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 ة والتسعنيحمضر اجللسة الرابع
 

 (.م5112يونيو  52ه )1341 شوال 11اإلثنني  :التاريخ

سلس لرئيس جم سادسالنائب ال ،ادريس اشطييب السيد: لرائسةا
 النواب.

ابتداء من الساعة  دقيقة ثالثونت و ااعثالث س :التوقيت
 .الثالثنيوالدقيقة  زواال الثالثة

شفوية املتعسلقة ابلقطاعات األسئسلة ال مناقشةجدول األعمال: 
 احلكومية التالية:

 الصحة؛ 
  الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعسليم العايل والبحث

 ؛العسلمي
 العدل؛ 
 ؛الشغل واإلدماج املهين 
 ؛الشباب والرايضة 
 ؛الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 
 ؛الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
  ؛بة املكسلفة ابلشؤون العامة واحلكامةاملنتدالوزارة 
 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 
 دين الوزارة املنتدبة املكسلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع امل

 الناطق الرمسي ابسم احلكومة؛
 .كتابة الدولة املكسلفة ابلتجارة اخلارجية 

 
 

 :شطييب، رئيس اجللسةالسيد ادريس ا

 الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني، بسم هللا

 افتتحت اجلسلسة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور، وعمال مبقتضيات مواد  111طبقا لسلفصل 
النظام الداخسلي جملسلسنا املوقر، نعقد هذه اجلسلسة اخلاصة ابألسئسلة 

ا كومي. ويتضمن جدول ععماهالشفهية يف إطار مراقبة العمل احل
سؤاال شفهيا هتم قطاعات الصحة، الرتبية الوطنية والتكوين  45

املهين والتعسليم العايل والبحث العسلمي، العدل، الشغل واإلدماج 
اإلقتصاد والتجارة و  واالستثماراملهين، الشباب والرايضة، الصناعة 

ف اع املكسلالرقمي، الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، القط
ابلشؤون العامة واحلكامة، األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتماعية، القطاع املكسلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين، 

 .وعخريا القطاع املكسلف ابلتجارة اخلارجية

من فضسلكم السيدات والسادة النواب، يف البداية نستمع 
سلس سة فسلتتفضل السيدة عمينة اجملإىل املراسالت الواردة عسلى الرائ

 .لتالوهتا مشكورة

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة السالم على أشرف املرسلني،

توصل مكتب اجملسلس بطسلب سحب مقرتح قانون يقضي 
ريق لسلصحة، والذي تقدم به ف االستشاريإبحداث اجملسلس الوطين 

 .العدالة والتنمية

خبصوص عدد األسئسلة الشفوية والكتابية واألجوبة 
مايو  52إىل  12الكتابية اليت توصل هبا جمسلس النواب من اتريخ 
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سؤاال شفواي،  24، توصسلت رائسة جمسلس النواب ب 5112
 .جوااب عن عسئسلة كتابية 121سؤاال كتابيا،  134

من  2وتطبيقا ألحكام الدستور املنصوص عسليها يف الفقرة       
من النظام  131و 139، وعمال مبقتضيات املادتني 91الفصل 

الداخسلي جملسلس النواب، وحيث عن السيدات والسادة النواب 
التالية عمساؤهم تغيبوا عن اجلسلسة العامة لسلمرة الرابعة خالل هذه 
 الدورة، تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخسلي احملددة يف الفقرتني

مبسلغ مايل من التعويضات  القتطاع 131ة الثالثة والرابعة من املاد
الشهرية املمنوحة هم حبسب عدد األايم اليت وقع خالها التغيب 
بدون عذر مقبول، وتالوة عمسائهم يف اجلسلسة العامة ونشرها يف 
اجلريدة الرمسية لسلربملان والنشرة الداخسلية لسلمجسلس وموقعه 

، يتعسلق ابعةمرة الر اإللكرتوين. ابلنسبة لسلسادة النواب الغائبون لسل
عبريل  53و 19ر عجنار، بتاريخ جسلسيت ااألمر ابلسيد النائب إيد

عن فريق التجمع  5112ماي  51و 1وجسلسيت  5112
 .الدستوري، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 حضرات السيدات والسادة،

نشرع اآلن يف بسط األسئسلة الشفهية املدرجة جبدول ععماها،       
تهسلها بقطاع الصحة.. ماذا السيد الرئيس؟ اشنو نقطة نظام ونس

السيد الرئيس؟ وحنا يف مستهل اجلسلسة ما زال كل شي منظم إال 
 .الضجيج، تفضل جتاوزا، ختص بسري اجلسلسة

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

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 النواب، السيدات والسادة

  ،نقطة نظام تتعسلق السيد الرئيس بتسيري اجلسلسات      

كما يف عسلم اجلميع، عرفت اجلسلسة األخرية ليوم اإلثنني اإلساءة 
إىل عحد نواب هاد الفريق هذا، فريق األصالة واملعاصرة، من طرف 
عحد النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية احملرتم. وهاد الشي  

ابقة، وخرق سافر ملقتضيات النظام الداخسلي، كنظن كنعتربوه س
أبنه حنا اليوم هنا، كنساءلو كسلنا احلكومة، اليوم حنا هنا كنحرتمو 

يبقى  اماالحرت بعضياتنا. وتنطسلب من السيد الرئيس، ابش هاد 
مستمر، كما جرت العادة ألن هنا فهاد القبة خديت نقطة نظام 

أبنه خصين نعتذر مرات متابعني مسّلي كنشوف  4واعتذرت 
ونسحب. وابلتايل عطسلب نفس الشيء من السيد رئيس الفريق 

املتبادل  امواالحرت ابش ميكن لينا نستمرو يف عجواء تسودها احملبة 
 .وشكرا ،بيننا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضسلوا السيد الرئيس      

النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :)طة نظام)نقوالتنمية 

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

ويف إطار  ،لسيد الرئيس، تيتكسلم عسلى احملبةبطبيعة احلال ا      
احملبة واالحرتام، ال السيد الرئيس حنن كفريق العدالة والتنمية دائما 

سلي دايل النظام الداخ االحرتاموعبدا كنا وسنبقى حريصني عسلى 
ل ونة دايل األخالقيات ودايواملقتضيات دايلو، احرتام دايل املد

السسلوك مبا يرفع من شأن هذه املؤسسة الربملانية. لذلك فأان  
كرئيس فريق تنعترب عن ما وقع يف احلصة السابقة خطأ، وععتذر 

 .عنه
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 :السيد رئيس اجللسة

السيد الرئيس، من فضسلك عاين غري اصرب، من فضسلكم، ..      
السلي غنسألو، هل  السيدات والسادة النواب، من فضسلكم عان

تعقيب عسلى اعتذار الرئيس عو عندكم شي نقطة نظام، ايوا 
 .غنضيعو الوقت دااب نقطة.. نعم..تفضل ولو بعض الثواين

 :))نقطة نظامالنائب السيد عبد اللطيف وهيب

نعم السيد الرئيس، ال غري عثناء اجلسلسة السابقة مت قراءة       
ني مساء دايل الناس السلي مقرتحمشروع اقرتاح قانون، وما قالوش األ

   ..هاد القانون.. ومت.. ابش يتقراو

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضسلي.. من فضسلكم خسليوان نقراو، تفضسلي ..      

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 شكرا السيد الرئيس،

 ..خبصوص مقرتح قانون املتعسلق      

 :السيد رئيس اجللسة

ح من فضسلك عطيتها ابش تتسلي عسلينا املقرت السيد الرئيس،       
عاد ونعطيكم الكسلمة عان عطيتها الكسلمة، تفضسلي.. السيد الرئيس 
عان سبق يل عطيتها الكسلمة، عاين تقرا ونعطيكم الكسلمة.. تفضسلوا 

 .السي العماري ياله

 :))نقطة نظامعماريالنائب السيد عبد العزيز 

 شكرا السيد الرئيس،

املوضوع، هو يف احلقيقة عثري النقاش داخل ابلنسبة هذا       
مكتب جمسلس النواب. وعطسلب منكم السيد الرئيس، ابعتباركم 
ترتعسون اجلسلسة، عن يتدارس هذا األمر مرة عخرى يف مكتب جمسلس 

النواب، وذلك لتطبيق مقتضيات النظام الداخسلي وخصوصا 
 .نيالسلي كتهم طريقة إحالة مقرتحات القوان 521مقتضيات املادة 

ابلرجوع إىل النظام الداخسلي، فإحالة مقرتحات القوانني عسلى       
 11السلجن الدائمة املعنية تتم بعد اإلحالة عسلى احلكومة يف عجل 

عايم. ومبا عن هذا األمر مل يتم، عي عن هذا املقرتح موضوع نقطة 
عايم،  11النظام الداخسلي مل تتم اإلحالة دايلو عسلى احلكومة ملدة 

مر ينبغي عن يرجع لسلمكتب، وقد عثري هذا املوضوع من فهذا األ
عجل تصحيح املسطرة. وعمتىن منكم السيد الرئيس، احرتام النظام 
الداخسلي ومجيعا حنرتم هاذ األمر لسلرجوع إىل املكتب لتطبيق 

 .املسطرة كما نص عسليها النظام الداخسلي، وشكر

 :السيد رئيس اجللسة

يد عسلى املكتب، وسيتسلى.. ال غادي منرو وغنطرحو من جد      
ال ما عطيتكش الكسلمة السيد اصرب اصرب.. السي وهيب مازال ما 
عطيتكش الكسلمة بعدا خسليين عان.. امسح يل عان غنقول، السيد 
الرئيس خسليين بعدا نتكسلم عان، عان عظن عن هاذ املقرتح تقرا هنا يف 

ا ناجلسلسة السابقة، ولكن ما تقراوش األمساء دايل الناس وح
 .نصحح ما وقع والسالم، تفضسلي األخت

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

ابلنسبة ملقرتح القانون املتعسلق مبعاشات ععضاء جمسلس النواب       
تقدم به السيدات والسادة النواب: عن فريق العدالة والتنمية السيد 

رتم النائب احملرتم إدريس األزمي اإلدريسي، توفيق كامل النائب احمل
عن فريق التجمع الدستوري، السيد النائب احملرتم نور الدين 
مضيان عن الفريق االستقاليل لسلوحدة والتعادلية، السيد النائب 
احملرتم حممد مبديع رئيس الفريق احلركي والسيد احملرتم شقران عمام 
رئيس الفريق اإلشرتاكي والسيدة عائشة لبسلق رئيسة اجملموعة 

 .واالشرتاكيةالنيابية لسلتقدم 

  



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

4 

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة األمينة،

 حضرات السيدات والسادة،

هللا خيسليكم ع السيد الرئيس السي مضيان عان غري كنتكسلم ..      
معكم، السي مضيان صرب غنحل غري واحد القوس صغري، .. 
السي مضيان صايف وّصسلت الكسلمة دايلكم.. من فضسلكم السادة 

ضسلكم واش، السي مضيان صايف راك قّديت تقولو النواب.. من ف
بال إذن داييل.. مسعوك وهللا إيال مسعوك.. آش عندك عنت عاود 
امسع راه غادي نصحح من فضسلك السي.. السادة النواب عان 
غادي منر لتطبيق املسطرة، السي مضيان غادي نطبق املسطرة.. 

القة و ال عما عطيتكومش الكالم. عوال هاذ نقط نظام السلي كتدير 
ها بسري اجلسلسة، خارجة عن النظام وعجتاوز إيال داخسلة يف تسيري 
اجلسلسة.. إيوا رئيس فريق واش يقول السلي بغى؟ واشنا هي هاذي 
واش رئيس فريق يقول السلي بغى؟.. ما عندك احلق يف تسيري 
اجلسلسة، قسلت عنت شنو بغيت.. نقطة نظام تفضل، السيد النائب 

قط لك اصرب عسليا نوصح لكم عسلى عنه هاذ ن احملرتم تفضل.. قسلت
نظام راها خارج النظام الداخسلي، نقط نظام خاصة بسري اجلسلسة، 
ال عالقة ها مبا جيري خارج القبة، السلي عندو شي حاجة مع 
املكتب عو مع اإلدارة عو عو ال عالقة له من فضسلكم بسري اجلسلسة، 

ملباشر.. لبث اراه البث املباشر غيوقف يف السادسة والنصف، ا
احرصو عسلى احرتام الوقت من فضسلكم، تفضل السيد النائب، 

 .ارتباطا بسري اجلسلسة

 :))نقطة نظامالنائب السيد عمر بالفريج 

السيد الرئيس، يف التسيري استغربت مسلي قرات األمينة       
املراسالت لسلمكتب، ما ذكراتش واحد املراسسلة توصسلتيو هبا هنار 

د تب دايل اجملسلس مبقرتح قانون يل عان والسياخلميس بوصل املك
 ..الشناوي إبلغاء معاشات التقاعد

 :السيد رئيس اجللسة

 .سأجيبكم بسرعة السيد النائب احملرتم      

 :))نقطة نظامالنائب السيد عمر بالفريج 

واش ما ميكنش جتتمعو مرة يف األسبوع؟ هذا هو السؤال ما        
، توصسلتيو به هنار اخلميس كنتش غنطرحو كون ما جتبدش

 .ابلوصل، واليوم ما كيتشارش ليه من طرف السيدة األمينة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

سأجيبك، عنتما قسلتو توصسلنا هبا يوم اخلميس، يوم اخلميس       
تيكون جدول األعمال دايل املكتب توجد، مل تطرح عسلى املكتب 

 .ستطرح مستقبال

لوزير، حضرات السيدات والسادة النواب منر مرحبا السيد ا      
نشرع اآلن يف بسط األسئسلة الشفهية املدرجة جبدول ععماها 
ونستهسلها بقطاع الصحة. عشرة عسئسلة يف قطاع الصحة، سؤال 
عن الوضعية الصحية ببعض األقاليم لسلسيدات والسادة النواب 

لسيد ا احملرتمني من الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، فسليتفضل
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد إد موسى

 شكرا،

 .بسم هللا الرمحان الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

ساكنة بعض املناطق يعين تعاين من تردي اخلدمات الصحية.       
عمام هذا الوضع عسائسلكم السيد الوزير، عن عية مقارابت، عية 

 كن اعتمادها ملعاجلة والتعاطي مع هذهآفاق، عية اسرتاتيجية مي
 .األوضاع املتدنية؟ وشكرا السيد الوزير
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 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضسلوا السيد الوزير ردكم      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

  شكرا السيد النائب عسلى سؤالكم، السؤال السلي توصسلنا به      
 كيتكسلم بطبيعة احلال عسلى منطقة معينة، ولكن ال أبس حنن بطبيعة

 ..احلال

 :السيد رئيس اجللسة

شوية اهدوء من فضسلكم، الصوت ألن مكاينش اهدوء،    
 .والصوت ميكن هادي مكنسمع حىت واحد. تفضسلوا السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

ن اتيجية تنلها انطالقا مالوزارة تشتغل عسلى عساس اسرت       
مرجعيات الربانمج احلكومي عساسا، واليوم هي واضعة خمطط يف 
األمد املتوسط لكي تتجاوز جمموعة من اإلكراهات واملعيقات 

 .السلي كيعيشها القطاع، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب، تفضسلوا      

 :النائب السيد حممد إد موسى

السيد الوزير عسلى هاذ البياانت، ولكن سيادة الوزير  شكرا      
ابلنسبة لألوضاع الصحية والتدين دايها السلي اشرت ليها يف 
السؤال داييل ابخلصوص إقسليم احلوز. عسائسلكم عنه كاين واحد 
اجملموعة دايل املعطيات، عال وهي تتمثل يف مدى واحد اجملموعة 

يف  ل خاصها نقصدايل املستوصفات مت تشييدها دون تشغي

املوارد البشرية، خصاص يف املعدات والتجهيلات، عمراض منتشرة 
 goitre يف إقسليم احلوز فيما يتعسلق ابلعيون وعمراض الغدة يعين

ابلنسبة لواحد العدد دايل األمراض. عية اسرتاتيجية ميكن 
اعتمادها لوضع حد هذه األمراض املنتشرة، كذلك فيما يتعسلق 

لصحة األطباء املتخصصني يف القطاع يف ابلقطاع دايل ا
املستشفى عنه كاين واحد العدد حمدود ابلنسبة لسلمرضى، وكاين 
انس اخرين تيبقاو امسيتو.. بغينا منكم تدخل دايلكم فهاد الباب 
لسلرفع من العدد دايل املرضى فهاد الباب. فيما يتعسلق 

 ...ابلفحوصات

 :السيد رئيس اجللسة

ئب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضسلوا شكرا السيد النا      
 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد هللا غازي

 شكر السيد الرئيس،

السيد الوزير، بغينا نساءلوكم خبصوص واحد املطسلب قدمي       
جديد مستشفى "اتفراوت" إبقسليم تيلنيت، واحد من املطالب 

ساكنة ئرة وكذلك الدايل الساكنة دايل املنتخبني، "اتفراوت" كدا
دايل عقاليم جماورة؛ "اشتوكة ايت ابها" و"اترودانت". "اتفراوت"  
كوجهة سياحية، "اتفراوت" كقبسلة مستشفى، مركل صحي غري يف 
املستوى. تنساءلوكم عسلى املستشفى احملسلي دايل "اتفراوت" السيد 

 .الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .لنائبتعقيب إضايف آخر، تفضسلو السيد ا      

 :النائب السيد حلسن واعري

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزير، ابلنسبة لسلمشكل دايل الصحة يف احلقيقة       
هناك عقاليم جد متضررة، عذكر منها إقسليم زاكورة، كاين القسم 

وهو مغسلق حلد اآلن، هناك  5115دايل األمراض الطبية من 
السيد الوزير، طبيب مشكور  59عطباء اختصاصيني موجودون 

ولكن بدون جتهيلات لسلعمل، يعين، عن اخلدمات دايهم ال تستفيد 
منها الساكنة، كاينني بعض األطباء السلي كيتعينو يف زاكورة  
كنموذج دايل األطباء دايل التبنيج، تعنّي يف زاكورة عو تغري ها 

ساعة. لذا هللا جيازيكم  53التعيني، وتغرّي ها التعيني يف ظرف 
، راه جمموعة دايل األقاليم عو جمموعة دايل املناطق ما فيهمش خبري

 .عطباء وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر، تفضسلوا السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد عبد الفتاح أهل مكي

السيد الوزير، إقسليم "بئر كندوز" إبقسليم عوسرد بوابة املغرب       
 املركل السيد الوزير، رغم التجهيلات ال يتوفر لدى إفريقيا، هذا

عسلى طاقم طيب. لذا السيد الوزير، نرجو منكم يف عقرب اآلجال 
 .تشوفو لنا طاقم طيب، من عطباء ومن ممرضني، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ردكم السيد الوزير، تفضسلوا.. امسحوا يل السيد الوزير، تفضسلوا       
 .السيد النائب احملرتم

 :لنائب السيد أمحد التوميا

حنا كنتكسلمو عن املراكل الصحية ال بد من إاثرة االنتباه عن       
واحد العدد دايل املراكل دايل تصفية الكسلي مهددة ابلتوقف، 
وايال وقعت السيد الوزير هادي غتكون كارثة حىت ابلنسبة، يعين، 

بو من سللسلطبقات الفقرية السلي كتعتمد عسلى هاد املراكل. لذا كنط

السيد الوزير واحلكومة، عهنا تظافر اجلهود ابش نتفاداو، يعين، 
 .التوقف دايل هاد املراكل لتصفية الكسلى، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .ردكم السيد الوزير، تفضسلوا      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس،

 22م م احلوز، فهناك هباد اإلقسليفيما خيص اجلواب عسلى إقسلي      
دايل مؤسسات الرعاية الصحية األولية، فعال كاين عندان إشكال 

 5119دايل بعض مؤسسات السلي كانت مغسلقة، مت فتح ما بني 
دايل هاد املؤسسات السلي هي مستوصفات  9حوايل  5112و

: "عسين"، "موالي ابراهيم"، "ايت فاسكا"، "عغمات" و"توامة" 
غيتم يعين تعيني ممرضات  5112. وإن شاء هللا يف و"متكارت"

وممرضني عسلى مستوى املستوصفات األخرى املغسلقة، هناك املركل 
دايل  51سرير، فيه  99اإلستشفائي دايل إقسليم "اتحناوت"، 

األطباء األخصائيني، مت تشغيل مركل دايل تصفية الكسلى يف 
ايها، ور دكذلك، الوحدات الصحية املتنقسلة كتقوم ابلد  5111

ابملقارنة مع سنة  %121بلايدة  5111تنقل يف  491عكثر من 
 21.111، مث كذلك عمسلية الرعاية السلي مهت تقريبا 5119

دايل املستفيدين من الفحوصات الطبية، واحد الغالف دايل 
 311.111األدوية السلي توزع فهاذ الفرتة دايل الربد عكثر من 

 .درهم

األخرى، إقسليم زاكورة سأقوم بلايرة يف يف ما خيص املناطق       
القريب، فعال كاين هناك جمهود عسلى مستوى املوارد البشرية، لكن 

سيتم تدارك دايل التجهيلات عسلى مستوى  5112عكيد عنه سنة 
هاذ اإلقسليم بشكل عام، هاذ اجلهة تعرف خصاص وحنن حناول 

 .عن نتدارك هذا اخلصاص
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 عنه قسليم عوسرد ععتقد، هنا فعاليف ما خيص "بئر كندوز" إب      
اليوم كاين واحد اإلتفاقية مع جمسلس اجلهة ابش نعلزو املوارد 
البشرية، تتعرفو الصعوابت دايل إيفاد يعين موارد خاصة األطباء 
دايل يعين العامون ما كيبغيوش يسلتحقو عو كيسمحو فداك 

ون كاملنصب دايهم، وابلتايل رمبا عساليب عخرى دايل التعاقد غت
 .مفيدة

يف ما خيص مراكل التصفية دايل الدم، هنا هذا إشكال كبري       
مسليون دايل  531مطروح، الوزارة واخذة فيه التدابري الالزمة 

املستسللمات واألدوية، هذا يف ما خيص يعين التدخل الذايت، زائد 
مسليون السلي كيستافذ  521مسليون دايل شراء اخلدمات،  521

دايل  1111دايل املرضى اجملموع هو  4111منها اليوم 
املرضى، بال ما نتكسلمو عسلى ما يقوم به اجملتمع املدين مشكور يف 

 .هذا اجلانب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ننتقل لسلسؤال املوايل عن توزيع املوارد       
البشرية لوزارة الصحة بني جهات وعقاليم املمسلكة، لسلسيدات 

ب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فسليتفضل والسادة النوا
 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد رشيد العبدي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير، نسائسلكم عن املعايري اليت تعتمدوهنا يف توزيع     
 .املوارد البشرية لوزارة الصحة جبهات وعقاليم املمسلكة، شكرا

 :ةالسيد رئيس اجللس

 .تفضسلوا السيد الوزير      

 

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد النائب،

التوزيع دايل املوارد البشرية يعين سنواي ابجلهات واألقاليم         
كتعتمد عسلى جمموعة داملعايري، معياران عساسيان هناك عدد 

كنا تنحتاجو   5112املناصب السنوية السلي كنحصسلو عسليها 
وهو تقدم مسلموس ابملقارنة  3111منصب، خذينا  9111ل

مع السنة املاضية. ولكن نطمح يف عكثر، ومعكم كنواب يف إطار 
التصويت عسلى امليلانية الفرعية ملا ال لكي حنصل عسلى هاذ العدد 
إضافة إىل الشراكات السلي ميكن نعقدوها وميكن أتدي إىل توفري 

  قا من الشركاء السليإمكانيات بشرية عخرى وموارد بشرية انطال
 .كيسامهو معنا خاصة اجلماعات الرتابية

احلاجيات كذلك املعيار اآلخر هو يف التوزيع واالفتتاح دايل       
املؤسسات الصحية، افتتاح دايل املستشفيات املراكل الصحية 
دايل القرب، تشغيل مؤسسات صحية مغسلقة كيما تكسلمت 

 بعض ل املوارد البشرية يفابلنسبة لسلحالة دايل احلوز، تعليل داي
املؤسسات ملا كيحتاج ذلك إىل تعليل. ملا تتكون هناك اتفاقيات 
حمدثة مع شركاء وتنحتاجو إىل تعليلها مبوارد بشرية، مث كذلك 
التعويض دايل املهنيني السلي كيغادرو حبكم يعين التقاعد عو 

 ناالستقالة عو حكم احملكمة ملا كيمشيو لسلمحكمة يطسلبو حبكم أل
 .ينفصسلو عن الوظيفة العمومية شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب      

 :النائب السيد رشيد العبدي

 شكرا السيد الوزير،

نقد نقول السيد الوزير، كأول إشارة هو عنه جمموعة من       
املستشفيات السلي كتفتحوها وجات دااب يف الرد دايلكم كتفتحوها 
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رد بشرية، ما فيها ال عطر ال والو، هذا عان كنسميه وما فيهاش موا
عبث ابملال العام. اليوم جمموعة دايل املبالغ السلي يف جمال 

و اإلستثمار كتوظفوها يف خمتسلف املناطق، يف اجملاالت ولكن كتغيب
واحد املقاربة هي منني كنبغي نفتح واحد املستشفى، واحد 

ثال وارد البشرية، كمالسنتني عو ثالثة سنوات قبل كنهيأ امل
غنعطيكم املستشفى السلي عاد دشنو صاحب اجلاللة، مبدينة سال 

" السلي اليوم فيه نوع من املعاانة دايل هاذوك 5"موالي عبد هللا 
األطر مساكن. دااب حنا السلي غنبقاو ندورو غادي نقولو هداك 
املدير ما خدامش ملاين، عو داك املندوب اإلقسليمي ما خدامش 

ولكن احلقيقة عشنو هي؟ هي الوزارة دايلكم هنار السلي ملاين، 
قررت عهنا تفتح داك املستشفى كان خاصها توضع لو ميلانية 

، كان كيخصها توجد لو عطر "fonctionnement" دايل
خمتصني، هذا راه مشكل كبري بناية استثمران فيها عموال كبرية وما  

 la لكتخدمشاي ما عندان قسم مستعجالت، ما عندان داي
réanimation كاينش اجلراحةا  م "ORL"يمكنش ، مت

نصيبو نظام دايل املداومة هذا مشكل كبري كنعانيو منو يف املدينة 
نسمة، كنظن عسلى  511.111دايل سال، مدينة دايل مسليون و
 .عن هادي جمموعة من الرتاكمات

السيد الوزير، دااب شوف السؤال السلي غنطرح عسليك، واش       
دايلك املوظفني السلي لداخل عغسلبيتهم عطباء وخمتصني، عان الوزارة 

ي كيفاش الطبيب السلي الدولة خسرات عسليه الفسلوس ش كنفهما  م
وهو اليوم كيدير واحد املهمة إدارية؟ كنتفهم إيال اشتغل معاك يف 

دايل الناس، ولكن الوزارة فيها تضخم دايل  11 االسرتاتيجية
دن. كيخصك اتخذ قرار شجاع األطباء وحنا حمتاجينهم يف امل

وكنعتمدو عسليك فهاد القرار هذا ابش اإلخوة السلي كاينني يف 
الوزارة خمبيني خرجوهم حنا حمتاجينهم، املواطن حمتاجهم، ألن 

 ...االختصاصات عندان فيها مشكل

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال إذن       
 .سلوا السيد النائب احملرتمردكم.. نعم تفض

 :النائب السيد عبد هللا غازي

شفى جاوبتينيش عسلى املستا السيد الوزير، ما عرفت عالش م      
 ."احملسلي دايل "اتفراوت

 :السيد رئيس اجللسة

تفضسلوا السيد الوزير، إيوا ععطينا الكسلمة لسلسيد.. تعقيب       
 .إضايف هداك، تفضسلوا السيد الوزير

 :س الدكايل وزير الصحةالسيد أان

توالت التعقيبات اإلضافية، وعستسمح السيد النائب. قبل       
ما جناوب عسلى سال بسرعة ابلنسبة لتافراوت أبنين قمت بلايرة يف 
إقسليم تلنيت، عان كنذكر أبن هناك كاين مركل صحي بدار الوالدة، 
 عنه املركل واملستشفى دايل القرب هو مربمج يف إطار املخطط

اجلهوي دايل عرض العالجات عسلى مستوى "اتفراوت"، هناك 
إشكال دايل العقار السلي خاصنا حنسلوه، هناك شراكة كذلك مع 

 .اجملتمع املدين ومع املنتخبني

يف ما خيص املستشفى دايل سال الذي دشنه جاللة املسلك       
نصره هللا، مؤخرا. عان ميكن يل نقول لك أبنه سؤالك يعين يف 

، فعال نفكر يف تعبئة موارد داخل هذا الفضاء الصحي الصميم
القنيطرة وكاين كيفما تكسلمتيو، ولكن -سال-السلي هو الرابط

 ...لألسف هو عنه اآلن من يريد عن ال تنجح

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لسلسيد الوزير، السيد الوزير شكرا. سؤال عن إحداث       
نة آسفي لسلسيدات مركل عنكولوجي لعالج داء السرطان مبدي
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والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي، تفضسلوا السيد النائب 
 .احملرتم

 :النائب السيد عادل السباعي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الوزير احملرتم،

تسجل بالدان نسبة كبرية يف عدد املصابني بداء السرطان،       
ء مراكل يد الوزير. إنشاوخاصة يف صفوف املواطنني املعوزين الس

عنكولوجيا لعالج هذا الداء الفتاك عصبح ضرورة مسلحة ومؤكدة 
لتقريب اخلدمات الصحية واحلد من معاانة ذوي املرضى واملرضى 
أبنفسهم. فما هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا السيد الوزير، فهاذ 

 .اإلطار؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير تفضسلوا      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

شكرا السيد النائب عسلى طرحكم هاذ السؤال، املرض دايل       
 31.111متلايد يعين حوايل  ارتفاعالسرطان هو لألسف يف 

حالة سنوية السلي كتعيشها بالدان. احلمد هلل هناك خمطط وطين 
سنوات والسلي  11لسلوقاية واملراقبة دايل هاذ املرض السلي دام 

ة فيها قطاعي ، مبين عسلى مقاربة تشاركية بني5151غينتهي يف 
الثقايف و  اقتصادي-واحد النوع دايل املالءمة مع السياق السوسيو

دايل بالدان مكن من النقص من نسبة دايل املرضى والوفيات 
بسبب هاذ املرض بشكل كبري. واحد العدد دايل احلاالت خاصة 

دايل عنق الرحم السلي مت يف السرطان دايل الثدي والسرطان 
الكشف عسليه بشكل مبكر، بيعين واحد املسح عام عسلى املستوى 

 211استفدات مسليون و 5111الوطين. نعطي بعض األرقام : 
امرعة من هاذ الكشف املبكر دايل السرطان دايل الثدي،  علف

وهو الفحص  "la mammographie" عمسلو 19.111
د يعين تشخيص واح ابلتصوير ابألشعة، وكذلك مت لألسف

حالة، ولكن احلمد هلل تيتم يعين املعاجلة دايهم يف املراكل  1111
 .اجلهوية

فيما خيص سؤالكم، كنتكسلمو عسلى إقسليم آسفي، هاد الربانمج        
كنكمسلو يعين   1كيتكسلم عسلى مراكل يعين جهوية. حنا اآلن يف 

سليمي  قإىل عنه عسلى املستوى اإل عسلى مستوى مجيع اجلهات، إضافة
نمشيو يف مراكل دايل التشخيص املبكر خاصة املراكل دايل ك

يعين خاص  5141-5151الصحة اإلجنابية يف املخطط 
ابلسرطان، عكيد عن غامنشيو هاد األقطاب احلضرية الكربى  
كإقسليم آسفي بتعاون مع كامل الفاعسلني كما كذلك من قبل 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .وزير، تعقيبكم السيد النائب احملرتمشكرا السيد ال      

 :النائب السيد عادل السباعي

 شكرا السيد الرئيس،

عان غانبدا من هنييت السيد الوزير، وهو التعاون مع الفاعسلني       
يف املنطقة. حنا يف آسفي إقسليم كبري، العدد دايل الساكنة كبري 

وزير لجد مهم، ونسبة اإلصاابت كبرية كذلك، وكل هذا السيد ا
يرجع لسلصناعات املسلوثة السلي كاينة يف اإلقسليم. ففاعل اقتصادي 

لسلي يعين ما واحد ممكن جيهل لك وينشأ لك واحد املركل ا
يخدم الصويرة وإقسليم اليوسفية وكذلك غاخيدمش غري آسفي، غ

 .إقسليم سيدي بنور

السيد الوزير، املعاانة كبرية، فاملرضى وذويهم كيعانيو من       
كبرية ومصاريف التنقل، كاين بعض الناس السلي مراض متاعب  

ابلسرطان السلي ابعوا األمالك دايهم ابش يتعاجلو. ختيل معااي، 
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السيد الوزير، واحد السيد مريض ابلسرطان كيمشي ملراكش وال 
لسلدار البيضاء كياخذ هديك احلصة املؤملة والطويسلة دايل العالج 

راكش وال من وكيتم راجع من م "chimiothérapie"ب
الدار البيضاء ابلكار عو الطاكسي، شوف وختيل معااي احلالة 
دايلو، السيد الوزير. وحنا كنعانيو معهم كذلك ألن حبكم 
املسؤوليات احملسلية يف اإلقسليم كنعانيو كذلك مع هاد الناس هللا 
يكون يف عواهنم، انهيك عن العراقيل واإلكراهات السلي كيسلقاوا 

م خلدمات، فمركل األنكولوجيا السيد الوزير إبقسليابش يوصسلو هاد ا
آسفي عصبح ضرورة مسلحة. وشكرا وبغيت نسولكم عالش تربمج 

ومت التأجيل دايلو ومت التأجيل دايلو، ومازال ما عرفش  5115يف 
 .النور وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضسلي السيدة النائبة      
 .احملرتمة

 :النائبة السيدة مرمي وحساة

السيد الوزير، قسم األنكولوجيا السلي كاين يف بين مالل فيه       
غري البالكة، شي حاجة عخرى راه ما كايناش، حىت األدوية 
اخلاصة به ما كيتوفرش عسليها، ووضعية املرضى عندهم حالة 

ألدوية ااجتماعية جد هشة يعين ماشي يف استطاعتهم عهنم يشريو 
السلي تيكون الثمن دايلو ابهظ جدا. تواصسلت معكم عكثر من 
مرة، شرحت لكم الوضعية، بسلغتكم االستياء دايل املواطنني، 
ولكن تعامسلتو مع الوضع ابستهتار كبري، ودااب بغيت نسولكم 
 وجتاوبوان وجتاوبو املواطنني، إىل عين مت توجيه حصة األدوية اخلاصة

عن مجيع املراكل كتوفر عسلى األدوية اخلاصة  هباد املركل مع العسلم
 .هبا؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر؟ ال، تفضسلوا السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

امسحي يل السيدة النائبة، عان ما ذكرتش أبنك راسسلتيين عو       
ن مراسسلة ا كايتكسلميت معااي يف هاد املوضوع بشكل مباشر، رمب

من املراسالت دايل السادة النواب يف إطار األسئسلة، ال ماشي يف 
اهاتف ما ذكرتش صراحة، عنه كنجاوبو عسليها بشكل مستمر. 
يعين ما ميكنش نكرو اجملهودات السلي كتدار يف بالدان عسلى مستوى 
يعين مواجهة هاد املرض الفتاك، يف ما خيص األدوية راه ميلانية 

 11مسليون من  111: ل 5111ل 5111اه كتمر من األدوية ر 
مسليون دايل الدرهم، وهذا يعين شيء مهم.  111مسليون ل

تكسلمت مع األخ فيما خيص آسفي فعال هناك شراكات السلي ّدار 
 ...مع القطاع اخلاص

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل سؤال متعسلق أبسعار       
خلاصة لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من خدمات املصحات ا

 .الفريق االشرتاكي، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد احويط

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، نسائسلكم عن اإلجراءات والتدابري امللمع       
اختاذها قصد صيانة حقوق املريض بتواز مع جودة اخلدمات 

 املقدمة من طرف املصحات اخلاصة؟الطبية 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضسلوا السيد الوزير، جوابكم      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة 

 شكرا السيد النائب،
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كما عكرر دائما فالوزارة تتدخل عسلى مستوى املصحات       
السلي تراقب مدى احرتام هاد املصحات لسلنصوص التشريعية 

ة أكد من تقيدها ابحرتام متطسلبات اجلودة والسالموالتنظيمية والت
مبا ال يشكل خطر عسلى املواطن. هاد الشي كنديروه بتنسيق مع 
اجملسلس الوطين لسلهيئة دايل األطباء واجملالس اجلهوية كذلك، كيتم 
يعين اإلعذار ملا كيكون مشاكل، تتكون حتريك متابعات قضائية  

ش املصحات من عجل التفتيكذلك، املعايري دايل هاد انتقاء هاد 
معروفة، مصحات السلي كيكون تتجي يف شأهنا شكاايت، عو سبق 

املعايري.  وال حترتم االختالالتفتشات ولقات أبنه فيها بعض 
هناك خروقات مثل الوضعية القانونية، عدم احرتام املعايري التقنية، 
 عدم اإلعالن والنشر، هنا تندخسلو فهاد املسألة ألن غتجيبو ليا

دايل هاد األمور،  "noire" السؤال دايل ابش نسبقكم عان دايل
فحنا ما كندخسلوش يف احملاسبة دايل املصحات، هناك، يعين، 
جهات عخرى السلي كتقوم هباد الدور، حنا كندخسلو يف احرتام 

بنشر األسعار، وبنشر الالئحة دايل األطباء  141.14القانون 
ية الخنراط يف االتفاقالسلي كيمارسو، وكذلك التعريف مبدى ا

 .الوطنية عم ال، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد حممد احويط

 112شكرا السيد الوزير احملرتم السلي جبديت هاديك املادة       
، هاد املادة السيد الوزير كتنص عسلى ضرورة 141.14من قانون 

خل املصحات، وكذلك كتنص عسلى نشر الئحة األطباء دا
التخصصات، وعسعار اخلدمات، وعتعاب املهنيني وعدم طسلب 
الضماانت سواء بواسطة شيك عو عي وسيسلة عخرى. إال عننا يف 
الواقع، السيد الوزير، جند شيئا آخر وهي غياب تطبيق هاد القانون 
وضعف مراقبة وزارة الصحة، مع العسلم السيد الوزير، عن املريض 

كيسلجأ لسلمصحات حىت كيأس من العالج يف املؤسسات ما  
العمومية، وكيدخل املصحات السيد الوزير، يف واحد  االستشفائية

احلالة نفسية وصحية يرثى ها كتجعسلو خيضع لشروط وإلمالءات 
دايل عرابب املصحات والقائمني عسليهم. وهذا السيد الوزير، حىت 

ئسلته شيك ضمانة، من بعض األحيان يؤخد من املريض ومن عا
 .هذا يتناىف مع القانون

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال.       
 .ثواين السيد الوزير، اثنية، انتهى، انتهى الوقت 3يف 

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

حات صبسرعة ايال امسحيت، حنا غنستمرو يف املراقبة دايل امل      
مع املؤسسات املدبرة كذلك، ألهنا كتقوم هباد الدور، وهناك 

 ...نقاش فيما خيص التعريفة الوطنية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر لسلسؤال اخلامس، سؤال عن حتسني       
جناعة وفاعسلية نظام املساعدة الطبية لسلسيدات والسادة النواب 

يدة واملعاصرة. تفضل، تفضسلي الساحملرتمني من فريق األصالة 
 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة حياة املشفوع

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائسلكم عن اجلهود املبذولة لتطوير آليات       
 .شكرا ؟نظام املساعدة الطبية عو ما يسمى اختصارا بنظام "راميد"

 :السيد رئيس اجللسة

 .لوزيرجوابكم السيد ا      
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 :السيد أنس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيدة النائبة،

نظام دايل املساعدة الطبية هذا ورش جمتمعي كبري، عسلينا       
 فيه، عن نسعى لكسب الدميومة دايلو لالستمرارمجيعا عن نسعى 

مسليون دايل املغاربة السلي   1,2والتعليل دايلو يف املستقبل. 
عكيد عنه هاد النظام عدى إىل الرفع كيستافدو من هاد النظام، 

، فاءاالستشمن عدد دايل املستفيدين من اخلدمات الصحية من 
وجراحة، وزرع األعضاء حىت واألسنان إىل آخره... والدم واألدوية 
والتحاليل والدايليل، واحد العدد دايل األعمال. اليوم ميلانية 

ل الدرهم، مسليار داي 5,5ب  ارتفعتاألدوية حبكم هاد "راميد" 
، %42اخنفاض كذلك دايل إنفاق األسر لسلي معنية ابلراميد ب

 .هادي كسلها عمور إجيابية

األمور األخرى السلي كتهدد االستمرار دايل هاد النظام راه       
هناك  :سلو عسليها. هناك ركيلتني عساسيتنيهي معروفة، وحنا كنشتغ

ت دايل والقنواعوال دميومة دايل النظام فيما خيص التمويل دايلو 
التمويل دايلو، والنقطة الثانية كذلك عو الركيلة الثانية هي اهيئة 

 .وشكرا ،املستقسلة لتدبري هذا النظام

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبك السيدة النائبة احملرتمة      

 :النائبة السيدة حياة املشفوع

 شكرا السيد الرئيس،

ديد به اآلن لألسف الشالسيد الوزير، هادشي السلي صرحتو       
تيتعارض مع األمر الواقع. هاد األمر الواقع السلي وصالتو املنابر 
اإلعالمية وخاصة اجلرائد اإللكرتونية، ألن وصالتو بفيديوهات، 
ابلصوت والصورة. اشنو غتقولو السيد الوزير، مسّلي كتشوف 

ة حامل البطاقة دايل "راميد" مواطن مغريب عو مواطنة مغربي

خربوه  ةاالستشفائيكيقول أبن مسّلي توجه لسلمؤسسات   رخصوكي
أبن املرض دايلو ما داخسلش فهاد التغطية هادي. وشنو تقولوا 
السيد الوزير، أبن مواطن كيمشي ايخذ املوعد كيعطيوه سنة وهو 
مصاب ابلسرطان، وال إيال رعفو من حالو وعطاوه موعد كيمشي 

ك السريوم السلي غّدير للسلمستشفيات اجلامعية تيقولو راه األجهلة 
 .راه ما خداماش، عو ال السكانري ما خدامش، الراديو ما خدامش

إذن واش احلكومة السلي تكسلمت بلاف عسلى هاد النظام،       
يد والسلي اثقوا فيه الناس وثقنا فيه حىت حنا وقسلنا عخريا سوف يستف
اد هاملغاربة املعوزين من هاد املساعدة الطبية ولكن الواقع تيفند 

الشي، ملاذا؟ واش وضعتو، واش فكرت احلكومة يف البنية التحتية 
واش كاين مستشفيا ت فعال؟ واش كاينني موارد بشرية السلي 
غتكفي عدد املنخرطني السلي غادي وكريتفع؟ واش كاينني شي 
ضوابط وشي آليات السلي كتقنن االستفادة من هاد البطاقة؟ شنو 

د ة وعان ما كنستافد والو السيغادي يعين ليا إيال محسلت البطاق
الوزير؟ مؤخرا كتنشر فيديوهات دايل سيدات مغربيات تيولدو يف 

 ...الكولوار

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال       
 .تفضسلوا السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 كرتصد بعض احلاالت وكيوليو حدثمع احرتامي لسلصحافة،        
يف الوقت السلي املئات دايل احلاالت السلي تيتم التكفل هبم واآلالف 
نعتربهم إحصائيات فقط. ولذا، عسلينا عن نربر ما قام به هذا 
النظام، اليوم هو مهدد فعال ألن هناك ضغط كبري عسلى البنية 

كن عؤكد لالتحتية الصحية، ولذلك سنستمر يف تعليل هاد البنية، و 
م كاين عنه اليو  االستهدافعسلى هاد الركيلتني، عؤكد كذلك عسلى 

واحد العمل كتقوم به وزارة الداخسلية دايل السجل اإلجتماعي 
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يساعدان كذلك عسلى االستهداف، مث كذلك املوحد السلي غ
االستكمال دايل التغطية الصحية اإلجبارية لسلمستقسلني ألن جلء 

وقفو ري حق، وابلتايل فخصنا فعال نمنهم حامل لراميد يعين عن غ
 ...عسلى هاد

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا والسؤال السادس، سؤال حول النهوض بقطاع الصحة       
لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، 

 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد انصر

 شكرا السيد الرئيس،

 .لرمحن الرحيمبسم هللا ا

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير، هل من تدابري جديدة لسلنهوض بقطاع الصحة؟      

 :السيد رئيس اجللسة

  .تفضسلوا السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد النائب،

عسلى عية حال السؤال دايلكم قصري ولكن اجلواب هو اليوم       
ة جديدة ميكن سيتم تنليسلها وإخراجها يف خمطط هناك رؤية، رؤي

عسلى املديني القريب واملتوسط. املدى القريب ألن هناك والية وحنا 
مسللمني ابحملاسبة، وعسلى املدى املتوسط إلعطاء واحد النوع دايل 
الثقة عوال داخل املنظومة بني كل الفاعسلني، وكذلك الثقة لكل 

واحد النوع كذلك دايل الفاعسلني والشركاء اخلارجيني وخسلق 
التصاحل واملصاحلة. اليوم كنتكسلمو كل واحد كيسلغي بسلغاه فهاد 
القطاع، املؤسسات املسؤولة تتسلغي بسلغاها، الفاعسلني كذلك، 

النقاابت، اليوم خصنا نسلقاو واحد اإلطار فاش ميكن نتكسلمو يف 
إطار مشروع جمتمعي، هذا اليوم الصحة مشروع جمتمعي ماشي 

 .وزارة الصحة فقط، شكرامشروع دايل 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب احملرتم، تفضل السيد النائب      

 :ائب السيد حممد انصرالن

 شكرا السيد الوزير،

السيد الوزير، هاد الشي دميا راه حنا كنجيو عندك، الوزير       
السابق جاب وعود وعطاان الوعود، وانت جينا عندك وحطينا 

السيد الوزير،  .املشاكل فوق الطابسلة وحلد اآلن ما كاين والو لك
 نشكيو قولو لينا ملن؟ املواطن املغريب كيعاين يف ملن بغيتوان

السبيطارات دايل الدولة عو الرانديفوات مع قسلة التجهيلات الطبية، 
ها قسلة األطباء والفرمسليات وزيد وزيد، وعنت كمسؤول يف احلكومة 

 .اجب دايلك هو حتل املشاكل دايل القطاعفهاد القطاع الو 

حنا يف "اتوريرت" ما عندانش مستشفى إقسليمي حبال األقاليم       
اجملاورة، السبيطار دايل "اتوريرت" ما فيهش حىت مصسلحة دايل 
اإلنعاش السيد الوزير، ما فيهاش التجهيلات الطبية، املرضى دايل 

ن وجدة، لدم جنيبوه م"اتوريرت" ميشيو حىت لوجدة ابش يداويو، ا
حشومة نقولو عندان سبيطار يف 'اتوريرت'، هادي راه فضيحة  

 .كبرية وحاضرها السيد الوزير

السيد الوزير، وعنت السلي كتحمل املسؤولية يف التكرفيس       
السلي كيعاين منو املواطن، هذا الوضع احلال دايلو هو الوزارة حتمل 

. السيد 43.11ها القانون مسؤوليتها وتبين سبيطار كما نص عسلي
الوزير، حنا يف "اتوريرت" كمواطنني وكمنتخبني وكمجتمع مدين 

غاديش نسكتو حىت يتعطى لينا حقنا يف الصحة السلي هو ا راه م
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حق دستوري السلي صوتو عسليه املواطنني والسالم عسليكم وتدير 
 .زايرة لتاوريرت هللا جيازيك خبري

 :السيد رئيس اجللسة

ك تعقيب، تفضل ال تفضل كاين غري عنت.. تفضسلوا هل هنا      
 .آه عنتما االخرين

 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

 شكرا السيد الرئيس،

عان بسرعة لسلسيد الوزير، تكسلمتو عسلى رؤية جديدة، واش       
هذا معناه عن احلكومة السابقة وبداية احلكومة احلالية ما عندهاش 

 .ية؟ شكرارؤ 

 :السيد رئيس اجللسة

تفضسلوا السيد النائب، عنتما االخر.. السيدة النائبة امسح       
يل، السيد النائب ألن عنتم صاحب السؤال تبقى االخرين، 

 .تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة نعيمة هبيش

 شكرا السيد الرئيس،

 جدا من قدميالسيد الوزير، املستشفى اجلهوي ببين مالل       
الثالثينات ال يكفي حاجيات الساكنة، يعين كل شي حمن ال 
األطباء، ال اإلداريني، ال املواطنني، كل شي كيعرف. فسلهذا  
كنطالبكم ابش تقويو لينا املستشفيات اإلقسليمية واحملسلية، ومنهم 
"قصبة اتدلة"، نطالب ابلسكانري واملتطسلبات دايلو يف "قصبة 

ل ايل "القصيبة" ما عندو حىت جتهيلات، داياتدلة"، املستشفى د
"زاوية الشيخ" مكاين حىت جتهيلات، "الفقيه بن صاحل" وخا دااب  
كاين عندهم طب دايل العيون عو دايل األنف واحلنجرة ولكن 

 .ما عندمهش التجهيلات ما خدامينش السالم عسليكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .مائب احملرت تعقيب إضايف آخر، تفضسلوا السيد الن      

 :النائب السيد عدي خزو

السيد الوزير احملرتم، ما هي عسباب توقف إجناز عشغال       
املشاريع التالية : بناء مستشفى إقسليم "تنغري"، إمتام توسيع 
مستشفى "بومالن دادس"، توسيع وإصالح وترميم املؤسسات 

  .الصحية ابلعامل القروي إبقسليم "تينغر"، وشكرا

 :س اجللسةالسيد رئي

 .رد السيد الوزير ردكم، التعقيبات      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

كاين كثري دايل األسئسلة وما عنديش كل املعطيات ولكن       
بسرعة، حنا كاع مسؤولني هباذ القطاع وخاصة ملا كنتكسلمو مع 
املنتخبني وكنتكسلمو عسلى املسؤولني عسلى مستوى اجلهات. مرحبا 

 ت سأقوم بلايرة وسنقوم ابلالزم يف جمموعة من األقاليم السليبتاورير 
عندها خصاص وهاد الشي تنقولو دائما، حىت يف املوارد البشرية 

داملوارد كنسيفطوها لسلمناطق القروية واجلبسلية،  %21حلىت ل 11
هذا مفروغ منو. "بين مالل" عان زرتو فعال خاصو إصالحات 

ن فيات دايل القرب، ولكوفعال خاصنا هنتمو كذلك ابملستش
يكون واحد الضبط بني هاد املستشفيات، ماشي يكون مستشفى  
كنحسلوه ابش كيويل غي كيسيفط، مركل صحي خدام كيعمل يعين 
إحالة عو مستشفى إقسليمي، وابلتايل خصنا نشتغسلو ابش ميكن 
يكون تكفل فعال عسلى مستوى هاد املستشفيات، الدور دايل 

أكد عسليها كذلك، احلكامة اجلهوية السلي احلكامة اجلهوية عان كن
حنا قاميني اآلن بواحد العمل عسلى املستوى املركلي، وعسلى 
املستوى كذلك اجلهوي ابش نعيدو النظر يعين يف املساطر دايل 
التدبري دايلنا ويف العالقة بني إدارة مركلية وابجلهات ابش نعطيو 
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ستقبل ل يف املإمكانيات عكرب عسلى املستوى الالمركلي والالممرك
 .لسلجهات بعالقة بطبيعة احلال مع الفاعسلني اجلهويني

يف ما خيص إقسليم "تنغري"، عندان يعين فعال إشكال مايل يف       
، ألن قانون املالية جيت عو لقيتو هذا ولكن حنا، عان 5112

غنلور املنطقة يف القريب، يعين غنعبأو غنحاول نعبأو ابش ما 
وى تشفى "تنغري" وغنستمرو بشكل عقيوقفش العمل خاصة مبس

ابش ميكن يسايل يف الوقت السلي حددان ليه،  5111يف سنة 
  .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال السابع سؤال عن اإلشهار لسلتدخني ابحملالت       
التجارية لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .حملرتموالتنمية. تفضل السيد النائب ا

 :النائب السيد عبد اجمليد جوبيج

 السيد الرئيس،

كيمنع التدخني واإلشهار   12.11السيد الوزير، القانون       
والدعاية لسلتبغ. ابملقابل هناك لوحات إشهارية دايل اإلشهار 
والدعاية لسلتبغ ابلعديد من احملالت التجارية. السيد الوزير، ما 

نتم ما للمتو خمالفني، ماذا ع فتحتو حتقيق، ما منعتو تدخني،
 فاعسلون؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد النائب،

هذا القانون اليوم لألسف عصبح متجاوز. كنذكر أبنه املغرب       
السلي حددت معايري دولية  5113وقع عسلى االتفاقية انطالقا من 

خاصة ابلتدابري السعرية والضريبية. كذلك معايري يف  جديدة
التصدي لإلعالن عن التدخني والدعاية الرامية إىل زايدة 

، كذلك معايري ابلتدابري اخلاصة ابلتغسليف دايل عسلب االستهالك
 les التبغ واإلجتار غري املشروع والتعرض لدخان التبغ، يعين

fumeurs passifs. النشر دايلو يف هاد القانون عمرو ما مت 
ص نعرفو هاد املسألة هادي، مث هناك مرسوم ااجلريدة الرمسية، خ

حيدد التدابري الالزمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون، عمرو ما 
 .خرج كذلك

عان كنقرتح اليوم، إما غنوضعو مشروع جديد السلي تيتجاوب       
رتح، اليوم  قمع هاد املعايري الدولية احلديثة، عو عننا نتجاوبو مع م

كاين واحد مقرتح قانون عسلى مستوى الغرفة الثانية مبجسلس 
املستشارين، غنشوفوه كذلك ولكن عان كنقول أبنه خصنا منشيو 

 .شكرا ،إىل إطار قانوين جديد اليوم ونفعسلوه

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي

 د الرئيس،شكرا السي

مسليار دايل السجائر،  12السيد الوزير، املغرب كيستهسلك       
دايل  %12مسليار دايل الدرهم. عكثر من  12وكتكسلف الدولة 

دايل  %31األطفال، واحد طفل من كل ستة كيدخنو، و
التدخني السسليب السلي كيأثر يف احمليط السلي كيأطر، كيأدي ألمراض 

ية ية دايل الصناديق دايل التغطملمنة السلي كيكسلف نصف امليلان
 .الصحية؛ السرطان، عمراض القسلب والشرايني، وعمراض تنفسية

املشكل السيد الوزير، هو عصبح مستفلا عننا مجيع يف البقالة        
، 1111كنسلقاو اإلشهار معسلق. عندان قانون ما طبقناهاش من 

ن. وما عمر صادقنا عسليها حلد اآل 5113وقعنا عسلى اتفاقية سنة 
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دولة السلي صادقت  191دايل الدول يف العامل من عصل  1بقينا 
كان هو والصومال،   1عسلى هاد االتفاقية، فقط املغرب من بني 

 .الصومال اآلن صادقت واملغرب حلد اآلن مل يصادق

السيد الوزير، هادي مسؤولية احلكومة إيال كان املرسوم ما       
ادقة عالش ما جابوش خرجش، عالش ما خرجش؟ إيال كان املص

لنا اآلن اإلتفاقية لسلربملان ونصادقو عسليها. األدهى، هاديك 
السيجارة اإللكرتونية اآلن عصبحت متفشية، حىت هي كنسلقاوها 
وحىت هي عندها تقريبا نفس األضرار حباها حبال التبغ العادي. 
وهذا السيد الوزير، راه جمموعة دايل الدول كأسرتاليا وبريطانيا 

نسا دارت العسلبة املوحدة. حنا العسلب دايلنا حبال عسلب العطر، وفر 
عسلبة السلي فيها السرطاانت السلي ما ميكنش لك تشوفها وعندها 

 ...نفس السلون الغري املغري، فقط املغرب

 :السيد رئيس اجللسة

النائب  السيدشكرا السيد النائب احملرتم. السيد الرئيس و       
دقائق  11ضسلكما السيد النائب، ا، من فالواقفني، من فضسلكم

وال عكثر وانتما كتشوشو عسلينا.. هل هناك تعقيب آخر؟ تعقيب 
 .إضايف؟ تفضسلوا السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد النائب،

فعال هادي مسؤولية احلكومة، وحنا مجيع فيها وخصنا       
مشروع  ابش خنرجو هادنتعاونو ابش نصادقو عسلى هاد اإلتفاقية، و 

القانون عو مقرتح القانون إذا كان يعين ذلك.. ولكن حنا ماشي 
واقفني كوزارة، فيما خيص التوجه والتصدي لألضرار دايل 
التدخني. عوال حنا تنقومو يف إطار الربانمج دايل حماربة السرطان 

 14حبمالت عسلى مستوى املدارس، وعطات نتائج. عطفال بني 
دايل املتعاطني  %1إىل  %11لتقسليص من سنة مت ا 12و

لسلتدخني، بفضل هاد الربانمج. كذلك حنا كنطسلبو كل املؤسسات 
 ...عهنا تقوم ابحرتام مضامني هذا القانون، املؤسسات العمومية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير. السؤال الثامن، سؤال عن املسلف املطسليب       
مني ، لسلسيدات والسادة النواب احملرت ملمرضي وتقنيي قطاع الصحة

 .من فريق التجمع الدستوري. تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد هللا مسعودي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

تعترب هاد الفئة، املطسلب دايها هو عهنم خرجوا مؤخرا يف       
ل قطاع  والتقنيني دايمسرية احتجاجية، هاد الفئة دايل املمرضني

يف مسرية  5112فرباير  11الصحة، خرجوا مؤخرا يف مسرية هنار 
احتجاجية وطنية، تنديدا بواقع اإلقصاء والتهميش السلي تيعيشوه. 
ويؤكد هؤالء املمرضون وتقنيو الصحة عن املطالب العادلة 

، ويطالبون بتسوية 5111واملشروعة اليت بدع النضال هبا قبل سنة 
عية اإلدارية والعسلمية لسلممرضني اجملازين من طرف الدولة، الوض

ومحاية املهنة وختسليقها وصياغة القوانني التنظيمية ها، وكذلك 
حتقيق العدالة اإلجتماعية والعدالة لألجور خاصة التعويض عن 

 %21املخاطر اليت يتعرض ها املمرض، حيث يقدم عكثر من 
 .من اخلدمات الصحية لسلمواطنني

لذا نسائسلكم السيد الوزير، هل متت مشاورات وحوارات مع       
هذه الفئة اهامة من منظومة الصحة، وكذلك مىت سيتم 

 االستجابة...؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، جوابكم السيد الوزير      
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 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 عني عسلى هذه الفئة والفئاتالسيد النائب، عان عول املداف      
اليت تشتغل يف قطاع الصحة من داخل احلكومة، وكنشكركم  
كذلك عسلى الدفاع عسليها. كنطسلب كذلك اإلخنراط يف املشروع 
السلي تنقومو به اليوم. وخصين نقول لك، عنه ابلنسبة لسلممرضات 

، 5111واملمرضني وقسلتها ريثما مرة، هناك املرسوم السلي صدر يف 
دايل التسوية اإلدارية والعسلمية دايل اهيئة دايل  5.11.242

املمرضني. حبكم هاد املرسوم، مت اليوم اإلدماج ابلنسبة السلي مها  
 كاينني يف منظومة عو ابلنسبة السلي غيتوظفو يعين املرور إىل السسلم

، يعين اإلدماج يف الدرجة األوىل مفتوح ابلنسبة لسلحاصسلني 11
ول عو دبسلوم اإلجازة. نفس الشيء عسلى دبسلوم الدولة لسلطور األ

 رتساالسلي عندهم دبسلوم امل 11ى السسلم ابلنسبة السلي غيحصسلو عسل
عو عندهم الدبسلوم دايل السسلك الثاين فيما خيص النظام القدمي. 

مسليون دايل الدرهم السلي عبأهتا احلكومة هذه الفئة إن شاء  521
ة اعتبارية ملدة دميهللا يف سنتني، إضافة إىل االستفادة دايها من عق

يعين اإلجازة  "LMD" دايل نظام سنتني، إبضافة إىل اإلقرار
رت والدكتوراه. عكيد عنه اليوم كنتكسلمو عسلى بعض الفئات ساوامل

 ...السلي كتكون ضحية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال. السؤال       
ات الصحية لسلسيدات والسادة التاسع، سؤال عن الولوج لسلخدم

 النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، تفضسلي
 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة زينب قيوح

ملعاجلة  املتخذة االستعجاليةالسيد الوزير، ما هي التدابري       
 مشاكل الولوج لسلخدمات الصحية؟

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزيرجوابكم       

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيدة النائبة،

سؤالكم حول نظام املواعيد ععتقد. بشكل خاص وعان كنقول       
أبن هناك الوزارة فعسلت نظام تدبري املواعيد. يعين الربانمج دايل 

 "موعدي" إما عرب البوابة اإللكرتونية
"www.mawiidi.ma" عو ابهاتف بتحميل التطبيق، عو ،

عرب األنرتنيت ابالتصال اهاتفي كذلك "آلو موعدي" عو التنقل 
إىل مصسلحة دايل االستقبال والقبول ابملستشفى ملا كيكون 

 .القرب

بطبيعة احلال، كنالحظو أبنه مبجموعة دايل األقاليم ما        
رب نطسلبو من املراكل الصحية دايل القكاينش إملام هبذه اخلدمة. فغ

عهنا تساعد كذلك يف عخذ تسلك املواعيد ابش ميكن جننبو املواطن 
التنقل يعين إىل املستشفيات البعيدة منهم قبل عخذ املواعيد. وهاد 
الشي كسلو داخل يف إطار إرساء الشفافية واحلد من الظاهرة دايل 

مبناسبة  سلكي الساميالرشوة واستغالل النفوذ استجابة لسلخطاب امل
افتتاح الدورة التشريعية املاضية والسلي كيهدف إىل حتسني العالقة 

 .وشكرا ،بني املواطن وإدارته واملرفق العام بشكل عام

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة زينب قيوح

قني عسلى قطاع الصحة يف شالسيد الوزير نسائسلك حنا اليوم       
غاديش ندويو فيه ا : الشق األول هو جودة اخلدمات، السلي م

ألن الكل عمجع عسلى الرداءة وعسلى املستوى دايلو؛ والشق الثاين 
السلي كيتعسلق بوضعية عطر مهنيي قطاع الصحة، هاذ الناس السلي 

http://www.mawiidi.ma/
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مها السلي كينللو إسرتاتيجية دايل القطاع دايل وزارة الصحة، السلي 
دايل الوزارة دايل الصحة، عشنو من  "le pare-chocs" امه

محاية وفرتو هاد الناس السلي كتخسليوهم كيتصادمو مع املواطن؟ عدىن 
 كيناش، مؤخرا يفا  كايناش، احلماية دايهم ما  احلقوق دايهم م

مدينة عوالد اتمية املستشفى احملسلي تعرض ممرض إلهانة ونقسلت عرب 
سلهم شاهدو هداك املستوى عشنو وفرتو الفضاء األزرق، الناس ك

هاذ الناس؟ ومن هاذ املنرب كنعسلن التضامن الالمشروط داييل مع 
املمرض السلي تعرض ومع مجيع عطر الصحة. السيد الوزير، حان 
الوقت ابش تفعسلو املذكرة دايلكم ابش تعينو حماميني يف اجلهات، 

ولية عطر املذكرة ما زال ما نلالتش، السيد الوزير، راه مسؤ 
واملسؤولية دايل األطر الطبية وشبه الطبية راه عسلى العاتق دايل 

 .وزارة الصحة ماشي عسلى شي حد آخر

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك تعقيب إضايف؟       
 .تفضل السيد، نعم تفضل

 :النائب السيد حممد احلجرية

الصحة مريضة عرب قسلة وضعف  السيد الوزير، عكدمت أبن      
التدابري املتعسلقة ابحلكامة، الساكنة دايل املغرب القروي كتعاين من 
اإلستفادة من هاد اخلدمات، فوقاش يكون الطبيب قريب منها؟ 

مجاعة بدون طبيب، كيفاش  11عندك إقسليم "اتوريرت" منوذج 
ميكن تستفد؟، مجيع املؤسسات الصحية حتوالت ملراكل لسلتسجيل 

التوجيه لسلمستشفى اجلامعي فاس، فوقاش ميكن الساكنة دايل و 
 .إقسليم "اتوريرت" وساكنة العامل القروي تستافد

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضسلوا السيد النائب احملرتم      

 

 :النائب السيد نور الدين األزرق

السيد الوزير، نوصسلو لكم املعاانة دايل انس سال املستشفى       
ولكن ما ميكنش املستعجالت يف مستشفى قدمي  حتل هنيئا،

 .ومستشفى جديد فيه اخلدمات، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر، تفضسلوا السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

 شكرا،

تدخسلكم يف "جرسيف" إجيايب، لكن كاين  السيد الوزير،      
تمرار املستشفى اجلامعي بوجدة واحد الوضع جد معقد، هو اس

يف رفض استقبال املرضى دايل "جرسيف". فنتيجة التسيب 
دايل وجدة السيد الوزير،  "SAMU" والفساد السلي كاين يف

نعم هاذ الوضع لقيتوه ولكن استمراريته هي مسؤوليتكم، خاصكم 
دايل وجدة.  "SAMU" تسلقاو احلل لداك الفساد السلي كاين يف

عايم ومها تيتسناو املوافقة  1حاالت  2يليد عسلى  اليوم عندان ما
 ...دايل دوجدة "SAMU" دايل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، ردكم السيد الوزير تفضسلوا، تفضسلوا      
 .السيد الوزير.. السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

م إقسليم ل إقسليكثرت عسليا التعقيبات، وعود عن عجد جوااب لك      
نظرا العتلازان بكل األقاليم دايل املمسلكة احلمد هلل. ولكن كتعرفو 
أبن ابب الوزارة مفتوح ابش نعاجلو هاد املشاكل، يف ما خيص 

دايل وجدة ميكن نعاجلوها، رمبا فاس هو يعين  CHUوجدة و
املسار الطبيعي ولكن حنا مستعدين عننا نغريو هاد املسارات السلي  
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م املستشفيات اجلامعية واملستشفيات اإلقسليمية. إقسلي كاينة بني
"اتوانت" فعال يعاين تنقومو مبجهودات وغنتنقل إىل اإلقسليم إن 
شاء هللا هاد األسبوع ابش ميكن نوقفو عسلى البىن التحتية وكذلك 

 .التجهيلات السلي خصنا نعلوها عسلى مستوى هاد اإلقسليم

ات امى داخل املؤسسعأتسف لسلعنف السلي عصبح اليوم يتن      
ايل يعين التحسني د الصحية، قمنا ببعث الدورية ابش ميكن

 ، عسلى مستوى ضبطاالستقبالاخلدمات عسلى مستوى يعين 
اللايرات ألنه كان كذلك واحد الفاجعة دايل سرقة طفل صغري 
مبستشفى جامعي، ولكن تعاونو معاان ملا نبغيو نديرو شوية دايل 

ما هم كذلك أبنه خصو حيرتم املواعيد و الصرامة ابش املواطن يتف
 ...دالناس 11ميكنش كل واحد جييب معاه 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير عسلى حسن مسامهتكم يف هذه اجلسلسة.       
 وننتقل إىل قطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعسليم العايل

ت ؤال األخري دز والبحث العسلمي.. نعم، آه امسح يل، ما زال، الس
عسليه، آيه السؤال العاشر، امسح يل، عن خمططات قطاعات 
الصحة ابملمسلكة لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .العدالة والتنمية، تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة منينة مودن

السيد الوزير، يف ظل املشاهد املؤملة واملتكررة اليت حتكي عن       
انة املواطنني واملواطنات عمام بواابت املستشفيات وبداخل معا

، من 5152عجنحتها. نسائسلكم عن خمطط املنظومة الصحية 
 .عجل ضمان عفضل لسلولوج إىل اخلدمات الصحية وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير      

 

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيدة النائبة،

سؤالكم كان حول املخططات اجلهوية، رمبا ملا كنتكسلمو       
عسلى املخططات اجلهوية لعرض العالجات هو شيء وخمطط 

هو خمطط  5152شيء آخر. عسلى عية حال خمطط  5152
دايل الدعامات: الدعامة األوىل والثانية فيها  4السلي كيوقف عسلى 

ققاتو ي حواحد النوع دايل االستمرارية والتعليل دايل املسار السل
احلكومة السابقة وحىت احلكومة السلي قبل منها كذلك، السلي كنا  
كنتميو ها فهاد اجملال، يعين تعليل دايل العرض العالجي، مث  

 كذلك تقوية دايل الربامج الصحية الوطنية وحماربة األمراض؛

الدعامة الثالثة السلي خاص يكون فيها قطيعة، هي دعامة       
قطاع وبرتشيد ختصيص املوارد عسلى مستوى ال مرتبطة حبكامة جيدة

الصحي. هناك جمموعة من الربامج الوطنية السلي غيتم اإلستمرار 
فيها وتعليلها برانمج "صحة األم والطفل"، برامج دايل 

خلاصة، ا االحتياجاتاملستعجالت، الربامج اخلاصة ابلفئات ذوي 
 .يةمبحاربة األمراض غري السارية، حماربة األمراض السار 

السلي ميكن يل نقول أبنه هاد املخطط فيه اليوم عكثر من       
دايل اخلرباء ودايل الفاعسلني املؤسساتيني، حكوميني غري  191

 511حكوميني، جمتمع مدين، السلي غيمكن لو يوصل حىت ل
وغيمشي إىل استشارة عوسع، إن شاء هللا، غيتوجد، إن شاء هللا، 

هات استشارات عسلى مستوى اجليف هناية يوليوز، شتنرب غتدار 
ابش خنسلقو واحد التعبئة نوصسلو إىل ميثاق وطين كما عراد ذلك 
جاللة املسلك، يف رسالته اليت وجهها لسلمناظرة الوطنية الثانية 

 .، شكرا5114لسلصحة مبراكش يف 

 :السيد رئيس اجللسة

تعقيب السيدة النائبة احملرتمة، تعقيب، شكون السلي غيدير       
 .؟ تفضل، آه الفوق، تفضلالتعقيب
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 :النائب السيد أمحد رشيدي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

الرهان الكبري عسليكم السيد الوزير إلجناح هاد املخطط،       
ومجيل هذه الطموحات إال عننا خناف السيد الوزير،.. إال عننا 

وبه ما شخناف السيد الوزير، عندما يتم عسقاط هذا املخطط عن ي
شاب الربامج واملخططات السابقة. السيد الوزير، الوضع الصحي 

اءل  ، األرقام واملؤشرات كارثية. نتساالنتظارابملغرب ال يقتضي 
كيف ميكن هاد املخطط عن ينجح يف هذا اخلصاص الكبري عسلى 
مستوى املوارد البشرية والبنيات؟ املغرب يعاين نقصا كبريا من عدد 

امعية مقارنة مع دول اجلوار، وخري مثال السيد املستشفيات اجل
مستشفى جامعي. السيد  51مسليون نسمة  15الوزير، تونس، 

الوزير، عدد من األطباء يهاجرون، فكيف ميكن تفعيل هذا 
 املخطط؟

السيد الوزير، هناك مشاكل يف ولوج املواطنني إىل اخلدمات       
يم إفران األقاليم إقسل الصحية يف مجيع األقاليم، وكنموذج عسلى هاد

الذي ال يعرف ثقافة االحتجاجات، بل يعرف ثقافة الصرب، 
وثقافة املوت البطيء، إقسليم يعاين من رداءة الوضع الصحي، 

غشت ألزرو يعرف نقص حاد يف األطر  51املستشفى اإلقسليمي 
الطبية، املواعيد البعيدة، غياب املعدات الطبية ألبسط العمسليات 

 ...السيد الوزير، نقص يف املستوصفات ابلوسط القروي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل       
 .السيد النائب، ال، السيد النائب، تفضل

 

 

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

السيد الوزير، عان كيظهر يل وقيل من اآلن فصاعدا ما       
رة الصحة، ما غنبقاوش نعقبو عسلى وزارة نبقاوش نسولو وزا

الصحة، ال حياة ملن تنادي، مشاكل كبرية الوضع كارثي، الوضع 
الصحي يف عزمة، واش كاين شي واحد السلي غيقاد هاد القطاع؟ 
واش احلكومة ما قادراش تنقد هاد القطاع، املغاربة راهم مسلو من 

وا ادي، زور السمع دايهم لألسئسلة دايلنا، ألن ال حياة ملن تن
األقاليم وشوفو اشنو واقع فيها السيد الوزير، الوضع كارثي ابمتياز، 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب، تفضسلوا السيد النائب      

 :اجنار إيدارالنائب السيد 

 ..شكرا السيد الوزير     

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل      

 :اجنار إيدارالنائب السيد 

زير، نسائسلكم عسلى مستشفى احملسلي دايل عملميل،  السيد الو     
 ..كان مستشفى حمسلي سابقا واليوم رجع مركل صحي

 :السيد رئيس اجللسة

 ..من فضسلك      

 :اجنار إيدارالنائب السيد 

 ..ومستشفى إقسليم     
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 :السيد رئيس اجللسة

الوقت، من فضسلك، ما فهمتش، تفضل كمل السيد النائب      
 ..قت، ضبط لو الوقتاحملرتم. الو 

 :اجنار إيدارالنائب السيد 

 ..شكرا السيد الوزير    

 :السيد رئيس اجللسة

 ..وفّرو من فضسلكم اجلو املناسب السيد لسلنائب

 :اجنار إيدارالنائب السيد 

 ..ليش الوقت، السيد الوزير، ما هو السببراه ما خالو 

 :السيد رئيس اجللسة

 ..ال هو هداك

 :اجنار رإيداالنائب السيد 

 ما هو السبب؟

 :السيد رئيس اجللسة

ضبط الوقت آسي، واسّكتوان، من فضسلكم، ما كتخسليوهش 
 .يتكسلم، واسكتوان واه السيد كمل السيد النائب

 :اجنار إيدارالنائب السيد 

السيد الوزير، ما هو سبب تراجع دايل اخلدمات الصحية إبقسليم 
، حلد 5113يف احلوز؟ مستشفى إقسليمي دشنو صاحب اجلاللة، 

 .من اخلدمات دايلو، وشكرا %52اآلن ما زال ما كيأديش 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر؟ تفضسلوا السيد النائب

 

 :النائب السيد حممد بنعطية

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، إيال كان شي خمطط خصو يكون خمطط انجح، 
رية املوارد البش وإيال بغيتو يكون انجح خصو السيد الوزير

والتجهيلات، احلمد هلل، البنية التحتية كاينش شيئا ما، السيد 
الوزير، عان غنقول واحد املركل دايل العالجات الصحية األساسية 

، جا صاحب اجلاللة، 5111ديسمرب  5111ببوقنادل دّشن 
وجاو مجيع التخصصات، األطباء بقاو يشرحو ليه، خرج صاحب 

ى التدشني مشاو األطباء من متة ما عمرهم اجلاللة، مشى، انته
ما رجعو، والسادة النواب دايل العدالة والتنمية راه اتمها مشو 
عندهم املواطنني كيتشكاو هم كيما تشكاو يل، ومشيت اليوم يف 
الصباح السيد الوزير، ومشيت وفعال ما كاينش األطباء واملخترب 

  كاينة واملخترب  دايل التحسليالت ما عمرو ما خدم، التجهيلات
دايل  les produits كاين وعمر التحسليالت ما تدارو

التحسليالت ما كاينش، التجهيلات دارهتم مؤسسة حممد اخلامس، 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر؟ تفضسلوا ردكم السيد الوزير

 :السيد أنس الدكايل وزير الصحة

ابة عساسي لإلج ععتقد عنه وضع خمطط عسلى املدى املتوسط هو
عسلى بعض اإلشكاليات اهيكسلية السلي كاينة يف القطاع، مبا فيها 
اإلشكال دايل املوارد البشرية والسلي جا كمحور عساسي يف 
الربانمج احلكومي، ولذلك هناك رغبة ابش عنه مع القطاعات 

 إىل متطسلبات املنظومة الصحية يف السنوات األخرى عن نستجيب
نه راه م عسلى عنه القطاع كارثي وراجع تنقولو أباملقبسلة، السلي كيتكسل

 ...احنا لقيناه كيما خسليتيوه،
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 :السيد رئيس اجللسة

اعطيو الكسلمة لسلسيد النائب من فضسلكم، االحتجاج هباذ الطريقة 
 .ال يفيد، تفضسلوا السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

ا لسلجميع تالسلي دوز حقو يف القطاع راه كيعرفوا، احنا تصن
 ابحرتام وهدوء نبغيكم تتصنتو لنا، تنقولو أبنه خصنا نتعامسلو وعان
قسلتها مه هاذ القطاع بكل مسؤولية وبدون ملايدات، فاليوم 
وتكسلمت وتنقول أبنه هناك استمرار يف دعامتني، املخطط السابق  
كل من سبقه وعحتمل مسؤولييت، فما جنيوش اليوم نقولو أبن هناك 

اليوم نشوفو البارح واش كاين شي قطاع ملاين تراجع، هناك 
ويرجع السلور؟ كاين واحد العداد دايل املغاربة ما كيوصسلوش إىل 

املسليون يف  11دايل املسليون إىل  9اخلدمات الصحية، راه دزان من 
املستشفيات، راه البطاقة دايل الرميد عطات واحد احلق اليوم يف 

ساوه، خصنا نكونو واحد اإلطار دستور جديد ما خصناش نن
إجيابيني ولكن خصنا نعرتفو كذلك أبنه منظومتنا الصحية ما  
كاينش عندها ما يكفي من استعداد، ولذلك تكسلمنا عسلى الرميد 
وقسلنا ها احلسلول وغنمشيو فيها، اليوم التغطية الصحية اإلجبارية 
فيها تقدم مسلموس وهاذ الشي كيالحضوه واحد العدد دايل 

جراء السلي ما كانش عندهم واحد العدد دايل املوظفني واّل األ
اخلدمات واصبحت عندهم اليوم، اليوم كاين كذلك التغطية 

، اليوم العامل  %11الصحية ابلنسبة لسلمستقسلني غنشيو إىل 
نظرا ألنه وصل هاذ  11كيصفق لسلمغرب يف جنيف يف دون 

املستوى، فاخصنا حنسلمو عسلى قّد كذلك اإلمكانيات دايلنا ولكن 
ا نكونو إجيابيني، املخطط السابق وصل لواحد اجملموعة خصن

دايل األهداف دايلو إيال خذينا الصحة دايل األم والطفل عدد 
الوفاايت يرتاجع، الدراسة األخري دايل املسح بّينات أبنه رجعنا 

وفيات دايل األمهات، يعين ومازال خصنا  11إىل 111من 
 .مل القرويمنشيو لسلقّدام، ومازال تفاواتت يف العا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، نقطة نظام السيد الرئيس تفضسلوا كرئيس

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

السيد الرئيس، فقط عنه احنا السلي كنراقبو احلكومة، 
كومة يراقب احلماشي احلكومة، السيد الوزير وزير الصحة حنن من 

فالنائب له احلق حىت ابش يطرح السؤال يشخص الوضعية، عما 
سنني عي إرث  1سنني مازال ما حركتو والو،  1ابلنسبة لكم راه 

تتحدثون عنه؟ حىت توصسلو قرن؟ حىت توصسلو قرن عاد تكونو 
عدرى ؟سريو تشوفو املشتشفيات العياالت كيولدو يف 

 ..الكولوارات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، امسح يل السيد النائب، السيد 
رئيس الفريق اان ما كنعرفش السيد الن خسليين السيد النائب، ال.. 
مازال ما عطيتك الكسلمة السيدة الرئيسة، مازال ما عطيتا لك 
مازال ما عطيتكش الكسلمة اجسلسي من فضسلك ... عهنبهك 

طسليب جسلسي من فضسلك .. اطسليب الكسلمة ماشي السوق .. 
الكسلمة ... ديري صبعك وخوذي الكسلمة ... من فضسلكم ... 

السيد الوزير عسلى مسامهتكم، خذو  هاهي امشات تّذاكر، شكرا
 .الكسلمة السيدة الرئيسة تفضسلي

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :))نقطة نظامواالشرتاكية 

ة اش كانت نقطالسيد الرئيس، احنا عان بغيت نعرف و 
نظام؟ وعن نقطة نظام تتهم التسيري دايل اجلسلسة كيما تنعرفو  
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كامسلني، وال كان رد عسلى السيد الوزير؟ عن هذا احنا بغينا هاذي 
جسلسة دايل األسئسلة الشفوية وكاين فيها تدابري السلي كينظمها 
القانون الداخسلي النهظام الداخسلي دايل اجملسلس، وابلتايل ما 

كل ساعة هنلو نقطة نظام، عان درت نقطة نظام ميكنش نبقاو  
فهاذ التوضيح ألن السادة النواب وضعوا عسئسلة السيد الوزير 
جاوب، ما كانت ال سؤال ال تعقيب ال هاذي واعطيتيه نقطة 
النظام السيد الرئيس؟ عان كنشوف من الدور دايل السيد الرئيس 

د لسيجتاوز الدور دايل نقطة نظام كان خاصك توقفو ا مسلي
 .الرئيس، ال حىت دوز الرسائل السلي خاصو يدوز، حىت دوز

 :السيد رئيس اجللسة

 ...شكرا

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :))نقطة نظامواالشرتاكية 

آ ما كاينش احنا كنطسلبو أبن يتحرتم هاذ املؤسسة، هاذ املؤسسة 
ها رتم، ... نقطة نظام خاصعندها نظام كنشتغسلو به وخاصو يتح

 .تكون ... ماشي فني كان كيجاوب عسلى السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

نقطة نظام انتهى الوقت السيدة، عان دقيقة، دقيقة، شو 
عان السيد الرئيس، آ السي مضيان هللا يهديك، وا عنصت لنا، إيال 

 مساليت، السيد الرئيس طسلب نقطة نظام، غري أبن هو ما كينظ
والو .. حبسوه، ما غنليد لو والو، السيد الوزير شكرا عسلى 
مسامهتكم. وننتقل إىل قطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
والتعسليم العايل والبحث العسلمي مرحبا ابلسيدين الوزيرين، السؤال 
األول، السادة النواب من فضسلكم،....آ السيد النائب اجسلس، 

من فضسلكم، السؤال األول عن  واش هاذي ظروف دايل العمل
الدراسة اجلامعية لسلطسلبة املوظفني لسلسيدات والسادة النواب 

تفضسلوا السيدة  ،واالشرتاكيةاحملرتمني عن اجملموعة النيابية لسلتقدم 
 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

ض رسوم ر نسائسلكم السيد الوزير عن املربرات واملعايري املعتمدة لف
 .عسلى الطسلبة املوظفني؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضسلوا السيد الوزير

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

امعة سة يف اجلشكرا السيدة النائبة احملرتمة، عوال الدرا
املغربية هي متاحة كما تعسلمون لسلجميع، لكن بعد صدور 
الرتخيص دايل السيد رئيس احلكومة بفتح تكوين عمام املوظفني 
بدون احلصول عسلى ترخيص، تسلقينا سيل من الطسلبات لسلتسجيل 
يف اجلامعة، واحنا فهاذ القبة ومن خالل األسئسلة السلي كتطرحو 

لتكوين وعسلى األساليب دايل حماربة تنتكسلمو دائما عسلى جودة ا
اإلكتظاظ وما إىل ذلك، واحد جمموعة من املوظفني ما متكنوش 
يتبعو الدراسة دايهم يف التوقيت العادي، طسلبو عنه يكون عندهم 
توقيت خاص إما السبت واألحد عو ما بعد السادسة ابش ميكن 

 سليهم يعمسلو تكوينات تدخل يف إطار الشهادات املعتمدة ولي
يف إطار تكوين مستمر، طبعا هذا ابلنسبة لسلوزارة عما ابلنسبة 
لسلجامعة تيحتم عسليها واحد اجملموعة تريتب عسليها واحد اجملموعة 
من التكاليف ال تعويضات دايل األساتذة وال فتح دايل املختربات 
وال غري ذلك، إذن اجملسلس التدبريي دايل اجلامعة اجتمع ودرس 

ني رائسة اجلميع عنه ميكن هاذ الطسلب املوظفاملوضوع واقرتح عسلى 
من تكوينات خارج اللمن القانوين، وابلتايل عداء هاته التكاليف 
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واملوظفني عسلى كل يف كل األحوال قبسلو هبذا املبدع وتسجسلو ال يف 
اإلجازة وال يف املاسرت وال يف الدكتوراه، طبعا من الناحية القانونية 

يف القانون اإلطار  12و 3، 12 هاذ الشي مؤطر مبوجب املادتني
 desالذي يتيح لسلجامعات عنه يكون عندها 11.11

recettes propres  دايها من عجل تطوير مشاريعها الرتبوية
ومشاريع البحث العسلمي عيضا ومن عجل اإلستجابة حلاجيات 

 .هؤالء املوظفني

 :السيد رئيس اجللسة

 .سيدة النائبةضسلي الشكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تف

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

احنا ما كنقولوش أبن الرسوم ما خصهاش  ،السيد الوزير
تكون هنائية ألن كاين فعال تدابري وكاين إجراءات السلي كتقوم هبا 
اجلامعة ولكن كنشوفو أبن الرسوم السلي مفروضة يف اإلجازة 

ة وغري والدكتوراه هي غري مقبول األساسية واإلجازة املهنية واملاسرت
منطقية السيد الوزير، كذلك كاين التحصيل دايل هاذ الرسوم 
ابملقابل األساتذة ما كيخدوش التعويضات دايهم، واحد العدد 
دايل األساتذة ما خذوش التعويضات دايهم ألزيد من سنتني، 
الدكتوراه ما كتبدلش فيها اجلامعة جمهود يعين ممكن الطسلبة 

عاديني عو الطسلبة املوظفني يعين ميشي يدفع يف سسلك الدكتوراه ال
ما كاينش شي تكاليف وابلتايل عالش مفروضة عسليهم رسوم، 

درهم يف  11.111درهم،  31.111هذا من جهة، املاسرت 
درهم  4411درهم يف الدورة يعين  11.111الدورة عفوا 

ى لو قلسلشهر، السؤال السيد الوزير واش املوظف املغريب كتب
درهم يف الشهر السيد الوزير، ملاين عن تكون رسوم ولكن  4411

تكون رسوم مقبولة، تكون رسوم ولكن ما تضربش يف املبدع دايل 
لولوج،  ميسر ا الدستوري السلي كيقول أبن التعسليم خاصو يكون

كنتمناو السيد الوزير عن الوزارة دايلكم اتخذ كاع اإلجراءات 

جعة هاذ الرسوم وحلل اإلشكالية دايل الالزمة واملستعجسلة ملرا
 .التعويض دايل األساتذة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف؟ الّ، منر لسلسؤال الثاين سؤال حول برانمج 
تيسري لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقالل 

 .لسلوحدة والتعادلية، تفضسلوا السيد النائب

 :حممد بودسالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، عن برانمج تيسري الذي اعتمدته احلكومة منذ 
هبدف احلد من اهدر املدرسي ابلنسبة ألبناء الفئات  5112

 املعوزة نسائسلكم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير تفضسلوا

 ينسعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين امله السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

السيد النائب احملرتم، كي كتعرفو برانمج تيسري يعد من 
آليات الدعم اإلجتماعي اليت تساهم إىل جانب آليات عخرى 
إجتماعية كالنقل املدرسي مبادرة مسليون حمفظة يف تيسري، وكي 

حل واحد االنقطاع املدرسي لصا قسليت السيد النائب احملرتم احلد من
الفئات دايل التالميذ املنحدرين من عسر معوزة ابلوسط القروي، 

علف  131عدد التسلميذات والتالميذ املستفيدين حىت اليوم هي 
علف عسرة، عدد اجلماعات القروية املستهدفة  193ينحدرون من 

 ا، املعايري اليت مت اعتماده343اليوم عندان  5112يف  145هي 
، نسبة اهدر تساوي عو %41هو نسبة الفقر تساوي عو تفوق 
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مية نإىل جمال املبادرة الوطنية لسلت االنتماءوعيضا  %2تفوق 
مسليون  211واحد امليلانية دايل  تالبشرية، اليوم احلكومة خصص

درهم، هاذ املبسلغ ال يكفي لتغطية الكسلفة اإلمجالية، وحقيقة اليوم 
-5111و 5111-5119اء عندان واحد التأخر يف عد

5112. 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد بودس

السيد الوزير، حقيقة السيد الوزير هاذ الربانمج بين عسلى 
معطيات غري حمينة، حبيث اعتمدتيو عسلى خريطة الفقر دايل 

، 5113ل واإلحصاء العام دايل السكان والسكىن داي 5112
مث املبادرة الوطنية لسلتنمية البشرية فيما خيص اجلماعات الرتابية 
املستهدفة، كذلك السيد الوزير ابلنسبة لسلمنح اليت تصرف 
لسلمعوزين كتجيب سنة بسنة ونصف متأخرة، الشيء الذي عدى 

علف تسلميذ وتسلميذة كل سنة، هاذ  411انقطاع قرابة تقريبا 
هاذي السيد الوزير كيخصنا الوضعية هاذي هاذ الوضعية 

نتفادوها، ولذلك عان السلي كنطسلب ماذا تنوون عمسله لتجاوز هذه 
عل اليت تساهم يف الرفع من خلان األمية يف ببالدان وجت االختالالت

 .املغرب يف مراتب متأخرة يف مؤشرات التنمية البشرية؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .لنائبهل هناك تعقيب إضايف؟ تفضسلوا السيد ا

 :النائب السيد هشام املهاجري

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، بداية كنتقدمو ابلتهاين دايلنا جلميع 
التالميذ واألسر دايهم السلي فازو يف امتحاانت البكالوراي وعسلى 
رعسهم التسلميذ انصر عيت عسلي السلي كينتمي جلهة مراكش آسفي، 

قبت هاذ جهة مراكش ولكن لألسف السيد الوزير، احلكومة عا
عسفي حبرمان التالميذ وعسلى رعسهن انصر من احلصول عسلى  

ابقي اجلهات كامسلني   les relevés de note كشف النقط
يعين حرمتو هاذ  les relevés de note دايل املغرب خرجو

التالميذ من الولوج لسلمبارايت دايل اإلمتحاانت والدراري 
 les relevés de ا خرجوشاملستدركني من التأطري، ومازال م

note اليوم السيد الوزير، وشكر. 

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب تفضسلوا

 :النائب السيد عمر بالفريج

شهر ما بقاش عندو عالقة  12تيسري برانمج السلي متأخر ب 
ابلتعسليم فالسيد الوزير، ما بقاش عندو عالقة تيسري ما بقات 

 .عندها عالقة ابلتعسليم

 :رئيس اجللسة السيد

 .السيد النائب، السيد الوزير تفضسلوا شكرا

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

أبن هاذ الربامج دايل الدعم اإلجتماعي استطعت ابش 
وعيضا إعادة التمدرس دايل  %91تقسلص اهدر املدرسي ب 

هاذي نتيجة جد مهمة. حقيقة اليوم  %31التالميذ بتقريبا 
، ألن االستهداف احلكومة هي مطالبة بتحسني آليات

األويل كان عكثر استهداف جغرايف، واليوم احلمد هلل  االستهداف
احنا منكبني فهاذ حتسني آليات االستهداف، عرب إرساء السجل 
اإلجتماعي املوحد السلي إن شاء هللا غادي يشوف النور السنة 

. ابلنسبة لسلتعقيب دايل السيد النائب احملرتم  5111قبسلة امل
كنواعدكم أبن هاذ العشية إن شاء هللا غنشوف هاذ القضية 
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ابحلق غري ابش يطمأنو  les relevés de note دايل
 .التالميذ التسجيل يف املبارايت راه ابقي ما بدا، غري ابش هننيوكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .قيب السيد النائب تفضلشكرا السيد الوزير، تع

 :النائب السيد هشام صابري

 شكرا السيد الرئيس،

 ..السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

نعم، تعقيب إضايف، نعم، السؤال املوايل، تفضل صرب 
صرب، ألن كان السيد جاين، السؤال املوايل سؤال عن توحيد 
املناهج الدراسية يف قطاعات التعسليم العمومي واخلصوصي 

سلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، ل
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد هشام صابري

 السيد الرئيس، شكرا 

السيد الوزير نسائسلكم حول اإلجراءات املتخذة لتوحيد 
 .املناهج بني قطاعي التعسليم العمومي والتعسليم اخلصوصي؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .ا السيد الوزيرتفضسلو 

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

السيد النائب احملرتم عريد يف البداية التأكيد عن الربامج 
واملناهج ابلنسبة لسلنظام التعسليمي املغريب هي موحدة عسلى الصعيد 

وصية،  ارس العمومية واخلصالوطين وتكتسي صبغة إللامية لكل املد

هو مبثابة النظام األساسي لسلتعسليم  19.11كما عن القانون 
املدرسي اخلصوصي، هو يسللم مجيع املؤسسات ابش يعتمدو نفس 
الربامج، فإن مؤسسات التعسليم اخلاصة يف عغسلبها حترتم اإللتلامات 
الواردة يف هاذ القانون وتعمل الوزارة عسلى مراقبة هاذ املؤسسات،  
كسلما مت التوصل بشكاايت من األسر تتعسلق ابحنرافات من هاذ 
الربانمج، بعض األرقام كاين اليوم دران واحد التفتيشية خذينا 

  11/1مؤسسة خاصة،  3131مؤسسة عسلى  321 واحد العينة
ال يسلتلم خاصة ابلفرنسية،  3/1كتسلتلم ابلكتب،   3/4كتسلتلم، 

ترفع من عدد  11/5، وتسلتلم ابلغالف اللمين دايل املواد 11/2و
احلصص لسلغات، اليوم احنا احلمد هلل كاين، السلي كاين هو مشروع 
بيداغوجي دايل املؤسسة، وكيتعسلق األمر ابلتالميذ السلي كانت 
عندهم واحد الفرصة ابش خذاو واحد التسلقني دايل هاذ السلغات 
عسليها كيسلقاو راسهم حبال داب يف السنة األوىل ابتدائي السلي دار 

سلك األويل، التعسليم األويل فاش كيوصل لسلسنة األوىل ابتدائي  الس
املؤسسات  donc كيسلقى راسو أبن هو متقدم ابلنسبة لسلربامج،

اخلاصة كتأقسلم ذاك الربامج وكتليد واحد كتغري شيء ما عن 
 .الربانمج هذا هو السلي كاين

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد هشام صابري

 شكرا السيد الوزير،

السيد الوزير منذ اإلستقالل إىل اليوم والشعب املغريب 
جبميع عطيافه يطالب ويناضل من عجل التعسليم شعيب دميقراطي 
وموحد، ومنه حنن عبناء رحم هذا الشأن يف فريق األصالة 
واملعاصرة، طالبنا بتعسليم دميقراطي مينح احلق جلميع الطبقات 

ق الدولية، ج لسلتعسليم األويل وفقا وتطبيقا لسلمواثياإلجتماعية يف الولو 
ويضمن تكافؤ الفرص بني مجيع عبناء الشعب، حبيث عن التعسليم 
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العمومي هو آخر مصعد عمومي يبقى عمام ابن الفالح والعامل 
واملعطل واملعسلم واملمرض وكل فئات الطبقات الشعبية، وذلك من 

ك عسلينا يف ذلعجل حتسني ظروف العيش الكرمي ألسرهم، رد 
السيد رئيس احلكومة السابق عنه حان الوقت عن ترفع الدولة يدها 

وخرج عسلينا خرج وزير ال نعسلم هل استقال عم  عن التعسليم والصحة
ال زال مل يستقل مبقولته الشهرية السلي بغى يقري ولدو يضرب يدو 

ة جليبو، طالبنا بتعسليم موحد تكون يف املناهج والكراسات التعسليمي
حدة ومتشاهبة، ال فرق فيها بني عبناء األغنياء وال عبناء الفقراء مو 

وال بني عبناء البادية وال عبناء املدن الكربى تراعى فيه العدالة 
اجملالية، اليت لطاملا تغنت به احلكومة. وهنا عرد عسليكم السيد 
الوزير، كيف أبن ما بني من بني اختصاصات األكادمييات اجلهوية 

لسلمؤسسات اخلصوصية من عجل إدراج  الستثناءاتاعهنا تعطي 
برامج تعسليمية من خارج ما هو مسطر ابلنسبة لسلتوحيد الذي 
معمول به يف إطار املناهج، ما بني التعسليم اخلصوصي والتعسليم 

 ...الالمتمركل االختصاصالعمومي، وهذا هو 

 :السيد رئيس اجللسة

م السيد جوابك شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال،
 .الوزير، هاه فني؟ تفضل

 :النائب السيد عبد هللا مسعودي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

عسائسلك لسلمرة الثانية امىت غيستافدوا التالميذ دايل العامل القروي 
 .دايل عمالة عكادير إداو تنان من برانمج تيسري؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

لسيد النائب، راه حنا كنتكسلمو عسلى فاتكم القطار ا
سؤال اخر، ال ال حنا، ال ال هللا يرضي عسليك، حنا فتنا داك 

السؤال، تفضل السيد الوزير. ال ال حنا دااب راه يف قطاع التعسليم 
اخلاص، ايو، ماشتوش قبل ايوا داز، صايف، تفضل السيد الوزير، 

 .تفضسلوا

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

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد النائب احملرتم،

اليوم دايل  %23غري بغيت نذكر بواحد الرقم أبن 
املغاربة مها يف التعسليم العمومي، واحلمد هلل، واان السلي قسلت لك 

مة هالتعسليم اخلاص ابلنسبة لسلتعسليم العمومي هو امتداد دايل هاد امل
دايل الدولة، الدولة هي السلي كتقوم عسلى التعسليم العمومي، عسلى 
التعسليم بصفة عامة وهداك هو مفوض ها التعسليم اخلصوصي ما 

 .ميكنش خيسلق واحد اإلستثناء، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

إذن منر لسلسؤال املوايل، سؤال عسلى مواكبة خرجيي خمتسلف 
واب لسلسيدات والسادة النيف سوق الشغل  لالندماجاجلامعات يف 

احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضسلي السيدة النائبة 
 .احملرتمة

 :النائبة السيدة أمساء اغاللو

 شكرا السيد الرئيس،

ما هي اإلجراءات احلكومية املواكبة خلرجيي اجلامعات من عجل 
 .إجياد الشغل؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

فيما يتعسلق هباد املسلف  شكرا جليال السيدة النائبة احملرتمة،
دايل اجلوانب، اجلانب األول متعسلق ابلتكوين واجلانب  4راه فيه 

ما لثاين املتعسلق ابلتشغيل واجلانب الثالث املتعسلق ابملواكبة، فيا
يتعسلق ابلتكوين، نبغي نوضح عنه إحداث املسالك اجلامعية اليوم 
راه بتشاور مع القطاع اإلقتصادي ومع املقاولة، مراجعة وتقييم 
املسالك نفس الشيء ومن املعايري دايل تقييم مدى القدرة عسلى 

وق الشغل، اإلجراءات السلي قمنا هبا اإلستجابة حلاجيات س
خالل السنة املاضية وهاد السنة عننا رفعنا من املقاعد البيداغوجية 

احملدود السلي هي مدارس  االستقطابيف املؤسسات ذات 
املهندسني والطب وغريها السلي عندها عالقة مباشرة بسوق الشغل 

خالل هذه السنة هي  %41خالل السنة املاضية و %51من 
مع ما يقتضي ذلك من مواكبة ابملوارد البشرية وكذلك  21%

املالية، كل هذا من عجل اإلستجابة حلاجيات سوق  ابالعتمادات
الشغل، يبقى اآلن السؤال مطروح عسلى سوق الشغل نفسو، من 
خالل مناخ األعمال، من خالل هتييء اإلستثمار، من خالل 

صب ن مناتشجيع املقاولة حىت تعمل عسلى إحداث عكرب عدد م
الشغل، إذن اجلامعة تستجيب وتكّيف التكوين مع حاجيات هاد 

 .الشغل، واألمر طبعا فيه اجلهتني معا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب، السيدة النائبة احملرتمة،
 .امسح يل

 :النائبة السيدة أمساء اغاللو

ص دايلنا تيخص ابخلصو  شكرا السيد الوزير، هو السؤال
دايل املؤشرات السلي هي جد  5اجلامعات العمومية، وهنا عندان 

مهمة والسلي هي جد مقسلقة، نسبة االنقطاع عسلى الدراسة اجلامعية 
ونسبة إدماج خرجيي اجلامعات ال  %34ارتفعت ألكثر من 

 ، وهنا ال بد عن نقف ونتأمل وتنطرحو عسلى نفسنا%51تتعدى 
les cinq pourqoi ابش نقدروا نعرفوا la cause 

racine cad  السبب اجلذري هاد املشكل هذا، إيال نظران إىل
التجربة األملانية يف السنوات األخرية تنسلقاو أبن خرجيي اجلامعات 
دايل عملانيا مها عكثر حظا ألهنم تيوجدو الشغل بطريقة سسلسة 

لسلي مشل اوسهسلة، تنرجعو نشوفو املنظومة دايل التعسليم واإلصالح 
هاد الدولة هادي تنسلقاو أبن عملانيا، السيد الوزير تنتكسلم معك، 
تنسلقاو أبن عملانيا خذات ثالثة دايل املسالك السلي هي جد مهمة، 

 la formation en alternance فاملسسلك األول خذات
 la formation en املسسلك الثاين دارت

apprentissage واملسسلك الثالث دارت la validation 
des acquis  شنو معنيتها هو عن الطالب مسلي تيدخل لسلسسلك

دايل الوقت دايلو يكون  %21األول من التعسليم اجلامعي دايلو
 ...ملا هو نظري داخل اجلامعة ابش يكتسب املعرفة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك تعقيب إضايف؟ 
بة هش السيد النائب، السيدة النائنعم، نعم السيد النائب، ما عسلي

انتهى الوقت، استنفذمت الوقت دايلكم، عندكم احلق يف التعقيب، 
 التعقيب اإلضايف السيدة النائبة، عندكم احلق تستعمسلوا الوقت يف

التعقيب اإلضايف، تفضسلي، ايال ما زال عندكم الوقت تفضسلي 
 .التعقيب اإلضايف، تفضسلي

 :النائب السيدة أمساء اغاللو

عان ما غندخسلش يف اخللعبالت وجناوب السيد النائب، 
 %21ماشي اختصاص داييل، ولكن، عان السلي تنقول هنا، كاين 

دايل التجربة تنكتسبوها عند املشغل وهنا تنطسلبو من السيد الوزير 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

29 

عنه يستفد من التجارب دايل الدول السابقة ابش نقدموا هاد 
حسن لسلمصسلحة دايل البالد الوليدات دايلنا ونقدموا هم ما هو ع

 .دايلنا، شكرا الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب، السيد الرئيس، السيد النائب، آسي راك  
كتكسلم بدون، هللا يهديك، هللا يهديك انت، تفضل السيد الوزير، 
احسن ما...تفضل، السيد النائب راك تشوش عسلينا مرارا، واحرتم 

تعسلم ايال ما كتعرفش تفضل،  الوضع، اسكت السيد النائب،
 .تعسّلم، تفضل السيد الوزير

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 ...صايف هدات األمور

 :السيد رئيس اجللسة

 .اه، تفضل

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

ايوا احلمد هلل، شوف ع السيدة النائبة احملرتمة، ميكننا 
نعطيوك ابألرقام وابلتفاصيل يف السلجنة دايل يوم األربعاء، إن شاء 

دايل التكوين يف اجلامعة مع سوق الشغل، ولكن  هللا، العالقة
السؤال السلي كنطرحوه دائما، هو عحياان اجلامعة تقدم عرضا عسلى 

 ... مستوى

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوايل سؤال 
عن التوزيع اجلهوي العادل لسلعرض اجلامعي لسلسيدات والسادة 

بة  من فريق األصالة املعاصرة، تفضل السيدة النائالنواب احملرتمني
 .تفضسلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة أمال عربوش

 شكرا السيد الرئيس،

علف تسلميذ حّصسلوا عسلى  122السيد الوزير، ما يقارب 
و يف الدورة العادية، وغينضافو هم السلي غيحّصسل البكالورايشهادة 

 دراكية ونليدو هم التالميذ الطسلبة السليعسليها يف الدورة االست
سبقوهم، ماذا ععددمت هم كعرض تربوي السلي كيالءم التنافس 

  الدويل ومتطسلبات سوق الشغل وكرياعي حتقيق العدالة اجملالية؟

 :رئيس اجللسة

 . جوابكم السيد الوزير، تفضسلوا

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هذا موضوع طبعا من 
املواضيع املركلية اليت نشتغل عسليها يف القطاع ويف الوزارة ككل، 
والذي يتعسلق إبرساء خريطة جامعية وطنية مستجيبة حلاجيات 

 جيات سوق الشغل عيضا، طبعا ابلنسبة لسلتالمذ السليالتكوين وحلا
تفضسليت تكسلميت عسليهم السلي مها حصسلوا اآلن عسلى البكالوراي، 

 41كامل إىل حدود  فتحنا اليوم التسجيل القبسلي ملدة شهر
يونيو، وابلتايل العرض املوجود عسلى املستوى اجلامعي فيما يتعسلق 

وقع متوفرة يف امل ابملسالك واملؤسسات وغريها، كل املعسلومات
اإللكرتوين لسلوزارة وكذلك لسلجامعات. فيما يتعسلق ابخلريطة 
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اجلامعية الوطنية، هذا واحد الورش كما قسلت لك، ورش مهم 
جدا، وفيه واحد اجملموعة من املعايري عسلما أبنه من الرافعات 
األساسية لتطوير التعسليم العايل يف بالدان واليت عقرهتا الرؤية 

. وحنن نشتغل اآلن عسلى مستوى 5141-5112 ةاالسرتاتيجي
اجلامعات والشركاء دايلنا، من عجل عوال، إرساء خارطة جامعية 
وطنية طبقا ملقتضيات الرؤية. اثنيا، عن نستجيب ونعيد ترتيب 
املؤسسات اجلامعية حىت تكون وفق عرض مندمج ومنسجم 

 .، شكرااالستمراريةوليست مؤسسات مشتتة وال تضمن 

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمة، تفضسلي

 :النائبة السيدة أمال عربوش

شكرا السيد كاتب الدولة، يف ظل االنتكاسة السلي كان  
كيعرفها قطاع التعسليم يف ظل الوالية السابقة، قدمنا لسلسيد وزير 
التعسليم العايل السابق، واحد احلسلم السلي كنوصفوه ابحلسلم، السلي  

 اإلصالح احلايل املتعسلق إبحداث عقطاب جامعية كتبناوه يف
دايل  3جهوية. كنتسائسلو فني حنا من هذا احلسلم وحنا عندان 

اجلهات، مازال ماعندهاش جامعة وإمنا الطسلبة دايها كيدرسوا يف 
مؤسسات جامعية السلي كتنتمي جلهات عخرى. ثالثة دايل 

سلي الطسلبة لاجلهات د اجلنوب، نضيفو ها جهة درعة اتفياللت، ا
د األقاليم، ابش يواصسلو الدراسة دايهم.  2دايها كتوزعهم عسلى 

فني احنا من العدالة يف التدبري املايل؟ واحنا كنعرفو أبن الدعم 
املمنوح من قبل الوزارة، السلي كيتقدم ملؤسسات خاصة، مثال كاين 

طالب، والسلي كيتعطى ها دعم  511مؤسسة خاصة السلي فيها 
مسليار، وكاين مؤسسة عخرى خاصة دولية السلي   12سنوي دايل 

 .مسليون درهم 12طالب وكيتعطى ها دعم دايل  5111كتدرس 

ابملقارنة، غنعطيكو غري مؤسسة جامعية وحدة دايل التعسليم 
طالب، والسلي كيتعطى  21.111العمومي، السلي كتدرس ما فوق 

سبة لنمسليار سنتيم، وعقل منه اب 2ها واحد الدعم السلي كيتقدر ب 
جلامعات عمومية عخرى. مع العسلم عن هذه املؤسسات اجلامعية 
اخلاصة، كاين طسلبة كيديرو مسامهات مالية دايهم وفيها استثمار. 
نسبة التأطري مثال، نعطيكم مثال غري جامعة حممد اخلامس السلي  

يد الوزير، رئيس ها، هاد املؤسسة اجلامعية، عندان نسبة كنتو، الس
 ..طالب، فني حني عم املعدل الوطين هو 52التأطري عستاذ ل 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب؟ تفضسلوا السيد النائب 
 .احملرتم

 :النائب السيد رشيد محوين

 شكرا السيد الرئيس،

 غياب العدالة يف توزيع العرض السيد الوزير، ينضاف
اجلامعي ابلنسبة لسلجهات، إىل غياب العدالة يف توزيع منح لسلطسلبة 
اجلامعيني، وخصوصا يف بعض األقاليم النائية والسلي كتعيش واحد 
اهشاشة، إقسليم بوملان كنموذج. وهذا السيد الوزير نطالبكم بتعميم 

لرتبة ان احتل ااملنح عسلى هذه األقاليم خصوصا عهنا إقسليم بومل
 .األوىل عسلى صعيد جهة فاس مكناس

 :السيد رئيس اجللسة

ب د الوزير تفضسلوا...مازال تعقيشكرا السيد النائب، ردكم السي
 ايف؟ضإ

 :النائب السيد حممد الوالف

السيد الوزير، نسائسلكم ما جدوى التمييل بني احلاصل 
ملدارس اعسلى دبسلوم البكالوراي يف اجتياز مبارايت الولوج إىل 

تنقية ة لسلااحملدود؟ ما دامت هناك مبار  االستقطابوالكسليات ذات 
لسلولوج، فسلنسمح جلميع احلاصسلني عسلى البكالوراي لتجاوز املباراة، 
ولندع امليلات املعدالت حني يكون استقطاب عرب دراسة املسلفات.  
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كما عسئسلكم السيد الوزير، ملاذا نسسلك نفس النهج التمييلي يف 
وظيفة العمومية بني الكسليات العمومية واخلاصة؟ وحىت الولوج لسل

 ..اليت حصسلت عسلى معادلة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضسلوا السيد الوزير

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

 :والبحث العلمي ابلتعليم العايل

كل واحد  هادي واحد العدد دايل األسئسلة كنعتقد
خصو سؤال خاص. عان غنقتصر فقط عسلى اجلواب عسلى السؤال 

 .الذي طرح والذي حنن بصدده

فيما يتعسلق ابجلهات اليت ليست فيها جامعات، يف  :أوال
إطار اخلريطة اجلامعية الوطنية هناك دراسة معمقة ننجلها يف هذا 

 .اإلجتاه

هاد اإلعتمادات املالية السلي كتعطى لبعض  :اثنيا
املؤسسات الشريكة ماشي مؤسسات القطاع اخلاص كنخسلصو هبا 
عسلى والد املغاربة السلي مشاو هاد املؤسسات، كنخسلصو هم املنح، 
وهي عمسلية حسابية وليست هناك عي امتيازات خاصة هاته 

 .املؤسسات

الرقم طسلع،  حملرتم ، راهفيما يتعسلق ابملنح، السيد النائب ا
مسليون  211مسليون درهم إىل مسليار و 111امليلانية طسلعات من 

درهم، وهذا واحد اجملهود كبري وكبري جدا، والتفاصيل إن شاء هللا 
ميكن لنا نعطيوها لكم سواء ابإلقسليم عو ابجلهة، عسلما أبن املناطق 

ض . وبع%111النائية، بعض املناطق النائية، راه فيها حىت 
. وميكن إن شاء هللا % 21إىل  12املناطق األخرى هي ما بني 

 .عن نساهم يف جتويد هاد العرض مستقبال، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، إذن شكرا لسلسيدين الوزيرين عسلى 
حسن مسامهتهما يف هذه اجلسلسة، وننتقل إىل قطاع العدل. مرحبا 

قطاع العدل، سؤال عن إجراءات  السيد الوزير. السؤال األول يف
الوزارة ملواكبة نقل الوصاية عسلى النيابة العامة إىل الوكيل العام لدى 
حمكمة النقض، لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .العدالة والتنمية. السي وهيب من فضسلكم تفضل

 :النائبة السيدة بثينة قروري

 شكرا السيد الرئيس،

ريعي دايل تش االختيارربملان خنتارو واحد السيد الوزير، ك
عن قضاة النيابة العامة، يكونوا اتبعني لسلوكيل العام لسلمسلك، يف 
إطار الوالية السابقة، اآلن مرت تقريبا ما يقارب سنة عسلى إقرار 
هاد اخليار التشريعي، وعصبح قضاة النيابة العامة اتبعني لسلوكيل 

رات املقسلقة صراحة، خاصة العام لسلمسلك. ظهرت جمموعة من املؤش
مع صعوابت تنليل مبدع ربط املسؤولية ابحملاسبة. كل هذه األمور 
تثري جمموعة من التساؤالت السيد الوزير، نريد منكم اإلجابة 

 عسليها؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير تفضسلوا

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

 لعدالة والتنمية عسلى متابعته لكل ما خيصشكرا لفريق ا
الشأن القضائي وإصالح منظومة العدالة. إذن كما تفضسلتم، 
املغرب يعيش إصالحا هيكسليا اترخييا، من معامله انتقال رائسة 
النيابة العامة من وزير العدل إىل الوكيل العام لسلمسلك لدى حمكمة 

ن عؤكد عن النقض. وسألتوين عن اإلجراءات املصاحبة، عود ع
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احلكومة عبأت مجيع الوسائل املادية واإلدارية والبشرية من عجل 
عن ينجح هذا اإلصالح، ومن عجل عن تتم عمسلية اإلنتقال دايل 

 .الوصاية والرائسة جبو سسلس وانسيايب

 :من بينها ، البشرية،السلوجستيكيةإذن عبئنا كل الوسائل اإلدارية، 

 توفري مقر دائم لسلرائسة؛ -

 موظف رهن إشارة الرائسة؛ 112وضع  -

املصادقة بطبيعة احلال عسلى مشروع قانون يتعسلق بنقل  -
اختصاصات وزير العدل لسلسيد الوكيل العام لدى حمكمة 

 النقض؛

إحداث وإنشاء اهيئة املشرتكة بني الوزارة املكسلفة ابلعدل  -
 .واجملسلس األعسلى لسلسسلطة القضائية

عن  ح اترخيي البدإذن حنا يف األشهر واملراحل األوىل إلصال
ا جنتهد مجيعا ملقاربته من الناحية الدستورية والفكرية والقانونية، مب

ميكننا كبسلد من أتسيس سسلوكات وععراف تتجاوب وروح 
الدستور. إذن حنن حريصون عسلى إعمال مبدع الفصل بني السسلط، 

 ...وحريصون كذلك عسلى التعاون

 :السيد رئيس اجللسة

 .يب السيدة النائبة احملرتمةشكرا السيد الوزير، تعق

 :النائبة السيدة ءامنة ماء العينني

إن املشرع ابعتباره املختص بوضع السياسة اجلنائية، حيق 
ضيات هذه السياسة قصد تعديل املقت له تتبع كيفيات تنفيذ

املتعسلقة هبا وتطويرها إذا اقتضى األمر ذلك، عقرع عسليكم السيد 
يمي توري يف قراءته لسلقانون التنظالوزير قرار دايل اجملسلس الدس

املتعسلق ابجملسلس األعسلى لسلسسلطة القضائية حيث مت التداول يف 
ماشي يف استقاللية النيابة العامة وإمنا يف نقل تبعيتها من سسلطة 

اتبعة لسلرقابة الربملانية وهي وزير العدل إىل سسلطة عخرى كيأكد 
طار مبدع من إ اجملسلس األعسلى لسلسسلطة القضائية أبهنا ال خترجها

ربط املسؤولية ابحملاسبة، حىت عنه يقر يف القرار ذاته إىل عن هاذ 
النيابة العامة اليت عصبحت اتبعة لسلوكيل العام دايل حمكمة النقض 
خاضعة لسلرقابة دايل سسلطة التعيني وهي املسلك ابعتباره رئيس 
اجملسلس األعسلى لسلسسلطة القضائية، والسسلطة القضائية نفسها اليت 

كن عن تصحح عخطاءها اليت عشار هاذ القرار إىل عهنا ممكنة مي
مبعىن عن األخطاء يف سري النيابة العامة ممكنة، اليوم حتال عسلينا 
تقرير يف الربملان ال زلنا نناقش اآلليات الدستورية دايل إحالتها 
من طرف الوكيل العام دايل حمكمة النقض وليس من طرف 

ؤال سلى لسلسسلطة القضائية، الزال السالرئيس املنتدب لسلمجسلس األع
مطروح عندان واش النيابة العامة اليوم يف املغرب تتوجه ألن تصبح 
سسلطة مستقسلة، مؤشرات القسلق عند اجملتمع وهو يواكب هاذ 
املرحسلة االنتقالية حاضرا ألن هذه سسلطة اهتام وسسلطة اعتقال البد 

 .يهارقابة عسلوعن جند إطارا يف إطار نقاش وطين هادئ ملمارسة ال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك تعقيب إضايف، تفضسلوا 
 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ينص عسلى عن النيابة العامة  112السيد الوزير الفصل 
جلء من السسلطة القضائية، يرتعسها جاللة املسلك، والرئيس املنتدب 

سسلطات جاللة املسلك، تسلقينا يف الربملان تقرير من طرف حتت 
واحد الشخص امسه رئيس النيابة العامة، ماشي لسلسسلطة، ماشي 
سسلطة اثلثة، ما خذا رعي اجملسلس األعسلى لسلسسلطة القضائية، ما 
خذا رعي جاللة املسلك، هل ذاك القانون ورئيس اجملسلس خرق 

ما ما  عحيطكم عسلالقانون وقبل هذاك التقرير وصيفطو عسلينا، 
 .كنطسلبش منكم جواب، شكرا



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

33 

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضسلوا السيد الوزير

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

هي التحوالت الدستورية الكربى والعميقة البد عن تثري 
مبا خيدم  هاذ النوع دايل األسئسلة، جيب عن نقارهبا فقهيا ودستوراي

تعاون السسلط الذي ال ميكن عن ميس، إذن كانت نقاشات عثناء 
القانون التنظيمي املتعسلق ابجملسلس األعسلى لسلسسلطة القضائية، املادة 

من القانون التنظيمي املتعسلق ابجملسلس األعسلى لسلسسلطة  111
 القضائية يعين حتدثت عن التقارير ومل تسللم الوكيل العام ابحلضور

 .إىل اجملسلس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ننتقل لسلسؤال حول تطبيقية السجل 
ني لسلسيدات والسادة النواب احملرتم االحتياطي لالعتقالالوطين 

 .من فريق العدالة والتنمية تفضسلوا السيد النائب

 :يب البقايلالنائب السيد جن

كان والزال حمك   االحتياطي االعتقالالسيد الوزير، 
قانوين وحقوقي، ععسلن السيد الوزير السابق عن تطبيقية نقاش 

لتنظيم هذا االعتقال، لذلك نسائسلكم عين وصسلت هذه التطبيقية 
 .لتنظيم هذا اجملال احلساس، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضسلوا السيد الوزير جوابكم

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

ات كي عشيد جبهود ومبادر هاذ السؤال يعطيين الفرصة ل
صديقي وزميسلي السي مصطفى الرميد وزير الدولة، ابلفعل هاذ 

التطبيقية السلي متت هي واحد اآللية مهمة جدا ملراقبة وضبط مدة 
 عتقالاالاالحتياطي لتبادل، لتفادي عن ينتقل هاذ  االعتقال

إىل ما نريده، هاذ التطبيقية تعطي إشارات بصرية  االحتياطي
خضراء وصفراء وكتسمح لسلقاضي ابش يتابع مدة اإلعتقال  أبلوان

وإيال كانت قد شرفت عسلى االنتهاء يسمح لسلقاضي ابلتدخل 
الفوري الختاذ القرار املناسب، مسلي ترتكب هاذ التطبيقية وكتاخذ  

ال هبوية املعتقل، مدة احلراسة، رقم االعتق كل املعسلومات املتعسلقة
ميايت كيعطي اإلشارة الضوئية إىل آخره، هاذ الربانمج املعسلو 

ابأللوان لسلنيابة العامة وقضاة التحقيق وكتابة الضبط إذن حيث 
منني كيكون املعتقل يف وضعية اعتقال قانوين سسليمة، كتجي واحد 

بدا من النهاية دايها كي االعتقالاإلشارة خضراء، إيال قرابت مدة 
دخل، تيعطي واحد اإلشارة الضوئية صفراء تسمح لسلقاضي ابل

 االستئنافاحملاكم دايل  1التنليل هاذ الربانمج اليوم يتم يف 
 تنليسله والرشيدية، مت ورززاتالبيضاء، الرابط، مكناس، القنيطرة، 

حمكمة ابتدائية وسيتم تعميم هاذ الربانمج يف إطار النسخة  55يف 
وليعم كل حماكم املمسلكة لكي نتمكن من مراقبة  5الثانية من شهر 

واختاذ متكني القضاة من التدخل عن نرجع  االحتياطي لاالعتقا
 .احرتاما ملقتضيات القانون، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة، ايهلل تفضسلي

 :النائبة السيدة مرمية بومجعة

السيد الوزير، كما ذكرمت نظرا ألمهية هذا التطبيق الرقمي 
ية دايلو يف تفعيسله ويف تعميمه، عالش األمه الوطين املرجو التسريع

عساسا تتجسلى يف التوفر عسلى جمموعة دايل املعطيات 
واإلحصائيات اآلنية والدقيقة واملضبوطة اليت ميكن عن تساعد 
النيابة العامة وقضاة التحقيق ورؤساء الغرف اجلنحية ابش يتخذو 

ستعمسلها يالتدابري املالئمة يف الوقت املالئم، وميكن كذلك عن 
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وتساعد املمثسلني دايل األمة عند مراقبته من هاذ املسلف دايل 
 مبواجهته مبعسلومات دقيقة حمينة االحتياطي االعتقالاإلرث، 

عوض اهتامهم ابلرتويج الدعاءات غري مسؤولة وادعاءات ما 
عندهاش املصداقية وكذلك اهتامهم أبهنم مدفوعني ابنشغاالت 

بدع ية هو عهنا الدور دايها يف إرساء مسياسية ضيقة، األمهية الثان
الشفافية نظرا إلضفائها الطابع الالمادي عسلى اإلجراءات وعسلى 
املساطر دايل االعتقال. املسألة الثالثة واألمهية كذلك ارتباط هاذ 
املسلف بشروط احملاكمة العادل، وكذلك بضمان احلقوق واحلرايت 

ي عتقال االحتياطخاصة عن بعض الوضعيات النامجة عن هاذ اال
قد تؤدي إىل املساس بشكل مقصود عو غري مقصود ابحلقوق 
واحلرايت، كذلك األمهية الثالثة هي املسامهة دايها يف ربط احملاكم 

 ..دايل املمسلكة فيما بينها وكذلك الربط مع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لسلسيدة النائبة احملرتمة، هل هناك تعقيب إضايف، ال، إذن 
سلسؤال سؤال متعسلق بتبسيط املساطر اإلدارية بوزارة وزارة منر ل

العدل لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل 
 لسلوحدة والتعادلية، تفضل؟

 :النائب السيد الشيخ ميارة

السيد الوزير، ما زالت طسلبات احلصول عسلى الواثئق اإلدارية بوزارة 
ت الوزارة لتأخري والتعقيد، ماذا اختذالعدل تصطدم ابلبريوقراطية وا
 لسلقضاء عسلى هذه الوضعية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير، تفضسلوا

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

نشكر فريق الوحدة والتعادلية عسلى هذا السؤال اهام جدا، والسلي 
 ذن هناك جمهودهو انشغال لسلحكومة ولسلمؤسسة التشريعية، إ

من عهم اخلطوات السلي عريد عن عشري  .جبار يتم يف وزارة العدل
 :إليها

تبسيط وتيسري إجراءات احلصول عسلى مستخرج السجل  -
العديل عرب تقدمي طسلب عسلى اخلط واحلصول عسليه موقعا إلكرتونيا 

 ؛االزدايدمن حمكمة مكان اإلقامة بدل حمكمة 

لسجل مستخرج ا تبسيط وتيسري احلصول عسلى ،اثنيا -
التجاري من خالل تقدمي الطسلب عرب اخلط وعداء الرسوم إلكرتونيا 
واحلصول عسلى الوثيقة موقعة إلكرتونيا دون احلاجة إىل التنقل 

 لسلمحاكم؛

 إيداع القوائم الرتكيبية لسلمقاوالت عرب اخلط؛ -

إمكانية حتميل عدد املطبعات اجلاهلة اليت حيتاجها  -
إلذن بتوثيق اللواج وطسلب اإلذن مرتفقو العدالة مثل طسلب ا

ابإلشهاد ابلطالق وطسلب سحب مبالغ من صندوق التكافل 
 العائسلي وطسلب تبسليغ حكم وتنفيذه؛

 تتبع مآل القضااي عسلى األنرتنيت من خالل موقع -
mahkamati.ma... 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم، تفضل، هل 
 .إضايف؟ تفضسلوا السيد النائب هناك تعقيب

 :النائب السيد مصطفى الزييت

السيد الوزير، تسائسلكم ساكنة بين تيدجيت عن عسباب 
إغالق مركل القاضي املقيم بين تيدجيت، حبيث الساكنة كتقطع 

كيسلومرت ابش متشي لسلمحكمة االبتدائية   311مسافة عكثر من 
 ،نافاالستئكيسلومرت ابش غادي متشي لسلمحكمة   1511و
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وكتعرفوا كان اخلطاب دايل سيدان، كان واضح تقريب اإلدارة من 
املواطنني، ماشي ابش غادي نبعدوهم، وهذا نطالبكم السيد الوزير 
ابش تراجعو عسلى هاد القرار وتعطيوا األوامر دايلكم ويستمر هاد 

 .املركل هاد يف اخلدمة دايل املواطن، السالم عسليكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .د الوزير، آه، تفضسلوا، امسحوا يل، تفضسلوا السيد النائبالسي

 :النائب السيد حممد السيمو

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، عحيطكم عسلما عسلى عن دائرة القصر 
الكبري إقسليم العرائش يعيش عسلى واحد الغسليان، اإلقتحام يف هذه 

لعدل يف يف وزارة ا الدائرة السيد الوزير، القرار السلي بغيوا خيطو
الشأن دايل مقاطعة العوامرة العلل دايها عسلى القصر الكبري غادي 

وغيدخل يف شي حاجة السلي احنا يف  السياق قبيح خيسلي واحد
ة غىن عنها، كنطسلبو منك هللا جيازيك خبري تنقد املوقف وختسلي احلال

عسلى ما كانت عسليه، ما فينا نقسلبو عسلى شي فتنة فهاد الوقت 
هن وحنا يف غىن عنها هللا يكثر خريك، ألنه مسعنا عسلى عنه  الرا

كاين شي إجراءات ابش تعللوا العوامرة عسلى القصر الكبري السلي 
هي عندها عالقة اترخيية، كنطسلب منك هللا يكثر خريك ابش 
تساعدان وخسلينا هانيني، ما فينا ما نديرو شي فتنة راه هيئة احملامون 

العدول، مجيع اهيئات كتطسلق اآلن، موالني الطاكسيات، 
ابلعدا... هللا سبحانه وتعاىل، كنتمىن ما متشيشي فهاد القرار السلي  

 ...كاين واحد اخلسلفية سياسية سابقا خسّليوان هانيني

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، ردكم السيد الوزير، تفضسلوا

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

والسادة النواب عنه ما كاينش  عريد عن عطمئن السيدات
إجراءات جديدة، عن مرسوم اخلريطة القضائية مت االشتغال عسلى 

سنوات وعن احملاكم اليت عنشئت  4حوار واسع وعميق ألكثر من 
مت اإلعالن عنها يف املرسوم السلي صدر يف هناية السنة، وعنه ال 

 جديد فهاد املوضوع دايل اخلريطة القضائية؛

قول عن حىت التدابري اليت متت يف هاد املرسوم،  ال بد عن ع -2
كانت موضوع حوار وطين واسع استهدف متكني كل عمالة 
حمكمة ابتدائية، استهدف املالءمة مع التقسيم اجلهوي لسلممسلكة، 

 .واستهدف عساسا تقريب اخلدمة القضائية من املواطنني، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

م القيمة يف هذه شكرا لسلسيد الوزير عسلى مسامهتك
 اجلسلسة. وننتقل وبطسلب من احلكومة وقع تغيري يف ترتيب األسئسلة

ننتقل إىل القطاع املتعسلق ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين، 
سؤال، نعم، سؤال وحيد ونعاودو نذاكرو يف الصالة، واش 
غنصسليو وال ما نصسليوش، عارف عارف النظام عارف النظام 

 .يد الوزير، من يطرح هاد السؤال تفضسلوعارفو، تفضل الس

 :النائبة السيدة سعاد زخنيين

 شكرا السيد الرئيس،

 يطبق يف غالب األحيان نظام ضرييب عسلى السيد الوزير،
مجعيات شبيه ابلنظام الضرييب عسلى الشركات، وال يشتمل النظام 
اجلبائي املغريب إال عسلى عدد حمدود من األحكام اخلاصة 

ا حيول دون جلوء هاذ األخرية إىل اعتماد موارد ابجلمعيات، مم
بشرية مؤهسلة مستدامة ويقف دون إمكانية تطويرها واستدامة 
مشاريعها، لذلك نسائسلكم السيد الوزير عن التدابري اليت تعتمدوهنا 

 من عجل نظام ضرييب حمفل لسلجمعيات؟
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 :اجللسةالسيد رئيس 

 .اجلواب السيد الوزير، تفضل

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

عوال السيد الرئيس، عشكر عسلى طرح هاذ السؤال ألن 
 املشكل ليس فقط عنه نظام ضرييب فيه متييل، بل عيضا نظام ضرييب

غري عادل، مبعىن كيمكن عرب املقاولة يف قطاع دايل التعسليم مثال 
تافد التكوين دايل األطر دايل التدريس بواحد التخفيض تيتس

، اجلمعيات السلي كتشتغل يف حمو األمية إيال %11جلايف دايل 
، فهذا نظام ضرييب غري عادل %41دارت تكوين خصهم يؤّديو 

نعم بدينا خطوات عوىل يف هاذ قانون املالية األخري، اآلن عندان 
الدعم دايل السيد رئيس  حوار مع وزارة اإلقتصاد املالية كاين

احلكومة ابش يوقع اإلصالح دايل املنظومة الضريبية، فيما يتعسلق 
ابجلمعيات يف اجتاه اإلنصاف عو عسلى األقل العدالة واملساواة، 

 .شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

تعقيب السيد عو السيدة النائبة تفضسلوا، تفضسلوا السيد النائب 
 .احملرتم

 :املوىلالنائب السيد مسري عبد 

اجملتمع املدين  5111السيد الوزير، كما تعسلمون منذ 
واجلمعيات عصبح شريك ويف بعض األحيان يؤثر يف اختاذ القرار 

علف مجيعة من  131ويف صنع القرار، اجلمعيات اليوم عكثر من 
علف عجري، عكثر  31غري الناس السلي كيخدمو كمتطوعني كاينة 

دايل اخلدمة سنواي، طسلب  دايل املسليون دايل السوايع 11من 
ابلنسبة لألجراء دايل هاذ اجلمعيات يكون عندهم حبال السلي عند 
الربملانيني السلي معفيني من األداء دايل الضريبة عسلى التعويض 

دايهم، يكون عندهم اإلعفاء عسلى األجور دايهم ما كتشكسلش 
مسليار دايل الدرهم دايل  44شي حاجة كبرية مقارنة مع 

 .سنواي السلي كاين يف امليلانية، وشكرا اإلعفاءات

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الوزير تفضسلوا، هل هناك تعقيب إضايف امسحول يل؟ اّل، 
 .تفضسلوا السيد الوزير، كاين تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة زكية ملريين

السيد الوزير، املقتضيات القانونية واجلبائية دايل 
بقاتش صاحلة، وانتما مرارا يف السلجن كتقولو  اجلمعيات اليوم ما

لينا راه غادي جتيبو مشروع تعديل دايل قانون اجلمعيات 
وكنتسناو، السيد الوزير إمىت غتهتمو ابجملال التشريعي دايل 
اجلمعيات ابش نصفيو مع هاذ الوضعية الغري العادلة دايل 

 .اجلمعيات؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .ال، تفضسلوا السيد الوزير تعقيب إضايف آخر؟

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

عوال الشق الضرييب من الناحية القانونية بدا يف هاذ قانون 
املالية وكان بناء عسلى النقاش عسلى مستوى السلجنة حبيث تقدم 

غسلبية والسلي كانت احلكومة عندها تعديل من طرف فرق األ
االستعداد ألنه تدرس عسلى مستوى جمسلس احلكومة وبدينا العمل، 
القوانني اخلاصة راه جاي قانون بعد قانون، قانون دايل التربعات 

اه تقريبا شبه انتهينا منو، القانون دايل التمويل التشاركي التعاوين ر 
ان ن بعد عندتعمم عسلى القطاعات احلكومية ابش يتعتمد، م

القانون دايل التطوع السلي اهنينا عمسلية التشاور فيه يف إطار حوار 
السلي كان نظماتو الفعاليات اجلمعوية وقانون بعد قانون، إن شاء 
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ال هللا نتقدمو فيهم. اثنيا املثال السلي اعطى السيد النائب احملرتم مث
 يجد هام ألنه كاين داب إمجاع، اجملسلس اإلقتصادي واإلجتماع

اصدر توصية، عن العامسلني يف القطاع اجلمعوي األجراء خاص 
، كاين بعض %51واحد التخفيض ضرييب جلايف، هو اقرتح 

مثال عمال  ، كاين بعض%32القطاعات حبال الصحافة عندهم 
عو..، كاينة قطاعات اآلن خاص القطاع  %41املطابع عندهم 

، طاجلمعوي يستفد، وعان هذا السبب ععطيت مثال مرتب
مؤسسات التعسليم اخلاص عندهم هذاك التخفيض اجللايف السلي  

، واحنا يف القطاع اجلمعوي ماكينش، هذا حيف %11كينلل ل
 .وخاصو يتعاجل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، عقرتح عسليكم البث املباشر لسلجسلسة 
سيتوقف يف السادسة والنصف، هل نصسلي عو.. عو نؤجل وخا، 

السيد الرئيس غري نكمل اجلمسلة داييل، وال أنجسلو غري امسع يل 
 ،ش املغرب من ابب عن نكمسلو اجلسلسةالصالة راه مازال ما وصالت

 .تفضسلوا السيد الرئيس

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :))نقطة نظاموالتنمية 

السيد الرئيس، البث املباشر وال ماشي البث املباشر، 
من النظام الداخسلي واضحة، منني تيطسلب عحد  132 املادة

النواب احملرتمني والنائبات احملرتمات التوقف ألداء الصالة، نتوقف 
 .بدون اختيار، التوقف، وبذلك عطالب برفع اجلسلسة ألداء الصالة

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الرئيس، ععسلم عان ومجيع السيدات والسادة النواب 
وعان اقرتحت عسليكم، ملاذا اقرتحت؟ ابش إيال ابلنظام الداخسلي، 

واحد طسلب له احلق، ألنه القانون. إذن نتوقف لعشر دقائق ألداء 
 .صالة العصر

 :شطييب، رئيس اجللسةالسيد ادريس ا 

 من فضسلكم نواصل، من فضسلكم اجلسلوس،

 السادة النواب،

 السادة الوزراء،

 .من فضسلكم اجلسلوس سنواصل

النواب من فضسلكم، السيد الوزير، السيد السيد الوزير، السادة 
 لسيد الوزير، ننتقل إىل قطاعكم..الوزير، ا

 ،السيدات والسادة النواب

إذن ننتقل إىل قطاع الشغل واإلدماج املهين، السيد  
الوزير، السؤال األول سؤال عن دور، من فضسلكم السادة النواب، 

ور ن دالسادة النواب نواصل جسلسة من فضسلكم الوقت، سؤال ع
وسيط الشغل يف سري بعض املرافق واملؤسسات لسلسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين، التجمع الدستوري، 
تفضل عحد النواب واضع السؤال، تفضل السيد النائب، من 

 .فضسلكم

 :النائب السيد عباس الومغاري

 شكرا السيد الرئيس،

، ن املرافق واملؤسساتيف إطار احلكامة اجليدة جملموعة م
ومن عجل التطبيق األمثل لبنود ومقتضيات مدونة الشغل. 
نسائسلكم السيد الوزير احملرتم عن اإلجراءات املتخذة لتفعيل وإبراز 
دور مفتشية الشغل كفاعل رئيسي وحموري لرتسيخ قيم السسلم 

 اإلجتماعي داخل هذه املؤسسات؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .، تفضسلوا مرحباجوابكم السيد الوزير
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 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

شكرا السيد النائب احملرتم، يف ما يتعسلق بسؤالكم دون 
شك كما قسلتم فإن جهاز التفتيش عندو واحد الدور حموري يف 
استقرار العالقات املهنية، يف استدامة حتقيق النمو اإلقتصادي 

 ي دايل حدوث النلاعات دايلواالستقرار اإلجتماعي، يف التفاد
الشغل، يف احلفاظ عسلى املصاحل دايل الطرفني دايل العمسلية 
اإلنتاجية، عيضا كيساهم يف التخفيف من الصعوابت دايل املقاولة 
ومساعدهتا عسلى يعين الرتتيب دايل األمور دايها عيضا عندو دور 
 يف ما يتعسلق ابلصحة..، عندو عدوار كثرية، ال حاجة لسلتفصيل

فيها، ولكن غري ابش نقول ليكم غادي جنيك من األخري، عان 
 نقول ليكم التدابري، نعطيكم غري بعض املعطيات الرقمية كغري يف

يعين عدد املالحظات اليت سجل مفتش الشغل  5111سنة 
مالحظة تتعسلق  92.545مالحظة، منها  144.112بسلغت 

 مالحظة هتم احلد األدىن 32.915ابلضمان اإلجتماعي، 
القانوين لألجر، بسلغ عدد اإلضراابت املتفاداة بسبب تدخل 

إجراء، طارحة عندان واحد  1123لسلمفتشني حوايل  اإلستباقي
اجملموعة دايل التدابري، عندان واحد الربانمج السلي هو ابش ندعمو 

 ..القدرات دايل مفتشي الشغل ابش حنسنو التكوين دايهم

 :السيد رئيس اجللسة

 .وزير، تعقيب السيد النائب احملرتمشكرا السيد ال

 :النائب السيد عباس الومغاري

ال عحد ينكر اجملهودات اليت يقدمها هاذ اجلهاز هذا، 
عن جهاز تفتيش الشغل عسلى املستوى  ولكن واقع احلال يربز

العمسلي تراجع دوره يف ممارسة مراقبة تطبيق عحكام مدونة الشغل 
ا دية عو اجلماعية، وهذا معسلى حساب تسوية نلاعات الشغل الفر 

دفع جلنة اخلرباء التابعة ملكتب العمل الدويل إىل توجيه مالحظة 
بشأن وظائف جهاز تفتيش  5112إىل احلكومة املغربية سنة 

الشغل ومدى ختصيصه الوقت الكايف ملهام املراقبة السيد الوزير، 
عزمة جهاز تفتيش الشغل ليست عزمة قانون يف املغرب، وإن كانت 
تشكل جلء منها سببا من عسباب هذه األزمة، لكن يف احلقيقة 
عزمة هاذ اجلهاز ترتبط عساسا ابإلرادة السياسية لسلحكومة 
وتوجهاهتا، فكسلما كانت الدولة تعترب البعد اإلجتماعي ضمن 

 ..عولوايهتا سيكون جهاز تفتيش الشغل عحد

 :السيد رئيس اجللسة

ؤال ضايف؟ ال، سشكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إ
عن عفق إصدار نصوص تنظيمية الالزمة لتفعيل عحكام القانون 

لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة  11.12رقم 
والتنمية، تفضل السيد النائب عو السيدة النائبة من سيطرح 

 .السؤال؟ ال عحد، وقع خطأ فين، تفضل السيد عماري

 :ماريالنائب السيد عبد العزيز ع

السيد الوزير، فريق العدالة والتنمية يسائسلكم عنه بعد عن 
اجلميع ينتظر األفق اللمين  11.12مت اإلقرار دايل القانون 

إلصدار نصوص تنظيمية من عجل تفعيل هذا النص التشريعي؟ 
 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .جوابكم السيد الوزير، شكرا

 :اج املهينالسيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدم

كما كتعرفو السيد النائب احملرتم هاذ املشروع هو مشروع 
اجتماعي مهيكل وعساسي، واحلكومة أتخذه بكامل اجلد حىت 
عن السيد رئيس احلكومة يتابع هذا املوضوع شخصيا، يف إطار 
السلجنة الوزارية لسلتغطية الصحية تعّد املرسوم العام ألن كاين واحد 

دايل املصادقة، وبطبيعة  le cercuit دوزاملرسوم عام، قريبا غي
احلال هاذ املرسوم العام غري كايف ألنه كاين مراسيم عو نصوص 
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تنظيمية خاصة تتعسلق بكل فئة عسلى حدة، وهاذ املراسيم خاصة 
البد فيها نصوص تنظيمية اخلاصة مرتبطة حبوار غنديروه مع كل 

وع القادم، سبفئة، غادي نبداو قريبا مع الناس دايل النقل يف األ
وعندان لقاء كذلك مع احملامني وغنبداو تدرجييا ابلنسبة لسلفئات 
املنظمة نشتغسلو معها وغادي ألنه كل فئة عسلى حسب ذاك الوعاء 

السلي غادي يكون ها، هذا غادي  االقتطاعدايها عسلى حسب 
خيصو عمل واحنا ابديني وعندان واحد الدراسة مع اإلحتاد 

لتنليل القضية دايل التهيئ ويف القضية دايل ااألورويب كيعاوان يف 
ألنه عسلى كل حال الدول األوروبية سبقت ها جتارب، عان عؤكد 

 .لكم هاذ املوضوع راه مهم وعساسي واحنا متبعينو ومشتغسلني فيه

 :اجللسةالسيد رئيس 

مة، تفضسلوا السيد الرئيس تفضسلوا، عه تفضسلي السيدة النائبة احملرت 
 .تعقيبك

 :السيدة فاحتة شوابينالنائبة 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، تنطرحوا هاذ السؤال يف فريق العدالة 
السلي كيشكل  11.12والتنمية عوال ألمهية هاذ القانون قانون 

واحد النقسلة نوعية عسلى مستوى استكمال التشريعات املتعسلقة 
ك يف عنه ذلابحلماية اإلجتماعية، وكذلك األمهية دايلو تتجسلى ك

سيؤثر إجيااب عسلى واحد الفئة السلي خصها تتحقق ليها عدىن دايل 
الكرامة اإلجتماعية، فاليوم السيد الوزير احنا نستبشر خريا مسلي  
كنسمعو عنكم فعال انطسلقتو يف هاذ اخلطوات املهمة، وكنذكركم 

دايل املسليون مؤمن  9السيد الوزير عن هاذ الفئة راها كتشكل من 
 ملسليون احمليط دايها كذلك إيال بغينا نتوسعو يف احمليطدايل ا 9

مسليون مستفيد السلي   11األسري راه كنتكسلمو عسلى عكثر من 
كينتظرو، تفتحو املشاورات، هاذ املؤمنني من الفالحني من 
التجار من الصناع التقسليديني وغريهم وكذلك احملامون واألطباء 

رعو يف كنتمناو عنكم تس  والصيادلة وغريهم، فاليوم السيد الوزير
 تنليل يف فتح املشاورات السلي ختسلي هاذ املستفيدين يشاركو يف هاذ

 .وشكرا ،هاد القانون ابلشكل املناسب

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف؟ السيد الوزير      

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

 الصحية وكيهم املعاشات دايلهاذ املشروع كيهم التغطية       
هؤالء، والتايل حنا خدامني عيضا كنسقو مع اإلخوان يف وزارة 
الصحة ألنه كيخصنا نشتغسلو جمموعني ابش نتحاورو مع الفئات 
وابش فعال ندوزو لسلجانب العمسلي من بعد ما تصدر املراسيم، 
املراسيم راها يف الطريق ولكن العمل اإلجرائي امليداين راه غادي 
يكون طويل شي شوية ابش نقول لكم، ألن هذا عمل كبري 
وصعيب والسلي مهم جدا هو عنه الفئات األوىل املنظمة تدخل 
وتستفد ويبان األثر دايلو ألن املفعول دايل التغطية الصحية 

حيل املراسيم  هلو اشهر عو من بعد سنة من دخ 9بعد  غيظهر من
الفئات األوىل  ادي يشوفوالتطبيقية حيل التنفيذ. وهذا ملا الناس غ

بدات كتستفد كنظنو أبنه الفئات كسلها كتجي، وكل الفئات اليوم  
 ...كتسول

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، شكرا السيد الوزير. آخر سؤال، سؤال عن احتقان       
يف عوساط الشباب لسلسيدات والسادة السيدات احملرتمني من فريق 

 .نائب احملرتماألصالة واملعاصرة، تفضل السيد ال

 :النائب السيد سليمان حوليش

 السيد الرئيس،

ب غياب بسب االحتقانالسيد الوزير، يعيش املغرب حالة من       
اهشاشة نسبة الفقر و  ارتفعتالبعد اإلجتماعي لسلتنمية، حيث 
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واإلقصاء االجتماعي واألمية ومعدل اجلرمية، واستفحسلت ظاهرة 
لتطرف وخطاب اليأس وسط التشرد والتسول، وتنامي فكرة ا

الشباب، ومن عهم األسباب املنتجة لذلك هو ارتفاع نسبة البطالة 
والفراغ. لذا نسائسلكم السيد الوزير، عن سياسة احلكومة لسلحد من 
االحتقان الذي يعيشه الشباب بسبب قسلة فرص الشغل وارتفاع 

 .نسبة البطالة

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير      

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

مبا عنك طرحت السؤال حول الناظور، غنعطيك معطيات       
حول الناظور. الوزارة عرب الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
والكفاءات من خالل الربامج اإلرادية لسلتشغيل متكنت إبقسليم 

 وحتفيل"، مستفيد من برامج "إدماج 1121الناظور من إجناز : 
مقاولة يف إطار  15مستفيد من برانمج "أتهيل"، إنشاء  511

مستفيد من مواجهة  112، 5111التشغيل الذايت هاد الشي يف 
مستفيد من الورشات  111التموقع مع مستشاري التشغيل، 

البحث عن شغل. بطبيعة احلال كتعرفوا أبنه، ابإلضافة إىل هذا، 
 سمى "متكني"، هاد الربانمج هذااليوم عندان واحد الربانمج كيت

فيه واحد اجملموعة دايل اإلجراءات املوجهة لسلشباب، منها : 
ضمان تكوين قصري املدة ومتنوع التخصصات لفائدة مسليون 
شاب من الباحثني عن الشغل، ودون شك عنه مع اجلهة دايلكم، 
إن شاء هللا، يف إطار املخطط اجلهوي غنشوفو معهم، آشناهي 

ت عالش ميكن لنا نتعاقدو؟. تعليل انتقاء برامج اإلمكانيا
قطاعات ومؤسسات التكوين، وهذا رفعنا هدفا يطمح كذلك 

علف مشروع مقاولة صغرية يف املغرب كامل  51ملرافقة إنشاء 
خالل هاد األربع سنوات، وإن شاء هللا، نتمناوا عنه معكم يف 

  .اجلهة نتفقو عسلى اشناهي اإلمكانيات السلي قائمة

بطبيعة احلال الوزارة غادي نواكبو وحنا خدامني فهذا، وبدينا       
وكنوقعو دااب، يعين، بروتوكوالت تفاهم مع اجلهات يف إطار هاد 
الشي السلي مسيتو الربامج اجلهوية لسلتشغيل السلي عهم األدوات دايها 
ما سيسمى ابملراكل اجلهوية لسلتكوين والتشغيل وغادي نشتغسلو من 

ن هذا هو اإلطار السلي كنرصدو من خاللو الواقع متة ابش يكو 
دايل اجلهات ودايل األقاليم، ونقدمو مبادرات كتالءم مع الواقع 
الرتايب، ابإلضافة لسلربامج الوطنية لسلي هي تكسلمت عن بعض 
جوانبها والسلي هي عندان فيها يف إطار هاد الربانمج الوطين، عندان 

 .لوطين، شكراعدد من التدابري اجلديدة ذات البعد ا

 :رئيس اجللسة السيد

 .تفضسلوا السيد النائب، تعقيبكم      

 :النائب السيد سليمان حوليش

السيد الوزير، اإلستقرار مرهون بقدرة الدولة عسلى خسلق فرص       
 الشغل وتبين سياسة إجتماعية لدعم التشغيل وإدماج الشباب

ر فرص توف وخسلق تنمية متوازنة ومنصفة جماليا تضامنا لكرامة
 .الشغل وتساهم يف االطمئنان واإلستقرار واإلدماج

السيد الوزير، احنا بغينا شباب السلي غتكون عندو اخلدمة ما 
بغيناش الشباب السلي كيجسلس النهار كامل يف القهوة كيتعاطى 
لسلحشيش وكيشرب املخدرات واملسكرات ابش ينعس، احنا بغينا 

لناظور عسلى سبيل املثال ا الشباب السلي غادي يكون قاد ابش خيدم
راه األغسلبية داملعامل، السيد الوزير، كسلهم مسدودين الفرصة 
الوحيدة السلي كتكون عسلى عيد الشباب دايل املنطقة عال وهو 
التهريب املعيشي والتهريب املعيشي يف اآلونة األخرية كل شي 
مبسلع واألغسلبية دايل الشباب كل شي يف احلبوسات، السيد الوزير، 

هاد املنطقة هادي وكل شي كيفكر كيفاش غيمشي ملنطقة  را
 .عخرى، السيد الوزير
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إيال حناطاحناش وطاس، حتاج املخنث واملنطقة نيتيش 
احلاجت مهمة ي الدولة ك االستقرار يف سد غ احلدود خيصا 
عمشغالل ابش عنفار، اخليمة يف حيجامة ع الشباب ع، قا الفئة 

 %22عفتغران تيغامن، اإلحصائية تنكافن ن املديرية ن التخطيط 
مرة عورغسنني ن الشباب عورخدمن، مرة قيندين ك القهاوي، 

 .عكني، السيد الوزير، شنان عمشاغنك

 :السيد رئيس اجللسة 

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

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

السلي  رتم كنيت يف املسلتقىكيظهر يل السيد النائب احمل
دارت احلكومة مع السيد رئيس احلكومة وعدد من الوزراء، مشينا 
وجسلسنا مع املنتخبني..، وجات احلكومة واستمعنا لسلمنتخبني 
وعرضات احلكومة الربامج واملشاريع املهيكسلة السلي غتكون يف ديك 

 عاجلهة. وإن شاء هللا هاد املشاريع هادي غتكون وستعود ابلنف
عسلى التنمية اجلهوية..، وعما الشباب دايلنا ماشي كسله هبديك 

 ..الصفات السلي تتقول احنا عندان شباب مبدع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، إذن شكرا لسلسيد الوزير عسلى حسن 
مسامهتكم يف هذه اجلسلسة. وننتقل إىل قطاع الشباب والرايضة 

ضة وضعية قطاع الشباب والرايمرحبا السيد الوزير، عول سؤال عن 
إبقسليم سطات لسلسيدة والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .اإلشرتاكي

 :النائب السيد رشيد البهلول

 شكرا السيد الرئيس،

عن ماذا تنوون اختاذه من عجل النهوض بقطاع  السيد الوزير،
 الشباب والرايضة إبقسليم سطات نسائسلكم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزيرتفضسلوا 

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

شكرا السيد النائب احملرتم، إقسليم سطات كباقي األقاليم 
يف املمسلكة خصوصا يف العامل القروي السلي فيه واحد اإلهتمام دااب 
اآلن احلكومة بصدد إعداد جمموعة من املشاريع اليت ستقوم 

وي موجهة لسلشباب من دور الشباب بتنفيذها يف العامل القر 
ومالعب القرب دور النوادي النسوية دور احلضانة إىل غري ذلك 
وإقسليم سطات عندو احلصة دايلو راه كاين اآلن يف الدورية السلي 
مشات السادة الوالة والعمال واملديرين دايل وزارة الشباب 

تشخيص بوالرايضة مث رؤساء اجملالس اإلقسليمية إلعداد واحد القيام 
يف اخلصاص والسلي عسليه غنبنيوا اإلسرتاتيجية دايل التدخل، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد رشيد البهلول

شكرا السيد الوزير، عود عن عثري انتباهكم عسلى عن جمموعة 
من اجلماعات وال سيما ابلعامل القروي يف إقسليم سطات ومنها 

سبيل املثال والد سعيد، كدامة، ملورة، اخلميسات، الشاوية،  عسلى
احوازة راس العني والد شبانة واد النعناع، ملاملة اجلنوبية، هاد 
اجلماعة السيد الوزير جتد نفسها عاجلة عن الدخول يف شراكات 
مع وزارتكم من عجل إجناز مشاريع هتم الشباب األسباب راه 

إلمكانيات، اإلكراهات متعددة واضحة، السيد الوزير، ضعف ا
هاد اجلماعات هذا الشيء يتطسلب منكم، السيد الوزير، الدعم 
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واملساعدة واملواكبة هاد اجلماعات ابش حتقق هاد املشاريع، 
وابملناسبة السيد الوزير وانتما كتبذلوا جمهود عسلى رعس هاد الوزارة 

باب شابش تصاحلوا مع الشباب، الوزارة دايلكم تصاحل مع ال
دالعامل القروي ألنه دائما تيعترب وزارة الشباب والرايضة وزارة خاصة 
 ابلوسط احلضري ما بينها وبني شباب العامل القروي اخلري

مركبة سوسيو رايضي وغريها وهاد  211واإلحسان ولكن 
بار هاد عكيد أبنه غادي تردوا اإلعت اإلجابة السلي استبشران هبا خري

ومهمش ألزيد من عقود من اخلدمات  الشباب الذي ظل مقصي
 .دايل الوزارة دايلكم، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف؟ ال تفضسلوا السيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيد الرئيس،

احنا ابغيني نتصاحلوا مع الشباب كسله داملغرب ماشي 
يف  السلي كانت انطسلقات االسرتاتيجيةالقروي،  غري دايل العامل

د فيها واحد الشراكة الب لبناء مالعب القرب والسلي كانت 5111
من مسامهة اجلماعات ختسلينا عسليها عرفنا عنه اجلماعات خصوصا 
يف العامل القروي عاجلة ودخالت يف الربانمج احلكومي والوزارة 

سلشباب لعامل القروي لواحلكومة متول هذه املشاريع لسلجماعات يف ا
، ألنه عابنت القدمية االسرتاتيجيةيف العامل القروي، واحنا ختسلينا 

عن حمدوديتها، اليوم بدعنا بطريقة جديدة غتبث احملدودية دايها 
من مخس سنوات املقبسلة والسلي غيجي من بعدان غادي يبدع حسلول 

 .ملتطسلبات الساكنة، شكرا لالستجابة

 

 :السيد رئيس اجللسة

را السيد الوزير، سؤال عن أتهيل مراكل التخييم شك
واملركبات الرايضية لسلشباب لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .فريق العدالة والتنمية تفضسلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد اجمليد آيت العديلة

 شكرا السيد الرئيس،

 .هللا؟ شكرا السيد الوزير، آش اخبار خميمات السنة إن شاء

 :السيد رئيس اجللسة

 آش اخبار املخيمات؟

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

شكرا السيد النائب، املخيمات الصيفية تتسسلم عسليك،  
كما العادة عنه متت تعبئة إضافية مقارنة مع السنوات املاضية، كنا  

لسنة هاد اعلف مستفيد خالل الفرتة الصيفية،  111كنعمسلوا 
علف  111علف، حبيث احلمولة انتقسلت من  121نشتغل عسلى 

علف دون إضاعة القضااي األخرى السلي كانوا كيستافدوا  121ل 
منها اليافعني والشباب وابقي املستفيدين، النقطة الثانية عنه مت 
توزيع الرتاب الوطين الستفادة مجيع األقاليم، حىت األقاليم السلي ما 

عيات حمسلية عو وطنية الوزارة غادي تدخل ابش لقيناش فيهم مج
تضمن هادوك عدد األطفال املخصصني لألقاليم النائية، عسلى 
عساس عنه مستقبال إن شاء هللا تكون فيه مجعيات جمتمع مدين، 
اجلميع منخرط وهنا حتية خاصة لسلجامعة الوطنية لسلتخييم 

ما لشروط و داجلمعيات ما كتوفرش فيهم ا 3واجلمعيات احملسلية إال 
 3غنتعامسلوش معها ولو عهنا تسبنا وكتوجه لنا ابالنتقاد، لكن 

داجلمعيات ما كتوفرش فيها الشروط ما غنتعامسلوش معها، ألنه 
هذا مصري دايل األطفال بني يدهم وابقي اجلمعيات كسلها منخرطة 
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والوزارة منخرطة، اإلصالح صعب لكن سنقاوم إن شاء هللا، 
 .شكرا

 :سةالسيد رئيس اجلل

 .تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة تفضسلي

 :النائبة السيدة إميان اليعقويب

كنشكروا السيد الوزير عسلى اجلهود املبذولة يف هذا 
اجملال، يف لقاء سابق داخل السلجنة تكسلمتوا عسلى جيل جديد من 
املخيمات بتجهيلات والتلمتم عيضا عن تتوفر عماكن لسلصالة 

ألنشطة الفنية والرايضية، هذه عمور نثمنها وعماكن ملمارسة بعض ا
بشكل كبري يف املقابل نسائسلكم، السيد الوزير، حول الوعاء 
العقاري املرتبط هباد املراكل؟ وعيضا حول التوزيع اجلغرايف والعدالة 
يف توزيع هاد املراكل؟ هذا ابلنسبة لسلجيل اجلديد السلي مازال 

طرح عدد من حاليا، هنا كيت ننتظره، ابلنسبة لسلجيل احلايل املوجود
اإلشكاالت، اإلشكال األول هو كاين عندان مثال عدد من 
املخيمات وال مراكل التخييم السلي فيها اخليام، اخليام معمول هبا 
عامليا ما فيهاش إشكال، لكن اإلشكال الذي تطرح هو من 
انحيتني: الناحية األوىل عسلى املستوى األمين عن الوحيد دايها مل 

حممي مبا يكفي واإلشكال اآلخر عن فضاء املخيم يعين حتدي  يكن
صحي فضاء املخيم ال يوفر مؤهالت صحية كافية عسلى مستوى 
األماكن داألكل وال عماكن الطبخ وال املرافق الصحية وال عرضية 
 املخيم تكون مناسبة، ابلتايل نتكسلم عسلى احلكامة يف التدبري املوارد

 ة خالل السنة، اثنيا تقريب اخلدماتاملالية املتعسلقة ابلصيان
الصحية هاد األطفال هادو حىت نكون متأكدين من السالمة 
دايهم الصحية، وعيضا الشراكة مع وزارات عخرى لتوفري الرعاية 
األمنية هاد األطفال وتوفري عيضا واحد القدر كبري من الكرامة، 

يمات ألن األهم هو عن نعسلم عطفالنا عن كرامتهم خالل املخ
ستكون مصونة وهذا ثقافة وحق عيضا دستوري، وعيضا اإلشارة 

السريعة جدا ولو عندها عالقة ابملخيمات هي اإلجراء اجلديد 
املرتبط بتموين ابلتعامل مع املمونني هو إجراء عيضا ميكن عن 
يكون له إجيابيات ولكن بعض اجلمعيات عشاروا لسلسسلبيات نتمىن 

 ..يف جمال هاد عن تكون هناك واحد املراقبة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضسلوا 
 .واش ما كاين شي صايف تفضسلوا عاين نشوفوا

 :النائب السيد عبد احلق الناجحي

السيد الوزير، واعدتوان يف جلنة القطاعات اإلجتماعية 
عايم ال  2 بعدابستئناف وظيفة املخيمات احلضرية، وحنن عسلى 

عثر ألي استعداد، عبناء الشعب املغريب خاصة الطبقات الفقرية 
املعوزة كيسلجأو هاد املخيمات احلضرية السلي كتحتضن واحد العدد  
كبري، خميم اللة مرمي مبفرده مبدينة الدار البيضاء يف كل فرتة 

طفل فاملرحسلة، إىل عين  9111طفل، مبا جمموعه  1511
 وزير؟سيذهبون السيد ال

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضسلوا السيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

شكرا، نبدا ابألخري، السيد النائب احملرتم، ما توقفش 
املخيم احلضري دايل الدار البيضاء، ما توقفش، هادوك إشاعات، 

ن و هادوك ال خيدمو مصاحل بعض األطراف، عان كنرفض ابش يك
موظف دايل الوزارة هو يف نفس الوقت رئيس مجعية السلي كدير 
هاد الشي، ما يكونش خصم وحكم. اثنيا ألول مرة، عان كنسمع 

مسليون درهم هاد املخيمات،  3أبن جمسلس الدار البيضاء كيمول 
مل يكن لنا عسلم لدى الوزارة، عاد كنكتشفوها، والوزارة تتحمل 

 3م. إذن السؤال كيتطرح حول العبء دايل هادوك األطفال كسله
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د مسليون درهم. إذن هناك من تضررت مصاحله، هو السلي ما 
ابغيش يدير خدمتو، ولكن حنا عان شخصيا، والنيات احلسنة يف 
الوزارة، وانتما، غادين نديو دوك الوليدات لسلمخيم، وغادي يكون 
املخيم احلضري رغم عنفهم، وماشي غري يف الدار البيضاء، الدار 

يضاء وفاس وطنجة وعكادير، مجيع املدن السلي كان فيها الب
املخيمات احلضرية، ابش حنسمو هاد النقاش بشكل رمسي، فيما 

 ....يتعسلق

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير عسلى مسامهتكم القيمة. ننتقل إىل 
قطاع الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي. وقد مت 

ملرتبطة ابلقطاع بطسلب من احلكومة. السؤال جتميع األسئسلة ا
األول، سؤال عن التوزيع اجلهوي ملشاريع خمططات التسريع 
الصناعي لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل 

 .لسلوحدة والتعادلية، تفضسلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد بلحسان

 شكرا السيد الرئيس،

وطني اجلهوي لسلمشاريع الصناعية خسلال يعرف الت
واضحا. ويف هذا اإلطار نسائسلكم عن عسباب إقصاء بعض 
اجلهات ويف مقدمتها جهة درعة اتفياللت من املشاريع الصناعية. 
وماذا ستقومون به ملواجهة هاد اخلسلل؟ وما هو برانمج احلكومة 
 لتأهيل اجلهات اليت ال زالت تعاين من ضعف البنيات التحتية

 .الضرورية الستقطاب االستثمارات الصناعية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضسلوا السيدة الوزيرة

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير  اخلارجية ابلنيابة عن
 :لتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالصناعة وا

 شكرا السيد النائب احملرتم،

 شكرا السيد الرئيس،

إذن نظرا لألمهية اليت تسلعب إحداث البنيات التحتية 
الصناعية لسلنهوض ابجملال الصناعي، اعتمدت الوزارة يف إطار 

اخلاصة بقطاع الصناعة، عسلى إجناز  االسرتاتيجيةاملخططات 
ان ريع املهمة اليت تصاحب التنمية اجملالية عرب ضمجمموعة من املشا

تنمية اقتصادية متوازنة، تعتمد عسلى أتهيل العنصر البشري وخسلق 
 .قيمة مضافة عالية

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، تفضسلوا السيد النائب

 :النائب السيد حممد بلحسان

ديورة مفيما خيص هذه املشاريع املهمة، كنعرفوها أبهنا 
الرابط،  -الدار البيضاء -غري يف املناطق الثالثي دايل طنجة 

ابراكا من هاد الشي. كتعرفوا السيدة الوزيرة، أبنه تعترب بالدان 
اتفياللت جهة معدنية ابمتياز. هذا جيب تثمني هادوك  -درعة

املعادن السلي كتمشي من هنا مادة خام، هذا جيب التثمني دايها، 
تثمني دايها، خاص البد من التشجيع مستثمرين، وابش ميكن ال

ابش يديرو معامل متة ومصانع، ولكن ابش ميكن هم جييو خاص 
حتفيلات، وهاد التحفيلات عشنو هي؟ التخفيض من الضرائب، 
حنا ما كنقولوش تعفيوهم ولكن التخفيف. اثنيا البد من ربط 

بعيدة،  يالسكك احلديدية، ألنه ابلنسبة لسلمناطق الصناعية السل
خصها متر منها السكك احلديدية، التكوين املهين، اثلثا البد من 

 ..التحفيلات
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 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضسلوا السيد  شكرا
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد احلفياين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الوزير احملرتم،

 السيد الرئيس،

يؤسفين السيدة الوزيرة عن عذكركم عن إقسليم سيدي سسليمان،       
 القنيطرة، ارتفع معدل البطالة حيث-سال-التابع جلهة الرابط

عصبح عكرب معدل عسلى مستوى اجلهة. وهذا انتج عسلى عن 
معمالن إبقسليم سيدي سسليمان عغسلقا؛ معمل السكر ومعمل 

هاته املعامل كانت معامل لسلتسلفيف،  9الكارتون. ابإلضافة إىل 
موظف، مما عدى إىل هاد الوضعية  51.111توظف عسلى األقل 

احلالية. هذا نطسلب منكم السيدة الوزيرة احملرتمة، العمل عسلى إجناز 
إبقسليم  agro-pôle املركب اخلاص مبعامل تسلفيف احلوامض

 .سيدي سسليمان وسيدي قاسم، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .لسيد النائبشكرا، تفضسلوا ا      

 :النائب السيد حلسن حداد

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

ابلنسبة إلقسليم خريبكة، كاين هناك منطقة صناعية مربجمة       
منذ سنوات يف مجاعة "بين خسلف"، وهادي موجودة والعقار دايها 
موجود، وكذلك الرغبة من طرف السكان والفاعسلني احملسليني ابش 

حيل الوجود. ولكن اآلن ما كاينش شي  ميكن ها عن خترج إىل
ختطيط وال شي نية ابلنسبة إلخراج هاد املنطقة الصناعية. كتعرفو 

األمهية الصناعية واألمهية االقتصادية ابلنسبة خلريبكة، كالطاقات 
املنجمية املوجودة هناك، الطاقات املعدنية إىل غري ذلك... هذه 

قه بني مدينة منطقة مهمة جدا، هناك قطب صناعي جيب خسل
خريبكة وواد زم والفقيه بنصاحل، ولكن هادي منطقة صناعية 
 امربجمة يف منطقة "بين خسلف" إما غادي نقولو راها كاينة عو م

 .كايناش

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال.       
 .السيدة كاتبة الدولة ردكم

كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة   السيدة ارقية الدرهم،
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير  اخلارجية ابلنيابة عن
 :الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 شكرا السادة النواب احملرتمون،

ناك ه ما كاينش هغري يف إطار هاد املشروع السلي كنقول أبن      
أتهيل هاد املناطق، هناك أتهيل. ليس هناك حيف ابلنسبة لبعض 
املناطق السلي كاينة يف املغرب، والدليل عسلى ذلك، رمبا غنعطيه لكم 
ابإلحصائيات، عنه كاينة املناطق الصناعية السلي كاينني دااب، بصدد 

هكتار، "هستال"  931آيت مسلول" : -دايها يف "اتسيال
هكتار،  54,2هكتار، "سال اتبريكت" :  51ش : ابلعرائ

 911زانتة" : -هكتار، "الربنوصي 15"التقدم" ابلرابط : 
 123هكتار، "بنسودة" فاس :  51هكتار، "الداخسلة" : 
هكتار إىل آخره من املناطق  2,2هكتار، "إملورن" : 

 ...الصناعية

اك نهذا ما كيمنعش أبن عان متفقة معكم أبن هناك خسلل، ه      
عيضا الزم عننا نكونوا، يعين، عننا نليدو حنفلو يعين من عجل أتهيل 
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هذه املناطق الصناعية. ولكن الوزارة عيضا، دؤوبة عسلى هذا العمل، 
وترمي إىل النهوض بقطاع الصناعة واملقاوالت بصفة عامة، 
وابإلستثمار بشكل خاص، بتنسيق وبشراكة مع كافة املتدخسلني 

من عجل إنشاء صناديق خاصة لدعم  عسلى الصعيد اجلهوي،
ها استثمار حمسلي، ومتويل املشاريع التنموية الصناعية اليت تتم دراست

 .مسبقا من طرف الوزارة

عيضا هناك من األمور السلي كتقوم هبا الوزارة، وضع رؤية       
السلي عندها فيها إسرتاتيجية مهمة جدا، وهي استفادة اجلهات 

من عجل جتربة منوذجية عرفتها مثال من هاد املخطط الصناعي، 
ماسة، كمرحسلة عوىل يف التنليل اجلهوي، وذلك يف -جهة سوس

إطالق مشاريع صناعية واستثمارات خمتسلفة التخصصات، معتمدة 
من جهة عسلى املنظومات الصناعية كمواد البناء وصناعة السفن، 
ترحيل اخلدمات الصناعية، إىل آخره... وعيضا هناك عمثسلة عخرى  
كمثال "اتزة"، السلي فيه حىت هو واحد أتهيل صناعي مهم جدا، 

 .وعيضا مناطق عخرى

هكتارات السلي هي يف  4اتفياللت، هناك -ابلنسبة لدرعة      
 4صدد مشروع التأهيل الصناعي، مشروع مهم جدا السلي فيه 

هكتارات كمرحسلة عولية ابلنسبة لسلقدرة يف املنطقة وعيضا ابلنسبة 
ي، فكتعرفو فهاد األمر هذا، هناك وعاء عقاري السلي  لسلوعاء العقار 

كيأثر عسلينا وهو حىت هو عاجل. ولكن كنقول أبن املشاريع السلي 
 91بغالف مايل  5111اتفياللت غتنطسلق يف -غتكون يف درعة

علف درهم، كمرحسلة عولية كتهتم بقطاعات متعددة  911مسليون و
ي ارات وهذا غادمنها الطاقات املتجددة ومنها قطاع صناعة السي

 ...يكون

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، سؤال عن التدابري اليت إختذهتا 
احلكومة يف جمال أتهيل املناطق الصناعية لسلسيدات والسادة 

النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب 
 .احملرتم

 :النائب السيد سعيد الضور

 سيد الرئيس،شكرا ال

السيدة الوزيرة، نسائسلكم عن التدابري اليت إختذهتا احلكومة فيما 
 خيص أتهيل املناطق الصناعية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضسلوا السيدة كاتبة الدولة

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير  ارجية ابلنيابة عناخل
 :الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم، إذن ابلنسبة لتأهيل املناطق 
الصناعية، فكتعرفوا أبن هناك خسلل، كان هناك خسلل منذ 

وطين وجاء الربانمج ال الثمانينات ابلنسبة لتأهيل هذا املناطق،
ألجل  5112لسلمناطق الصناعية السلي بدا التفعيل دايلو يف 

 .إحصاء وإعادة أتهيل هذه املناطق الصناعية

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب

 :النائب السيد سعيد الضور

  اختالالتو شكرا السيدة الوزيرة، حقيقة اعرتافكم أبن هناك خسلل 
لرغم من اإلصالحات اليت حاولت الدولة إدخاها كبرية، ألنه اب

عسلى هاد اجملال، إال عنه حيل يف نفسنا عنه بعد يعين سنني ما زلنا 
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متعددة، فهناك، بشكل عام، ارتفاع تكسلفة العقار  اختالالتنرى 
ول مقارنة ابلد االستثماريةضمن الكسلفة اإلمجالية لسلمشاريع 

عدالة ذلك هناك غياب الاملنافسة واليت هي يف مستوى بسلدان، ك
اجملالية يف إقامة هذه املناطق وهو ما من شأنه عن يضيع فرص  
كثرية الخنراط عدد من جهات يف برانمج التسريع الصناعي، 
ويبقى مشكل غياب تشريع صارم السلي تيضبط سوق العقار 
الصناعي مبنع املضارابت وإللام املستفيدين ابلشروع يف إجناز 

زمين مدقق، ووفق مقتضيات كناش  مشاريعهم حسب جدول
حتمالت من عبرز هذه املعيقات، إضافة إىل ضعف نسبة إجناز 

ل ابملناطق الصناعية، وهو ما عدى إىل حتوي االستثماريةاملشاريع 
البقع املخصصة عصال ملشاريع اقتصادية إىل دور سكن 
ومستودعات وقاعات احلفالت إىل آخره، وهاد الشي بطبيعة 

واحد الظاهرة دايل املضاربة، وابلتايل الرشوة  احلال تيعطي
املستفحسلة، كذلك، يعين، الحظنا نقص عو غياب شبه كسلي 

 ..لبعض اخلدمات كاإلانرة واألمن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضسلوا 
السيد النائب احملرتم. الصوت الصوت، الوقت، امسح يل السيدة  

 .لدولةكاتبة ا

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير  اخلارجية ابلنيابة عن
 :الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

إذن، كيف ما قسلت لك السيد النائب احملرتم، عننا  
نشاطرو بعضيتنا يف اإلختالالت السلي كاينة وهو السلي جعل من ك

الوزارة عننا، يعين، مع مطسلع األلفية عو القرن املاضي، بداية القرن 
بدينا عو ال  5111املاضي، عننا ندخسلو القرن املاضي، يعين، يف 

فكانت هناك واحد  شفنا االختالالت 5111ل  1111من 
ر السلي كاينة، وعان كشاط ختالالتلالاحلصيسلة دران واحد الدراسة 

 وهي العقار اختالالتمعاك الرعي أبهنا من األمور السلي فيها 
الوعاء العقاري وهاذ احلصيسلة هاذي عو فهاذ املدة هاذي دايل 

كان هناك جرد املناطق الصناعية، متويل عشغال   1111-5111
ق و إعادة التأهيل من خالل إما ميلانية الدولة عو من ميلانية صند

احلسن الثاين، ابلرغم من هذا الربانمج ساهم بشكل مسلموس يف 
حتسني وضعية العديد من املناطق الصناعية، كيفما قسلنا إال عنه  
كيواجه بعض العراقيل، وهاذ العراقيل ذكرتو منها كثرية منها الوعاء 
العقاري وعيضا هناك ضعف اخنراط مجعيات عرابب املصانع يف 

 من عشغال إعادة التأهيل الذي االنتهاءعيضا هذا الربانمج، وقدرة 
يبقى رهينا دائما مبدى قدرة الفاعسلني احملسليني عسلى الوفاء 

ع ، ولذلك قررت يعين قررت الوزارة منهجية انتقاء املشاريابلتلاماهتم
اليت من شأهنا عن تستفيد من دعم الوزارة عن طريق طسلب إبداء 

مية ل املندوبيات اإلقسلياإلهتمام والذي يعسلن عنه سنواي من خال
لسلوزارة، ويتم انتقاء املشاريع حسب جمموعة من املعايري نذكر من 
بينها معدل تثمني الذي جيب عن يكون مرتفعا، إشراك الفاعسلني 
احملسليني إلمتام الرتكيبة املالية لسلمشروع وجيب عن يتضمن برانمج 
املشروع إحداث مقر لسلجمعيات مستثمري املنطقة، كل هذه 

 ..جراءات كتخولاإل

 :اجللسة السيد رئيس

شكرا السيدة كاتبة الدولة، آخر سؤال يف هذا القطاع 
سؤال عن اتفاقية التبادل احلر لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .من فريق التجمع الدستوري، تفضل

 :النائب السيد عبد الرمحان أبليال

هنا مل حتقق السيدة الوزيرة، اتفاقية التبادل احلر عابنت ع أن
األهداف املنشودة منها، هذا السؤال عشنا هي اإلجراءات واش 
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احلكومة كتفكر يف إجراءات إلعادة النظر يف هاذ اإلتفاقيات؟ 
 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تفضسلي السيدة كاتبة الدولة

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
تصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة واالستثمار والتجارة واالق

 :اخلارجية

شكرا السيد النائب احملرتم عسلى هذا السؤال املهم جدا 
 السلي هو اتفاقية التبادل احلر، احنا ابلنسبة لنا عمام اتفاقية التبادل

احلر ما عّمران ما خصنا انخذوها مبفهموم احملاسبات، يعين شحال 
هدف منها عكرب عطاتنا شحال غناخذو وشحال عطاتنا ألنه ا

من هذا هو عيضا فيه جسلب استثمارات، إحداث مليد من 
ة مناصب الشغل والدفع بنسيج اإلنتاج الوطين إىل حتسني التنافسي

 .واجلودة

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيبكم، تفضسلوا السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرمحان أبليال

 نهكاين هناك واحد شبه إمجاع عسلى ع  ،وعسلى كل حال
املغرب مل يستفد كثريا من هاذ اإلتفاقيات وعن احلاجات السلي 
استافدها هي حاجات ضيقة جدا، وهذا حنن نعتقد يف كل 
األحوال أبنه حان الوقت لسلشروع يف إجراء تقييم شامل لكل هاذ 
ا اإلتفاقيات طبعا مبعية مجيع الفاعسلني يف هاذ اإلطار، ونعتقد عيض

وقع قوة وليس موقع ضعف جيب أبن الدولة وهي تفاوض من م
عن تغري من منهجية التفاوض إبشراك املهنيني املصدرين املعنيني 
فهاذ التفاوض، ابلرتكيل عسلى الدول اليت ميكن عن تستقطب 
بسهولة الصادرات املغربية حبماية املنتوج الوطين وابحلرص عسلى 

عدم جعل املغرب سوق الستهالك منتوجات الدول األخرى، 
اة مع ذلك الدولة عيضا مدعوة لدعم الصادرات ودعم وابملواز 

 ..املقاوالت الصغرى واملتوسطة، يف هذا اإلطار

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ردكم السيدة كاتبة 
 .الدولة تفضسلي

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
قتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة واالستثمار والتجارة واال

 :اخلارجية

إذن ابلنسبة يل عان هاذ اتفاقيات  شكرا السيد النائب،
التبادل احلر ما ميكنّاش نقولو كيفما قسلنا أبهنا قضية حماسبات، 
ولكن ممكن عننا نقولو أبهنا حققت نتائج، والنتائج السلي حققتها 

ينات، من الثمانهي عوال هذا خيار سيادي السلي مشى فيه املغرب 
وهو عننا انفتحنا عسلى اقتصادات عخرى وعسلى عسواق عخرى، وهو 
السلي كيخول املنتوج املغريب الوطين عنه ينفتح ويسلقى عسواق عخرى 
وهذا كنظن أبنه عكرب رهان، عكثر من هذا جلسلب االستثمارات 
خلسلق فرص الشغل ومن هاذ فرص الشغل ممكن عننا يعين بعض 

ع هنا يف املغرب وكنعاودو إعادة هيكسلتها األمور السلي كتصنّ 
وتصديرها لسلخارج، فما ميكّناش نقولو أبن اتفاقية التبادل احلر ما 
استافدش منها املغرب، عكرب استفادة لسلمغرب منها اتفاقية التبادل 

منفتح عسلى اقتصادات عخرى، عكثر  احلر وهو عنه اقتصاد وطين
نائب شرتو ها السيد المن هذا عنه خبصوص النقطة األخرية السلي 

احملرتم والسلي هي مهمة جدا، وهي منهجية التفاوض عسلى الصعيد 
الوطين، إذ حنا كيفما ذكرت أبننا يف وضعية إجيابية ويف وضعية 

 ...الرابح يف هذه
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة عسلى حسن مسامهتك يف هذه       
، مرحبا قة واملعادن والتنمية املستدامةاجلسلسة. وننتقل إىل قطاع الطا

السيد الوزير. سؤال عن وضعية عمال وعامالت املناجم ابملغرب 
لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر امحني

 شكرا السيد الرئيس،

 امالت املناجم عربالسيد الوزير احملرتم، يعيش عمال وع      
خمتسلف املدن املغربية ويف ظروف ال إنسانية. إذن نسائسلكم السيد 
الوزير، عن التدابري واإلجراءات امللمع القيام هبا لرد اإلعتبار هذه 
الفئة وإعادة تشغيل املناجم املتوقفة من إقسليم ميدلت منوذجا؟ 

 .وشكر

 :السيد رئيس اجللسة

 .وابكمتفضسلوا السيد الوزير ج      

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

عشكر السيد النائب احملرتم عسلى طرح السؤال. عوال هبذا       
التعميم ال عتفق معك، يعين دائما اإلنسان جيب عن يكون عادال 

واحد كيشتغل يف املناجم،  31.111يف حكمه، كاين 
بطريقة مباشرة ما نتكسلمش عسلى شركات املناولة،  31.111

الشركات السلي كيشتغسلو معهم يف النقل، الشركات السلي كيشتغسلو 
معهم يف اخلدمات، واآلن بصدد إعداد ما يسمى ابملرصد الوطين 
لسلمعادن ابش تعطينا معطيات كامسلة. وابلتايل هاذ البد.. كاين 

مراقبة،  1111دران  5111فعال بعض اإلختالالت ولذلك يف 
رخصة دايل البحث ألن ما   111دايل املناجم، وعزلنا  1عغسلقنا 

كانتش مسلتلمة ابلشروط دايل البحث، وهاذ الشي حنا مستعدين 
لو. وعؤكد لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني، ععددان النظام 
األساسي لسلمنجميني اآلن راه كاين مشاورات مع النقاابت ابش 

اية اإلستثمار ومحاية العمال يف املناجم مبا غيكون عادل بني مح
خاصها تكون  "la sous-traitance" فيه السلي كيدير املناولة

 .فيه الشروط دايل شركة متكامسلة األركان

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد مصطفى الكردي

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد الوزير احملرتم،

نشكركم كثريا وننوه ابجملهودات اليت تقومون هبا من عجل       
النهوض بقطاع الطاقة واملعادن. السيد الوزير احملرتم، يف ما خيص 
عمال املناجم، ننتظر منكم جمهودات إضافية من عجل حتسني 
وضعية وظروف عمسلهم بشكسلي حيقق هم كرامتهم اإلنسانية. هذه 

صاد مرابطة داخل املناجم من عجل اإلقتالفئة السيد الوزير احملرتم، 
الوطين، واملوت يرتبصهم من كل جانب، هذه الفئة السيد الوزير، 

حادثة مميتة خالل  11تعاين من خطورة حوادث الشغل املميتة؛ 
. هذه الفئة السيد الوزير، تتعرض ألمراض ملمنة وخطرية 5111

وكسجني مع ألبسبب الغبار والغازات املنبعثة داخل املناجم وقسلة ا
 غياب عناية طبية وتوفري طبيب خاص وعدوية كافية ابملستوصفات

اجملاورة لورشات املناجم كمنجم "زكوندر" إبقسليم اترودانت، ومنجم 
"عقا" إبقسليم تلنيت منوذجا، غياب كذلك وسائل احلماية والوقاية 
من خماطر العمل وغياب التحسيس والتكوين هذه الفئة. السيد 

 ...ناك بعض املقاوالت املنجمية تعتمد طريقةالوزير، ه
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال. تفضسلوا       
 .السيد الوزير، ردكم عسلى التعقيب

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

ال منني عة احلهاذ املالحظات انخذوها بعني االعتبار، بطبي      
غادي جيي إن شاء هللا مشروع القانون، راه غادي ميكن اإلخوان 
يقرتحو عشنا هي والسادة الربملانيني يقرتحو اشنا هي يعين 
اإلجراءات السلي ميكن لينا ابش يكون العمل يف ظروف حسنة. 
لكن مرة عخرى، يف إطار التوازن بني تشجيع اإلستثمار السلي 

، خسلق فرص الشغل وال سيما عن املخطط ضروري ابلنسبة لسلبالد
املنجمي اآلن هو تضاعف ثالثة املرات يعين عدد الشركات 
والدخل دايل البالد دايلنا من املعادن. فإذن تشجيع اإلستثمار 
مع محاية العامسلني، كما قسلت لكم القانون النظام اجلديد 

ي هستالحظون عن فيه كثري من اإلجراءات وكثري من التدابري السلي 
فيها محاية مبا فيها اجلانب الصحي، تقوية املناحي دايل الصحة 
والسالمة، نللو إىل املقاوالت الصغرى واملتوسطة نديرو الشبكة 
دايل التعاونيات عسلى مستوى املناجم، اآلن منطقة بكامسلها السلي  
كانت كتشتغل بطريقة تقسليدية وظروف سيئة اآلن راه  

 ...أتيت االستثمارات إليها خاص هبا، اآلن بدعت قانون كاين

 :السيد رئيس اجللسة 

شكرا السيد الوزير، سؤال متعسلق بربانمج الكهربة القروية       
الشمويل لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد نور الدين قشبيل

 شكرا السيد الرئيس،

ل ال عحد ينكر اجملهودات املبذولة يف سبي الوزير احملرتم،السيد 
طاعية ق واسرتاتيجياتوضع وتنفيذ عدد من املشاريع وبرامج 

تنموية وعمهها برانمج الكهربة القروية، واليت وصسلت نسبته عكثر 
ليت ا االسرتاتيجية. لذا نسائسلكم السيد الوزير، عن %12من 

شمولية مع  القروي ابلكهربة السيتم تنليسلها لتعميم وتلويد العامل
مراعاة اإلشكاليات السكانية واخلصوصيات اجلغرافية كإقسليم 

 .اتوانت وعزيالل منوذجا؟ شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير، تفضسلوا      

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

بة مجيعا يشهدون عن بالدان احلمد هلل يف املاء طبعا املغار       
والكهرابء وصسلنا إىل مستوايت قياسية، ميكن يل نقول لكم بدون 
 مبالغة اآلن عصبحت، يعين، قضية املغرب فيما يتعسلق ابلكهربة يف
العامل القروي مدرسة يف العامل، واآلن راه بدينا كنديرو تكاوين 

 .لصديقة يف هذا اجملاللكثري من الدول، يعين، الشقيقة وا

طبعا الكمال هلل، ما زال عندان خصاص، ولذلك يف الربانمج       
دايل الفوارق اإلجتماعية واجملالية راه غنمشيو لسلدواوير السلي 
تبقت، عان عندي اإلحصائيات ميكن يل نسسلمها لسلسادة النواب، 
إقسليم إبقسليم، شحال من دوار ما زال، شحال من عدد من ما 

ملنازل السلي ما زال، واشنو هو اآلن الصفقات اليت يسمى اب
عطسلقت، والصفقات السلي اآلن نعدها ابش ميكن لنا، إن شاء هللا، 

 .%111نوصسلو ل

لكن نبغي نقول لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني، العامل       
القروي كان كيطسلب اإلانرة عسلى ابش.. ولكن اآلن وىل كيطسلب 

ة مبعىن، غندوزو لربانمج آخر لتأهيل الشبكاخلدمات االقتصادية، 
الكهرابئية ابش نستاجبو لألنشطة اإلقتصادية املذرة لسلدخل يف 

 .العامل القروي
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 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، تفضل      

 :النائب السيد ادريس الثمري

 شكرا السيد الرئيس،

يوكم ومة، وكنبغكنثمنو هاذ اجملهود السلي كّدير احلك  -عوال      
تّداركو التأخر السلي ميكن واقع يف عدد من اجلماعات القروية 

 نعطي مثال يف إقسليم آسفي مجاعة "العمامرة"، "املراسسلة"؛

من بني األهداف األساسية دايل هاد املشروع هو  -اثنيا      
عن املواطن القروي استافد من الربط. السلي كنسجسلو، السيد الوزير، 

ك الشرط السلي دايرين انتما يف املسطرة دايل اإلستفادة هو عنه هادا
السلي كتعسلق بشهادة الربط السلي كيعطيها رئيس اجلماعة. كتعرفو 
أبن هاد املوضوع كيدخل فيه حساابت ضيقة انتخاابوية وكنعطي 
مثال، منوذج عن مجاعة "جلولة" إبقسليم آسفي حارمني اليوم 

ادي يف املسطرة ألن ه املواطنني، لذلك كنطالبوكم ابش تعدلوا
مسألة تنظيمية وختسليو الناس يستفادو من الكهرابء ألن هذا حق 
اجلميع؛ اثنيا هادوك اإلتفاقيات التكميسلية واحد العدد دايل 
اجلماعات السلي هي ضعيفة، خاص الصندوق دايل حماربة الفوارق 

 اإلجتماعية يدخل ابش يدعم هاد اجلماعات القروية؛

تفّعسلوا السيد الوزير، القانون دايل الطاقات خصكم -اثلثا      
املتجددة وتسمحوا لسلمواطنني واخلواص ابش ينتجوا الطاقة 

 ويضخوها يف الشبكة دايل..؛

صيانة يف ال االختالالتوعخريا، السيد الوزير، هناك عدد من       
دايل هاد الشبكة وكذلك يف تسهيل مأمورية الفوترة وتسهيل 

واطنني كنطسلبو منكم تسّهسلو هاد املسطرة، األداء ابلنسبة لسلم
 .وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف، تفضسلوا      

 :النائب السيد حممد احلمداوي

السيد الوزير، املذكرة الوزارية اخلاصة ابلعداد املشرتك ما        
كيستافدوش منها الناس دايل العامل القروي ابلعرائش، خاصة 

"العوامرة". مسّلي كيمشيو يتقدمو الناس ابلطسلب نتاع األسرة   مجاعة
كبرية يف نفس املسكن ما كريخصوش ليهم ابش يستافدو من 
العداد وكيقولو لو ايال كانت دار فوق دار وال بيت فوق بيت 
ميكن لو يستفد، عي التقسيم العمودي مقبول ولو يف العامل 

داك الناس تستمر ه القروي، يف حني األفقي ما مطسلوبش وكتبقى
السلي ساكنني فديك الدار كيأديو ابلفواتري العالية، فهل من حل 

 .هذا املشكل، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضسلوا السيد الوزير      

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 عان غادي نبدا هباد النقطة األخرية، سبق صرحت ببعض      
األرقام. كنبغي أنكد أبنه عحد األسباب دايل الغالء دايل الفاتورة 
هو عن جمموعة من العائالت يف العامل القروي داخل املدينة كيكون 
عندهم عداد واحد. فسلما كيكون عندهم عداد واحد كيدخسلو يف 
الشطر الثالث والرابع واخلامس وابلتايل تيكون غايل. اآلن نشتغل 

ار ة ابش يويّل يعين هاذ الشي انخذوه بعني اإلعتبمع وزارة الداخسلي
وعن يعمم حىت تويلّ| كنقسّموه عسلى العائالت، وابلتايل غيولّيو  
كيدخسلو يف الشطر األول والثاين السلي إن شاء هللا غادي يكون 

 .خمفض من انحية التكسلفة ابلنسبة لسلمواطنني

د الرقم، حاآلخر فيما يتعسلق بتحسني الشبكة، نعطي وا األمر      
د  119يف الكهربة  5151اليوم حجم االستثمار من اآلن إىل 
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الطاقات املتجددة يعين لكي  119ايل املسليار دايل الدرهم، 
دايل املسليار دايل الدرهم كسلها خاصة بتحسني الشبكة،  2ابش.. 

ولذلك عان جاهل إيال كانوا السادة الربملانيني ابألقاليم مع السادة 
فني كاين اإلشكال دايل الشبكة ألن هناك ميلانية  العمال اعطيوان

ضخمة مرتبطة، ألنه ما كاينش شي استثمار بدون حتسني 
 .الشبكة، ألن هاذيك هي الطريق منني غاتدوز منها الكهرابء

فيما يتعسلق ابلطاقات املتجددة، املواطن عندو احلق راه كثري       
ىن  غاز"، مبعمن الفالحا اآلن بداو كيستعمسلو كيعوضو "بوطا

كيمشيو لسلطاقات املتجددة القانون يسمح. فني كاين اإلشكال؟ 
هذاك الشي السلي بقا واش يعطيوه يبيعوه؟ هذا خصو واحد 
الرتتيبات ألن كاين توازن، مث عيضا شروط دايل الربط را حنا مع 
وزارة الداخسلية ابش نسهسلو العمسلية. املواطن كيسكن، كيقّري 

سكىن حمسوب عندو شهادة إدارية،  اوالدو، عندو شهادة ال
كيصوت هنار االنتخاابت ما ميكنش مننعوه تيخص تكون واحد 
املسطرة وحنا مع وزارة الداخسلية ابش نبسطو هاذ العمسلية جلميع 

 .املواطنني إن شاء هللا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير عسلى حسن مسامهتكم يف هذه اجلسلسة.       
لتسلفلي توقف كيف ما قسلت لكم يف السادسة عخربكم عن البث ا

والنصف، واضع السؤال هم احلق ِيؤجسلوه عو يوضعوه، وعسلى هاذ 
الشي ابش قسلت لكم قبايل كون عّجسلنا الصالة قسلتو يل الّ.. نعم، 

 .تفضسلي السيدة الرئيسة

 :النائبة السيدة ءامنة ماء العينني

اذ اإلختيار جلسلسة، هالّ السيد الرئيس، بصفتكم رئيسا هاذ ا      
السلي عطيتو غري منظم ابلنظام الداخسلي، ال ينظم النظام الداخسلي 
حق النائب يف عن يؤجل سؤاله يف ارتباط ابلبث التسلفلي. 
اإلشكالية دايل البث التسلفلي هاته يفرتض مبكتب جمسلس النواب 

عن يناقشها مع القناة املعنية، ولكن اآلن إيال اختاروا النواب عن 
وا غنوليو يف إشكال سنجد نفسها من الصعوبة عن ندبّره يف يؤجسل

 .إطار النظام الداخسلي، هاذي فقط إشارة السيد الرئيس، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

عان كنت طرحت قبل اليومن اليوم استثنائي راه ما كاين 
بث دااب بشوية عسلينا، حبيث األخ قال يل غري زيد. عان طرحت 

ي البث راه غيتوّقف، كاين ظرف استثنائعسليكم قسلت ليكم عودي 
اليوم، كاين نقل املباراة دايل قسلنا نؤجسلو الصالة، اآلن عان ماشي 
غّدا غيبداو حيتجو هاذ السادة النواب عن األسئسلة دايهم.. إيه إيه 
من حقهم هذا حقهم السيدة الرئيسة، من حقهم عان كنعسلمهم 

ان فلي عو ال؟ وعاآلن واش يطرحو األسئسلة دايهم بدون بث تسل
داخل دائما يف النظام الداخسلي، هذا استشارة ألنه من حقهم ما 
يطرحوهاش تفضل السيد الرئيس. إذن ننتقل لسلشؤون العامة 
واحلكامة سؤال عن ضعف جناعة سياسة مراقبة.. اقعد السيد 
الرئيس.. لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني فريق األصالة 

 .د الرئيس احملرتم تفضسلواواملعاصرة، تفضسلوا السي

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

السيد الوزير، قبل ال نطرح عسليكم السؤال، عريد عوال عن       
عقدم نوع من االعتذار، ألنكم وزير حتظون بثقة جاللة املسلك، وما 
دامت هذه الثقة مستمرة فال عحد ينازع يف صفتكم ويف شخصكم  

ة نا ما يكتب حنن يف مؤسسة دستوريكوزير. عريد كذلك.. وال يهم
واملؤسسات الدستورية ها قواعدها. وبصفتكم كوزير، عريد عن 
عطرح سؤاال حول ضعف جناعة سياسة مراقبة األسعار. عنتم 
تعرفون السيد الوزير، أبنكم تراقبون األسعار خاصة يف شهر 
رمضان وكذلك يف فصل الصيف وكذلك تكون هناك يف بعض 

ئية ضغط اجتماعي، وضغط السوق مما يؤدي إىل املناطق الشاط
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ارتفاع األسعار. هل هناك سياسة ضغط؟ مث ما هي النجاعة السلي 
 .شفتوها بعد التجربة السلي متت يف رمضان؟ شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير مرحبا، تفضسلوا      

مة و السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلك
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

 .بسم هللا

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

كون تكّمّل شي شوية هذاك االعتذار هذاك الكذوب السلي        
كان حىت هوا، ابش جتمع شوية.. وسكيت عنت.. مالك عنت.. 
 تنقول مراقبة األسعار ومراقبة اجلودة، جوج دايل العناصر ما

حمددة  السلي احلكومة ميكنش نفرقو األسعار عسلى اجلودة. كاين مواد
األسعار دايها ما ميكنش حترك حبال األدوية، حبال املاء، حبال 
الكهرابء، حبال البوطا وغريو... وكاين مواد حمررة، هاذ املواد احملررة 
اآلن مثال املواد الفالحية ضروري تدوز من سوق اجلمسلة، ضروري 

خالل شهر  2121واتري وغريو، وععطينا لسلناس رقم تكون الف
رمضان، عدد كبري من الناس َعْيْط، إذن خاصنا نشكرو الناس 

خرجة وعكثر  14.111السلي سهرو عسلى هاذ الشي، عسلى املراقبة، 
طن مت إتالفها، ابش نضمنو اجلودة والصحة داملواطن،  451من 

 .واملراقبة راه مستمرة حىت خارج شهر رمضان

 :سيد رئيس اجللسةال

 .تفضسلوا التعقيب السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 شكرا السيد الوزير،

ال حنا خاصنا نفكرو يف احلقيقة يف إجياد هيئة تراقب        
األسعار طول السنة، ابش يبقى الضغط والضبط. هناك حرية 

شي زايدات السلي  األسعار راه كاين كذلك ما كانش خاص تكون
متس ابلدخل دايل املواطنني، مث عنه كاين هناك مؤسسات عخرى  
كتساعدكم حبال جمسلس املنافسة السلي عندو مشكل، اجملسلس 
اإلقتصادي واإلجتماعي السلي احلكومة دايلكم ما زال مادارت 
املرسوم ابش يتعينو انس جديد هذا هو السلي معرقسلها، معرقل 

ن املؤسسات خاص غري يصدر املرسوم، التجديد دايها وغريها م
خاصكم تصدرو مرسوم املرسوم مازال ما صدرش. هنار تقررو 
السيد رئيس احلكومةن يصدر املرسوم غادي تعاود اجملسلس 
االقتصادي وتعطي لسلطريق تصورها ورعيها يف جمموعة من القضااي 

 .اإلقتصادية

لشنآن،  ا السيد الوزير، قضية ارتفاع األسعار كتخسلق واحد      
كتخسلق واحد الشنآن بني القدرة الشرائية والسياسة احلكومية يف 
احلفاظ عسلى هاذ القدرة الشرائية، وكتخرج احلكومة ابلقدرة عسلى 
ضبط السوق وضبط األسعار. واآلن كتشوفو الوضعية مثال  
كينخفض الثمن دايل البنلين عو البرتول يف العامل وكريتفع عندان 

مل كسله منخفض، مثال واحد اجملموعة دايل املواد حنااي، إذن يف العا
األخرى كتنخفض يف العامل حبال السكر وحنا ابقية عندان الوضعية 
غالية، مراقبة األسعار ما تكونش فقط هاذوك الناس البساط، 
غتكون كذلك الشركة الكربى حبال السكر السلي عندهم نوع من 

طسلبو . لذلك حنا كناهيمنة واالحتكار، حبال الليت إىل غري ذلك
منكم السيد الوزير، توسعو املراقبة دايلكم ابش تفتحو اجملال 
لسلمراقبة لكي تكون يف خدمة حىت القدرة الشرائية داملواطن وتكون 
الدور دايلكم حلماية املواطنني من الشركات الكربى السلي عندها 
 وسائل كربى ابش تتالعب يف اجملال دايل املواد الغذائية السلي هي

 .املصدر احلقيقي دايل الثراء دايل البعض، شكرا السيد وزير
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 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب آخر، تعقيب إضايف؟ ال. تفضسلوا السيد       
 .الوزير

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

ون، ن املفروض تنفهمو القانومبا عننا يف مؤسسة دستورية، م    
وعن املرسوم ما جيي إال بعد تعيني الرئيس، وخاص هاذي بعدا 
تدخسلها لسلحاسوب؛ النقطة الثانية، اآلن جمسلس املنافسة واش 
غادي يتدخل يف سعر البطاطا، ويف سعر املطيشة، السلي الفالح 
الصغري كيجي يبيعها، ابش ما نعموش عاواتين نطرحو هاذ 

سلس املنافسة فهاذ الشي الشركات، يف اجملاالت السلي اإلشكالية. جم
فيها املنافسة وممكن تراقبوه واش فيه املنافسة ما كاينش احتكار 
يف اجملال الفالحي مثال، ما كاينش احتكار عند اجللار، ما كاينش 
احتكار يف احلوت.. إذن خاصنا حنطو كل حاجة يف اجملال دايها، 

 رمضان شددانها عكثر ألن كانت احلكومة مستمرة املراقبة، يف
 .ساعة 53ساعة عسلى  53التعبئة 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال عن الطبقة املتوسطة واإلجراءات       
احلكومية الكفيسلة بدعمها لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .الفريق احلركي، تفضسلي السيدة النائبة احملرتمة

 :دة حكيمة بل قساويالنائبة السي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، سؤايل هل من إجراءات حكومية لدعم الطبقة       
 املتوسطة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضسلوا السيد الوزير      

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

تنعمسلوه، تنعمسلوه لسلمغاربة. ولكن منني شوف كل شي السلي     
ري حتاريب الفقر، راه تيستافد، الطبقة املتوسطة كتستافد، بصفة غ

مباشرة ألن هم السلي كيدعمو، كل واحد عنده يف العائسلة شي 
وحدة فقرية وال مطسلقة كيدعمها، املدرسة اآلن منني كيحسنوا 

تغطية ن العسلى املدرسة ممكن يدير ولدو يف القطاع العمومي، اآل
الصحية حبرى جبنا توسع املهن احلرة شكون السلي غادي يستافد 
القطاع كذلك الشرحية املتوسطة. إذن كل عمل عمسلتوه يف هاد 
البالد كل شي كيستافد خاص الغين يستافد، خاص املتوسط 
يستافد، خاص الفقري يستافد، منني حنسنو مثال املدرسة حقيقة 

تافد دة ولكن الشرحية املتوسطة تسالفقري غادي يستافد من اجلو 
من اجلودة وكذلك نتمناوا إن شاء هللا حيطوا والدهم يف املدرسة 

 .العمومية، كيما كنت داير عان، السالم عسليكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة حكيمة بل قساوي

عال ير، فشكرا السيد الوزير عسلى جوابكم، السيد الوز 
هناك برامج عدة استفدات منها الطبقة املعوزة وملاين هاد الشي 
ولكن احنا ما كرهناش الطبقة املتوسطة عيضا حىت هي تستافد، 
من حقها فهاد احلكومات هادي جتهالهتا ملدة طويسلة، وكيما  
كنعرفوا أبن هاد الطبقة املتوسطة فهي احملرك األساسي لإلقتصاد 

 ازانت اجملتمعية وكينونتها ودعمها عمر ذاتوهي الضابط يف التو 
 .عمهية قصوى يف التنمية واالستقرار السياسي
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السيد الوزير، احنا كنا كنسمعوا عسلى اهجرة دايل املعطسلني، دااب 
والت هجرة املوظفني ومنهم دكاترة ومهندسني وعطر عخرى، 
فالسيد الوزير احنا خاص احلكومة تفكر يف دعم هاد الطبقة 

سطة، فنسبة الطبقة املتوسطة تراجعات حسب تقرير البنك املتو 
وهاد النسبة جد ضعيفة وتوسيع هاد القاعدة   % 12الدويل إىل 

كيسللم عسلينا رفع األجور وحتسني اخلدمات والتشغيل، والرتاجع يف 
النسبة راجع ابألساس إىل عن األسر اليت كانت من املفروض عن 

ة بسبب ت قدرهتا الشرائيتكون يف خانة الطبقة املتوسطة ضعف
تكبدها تكاليف متدرس عبنائها ابملدارس اخلاصة ونسبة مهمة من 
تكاليف التطبيب وعيضا تكاليف التنقل، وكل هذا بسبب طبيعة 
احلال اخلدمات العمومية يف املستوى املطسلوب كما عن هذه األسر 
تواجه صعوابت كبرية يف أتمني سكن يستجيب حلاجياهتا، 

البة عكثر من عي وقت مضى إىل إعادة النظر يف فاحلكومة مط
براجمها دعم الطبقة املتوسطة، السيد الوزير، نعطيك كمثال األرض  
كاينة، الشركات الوطنية املختصة يف البناء حىت هي كاينة نقدروا 

 ..حنفلوا هاد الطبقة املتوسطة، حبيث عن معظم األسر تتخبط بني

 :السيد رئيس اجللسة

د لنائبة احملرتمة، هل هناك تعقيب إضايف؟ ردكم السيشكرا السيدة ا
 .الوزير

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

السيدة النائبة احملرتمة، داك الشي السلي قسلت عان راه 
عاودتيه عنت غري بواحد الصيغة عخرى تكسلمت لك عسلى التعسليم 

إيه متافقني هاد الشي كنديروه ملن كنديروه. اآلن  تكسلمت عسلى
علف من الشباب وذكري ابلسلي عشر  11-21منني كنوضفوا 

آالف،  111سنني قبل احلكومة السلي فاتت عشر سنني داروا 
علف، هادو راه فيهم والد الشرحية  12احنا يف سنتني دران 

 يل املتوسطة تيقول له غري شغسلي اوالدي ما تليدنيش، غري قاد
الصحة، غري قاد يل التعسليم، ألن التحمالت هم السلي كثار، اآلن 
منني جني هاد مثال املرعة املطسلقة شكون السلي كان تيدعمها الفقراء،  
كيدعموها ديك الشرحية املتوسطة، إذن إيال هليت عسليا هاد 
احلمل، كندعم الطاقة الشرائية خصنا نفهموا شنا هي الطاقة 

ة سلشرحية احملدودة يف املوظفني راه الشرحيالشرائية، وابلنسبة ل
املتوسطة راه يف جماالت كثرية حىت يف القطاع اخلاص، الفالح، 

 ..الطبيب، املهندس، إذن احنا عندان الثقافة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم عسلى مسامهتكم القيمة، ننتقل 
والتنمية إىل آخر سؤال قطاع األسرة والتضامن واملساواة 

االجتماعية سؤال عن إسرتاتيجية الوزارة لسلنهوض مبؤسسات 
الرعاية اإلجتماعية لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 . التجمع الدستوري، تفضل

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، تسلعب مؤسسات الرعاية االجتماعية دورا 
ا ملا توفره من خدمات نبيسلة لفائدة شرائح واسعة من مهما نظر 

 اجملتمع، فما هي إسرتاتيجية الوزارة لتأهيل ودعم هذه املؤسسات؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضسلوا السيدة الوزيرة احملرتمة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،
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ارة سؤال ذي عمهية ابلغة والوز  لسيد النائب احملرتم، عوال طرحتما
ابلتشخيص جملموع مؤسسات الرعاية  5115قامت منذ 

تقرير هبذا التشخيص وحددان من  5114اإلجتماعية ونتج سنة 
خالله مداخل اإلصالح وكان عحد عهم هاته املداخيل التشريع، 

ا عسليه وكذلك السلي صادقتو  92.12لذلك كنا وجدان القانون 
ة السلي اليوم عند األمان االجتماعينيالقانون اخلاص ابلعامسلني 

العامة لسلحكومة، وهبذا ميكن عن نقدم جمموعة من اإلجراءات 
 .اإلصالحية يف هاته املنظومة

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

ة عندما نتساءل السيدشكرا السيد الوزير عسلى اإلجابة، 
الوزيرة عن وضعية هذه املؤسسات فإن تساؤلنا انبع عن شعوران 

ة ابملسؤولية اجتاه شرحية كبرية من اجملتمع تتميل ظروفها ابهشاش
وتعيش وضعية جد صعبة، ورغم صدور مؤخرا القانون رقم 

نثمن مبا جاء به تطوير التكفل وتوسيع وترية اخلدمات  92.12
 ت الرعاية اإلجتماعية بشخصية اعتبارية إىل غريومتتيع مؤسسا

ذلك، إال عننا ال زلنا جند بعض املؤسسات تعيش عوضاع جد 
معقدة من حمدودية املوارد املالية والبشرية وضعف احلكامة، وهو 
ما ينعكس سسلبا عسلى الفئة املستفيدة، وهنا نتكسلم السيدة الوزيرة 

اليت  عديد من املراكلال عسلى إقسليم مديونة كنموذج، حيث تتوجه
املالية دون استفادة الساكنة من  االعتماداتالعديد من مت صرف 

خدمات هاد املراكل، دار اخلري بسيدي حجاج كمثال، تستفيد 
منه مدينة الدار البيضاء واألقاليم اجملاورة، لكن السيدة الوزيرة ال 
تستفيد به مداومة من بعد الساعة الرابعة، فيتم استقبال عي 
شخص، عوضاع ملرية لألشخاص املتخسلى عنهم عو املتسولون، ال 
توجد رعاية ويتم التخسلي عنه، جيب أتطري العامسلني يف هذه 

املؤسسات من عجل استقبال املعوزين واحملتاجني وحىت العائالت 
قة عاية اإلجتماعي مغسلر دايهم. السيدة الوزيرة هناك مؤسسات ال

 ..جماطية والد طالبيف إقسليم مديونة وابلضبط مجاعة 

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف ال، ردكم السيدة 
 . الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

بغيت نوضح لسلسيد النائب احملرتم عنه عندان ما يليد عن 
عية املرخصة، كاين غري املرخص مؤسسة لسلرعاية اإلجتما 1511

السلي هو مبوجب القانون اجلديد كل شي جمرب عن حيصل عسلى 
 111الرتخيص من عجل املمارسة، اثنيا عننا عندان ما يليد عسلى 

مسليون دايل الدرهم  139علف مستفيد، وهناك دعم يليد عسلى 
خمصصة هاته املؤسسات ومراقبة مستمرة، ذكريت دار اخلري  911و

اتملرات هاد دار اخلري وعارفة شنو هي احلقيقة  2ان زرت نقول ع
دايها، ما ميكنش تسد ألهنا عوال مفتوحة ألين عراد عن يلورها واثنيا 

مركب كبري السلي  15عهنا فيها بعض املشاكل ألهنا كبرية، هي من 
عندان يف املغرب، وهاد املركبات هادي خصصنا ليهم حنا واحد 

منهم، وهاد املركبات  2منهم، وابقي  1مسليون هاد السنة غري  1
دايل اهكتارات وابلتايل صعيبة  1هادوا حبال دار اخلري كاينة عسلى 

دايها، اآلن غادي نقسموها ابش  la gestion من حيث
يكونوا مجعيات متعددة هي اليت تسري خمتسلف الفئات دايل املسنني 

 .ودايل األطفال وغريهم من نلالء هاته املؤسسة

 :رئيس اجللسة السيد

شكرا السيدة الوزيرة عسلى مسامهتكم القيمة، وهبذا نكون 
قد استوفينا طرح مجيع األسئسلة مازال مازال من فضسلكم املدرجة 

من النظام  125جبدول ععمالنا. منر اآلن لتناول الكالم وفق املادة 
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الداخسلي، الكسلمة غري صربو معاان شوية، الكسلمة لسلسيدة النائبة 
.. ثينة القروري عن فريق العدالة والتنمية حول وفاة عامسلياحملرتمة ب

 .السي، حول عامسلي .. جرادة

 :النائبة السيدة بثينة القروري

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، تويف اليوم مواطنان يف إقسليم جرادة يف السنة 
املاضية يف هناية السنة املاضية واآلن لألسف تويف مواطنان آخران 

بوبكر يف إقسليم جرادة يف ظروف مأساوية حبيث عن  يف سيدي
وحسب املواطنني السلي يف عني  واحد خرجوه بدون مالمح وجه

مواطن  15املكان عخربوين أبن يف هاد الستة عشهر األخرية تويف 
يف األنفاق السلي كاينة متة يف سيدي بوبكر، السلي هي منطقة قروية 

كيسلومرت، وهي منطقة   21 يف إقسليم جرادة كتبعد عسلى جرادة حبوايل
كيسلومرت عسلى احلدود اجللائرية، طبعا هاد   5حدودية تقريبا شي 

املسلف كامل مت التعامل معه عساسا مبقاربة عمنية زجرية مت فيها 
الدهس دايل جمموعة داملواطنني يف فيديوهات تداولتها وسائل 

شرق لاإلعالم، ابملقابل ععسلنتم عن رئيس احلكومة يف زايرته ملنطقة ا
عن مقاربته كنا نتمىن ونتمىن ها النجاح وعهنا تكون هي املقاربة 
وهو الصوت السائد، ععسلنتم كذلك عنتم السيد الوزير هنا يف هذه 
القاعة عسلى جمموعة من اإلجراءات املهمة منها، إطالق برانمج 
سنوي جديد إبقسليم جرادة، برانمج لرتويج مؤهالت إقسليم التنشيط 

بئر دايل اإلستغالل دايل هاد  4511حوايل  الثقايف، إغالق
املعادن، وقسلتم أبنكم غتقوموا بواحد املراقبة ملستغسلي املعادن 
والرتخيص هم، اآلن كننتاظروا هاد النتائج دايل هاد املراقبة، وهل 

 .فعال مت إغالق هاد اآلابر

السيد الوزير، بغيت نتكسلم بدرجة عساسية عسلى سيدي 
يتم استخدام كاين فيها شريكة دايل بوبكر، سيدي بوبكر ك

، 12استخراج الرصاص واللنك، السلي تسدات هي كذلك يف 

اآلن كيتم استخراج عطنان وعدد كبري وهائل من هاد املعدن هذا، 
السلي كيمشي يف شاحنات يقال أبهنا تذهب إىل الدار البيضاء 
لسلتصدير حتت مرعى ومسمع السسلطات احملسلية، هاد الناس السلي  

و ابإلستخراج وكيستغسلوا الوضعية واحلاجة امللرية دايل هاد كيقوم
املواطنني، كيتم إستغالهم بناء عسلى تراخيص دايل التنقيب، ماشي 
دايل اإلستخراج، السيد الوزير هاد املوضوع هذا إستغالل املأساة 
دايل املواطنني وهنا كيكون التداخل دايل املال السياسة والتغطية 

 ..سلوبياتالسياسية هاد ال

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيدة النائبة، تفضسلوا السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

شكرا السيدة النائبة احملرتمة عسلى طرح هاد املسلف، كنت  
كنتمىن عان جني ونعطيكم احلصيسلة دايل املقاربة السلي قامت هبا 

 سلق ابإلقسليم دايل جرادة، ععتذر إذا قسلت مل تكوناحلكومة فيما يتع
فقط كما قسلت املقاربة األمنية زجرية، وقع حدث يف مثل تسلك 
األحداث ولكن مت التعامل بتعقل من مجيع األطراف مبا فيهم 
املتظاهرين واحملتجني عيضا السسلطات، لكن مت التعامل مبنطق 

كامسله جرادة ب تنموي، ولذلك تدار برانمج متكامل لإلقسليم دايل
 .مبا فيها هاد املناطق السلي تكسلمنا عسليها

ميكن يل نقولكم السلجنة املشرفة حمسليا ومركلاي جتتمع 
وابستمرار، هناك إجنازات منها إيقاف شركات، حيدان الرتاخيص 
دايل شركات السلي ما كانتش حمرتمة دايل الفحم منها عيضا عطينا 

وهم ابش اآلابر، وكنواكب دايل الرتاخيص لسلناس السلي كيستغسلوا 11
 التفاقايستاغسلوها يف ظروف وشروط دايل السالمة، منها عيضا مت 

عسلى عن داك الفحم السلي كيخرج بدل ما ميشي لسلشبكة السلي  
ليوم كان ألن ا،كتكسلمو عسليها وميكنا نتكسلمو حىت عسلى الرصاص 

اجتماع مع وزارة الداخسلية ومع الشركات املتعسلقة ابلرصاص، نفس 
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ند غادي ايخذ هو الفحم من عبة، املكتب الوطين لسلكهرابء املقار 
 .التفاقاابش ما يستغسلهم حىت شي واحد، اتفقنا عسلى هذا  الناس

ت لسنطرال السلي اآلن تنشآامشينا عكثر من ذلك، عنه اآلن ال يف 
وال السلي غيتنشؤو، ععطيت األولوية ألبناء املنطقة يف التوظيف،  

دايل  فهذا هو التوجه ،اقة واملعادنكنتكسلم عسلى اجلانب دايل الط
 4111إقسليم جرادة، وإال فهناك يعين املخطط املتعسلق ابلفالحة 

هناك اجلانب اإلجتماعي السلي تكسلمتوا عسليه واجلانب  .داهكتار
دايل الثقايف، هناك اجلانب دايل البنية التحتية، مع العسلم نبغي 

ه ما مر مبعىن مرت عسلي 13و 11نذكر عن هذا املسلف يرجع إىل
عسليه، لذلك املقاربة فيها نوع، وحنا جاهلين طبعا الناس السلي  
كيستغسلوا بطريقة غري قانونية البد من مواجهتهم، ملا خذينا القرار 

 .دايل إيقاف هادوك الرتاخيص، خدينا هاد القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واآلن فيما يتعسلق بسيدي بوبكر اجتمعنا، احنا بطبيعة  
ني ابش نعرفو ابلضبط فاحلال هاد الشيء حيتاج إىل تدقيق 

سنتخذ إجراءات والقرارات اليت تصب يف مصسلحة  ،غنمشيو
املواطن والساكنة والتنمية دايل املنطقة، السلي مع األسف الشديد  

ل واملناجم داي ،كانو كيعيشوا عسلى املناجم دايل الرصاص هناك
الفحم، توقفوا منذ زمان ما تدارش واحد الوقت كنتحمسلوا مجيعا 

، اآلن ادولة كتحمل .مل املسؤولية لشي طرما كنبغيش حن
املسؤولية من خالل احلكومة ومجيع املتدخسلني، ابش منيو املنطقة 
وال سيما عنتم تعسلمون أبن املناطق احلدودية كسلها اآلن عندها 

 .برانمج ابش ميكنا إن شاء هللا نواكبوها ابش تكون فيها التنمية

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .ورفعت اجللسة امهتكم وعسلى تعاونكم،شكرا لسلجميع عسلى مس

 


