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 نيالثانية والتسعحمضر اجللسة 
 

 (.م8192 يونيو 11ه )9341 رمضان 26 اإلثنني :التاريخ

 سلس النوا..جم ة لرئيسة الثامنالنائب حياة بوفراشنة السيد: لرائسةا

حلادية ابتداء من الساعة ا اثنان ومخسون دقائقو  تانساع :التوقيت
 ة.الثامنعشر صباحا والدقيقة 

األسئسلة الشفوية املتعسلقة ابلقطاعات  مناقشةاألعمال: جدول 
 احلكومية التالية:

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعسليم العايل والبحث 
 العسلمي؛
 إعداد الرتا. الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة؛ 
 العدل؛ 
 املكسلفة ابلنقل؛ كتابة الدولة 
  الوزارة املنتدبة املكسلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة

 ؛العمومية
 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ 
 ؛الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل 
  الوزارة املنتدبة املكسلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع

 مة.كو ابسم احل املدين الناطق الرمسي
 

 :السيدة حياة بوفراشن رئيسة اجللسة

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 .افتتحت اجلسلسة

 السيدات والسادة،
 السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
من دستور املمسلكة، وعمال مبقتضيات  911طبقا لسلفصل       

مواد النظام الداخسلي جملسلسنا املوقر، نسلتقي مرة أخرى يف جسلسة 
ن سؤاال وثالثو  اثنانلألسئسلة الشفهية. ويتضمن جدول أعماهلا 

ايل شفهيا، هتم قطاعات الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعسليم الع
ة . الوطين والتعمري واإلسكان وسياسوالبحث العسلمي، إعداد الرتا

املدينة، العدل، القطاع املكسلف ابلنقل، القطاع املكسلف إبصالح 
اإلدارة وابلوظيفة العمومية، األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 
اإلجتماعية، الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل، وأخريا القطاع 

 .ديناملكسلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع امل

السيدات والسادة، قبل البت يف األسئسلة، أرجو من السيدة       
 .األمينة التفضل بتالوة املراسالت الواردة عسلى الرائسة

 :السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيسة،

توصسلت رائسة اجملسلس من السيد رئيس احلكومة، مبراسسلة       
حييط فيها اجملسلس عسلما أبنه متت دعوة املرشح السيد مصطفى 
سالمة لشغل املقعد الذي كان يشغسله السيد مصطفى املنصوري، 

احملسلية  يةاالنتخاباملنتخب سابقا عضوا مبجسلس النوا. عن الدائرة 
 .الناظور

 : ومن احملكمة الدستورية، توصل مكتب اجملسلس .

  يقضي برفض الطسلب الرامي إىل إلغاء  92/77قرار رقم
 اجلزئي الذي أجري ابلدائرة احملسلية الناظور؛ االقرتاعنتيجة 
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 يقضي إبلغاء انتخا. السيد أمحد  92/72 قرار رقم
اجلزئي  االقرتاعاملرابط السوسي، عضوا مبجسلس النوا. عسلى إثر 

ة احملسلي االنتخابيةابلدائرة  8197ديسمرب  89ي أجري يف الذ
املضيق الفنيدق، عمالة املضيق الفنيدق، وأتمر بتنظيم انتخاابت 

 .جزئية يف هذه الدائرة

ومن السيد الوكيل العام لسلمسلك، رئيس النيابة العامة، توصل       
مكتب اجملسلس بتقرير حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسري النيابة 

 .8197العامة لسنة 

 عدد األسئسلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل      
سؤاال كتابيا، مت  939سؤاال شفواي،  66هبا جمسلس النوا. هي: 

 .سحب سؤالني كتابيني وشكرا لسلسيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 شكرا السيدة األمينة،
 السيدات والسادة،

فقط فيما خيص الطسلبات املقدمة من لدن  أود اإلشارة      
من النظام  958السيدات والسادة النوا.، بناء عسلى املادة 

الداخسلي جملسلس النوا.، املتعسلق ابلتحدث يف موضوع عام أو 
طارئ. فقد عربت احلكومة عن التفاعل مع الطسلب املوجه لكاتب 

العايل  مالدولة لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعسلي
والبحث العسلمي، من طرف السيد النائب احملرتم سعيد ابعزيز عن 
الفريق اإلشرتاكي، حول تصريح السيد كاتب الدولة املكسلف 

. ابلتعسليم العايل يف الربانمج التسلفزي "مثري لسلجدل" خبصوص غيا
 .العدالة اجملالية بني اجلامعات

.، أنه بناء وأود كذلك أن أخرب السيدات والسادة النوا      
عسلى طسلبات ورغبات الفرق، مت التداول يف املكتب حول تفعيل 

يف أقصى مداها. وابلتايل فقد تقرر ابإلمجاع وستكون  958املادة 
املراسالت يف املوضوع سواء ابلنسبة لسلحكومة، أو ابلنسبة لسلفرق، 

أننا ستربمج ابتداء من اإلثنني املقبل إن شاء هللا، يعين بشكل 
 8دايل األسئسلة اليت ترد يف جمال اإلحاطة.  3سلى األقل تسلقائي ع

دايل املعارضة طبعا بفريقيه، وإثنني لألغسلبية عسلى أساس التناو. 
حول طرح األسئسلة، بطبيعة احلال ستصسلكم مراسالت يف هذا 

 .شكرا ،الشأن

إذن عسلى بركة هللا، نشرع يف بسط األسئسلة املدرجة يف جدول       
تعسليم بقطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين وال أعمالنا، ونستهسلها

العايل والبحث العسلمي، مرحبا السيد الوزير. إذن هناك سؤاالن 
هلما وحدة املوضوع، ويتعسلق األمر جبودة التعسليم ابلعامل القروي، 
وسيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من السيد الوزير. 

سيدات النوا. احملرتمني عن إذن السؤال األول، لسلسادة وال
 .اجملموعة النيابية لسلتقدم واالشرتاكية

 :النائب السيد سعيد إد بعلي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 .السالم عليكم وعواشر مباركة

 السيدة الرئيسة،
السيد الوزير، سؤالنا اليوم يتعسلق ابإلجراءات اليت تنوون       

 .وشكرا ؟القروياختاذها حول حتسني التعسليم ابلعامل 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، إذن السؤال املوايل لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني       
 .عن فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد عبد الرمحان حريف

 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
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حسني تعتزم وزارتكم اختاذها لتنسائسلكم عن التدابري اليت       
 .ظروف التمدرس ابلوسط القروي وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا، تفضسلوا السيد الوزير      

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

 شكرا السيد الرئيسة احملرتمة،
 ت النواب احملرتمني،السيدات والسادة النائبا

 ليلة القدر مباركة،
يشكل النهوض مبنظومة التعسليم ابلوسط  اكيف كتعرفو       

القروي، من أهم األولوايت اليت تشتغل عسليها الوزارة يف إطار تنزيل 
، وكذا 8141-8195مضامني رؤية إسرتاتيجية لإلصالح 

الربانمج احلكومي ابعتبار التحدايت الكربى اليت يعرفها هاد 
-الوسط، واملرتبطة أساسا مبجموعة من املعيقات السوسيو

 .قتصاديةا

ولسلتذكري، فإن الربانمج احلكومي لسلوالية احلالية تضمن واحد       
العدد من املقتضيات مرتبطة إبعطاء متييز إجيايب لفائدة األوساط 
القروية وشبه احلضرية واملناطق ذات اخلصاص مع اختاذ التدابري 
الضرورية لتشجيع متدرس الفتيات يف البوادي. وعسلى هذا 

 ختصيص جمموعة من العمسليات حتقيقا ملبدأ األساس، فقد مت
األنصاف وتكافؤ الفرص، سيستفيد منها الوسط القروي عسلى 
مستوى تطوير العرض املدرسي وأيضا توفري الدعم اإلجتماعي 
لسلتعسليمي، وأتهيل املؤسسات التعسليمية والداخسليات، أو من خالل 

 .توفري احلاجيات الضرورية من املوارد البشرية

عض األرقام ابلنسبة هلاد التمدرس يف الوسط القروي؛ عسلى ب      
مستوى توسيع العرض املدرسي وصل جمموع املؤسسات التعسليمية 

 6111مؤسسة منها  99.111عسلى املستوى الوطين تقريبا 

دون احتسا. عدد الفرعيات السلي  %53مؤسسة، أي ما يعادل 
املدارس  فرعية. بسلغ عدد 94.111يناهز تقريبا.. السلي جتاوز 

عسلى  221وحدة، حني وصل عدد الداخسليات  983اجلماعاتية 
 ابلوسط القروي؛ 535املستوى الوطين، 

عسلى مستوى أتهيل املؤسسات التعسليمية بصدد هاد السنة،       
عسلى املستوى الوطين،  1599مت االستفادة من هاد التأهيل تقريبا 

 ا؛مؤسسة السلي مت أتهيسله 5849، %55ابلوسط القروي 

ابلنسبة لسلفرعيات، حنا منخرطني فواحد الربانمج دايل إعادة       
 .أتهيل مجيع املؤسسات الفرعية عسلى املستوى الوطين

سي اجلديدة املرتقبة مبوسم الدخول املدر  لإلحصاءاتابلنسبة       
مؤسسة تعسليمية جديدة  27املقبل، سيعرف هذا املوسم بناء 

 %34وسط القروي، أي ابل 47ابألسالك الثالث، منها 
 .مدارس مجاعاتية إضافية 91ابإلضافة إىل 

ابلنسبة لسلخدمات، ستواصل وزارة التجهيز خدمات الدعم       
د من اقتصادية اليت حت-اإلجتماعي ملواجهة املعيقات السوسيو

 االستهدافالتمدرس، وذلك من خالل مراجعة آلية ومعايري 
 ..."ابلنسبة لسلربانمج دايل "تيسري

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا. تفضسلوا أحد السيدات والسادة       
 .النوا. عن اجملموعة النيابية ابلتعقيب

 :النائب السيد سعيد إد بعلي

شكرا السيد الوزير عسلى اجملهودات السلي كتقومو هبا، ولكن       
نقدر نقول لك أن ابقي هناك خصاص كبري جدا، ابخلصوص يف 
العامل القروي. ونعطيكم أمثسلة مثال إقسليم الصويرة السلي كنتشرف 
ابلتمثيل دايلو، مثال هناك أقسام السيد الوزير، فيها القطرة لدرجة 
أن التالميذ ما كيسلقاوش فني يقراو يف وقت الشتاء وال حىت يف 
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وقت الشمس؛ غيا. مثال املرافق الصحية لدرجة أن الفتيات 
مدارس ألن ما ميكنش، ألن كتعرفو مسّلي  اضطرو أنه ما جييوش لسل

كيجيو من الصباح حىت العشية ابش تقضي احلاجة دايهلا ما 
ميكنش هلا؛ هناك قسلة األقسام السيد الوزير، كتسلقى قسم واحد أنه 

ا لسلدروس إم  داملستوايت، التسلميذ ما حيسلتو يرد البال 3أو  4فيه 
بة حىت وال ابلنس دايلو وال دايل الزميل دايلو سواء ابلنسبة ليه

يف قسم واحد؛ هناك السيد الوزير،  4و 8لسلمعسلمني، أهنم كيكونوا 
مثال ابلنسبة لقسلة املوارد البشرية، ويف حالة ما أهنا كاع إيال كانت  
كتسلقى مشكل إما يف الكهربة دايل املنازل دايهلم وال يف املاء دايل 

لعامل القروي ارس اباملنازل دايهلم وكتسلقى، السيد الوزير، أن مثال املد
ما كتسلقاهاش جمهزة مثال ابحلجرات دايل األنرتنيت وال ابلنسبة 
دايل العسلوم الطبيعية مثال. وكنتمناو، السيد الوزير، أنكم توليو 

 .شكرا ،واحد اإلهتمام إلقسليم الصويرة ألنه كيعاين وكيعاين بزاف

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .بالتجمع الدستوري تعقيشكرا، السيد النائب عن فريق       

 :النائب السيد عبد الرمحان حريف

 شكرا السيد الوزير،

حنن يف فريق التجمع الدستوري، نعترب أن التعسليم أولوية من       
  األولوايت لصسلته القوية بتطوير اقتصاد املعرفة ومنظومة القيم، وهو
كذلك رافعة أساسية لتحقيق التنمية والنمو والولوج إىل سوق 
الشغل والرقي اإلجتماعي. ال خيفى عسليكم السيد الوزير، أن 
التعسليم يف الوسط القروي يعرف مشاكل عديدة سواء عسلى مستوى 
البنية التحتية أو عسلى مستوى املوارد البشرية. ورغم وجود برامج 
الدعم اإلجتماعي لتشجيع التمدرس، فإن اهلدر املدرسي ال زال 

 .يف صفوف الفتياتمتفشيا ابلوسط القروي خصوصا 

دي قاسم إبقسليم سي االبتدائيةالسيد الوزير، تعاين املدارس       
، فرغم اجملهودات اليت قامت االكتظاظمن عدة مشاكل كمشكل 

هبا وزارة الرتبية الوطنية يف هذا البا.، وأصدرت مذكرات لسلحد 
من هذه الظاهرة. فإننا ال زلنا جند مستوايت أبعداد هائسلة تتعدى 

تسلميذ يف القسم، غيا. احلراسة وانعدام  31بعض األحيان يف 
األسوار وخاصة يف الفرعيات مما جيعل املؤسسة عرضة لسلسرقة 
والتخريب، ويف بعض األحيان تتحول الفرعية إىل إسطبل لسلماشية 

 ...صيفا، احلاجة املاسة وهي

 :السيدة رئيسة اجللسة

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

 :النائب السيد عبد الغاين جناح

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، يعاين التعسليم إبقسليم شيشاوة وخاصة يف اجملال       
القروي أوضاع مزرية نتيجة اخلصاص يف األطر الرتبوية وقسلة 

وضعف التمدرس  االكتظاظاحلجرات الدراسية، مما يؤدي إىل 
داملستوايت يف حجرة دراسية  4غيا. اجلودة، حبيث يتم مجع و 

واحدة، كما أن إحدى املدارس ابإلقسليم أطر تربوي واحد يدرس 
ست مستوايت، كما أن احلصة الدراسية لسلتسلميذ القروي ال 

يف ابقي املدن املغربية.  32ساعة يف األسبوع، بدل 41تتعدى 
بداية  ة هذه املشاكل يفهلذا، أتساءل عن التدابري املتخذة ملعاجل

املوسم الدراسي املقبل، كما أسائسلك السيد الوزير، عن مصري 
الثانوية التأهيسلية جبماعة "سبت مزوضة" اليت برجمت يف سنة 

 .وشكرا السيد الوزير ،وحلد اآلن مل ترى النور 8196

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ ال تعقيب. إذن منر إىل       
السؤال املوايل املتعسلق ابخلصاص املسجل عسلى مستوى األطر 
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التعسليمية لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق التجمع 
 .الدستوري، تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيدة الرئيسة،

د الوزير، وحنن عسلى مشارف هناية السنة الدراسية، ويف السي      
اجليد لسلدخول املدرسي املقبل. نسائسلكم السيد  االستعدادإطار 

 .الوزير، عن مدى اخلصاص املهول يف األطر التعسليمية؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير، تفضسلوا      

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

 شكرا السيدة الرئيسة احملرتمة،

السيدة النائبة احملرتمة، أود التأكيد يف البداية أن موضوع       
اخلصاص مل يعد مطروحا نسبيا مبنظومة الرتبية والتكوين، وذلك 
بفضل اجملهودات اليت بذلتها الوزارة يف هاد السنوات األخرية 
مركزاي، جهواي، وإقسليميا. ابلنسبة هليئة أطر التدريس، تكفي 
 اإلشارة لعمسلية التوظيف بعقود اليت تبنتها احلكومة خالل املومسني

موظف أستاذ جديد مت إحلاقه  45املتتاليني، واليت بسلغ جمموعها 
يف  83.111؛ 8196-8195يف  99.111ابلقطاع، 

ايت دد املستو مما مسح بتقسليص االكتظاظ وتع 8196-8197
التعسليمية داخل القسم الواحد خاصة ابلعامل القروي. كما مت 

متعاقد جديد برسم هاد املوسم  81.111توظيف هاد السنة 
يتسلقون حاليا تكوينا ابملراكز اجلهوية لسلرتبية والتكوين، وسيتم 
توزيعهم إن شاء هللا يف الدخول املدرسي املقبل عسلى 

ذلك مت اعتماد معايري اخلرائط الرتبوية النظرية و  ابلنسبة.. ،األقسام

تسلميذ يف القسم ابلنسبة لسلمستويني األول  41بعدم جتاوز معدل 
 ...يف املستوى 43والثاين ابتدائي، وأقل من 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب      

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيد الوزير،

ولكن عسلى مستوى الواقع السيد الوزير، نالحظ العكس أان       
صراحة تفاجأت عندما مسعت من إجابتكم أنه ليس هناك أي 
خصاص، يف حني أن الواقع يقول عكس ذلك. إذا كنتم السيد 
الوزير، أو الوزارة الوصية توافق كل سنة عسلى طسلبات األساتذة 

هو من  سيب والسليواألستاذات عسلى اخلروج املبكر أو التقاعد الن
حقهم، واش الوزارة الوصية عندها إسرتاتيجية استباقية ابش تعوض 
هاد النسبة العالية من األساتذة واألستاذات السلي غيخرجو 
لسلتقاعد؟، وإذا كان احلل األنسب السلي كان عمالتو احلكومة يف 
وقت ما هو األساتذة واألستاذات واملتعاقدين، السلي من هاد املنرب  

هلم كل الشكر واالحرتام والتقدير واإلمتنان عسلى هاد احلل كنوجه 
السلي قاموا به لبالدان، إال أنه هاد األساتذة واألستاذات كيعانيو 
من عدة مشاكل السلي الوزارة خاصها أتخذ بعني اإلعتبار يف 

 ...مشاكسلهم حىت يتسىن هلم

 :السيدة رئيسة اجللسة

 اخلصاص عسلى مستوىشكرا، هل من تعقيب إضايف حول       
األطر التعسليمية؟ ال تعقيب. إذن السؤال الرابع يف هذا املسلف حول 
إسرتاتيجية إصالح منظومة الرتبية والتكوين املمتدة إىل سنة 

، لسلسادة والسيدات النوا. احملرتمني عن فريق األصالة 8141
 .واملعاصرة، تفضسلوا السيد النائب

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

6 

 :النائب السيد توفيق امليموين

 ا السيدة الرئيسة،شكر 

السيد الوزير احملرتم، إسرتاتيجية إصالح منظومة الرتبية       
 .االسرتاتيجية، الكل يسمع عن هاد 8141والتكوين املمتدة إىل 

املرجو إعطاء اخلطوط العريضة هلذا اإلصالح، وكذلك التدابري 
 .شكرا ؟االسرتاتيجيةاملزمع اختاذها لتنزيل هاد 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .السيد الوزير      

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

 شكرا السيدة الرئيسة احملرتمة،

السيد النائب احملرتم، البد من اإلشارة يف البداية أن اجلوا.       
عسلى سؤال حول راهن منظومة الرتبية التكوين وأفقها املنشود، 
يقتضي حيزا زمنيا كافيا. ولقد حظي املوضوع بنقاش مستفيض 

 96 والثقافة مبجسلسكم املوقر يومي واالتصالداخل جلنة التعسليم 
 النقاش يف السلقاء املزمع انعقاده ماي املاضي، وسنواصل هاد 41و

من الشهر اجلاري  91إن شاء هللا األسبوع املقبل يوم الثالاثء 
 .بتدارس إسرتاتيجية إصالح التعسليم العايل والبحث العسلمي

كما تعسلمون، فإن احلكومة جعسلت التنزيل الفعسلي واملتجانس       
لرؤية إسرتاتيجية إلصالح منظومة الرتبية والتكوين يف صميم 

يف  يجيةاالسرتاتأولوايهتا، حيث متت ترمجة مضامني هذه الرؤية 
مشروع قانون إطار، ويهدف هذا القانون إىل حتديد املبادئ 

د ، ووضع قواعسرتاتيجيةاال واالختياراتواألهداف األساسية 
إلطار تعاقدي وطين مسلزم لسلدولة ولباقي الفاعسلني والشركاء 

 .املعنيني

ومن أجل حتقيق هاد األهداف، فقد حدد مشروع هذا       
القانون مجسلة من التدابري واإلجراءات الالزمة لضمان تعسليم ذي 
جودة لسلجميع. وانطالقا من احملددات املرجعية لإلصالح اليت 

التنزيل  ، فقد شرعت الوزارة فعسليا يفاالسرتاتيجيةنتها رؤية تضم
التدرجيي لإلصالح، وذلك عسلى مستوى خمتسلف مكوانت املنظومة 

 أن مشروع القانون اإلطار الذي سيعرض كوال شالرتبوية الوطنية. 
عسلى أنظار املؤسسة التشريعية املوقرة، بعد استكماله ملسطرة 

ق زاري، سيشكل فرصة ساحنة لتعمياملصادقة من طرف اجملسلس الو 
هاد النقاش حول مضامينه من أجل جتويده وجعسله خارطة طريق 

 .لإلصالح الرتبوي ابلنسبة لسلسنوات املقبسلة إن شاء هللا وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب لسلسيد النائب      

 :النائب السيد توفيق امليموين

وأطسلقت  هي متت االسرتاتيجيةالسيد الوزير، خبصوص هذه       
حتت شعار "اإلنصاف واجلودة واالرتقاء اجملتمعي والفردي". 
السيد الوزير ابلنسبة لإلنصاف، بعد ثالث سنوات من إطالق 

، يالحظ أبن هناك توجه حنو مزيد من تكريس االسرتاتيجيةهاد 
ىن كذلك مي، مبعالتعسليم اخلصوصي عسلى احلسا. التعسليم العمو 

يتوفر  التسلويح إبلغاء جمانية التعسليم. فالتعسليم اخلصوصي لطبقة معينة
ع عسلى كل مقومات التعسليم، يف املقابل التعسليم العمومي يفتقد جلمي

 املقومات ابلنسبة لعامة الشعب؛

ابلنسبة لسلجودة السيد الوزير احملرتم، ال ميكن احلديث عن       
 ا، ال ميكن احلديث عن اجلودة يف األحياءاجلودة يف البوادي حالي

الشعبية، ال ميكن احلديث عن اجلودة يف البوادي واملناطق اجلبسلية 
ابخلصوص. هناك أطفال مشتتون يف الطرقات العامة، معرضون 
لسلسرقة ومعرضون لالختطاف، ومعرضون لسلحصار، لسلثسلوج، 

ا م ومعرضون كذلك جملموعة من املخاطر السلي كيعرفها البعد عن
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بني السكن وما بني املدارس السلي كيسلجأو هلا. هناك مدارس 
حملرتم، يف ا مهرتئة، ال ميكن احلديث عن اجلودة بتاات السيد الوزير

البوادي وكذلك يف املناطق اجلبسلية ابلنسبة لسلتعسليم. مبعىن هاد 
الشعار السلي جات به هاد املنظومة هادي دايل اإلصالح 

ن من بعد لسلتعسليم، يالحظ أ سرتاتيجياالأو املخطط  االسرتاتيجي
ثالث سنوات من إطالقه، فسلم تتضح ولو ابدرة صغرية من وزارتكم 
ومن حكومتكم، السيد الوزير احملرتم، لطمأنة الشعب املغريب عسلى 

 ...أن فعال أن التعسليم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا. تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ال تعقيب. السؤال       
املوايل حول تقييم البكالوراي املهنية لسلسيدات والسادة النوا. 

 .احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد بلعيد أعلوالل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

ة منذ عن حصيسلة إقرار الباكالوراي املهني السيد الوزير احملرتم،      
 ؟ملتوقع هلا نسائسلكمأكثر من سنتني واألفق ا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضسلوا السيد الوزير      

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

 شكرا السيد النائب احملرتم،

بداية أود التذكري بدواعي إحداث البكالوراي املهنية، ملا هلا       
من مزااي وإجيابيات عسلى نظامنا التعسليمي. ونذكر عسلى سبيل 

 :املثال

تنويع العرض املدرسي وفتح آفاق جديدة عسلى مستوى  -      
تيسري سبل االندماج يف احلياة العمسلية لسلشبا.، وذلك عرب تقوية 

ين، النظام الرتبوي العام، وقطاع التكوين املهاجلسور واملمرات بني 
 عالوة عسلى إمكانية متابعة الدراسة اجلامعية؛

إشراك املقاوالت يف وضع الربامج البيداغوجية لسلتكوين  -      
 املهين، حىت يصبح التعسليم مطابقا ملتطسلبات سوق الشغل؛

إجياد فرص لسلشغل لسلشبا. من جهة، وتوفري أطر وتقنيني  -     
سلقطاع اخلاص من جهة أخرى حيث مت حتديد التخصصات بناء ل

عسلى حاجيات املقاوالت الشريكة. خالل هاد املوسم الدراسي 
تسلميذ وتسلميذة  88.111مت تسجيل حوايل  8197-8192

مؤسسة اثنوية أتهيسلية عسلى  411يف املسالك املهنية لسلبكالوراي يف 
ية، وتدرس مسسلك لسلبكالوراي املهن 88املستوى الوطين، يف 

مؤسسة من التكوين املهين. كما  811احلصص املهنية تقريبا يف 
تضاعف خالل هاذ السنة عدد املرتشحني يف البكالوراي، كنا تقريبا 

مرتشحة ومرتشح يف  8951، وصسلنا هاد السنة 958يف 
 .البكالوراي

اآلفاق املستقبسلية، الوزارة بصدد القيام بتقييم هلاذ العرض       
اجلديد الذي انطسلق املوسم الفارط وعرف حصول.. انطسلق  الرتبوي

، وأول فوج خترج السنة الفارطة، من هاذ 8195-8193يف 
التقييم إن شاء هللا غادي نفتحو آفاق جديدة وتنمية العرض 

 .الرتبوي

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، السيد النائب التعقيب      

 :النائب السيد عبد الواحد بوحرشة

 السيدة الرئيسة، شكرا
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شكرا السيد الوزير عسلى اجلوا. القيم، ونشكر من خاللكم       
الوزارة عسلى إحداث هاذ املسسلك السلي قسلتو فيه أبن هو تنويع 
العرض املدرسي وخسلق مسار مهين والرفع من جودة التعسليم. إال 
أنه السيد الوزير، من خالل هاذ التجربة دايل ثالث سنوات أي 

إىل حدود اآلن، هناك نواقص عديدة حيث يتم  8193من سنة 
تدريس املواد األساسية التخصصية ابلسلغة الفرنسية، مما يشكل 

ية عائق التعبري الكتايب والتواصل الشفهي، ويؤثر سسلبا عسلى املردود
 .ويساهم يف اهلدر املدرسي دون حتقيق األهداف املرجوة

السيد الوزير، ما مصري عدد كبري من التالميذ الذين مل       
يستطيعوا مسايرة التخصص املهين الصناعي أو الفالحي، وفشسلوا 
يف حتقيق النتائج املرجوة؟، وهلذا ما هي اآلليات املعتمدة لرفع 

 املخيم عسلى التالميذ وأولياء أمورهم، وحتديد الفوارق بني االلتباس
 وراي املهنية؟التكوين املهين والبكال

ويف األخري السيد الوزير، ومن حيث متابعة التخصصات       
املهنية ابلتعسليم العايل، يبدو أن األفق ال يزال غري واضح، مما ميكن 
أن يشكل عامل إحباط قد يسهم يف ثين عزائم التالميذ وعزوفهم 
عن التوجه إىل هذه املسالك لكي يتابعوا دراستهم اجلامعية. وال 

لسيد الوزير، من اإلشارة أنه جيب إبرام اتفاقيات شراكة لسلتأطري بد ا
وضمان إدماج هاد الفئة مع وحدات إنتاجية ومقاوالت صناعية 

 .وفالحية، وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب عسلى احرتام الوقت، هل من تعقيب       
انتشار املؤسسات  إضايف؟ ال تعقيب. سؤال حول عدم مالءمة

التعسليمية لسلتوزيع السكاين ببعض املناطق، لسلسيدات والسادة 
النوا. احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضسلي السيدة 

 .النائبة

 :النائبة السيدة مرمي وحساة

السيد الوزير، يعرف توزيع املؤسسات التعسليمية ابملناطق       
اكنة هاد كبريا وغيااب واضحا لسالقروية واجلبسلية ابخلصوص، خسلال  

املناطق السلي كتعاين أصال من التهميش واهلشاشة. كيفاش السيد 
الوزير، يف جتمعات سكنية السلي كتزيد يف بعض األحيان عسلى 

سنوات  7نسمة، كيضظر فيه الطفل أو الطفسلة يف عمر  3111
أنه يتنقل عشرات الكيسلومرتات طسلبا لسلعسلم واحلياة دايلتهم مهددة 

خلطر. اآلابء دايهلم لألسف كتبقى قدامهم جوج حسلول، اي إما اب
ليداهتم أراضيهم ابش و  هباميهم، ويسمحو يف اهلجرة ويسمحو يف

يقراو، اي إما خيرجوهم من القراية وهاذ الشي كيتسبب يف اهلدر 
ي  ما نساوش أن هاذ الشو  ملدرسي السيما يف صفوف الفتيات.ا

تفاع رى كتزويج القاصرات، ار كيرتتب عسليه مشاكل اجتماعية أخ
نسبة الطالق والوفيات يف حالة إيال كان احلمل يف سن مبكرة. 
واملؤسف من هذا كسله السيد الوزير، أن هاذ املناطق تصبح مصدرا 
وخزاان لسلخادمات لألسر السلي كتقري وليداهتا يف البعثات األجنبية 

ير، أشنو ز ويف املدارس الراقية، عسلى ضوء هاذ املعطيات السيد الو 
اين؟. توزيع املؤسسات التعسليمية لسلتوزيع السك انتشاردرتو ملالءمة 

 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضسلوا      

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

 شكرا السيدة الرئيسة احملرتمة،
 السيدة النائبة احملرتمة،

تشكل العدالة اجملالية إحدى أهم انشغاالت الوزارة سواء       
عسلى مستوى توسيع العرض املدرسي وأتهيل البنيات األساسية 

تنويع  بقدراهتا، أو عسلى مستوى واالرتقاءوتوفري املوارد البشرية 
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 ارةاإلجتماعي. جتدر اإلش العرض الرتبوي وتعزيز خدمات الدعم
أن مقاربة التخطيط والتمويل املعتمدة عسلى صعيد الوزارة، تراعي 
حتقيق التوازن بني األهداف واملوارد املادية والبشرية املتوفرة، كما 
تروم حتقيق التكافؤ يف توزيع هاد املوارد ابجلهات أخذا بعني 

  :اإلعتبار واحد العدد دايل احملددات منها

 يف اجلهات واألقاليم كمحدد هـام مراعاة اجلانب الدميوغرايف -   
 يربز التوزيع اجلغرايف لسلساكنة ومناطق التواجد؛

إعمال عسلى التمييز اإلجيايب داخل اجلهات والذي يهم املناطق  -  
القروية واملناطق ذات اخلصاص، األخذ بعني اإلعتبار التطور 
املسجل عسلى مستوى املؤشرات الرتبوية ابعتبارها لوحات قيادة 

التطور احلاصل يف الشأن الرتبوي عسلى مستوى اجلهات  تربز
 .واألقاليم

من بني هاذ املعايري خاصكم تعرفو أبن ابش ميكن لينا خنسلقو       
واحد العدد دايل املدارس إما ابتدائية وال إعدادية وال أتهيسلية،  
كنظرو عسلى عدد األطفال يف سن التمدرس، املسافة القصوى بني 

لتالميذ، واليت من املفروض أن يقطعها التسلميذ املؤسسة وإقامة ا
لسلوصول إىل املدرسة، أعداد التالميذ ضرورية لفتح مؤسسة 

ة تعسليمية، درجة تشتت الساكنة اليت ستعطيها املدرسة، توفر البني
التحتية يتم أيضا حتديد إحداث املؤسسات يف مكان مالئم وبعيد 

ذ وسالمة التالميعن كل املخاطر اليت من شأهنا أن هتدد صحة 
والعامسلني ابملؤسسة أو تؤثر عسلى العمسلية التعسليمية، وسيستحسن 
اختيار موقع تتوفر فيها البنية التحتية الضرورية، وأيضا نسبة 

 ...االنقطاع

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير شكرا، تفضسلوا السيدة النائبة التعقيب      

 

 :النائبة السيدة مرمي وحساة

السيد الوزير، تكسلمتو عسلى العدالة اجملالية، ما ميكناش نتكسلمو       
عسليها واحلد من الفوارق اإلجتماعية إيال ما بديتوش من التعسليم 
السلي هو األساس والسلي كيتعرب طوق جناة دايل بزاف دايل املغاربة 
ألنه هو احلل الوحيد ابش ينهضو ابألوضاع اإلجتماعية دايلتهم.  

سنة عسلى اإلستقالل أننا نتكسلمو عسلى  61و من بعد كنا كنتمنا
جودة التعسليم، ولكن دااب ها العار غري يسلقاو الوليدات فني يقراو 

 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة عسلى احرتام الوقت، هل من تعقيب       
 .إضايف؟ تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر امحني

تسلميذ بثانوية الداخسلة "أوالد  4311وزير، أكثر من السيد ال      
من أهم أسبابه غيا.  االكتظاظبرحيل" اترودانت، وهاذ 

إعدادايت ابجلماعات اجملاورة أو اثنوايت أتهيسلية. لذا نطالبكم 
السيد الوزير، إبحداث إعدادية جبماعة "ايكودار املناهبة" اجملاورة 
وإحداث نواة اثنوية جبماعة "سيدي واعزيز". كما نطالبكم 

لسلي اإبضافة قاعات إلعدادية السليمون اليت ستفتح يف السنة املقبسلة و 
قاعة، نطالب  88القاعات فقط ال تكفي، وكان مربجما هبا  7هبا 

إبضافة قاعات. كما نثري انتباهكم السيد الوزير، أو نطالبكم حبل 
 .8117مشكل إعدادية "زاكموزن" اليت توقف هبا البناء منذ 

 :السيدة رئيسة اجللسة

ل لسؤاا ئب، السؤال أو تعقيب إضايف آخر؟شكرا السيد النا      
املوايل حول أتمني ولوج الطسلبة اجلامعيني وطسلبة الدكتوراه لسلعالج 
واخلدمات الصحية، لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن الفريق 

 .اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، تفضسلوا السيد النائب
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 :النائب السيد حلسن حداد

السيد الوزير، السؤال حول مدى تفعيل القانون اخلاص       
 .ابلتغطية اإلجبارية لسلطسلبة شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضسلوا      

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

شكرا السيد النائب احملرتم ومرتني، مرة ألنك طرحيت املوضوع       
ألننا بصدد واحد احلمسلة دايل التوعية لفائدة الطسلبة ابش أو مرة 
ال و من هاذ النظام. أو دلسنة اجلامعية إن شاء هللا يستافبداية ا

 991، الغالف املايل املخصص هو 8195هاذ الربانمج بدى يف 
دايل املسليون درهم، العدد دايل الطسلبة املتوقع أهنم يتسجسلو 

عدد السلي عندان اليوم عمسليا ، لكن ال822.111ويستافدو حوايل 
، إذن عدد ضعيف وضعيف جدا إىل حدود 41.111هو 

8196. 

دايل السلجنة املكسلفة هباد املشروع عسلى  االجتماععقدان       
مستوى رائسة احلكومة يف اجتماعات متتالية، وتبني ابلفعل أن 

إشكاالت يف املرسوم التطبيقي املتعسلق بنظام التغطية  هناك
الصحية، ألنه كان فيه سحب الواثئق، واملصادقة عسلى اإلمضاء 

ايل اليوم لتواحد العدد دايل التعقيدات اإلدارية، وقفنا عندها واب
الوزارة أعدت مشروع مرسوم معدل، وقعه السيد الوزير وسيأخذ 
طريقه إن شاء هللا إىل الدراسة يف جمالس احلكومة حتضريا لسلدخول 

 l'égalisation املقبل. وابملناسبة، تنقول أن هاذ القضية دايل
دايل التسجيل  le portail غادي تبقاش وأنه يفا شي مال اكذو 

غادي تكون واحد اخلانة دايل التسجيل يف نظام يف اجلامعة 
 .التغطية الصحية من أجل تبسيط املساطر

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، السيد النائب تفضسلوا      

 :النائب السيد حلسن حداد

السيد الوزير، املشاكل السلي كاينة مطروحة وهو أنه هذاك       
سليه؛ وهذا تكسلمتو عاملوقع اإللكرتوين معقد بشكل كبري جدا، 

ة، املسألة الثانية وهو املسامهة دايل الطسلبة راه مرتفعة ابلنسبة لسلطسلب
فتنظن جيب إعادة النظر ابلنسبة لسلمسامهة ألن كاين واحد 
املسامهة السلي موجودة يف املوقع اإللكرتوين، كاينة هاديك املسألة 

سنة السلي تتحددوها ابلنسبة لسلطسلبة، كاين طسلبة  41دايل 
سنة، كاين املسألة دايل امللء  41دكتوراه السلي مها أكثر من ال

دايل اإلستمارة، هاديك اإلستمارة دايل امللء دايهلا معقدة أان 
تنظن السلي كان مسجل يف اجلامعة يكون عندو التغطية الصحية 
واملصاحل املختصة هي السلي كتشوف واش عندو شي أتمني آخر 

 من املساطر ابلنسبة لسلكثريوال ما عندوش أتمني آخر، وتبسيط 
الطسلبة. الكثري من الطسلبة ما كيستعمسلوهش، الكثري من الطسلبة ما 
عارفينوش، الكثري من الطسلبة فاش كيبغيو يدخسلو هلداك املوقع 
اإللكرتوين تيسلقاو صعوابت. أان تنظن جيب تبسيط هاد املسألة 

ة بهادي، وغادي يساهم يف الرفع دايل الكثري من املعاانة ابلنس
 .وشكرا ،لسلطسلبة خصوصا ابلنسبة لسلولوج دايل املصاحل الطبية

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف؟ ال تعقيب. تفضل      

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

ئيا، هناك مسامهة لسلطسلبة هناشكرا السيد النائب، أوال ليست       
وأن األمر يتعسلق حبمسلة حتسيسية واخنراط دائم لسلطسلبة. أما ليس 

 .هناك أي مسامهة لسلطالب، االستفادة جماان
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا جتاوزان الوقت ولكن املوضوع يستحق. سؤال حول       
 أتخر صرف منح املتعاقدين لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني

 .عن فريق العدالة والتنمية

 :النائبة السيدة سعاد لعماري
تتخذوهنا اليت س االستعجاليةالسيد الوزير، ما هي التدابري       

 .لصرف ابقي منح التكوين اخلاصة ابملتعاقدين؟ شكرا
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير      
هين املوزير الرتبية الوطنية والتكوين  السيد سعيد أمزازي،

 :والتعليم العايل والبحث العلمي
      شكرا السيدة الرئيسة،

لسنة هادوك ة هلاذ اشكرا السيدة النائبة احملرتمة، غري ابلنسب      
 .شي خمسلص لراه ك 81.111

 :السيدة رئيسة اجللسة
كاين ال تعقيب ال والو؟.. آه ا  تعقيب السيدة النائبة، م      

 .تفضل السيد النائب
 :النائب السيد يوسف آيت احلاج حلسن

السيد الوزير، هذا منوذج يف احلقيقة مع األسف دايل       
الذي طال التدبري دايل هاد مسلف دايل املتعاقدين.  االرجتال

م،  فاملتعاقدين املتدربني اآلن دايل الصويرة مل يتوصسلوا مبستحقاهت
ت اكذلك يف مراكش واحد العدد منهم ما توصسلوش ابملستحق

دايهلم، أو نتج عسلى هاذ الشي كسلو كيفما عرفتو وقفات 
احتجاجية، واملقاطعة دايل التكوين، يعين هدر لسلزمن التكويين 

 .عسلى ضعف حجمه

ابملناسبة أشرت السؤال السيد الوزير، هاذ التعاقد السلي اآلن       
ابن أبن احلكومة مضات فيه أو غادية فيه وستتبناه يف قطاعات 

جيب أن يؤخذ مأخذ اجلد، وترسى له منظومة تتميز  أخرى، يعين
حبكامة جيدة وذلك لضمان تكوين رصني ومتني وجيد يضمن 
ختريج أطر كفأة السلي غادي توىل الرتبية دايل األوالد دايلنا ودايل 
الناشئة دايلنا. وإال فالتعاقد هو خيار خصنا نوفرو هلي الظروف 

 يدخسلو لسلمراكز دايلدايلو، فال يعقل أن يف ما مضى الناس ك
أشهر  4التكوين وتيتوصسلو ابملنح دايهلم بسالسة، اآلن مضت 

والناس ما توصسلوش. مع العسلم أبنه هؤالء عندهم يعين إلتزامات 
-3اجتماعية وأسرية، ماشي حبال قبايسلة كانوا الطسلبة تيكونوا . 

يكريوا يقضيوا الغرض، اآلن عندهم أسر وابلتايل ينضاف إىل  5
والتحقري الذي يطاهلم من طرف املنظومة نتيجة عدم  معاانهتم

 ...تكافؤ الفرص مع الزمالء دايهلم

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب إضايف، تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد رشيد محوين

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، كنستغر. من اجلوا. دايلكم، تتقولو أبنه        
املستحقات دايهلم، واألسبوع املاضي توصسلت كسلشي مت صرف 

مكناس -بعدة اتصاالت من أساتذة متعاقدين اتبعني جلهة فاس
وابخلصوص يف إقسليم بوملان، ال زالوا مل يتوصسلوا ابملستحقات 
دايهلم. املرجو السيد الوزير، التأكد من هذا اخلرب، وإذا كان 

ر ح يؤثالعكس التدخل إلجياد حل هلؤالء األساتذة ألن أصب
 ...التأخر عسلى

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، إذن آخر عندكم شي إضافة تفضسلوا      
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وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد سعيد أمزازي،
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

أان شخصيا واكبت هاد العمسلية أكادميية أبكادميية ابش       
ي هلم، ابلصرف دايهلم. لكن شاجلميع ابش يتوصسلو ابملنح داي

حاالت خاصة قدموها لنا ابش نتبعوها، وهاد احلاالت اخلاصة 
ة هلاد خاص. ابلنسبغادي تكون مرتبطة ابملسلفات دايل هاد األش

يكون عندان إن شاء هللا الفرصة يف السلجنة دايل املتعاقدين، غ
شنو االتعسليم والتواصل والثقافة ابش نتعمقو يف النقاش ونقولكم 

 .اإلطار العام السلي وضعناهم فيه

السلي بغينا نقولوا أبن عاد دوزان واحد العدد دايل جمالس       
اإلدارة يف األكادمييات ومت اعتماد النظام األساسي دايل 
األكادمييات ابش هاد العمسلية مت عسلى مستوى األكادمييات، ووفران 

م إلحساس ابهنهلم واحد العدد دايل األمور ابش ما تبقاش هاد ا
مهمشني، عطيناهم نفس الواجبات واحلقوق السلي عند األساتذة 

 .يف الوظيفة العمومية. وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير. آخر سؤال يف مسلف الرتبية الوطنية حول       
إحداث نواة جامعية إبقسليم الفقيه بن صاحل لسلسيدات والسادة 

 .فريق احلركي، تفضل السيد النائبالنوا. احملرتمني عن ال

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، العامل القروي بصفة عامة تيعاين من عدة       
مشاكل ومنها قطاع التعسليم. عدد كبري، السيد الوزير، من الطسلبة  
كيحصسلوا عسلى البكالوراي يف تزايد مضطرد، وخصنا نوفروا ليهم 
الفضاء اجلامعي القريب، ألن األسرعندها الدخل احملدود واملنحة 

مل دة، وتيصبح الطالب إما تيكإيال كانت كتكون حىت هي حمدو 
 .يف ظروف صعبة وال تينقاطع عن الدراسة

تنسولك السيد الوزير، أشنا هي املقاربة دايلكم يف إطار       
هاد اإلصالح لتقريب فضاء اجلامعة من الطسلبة؟ ودرت املثل دايل 
مدينة الفقيه بن صاحل ألن تنعرف هاديك املنطقة اش كيعانيوا 

 .شكرا ؟التنقل إىل فاس، إىل مكناس، إىل مراكش الطسلبة دايهلا يف

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضسلوا      

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

 شكرا السيد النائب احملرتم،

أوال هادي فرصة لكي أحتدث عن مشروع ضخم وكبري جدا  
نشتغل عسليه عسلى مستوى الوزارة وألول مرة/ وهو إعداد اخلريطة 

تنفيذ  مهم جدا يف إطار اسرتاتيجياجلامعية الوطنية. وهو مشروع 
اليت حتدثت عن  8141-8195 االسرتاتيجيةمقتضيات الرؤية 

عرض مندمج لسلتعسليم العايل العام واخلاص والشريك والدويل يف  
 .كل جهة

فيما يتعسلق هبذا املوضوع، أان أدعو من خاللكم أيضا، أان       
 اعينيواالجتم االقتصادينيأدعو جمسلس اجلهة واجلامعة والشركاء 

ي والخنيفرة، وجامعة السسلطان م-يف اجلهة دايل بين مالل
سسليمان من أجل عقد لقاءات عسلى مستوى اجلهة من أجل حتديد 
اخلريطة اجلامعية جلامعة السسلطان موالي سسليمان بشكل مندمج، 

امعية التكامل املوجود بني املؤسسات اجل انخذ فيها بعني اإلعتبار
 .املوجودة يف اجلهة ونستشرف املستقبل

ألرقام، أوال عدد ا فيما يتعسلق ابلفقيه بن صاحل نعطيك بعض      
 4111، حوايل 4111احلاصسلني عسلى البكالوراي يقل عن 
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طالب، وهناك جمموعة من الشروط اليت تفرتض يف إحداث 
مؤسسات أو نواة جامعية، مثل : عدد احلاصسلني عسلى البكالوراي 

ابجلهة،  واالقتصاديوالتخصصات، عالقتها ابلنسيج اإلجتماعي 
ة والبحث ألن هادي مؤسسة جامعيإمكانية توفري شروط التكوين 

 19.11مث أنتم تعسلمون أنه وفق مقتضيات القانون اإلطار 
إحداث نواة جامعية أو مؤسسة جامعية هو من اختصاص جمسلس 
اجلامعة، الذي يدرس كل هاته الشروط مث يقدم اقرتاحه إىل الوزارة 

 .من أجل دراسة اجلدوى واختاذ ما يسلزم من قرارات، شكرا

 :يسة اجللسةالسيدة رئ

 .شكرا، تفضسلوا السيد النائب لسلتعقيب      

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

السيد الوزير، كنظن سياسة التعسليم العايل من اختصاص       
الوزارة هي السلي كتخطط، هي السلي كتبادر، ماشي جمسلس اجلهة 

ابق ير، السهادي النقطة األوىل؛ النقطة الثانية أن السيد الوز 
وعدين أنه غادي يقوم.. خطط وبرمج إحداث نواة جامعية يف 
الفقيه بن صاحل. أان اليوم السؤال داييل، غري امىت غاّدير هاد النواة 
اجلامعية؟، فأصبحنا اليوم خصنا منشيو نذاكرو وجنمعو الناس 
 ونتناقشو بيناتنا كيفاش نوازنو هاد الشي؟ وكيفاش نديرو هاد

 شي؟ال

أان بغيت نعرف السيد الوزير، هللا خيسليك، واش مسّلي كتكون       
واحد احلكومة عطات واحد الوعد واتفقنا معاها، واش كتجي 
احلكومة السلي من بعد منها كتساير وكتكمل داك النقاش السلي  
كان، وداك الوعود السلي كانت، واّل كانعاودو من االول منشيو 

و جلامعة ونّداكرو وخنسلقوجنمعو جمسلس اجلهة، واّل جنمعو جمسلس ا
شروط جديدة. هاد املنطقة كتعاين من نقص يف التعسليم العايل، 

 ...الوليدات دايهلم كيمشيو بعيد ملراكش ولسلدار البيضاء ولفاس

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، تعقيب إضايف تعقيب، إضايف تعقيب، تعقيب       
ن بعد عقيب ومالسيد.. ايال امسحيت، كاينة.. املعارضة عندها ت

 .يل، تفضل غادي نعطيكم التعقيب، شكر امسح

 :النائبة السيدة عيشة بدرون

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، ندعوكم لسلوقوف عسلى اخلصاص احلاصل يف       
إقسليم آسفي، أوال فيما خيص التخصصات والشعب السلي ما  
كايناش يف الكسلية دايل آسفي والسلي هي شعب وختصصات 

السلي كاينني بعدد قسليل حاليا   les mastersمطسلوبة؛ اثنيا، 
 كاينة l'EST ، كاينةles masters دايل 8كنسلقاو 

l'ENSAاينة، ك la faculté يعين املؤسسات والبناايت ها ،
هي موجودة، ماذا ينقصنا السيد الوزير؟، تنقصنا اإلرادة إلحداث 
هذه التخصصات والشعب، اإلرادة إلحداث هذه املاسرتات، 
وأنتم مدعوون لتغيري هذا الوضع وأنكم اتخذو بعني اإلعتبار 

ا ضعيف هلاملعيشي داي واالجتماعياألسر لسلمستوى اإلقتصادي 
ما تقدرش تصيفط اوالدها يقراو برّا اإلقسليم، وابلتايل حنن مطالبون 

معي. أننا نقربو هلم التعسليم العايل، مطالبون أننا نقربو هلم التعسليم اجلا
 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد إبراهيم بوغضن

السيد الوزير، اليوم هناك إمجاع يف إقسليم تيزنيت من طرف        
نات كافة املسؤولني الربملانيني، املنتخبني، اجملتمع املدين كافة املواط

واملواطنني عسلى أن أوىل األولوايت هو إحداث قطب جامعي 
مبدينة تيزنيت. العقار متوفر، مجيع الشروط متوفرة وهلذا نطالبكم 
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 ؟جيل إبحداث قطب جامعي مبدينة تيزنيتالسيد الوزير، ابلتع
 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، تعقيب آخر؟ ال تعقيب، إذن، تفضل السيد الوزير،       
 .طبعا

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

، الفقيه بن يتطيب، تيظهر يل تنتكسلمو عسلى أسفي، تيزن      
صاحل غا ميكن مدينة أخرى، هاد الشي كيأكد، كيأكد 
االسرتاتيجية دايل الوزارة لضرورة توفري خريطة جامعية وطنية 
مندجمة ومدروسة؛ مث اثنيا أنكد مرة أخرى أن فتح مؤسسات 
جامعية من اختصاص جمالس اجلامعات، وإذا وصسلتنا شي حاجة 

 .نعمسلو عسلى التنفيذ شكرامن جمسلس اجلامعة حنا كندرسوها وك

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، وهبذا نكون قد أتينا عسلى هناية كل األسئسلة اخلاصة       
مبسلف الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعسليم العايل والبحث 
العسلمي. ومنر إىل القطاع املوايل حول إعداد الرتا. الوطين والتعمري 

ير، فيها سبعة أسئسلة، مرحبا ابلسيد الوز واإلسكان وسياسة املدينة 
مرحبا ابلسيدة كاتبة الدولة. إذن السؤال حول النهوض بقطاع 
السكن لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن الفريق احلركي، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد سعيد التدالوي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

، ماذا بدائل لسلسكن غري الالئق السيد الوزير، يف إطار حماربة      
 أعددمت؟ وما هي شروط اإلستفادة؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير      

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

أان السؤال السلي توصسليت به كيتعسلق ابلنهوض بقطاع السكن،       
ولكن أان غنجاوبك. ابلنسبة لقطاع السكن أان متفق أبن هناك 
ضرورة لسلنهوض وانطالقة جديدة، ألن القطاع عندو املكتسبات 
دايلو، اإلجنازات دايلو ولكم كاين واحد العدد دايل املؤشرات 

ت نطالقة جديدة، مؤشراالسلي كتبني أن ابلفعل هناك ضرورة ال
مثال عدد الوحدات السكنية املنجزة أو يف ما خيص مبيعات 

 .األمسنت، إذن هذا القطاع خاصنا هنتمو به

تنشتغسلو اآلن لبسلورة واحد التصور مشويل متكامل لواحد       
اخلطة إلعادة النهوض ابلقطاع، بتطوير السكن امليسر يف متناول 

طبقة دد خاصنا هنتمو ابلفئة دايل الخمتسلف الفئات، ويف هذا الص
املتوسطة، كذلك ابلفئات املعوزة السلي يف كثري من األحيان خاص 

 .تدخل قوي ودعم عمومي، كذلك السكن يف العامل القروي

يف ما خيص السكن غري الالئق، هناك عدد دايل الربامج       
 السلي عندها املكتسبات دايهلا وعندها اإلجنازات دايهلا، ولكن

ئية دايلنا حنو مزيد من االنتقا ابلتأكيد خاصنا نطورو املقارابت
نكربو ابلفعل بدقة يف ما خيص القضية دايل الشروط متاع و 

كذلك املسألة دايل دايل  .اإلستفادة، والتحكم يف املستفيدين
املواكبة اإلجتماعية هلاذ الربامج مسـألة أساسية، أو بغيت أنكد 

 ...أبن

 :لسةالسيدة رئيسة اجل

 .شكرا، تعقيب السيد النائب      
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 :النائب السيد سعيد التدالوي

شكرا السيد الوزير عسلى االعرتاف دايلكم، وهذا فضيسلة.       
غري هو فهاذ اإلطار السلي أنتما كتستعدو وكتهيأو، اآلن كاين 
واحد العدد دايل العمسليات السلي هي مستمرة، أو كاين واحد 
اخلسلط ما بني السكن يف العامل القروي إن صح التعبري السكن يف 

ن عندهم مسلكهم أو أرضهم، البادية وعند الناس املالكة السلي كاي
عقل يوالسكن دايل اإلستفادة والشروط دايل االستفادة. راه ال 

، ونفس الشروط، ألنه اإلنسان 8أن نفس القانون تيحكمهم .
السلي هو مسلكو أو فالح وإما كتطسلبو منو هباذيك الشروط أنه 
يهاجر لسلمدينة ويزيدكم مشاكل داخل املدينة، ويصبح حىت هو 

و برامج خسلقو ليح ابش يستفد ويبيع األرض أو يف مدن الصف
 .ية تكون ابجملان عن اجلماعاتدايل تصاميم منوذج

فيما خبص شروط االستفادة السلي تكسلمتو عسليها، أان معاكم    
 أان ميكن يل نقول كنطالقوش من..ا  السيد الوزير، ولكن حنا م

لك يف جهة الدار البيضاء ويف عمالة احملمدية اليوم الناس جاو 
من أمريكا، مسعو هاد الشي تيتسجل عسليا، وهذا راه حمضر دايل 
اجلسلسة، جاو من أمريكا وجاو من إسبانيا واستافدو من السكن 
غري الالئق عندان، ابلفضل دايل أعوان السسلطة، واملواطنني السلي 

حق اإلستفادة أو تزوجو أو ولدو تيقولو ليك متشي مع عندهم 
أوالد، ميشيو  3أوالد وابه عندو  3مرت، هو عندو  23ابك يف 

مرت، وما كيعطيوش حق االستفادة. وهلذا هذا راه عندان  23يف 
 ...مسلف وراه حنا غادي جنيو عندكم لسلوزارة وجنيبوه ليكم

 :السيدة رئيسة اجللسة

ال ل املوضوع، ال تعقيب، السؤ شكرا، تعقيب إضايف حو 
املوايل حول الربامج السكنية لسلسيدات والسادة النوا. عن الفريق 

 .اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد نور الدين رفيق

السيد الوزير، يف إطار الربامج الوطنية هتدف إىل حتسني وضعية 
نهم من خاصة الفئات البسيطة م السكن ببالدان ومتكني املواطنني

 8193سكن الئق مت التوقيع أمام أنظار صاحب اجلاللة سنة 
عسلى عدة اتفاقيات إبطالق مشاريع سكنية ابلدار البيضاء 
تكسلفت إبجناز بعضها مؤسسة العمران، ومنها الربامج املخصصة 
إلقسليم النواصر اليت هتدف إىل إجناز التجهيزات العمومية يف إطار 

بة السكن غري الالئق غري أنه وبعد مرور ثالث سنوات مازالت حمار 
بعد املشاريع تسري بطء وأخرى متعثرة، فما هي التدابري املتخذة 

 .لإلسراع إبخراج هاذ الربامج السكنية إىل حيز الوجود؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيدة كاتبة الدولة

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

شكرا السيد النائب احملرتم عسلى سؤالكم املتوجه لسلدار البيضاء 
الكربى، السلي نبغي نقول ليكم السيد النائب احملرتم هو أن الدار 
البيضاء نظرا حلجم اإلشكاليات دايل مدن الصفيح وعدد األحياء 

لناقصة التجهيز دران ليها واحد العدد األشطر، إذن كاينة ا
ومشينا فيها لسلتجمعات السكنية الكبرية  8116اتفاقيات دايل 

السلي ذات بعد اترخيي هي ابشكو، كاراين سنطرال وسيدي مومن 
أسرة، واليوم نسبة الرتحيل وصسلت  57.111السلي فيها واحد 

هم واحد السلي كت 8199، وكاينة اتفاقية دايل %11ل
عسلى  8األسر فهي اليوم الوزارة سامهت مبسليار فاصسلة  41.316

هكتار، يف ما خيص اإلتفاقية السلي تكسلمتو  381مساحة دايل 
حي  78السلي خمصصة إلعادة اهليكسلة دايل  8193عسليها دايل 

اليوم انتهت  281داملسليار دايل درهم سامهت فيها الوزارة . 8.
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 43حي و 82قت األشغال يف داألحياء، وانطسل 91األشغال .
 ..حي الزالت يف طور الدراسة، يف ما خيص إقسليم النواصر

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف حول املوضوع، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد نور الدين رفيق 

 8193السيدة الوزيرة السؤال داييل كان عسلى اإلتفاقية دايل 
سنني داب  3، اإلتفاقية املدة دايهلا 8116و 8199ماشي 
غتسايل وكاين واحد املسلحق دابل االتفاقية كيدور بني  8191

وزارة السكىن والداخسلية داب راه يف املالية، الناس كتسناو املشاريع 
 املا ها الضو ها الطرقان خاص ألن املشاريع متعثرة شي بدي ها

اإلسراع هبذاك التوقيع عسلى هذاك..، السلي كاين عند حاليا راه 
وصل لوزارة املالية وخاص الناس راه كتنتظرو ذوك املشاريع خيرجو 

 .حليز التنفيذ، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب إضايف، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عزيز اللبار

 والسكنية وخاصة ملا ال عدم تطبيق الربجمة بشأن تطبيق..
l'article 28 حول األراضي املربجمة et les 
équipements  سنني واحلكومة ال حترك  91وابلتايل تتعدى

 احلصول ور واحملروم يفهقاملواطن امل فيبقى الضحية األول هو ساكنا
ن طرف م عسلى حقه بعدم تطبيق وتسيري وتسريع املساطر اإلدارية

إال   l'article 28الوزارة املسؤولة، سؤال فهل يطبق
لسياسية أو ابلزبونية أو احملسوبية، وابلتايل احنا ا األلونة لبعض

متأكدين أبن كاتبة الدولة والسيد الوزير، كاتبة الدولة عندها ميزان 
يعين عندها اخلربة كرئيسة وكربملانية سابقة وكوزيرة إلجياد حسلول 

هاذ النقل، ألن هاذ املشكل عويص يف املغر. ككل، سريعة يف 

واحد العدد دايل األسر تتمشي ضحااي و تتمشي يف إفالس ألن 
شنو الذنب دايهلا إذن دازت العشر سنني األوىل والثانية والثالثة 

 .واحلكومة واجلهة املسؤولة ال حترك ساكنا، شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

إضايف آخر؟ ال تعقيب، سؤال آخر عن احلصيسلة  شكرا، تعقيب
 .العشرية جملموع ...عفوا عفوا

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

السيد النائب احملرتم، إقسليم النواصر جا  هللا حيسن العوان رمضان،
سؤال دايلكم كان السؤال هي الربامج السكنية بصفة جزء من ال

دايل  31عامة، فيما خيص برانمج دايل إقسليم النواصر كيهتم . 
ألف أسرة، التمويل فيه واحد الشراكة وزارة  48األحياء وكيهم

اإلسكان والداخسلية وجهة الدار البيضاء الكربى واجملسلس دايل 
يك، ا العمران وشركة ليداملدينة الدار البيضاء، واألشغال كتديره

مسليون دايل درهم ولكن الربانمج  381اليوم الوزارة مسامهة . 
راه ابقي عندان الوقت رغم أن   donc دايل سنوات 3راه عسلى

كاين بعض التعثر ولكن غاديني مزاين إن شاء هللا، فيما خيص 
الزبونية واحملسوبية السيد النائب احملرتم أان ال أتفق معكم، اليوم 

و وزارة كتشتغل مبعايري وكنسهرو عسليها وميكّنا جنييو لسلجنة ونزيدال
نضبطو معكم هاذ املعايري ابش تكون الشفافية والنزاهة واحلق يف 

 .السكن الالئق جلميع املغاربة وخاصة الفئات اهلشة منهم، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

موعة شكرا، إذن منر إىل السؤال املوايل عن احلصيسلة العشرية جمل
العمران لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق العدالة 

 .والتنمية، تفضل السيد النائب

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

17 

 :النائب السيد حممد قروق

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، بعد عشر سنوات من أتسيسها نسائسلكم السيدة 
الوزيرة عن حصيسلة منجزات جمموعة العمران واإلكراهات اليت 

 .دون حتقيق األهداف املسطرة؟ شكرا السيد الوزيرحالت 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا، السيد الوزير تفضسلوا

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

شكرا لسلسيد النائب احملرتم، ابلفعل أتسيس جمموعة العمران حصل 
ونتيجة دايل واحد جتميع دايل واحد العدد دايل  8117يف 

املؤسسات التابعة لوزارة اإلسكان، وابلتأكيد كانت هناك هاذي 
مرحسلة مهمة لتطوير حكامة هاذ القطاع، ومكنت الدولة تكون 
عندها واحد اآللية أكثر جناعة أكثر عقسلنة لسلتدخل يف واحد 

خلواص ما وخصوصا ف واحد العدد دايل اجملاالت السلي رمبا ا
هلاش دايل السكن اإلجتماعي، حماربة مع العسلم أن فهاذ  ميشي

اجملال كان شراكات قطاع عام قطاع خاص موفقة، حماربة السكن 
الغري الالئق، التأهيل احلضري، هتيئة أقطا. حضرية جديدة إىل 
غري ذلك. نتائج مهمة، جممل دايل اإلستثمارات فهاذ عشر سنني 

ألف وحدة سكنية مسامهة  365، إجناز مسليار دايل الدرهم 78
عامة يف الربامج اإلجتماعية، مدن بدون صفيح مباين آيسلة 
لسلسقوط وحماربة السكن غري الالئق بصفة عامة السلي مكنات من 

دايل املسليون دايل املغاربة،  5حتسني شروط العيش دايل تقريبا 
ة حيدايل األسر، هذا كسله واحد الوضعية املالية مر  811مسليون و

حبيث أن العمران تتمول ميزانية الدولة مع العسلم أن املؤشر دايل 
جناح العمران ماشي النجاح املايل ولكن النجاح من خالل واحد 

العدد دايل املؤشرات إجتماعية، ولكن هناك ضرورة تطوير واحد 
 ..العدد

 :اجللسةرئيسة  ةالسيد

 .تعقيب السيد النائب، تفضل

 :صقلي عدويالنائب السيد ادريس 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

شكرا السيد الوزير، هو صحيح هاذ الشي السلي تتقول السيد 
الوزير، وال سيما تنتكسلمو عسلى واحد املؤسسة عسلى األقل هننؤو 
من اختار هاذ اإلسم تيمنا مبقدمة ابن خسلدون السلي تكسلم عسلى 

لسلي اماشي كبنيان، طبعا املؤشرات  العمران كحضارة كنمط حياة
تكسلميت عسليها جد إجيابية لكن مسلي تنشوفو هاذ السنوات األخرية 
السيد الوزير كاين واحد الرتاجع، ال عسلى مستوى اإلستثمار، ال 
عسلى مستوى اليوم دايل برانمج مدن بدون صفيح، ال عسلى 

 931مستوى اليوم الشراكة مع القطاع اخلاص يف الربانمج دايل 
ن اليوم هاذ الشي يسائسلنا مجيعا ألف درهم، إذ 851ألف درهم و

لكن اليوم أوراش خصها تنطسلق السيد الوزير املالءمة مع التقسيم 
اجلهوي، اليوم تنهئكم عسلى القرار دايل اجلمع ما بني فاس 
ومكناس، اليوم ما ميكنش يكون العمران عسلى حسا. أراضي 

هكتار من  3111حىت  4111فالحية، اليوم املغر. تيفقد 
فالحية، هذا مؤشر يسائسلنا مجيعا، اليوم عسلى مستوى األراضي ال

نعطيك النموذج مبدينة مكناس أعسلنت مدينة بدون صفيح يف 
، 8192بقينا كنتظرو حىت ل  8194بقينا كنتظرو  8112

 اليوم كاين بقع خاوية كاين جيو. دايل أراضي جيب استغالهلا،
مهددة  بسليار 9481اليوم مايقع يف عني اتوجطات يف دوار الكرم 

ابلفيضاانت بسبب شخص، السيد الوزير خصكم حتمسلو 
 3مسؤوليتكم واليوم التقارير دايل اجملسلس األعسلى لسلحساابت يف 

 .دايل الشركات أدعوكم إىل..، شكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، تعقيب إضايف حول العمران؟ ال تعقيب، سؤال عن وضعية 
ق احملرتمني عن الفري األحياء اهلشة لسلسيدات والسادة النوا.

 .اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد نوفل شباط

السيد الوزير ال زالت العديد من األحياء ببالدان تعاين من اهلشاشة 
والنقص يف التجهيز وابلتايل تشكل كابوسا حقيقيا ابلنسبة 

ا هي ، فملسلساكنة مبا حتمسله من خماطر عسلى حياهتم الصحية
التدابري املتخذة ملعاجلة هذه الوضعية مبا يضمن لسلساكنة حقهم 
الدستوري يف السكن الالئق، خاصة وأن احلكومة التزمت يف 

 811برانجمها ابلعمل عسلى حتسني ظروف سكن ما يفوق عسلى 
ألف أسرة يف إطار التأهيل احلضري لألحياء غري القانونية ومعاجلة 

  هنيار؟ألف بناية مهددة ابال 47

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيدة كاتبة الدولة

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

شكرا السيد النائب احملرتم، متفقة معكم السيد النائب احملرتم واحد 
 ية واألحياء ابقة انقصة التجهيز،العدد كبري من األحياء اهلامش

واليوم الوزارة يف إطار سياسة املدينة كتشتغل عسلى واحد 
سلية ابش كيفاش ميكناّ يف إطار تعاقدي مع املنظومة احمل االسرتاتيجية

ابش نوفرو اخلدمات دايل القر. والتجهيزات األساسية فهاذ 
شي فاألحياء الناقصة التجهيز، السلي كانت هي النتيجة دايل ت

متكنا  8197و 8198ظاهرة البناء العشوائي، واليوم من بني 
ألف أسرة،  529اتفاقية لتحسني ظروف عيش  928من 

املسليار دايل الدرهم وسامهت فيه الوزارة  91ابستثمار إمجايل دايل 

، إذن هاذ الطريقة دايل حتسني ظروف العيش السلي  71%. 
هيز  لناقصة التجكتضمن التماسك اإلجتماعي وأتهيل األحياء ا

كنحاولو ابش نوفرو فيها الشبكة الطرقية، املاء الصاحل لسلشر.، 
 .الكهرابء وكذلك الشبكة الطرقية، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد نوفل شباط

ة راه بقييت عسلينا غري ابملاليري املاليري واألحياء اهلامشية السيدة وزير 
ما تتحضاش ابلعناية السلي تستحقو ساكنتها، مبا يضمن  مازال

حقها الدستوري يف العيش الكرمي كما هو الشأن ابلنسبة ملختسلف 
جهات املمسلكة مبا فيها إقسليم اتزة، حي املسلحة، ابرك فراج، 
الرابيس، دوار ميمونة، دوار عياد، الكوشة، ساكنة هاذ األحياء 

ء زرية بسبب اإلقصاالسيدة وزيرة راه كتعيش يف وضعية م
 .والتهميش يف خمتسلف جماالت احلياة، والسالم عسليكم

 :السيدة رئيسة اجللسة
كاين شي تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ال تعقيب، السيدة كاتبة 

 .الدولة ثوان
السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 

 :إلسكاناملكلفة ابالوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة 

السيد النائب احملرتم، أان قسلت ليك األحياء السلي انقصة التجهيز  
وما ميكنش تعاجل دفعة واحدة. اليوم كنعتمدو  .كثرية وكثرية جدا

عسلى املنظومة احملسلية ابش تصيغ لنا اتفاقيات وحتدد احلاجيات 
 ...والتكسلفة املالية

 :السيدة رئيسة اجللسة
برامج مدن بدون صفيح، لسلسيدات والسادة سؤال آخر عن       

النوا. احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري. تفضل السيد 
 .النائب
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 :النائب السيد ايسني الراضي
 شكرا السيدة الوزيرة،

استمرت احلكومة يف برانمج حماربة الصفيح ودعم السكن       
 اإلجتماعي، أين وصل هذا الربانمج؟

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .السيدة كاتبة الدولة      

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

 شكرا السيد النائب احملرتم،
، واليوم 8113الربانمج دايل مدن بدون صفيح انطسلق يف       

نوا. األمة، أبن هاد  ميكن يل أنكد لكم، السيدات والسادة
من اإلجنازات دايلو. ابقي لنا واحد احملور  %29الربانمج وصل 

-طاتس-السلي فيه صعوابت خاصة، احملور دايل الدار البيضاء
القنيطرة، وبعض املدن كمدينة العرائش. اليوم كنشتغسلو مبقاربة 
جديدة، ألن مدن الصفيح ما ميكنش وزارة اإلسكان تعاجلها 

خاص يدخسلو معاان قطاعات أخرى. واليوم حنن  لوحدها وإمنا
نشتغل مع قطاعات أخرى وعسلى رأسها وزارة الداخسلية، لنعاجل 
هاد القضية دايل مدن بدون صفيح، يف إطار مقاربة جهوية، 

 .وسننجح إن شاء هللا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد ايسني الراضي

 السيدة الوزيرة،شكرا 

دااب املشكل اليوم هو أنه اجملتمع املغريب تيطور، واحلكومة       
ما زالت تفكر بعقسلية قدمية. راه الدور دايلكم السيدة الوزيرة، هو 
هتبطو عند املواطن وتعرفو أنتما أشنو خاصو. اليوم راه املواطن  

ة يكيفما كتشوفو هو تيطسلع عندكم، وكيتكسلم معاكم بطريقة حضار 

، les réseaux sociaux عن طريق جمموعة من األمور مثال
 .وتيبسلغ لكم أشنو خاصو

راه السيدة الوزيرة، يف الوقت دايلكم ميكن كانت املرأة كتقبل       
تزوج وتسكن مع الدار دايل راجسلها، اليوم هذا راه جيل آخر، 
وهللا ما عندك دااب الدار ال تزوجات بك املرأة وال قبالت عسليك، 
وهذا واقع تنعيشوه. إذن هاد السكن اإلقتصادي الش جا؟ ابش 

ة فقرية، ماشي ابش تربح موراه الدول حيل أزمة دايل واحد الطبقة
الفسلوس. ولكن السيدة الوزيرة، راه حرام جييو مقاوالت تعفيوهم 
من الضرائب وتعطيوهم أراضي أبمثنة رمزية، وجييو يبيعو لسلمغاربة 

 alorsمسليون،  85الصنادق، حاشا واش نسميوهم ديور .
que . مسليون وأقل. عسلى األقل تدار غري  99كيتقامو عسليهم
مسليون. راه السيدة الوزيرة، انتما كتشوفو آش  96وال  95واحد 

واقع اليوم يف البالد، راه املواطن تيعاين راه الناس مقاطعني. عسلى 
األقل شوفو فهاد الناس، ابركة، راه حشومة تشوفو هاد السلوبيات  

 .كياكسلو وكيمصو يف الدم د املغاربة وانتما كتفرجو. وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل تعقيب إضايف؟ ال تعقيب      

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

 ،شكرا السيد النائب احملرتم
املهم السكن اإلجتماعي عندو تكسلفة، وكاين واحد العدد        

املواطنني السلي يف حاجة هلاد السكن اإلجتماعي. وكن كبري دايل 
عسلى يقني أبن دران واحد الدراسة السلي واحد النسبة كبرية، عربت 
عسلى اإلرتياح دايهلا فهاد السكن االجتماعية، رغم املالحظات 
السلي ميكن نديرو عسليه. وهاد الدراسة عسلى ضوء النتائج دايهلا 

 و برامج متطورة، وإن شاء هللاغادي جنتهدو إن شاء هللا ابش ندير 
 .سيأيت ابجلديد إن شاء هللا 8191يف القانون املالية دايل 
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أما فيما خيص الواقع احلايل، أبن هداك السكن االجتماعي       
استجا. لوضع وحسن وضع أسر كثرية يف ظروف العيش دايهلم. 
ميكن انقص من اجلودة، ميكن انقص من املساحة ولكن اليوم  

و ابش حنسنو هاد اجلودة دايل هاد السكن اإلجتماعي، كنجتهد
 ...ابش تستافد منو األسر

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، سؤال آخر عن تعثر برامج القضاء عسلى دور الصفيح       
بعدة مدن. لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن الفريق 

  .االشرتاكي

 :النائب السيد حممد املالحي

 لرئيسة،شكرا السيدة ا

نسائسلكم السيد الوزير، حول تعثر برامج القضاء عسلى دور       
 .شكرا ؟الصفيح بعدة مدن مغربية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 بغييت يعاود السؤال؟      

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

ال هو يف احلقيقة السيدة الرئيسة، كنا طسلبنا وحدة املوضوع       
رتم لفريق اإلشرتاكي احملدايل هاد الشي دايل مدن بدون صفيح. ا

 .فظ ابلسؤال دايلو مرحبافضل حيت

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .لقد بسلغتين اإلدارة أبن الفريق اإلشرتاكي يفضل طرح السؤال      

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

مرحبا، إذن هاد الربانمج دايل مدن بدون صفيح، مرة أخرى      
 29، اليوم قطع أشواط كبرية، ووصسلنا ل8113لسلتذكري انطسلق يف 

يف قسلت موجودة يف احملور ك % 91دايل اإلجناز، ابقا لنا  %
اد قنيطرة. واليوم كنشتاغسلو إلجي-يف احملور دايل الدار البيضاء

دايل األضعاف،  3و 4مقاربة جديدة، ألن عدد األسر ارتفع 
وابلتايل ما ميكناش نوفروا هلم يعين يف ظرف وجيز العقار الكايف 
إليوائهم رغم أن دران املقاربة دايل بقعة ألسرتني، وبقعة لثالث 

شي. اليوم كنجتهدو مع القطاعات ال فيش داكأسر ولكن ما كا
املعنية األخرى وعسلى رأسهم وزارة الداخسلية ابش نسلقاو حسلول عسلى 

 .صعيد اجلهة إن شاء هللا شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد حممد املالحي

عال ايلكم، فشكرا السيدة الوزيرة احملرتمة عسلى اجلوا. د      
السيدة الوزيرة الكرامة دايل املواطنني هو التعسليم، والتشغيل، 

من  49والصحة، والسكن الالئق وهذا السلي كينص عسليه البند 
الدستور. السيدة الوزيرة، بكل احرتام كنعرف عسلى أنه يعين كاين 
واحد اجملموعة مشاكل السلي هي كتعم هاد العمسلية دايل دور 

خار وى الوطين. وحنا كنسجسلو بكل اعتزاز وافتالصفيح عسلى املست
عسلى أنه يعين أنه مت القضاء عسلى واحد اجملموعة دايل هاد.. إعالن 
مدن بدون صفيح، ولكن كاين واحد اجملموعة من اإلكراهات،  
كاين جمموعة من اإلكراهات السيدة الوزيرة، ألنه كاين يتم 

اجملموعة  يف واحداستنباث يعين واحد اجملموعة دايل األمور يعين 
دايل املدن، وسأعطيك مثال عسلى مستوى دايل جرسيف، عسلى 
مستوى "محرية"، هادي يعين منطقة السلي كذلك يعين كاين مناطق 
أخرى كمدينة العرائش، "متارة" يعين كاين هناك مدن أخرى يعين 
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السلي هي فيها هاد اإلشكالية، السيدة الوزيرة حنن يف الفريق 
 ...كل مقومات، يعيناإلشرتاكي يعين ب

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد رشيد العبدي

امسحي يل السيدة الوزيرة، ما كاينش عدالة فهاد الربانمج،       
دايل اإلجناز، مازال "سهب القايد" هو  % 1النموذج دايل سال 
و هو، و"املكينسية" هي هي. كتكسلمو مع هو، "راس املاء" ه

املواطنني بواحد السلغة كتستفزوهم، راه الفقراء عندهم مشاكل دايل 
القدرة الشرائية، كنزيدوهم مشاكل من هاد النوع، راه كربو 
وترعرعو وولدو اوالدهم، ومازال عايشني يف الرباكة حشومة هاد 

  ئما السؤالالشي هذا، هذا وىل السؤال حبال فاصل إعالين، دا
كيتطرح كتجاوبوان ببعض املعطيات، ولكن يف امليدان مكاين حىت 
شي حاجة. رئيس احلكومة احلايل، الدار السلي كان ساكن فيها 

مرتو كاين "سهب القايد"، رئيس احلكومة السابق من  511قبل 
شي لا سال، سال ما عمسلتو فيها حىت شي جمهود، هذا بسلغوه هاد

ال اجملسلس احلكومي، قولو ليه أبن الناس دايل سلرئيس احلكومة يف 
 .راه مدمرين

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضسلوا السيدة كاتبة الدولة      

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

حملرتمون، بغيت نطسلب منكم نتخيسلو  شكرا السادة النوا. ا      
كانش هاد الربانمج دايل مدن بدون صفيح فني كنا ا  كون م

افقة كافياش متا  غنوصسلو؟، إذن الربانمج أعطى نتيجة، ميكن م
 .معاكم

فيما خيص "سهب القايد" نشتغل عسليه، لكن املشكل دايل       
العقار هو دايل اخلواص، جمموعة وقعت التفويت، جمموعة 

رتض، وهذه هي الصعوبة الكبرية دايل توفري العقار يعين السلي تع
مصفى وجاهز ابش تنطسلق األشغال عسليه. وحنا عندان اعتبار 
خاص ملدينة سال وكنشتغسلو مع السيد رئيس اجملسلس ومع السيد 

 .العامل عسلى قدم وساق

فيما خيص جرسيف، عندي هنا واحد البطاقة تقنية ميكن       
"، 9لسلسيدة الرئيسة تسسلمها لكم. فيما خيص "محرية يل نعطيها 

فيما خيص تطهري السائل  % 21األشغال تقريبا وصسلت 
؛ "محرية %31، الكهرابء %51والطرقات، املاء الصاحل لسلشر. 

حىت هي غادة كتقدم، وعندان اإلشكال الكبري يف جرسيف   "8
هو مدن الصفيح خصنا خنرجوهم ابش جنهزو هلم هداك العقار 
وعاد نرجعوهم يسكنو، هادي هي الصعوبة، وغالبا األسر ما  
كتنخرطش فهاد الربانمج والعمسلية دايل الرتحيل دايهلم كتكون 

 .شكرا ،صعبة وصعبة جدا

 :السيدة رئيسة اجللسة
شكرا السيدة كاتبة الدولة. سؤال عن التقسليص من العجز       

ألصالة ق االسكين لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فري
 .واملعاصرة، السيد النائب تفضل

 :النائب السيد أمحد برجية
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيداتن الوزيراتن،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
نسائسلكم السيد الوزير، عن تقسليص العجز يف قطاع السكن       

لسلربانمج احلكومي السلي ابلنسبة  %51السلي جا يف الربانمج بنسبة 
ألف وحدة سكنية يف أفق  211هو الربانمج دايل الوزارة، وإنتاج 

8189. 
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 :السيدة رئيسة اجللسة
 .السيد الوزير، تفضل      

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

 شكرا السيد النائب احملرتم،

كما قسلت سابقا، هناك ضرورة دايل دفعة وانطالقة جديدة        
هلاد القطاع. ابلفعل ابلنسبة لألهداف، أهداف الربانمج احلكومي 

 811ألف السلي هو موجود اآلن، إىل  311نقسلصو العجز من 
ألف  961، وهذا يقتضي أن نتجو سنواي تقريبا 8189ألف يف 

، ابلفعل إذن كان ألف 931وحدة سكنية. العام السلي فات دران 
واحد التأخر ونشتغل عسلى، إذن، واحد الدفعة جديدة وإعادة 
االنطالقة والنهوض هباد القطاع يف إطار واحد املقاربة دايل 
 التشاور مع املهنيني، يف خمتسلف القطاعات الوزارية املعنية. مع العسلم

أن اجملهودات موجودة والنتائج موجودة، التقسليص يف العجز 
 311، اآلن حنا يف 8111ألف يف بداية  811سليون والسكين م

 .ألف

القضية دايل حماربة السكن غري الالئق، السكن االجتماعي       
ألف درهم ابلفعل   931، 8191ألف وحدة سكنية منذ  451

كاين واحد، ماشي نفس اإلقبال، ولكن عندما الشروط تتوفر من 
اعدان  ك إقبال وسانحية التجهيز والنقل إىل غري ذلك، كاين كذل

كثري يف معاجلة اإلشكالية دايل مدن الصفيح، إذن كاين إجنازات  
كان خصنا نعطيوها واحد العناية خاصة لسلمسألة دايل العامل 
القروي، وحنا اآلن يف طور بسلورة واحد املقاربة مشولية السلي ابلتأكيد 

 .غادي يكون عندها نتائج إن شاء هللا

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .شكرا السيد الوزير، شكرا. تعقيب السيد النائب      

 

 :النائب السيد أمحد برجية
 شكرا السيد الوزير،

السلي استنتجنا هو أن الكل متفق عسلى أن هناك ما نقولوش        
إرادة حقيقية ولكن ليست رؤية واضحة املعامل يف هاد املسلف هذا. 

نتهت هاد لآلن صايف ا 8113، من 8113بدا الربانمج يف 
الربامج وانتهت اإلتفاقيات، واستنفدت املسائل دايهلا، ال السلي 
ساكن يف دور الصفيح كيشتكي، ال املستثمر السلي كيقول لك ما 
عنديش الدعم وما عنديش االمتيازات من عند الدولة، ال السسلطة 

ي ش احملسلية، ال حنا كمنتخبني عسلى املستوى احملسلي، حينت كل
مقاربة جديدة، ال بد من إعادة النظر يف تيشتكي ال بد من 

اإلتفاقيات يف مجيع املشاكل السلي كتحوم حول هاد املسلف 
مثال يف الدار البيضاء، كاينة جتزائت دااب عقارية جمهزة   .الشائك

كاينة نواحي دايل الدار البيضاء ما بغى ميشي هلا حىت شي واحد، 
احد حىت شي و غيمشي هلا  ألنه ما كاينش مقاربة تشاركية، وما

كسلم عسلى   41كسلم،   81ألنه ما تشاوروش مع الناس، غيديوهم 
 الدار البيضاء، هادي النقطة األوىل؛

النقطة الثانية، كاين هاد الطبقة املتوسطة حىت هي ما       
استافدتش من هاد الربامج هنائيا، تطحنت عسلى مجيع املستوايت 

ما خداتش اتش و الطبقة املتوسطة حىت يف جمال السكن ما استفد
ألف  931النصيب دايهلا. كاين هذا كذلك هداك الربانمج دايل 

درهم حىت هو ولد ميتا فاشل شكون السلي استافد منو دااب؟ وفني  
عسليه؟ وشكون  كاين؟ وملن كيتعطى؟ وشكون السلي مسؤول

املتحكم فيه؟ وشكون..؟ مكاين حىت حاجة هنائيا. خبالصة األمر 
اكل، هناك مشاكل كبرية خاصنا هناك إختالالت، هناك مش

نرحيو لألرض، نعاودو برامج جديدة، نعاودو اتفاقيات جديدة، 
نعاودو ألنه رمبا داكشي، دااب راه ما بقات حىت شي حاجة، واحد 
العامني كنعيشوها، سنتني دايل عسلى مستوى اإلنتاج السكين 

 ..وعسلى مستوى
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 :السيدة رئيسة اجللسة

ينا  ال تعقيب وهبذا نكون قد استوفشكرا، تعقيب إضايف؟       
كل األسئسلة املتعسلقة هبذا القطاع، شكرا لكم عسلى مسامهتكم. 

أسئسلة.  3ننتقل إىل قطاع العدل مرحبا السيد الوزير، عندكم 
السؤال حول اإلهتمام بقضااي وتظسلمات اجلالية املغربية ابخلارج، 

تنمية، فريق للسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق العدالة وا
 ...العدالة والتنمية سؤال حول اإلهتمام بقضااي وتظسلمات

 :النائبة السيدة ءامنة ماء العينني

السيد الوزير، كيجيو مغاربة العامل يف العطسلة من برا، وأهم       
مشكل تيكون عندهم هو القضااي الرائجة أمام احملاكم أتخر 

السلي  ساءل عن اإلجراءاتاملساطر دايهلا والتعقيد دايهلا. الكل يت
ميكن تقوم هبا احلكومة يف إطار التنظيم القضائي وحتديث احملكمة 

 .ابش يويل يتصرع هلم املسلف هذا، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضسلوا السيد الوزير      

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

 شكرا السيدة الرئيسة،

 عواشر مباركة وليلة قدر مباركة،

إذن نبغي نشكر الفريق دايل العدالة والتنمية عسلى طرح هذا       
السؤال. العناية ابجلالية هي من أولوايت احلكومة يف إطار 
توجيهات جاللة املسلك، وهي من أولوايت وزارة العدل يف التحول 
املؤسسايت السلي شهداتو بالدان يف تنظيم العدالة، وأخذا بعني 

املسؤولني  توجيه منشور مشرتك إىل كافة اإلعتبار مبستجداته. غيتم
القضائيني واإلداريني مبحاكم املمسلكة واملديرايت الفرعية بتنسيق 
مع السيد الرئيس املنتد. لسلسسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة 
العامة، هاد املنشور املشرتك السلي هو صيغة جديدة لسلعمل 

يابة ممثل النالتشاركي سيحدث جلاان حمسلية مكونة من قاضي و 
العامة وكاتب الضبط الستقبال الشكاايت والتظسلمات دايل 

 .املواطنني وتقدمي اخلدمات القضائية واإلدارية هلم

مت استحداث بعض اخلسلية املركزية ملتابعة هاد العمل يف       
احملاكم، ووضع قاعدة بياانت موحدة بني مجيع احملاكم دايل 

عطيات اإلحصائية، غادي يتم  املمسلكة، تتضمن املعسلومات وامل
ارج كذلك متابعة قضااي األفراد اجلالية املتعسلقة ابستيفاء النفقة ابخل

، يف إطار اتفاقية نيويورك الدولية، كل ما يتعسلق ابملساعدة القضائية
ومت إعداد مطوايت ابلسلغات؛ اإلسبانية والفرنسية واإلجنسليزية 

كومة ضمن أنشطة احللسلجالية. بطبيعة احلال تشارك وزارة العدل 
يف كل السلجان املعنية بعودة اجلالية املغربية، وأود أن أشري أيضا إىل 
الدور الذي يسلعبه قضاة اإلتصال املعينون بعدد من العواصم 

 ...األجنبية، إذن هناك يقظة من أجل أن

 :السيدة رئيسة اجللسة

 شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة تعقيب؟ تفضل السيد       
 .النائب

 :النائب السيد الفاطمي رميد

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا لسلسيد الوزير عسلى مجيع اجملهودات املبذولة واملالحظة       
لسلعيان، لكن مرة أخرى البد أن نثري موضوع مافيا العقار والذي 
تتضرر منه اجلالية املغربية بشكل كبري. موضوع الطالق والتطسليق 

أتخذ احملكمة ابلوكالة وال بنظام اإلعفاء مع أن السيد الوزير، ال 
احليز الزمين ما بني اجلسلسة واألخرى يتجاوز الشهر. موضوع الزواج 
املختسلط واثئقه كثرية وإجراءاته طويسلة ومعقدة، تذييل األحكام 
والعقود ابلصيغة التنفيذية رغم بساطة اإلجراء لكن يستغرق حيزا 

عرض له املواطنون من اجلالية،  اإلبتزاز الذي يت .زمنيا طويال
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كنشوفو فيهم يف واحد اجملموعة دايل املصاحل األورو والدوالر، ما  
 .كنشوفوش فيهم املواطنة واحلق السلي خوله هلم الدستور املغريب

لذلك ندعوكم السيد الوزير، ومن خاللكم إىل: إحداث       
تدا. نشبابيك خاصة الستقبال اجلالية املغربية ابخلارج، إىل ا

هيئات خاصة لسلبت يف القضااي خاصة يف فرتة العطسلة السنوية؛ 
 إىل إحداث شباك وحيد لتتبع قضااي اجلالية املغربية يتمثسلو فيه

القضاة، كتابة الضبط وأيضا رجال الشرطة والدرك؛ توحيد 
اإلجتهاد يف الواثئق بني احملاكم املغربية. هي مناسبة كذلك لنشيد 

ر بدورها يف الدفاع عن الوحدة الوطنية، عن نشابجلالية املغربية و 
قيم العدل والتسامح والتعريف ابملوروث الثقايف املغريب، عن 

 .املسامهة يف تنمية اإلقتصاد الوطين. شكرا السيد الرئيس

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا عسلى احرتام الوقت، تعقيب إضايف؟ تفضل      

 :النائب السيد حممد السيمو

 سيدة الرئيسة،شكرا ال

 السيد الوزير،

السيد الوزير، بغينا فقط نذكروكم إبعادة النظر يف القانون       
اجلنائي السلي كيتعاطى مع القضية دايل الشكاية اجملهولة، السلي 
خالقة قسلق. الناس اليوم برا كتفكر ابش ابش تسد السجون، حنا 

سلي أكثر الابقيني كنوسعوهم ابش نزيدو فيهم الناس. واإلشكال 
أشهر د  4من هذا السلي زاد الطني بسلة هو واحد السلي كيضر. 

دايل ما نعرفش  911احلبس، مسّلي جيي خيرج كنقول لو عندك 
شحال دايل األايم، عام دايل السجن اإلضايف، عسلى ديك الغرامة 

س عسليه املاكسلة والنعا ما غيخسلصش وغيبقى عندكم عاد خسلصو
 .ا فكرتوش فهاد الشي؟والضوء واملاء واحلراس. واش م

وحنا بغينا أن نسائسلكم السيد الوزير، واش ابقي ما وصل       
الوقت ابش جنسلسو ونقولو ابركة هللا جيازيكم خبري، راه السجون 

قدرة داتنا ن الاس املظسلومني، أو شبه مظسلومني ألدايلنا ممسلوءة ابلن
ايهلم دالناس هادو ندجموهم ونشوفو احلالة بغينا هاد  هلاد الشي،
م العدد السلي عندك حبالالسجن  يدخسلوير، قبل ما السيد الوز 

recherchés... 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير      

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

غري اريد أن أطمئن السيدات والسادة النوا.، أن كل حمكمة       
من حماكم املمسلكة، فيها جلنة مشكسلة من قاضي وممثل النيابة العامة 
وكاتب ضبط. مهمتها األساسية هي املرافقة اليومية ملغاربة اخلارج 
والتدخل لتدليل كل العقبات وإرشادهم حنو املساطر املالئمة حلل 

 .كامل ملقتضيات السسلطة القضائية  اماحرت اإلشكاالت، مع 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول تقريب القضاء من       
املواطنني لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق التجمع 

 .الدستوري. تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد امغار
 .نسائسلكم ؟واطننيعن تقريب القضاء من امل      

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .السيد الوزير      

 :السيد حممد أوجار وزير العدل
 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا لفريق التجمع الدستوري عسلى هذا املوضوع املهم، أان       
لست يف حاجة لسلتذكري أبمهية تقريب القضاء من املتقاضني، وال 
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حيتسلها هذا اهلاجس يف انشغاالت التأكيد عسلى األولوية اليت 
احلكومة. أريد أن أشري إىل أن هذا االنشغال جتسد فعسليا بصدور 
املرسوم املتعسلق ابخلريطة القضائية اجلديدة، والذي دخل حيز 

 .دجنرب املاضي 82التطبيق مبجرد نشره ابجلريدة الرمسية يف 
ة جديد فاستئناهذا املرسوم ينص عسلى : إحداث حمكمة       

 7ة كسلميم؛ ترقي  االستئنافواد نون، وهي حمكمة -جبهة كسلميم
ق األمر وجود عمالة، يتعسل مراكز قضائية إىل حماكم ابتدائية حبكم

. "تنغري"، "احلاجب"، "بيوكرى"، "سيدي إفين"، "املضيق"، 
مراكز قضائية إىل حماكم ابتدائية  5"جرادة"، "الدريوش"؛ ترقية 

سجسلة رغم عدم وجود عمالة، يتعسلق األمر. حبكم عدد القضااي امل
"تيفسلت"، "مشرع بسلقصريي"، "بوزنيقة"، "سوق السبت اوالد 
النمة" و"اترجيست". إحداث حمكمة ابتدائية جديدة 

حمكمة استئناف  88."حتناوت". هبذه املراجعة كتصبح عندان 
 ...71حمكمة بدل  24، 89بدل 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .الوزير، التعقيب تفضل السيد النائب شكرا السيد      

 :النائب السيد حممد امغار

 شي السلي جاء يف املداخسلة شي كلال السيد الوزير، حنا هاد      
دايلك، كيأكد مدى تقريب القضاء من املواطنني. ولكن حنا يف 
فريق التجمع الدستوري، كنا نرغب ابلنسبة لبعض مراكز القضاة 
املقيمني السلي مت اإلغالق دايهلا، أهنا فعال كان خص يكون 
اإلغالق دايهلا مبين عسلى واحد الدراسة، ألن هاد مراكز القضاة 

مني منها مثال املراكز السلي اتبعة مليدلت، دايل "تونفيت"، املقي
ومنها املراكز التابعة لصفرو كاملراكز دايل "رابط اخلري"، ومركز 
"إميوزار كندر"، إغالق هاد املراكز هادي احلق ضرر ابملواطنني 
وبعد عسليهم القضاء، وما بقاش قريب عندهم. كان خص املراجعة 

ن مت يف العهد دايل الوزير السابق، السلي  دايل هاد القرار السلي كا

كان جمموعة من املسؤولني القضائيني عارضو فعال غسلق بعض 
 .املراكز

مث أنه ابلنسبة إلحداث بعض احملاكم االبتدائية، شيء مجيل       
أنه الرتقية دايهلا قريب من قضاء املواطنني، ولكن كان ابلنسبة 

 فد. منها مركز القاضيلبعض املراكز األخرى، كان خصها تستا
 981.111املقيم بتاهسلة، حيث عدد الساكنة دايلو يفوق 

كسلم،   931نسمة. مث ابلنسبة لسلجماعات بعيدة عسلى اتزة .
كسلم، مجاعات عديدة منها اجلماعة دايل "بويبالن"،   981

 ...ومجاعة "تزارين" واجلماعة دايل "بوزمالن" إىل آخره

 :السيدة رئيسة اجللسة

. يف حول املوضوع؟ ال تعقيباد النائب، تعقيب إضالسي      
تفضل السيد الوزير.. ما بقاش الوقت السيد الوزير. إذن منر إىل 
السؤال املوايل حول تسريع تنفيذ األحكام القضائية ومعاجلة 

 .املسلفات لسلسيدات والسادة النوا. عن الفريق اإلشرتاكي

 :النائبة السيدة مينة الطاليب 

 احملرتم،السيد الوزير 

تعرف أن املواطن ملا يسلجأ لسلقضاء السيد الوزير، أنه يسلجأ       
من أجل غايتني : أوال هو احلصول عسلى حكم يف زمن قضائي 

 .معقول، وكذلك الوصول إىل تنفيذ هذا احلكم

لذلك نسائسلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اليت تتخذها       
 معاجلة املسلفات، وكذلك يفوزارتكم من أجل؛ أوال التسريع يف 

حصول املواطن عسلى حقوقه بتنفيذ األحكام والتسريع هبذه العمسلية 
 .وشكرا ؟دايل التنفيذات

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      
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 :السيد حممد أوجار وزير العدل

شكرا لسلفريق وشكرا لسلسيدة النائبة، نتفق معك متاما. إذن       
إىل األرقام  8197 بذلت مكنتنا من الوصول لسنة اجملهودات اليت

ما جمموعه  8197التالية : بسلغ عدد املسلفات املنفذة ابحملاكم سنة 
مسلفا متجاوزا بذلك املسلفات املسجسلة وهو  845.982
. ابلنسبة %916614أي بنسبة تنفيذ بسلغت  889.297

مسلف من أصل املسلفات  2891لسلمحاكم اإلدارية مت تنفيذ 
. هذا %99963، نسبة التنفيذ بسلغت 7413هو  املسجسلة

جتسده املبالغ املالية املنفذة هذه السنة من لدن احملاكم اإلدارية، 
درمها، هذا مبسلغ كبري  4.178.235.331666والسلي بسلغ 

وجمهود كبري؛ اإلدارية د الرابط بوحدها جتاوزت املسليار درهم يف 
مت تنفيذ  ماي من هاد الشهر؛ احملاكم التجارية 41حدود 

، 33.357مسلفا من جمموع املسلفات املسجسلة وهي  36.768
 ...915أي بنسبة 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة مينة الفاطمي 

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، ما قسلته ال نشكك فيه، لكن مع ذلك يظل       
 هناك عرقسلة يف تنفيذ جمموعة من األحكام، خصوصا األحكامأن 

الصادرة ضد مؤسسة الدولة خصوصا املسلفات املتعسلقة كذلك بنزع 
املسلكية. املشكل السيد الوزير، هو أن هناك تعنت من طرف مرافق 
الدولة يف تنفيذ األحكام. كانت هناك مبادرة جريئة لسلمحكمة 

عسلى تنفيذ جمموعة من األحكام  اإلدارية ابلرابط، إلرغام الدولة
بطريقة لبقة وهي وضع واحد اجلدولة زمنية، وإجراء اتفاقيات 
معينة، إال أهنا كذلك ابءت ابلفشل لتعنت مؤسسات الدولة. 
ابإلضافة لذلك السيد الوزير، أن هناك أحكام تصدر، ولكن 

أشهر، ولنا  1و 6حتريرها قد يظل بني يدي القاضي ملدة تتجاوز 
 .كثرية جدا، شكراأمثسلة  

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد السعيد الصادق
 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد الوزير،
ام يف تنفيذ األحك فهاد اإلطار أريد أنبه إىل أن التماطل      

غيسبب لنا يف خطر كبري وهو تعريض هيبة القضاء دايلنا لسلخطر، 
والثقة دايل املواطن يف األحكام القضائية ويف اجلهاز القضائي 
عموما. ولذلك، أان كنذكر مبسلفات إجتماعية حارقة، تتعسلق 

ندق ، عسلى رأسهم فورززاتابلعمال املطرودين يف الفنادق دايل 
، تطردو طرد مجاعي، 8111عامل وعامسلة من  999"بسلري" 
حكم هنائي يف االستئناف، مث النقد اإلبرام، ال تنفيذ  8199

حلقوقهم إىل اليوم. ولذلك القضاء أمشن قيمة غتكون عندو إيال 
 .ما كانش إنصاف حقيقي وتنفيذ األحكام، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير      

 :وزير العدلالسيد حممد أوجار 

شكرا، غري بغيت نقول أن هذه معضسلة حقيقية، ولكن       
أيضا البد أن نقر أن احلكومة عاطية أمهية كبرية، وأن رئيس 
احلكومة شخصيا أنشأ جلنة ملباشرة التنفيذ ضد املؤسسات 

ما زال ما عندانش األرقام دايل  8197العمومية. وأنه هاد السنة 
درهم ضد مؤسسة  4.811.111.111، نفذان 8192

 .القطاع العام، شكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، سؤال آخر حول ظاهرة االستيالء عسلى العقارات       
غري احملفظة بدون موجب حق، لسلسيدات والسادة النوا. عن 

 .فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد هشام صابري

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، أصبحت كسلمة عقار يف اآلونة األخرية ترتبط       
بكسلمة "املافيا"، مافيا العقار اليت أصبح الكل يتكسلم عسليها. لذا 
نسائسلكم حول التدابري اليت تعتزمون اختاذها من أجل محاية مسلكية 

 .العقارات الغري احملفظة؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

شكرا جزيال لفريق األصالة واملعاصرة عسلى إاثرة هذا املوضوع،       
وهذا موضوع ابلغ التعقيد وعندو حساسية كبرية. أود يف البداية 

د  6أن أشري إىل أن املغر. يتمتع ابستقرار وأبمن عقاري. راه 
طبيعي. عادي و املسليون دايل الرسوم العقارية يعين موجودة بشكل 

وبطبيعة احلال، يف السنوات األخرية برزت لألسف الشديد هاد 
 غري املشروع عسلى العقارات، وبرزت واحد االستيالءالعمسلية دايل 

العدد دايل اجلرائم منظمة، حنا خذينا واحد العدد دايل التدابري 
لسلخروج من هاد الوضعية ابلتنسيق بني خمتسلف اإلدارات، والتنسيق 

 .عدول واملوثقني واحملامنيبني ال

ويف هذا اإلطار متت واحد العدد دايل اجلهود منها التشريعية       
والتنظيمية، وبتعاون مع جمسلسكم املوقر متت املصادقة عسلى تعديل 
مقتضيات املادة الرابعة من مدونة احلقوق العينية، اليت أضافت 

تعاون كبري  ناكالوكالة إىل الواثئق الواجب حتريرها مبحرر رمسي. ه

جدا مع اهليئة الوطنية لسلعدول واحملامني واملوثقني، وما دام السؤال 
  يتحدث عن العدول والدور دايهلم، أود أن أشري إىل أن اهليئة

تقوم مبجهود جبار، وأن هاذ املهنة فيها كثري من النزهاء والشرفاء، 
وأحياان حتدث بعض التجاوزات وهاذ السنة ميكن يل نعطيوكم 

ق اإلحصائيات املتعسلقة ابلعقوابت التأديبية واجلنائية الصادرة يف ح
عقوبة أتديبية؛  43شهدت صدور  8197السادة العدول : سنة 

حاالت  1التوبيخات و 4إنذار؛  97حاالت لسلعزل؛  5منها 
حكم  42لإلقصاء املؤقت. نفس السنة صدرت، شهدت صدور 

 81نها عمسلهم مقضائي زجري يف حق العدول بسبب أفعال متس 
مسلفا رائجا  37األحكام ابلرباءة والزال هناك  1حكما ابإلدانة، 

يف طور احملاكمة. وأود أن أحيي اليقظة واحليوية دايل اهليئة الوطنية 
لسلعدول وغالبية السادة العدول يقومون بواجبهم يف التصدي 

 ...لظاهرة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد هشام صابري

 شكرا السيد الوزير،

إذن السيد الوزير، إن احلكومة يف إطار حماربتها لالستيالء       
عسلى مسلك الغري ركزت عسلى العقار احملفظ دون أن تضع املسطرة 
وتدابري لسلحد من السطو عسلى األمالك الغري احملفظة، سواء اليت 
تعود مسلكيتها لسلدولة أو اخلواص. وهنا جيب أن نتحدث عن 

هادة شهود، كيف ميكن قبول شاملتدخسلني يف هذا اجملال؛ أوهلم ال
شهود يف مسلكية ال ينتمون لسلمنطقة اليت يتواجد هبا العقار، وهذا 
جنده يف جمموعة دايل الواثئق العدلية إابن حترير عقد رسم املسلكية؟  
كيف يكون قبول شهادة شهود سنهم ال ميكن أن يسمح هلم أن 

أو  92يكون إبملام ومعرفة ابملالك املفرتض؟ حيث أن شا. من 
سنة ميكن أن يكون شاهدا عسلى حيازة هادئة ومستمرة منذ  81
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سنة يف مواجهة األنسا.،  31عشر سنوات يف مواجهة األغيار و
يف حني أنه ممكن أنه يكون مازال ما تزاد وهو شاهد. البحث 
الذي تقوم به السسلطة يف منح اإلذن إلجناز رسم االستمرار ال 

  ة صارمة أبحقية الطالب يفيكون انجعا وال يشكل مراقبة قبسلي
 .كونه هو املالك احلقيقي

وهنا نتساءل حول مسطرة حتفيظ أمالك الدولة، أمل حين       
الوقت بعد لتقوم الدولة واإلدارات العمومية بتحفيظ أمالكها 

ظ من العقار خاصة وأن التحفي اسرتاتيجيلسلحفاظ عسلى خمزون 
سنة ومل  99منذ  93.17اإلجباري رأى النور مبقتضى القانون 

سنني هاذي ابش  2يفعل ولو مسلف واحد إىل غاية اليوم. أي 
خارج القانون وال مسلف واحد استفاد من مسطرة التحفيظ 
اإلجباري رغم أن املسطرة، مسطرة التحفيظ، أنه يكون فيها إعفاء 
من رسوم التحفيظ. وهنا نتساءل أشنو هي الغاية من هاذ التشريع 

يم انني، وتظل معطسلة سواء ابملرسوم، املراسيف حني أنه يشرع لقو 
 ...اليت ال تصدر

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف حول املوضوع تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، هاذ الشي دايل )تبانضيت( واالستيالء عسلى       
كاينش فقط غري يف العقارات موجود ا  املسلك، مالعقارات دايل 

أيضا يف السياسة، ألنه اليوم كاين السلي ابغي يستويل عسلى القيم 
وعسلى الثوابت دايل املغاربة، ما وقع األسبوع املاضي السيد الوزير 
خميف وخطري. نشاط مسلكي، تتجييش لو واحد اجملموعة دايل 

هو  هلدف دايهلماألشخاص السلي تيتعدو عسلى رؤوس األصابع، ا
د أهنم خيسلقو البسلبسلة والفتنة يف األرض ويف البالد عرب تصوير واح

املشهد السلي ما عندو حىت شي عالقة ابلواقع، واش إيال ما 

نوقروش املؤسسة املسلكية اليوم يف البالد، أشنو بقى لينا منوقرو؟ 
اثنيا واش هذه هي األخالق والقيم السلي ترابو عسليها املغاربة؟ 

هي القيم واألخالق السلي يتعامسلو هبا السياسيني يف بالدان؟،  هاذي
جهات معسلومة ابغية ختسلق فتنة حقيقية يف البالد، التجمع قوي 
ابلقيادة دايلو وابملناضسلني دايلو أو ابألطر دايلو، وما غاديش 
نسمحو لشي واحد السلي اعترب يف يوم من األايم أبن التجمع حيط 

  .قصري

 ير، كنطسلبو منكم تفتحو حتقيق عاجل ألن ما وقعالسيد الوز       
خطري، عدم..، يعين التوجه إىل املؤسسة املسلكية يف نشاط رمسي 
ابش نعطيو واحد الصورة ونوجهوا لرأي عام معني هذا خميف، ما 
غنسكتوش عسليه، كنعتربوه موجه لنا بشكل مباشر. وحنا كنقولو 

وقع سلة، ألنه السلي يهاد الكالم هذا وحنا كنتحمسلو مسؤوليتنا كام
اليوم ابغي يديرو واقعة اليوم من بني املغاربة ومن بني القيادات 
دايل جمموعة دايل األحزا. السياسة الوطنية، حنرتم اهليئات، 
ولكن األشخاص السلي كتصطاد يف املاء العكر ما غنسمحوش هلا 

 .أهنا متشي فهاد اإلجتاه هذا

احلكومة والدولة ألن  كنطالبو منكم حتمسلو مسؤوليتكم،      
السلعب اليوم ما بقاش السلعب صغري، البالد غارقة يف إشكاالت 
إجتماعية مرتبطة بسوء دايل تدبري مسلفات، مرتبطة ابلقدرة 
الشرائية دايل املغاربة، كنخسلقو صراعات ونقاشات فارغة، اشنو 
ابغي نقولو لسلمغاربة؟ ابغيينا نقولو هلم أبن السياسيني واّلو دراري 

ار، امسحوا يل لن ننساق يف هاد املسارات هادي، ألهنا صغ
مسارات مكسلفة، كفى من العبث. استمرينا يف سنوات حنا  
كنشوفو عبث واضح، ما غنقبسلوهش، التجمع ما غيقبسلش هاد 
الشي غيستمر يدافع عسلى القيادة دايلو، عسلى املناضسلني دايلو، 

هو هاد نواجوغالط وواهم من يعتقد أبننا حيط قصري، حنا غادي 
التصرفات التصرفات الصبيانية، والسلي اليوم مشات ملدى بعيد، 

 .املؤسسة املسلكية، دايل املغاربة كامسلني ما دايل حىت شي واحد
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير      

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

ر احملرتم، غري أود يف هاد العواششكرا جزيال السيد النائب       
املباركة أن أذكر أبن املغاربة اترخييا حييطون ابملؤسسة املسلكية 
وأنشطة جاللة املسلك، واملراسيم املرتبطة هبا، بكثري من الوقار 
واحلرمة واهليبة. وجيب متسكا هبذه التقاليد كفاعسلني سياسيني أن 

ياسية.  صراعات سننأى وأن نبتعد عن الزج ابملؤسسة املسلكية يف
ما حدث غري مقبول، وال ميكن أن نسمح به، واحلكومة من 
خالل أجهزهتا املختصة ستباشر التحقيقات الضرورية والقانون 

 .سيجد مداه

ولكن يف نفس الوقت، ال بد أن نستحضر أن احلكومة       
نها اإلجتماعي، وبتعبريات القسلق اليت يعرب ع التذمرواعية حبجم 

اجملتمع بوسائل خمتسلفة. هناك صعوابت، هناك إكراهات، مببادرات 
رائدة ستتعبأ احلكومة مبختسلف وزاراهتا لسلتجاو. الفعسلي مع 
تطسلعات الناس. جيب أن نرفع من أجواء الثقة، أن نعيد احلوار إىل 

أغسلبية ئات معارضة و املؤسسات الدستورية، وأن تتفاعل كل اهلي
 .لسلوطن االنتصارعسلى 

صحيح نواجه مرحسلة دقيقة، جيب أن نرتقي مجيعا إىل ما       
تتطسلبه هذه املرحسلة من استحضار لسلمصاحل العسليا لسلوطن، من جتند 
وتعبئة وراء جاللة املسلك، ومن أن نستحضر مجيعا أن اخلالف 

ب أن يتم جي السياسي، والتنافس السياسي، والتدافع فيما بيننا
ابحرتام لسلقيم، بتدبري حضاري لالختالفات، وأن حنافظ وأن نرتك 
املؤسسة املسلكية، بعيدة عن هاد الصراعات الصغرية وأن حنافظ 

 .لسلمؤسسة املسلكية، عسلى ما كان هلا دائما من توقري، وحرمة، وهيبة

واحلكومة ستعسلن يف املقبل من األايم عن حزمة من التدابري هدفها 
سي التعاطي اإلجيايب مع تعبريات الشارع واملواطنات األسا

 .واملواطنني

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير عسلى تعاونكم، ومنر إىل القطاع املوايل.       
أسئسلة السيد كاتب الدولة  3القطاع املكسلف ابلنقل، عندكم 

مرحبا، سؤال عن وضعية متقاعدي املكتب الوطين لسلسكك 
لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن العدالة التنمية، احلديدية 

 .العدالة والتنمية تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد العزيز لعايض

شكرا السيد الوزير، عن وضعية متقاعدي املكتب الوطين       
 لسلسكك احلديدية نسائسلكم؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير     

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

السيد النائب احملرتم، تعسلم عسلى أنه ابلفعل املكتب الوطين       
لسلسكك احلديدية يف إطار التعاقد السلي عندو مع املستخدمني 
دايلو، عندو سياسة السلي هي سياسة اإلشتغال ولكن أيضا سياسة 
مرتبطة ابلنظام دايل التقاعدي، فالنظام دايل املعاشات حيول 

؛ كاين ما هو "RCAR" جلميع املتقاعدين بدون استثناء إىل
مرتبط ابلتغطية الصحية كاين مؤسسة مستقسلة دايل السككيني 
هي السلي تدبّر هاذ العمسلية، واحلمد هلل ما عندش املكتب أي 

لتغطية ر السلي هي مرتبطة ابشكاية أبهنم ال يتوفرون عسلى هاذ األمو 
الصحية؛ كاين إشكال يف بعض ما هو سكن اجتماعي، وأقول 
سكن اجتماعي السلي هو خمصص هلذه الفئة والسلي املكتب الوطين 
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عندو عدة اتفاقيات مع مؤسسات متويسلية عسلى أساس أنه يكون 
طرف يف الدعم. اليوم كاين مشاريع السلي هي جاهزة، كاين السلي 

، وكانت بعض اإلشكاالت وخاصة اإلشكاالت استفادو منها
 .اإلدارية يف بعض احملطات ابلنسبة هلؤالء املتقاعدين، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد النائب تعقيب      

 :النائب السيد عمر امحني

 شكرا السيدة الرئيسة،

لفئة االسيد الوزير، نثمن جمهوداتكم يف هباد اخلصوص، هاذ       
السيد الوزير، ما ميكنش يكون جزاء دايل اخلدمة دايهلا أنه يتم 
الضغط عسليها يف مسلفات إجتماعية من طرف اإلدارة دايل املكتب 
الوطين لسلسكك احلديدية، فاملمثسلني دايل هاذ الفئة هاذي وخاصة 
بعد أن حظوا ابالستقبال دايلكم، كيتشكاو من املضايقات دايل 

 .ىن أنكم توجدو ليهم احللهاذ اإلدارة، فنتم

ابإلضافة السيد الوزير، فعال جمموعة دايل املشاكل حتالت،       
ولكن املشكل الكبري والعويص هو الضغط السلي يتدار عسليهم من 
أجل مغادرة السكن الوظيفي بدون إجياد حل مالئم هلاذ الفئة 
هاذي. ومن خاللكم السيد الوزير، ومن خالل هذه املؤسسة 

مة البد أن منر عسلى فئات أخرى من املتقاعدين السلي تيعانيو احملرت 
يف صمت، فإيال جينا هنضرو السيد الوزير، عسلى العمال 
املتقاعدين دايل املناجم خاصة املنجم دايل أحويل، ميبالدن، 
زايدة، الناس السلي قضو النحب دايهلم وتوفاو، األرامل دايهلم  

كيفاش يعيشو هاذ درهم.   511كيستافدو من رواتب أقل من 
املعيشة واملتطسلبات دايل هاذ الظروف احلالية؟ وأيضا ابإلضافة أن 
هناك فئات أخرى القوات املساعدة، والقوات املسسلحة املسلكية 

درهم،  9311فيها الناس السلي مازال الرواتب دايهلم أقل من 
درهم. فالبد السيد الوزير، من اإللتفافة عسلى هاذ الفئة  9511

لفئات أخرى ال القطاع العام وال القطاع اخلاص، البد ابإلضافة 
أننا نراعيو ليهم. وهاذ السكن اإلجتماعي السلي كيّدار، أال ترون 
السيد الوزير، ومن خاللكم احلكومة أن هاذ الفئة هاذي تستافد 

 .منو هي األوىل، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .لتعقيب إضايف حول املوضوع؟ ال تعقيب، تفض      

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

السيد النائب احملرتم، تعسلم عسلى أنه ابلفعل السكن الوظيفي       
 هو مرتبط ابلوظيفة، فاإلنسان مسّلي ما تيبقاش يف الوظيفة مبعىن

ال ما الوظيفي، ألنه إيتيمشي لسلتقاعد، خاصو خيرج من السكن 
خرجش من لسلسكن الوظيفي من ال يستفيد هم زمالؤه اآلخرون 
السلي خصهم مها يستافدو من ذاك السكن. عندان منوذج دايل 
اجلديدة السلي ابلفعل تكسلمتو عسلى بعض املتقاعدين يف هذا 
السياق، عندان حكم قضائي السلي هو هنائي عسلى أساس أهنم 

أهنم  légaliséهنم مسلتزمني وسانيني ويفرغو املساكن دايهلم أل
خصهم خيرجو مسّلي يساليو. اإلدارة حلد اآلن تدير معاهم احلسلول 
السسلمية، وراهم مازال فداك املساكن، ألنه اعتبارا هلاذ الشي السلي 
تكسلميت عسليه أنت السيد النائب، ألنه ابلفعل ال ميكن أن نقبل 

ها ضغوط. متارس عسليأنه فئة السلي خدمات يف املكتب لسنوات أنه 
إيال كاين شي حاجة من هاذ الشي السلي قسلتو، أان أريد أن أتوصل 
ابلشكاايت دايل هاذ الناس، ال عسلم يل عسلى أنه متارس عسليهم 

 ...ضغوط إدارية

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، تعقيب السيد النائب، إذن منر لسلسؤال املوايل حول      
، لسلسيدات والسادة النوا. عن اآلاثر اإلجتماعية حلوادث السري

 .فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

31 

 :النائب السيد عز الدين حليمي

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد كاتب الدولة احملرتم، رغم اجملهودات املقدرة السلي        
كتقومو هبا يف جمال السالمة الطرقية، ال زال بالدان فيها يعين عدد  

حااي. لذا نسائسلكم عن دراسة اآلاثر اإلجتماعية كبري من الض
 .وعن اإلجراءات املتخذة من أجل املواكبة واملعاجلة؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد كاتب الدولة      

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

 الرئيسة،شكرا السيدة 

 شكرا السيد النائب احملرتم،

-8197ية الوطن االسرتاتيجيةتعسلم عسلى أنه ابلفعل اليوم       
، هي اسرتاتيجية طموحة يف جمال السالمة الطرقية وهتدف 8186

. اليوم اآلاثر اإلجتماعية %51إىل تقسليص عدد القتسلى حبوايل 
من  %8و 9تقدرها منظمة الصحة العاملية بني  واالقتصادية

 95-98 الناتج الداخسلي اخلام، مبعىن تقريبا حنا تنقولو ابملغر.
 .مسليار درهم

ة مع دايرة اتفاقي االسرتاتيجيةاليوم، الوزارة من خالل هاد       
عسلى أساس أننا "CNRST" املركز الوطين لسلبحث العسلمي

عندها تقريبا مسليار سنتيم السلي هو البحث يف جمال اآلاثر 
اإلقتصادية واإلجتماعية حلوادث السري، عسلى أساس أن الدراسة 

ملا ال و  االسرتاتيجيةدايل هاد اآلاثر هي السلي غتعطينا تعديل 
الوطنية عسلى أساس  االسرتاتيجيةإحداث إجراءات جديدة يف 

 ه أو إعادة النظر يف اإلجراءات السلي تنقوموتقومي ما ميكن تقومي
 .هبا، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .التعقيب اإلضايف لألخ النائب      

 :النائب السيد حممد لشكر
 .ما شي تعقيب إضايف، هذا تعقيب السيدة الرئيسة      

 :السيدة رئيسة اجللسة
 .تعقيب دايل السؤال تفضل      

 :لشكرالنائب السيد حممد 

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، أمهية السؤال تكمن يف أننا عسلى أبوا.       
الصيف، والصيف يعين العطسلة، والعطسلة تعين ضخا ألساطيل  
كثرية يف الطرقات دايل بالدان. كنزيدو عسليها دايل اجلالية املغربية 
يف اخلارج، هادا يعين ال قدر هللا حوادث، وهذا يعين كذلك 

 .تساعا لألضرار االقتصادية واالجتماعية والنفسية حلوادث السريا

إذا أثران هذا املوضوع، فسلكي نطرح التساؤل مىت ستنتهي       
يعين سينتهي مسسلسل دايل فقدان األسر ألفرادها، فقدان األسر 
ملعيسلها، فقداننا خلربات ويد عامسلة جمربة ذات خربة. مسّلي كنطرحو 

شي كسلو هذا يقودان إىل البحث عن املسؤوليات، والبحث ال هاد
عن املسؤوليات دائما يف الواقع أننا كاين تقاذف دايل 
املسؤوليات، كسلها كينعت اآلخر، يف احلني أن املسؤول عن هذه 
الكوارث هو كل الضمائر؛ أان، أنتم، أنتما، مها، هم، هن إىل 

الس ين مسؤول، واجملآخره.. يعين احلكومة مسؤولة، واجملتمع املد
 .مسؤولة ولكن كذلك املواطن مسؤول

ايل احلد د االجتاهمشكور السيد الوزير عسلى جمهوداتكم فهاد       
 914.93من األضرار، سيما يف عمسلكم عسلى إخراج القانون 
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املتعسلق ابلوكالة الوطنية لسلسالمة الطرقية. والذي نسألكم ابملناسبة 
هذه األضرار البد أن تتوقف عن مآله وعن تفعيل مضامينه، 

السيد الوزير، من خالل تضافر اجملهودات دايل اجلميع، الضمائر 
املسؤولة دايل كل املتدخسلني فيما خيص هاد الكوارث دايل 
حوادث السري اليت فعال تضع بالدان يف مصف الدول اليت ال 

 ..تشرفها األرقام

 :السيدة رئيسة اجللسة

ل اآلاثر اإلجتماعية حلوادث شكرا، تعقيب إضايف حو       
 .السري؟ ال تعقيب، السيد كاتب الدولة تفضل

 

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

 شكرا السيدة الرئيسة،

هو ال ميكن أن يشرفنا أنه ميوت مغريب واحد عسلى الطرق       
أن نعرتف أبن هناك حتسن يف املؤشرات دايل دايلنا، لكن جيب 

عدد القتسلى، وأيضا يف املؤشرات السلي مرتبطة ابلسالمة الطرقية. 
 11اليوم املقاربة هي مقاربة مشولية، ابلفعل اعتبار أنه أكثر من 

دايل عدد القتسلى واحلوادث دايل السري هي مرتبطة ابلسسلوك،  %
أيضا حلالة امليكانيكية و مرتبطة ابلعربة، اب % 91وحوايل أقل من 

 .فيها عناصر متداخسلة % 11ابلبنية التحتية، إذن هاد 

اليوم الوزارة تشتغل عسلى الصعيد الوطين املركزي وتشتغل       
أيضا مع مؤسسات اجملتمع املدين، واليوم عندها مقاربة تشاركية 
جديدة مع العماالت، ومع األقاليم، ومع السسلطات احملسلية عسلى 

سيس أيضا املنتخبني عسلى أنه خاص يكون عندهم أدوار أساس حت
ية، حقيقية وفعسلية يف اجملال عندما يقوم ابلربانمج دايل التنمية احملسل

وأيضا عندما يكون هناك برانمج السلي هو مرتبط ابملدينة عسلى 

أساس أننا نركزو فيه عسلى املداخيل احلقيقية هلاد األسبا. دايل 
 .حوادث السري، وشكرا

 :ة رئيسة اجللسةالسيد

شكرا، السؤال املوايل يتعسلق بتقييم جناعة اإلجراءات املتخذة       
يف جمال السالمة الطرقية. لسلسيدات والسادة النوا. عن فريق 

 .األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد ابدرار

 شكرا السيدة الرئيسة،

املفزعة دايل ضحااي حوادث السيد الوزير، يف ظل هاذ األرقام 
السري، والسلي والت تضاهي ما وقع يف احلرو.. نسائسلكم عن 

 .مدى جناعة اإلجراءات املتخذة يف السالمة الطرقية؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد كاتب الدولة      

كاتب الدولة لدى وزير التجهيز  السيد حممد جنيب بوليف،
 :ملكلف ابلنقلوالنقل واللوجستيك واملاء ا

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

هو النجاعة أان نعطيك أرقام، ألنه من بني الوسائل دايل       
، وهناك subjectifالتقييم هناك التقييم السلي هو مرتبط .

مرتبط ابألمور السلي هي موضوعية والسلي هي رقمية. لوال أنه ما 
دايل املغر.، كنا يف تصاعد  8114منذ  االسرتاتيجيةدرانش 

دايل عدد القتسلى سنواي، ابتداء من  %5منحىن تصاعدي زائد 
سنواي، إذن  %-4حنن اآلن ابملعدل  االسرتاتيجيةالتطبيق دايل 

شر . مؤ االسرتاتيجيةدايل النقط دايل النجاعة فهاذ  2عندك 
كثرت   ناخلطورة، وهو السلي تيعطينا اخلطورة دايل احلوادث ألنه إ
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دايل  2احلوادث، املؤشر دايل اخلطورة السيد النائب رحبنا فيه 
دايل النقط  2مبعىن رحبنا  %96إىل حوايل  %84.5النقط؛ من 

مؤشر اخلطورة، مبعىن احلوادث السلي عندان يف املغر. أقل خطورة 
سنوات. مث أيضا املعدل  91مما كانت عسليه هاذي  8197يف 

 6نقطة من حوايل أكثر من  966أيضا دايل الوفيات، رحبنا فيه 
مبعىن هاذو مؤشرات دايل النجاعة السلي املنظمات العاملية  363إىل 

 كانت يف واحلمد هلل االسرتاتيجيةتتعتمدها كسلها تؤكد عسلى أنه 
حمسلها. لكن هذا ما تيمنعش عسلى أننا نقولو الزالت األرقام مهولة، 

رضي نصل إىل ما يوجيب أن نقوم أكثر مبا نقوم به حاليا لكي 
 .املغاربة، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد حممد ابدرار

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، بدييت ليا ابألرقام أان سأحسليسلك عسلى الرقم       
 ناحلقيقي السلي كيشعرو به املغاربة، هورقم دايل حوادث السري. م

سنني هاذي، واحلوادث  7هنار حتمسلتو املسؤولية دايل هاذ املرفق 
يف ارتفاع. حىت وىل املواطن تيتساءل شنو عالقة هاذ احلكومة مع 

ألف.. األرقام، األرقام تتكسلم..  65ارتفاع حوادث السري؟ من 
، اليوم وصسلنا أكثر من 8191ألف يف  65ألف من  65من 
يه هو الرقم السلي بغيتك تتكسلم ليا عسلألف، إيوا ها األرقام هذا  11

 .السيد الوزير

هاذ املشاكل هذا ما فيهش السياسة السيد الوزير، شوف       
هاد املشكل يسائسلنا مجيعا.. السيدة الرئيسة ضبطو معااي التوقيت 

ال هاذ عسلى كل ح هللا يرضى عسليك،.. غري بشوية غري هتناو..
املشكل السيد الوزير، يسائسلنا مجيعا ماشي فقط أنتما كحكومة 
ولكن يسائسلكم أكثر. النجاعة دايل السالمة الطرقية خصها تبدا 

يف األساس هو مشكل سسلوك، أين هي السالمة الطرقية يف 
املنظومة التعسليمية؟ هذا يعين منعدمة متاما، اليوم السالمة الطرقية 

مومسيا فقط، احلمالت التحسيسية ما نذكروش،  تتستعمسلوها
اجلانب املتعسلق السلي هو مهم بزاف دايل اجلمعيات واجملتمع املدين 
يعين مهسلتوهم واّلو كيشحتو هاذو دااب واحد الفاعل أساسي السلي 

شي كامل إيال مجعناه تنسلقاو أبنه خصنا ال راه غادي يعاونكم، هاد
ة ا ابش حناربو هاذ األرقام املهولاملزيد من العمل يف هاذ اإلطار هذ

 ...السلي جالسة تتخسلعنا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ال       
 .تعقيب تفضل السيد كاتب الدولة

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

 السيدة الرئيسة،شكرا 

أوال السيد النائب احملرتم، املوضوع خصك تشوفو بشموليته،       
مسليون عربة، اليوم فيه  967سنوات كان يف  91املغر. هاذي 

دايل املسليون دايل العرابت. الناس املوضوعيني ما  3حوايل 
القيمة اجملردة، تيوضعو  "la valeure absolue" تيشوفوش

احلوادث عسلى العدد. املغر. السيد النائب احملرتم، ذاك الرقم دايل 
إيال قسمنا عدد دايل احلوادث وعدد القتسلى عسلى عدد العرابت 

هو السلي عند الوالايت املتحدة األمريكية  91و 91را حنا يف رقم 
يف نفس الرتتيب. إذن منني جنيو نقولو كالم، اجملتمع املدين كنا 

ة، اليوم نشتغل مع مجعي 911سنوات مع  91نشتغل هاذي 
 ...مجعية دايل السالمة الطرقية يف اجملتمع املدين 211أكثر من 
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 :السيدة رئيسة اجللسة

إذن منر إىل آخر سؤال يف مسلف النقل. آخر سؤال يف مسلف       
النقل السؤال حول إجراءات السالمة يف الطرق السيارة لسلسيدات 

فضل لسلوحدة والتعادلية، توالسادة النوا. عن الفريق اإلستقاليل 
 .السيد النائب

 :النائب السيد طارق قديري

 السيد الوزير احملرتم،

 ...تتكرر بشكل مسلفت لسلنظر      

 :السيدة رئيسة اجللسة 

ي ش إيال امسحتو، نسمعو هاد السؤال املهم تفضسلوا، كل      
 .مهم

 :النائب السيد طارق قديري

السيد الوزير احملرتم، تتكرر بشكل مسلفت لسلنظر احلوادث       
د عسلى املواطنني مستعمسلي الطريق السيار. وق واالعتداءاتاملرورية 

خسلفت هذه احلوادث عدة ضحااي يف جمموعة من املقاطع، تعترب 
يضاء، الب الدار-نقطة سوداء، من ضمن هذه املقاطع مقطع برشيد

ر لذا نسائسلكم السيد الوزياخلمسيات. -أكادير، تيفسلت-مراكش
احملرتم، عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا من أجل سالمة وأمن 

 .وشكرا ؟مستعمسلي هذه الطرق

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد كاتب الدولة      

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

 كرا السيدة الرئيسة،ش

وشكرا السيد النائب احملرتم عسلى طرح هذا السؤال، والسلي       
ابلفعل هو سؤال مقسلق، أان معاك اليوم الوزارة والطرق السيارة 
منشغسلون كثريا هباد الظاهرة، السلي ما غاديش نقول هي ظاهرة 
ابملفهوم دايل الظواهر إذا حسلسلناها، ولكن تتبقى ابلفعل مزعجة 

 .وتؤدي أبرواح العديد من املواطنني األبرايء

يهمش كا  شي مال اليوم ابلفعل كاين جلنة وطنية، ألن هاد      
فقط التجهيز والشركة، وإمنا تيهم العديد من القطاعات األمنية 
الدرك إىل آخره، فاليوم كاين جلنة وطنية السلي ابلفعل أخذت هاد 

ع ت السلي هي آنية لسلمواقاملسلف عسلى عاتقها، واليوم كاين إجراءا
كما يقال،  "noire" السلي ابلفعل السلي أكثر خطورة السلي هي

 : راه تنشتاغسلو عسليها عسلى أساس أنه ابلفعل

أوال غادي يكون التسييج دايل العديد من القناطر السلي  -    
 شي، إذن التسييج؛ال تيوقع يف هاد

د األفق دايل اوكاين اإلضافة الثانية السلي غنشتغسلو عسليها فه -    
هاد السنة هو أنه توضع كامريات لسلمراقبة عسلى مجيع اخلطوط السلي 
أساسا غنبداو ابخلطوط السوداء ومن بعد غادي نعمموها عسلى 

 مجيع الرتا. الوطين يف جمال دايل الطرق السيارة؛

ابإلضافة إىل عديد من اإلجراءات اليوم األمنية اليت حنن  -   
يئات لوجود مع الفرقاء اآلخرين من اهلبصدد إخراجها إىل حيز ا
 .غل عسلى نفس املوضوع، شكرااألمنية حىت هي السلي تتشت

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب      

 :النائب السيد حممد احلافظ

السيد الوزير، بغينا حسلول آنية ومباشرة، املغر. تيتوفر عسلى       
به، وعسليه ضمان سالمة مستعمسلي  شبكة الطرق السيارة الأبس

الطريق السيار مسؤولية احلكومة، ما دام املواطن يؤدي مثن اخلدمة، 
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ما دام األمر يتعسلق مبرفق عمومي. السالمة الطرقية تتعين أيضا 
 عمسلويت جيدها مستالوقاية من حوادث السري بسبب العراقيل ال

 شخاصهاد الطرق السيارة، قطع الطريق السيارة من طرف األ
واحليواانت السيد الوزير، ابقي تنعيشوها يف املغر.، واإلصالحات 
املتكررة ابلطرق السيارة دون احرتام املعايري املعتمدة فهاد اجملال، 
غيا. دورايت املراقبة عسلى غرار ما هو معمول به يف العديد من 

 ...الدول

 :السيدة رئيسة اجللسة

 تعقيب. السيد كاتبتعقيب إضايف حول املوضوع؟ ال       
 .الدولة

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

نعم هو السيد النائب طسلب أن لسلحكومة والطرق السيارة       
حتمل مسؤوليتها، حنن نتحمل مسؤوليتنا. قسلت لك كاين عدد 

بة وم أهنا خترج إىل الوجود واملراقمن اإلجراءات السلي هي بصدد الي
 ...راها كاينة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 شكرا، أستسمح ولكن العدل يف توزيع التوقيت شكرا..      
شكرا إذن شكرا عسلى تعاونكم. ومنر إىل القطاع املكسلف إبصالح 
اإلدارة والوظيفة العمومية، مرحبا السيد الوزير. سؤال حول آفة 
الرشوة لسلسيدات والسادة النوا. عن الفريق اإلستقاليل لسلوحدة 

 .والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عالل العمراوي

 شكرا السيد الرئيسة

يما خيص ف اسرتاتيجيتكمنسائسلكم عن نتائج  السيد الوزير،      
 ؟احلد من آفة الرشوة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

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

 شكرا السيدة الرئيسة،

 احملرتم، السيد النائب

ية العامة الوطن االسرتاتيجيةحماربة آفة الرشوة تندرج ضمن       
لتخسليق املرفق العام وحماربة الفساد، احلكومة التزمت يف الربانمج 
دايهلا يف إطار مواصسلة اجلهود الوطنية السلي كيتعبأ فيها اجملتمع 
 املدين والقطاع اخلاص والفاعسلني احلكوميني. اآلن بالدان عندها
إسرتاتيجية وطنية حملاربة الفساد، هاد احلكومة كان من اإلجراءات 
األولية السلي قامت هبا هو مأسسة السلجنة الوطنية حملاربة الفساد 
من خالل واحد املرسوم السلي حدد املهام دايهلا، وفعال هاد السلجنة 

ت رائسة دايهلا، حت االجتماعيف شهر أبريل املنصرم انعقدت دارت 
احلكومة، وحضروا فيها ممثسلي القطاعات الوزارية،  السيد رئيس

  جتماعاالواملؤسسات دايل احلكامة وممثسلي اجملتمع املدين. وهاد 
كان مهم جدا، ألنه درس احلصيسلة األولية وخرج ابلتوصيات  
كتعسلق بتحيني واحد العدد دايل املشاريع ذات الطابع األفقي 

العام وحماربة  يف املرفق دايل تعزيز النزاهة االجتاهالسلي كتمشي يف 
 .وشكرا ،الفساد

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب      
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 :النائب السيد عالل العمراوي

 السيد الوزير احملرتم،

يف الواقع كنا كنتظرو منكم جتاوبوان من خالل مؤشرات       
، وطبعا احلكومية االسرتاتيجيةمسلموسة، تستعرض تقدمكم يف 

الوعود السلي قطعتها احلكومة فيما خيص ختسليق احلياة العامة يف 
بالدان. مجيع الدراسات، واملؤشرات، والتقارير املختصة تؤكد أن 
ظاهرة الرشوة والسلي هي عصب الفساد ما زالت مزمنة وبنيوية، ومل 
حيقق أي تقدم عسلى مستوى مكافحتها. أذكر ابخلطا. املسلكي 

أذكر ابخلطا. املسلكي الفتتاح الوالية التشريعية، السلي السلي.. 
طالب فيه إبصالح اإلدارة وجعسلها يف خدمة املواطن واالستثمار، 
لكن جاءت مع األسف االسرتاتيجية السلي تكسلمتيو عسليها بواحد 

 .اإلجراءات متعددة مل تنفذ، وهناك اعرتافات ضمنية بفشسلها

 هظةابلسلرشوة  واالجتماعية واملؤكد أن الكسلفة االقتصادية      
جدا عسلى عدة مستوايت، هناك خيبة أمل املغاربة فهاد املوضوع، 
هناك خيبة اإلقتصاد الوطين أمام واحد الظاهرة دايل التعايش 
والتصارع مع الفساد واملفسدين، لقد وعدمت بتحسني تصنيف 
املغر. يف مؤشر إدراك الفساد، فحصل هاد التحسن، ماذا 

مة من موارد إلرساء وتتبع منظومة القيم خصصته احلكو 
يد الوزير، ؟ الساالسرتاتيجيةومقتضيات النزاهة اليت جاءت هبا 

جتار. دولية حديثة أابنت أهنا احلد من الرشوة أمر ممكن إذا 
 ...توفرت اإلرادة السياسية لذلك، هناك دول عدة كانت الرشوة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تفضل شكرا السيد النائب،      
السيد الرئيس. ايال امسحيت، ايال امسحيت السيد الوزير، إيال 

 .امسحيت، انخدو واحد تعقيب إضايف، تفضل

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية

 شكرا السيدة الرئيسة،

الزمن وحنن نناقش موضوع هادي بطبيعة احلال، عقود من       
حماربة الرشوة، والرشوة ال زالت قائمة. السيد الوزير، حسلول بسيطة 
ال حنتاج ال إىل ترساانت قانونية وال إىل شي حاجة، غري فقط 
تفعيل واحد املبدأ، "من أين لك هذا؟" فقط منني جاوا لك هاد 

 91املاليري وهاد املاليني وانت موظف بسيط، يف ظرف سنة أو 
سنوات، السيد عندو الفيال وعندو السيارات  5سنوات أو 

ابملاليني، وعندو اإلقامات يف اخلارج والداخل، فقط نفّعسلو هاد 
املبدأ "من أين لك هذا؟"، هي بوابة القضاء وحماربة الرشوة بشكل 
هنائي. ال حنتاج إىل قوانني أخرى، وال إىل الرقم األخضر وال األزرق 

عو ممتسلكات دايل الناس املسؤولني وديك وال األمحر، فقط نتبّ 
 .الساعة غادي حناربو الرشوة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير      

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

سات وتقييمات أوال ال ينبغي التهوين من وجود درا      
 Transparency ومؤشرات، كاين مؤشر واحد دايل

international دايل إدراكية الرشوة وتنعرفو كيفاش كتم ،
 transparency االستمارات والتقييم دايهلا حىت من طرف

international.  ومع ذلك فاحلكومة تستأنس هبذا املؤشر؛
ة دايل ة الرقميمؤشر مناخ األعمال راه يف حتسن؛ البوابة الوطني

تسلقي الشكاايت قسلصت إىل حد كبري احلوافز دايل الفساد؛ 
املصادقة دايل هاد الغرفة احملرتمة عسلى القانون يف احلق يف احلصول 
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عسلى املعسلومة كيعطي لسلمواطن حق الولوج لسلمعسلومة اليت هي يف 
 .حوزة اإلدارة، ويعمق قيم الشفافية يف املرفق العام

 la أن خنسلط رجاء ما بني ختسليق احلياة العامة لكن ال ينبغي      
 publique moralisation de la vie وختسليق املرفق

العام. أنتم تسائسلون مسؤوال عن اإلدارة، لكن احلياة العامة عندها 
 ...قوانني وآليات أخرى.. االغتناء الغري مشروع

 :السيدة رئيسة اجللسة

الوزير حول شكرا، السؤال املوايل سؤال آخر لسلسيد 
مراجعة منظومة التعيني يف مناصب املسؤولية ويف املناصب العسليا 
لسلسيدات والسادة النوا. عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل 

 .السيد النائب

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير احملرتم، نسائسلكم عن تقييمكم ملنظومة التعيني يف 
 ل املسؤولية واملناصب العسليا وابلتايل هل تفكرون يفاملناصب داي

 مراجعتها وتطويرها؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضسلوا السيد الوزير

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

 شكرا السيد الرئيسة،

شكرا السيد النائب احملرتم عسلى تفضسلكم هبذا السؤال، 
 فعال املرسوم دايل التعيني أو املرجعية القانونية التنظيمية لسلتعيني

كومة ابلغ من طرف هاد احل ابهتماميف املناصب العسليا كيحضى 
ومن طرف هاد الوزارة ألنه يندرج يف إطار املقاربة السلي اعتمدانها 

وا سلة الوظيفة العمومية العسليا، انتما تبعتوهو الشروع إبعادة هيك
األحداث الوطنية والرسالة املسلكية السامية، السلي وجهها املنتدى 
دايل إعادة اهليكسلة، احنا فعال قمنا بواحد التقييم أويل ألنه كاينة 
واحد املرجعية قانونية وتنظيمية لسلتعيني يف املناصب العسليا السلي 

ة الدستور القائمة عسلى الشفافيحاوالت تستسلهم املبادئ دايل 
وعسلى املساواة وعسلى تكافؤ الفرص، قمنا بواحد التقييم وساءلنا 
القطاعات الوزارية املعنية كسلها بتنفيذ هاد املرسوم لسلتعيني يف 
املناصب العسليا، وصسلنا لواحد اخلالصة عسلى أنه كاين هناك واحد 

وية السلي  هلالتفاوت بني القطاعات يف إعمال هاد املبادئ، أبن ا
كتحصل فاين هو ما بني املرسوم وما بني هاداك اإلعالن الذي 
يعسلن عسلى فتح املنصب وكيوضع له شروط، شروط عسلمية، 
أكادميية، إىل غري ذلك..، وهنا كيتفتح نقاش احنا كان عندان يف 

ملستشارين  حىت يف جمسلس ا جلنة العدل والتشريع يف هاد الغرفة وال
نديروا مراجعة، حصالت القناعة لدى احلكومة كان عندان نقاش 

بضرورة هاد املراجعة، احنا غاديني هلاد املراجعة مسسلحني فقط 
ابلتوصيات الصادرة عسلى املنتدى دايل الصخريات دايل إعادة 
هيكسلة الوظيفة العمومية والسلي هي توصيات كتأكد عسلى املهننة 

إخضاع لتعاقدية و دالوظيفة العمومية العسليا وعسلى إدماج الربامج ا
املناصب العسليا ابلتوصيف الدقيق جدا شنو هي املهام واملؤهالت 
والكفاءات دايهلا وأيضا عسلى ترشيد وعقسلنة آلية التوظيف يف 
املناصب العسليا لكي تكون مندرجة يف صميم املبادئ السلي جاء 
هبا الدستور وهي الشفافية والكفاءة واملسؤولية واملساواة، وشكرا 

 .لنائبالسيد ا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا عسلى احرتام الوقت، تعقيب تفضل
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 :النائب السيد عدي بوعرفة

السيد الوزير، كنشكر فيكم النزاهة الفكرية املعهودة 
فيكم، ولكن من خالل املمارسات اليوم يف اإلدارة املغربية كيتبني 
 ابملسلموس أنه السلجان احملدثة هي جلن كتصاو. عسلى مقص، كما
أنه املعايري املعتادة الختيار املرشحني عسلى مقص، هناك احلزبية 
الضيقة، هناك القبيسلة، هناك العرق، هناك اجلهوية يف التعيني يف 

 .املناصب دايل املسؤولية

السيد الوزير، ما بغيناش أنه اإلدارة املغربية تويل مسلحقة 
دايل األحزا. السياسية، يف ما مضى كان الكتا. العامون دايل 
الوزارات كانوا إداريني، وهم السلي كيسامهوا يف التسيري والتدبري، 
واآلن ال يعقل أنه اليوم وزير سياسي والكاتب العام سياسي 

ربية صنا نعرفوا أبنه هناك كفاءات مغواملفتش العام سياسي ألن خ
غري حمزبة وهناك كفاءات مغربية غري منقبة، النموذج األمثل كان 
عندان واحد وزير أول متميز جدا هو السي جطو وكان وزير يسول 
الناس من أحسن الوزراء السلي كانوا دازوا، مل يكن سياسيا مبعىن 

ة بية غري حمزبآخر ما ميكنش نراهنوا جمموعة دايل األطر املغر 
مننعوها من املناصب دايل املسؤولية، مبعىن آخر كاين هناك جريدة 
وطنية مشكورة دارت واحد املسلف األسبوعي خاص فيما خيص 
هاد القضية هادي، مع األسف نتتبع عن قر. ما يقع مبجموعة 
دايل اإلدارات ودايل الوزارات ولقاوا أن هناك تبادل دايل املنافع 

 وزراء، عطيين نعطيك، حىت إيال ما بغاش يعني هوما بني بعض ال
الناس دايلوا عندو، كيطسلب من الوزير ابش يعني عنده شي حد 
آخر، وابلتايل هل اإلدارة املغربية مسلك جلميع املغاربة؟ هل اإلدارة 
املغربية مسلك جلميع الكفاءات املغربية؟ أو أنه إنسجاما مع 

ع أنه امية، يف هاد املوضو الس اخلطا. املسلكي والتوجهات املسلكية
 ..اإلدارة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب إضايف حول املوضوع، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد سليمان العمراين

السيد الوزير، البد أن أهنئكم أوال عسلى مبادرة الوزارة 
 دايلكم ابلرد عسلى تسلك الصحافة البئيسة اليت طبعت االلتباس يف

لنسبة لسلتعويضات دايل الوزراء وكتا. الدولة الرأي العام اب
والكتا. العامني يف إطار املراسيم هنيئا لكم وبغيناكم السيد 
الوزير، تستمروا يف التوضيح كسرا لقطع لدابر هاد اإلشاعات 
هنائيا، األمر الثاين مرة أخرى الرأي العام منشغل أبن هناك 

بعا الوزير ط مناصب عمومية أو عامة تفسر عسلى املقاس، السيد
ما ميكنش اليوم خاص االستحقاق هو الذي حيكم إال األحزا. 
السياسية عندها أطر فهنيئا هلا تستحق املناصب العسليا ال نرد 
األحزا. ألهنا أحزا. سياسية يف األحزا. السياسية عندها 
مكانتها يف الوساطة بني اجملتمع ابلدولة ال ينبغي احنا كفاعسلني 

 .وا األحزا. السياسية، شكراسياسيني أننا نبخس

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، تفضل نشوفوا ال كاين شي، تعقيب دايالتش؟ 
 .تعقيب إضايف آخر؟ تفضل أعتذر

 :النائبة السيدة فتيحة سداس

 شكرا السيدة الرئيسة،

أوال من حق الناس السلي كيمارسوا السياسة أن يكونوا كتا. 
عامون وأن يكونوا مفتشون أيضا عامون، ليس فقط ماشي 
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السياسة والت حبال سبة، بل ابلعكس ابلعكس حنن لسنا هنا 
 .لنعاقد السياسي ألنه ميارس السياسة

السيد الوزير، ورش إصالح اإلدارة يتطسلب حوارا وتشاورا مستمرا 
الشيء الذي فعسلتموهه منذ تعيينكم  االجتماعينيركاء مع الش

السيد الوزير. لقد سبق لكم أن أعسلنتم أن احلوار اإلجتماعي مع 
املركزايت النقابية يشكل دعامة أساسية إلجناز اإلصالحات 

 ..الكربى املتعسلقة ابإلدارة وتطويرها

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير

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

شكرا السيدة النائبة والسيدين النائبني احملرتمني عسلى 
األسئسلة وعسلى الدعم دايهلم هلاد الورش الوطين السلي يتجاوز املعادلة 

العام وترشيد  قداملعارضة واألغسلبية، ألن هذا مسألة هتم ختسليق املرف
السياسة العمومية بصفة عامة، خصنا غري نرفعوا واحد السلبس  

دالنماذج عاملية يف تقسلد املناصب العسليا، كاين منوذج  8كاين 
السلي هو منوذج  spooler systém األجنسلو ساكسوين معروف

ألف  41تسييسي تيتبذل رئيس البيت األبيض تيمشيوا معه 
 Merit السلي هو autre système موظف سامي وكاين

systèm  ،السلي مبين عسلى الكفاءة ماشي عسلى الوالء السياسي
املسألة ما فيهاش عقدة واش سياسي وال ماشي سياسي، من 
حقه، السياسة مكرسة ابلدستور واألحزا. السياسية راه فاعل 
أساسي، لكن املغر. ما عنده خيار اختار الكفاءة هنار السلي 

عينة اإلدارة العسليا غنتحمسلوها غنختاروا التسييس ظروف م
وغنديروها ابآلليات دايهلا لكن اخلياراآلن القائم هو الكفاءة، 
واحنا كنشتغسلوا اآلن عسلى، هذا ما مينعش أن توفر يف شخص 
واحد الكفاءة واالنتماء السياسي، ال شيء مينعه من ذلك. أان 

سلى عتنذكر أنه واحد الوزير يف حكومة التناو. اقرتح كاتبا عاما 
املغفور له جاللة املسلك احلسن الثاين، السلي هو عضو جلنة مركزية 
دايل احلز. دايله، وكل واحد تينوض تيقول له أنت آش تدير 

آنذاك، وجاللة املسلك، أعطى املوافقة  أنت راه هاد الشي ماشي
 ..أمام املفاجأة دايل اجلميع، ألن كان كفاءة وطنية واآلن

 :السيدة رئيسة اجللسة

عندك سؤال أخري يف هاد املسلف، ، السيد الوزير شكرا
عن دور وظيفة عناصر احلراسة ابإلدارات واملؤسسات العمومية، 

 .تفضل السيد النائب

 جنيب البقايل: النائب السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم 

أدوار لوضع إطار قانوين ملهام و  السيد الوزير، أمل حين الوقت بعد
العمومية؟ أمل حين الوقت لضمان احلقوق  رجال احلراسة ابإلدارات

 .املهضومة هلذه الفئة؟ وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

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

 السيدة الرئيسة،

 ئب احملرتم،شكرا السيد النا

هو اإلطار القانوين موجود، كاين آليات وكاينة مرجعية       
قانونية وتنظيمية كتنظم العمل دايل شركات احلراسة والسلي  
كتجعسلها أهنا أتدي واحد اخلدمة دايل مراقبة األماكن العامة، 
واخلاصة، واملنقوالت نقل األموال مثال، والعقارات وحىت حراسة 

واجدين يف هذه األماكن. من بعد ما توقفت حىت األشخاص املت
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اإلدارة العمومية يف املغر. واملؤسسات عسلى توظيف السالمل الدنيا 
لبعض املوظفني يف احلراسة، تفتحت البا. أمام واحد العدد دايل 

 des contrats الشركات املستحدثة وبدات اإلدارة كتربم عقد
فاتر التقيد بدمع هاد الشركات بناء عسلى طسلب العروض وعسلى 

التحمالت، وبالدان كنظن راه كاينة فيها آليات معروفة 
ومؤسساتية مبراقبة دايل دفاتر التحمالت ودايل حىت املرجعية 

 .القانونية

لكن السؤال ميضي إىل أبعد، ماشي غري تشغيسلهم يف املهام       
ليست مثبتة يف اآلخر.. واش كيتمتعو ابحلماية اإلجتماعية 

ن اإلدارة العمومية مسّلي دارت استخراج هاد املهمة والصحية؟ أل
هذه وعطاهتا لسلشركات، ماشي ابش تساهم يف تدهور أوضاعهم 
اإلجتماعية عسلى األقل واش كتحرتم احلد األدىن دايل األجور 
والتغطية الصحية واإلجتماعية؟ وأعتقد أبن هاد املوضوع اآلن 

دها اجملتمع لسلي كيشهأصبح مفتوح لسلنقاش يف إطار هاد الدينامية ا
املغريب، واحلكومة متحمسلة املسؤولية دايهلا وحاسة ابلنبض دايل 
اجملتمع من أجل حتسني األوضاع دايلو من أجل مزيد من العدالة 
اإلجتماعية، وحنا غادي منشيو فهاد اإلجتاه هذا ملزيد مراقبة مدى 
 ااحرتام دفاتر التحمالت واملرجعيات القانونية، وشكرا عسلى هذ

 .السؤال

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد حممود إمري

السيد الوزير، نطرح هذا السؤال اليوم وحنن واعون ابألدوار       
الطالئعية اليت تقوم هبا هذه الفئة، واليت تقدر بعشرات اآلالف 

ع مئات املؤسسات العمومية مئات الشركات وأيضا التعامل م
وشبه العمومية. حنا واعيني السيد الوزير ابإلشكاالت السلي كتعاين 
منها هاد الفئة عسلى مستوى احلد األدىن لألجور، عسلى مستوى 

غيا. العطل، عسلى مستوى معدات العمل، الضمان اإلجتماعي، 
املومسية، والتعرض لسلتعسفات. لكن السلي كيهمنا السيد الوزير 

م، السلي كيهمنا هو التوظيف السيء لعناصر هذه الفئات، اليو 
التوظيف السيء مثل القيام مبجموعة من األعمال داخل اإلدارات 

  .العمومية

شي كيسبب جمموعة من اإلشكاالت السيد الوزير، ال هاد      
عسلى مستوى ولوج اإلدارة، عسلى مستوى الوصول لسلمعسلومة، وأيضا 

هذا أعطي منوذج قطاع الصحة، عسلى مستوى قضاء املآر.. و 
السيد الوزير، ليال تقع إشكاالت كربى مع احلراس، وابلتايل السيد 
الوزير مزاين هاد احلراس ينضمو ولكن أيضا ما يكونوش فرصة 

 .لسلتعسف والتحرش والصراع

السيد الوزير، هادي أمور كتسبب جمموعة من اإلشكاالت       
لسلي  من أجل أتهيل هذه الفئة اوأعتقد أننا جيب أن نتعاون مجيعا 

كتسد العديد من اإلشكاالت لدى الشبا. العاطل، لكن البد 
من أتهيل هذه الفئة، البد من العناية أبوضاعها، البد من 
االهتمام هبا، والبد أيضا من إلزام الشركات ابإللتزام بدفاتر 

 .التحمالت، وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

السيد النائب، تعقيب إضايف؟ ال تعقيب. السيد شكرا       
 .الوزير تفضسلوا

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

أشكر السيد النائب عسلى هاد التعقيب، كاين واحد خط      
ك إبدارة الشبابيالتماس بني اإلدارة واملواطنني وهو ما يسمى 

 .وفضاءات اإلستقبال
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا امسح يل ثواين.. شكرا عسلى تعاونكم النظام الداخسلي،       
شكرا. إذن منر إىل القطاع املوايل مرحبا السيدة الوزيرة، األمر يتعسلق 
بقطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية. ثالث 

حول تنمية مهارات املرأة القروية لسلسيدات  األولأسئسلة، السؤال 
والسادة النوا. عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 

 .النائب

 :النائب السيد عدي خزو

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة،

يف إطار النهوض أبوضاع املرأة القروية، وحماربة اهلشاشة       
نسائسلكم السيد الوزيرة احملرتمة، عن التدابري اإلجتماعية. 

واإلجراءات املزمع اختاذها لتنمية مهارات املرأة القروية وحماربة 
 .الفوارق اهلشاشية واإلجتماعية وشكرا

 :السيد رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضسلي السيدة الوزيرة      

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :مية االجتماعيةوالتن

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد املستشار احملرتم،

 ...أوال هذا السؤال له      

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد النائب      

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :والتنمية االجتماعية

 السيد النائب احملرتم،

أوال أشكرك عسلى هذا السؤال عسلى اعتبار أن املرأة القروية       
ابلفعل حتتاج إىل مبادرات، وهناك الكثري منها مضمن يف 

ر الدولة اليت تستهدف حماربة الفقر واهلشاشة، وأذك اسرتاتيجيات
هنا : صندوق التنمية القروية عسلى وجه التخصيص، وكذلك أذكر 

ك كهربة العامل القروي وكذلجمموعة من املبادرات اليت مكنت من  
مده بقنوات املياه، وأيضا جمموعة من املؤسسات كدور الطالبة 

 التنمية، يف لالخنراطمن أجل متكني الفتاة من التعسليم مما يؤهسلها 
 اتواالسرتاتيجيوأيضا جمموعة من الصناديق وكذلك املبادرات 
 .اليت تستهدف العامل القروي مبا فيها املرأة القروية

 :يدة رئيسة اجللسةالس

 .شكرا، تعقيب تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد عدي خزو

عاين املرأة تكم. تشكرا لسلسيدة الوزيرة احملرتمة عسلى توضيحا      
كثرية يف تنمية مهاراهتا وإقصائها من الدعم   القروية من ضعف

والرعاية الصحية اإلجتماعية وحماربة األمية وغيا. مؤسسات 
فعسلية لتنمية قدرهتا لسلخروج من اهلشاشة إىل العيش الكرمي. كما 
تعاين املرأة القروية من عزلة خطرية يف الولوج إىل اخلدمات العمومية 

لنساء احلوامل بسبب األساسية، حيث متوت عدد كبري من ا
ضعف اخلدمات العمومية الضرورية، منوذج كإقسليم تنغري. وهلذا 

 :نطالبكم السيدة الوزيرة احملرتمة، مبا يسلي

  إعادة النظر يف معايري قيمة متويل املشاريع الصغرى املذرة
 لسلدخل هلذه الفئات؛

 تشجيع ودعم التعاونيات واملقاوالت الذاتية عند النساء؛ 
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 مبادرات التشغيل الذايت؛ دعم ومتويل 
  تزويد برامج وطنية لسلتكوين املستمر وحماربة األمية

 ...لسلتنمية

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف؟ تفضسلي السيدة       
 .النائبة

 :النائبة السيدة سعاد زخنيين

 شكرا السيدة الرئيسة،

نمية هودات احلكومية اهلادفة لتالسيدة الوزيرة، نثمن كل اجمل      
العامل القروي. لكن اليوم ابإلضافة لسلمطالب النسائية النمطية 
اليوم، املرأة القروية حتتاج إلجراءات تدبريية لتجاوز معيقات الرفع 

ي من مؤشر التنمية البشرية يف صفوفها، حتتاج أيضا لتقييم موضوع
ثرات كثرية، السلي عرف تعمشويل لربامج حمو األمية يف العامل القروي 

وحمتاجة أيضا لسلتمكني اإلقتصادي عرب دعم مشاريع مذرة لسلدخل 
 .وشكرا ،وضمان أسواق هلا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضسلي السيدة الوزيرة      

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرئيسة،

أوال بغيت أنكد أبن ما تفضل به السيد النائب والسيدة       
النائبة، هو ما كنشتغسلو عسليه اآلن يف إطار املبادرة الوطنية لسلتنمية 
البشرية، وكذلك يف إطار متكني النساء يف التعاونيات واإلدماج 
اإلجتماعي عرب النشاط اإلقتصادي. ما نساوش أبن حمو األمية  

امرأة  7336قروية، هاد السنة فقط عندان كذلك مشل املرأة ال

قروية استفادت من حمو األمية، وهناك دور األمومة اليت احدثت 
إىل جانب املستشفيات حىت تتمكن املرأة القروية من أن أتيت إىل 
جانب املستشفى يف حالة املخاض وتتمكن من إنقاذ نفسها 

لك أبن ذوإنقاذ رضيعها وتتسلقى الرعاية الالزمة. بغيت نقول ك
عة جائزة التميز املرأة املغربية اليت أطسلقناها هذه السنة يف دورهتا الراب

 ...تشجع

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السؤال املوايل يتعسلق بعدم نشر نتائج انتخاابت       
السلجان اإلدارية املتساوية األعضاء لسلتعاون الوطين، لسلسيدات 

واملعاصرة، تفضسلي السيدة والسادة النوا. عن فريق األصالة 
 .النائبة

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيدة الرئيسة،

نسائسلكم السيدة الوزيرة، عن أسبا. عدم نشر نتائج هذه       
السلجان. ولسلمالحظة، هذا اليوم يصادف ذكرى أتسيس مؤسسة 
التعاون الوطين من طرف املغفور له حممد اخلامس، هاد املؤسسة 

 ختسلقت خبسلفية تضامنية خلسلق املودة والرمحة ما بني املؤسسةالسلي 
واملواطنني. نسائسلكم السيدة الوزيرة، عن عدم نشر هذه النتائج؟ 

 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضسلوا السيدة الوزيرة      

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :والتنمية االجتماعية

السيدة الرئيسة، هاد السؤال ليس له موضوع عسلى اعتبار       
عسلى البوابة  8195يونيو  4أن هاته النتائج قد نشرت يف 

 .اإللكرتونية لسلمؤسسة
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .التعقيب السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيدة الوزيرة،

احلقيقة نشرت، لكن كيف تنشرت؟ نشرت أبرقام مل يتم يف       
اإلعالن فيها عن نتائج وكالء السلوائح، كل مرشح شحال جا. 
يف الالئحة دايلو، جمموعة دايل اخلروقات السلي كانت يف هاد 
املوقع، يف هاد النشر دايل النتائج. لألسف السيدة الوزيرة، حنا  

 ذا اخلرق هذا فقط يفكنشوفو أبن هاد املؤسسة ما كاينش غري ه
النتائج السلي انتما اعتربتوها أهنا تنشرت من بعد هاد اإلختالالت 
السلي كنهضرو عسليها، كاين إختالالت كبرية جدا كتعرفها هاد 

 .املؤسسة

اليوم السيدة الوزيرة، هاد املؤسسة ما عندهاش مدير، جيتو       
 لماي وأعسلنتم عن منصب شاغر السلي هو املنصب داي 81يف 

اإلدارة، والناس األطر اإلدارية املستخدمني دايل هاد املؤسسة  
كانوا كينتظرو النتائج دايل هاد اإلعالن دايلكم، يف نفس الوقت 
نشرتو إعالن آخر اثين بشروط خمتسلفة طبعا، وسحبتيوه داخل ذاك 

 .اآلجل يف بضع ساعات فقط حمدودة

ش رجعت  كنساءلوكم السيدة الوزيرة، هاد املؤسسة عال      
سنني  5كتعرف هاد اإلختالالت؟ عالش هاد املؤسسة يف هاد 

سنني األخرية، جمموعة دايل اإلختالالت كبرية  7األخرية وال 
رجعت كتعرفها هاد املؤسسة، اآلن هاد املدير احلايل يصدر 

متعاقد مت التشطيب  81قرارات، كيمضي توقيعات، عندان اآلن 
 تعمال السسلطة. هادعسليهم بطريقة بتعسف بشطط يف إس

املؤسسة، السيدة الوزيرة، كنأكدو لكم أهنا عرفت جمموعة دايل 

ن كنطالبوكم، السيدة الوزيرة، وم  سياسية،لصراعات  االختالالت
 ...السيدة الرئيسة، الوقت هللا خيسليك .خاللكم احلكومة،..

 :السيدة رئيسة اجللسة

لسيد امسحيت،.. اال ال غري باليت، واخا باليت، واخا، إيال       
غري باليت، وخسلييت شي واحد يهضر، خسليوين هنضر، الّ امسح يل، 
شكرا، انتهى الوقت.. انتهى الوقت، شكرا.. انتهى الوقت.. ال 

ثواين زايدة، انتهى الوقت، سالينا  4ال انتهى الوقت عندك 
السؤال. كاينة السيدة الوزيرة سؤال موجه لسلسيدة الوزيرة، السلي بغى 

ندو نقطة نظام، كاينة السيدة الوزيرة هي السلي غادي يهضر ع
جتاو. عسلى هذا السؤال. ما موجهش لسلفريق ككل، موجه لسلسيدة 
الوزيرة، تفضل السيدة الوزيرة، مرحبا عندك نقطة نظام، تفضل 

 .اشنو هو؟ تفضل أسيدي

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

 السيدة الرئيسة،

احلقيقة، آش غنقول لك؟ ال حول وال قوة إال ابهلل العسلي       
 العظيم، ألنه خاص واحد شوية دايل اإلحرتام، هاد اجلسلسة راها

جسلسة دستورية، تنتوجهو فيها لسلمواطنني واملواطنات، كل واحد 
يشطب يف اب. دارو، وابلتايل أان تنطالب هديك الكسلمة تسحب 

السؤال  من احملضر دايل اجلسلسة، تسحب من احملضر دايل اجلسلسة.
السلي من حق النائبة تراقب السيدة الوزيرة، تقول ليها السلي بغيت 

يدة رتم، فهذا خصكي تعتذري السولكن تدّخل يف حز. وطين حم
 .النائبة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ..ةالسيدة النائب ،ال ،هللا خيسليك ،ال ،ال ،شكرا، مسح يل      
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النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :))نقطة نظاموالتنمية 

  ...العدالة والتنمية ما بقيناش ندّخسلو يف شي أمور..      

 :السيدة رئيسة اجللسة

إيال امسحيت، شكرا، ومسعنا التعقيب اإلضايف، نقطة نظام       
لسلسيد.. تفضل السيد الرئيس بغا يتكسلم.. السيدة النائبة هللا 
خيسليك السيد الرئيس بغا يتكسلم، تفضل. ال، ال إيال امسحتوا أكيد 

ين االسيد الرئيس بغا يتكسلم احرتموه وعطيوه فرصة، األخوات راه ك
 .الرئيس دايلكم بغا يتكسلم، إيال امسحتو، شكرا

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة 
 :))نقطة نظام

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة النواب،

أان شخصيا كنت غادي انخذ نقطة نظام وغادي نسحب،       
 نديرها ألنولكن ما كانش داعي السيد الرئيس أان كنت غادي 

خصنا حنرتمو بعضياتنا، وإيال وقع شي خطأ الزم نتجاوزوه. اليوم 
أان كنعترب أبنه حنن نسائل احلكومة، نسائل الوزارة وبعض املرات 
تيوقع فسلتات لسان، وقعو حىت لبعض الوزراء، وحنا كنتجاوزو كل 
شي، وابلتايل مجيعا نسائل احلكومة، ال نسائل بعضنا البعض، 

 .شكرا

 :دة رئيسة اجللسةالسي

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ ال تعقيب، السيدة       
 .الوزيرة

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرئيسة،

أان بناء عسلى كالم السيد الرئيس ما غاديش نرد، لكن بغيت       
نقول أبنه أوال عسلى مستوى املؤسسة، وإن كان السؤال يف جهة 

حق  ، كايناختالالتوالتعقيب يف جهة، أنه ليست هناك أي 
 5دايل الوزير دايل القطاع املعين أنه يفتح املنصب عندما تنتهي 

إما  حلكومة، السلي كيقولكسنوات بناء عسلى منشور السيد رئيس ا
جددو إما فتحو املنصب، فامتثاال ملنشور السيد الرئيس، فتحنا 
هذاك املنصب ايك، مسّلي ما غادي يطسلع حىت حد، طبعا غادي 
يتعاود، مسّلي غادي يتعاود، لك احلق كقطاع أنك حتّيدو وال ختسّليه، 
فهادي كسلها ممارسات يف إطار القانون، وبغيت نقول أبن املدير 
يف وضعية قانونية اآلن، املنصب دايلو مفتوح، لكنه مل يعفى، 

 .ميارس حىت أييت مدير جديد، شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، إذن منر إىل سؤال آخر وهو آخر سؤال يف هذا املسلف       
حول أسبا. التأخر يف تفعيل قانون الدعم املباشر لذوي 

اخلاصة، لسلسيدات والسادة النوا. عن فريق العدالة  االحتياجات
 .والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر فاسي فهري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيدة الرئيسة،

 اخلاصة جندهم يف مجيع االحتياجاتالسيدة الوزيرة، ذوو       
احمليط دايلنا كامسلني، مسّلي صوتنا عسلى القانون اإلطار املتعسلق هبم 
التزمتيو ابملواكبة دايل هاد القانون من خالل اإلدماج يف احلياة 
اإلقتصادية واإلجتماعية، من خالل الدعم دايل اجملتمع املدين 

تيو شنو در ومن خالل الدعم املباشر دايل ذوي اإلعاقة العميقة. أ
 .يف هاد الشي كامل؟ شكر
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، السيدة الوزيرة      

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرئيسة،

أوال بغيت نقول لسلسيد النائب أبن هناك جهود كبرية جدا،       
اإلطار لسلنهوض ابألشخاص يف وضعية إعاقة، بدأت مع القانون 

واآلن حنن يف إطار تنزيل هذا القانون أوال إبطالق دراسة حول 
نظام تقييم اإلعاقة ابش نقدمو هذاك القانون دايل نظام الدعم 
اإلجتماعي كنص تشريعي ينص عسليه القانون، وهناك حبث وطين 

نيو عسليها ي كنبدايل اإلعاقة السلي درانه ابش يعطينا املعطيات السل
اليوم، ابش نقدرو نفّعسلو جمموعة من املبادرات، منها: حتسني 

يف التشغيل بتنظيم مبارايت خاصة،  %7ظروف تطبيق احلصيص 
وكذلك صندوق التماسك اإلجتماعي الذي نستهدف فيه 
الفئات دايل األشخاص يف وضعية إعاقة، وبغيت نقول أبن هناك  

إعاقة  ف لألشخاص يف وضعيةكذلك ورش كبري يتعسلق ابالستهدا
وكذلك األسر يف وضعية صعبة، وسيخرج قريبا مشروع قانون 
متعسلق ابالستهداف، أنمل أن يغطي احلاجة ويؤمن كذلك دعما 

 .مباشرا لكل هاته الفئات املستحقة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب عن هذا السؤال، تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد محزة الصويف

 شكرا السيدة الوزيرة،

نثمن اجملهودات املبذولة يف هذا اإلطار من طرف احلكومة       
السابقة واحلالية، وتنوهو مبسألة أجرأة صندوق التماسك 

اإلجتماعي اخلاص هبذه الفئة. ولكن السيدة الوزيرة، نفقات هاذ 
من جمموع النفقات، نريد يف الشق  %4الصندوق ال تتعدى 

ابملشاريع املذرة لسلدخل ما زال هناك نقص فمثال إىل املتعسلق مثال 
 443عدد املسلفات املعاجلة فهاذ اإلطار ال تتعدى  8197حدود 
 .مسلف

لذلك نطالب بتبسيط املساطر، ومواكبة اجلمعيات العامسلة       
فهاذ اإلطار لسلتأهيل والتكوين حىت تقوم بدورها الالزم، كما 

دة ية مندجمة تروم حكامة جينطالب السيدة الوزيرة، إبسرتاتيج
دنني وخسلق آليات مضبوطة لسلتتبع والتقييم لتعزيز دينامية اجملتمع امل

الذي هو شريك أساسي لتنزيل هذه السياسات. كذلك السيدة 
الوزيرة، يف العامل القروي هاذ النسبة تشكل نسبة ذوي 

من اجملموع العام، حتتاج  %3968اإلحتياجات اخلاصة تشكل 
 ...خاص واستثنائي ملواكبة هذه الفئة اليت إىل جمهود

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف؟ تفضل السيد حجرية، السيد النائب      

 :النائب السيد حممد حجرية

 شكرا السيدة الرئيسة،

عطفا عسلى ما قيل من قبل، اإلحصائيات السلي جات يف       
ين ن هناك أرقام يعاإلحصاء العام لسلسكان والسكىن، أثبتت أب

خميفة عسلى املستوى الوطين فهاذ اجلانب. ذوي االحتياجات 
اخلاصة عسلى مستوى العامل القروي يعانون معاانة مضاعفة، لذلك 
التجاو. فهاذ املسلف يعين جيب أن حيدو حدو العدالة اجملالية 
فهاذ القطاع، خصوصا يف التجاو. عسلى مستوى بعض املشاريع، 

الوظيفة العمومية، الوظيفة العمومية مزاين  ماشي ابلضرورة يف
ولكن القطاع اخلاص يف تنفيذ املشاريع ضرورة أنه يكون التجاو. 

طسلب، كاين االستجابة دايل  211ألن اإلقسليم معني كانت هناك 
 .الطسلبات، وهذا كيبني أنه ما ميكنش نستمرو يف نفس املعاجلة 4
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .ى احرتام الوقت. تفضسلي السيدة الوزيرةشكرا، شكرا عسل      

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :والتنمية االجتماعية

 السيدة الرئيسة،

املعطيات غري هاذ الشي السلي كتقولو ألنه عندان عسلى األقل       
مشروع اليوم ممول من لدن صندوق التماسك اإلجتماعي،  264

 un fond" أبن هاذ الصندوق كيمولخصكم تعرفو 
perdu"  يعين ما كنسرتجعوش األموال، وما كنعطيو ومنكنو من

الدعم إال بعد أن نتأكد أبهنا هذا النشاط أو هذا املشروع قد 
يتحول إىل مقاولة صغرية، يعين كنشوفو مجيع الضماانت لذلك 

مشروع. وهناك كذلك مسائل أخرى السلي  264احنا اآلن يف 
وأبن هناك مراكز  2747مدرس دايل األطفال السلي واصل هي الت

خاصة اليوم كشبابيك خاصة ابألشخاص يف وضعية إعاقة، وال 
يستثىن العامل القروي بل ابلعكس هناك أتكيد عسلى استقطا. 
مجيع األشخاص يف وضعية إعاقة، سواء كانوا يف املدن أو كانوا 

كنقربو   عالش؟ ألنيف القرى. وايال كانوا يف القرى كيكون أفضل 
ليهم اخلدمات، مع أن الشخص يف وضعية إعاقة املعاانة دايلو 
هي نفسها قد تزيد عندما يتعسلق ابلذي يعيش يف الوسط القروي. 
هاذ الصندوق هذا بغيت أنكد عسلى األمهية دايلو، ألنه مكننا 
أوال ابش نغطيو احلاجة يف التمدرس دايل مجيع األطفال يف وضعية 

ا شيء مهم، ألن حنا عندان األرقام البحث الوطين إعاقة، وهذ
لسلنهوض ابألشخاص يف وضعية إعاقة هذا هو املصدر دايلنا اليوم 
وهذا هو املرجع دايلنا. كيقول لنا شحال عندان دايل البطالة،  

 ...كيقول لنا شحال عندان من املتمدرسني وغري املتمدرسني

 :السيدة رئيسة اجللسة

دة الوزيرة عسلى تعاونكم. منر إىل قطاع الشؤون إذن شكرا السي      
اخلارجية والتعاون الدويل، مرحبا السيدة كاتبة الدولة. كاين سؤال 
وحيد والسؤال حول دعم فسلسطني الكتسا. صفة الدولة ابألمم 

 .املتحدة، لسلسيدات والسادة النوا. عن فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد عبد هللا موسى

 دة الرئيسة،شكرا السي

جوبه طسلب دولة فسلسطني حيازة صفة دولة عضو ابألمم       
املتحدة ابلفيتو األمريكي. لذلك نسائسلكم السيد الوزير احملرتم، 

يل حقهم دعما لسلفسلسطينيني لن االجتاهعن اجلهود املبذولة يف هذا 
 .املشروع يف دولة آمنة وعاصمتها القدس الشريف

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيدة كاتبة الدولة      

كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية  السيدة مونية بوستة،
 :والتعاون الدويل

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

يف احلقيقة بتناولكم هاد املوضوع هي القضية الفسلسطينية       
وشعبا، وهي أيضا عنوان هي قضية كل املغاربة مسلكا وحكومة 

ابرز يف العمل الدبسلوماسي، يف العمل السياسي واإلنساين الذي 
 يقوده صاحب اجلاللة املسلك حممد السادس نصره هللا.

ومن هاد املنطسلق فاملغر.، يعين، يقوم جبهود متواصسلة، بعيدا عن  
كل املزايدات السياسية، يعين، جمهودات متواصسلة من أجل نصرة 
القضية الفسلسطينية، من أجل تكريس دولة فسلسطني وعاصمتها 
القدس الشرقية. كما أن املغر. يتفاعل، يعين، هبمة كبرية وقوية 

رار ة كاليت حدثت عقب يعين القفيما خيص كل القضااي الطارئ
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دايل األمريكي ودول أخرى بتحويل، يعين عاصمة، سفارهتم إىل 
 .القدس احملتسلة

فكما أشرت هادو يعين مسائل السلي حنا ما فيهمش مزايدة       
سياسية، ونظل منخرطني سواء يف إطار السلجن الوزارية العربية، يف 

رة، تذكريا فيما خيص إطار السلجن املكونة هلاد الغاية. ولإلشا
االنضمام لسلمنظمات، ففسلسطني حاليا، يعين، تعترب دولة كامسلة 

دولة.  942منظمة واتفاقية دولية، واعرتفت هبا  915العضوية يف 
إمنا ال زالت هلا صفة دولة مراقب أي غري عضو يف األمم املتحدة. 
ونشتغل، يعين، كان آخر قمة عربية أيضا أكدت عسلى هذا املنطسلق 

نقط أساسية أنه من الضروري أن اجلهود  4ما مت اعتماده هو و 
متشي يف استثمار كل األدوات القانونية والسياسية ألن ابلنسبة 
لنا، هاديك هي السلي غتعطي النجاعة وتوصسلنا إىل ما نطمح إليه؛ 
اثنيا أنه ضروري هنج احلكامة الرصانة وعدم التسرع يف التعامل 

اسية، واثلث نقطة أس ة الشرعية الدولية؛مع الدول املخالفة لإلراد
أيضا هي احلرص عسلى إبقاء القضية الفسلسطينية حاضرة دائما يف 

 .املنتظم الدويل وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد النائب التعقيب      

 :عماريالنائب السيد عبد العزيز 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

ر منطق لسلمزايدة، حنن نفتخبعيدا عن أي  السيدة الوزيرة،      
ابإلمجاع الوطين املغريب حول قضية فسلسطني، السلي احلمد هلل مسلكا، 
حكومة وشعبا اجلميع منخرط لدعم الشعب الفسلسطيين. وننوه 
مببادرة جاللة املسلك، رئيس جلنة القدس، وآخرها املبادرة دايل 
املستشفى العسكري. هذا الشعب الفسلسطيين يعاين من الظسلم، 

سنة ملا مت غرس الكيان الصهيوين يف  71القهر عرب أكثر من من 
اآلن يتم  (.....) قسلب األمة العربية اإلسالمية، خسلق واقع

اإلستمرار يف إهناك العامل العريب. نريد يف املقابل أن هناك منتظم 
دويل مع كامل األسف، إما أن يتخذ قرارات كتبقى يف الرفوف 

 القتل، يذ، غطرسة الكيان الصهيوين يفوال جتد هلا طريقا إىل التنف
كن أن ينهى ال مي االحتالليف التشريد،  االحتالليف التهجري يف 

، مهما طال الزمن ال بد لسلعامل أن يعرف عسلى االحتالل سوطب إال
 .أن القضية الفسلسطينية قضية عادلة

ويف املقابل، ندعوكم إىل إسناد ودعم الدبسلوماسية املغربية       
احلق الفسلسطيين، ما معىن أن اإلدارة األمريكية أتخذ أكثر لتدعم 

قرار فيتو ضد احلق الفسلسطيين، أين هي إرادة هذه  31من 
املنظومة دايل األمم املتحدة؟ عندما جند أن قرار اإلدارة األمريكية 
بنقل السفارة اىل القدس، هذه القدس برمزيتها بداللتها يف األمة 

قرار انفرادي طائش عوض أن تكون هذه  العربية واإلسالمية، جند
القرارات وهاته اجلرائم الصهيونية أن تعرض عسلى احملكمة اجلنائية 
الدولية جند دعم اإلدارة األمريكية، حنيي الشعب الفسلسطيين 

 ...الصامد، حنيي بطوالته

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تعقيب إضايف، ال       
 .تعقيب. صاحب السؤال، صاحب التعقيب

 :عماريالنائب السيد عبد العزيز 

أريد أن أمثن حتية الشعب الفسلسطيين الصامد، رغم هذه       
الغطرسة جنده صامدا يف وجه كل هاد الطغيان وهاد.. نريدكم أن 
تبذلو جهود كثرية إضافية لدعم هذا الصمود. وحتية مرة أخرى 

 سلما نودي إال وخرج يف املسريات، قاطعلسلشعب املغريب، السلي ك
ري البضائع الصهيونية إال وقام بدوره لسلتعبري عسلى ما خيتسلج يف ضم

هذه األمة العربية اإلسالمية. نتمىن صادقني عسلى أن املنتظم الدويل 
يراجع هذه املقاربة يف التعاطي والوقف ابلكيل يف مبكيالني يف 

. مرة الشعب الفسلسطيينالقضية العادلة السلي هي القضية دايل 
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أخرى مبادرة املسلك، احلمد هلل نفتخر هبا نعتز هبا لكن هاته 
  ...الغطرسة البد أن جتد هلا حدا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، شكرا السيدة كاتبة الدولة عسلى مسامهتكم. آخر       
مسلف يف هاد اجلسلسة العمومية يتعسلق األمر.. عفوا يتعسلق األمر 

 سلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين. سؤال حولابلقطاع املك
دعم قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، لسلسيدات والسادة 

 .النوا. عن التجمع الدستوري، تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة سورية أهل محاد

 شكرا السيدة الرئيسة،

دماء لدعم ق السيد الوزير، نسائسلكم عن اإلجراءات املتخذة      
 .وشكرا ؟املقاومني وأعضاء جيش التحرير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

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

 السيدة الرئيسة،

 السيدة النائبة احملرتمة،

جمهود مهم يبذل، لكن أيضا نسعى إىل تطويره أوال هنالك       
وتعزيزه. هنالك منحة التعويض اإلمجايل وراتب معاش العطب 

يف معاش  85.692من التعويض اإلمجايل، و 91.549
العطب. اجملهود الذي كان أوال ما يتعسلق ابلزايدة يف معاش 

بدا التطبيق  8195السلي صدر يف  68.93العطب، القانون 
 95من بعد السلي أتخرت  % 41ايدة دايل حوايل دايلو وعطا ز 

 سنة؛

دايل منحة التعويض اإلمجايل ابش  46.92اثنيا القانون       
يوقع الرفع دايل السقف دايل الدخل السلي كتعطى عسلى أساسو 

درهم، هاد املشروع قانون صادقت عسليه  473هاد املنحة بزايدة 
شاء هللا ابش ماي املاضي، اآلن راه هو إن  92احلكومة يف 

 الربملان نطالبو ابش يوقع تسريع املصادقة دايلو؛

أيضا هنالك التغطية الصحية، من بعد ما صدر القانون       
من قدماء  59.841دايل التغطية الصحية األساسية اآلن 

املقاومني وأعضاء جيش التحرير وزوجاهتم وأبنائهم وذوي احلقوق 
 ...املتوخاة، مدرجني فهاد املنظومة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة، السيد النائب      

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

السيد الوزير، ال أحد ينكر اجملهودات املبذولة من طرف       
املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير. ولكن 

ذه كافية، فأبناء هذه الفئة يعانون.. ههاد اجملهودات تبقى غري  
الفئة اليت قدمت أرواحها يف سبيل الوطن ويف سبيل ما حنن عسليه 
اليوم، أبناء هذه الفئة ال يزالون يعانون، وهناك نسبة كبرية منهم 
تعاين يف صمت. صحيح ذكرمت بعض األرقام بشأن التغطية 

، تبقى يرالصحية وبشأن يعين املعاشات، املعاشات السيد الوز 
 .دائما هزيسلة ودون مستوى التطسلعات

أيضا التشغيل، تشغيل أبناء هاد الفئة ال يزال ضعيف،       
صحيح هناك "كوطا" ولكن تبقى غري معمول هبا يف الغالب، 
 ينبغي أيضا دعم هاد الفئة ابلتشغيل الذايت ومببالغ مالية حمرتمة.

و الفئة كما هشي حق هو حق ألبناء هاد ال طبعا ملا نقول هاد
حق لسلمواطن املغريب بشكل عام. السيد الوزير، هاد املسلف ينبغي 
أو املندوبية ينبغي أن حتول إىل وزارة كما هو معمول به يف العديد 
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من التجار. الدولية، وأيضا حىت يكون مساءل أمام الربملان، ألن 
 .املنجزات احلالية صحيح أهنا مهمة ولكنها تبقى دون التطسلعات

 :يدة رئيسة اجللسةالس

تعقيب إضايف حول قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير،       
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، هذه فئة عريضة من املواطنني املغاربة، أدوا       
ر كنطالبو احلكومة ابش تزيد تعتاين هبا أكثخدمة جسليسلة لسلوطن،  

 ...خاصة يف اجملال االجتماعي

 :السيدة رئيسة اجللسة

إذن هبذا نكون قد أمتمنا مجيع مسلفات هذه احلصة، ومنر       
اآلن إىل الكسلمة يف إطار اإلحاطة. الكسلمة لسلمتحدث السيد 

 حالنائب احملرتم سعيد ابعزيز عن الفريق اإلشرتاكي حول تصري
ثري السيد كاتب الدولة املكسلف ابلتعسليم العايل يف برانمج التسلفزي امل

لسلجدل، حول غيا. العدالة اجملالية بني اجلامعات. امسح يل امسح 
ثواين  5كانت عندو   ولكن أعتذر.. لو نعطيهاغا يل أعتذر، م

ابلضبط، تفضل نعوضوها ليك مرة أخرى السيد الوزير، ال امسح 
يل غري حىت ما شي دااب عفاك، يوضع اإلحاطة دايلو ومن بعد 

 .إال كانت شي حاجة.. تفضل

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

 شكرا السيدة الرئيسة،

أتى تصريح السيد كاتب الدولة املكسلف ابلتعسليم العايل يف       
برانمج تسلفزي، أنه عبارة ال ميكن أن نقارن بني جامعة حممد األول 
بوجدة وجامعة الدار البيضاء، ابعتبار يكون الدار البيضاء عندها 

استثمارات السلي كتجسلبها نتاج اإلتفاقيات خاصة مع املقاولة 
ال تيمكنها من أجل إجناز جمموعة من والقطاع اخلاص، والسلي أص

اخلدمات لفائدة الطسلبة والوافدين عسلى هذه اجلامعة. هذا التصريح 
السلي خسلف واحد النقاش اجتماعي موسع، كيأكد التصور دايل 

ت. كتعتامدش العدالة اجملالية فيما يتعسلق ابجلامعاا  الوزارة لكوهنا م
ذنب الطسلبة دايل اليوم ما ذنب اجلامعة دايل حممد األول؟ وما 

جامعة حممد األول؟ إيال كان احمليط دايهلم هش، دايل ديك 
اجلامعة وما ميكنش أن هاد اإلتفاقيات توفر استثمارات السلي ممكن 
أهنا تستثمر فهاد اجملال هذا. هذا نقاش اليوم السلي كيتطرح حبدة 
عسلى الوزارة ابش ديك اإلعانة دايل الدولة اليت ختصص لسلجامعات 

فيها واحد العدالة جمالية، تكون فيها واحد احملاربة دايل تكون 
الفوارق السلي كاين ما بني هذه اجلامعات، ألنه طسلبتنا يف كل 
اجلامعات هم طسلبة من نفس املستوى طسلبة مغاربة مجيعا، وابلتايل 

شي السلي غيتعطى يتعطى بشكل متساوي، وهنا ال فخاص داك
 .خاص حناربو الفوارق

معة دايل حممد األول دارت اتفاقية شراكة مع هنا اجلا      
اجلماعات الرتابية السيد كاتب الدولة، ومن بينها مع اجلهة 
خبصوص إحدى طبعا هاد املسلحقات اجلامعية زائد املسلحق اإلضايف 
السلي فيه مسلحقة "جرسيف". حنا ما بغينا نواة، ما بغينا كسلية 

اكنة ليوم سمتعددة التخصصات، بغينا غري مسلحقات جامعية، ا
إقسليم "جرسيف" تنتظر جوابكم بشكل صريح السيد الوزير، 
خبصوص املسلحقة اجلامعية دايل "جرسيف"، فني غتوصل يف ظل 
تصرحيكم، ويف ظل هاد املفارقة السلي جات عسلى لسانكم يف هاد 

 .وشكرا ،انمج التسلفزيرب ال

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي
شكرا السيد النائب احملرتم عسلى اإلحاطة السلي تفضسلتو هبا،       

طبعا الربانمج كان الغرض منو ابألساس هو اجلوا. عن سؤال  
اجلامعة املغربية إىل أين؟. ويف سياق تشخيص  كبري جدا وهو

وضعية اجلامعة املغربية كما تفضسلتم، تبني ابلفعل أن هناك 
تفاواتت جمالية ال زلت أؤكدها فيما يتعسلق مبحيط اجلامعة املغربية 
من جهة إىل جهة، وهذا يف إطار التشخيص ويف إطار احلديث 

شب، سلم لغة اخلعن واقع احلال وما ينبغي معاجلته دون أن نتك
 .وهذا الذي آليت عسلى نفسي به يف الربانمج

اجلامعات اآلن كما تعسلم، تستفيد يف إطار املوارد الذاتية من      
اتفاقيات التعاون والشراكة مع النسيج اإلقتصادي املوجود يف 
حميطها، ومن املؤكد أن احمليط اإلقتصادي ملدينة الدار البيضاء 

و غريه جامعة سطات، هو غريه جامعة وجلامعة احلسن الثاين ه
وجدة، وأان عطيت فقط عسلى سبيل املثال. املعاجلة واملقاربة كما 

 عتماداتاالتعسلمون، هي أننا كناخذو بعني اإلعتبار يف توزيع 
ايل أو ابلتسيري السلي هي الغالف املايل د ابالستثمارسواء تعسلق 

مسليار درهم كما تعسلمون هذه السنة، كناخذو بعني  99
املالية، لكي  االعتماداتهاد التفاواتت اجملالية يف توزيع  اإلعتبار

نواكب اجلامعات اليت هي يف طور أتهيل نسيجها اإلقتصادي 
تقوم هبا،  نحىت تقوم ابألدوار األساسية اليت ينبغي أ واالجتماعي

 .هذا تشخيص لواقع احلال

 

 

 

فيما يتعسلق ابخلريطة اجلامعية الوطنية، وقد أجبت عن هذا       
فيما يتعسلق إبحداث املؤسسات اجلامعية، أؤكد مرة أخرى أن األمر 
يعود إىل جمسلس اجلامعة الذي يدرس كل اإلمكاانت املتاحة عسلى 

واضر ف احلصعيد اجلامعة، وتوزيع العرض اجلامعي عسلى خمتسل
واملؤسسات اجلامعية املوجودة. وحنن ال يسعنا، ويف هذه احلالة،  
كنتكسلم عسلى جامعة وجدة، حينما توصسلنا مبشروع جمسلس اجلامعة 
تفاعسلنا معه إجيابيا، وحنن بصدد اختاذ اإلجراءات الالزمة 

 .حلاجات اجلهة من العرض اجلامعي، شكرا لالستجابة

 :السيدة رئيسة اجللسة

رفعت  كرا السيد الوزير. شكرا لكم مجيعا عسلى تعاونكم،ش      
 .اجللسة

 


