عندما 

قريات سناو من النساء الفهتب العاصفة، السيد الوزير كيفاش كت
معدومات حمكورات كيأديو انرين ضريبة اخلبز املر، اخلبز احلار 

 ..السيد الوزير، جييو

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيدة النائبة، شكرا انتهى الوقت، إيال امسحتو 
عندان نفس إيال تبغي عندان نفس املوضوع عند  السيد الوزير

 مث تعقب مرة واحدة، تفضل السيدة النائبةالفريق اإلشرتاكي، 
 .الفريق اإلشرتاكي

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

 شكرا السيدة الرئيسة،

بكل أسف السيد الوزير، نسجل صومكم ماشي يف رمضان عن 
الكالم ملدة تزيد عن ثالثة أشهر يف موضوع أاثر الرأي العام الدويل 

عاملة مغربية  98.111واملغريب، املوضوع تيتعلق أبزيد من 
تشتغل يف احلقول اإلسبانية يف ظروف قاسية، تنتأسفو السيد 
الوزير على عدم التفاعل والتجاوب دايلكم مع املبادرات دايلنا 
النيابية للحضور إىل جلنة القطاعات اإلجتماعية لتدارس الوضعية 
 عوالشروط احلمائية اللي وفرتوها هلاذ العامالت املغربيات قبل توقي
العقود معهم وخصوصا ما شاب النسخة األخرية من مشاكل 
وجتاوزات، حيث اشتكت العديد منهم عن جتاوزات خطرية، عن 
ابتزازات، عن إعتداءات جنسية، عن حترشات، مضايقات، منعهم 
من التطبيب، من الراحة، احتجاز الواثئق دايهلم، السب والشتم، 

ا أصحاب هاذ وسياسة التدليل واإلحتقار اللي تينهجوه
 .الضيعات

السيد الوزير، تدوالت جمموعة متاع املواقع متاع التواصل 
اإلجتماعي تقارير متاع بعض وسائل اإلعالم الوطنية والدولية 
اإلسبانية، واللي أكدت على واقعة اإلبتزاز والتحرش اجلنسي اللي 
 عجلت مطالبة الربملان اإلسباين والسلطات اإلسبانية بفتح حتقيق

رغم من رفض بعض املعتدى عليهم من تقدمي شكايتهم خوفا ابل
 .من فقداهنن للشغل دايهلم أو عدم استقباهلن يف النسخ السابقة
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األمر ما تيعتلق  فقط السيد الوزير ابلتحرش األمر تتعلق 
ابلظروف اجملحفة اللي وافقتو عليها يف حق املرأة املغربية، شروط 

ن اللي وافقتو عليه، تكون اإلشتغال، عدد ساعات العمل، الس
املرأة تتوفر على األطفال، األماكن فني تيكونو العاملة املغربية 
ماشي هي األماكن اللي تيكونوا فيها العامالت األوروبيات 
 98املراحض خمتلطة، ساعات االشتغال اللي تتكون أكثر من 

الساعة وهي حانيا على ظهرها، كان عليكم السيد الوزير من 
  .ترافقوا هاد العامالت أبطر مغربية كفأةاملفروض 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 3شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، تفضل السيد الوزير يف 
 .دقائق

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

أوال أأتسف أن البعض يروج معطيات غري صحيحة، أان مل أنفي 
 لالبتزاز، ألنه كالمي كان حول حالة تعرض العامالت املغربيات

واحدة ذكرها موقع أملاين هي اليت مت تداوهلا وحققنا يف هذا احلالة 
فتبني أبن هذه احلالة ال ميكن أن تكون قد تعرضت لالبتزاز، ألهنا 
يف التاريخ عينه كانت هذه السيدة ال تتوفر على حد السن الذي 

وكالة كن  للوزارة وال اليبيح هلا أن تشارك يف هاد العمل، وما مي
وال السلطات اإلسبانية غتقبل واحد السيدة اللي ما كتوفرش فيها 
السن، إذن ابش نسدو ها املوضوع ألن ما بنيتم عليه تدخلكم 
ماشي صحيح، وغنقول لك املسائل الصحيحة، الوزارة دايلنا 
توصلت من مصاحل السفارة اإلسبانية يف أواخر السنة املاضية 

 ألف عاملة فالحية لدى شركات إبقليم 99تشغيل  بعرض قصد
hwelva  إضافة إىل العامالت املعاوانت اليت يقدر عددهن
عاملة، إذن ليس هذه أول سنة يتم فيها تشغيل  8111

العامالت، فقد مت تشغيلها سنوات وسنوات واحلمد هلل العملية  
كانت كتمر دائما بسالم، هذا ال ينفي إمكانية احتمال وقوع، 

يعين، حترش جنسي أو اعتداء كما يقع يف مجيع بلدان العامل ويقع 
حىت داخل املغرب، وأان أعرف هذا ملا كنت مسؤوال نقابيا، كانت 

 .تصلنا شكوى يف هذا املوضوع

ملواكبة هذه العملية وإجناحها مت تشكيل جلنة حكومية على 
مستوى رائسة احلكومة هبدف أتطري هذه العملية، سواء بتنظيم 
عملية انتقاء العامالت ومواكبة حصوهلن على واثئق السفر 
والتأشرية وأتمني التنقل واالستقبال وهو ما مت يف أحسن الظروف، 
الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات يعين حبضور ممثلني عن اإلدارة 
اإلسبانية واجلمعيات املهنية واجلمعيات يف مخسة مراكز جهوية 

ية تبعا لذلك تراخيص للعمل حيث أصدرت السلطات اإلسبان
عاملة وهو رقم قياسي  91943ماي  2غادر منهن إىل حدود 

 مل يتم حتقيقه منذ دخول اإلتفاق املربم بني البلدين يف جمال اليد
وهاد العمل والسلطات، هاد  8119يوليوز  81العاملة بتاريخ 

نتكلم هاد العدد ميكن  8119العمل مؤهل لالرتفاع، إذن نتكلم 
ممكن، وحنن نصرح  4وال  8ألف، توقع حالة وال  81يوصل ل

ونؤكد أننا سنتعامل حبزم مع التحقيق القضائي الذي..، والنتائج 
اليت سيتم الوصول إليها، وسنواصل مواكبة هذه العملية لكي أن 

 .يتم، يعين، إحاطتها بكامل شروط النجاح

إلعتداء لقة ابوأريد أن أؤكد أنه قبل أن يتم تداول األخبار املتع
والتحرش، قام وفد كما قلتم مغريب أو وفد مشرتك مغريب إسباين 

وفعال  hwelva ماي بزايرة ميدانية إلقليم 99و 91يوم 
استمعنا للعامالت، ما تلقينا حىت شي شكاية، هنار غنتلقاو شي 
شكاية وأان يعين وجهت نداء إىل العامالت وأوجهه من هذا املنرب،  

ا أن كتعرض..، عليهعاملة مغربية يساء إليها و م: "أي كنقول هل
تتقدم إىل املصاحل القنصلية، عليها أن تراسل الوزارة وحنن سنقوم 

 .مبا هو متعني يف هذه احلالة

نؤكد لكم هبذه املناسبة أن وزارة الشغل واإلدماج املهين 
والقطاعات احلكومة املعنية ستظل متابعة ويقظة من أجل ضمان  
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العامالت، سنواصل التنسيق مع السلطات اإلسبانية كرامة 
إلحاطة عملية تشغيل العامالت، كما قلت، بكل الضماانت 
املمكنة، سنتابع التحقيق الذي فتحه االدعاء العام سنتعامل مع 
النتائج ايل سيفضي إليها، نرحب ودعوت قبل أن أيت إىل الربملان 

لكي  مة استطالعيةدعوت جملسكم واجمللس اآلخر إىل القيام مبه
أنخذ املعطيات من جهات مسؤولة، يعين، املواقع عندها احلق 
تنشر ما تريد، ولكن احنا بغينا معطيات وغادي نعطيكم معطيات 
وسنتعامل مع كل املعطيات بطريقة إجيابية لكي حنسن هذه 

 ..العملية، ألهنا هتم، ما تنساوش، أبن األمر يتعلق

 :السيدة رئيسة اجللسة

السيد الوزير، شكرا على تفاعلكم، املوضوع األخري يتعلق شكرا 
بتوفري املواد اإلستهالكية خالل شهر رمضان وحماربة املضارابت 
التجارية للمجموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، تفضل السيدة 

 .النائبة

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

 شكرا السيد الرئيسة،

وابلعودة يعين للحديث عن األسعار مع كثرة  ،السيد الوزير احملرتم
الطلب يف هاد الشهر املبارك، دائما كيتطرح السؤال دايل اجلودة 
واملشكل دايل اإلحتكار واملضاربة، واملشكل دايل الوسطاء، هاد 
املشكل اللي وىل فعال يعين كيشكل واحد اجملموعة من املشاكل 

حلوت ثال غري دايل اعلى أرض الواقع ولينا كنشوفوها. نعطيو م
ملا كيخرج من املرسى، كيخرج بثمن من يد ليد ليد ليد كيوصل 
للمواطن بثمن ابهظ، السيد الوزير، احلوت هنار السبت يف سال  

درهم،  41درهم، البارح السردين، البارح كان ب 81كان ب
يعين، إيال كانت هذا املسألة هذا، كيعين، كتصرحو أبن كاين 

 أهنا تشدد املراقبة وأبهنا يتم اختاذ دراهم، فكنتمىن 91ب
 .اإلجراءات الالزمة يف هذا اإلطار

السيد الوزير احملرتم، األسعار يف رمضان املفروض أهنا تكون       
يف املتناول، ولكن لألسف كنلقاو العكس، كنلقاو يف رمضان 
املواد األساسية كرتتفع بواحد الشكل كبري، واملواطنات واملواطنني 

الوزير، ابملوازاة مع ارتفاع األسعار كنلقاو املدخول دايهلم  السيد
واقف، كاين مواطنني ما عندهم حىت مدخول. السيد الوزير، 
احلكومة خصها تتخذ كاع اإلجراءات ابش أن املواطن توفر ليه 
 .ديك لقمة العي  اللي ما كايطلب  شي حاجة كبرية من غريها

ملا كنتكلمو كنشوفو واحد  كذلك، السيد الوزير احملرتم،      
العدد كبري دايل املواطنني اللي مشاو هنجو هاد الطريق دايل 
املقاطعة دايل واحد العدد دايل املواد اإلستهالكية، مزاين نوعاو 
أبنه كاين مشكل، كاين مشكل حقيقي ألن أي سلوك كيكون 
يعين عندو أسباب، ومزاين نسمعو هلاد املواطنات وهاد املواطنني، 

مزاين زائد أننا نسمعو هلم نتخدو التدابري الالزمة واإلجراءات و 
أننا نتجاوبو معهم وأننا نوفرو هلم داك الشي اللي كيطالبو به، ألن 

 .هذا هو الدور دايلنا كحكومة وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير      

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

شكرا، ال أظن أننا حمتاجني للمزايدة يف هاد الشي، ال أظن       
أننا حمتاجني للمزايدة، كأنكم انتما يف احلكومة وتتهمو احلكومة 

شي اللي لما كتصنت  للناس، هذا هو اللي تيفهمو املواطن، هاد ا
قليت هو اللي غادي يفهموه الناس. أان كنتحداك ايال ما لقييت 
السمك دايل األقاليم اجلنوبية ابلنص دايل هاد الثمن، ومنشي 
معاك، ايال كان دايل مهدية، إيال من غري دايل مهدية متافق 
معاك، ألن الناس بغاو احلوت اللي حبرى خرج من البحر.. وخليين 

ق عاكم اليوم، ايال شرييت دايل مهدية ايّه أان متفنتكلم، أان خنرج م
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معاك، كاين هباد الثمن، واش قلت لكم ال ما كاين . تنقول لكم 
درهم، وحنا مستعدين  91و 91دايل األقاليم اجلنوبية اقل بني 

ديرو جلنة خنرجو كنتحداكم، ديرو جلنة خنرجو دروك خنرج معاكم 
ال جلديدة، ايك أسيدي سدروك، منشيو ألي سويقة، منشيو لسال ا

اجلديدة حداان، ومنشيو هلا ونشوفو األمثنة.. واه، ال ابش ما 
نبقاوش نفّهمو الناس اشنو املشكل دروك؟ اشنو املشكل؟ هو 
ايال كان واحد خارج مسكني تيبيع عندو صنيديق، كاين 

كيلو، كيخرجو لربّا كيخصو جييب األجرة   81الصندوق فيه 
ايال ربح غري  grosق، أما اللي تيبيع بدالنهار دايلو يف صندو 

سنتيم رابح، ولكن داك اللي تيبيع غري صنيديق صغري شحال  11
 .بغى يبيع خاصو حىت هو ايكل ويشرب

إذن، تنقولو فعال املواد موجودة، وعندي األسعار عندي املواد  
كلها نعطيها لكم ابالحتياطات اللي خدينا، أما نقولو كاين 

 األسعار خمتلفة، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابهلل عليك واش عندك احلق تقويل هلذاك للي كيبيع ويشري ما 
؟ عالش كنتزايدو على الناس؟ قولو يل أش ندير 81تبيع  ب

معاه؟ ال املراقبة عندو احلق، غدا انت فالح وال كتبيع حىت واحد 
، الناس كيختارو، ايال 1وال ب 91ما يقول لك بيع مطيشة ب

غايل، كل واحد وجهدو، واش خاص يكون الرخيص ويكون ال
هذا ما كاين  يف السوق وال ال؟ قولوا لنا ما كاين ، وإيال كان 

 .ما كاين ، كنتحداكم خنرجو دروك، بال ما نتزايدو بيناتنا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا لكم السيد الوزير، أهنينا جدول أعمال هذه اجللسة،       
 .رفعت اجللسة شكرا للجميع

 
 
 


