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 ة والتسعنيحمضر اجللسة الثامن
 

 (.م8112 زيو ليو  1ه )1341 شوال 11اإلثنني  :التاريخ

 نواب.لرئيس جملس ال لثاثالنائب ال جودار حممد السيد: لرائسةا

ن ابتداء م ،دقيقة مخسة وعشرينت و ااعثالث س :التوقيت
 .الثالثنياخلامسة و والدقيقة  زوالالساعة الثالثة 

الشفوية املتعلقة ابلقطاعات األسئلة  ةمناقشجدول األعمال: 
 احلكومية التالية:

 الصحة؛ 
  وشؤون  ابملغاربة املقيمني ابخلارج ةاملكلف ةاملنتدب ةر االوز

 ؛اهلجرة
  ؛واالتصالالثقافة 
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث 

 ؛العلمي
 ؛الشباب والرايضة 
 العدل؛ 
  ومية؛إبصالح اإلدارة والوظيفة العم ةاملكلف ةاملنتدب ةر االوز 
 األسرة والتضامن املساواة والتنمية اإلجتماعية؛ 
 ابملاء؛ املكلفة كتابة 
 ؛ابإلسكان املكلفة كتابة 
 ؛الدولة املكلف ابلنقل ةباكت 
 اإلنسان. حبقوق املكلف وزارة 
 

 

 :السيد حممد جودار، رئيس اجللسة

على أشرف  بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم
 .املرسلني

 .افتتحت اجللسة

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور، وعمال مبقتضيات النظام  111 طبقا للفصل      
الداخلي املوقر جمللسنا املوقر. نلتقي جمددا يف جلسة األسئلة 

الصحة؛  سؤاال هتم قطاعات: 48الشفهية يتضمن جدول أعماهلا 
القطاع املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة؛ الثقافة 

حث ؛ الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبواالتصال
العلمي؛ الشباب والرايضة؛ العدل؛ القطاع املكلف إبصالح 
اإلدارة والوظيفة العمومية؛ األسرة والتضامن املساواة والتنمية 

اعية؛ والقطاعات املكلفة ابملاء واإلسكان والنقل وحقوق اإلجتم
 .اإلنسان

كما أخرب السيدات والسادة النواب، أنه وقع تغيري يف طرح       
األسئلة، حيث توصلت الرائسة بكتابني من وزير الثقافة 

، والوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف إبصالح واالتصال
منهما  يلتمسان فيه ترتيب سؤالني لكل اإلدارة والوظيفة العمومية،

يف آخر اجللسة بعد قطاع حقوق اإلنسان، وذلك نظرا الرتباطات 
 .حكومية التزامات

يف البداية، نستمع إىل املراسالت الواردة على الرائسة،       
فلتتفضل السيدة أمينة اجللسة لتالوهتا مشكورة، تفضلوا السيدة 

 .األمينة
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 :ك أمينة اجمللسالسيدة عزوها العرا

 شكرا لكم السيد الرئيس،

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 :يةالتالتوصل مكتب اجمللس ابلنصوص التشريعية       

 يتعلق حبماية النبااتت؛ 71.17مشروع قانون رقم  -
 الحتجاجاتامقرتح قانون يتعلق ابلعفو العام على معتقلي  -

ه النائبان عمر بالفريج ومصطفى ، تقدم باإلجتماعية
 .شناوي

وخبصوص عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية       
يوليوز  11يونيو إىل  82اليت توصل هبا جملس النواب، من اتريخ 

سؤاال شفواي،  134. توصلت رائسة جملس النواب ب8112
، ومت سحب جوااب عن أسئلة كتابية 128سؤاال كتابيا،  837

 .ثالث أسئلة شفوية كما مت سحب ثالث أسئلة كتابية

 ابلنسبة للقرارات املتعلقة ابلغائبني ألكثر من مرة، ابلنسبة      
للغائبني للمرة الثانية، وتطبيقا ألحكام الدستور املنصوص عليها 

، وعمال مبقتضيات املادتني 11يف الفقرة اخلامسة من الفصل 
الداخلي جمللس النواب. وحيث أن من النظام  137و 131

السيدات والسادة النواب التالية أمساؤهم تغيبوا عن اجللسة العامة 
للمرة الثانية والرابعة على التوايل خالل هذه الدورة، تقرر تطبيق 
مقتضيات النظام الداخلي احملددة يف الفقرتني الثانية والرابعة من 

 لسة العامة ونشرها يفوذلك بتالوة أمسائهم يف اجل 137املادة 
اجلريدة الرمسية للربملان، والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه 

الراضي  ايسني النواب:اإللكرتوين. ويتعلق األمر بكل من السادة 
، والسيد النائب حممد 8112يونيو  2أبريل و 11عن جلسيت 

، والسيد النائب مسري 8112يونيو  11و 2الزهراوي عن جلسيت 

. 8112يونيو  2و 3وجلسيت  83و 84عن جلسيت عبد املوىل 
 .شكرا لكم السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة األمينة،

أود أن أخرب السيدات والسادة النواب احملرتمني، على أنه       
ستعقد جلسة عمومية ستخصص ملناقشة تقرير جلنة املالية والتنمية 

وف على  املؤقتة املكلفة ابلوق االستطالعيةاإلقتصادية حول املهمة 
كيفية حتديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط املنافسة بقطاع 
احملروقات، بعد قرار حترير األسعار، وذلك يوم غد إن شاء هللا، 

 .ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،

عمالنا ية املدرجة جبدول أنشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفه      
أسئلة، السؤال  1ونستهلها بقطاع الصحة. قطاع الصحة يف 

األول يتعلق بتغطية اخلصاص يف املوارد البشرية ابملستشفيات 
العمومية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل 

 .للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب مشكورين

 :د عالل العمراويالنائب السي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن مقاربتكم يف تدبري اخلصاص       
 .احلاد يف املوارد البشرية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين      

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس،
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 رتم،السيد النائب احمل

الوزارة تسعى إىل بذل جمهودات من أجل تعزيز املنظومة       
الصحية ابملوارد البشرية الالزمة. مبا أن سؤالكم كيتكلم على 

دايل األطر  11.214املستشفيات العمومية، فاليوم حوايل 
الطبية واملمرضني اللي كاينة يف املستشفيات موزعة كالتايل: 

طبيب عام وأكثر من  1141طبيبا اختصاصيا و 4331
ممرض. وفهاد السنة العدد غيّضاعف إن شاء هللا،  18.111
 32كانت   8117طبيب عام يف الوقت اللي  411أكثر من 
 12صيديل و 12، 811من األخصائيني بدل  341حوايل 

. وهادي مسألة 137من املمرضني بدل  1721طبيب أسنان و
يف ابلتعاقد إىل التوظ يعين أساسية ابلنسبة إلينا، مت اللجوء كذلك

عرب الشراكة مع اجملتمع املدين، وهذا كيجعلنا أنه نتغلبو على 
اخلصاص خاصة ابلنسبة للممرضني يف جمموعة من املستشفيات 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب      

 :النائب السيد عالل العمراوي

السيد الوزير، يف آخر تقرير حول املوارد البشرية املنشور من       
وأنتم استمرارية  8111ل 8118طرف الوزارة، تيتبني أنه من 

للسياسة احلكومية السابقة، العدد دايل املوارد البشرية بقى جممد، 
ممرض،  331ابلعكس كان هناك نقص دايل عدد املمرضني ب

ل كلمت على الزايدة داييف الوقت اللي احلصيلة احلكومية ت
سرير جديد ومؤسسات صحية. فطبعا تنتساءل على  4111

هاد الوصفة العجيبة اللي كيفاش كنحلو مستشفيات وأسرة يف 
غياب املوارد البشرية، وأان كنأكد على هاد النقطة ابش نسطر 
على الضغط احلاد اللي تتعيشو األطر الصحية، وأيضا ابش نذكر 

للي  ملوارد البشرية، وتنتساءل على السياسة اابخلصاص املهول يف ا

كتمشي وكتشجع حول أتزمي الوضعية يف املستشفيات العمومية، 
أوال ابلدفع ابألطباء حول املغادرة واألرقام قياسية اآلن، أيضا يف 

 81.111عدم توظيف املمرضني واخلصاص وصل ألكثر من 
و وغيبقا 42غيتوظفو  142وحىت يف تقنيي اإلسعاف اللي 

، وحنا عندان سيارات إسعاف ابلعشرات وابملئات مباليني 111
 ...الدراهم اللي هي ما زال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا لكم. هل من تعقيب       
 .إضايف يف املوضوع؟ تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد الصديق

 شكرا السيد الرئيس،

 لوزير احملرتم،السيد ا

بداية، ال بد، نشكركم على جتاوبكم وتكليفكم لطبيب مبركز       
تصفية الدم آبيت ملول، الذي طال انتظاره. وعالقة ابملوضوع، 

كليف أوال ملاذا هذا التأخري يف هاذ الت التالية:أطرح عليكم األسئلة 
تمدة عرغم أمهية املوضوع ويسره؟ السؤال الثاين، ما هي املعايري امل

يف هذا التكليف ألن هاذ التكليف هذا أاثر يعين رأاي يف وسط 
القطاع؟، اثلثا ما عالقة املسؤول اإلداري بتنفيذ قرارات الوزير؟ 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟       
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :فةالنائب السيد عدي بوعر 

السيد الوزير احملرتم، هناك نقص مهول يف املوارد البشرية،       
تفاقم مع املغادرة الطوعية اللي كانت خطأ يف وزارة الصحة. اليوم  



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

4 

ممرض وممرضة عاطلني عن العمل، أطباء معطلني   1111كاين 
كذلك، كما أنه التوزيع الغري العادل يف املوارد البشرية حبيث أنه 

د البشرية كلها ما بني القنيطرة واجلديدة، ظلم من املوار  11%
 .شكرا ،يعين يف حق جمموعة دايل املناطق اجلبلية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟       
 .السيد الوزير تفضلوا لإلجابة على التعقيبات

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

ما خيص األطباء املعطلني أان كنتساءل يف الوقت شكرا، يف       
اللي يعين يف السنوات األخرية، يعين يف املناصب املفتوحة، أكثر 

 :8117هبا األطباء العامون، يف  االلتحاقاللي مل يتم  %21من 
احلمد هلل هاذ السنوات بدات األمور كتحسن ولكن راه  81%

  دة. لذلك حنا فكرانإيال كان املعطلني ها املناصب ها هي موجو 
كذلك يف العقود ال مع اجلماعات الرتابية، وال بشكل ذايت على 
مستوى الوزارة، ابش ميكن نتجاوزو هاذ اإلكراه اللي عند األطباء 

على  ايشتغلو  ايف املدن دايهلم رمبا أو كيفضلو  ايشتغلو  األن كيفضلو 
أساس مدد قصرية. نفس الشيء ابلنسبة للممرضني، بزاف دايل 

حقوش ما يلت ااملمرضني أو املمرضات خاصة املمرضات تيفضلو 
ون وابلتايل النظام دايل العقدة ميكن يك امبناطق بعيدة يشتغلو 

مسألة إجيابية. أضف إىل ذلك، أنه إضافة لألعداد اللي تكلمت 
دايل املمرضني، هذا غيتم  8711منصب،  3111عليها 

افة العاطلني، إضغيساعد على امتصاص يعين العدد املهم دايل 
إىل القطاع اخلاص كذلك اللي خاصو يقوم ابلدور دايلو يف 

 .التوظيف على مستوى املنظومة الصحية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. السؤال املوايل عن تردي       
أوضاع أقسام املستعجالت ابملستشفيات للسيدات والسادة 

واب، ريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا أحد النالنواب احملرتمني عن ف
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد حليم فؤاد

 شكرا السيد الرئيس،

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة والسيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

السيد الوزير، تعرف مصاحل املستعجالت الطبية يف خمتلف       
فيات ببالدان ضغط كبري من حيث عدد املرضى الوافدين املستش

عليها، بكوهنا أول حمطة يواجهها املريض، وخصوصا مرافقوه 
 وامل:عابملستشفى. ويتزايد هذا الضغط يف فصل الصيف لعدة 

العطل، األسفار، املهرجاانت، إىل آخره... فماذا أعدت وزارتكم 
ملواطن بشكل لتحسني جودة اخلدمات من أجل املصاحلة مع ا

عام، أكان مريضا أو طبيبا أو ممرض أو عون؟ وشكرا السيد 
 .الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا      

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

شكرا السيد النائب، فعال كاين الضغط على املستشفيات،       
داملاليني دايل  1مثال  8111تعجالت حيث أقسام املس

األشخاص اللي توافدوا على اخلدمات دايل املستعجالت، يعين 
هي عبارة عن خدمات يعين دايل املستشفى ماشي  21%

 %11مستعجلة، يف الوقت اللي هاذ املستعجالت ما فيها إال 
كاين   الضغط الكبري اللي امن املوارد البشرية. إذن ميكن نتصورو 

هاذ األقسام، يف الوقت اللي دراسات دولية كتبني أبنه ما  على
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 %12ميكنش تفوت العدد دايل املستعجالت يف املستشفيات 
دايل  12يف احلاالت دايل االستعجال. الوزارة قامت إبنشاء 

املصاحل دايل املستعجالت املتنقلة لإلنعاش يف مجيع اجلهات، 
جلامعية ا الستشفائيةاهناك أقسام املستعجالت يف بعض املراكز 

 711اللي ميكن يكون العدد دايل الوافدين عليها يوميا يفوق 
 .مريض، خاصة كيفما قلتيو يف الفصل دايل الصيف

مسألة كذلك دايل االنتظار داخل املستعجالت، هاذي       
مسألة عادية نظرا ألنه يف املستعجالت ما كنتعاملوش ابلطابور  

دايل  لة، هناك واحد التقييم دايل احلالةابحلالة املستعج اكنتعاملو 
هو اللي كيبني لينا  médicalisé يعين un triage املريض

شكون اللي ميكن يكون عندو األولوية، ويف مجيع الدول دايل 
العامل كاين اللي كينتظر ساعات وساعات طويلة يف املستعجالت. 

إعادة و  اليوم هناك إجراءات بطبيعة احلال اللي كتهدف إىل تنظيم
هيكلة مسلك املستعجالت الطبية بدمج مجيع وظائف 
املستعجالت الطبية بدءا من احلراسة الطبية، وانتهاء خبدمات 

 .اإلنعاش املتخصص، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب      

 :النائب السيد فؤاد حليم

نشكرك على السؤال دايلكم، طبعا هناك يف  السيد الوزير      
من  هلاذ املستعجالت فيهم أكثر ااحلقيقة الناس اللي كيتوجهو 

ماشي مستعجالت حقيقية. أان متفق معكم، ولكن عدد  11%
غري  %21واحد  ااملرضى الذين يلجون املستعجالت كيخرجو 

 .راضني متاما عن هاذ اخلدمات

ة لتحقيق جودة اخلدمات الطبيالسيد الوزير، أقصر الطرق       
هبذه املصاحل االستعجالية هو توفري العنصر البشري من أطباء، 
ممرضني وأعوان، أن يكون العدد كاف عددا وعدة وحتفيزهم على 

تيسري عمل هذه املصاحل وإرضاء املريض وخصوصا مرافقيه، بتقدمي 
خدمات يف املستوى ويف الوقت املقبول. هناك دراسة السيد 

زير، وطنية كتقول أبن دراسة على العنصر البشري مبختلف الو 
، أكرب عدد دايل الناس مها يف مصاحل االستشفائيةاملصاحل 

مصابني ابضطراابت نفسية، وهاذي هلا عالقة  االستعماالت
 .مباشرة بظروف العمل

السيد الوزير، هذه احملطة األوىل للمريض، إما أن تكون       
ما ّرب من املستشفى ومن األطر دايهلا، وإإجيابية واملريض تيتق

تكون سلبية وهذا أغلب األوقات سلبية. فالكل ينفر، كيهرب 
مرضني األطباء وامل ااملرافقني دايلو وكيهربو  ااملريض، كيهربو 
 ...وابخلصوص

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا. هل من تعقيب إضايف؟       
 .وزير يف ثوانتفضلوا السيد ال

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

فعال املستعجالت تستدعي مقاربة خاصة من حيث تدبري       
ملشتغلة هبا. ا األطر ااملوارد اللي خصنا نعيدو هلا اإلعتبار، وحنّفزو 

ا مناصب للشغل يف املستعجالت ما كيبغي جيي هل االيوم تنحّلو 
ز أكثر وحنا  كيف ميكن أن حنفّ حد، فبالتايل مقاربتنا هي اليوم يف

 ...إبجراءات يف هاذ اجلانب. يف انتظار ذلك اتنخرجو 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن تدين اخلدمات       
الصحية مبختلف مستشفيات اململكة، للسيدات والسادة النواب 

د النائب وا السياحملرتمني عن فريق التجمع الدستوري، تفضل
 .احملرتم

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

6 

 :النائب السيد إيدار أجنار

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السادة النواب احملرتمني،

 السيدات النائبات احملرتمات،

 السيد الوزير احملرتم،

أمام تدين اخلدمات الصحية مبجموعة من مستشفيات       
ن يلقاها املواط اململكة، ويف ظل اإلكراهات والصعوابت اليت

لتحسني الولوج قصد االستشفاء. نسألكم السيد الوزير، عن 
تقييمكم مستوى اخلدمات الصحية مبختلف مستشفيات 
اململكة؟ وما هي اإلجراءات املتخذة لتسهيل ولوج املواطنني هلذه 

 .اخلدمات الصحية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكورينالسيد الوزير م شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا      

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

 شكرا السيد النائب،

لتجاوز النقص يف ولوج العالجات األولية وضعف التأطري       
الطيب خاصة ابلعامل القروي واملناطق اجلبلية، الوزارة أقول أهنا 

 272مت فتح واحد  8112و 8111تسارع الزمن، يعين بني 
مستشفى إقليمي ومستشفى دايل القرب  11سرير، حوايل 

 وتوسيعات، تكريس التوجه اخلدمايت بزايدة الطاقة االستيعابية يف
آالف  11إن شاء هللا أكثر من  االسنوات املقبلة، راه غنمشيو 

سرير بطبيعة احلال مسألة املوارد البشرية غادي تكون مطروحة 
 3آالف سرير منها جزء كبري يف  11عليها،  اوغنشتغلو 

دايل املستشفيات اللي غيتم  14مستشفيات جامعية من ضمن 

برجمتها. وهناك كذلك حسب اخلريطة الصحية يعين التجهيز 
كل إقليم ل ابلنسبة لكل جهة، والتجهيز ابلسكانري "IRM"ب

دايل املوارد  3111على األقل سكانري واحد، مث هاد السنة 
 ارد إن شاء هللا يفهاد املو  االسنة الفارطة وغنزيدو  1211الطبية 

لتكوين اإلكراه املرتبط اب االسنوات املقبلة. خاصنا غري ما نتجاوزو 
خاصة ابلنسبة لألطباء والتخصصات، وحنا بتنسيق مع التعليم 

 .العايل نشتغل لكي نتجاوز ذلك، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب      

 :نائب السيد إيدار أجنارال

شكرا للسيد الوزير على تتبعكم، السيد الوزير اللي كيبان       
ليا أن ابلنسبة لإلقليم اللي كنتمي ليه أن مستشفى إقليمي دايل 

. حلد اآلن ما 8114إقليم احلوز افتتحه صاحب اجلاللة، يف 
 عام 14نكروش أنه السكانري هو اللي توفر فيه هاد العام، هادي 

ي هاد املستشفى بفارغ الصرب، واملستشفى احملل اوحنا كنتسناو 
ألف نسمة، كان مستشفى حملي  181دايل "أمزميز" اللي فيه 

واليوم تراجع وىل مركز صحي. وال خيفى عليكم السيد الوزير، أنه 
 ...املناطق اجلبلية يف إقليم احلوز

 :السيد رئيس اجللسة

فضلوا ت هل من تعقيب إضايف؟ ائب احملرتم،شكرا السيد الن      
 .السيد النائب احملرتم عن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد هشام سعنان

 شكرا السيد الوزير،

كان عندان لقاء معاك السيد الوزير، على أساس جبنا لك       
ملف اللي كيتعلق مبشاكل القطاع الصحي إبقليم آسفي، وما 

للي ونعطيك مثال ابلنسبة للتلفزة لفحص الصدى ا درتو فيه والو،
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متوقف دااب تقريبا سنة، والناس كاين املريض اللي كيجي ما كيلقا 
اين ليه الناس ابش كيدير التلفزة على برا، وك اوالو، كيخرج جيمعو 

 rendez-vous أمراض القلب ما ندويوش على اللي عندهم
األطفال اللي  دايل سنة كيجي ما كيلقا والو، كندويو على

 ايديرو  اانعسني يف حالة خطرية داخل املستشفى، ومّلي كيبغيو 
راكش، مل اوكيمشيو  االراديو دايل الصدر ما كيلقاوهش، وكيتهزو 

يقدر يوصل يقدر ما يوصلش السيد الوزير. ونزيدكم كاين 
عمليات اجلراحة دايل العينني والفحص ما كيدارش أكثر من 

 .السيد الوزير، شكرا les appareils سنة، ما كاينش

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، تعقيب إضايف تفضلوا السيد       
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد أمحد برجية

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، غري نطالب إبعادة االنتشار وتوزيع املوارد       
ة يضاء، األحياء الشعبيالبشرية على مستوى مدينة الدار الب

واملستشفيات اللي كتوجد هبا تكاد تكون منعدمة، ونعطي مثال 
ب"التشارك" مستشفى استغرق تقريبا عشر سنوات من البناء ما 

 .ألف 211فيهش ولو طبيب جراح واحد وعدد السكان 

 :السيد رئيس اجللسة

احملرتم  السيد النائب اتفضلو  شكرا، هل من تعقيب إضايف؟      
 .عن فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد نور الدين قشيبل

صحيح السيد الوزير، هناك حتسن يف اخلدمة، لكن مع       
األسف نسجل معاانة الساكنة خاصة ابلعامل القروي وأعطي مثال 
بدائرة قرية "اب حممد" اليت يطاهلا النسيان واإلمهال يف خمتلف 

ماعات اجملاورة كجماعة القطاعات. أضف إىل ذلك كل من اجل
"الوجلة" ومجاعة "الغوازي" مثال، حيث يظل املستشفى الذي 
يتوفر عليه دائرة القرية حبالة مزرية سوى لنيل لقب مستوصف 

 111بسيط مبعايري جد حمتشمة مقابل ساكنة تقدر أبكثر من 
 .ألف نسمة، انهيك عن الضعف احلاد يف املوارد البشرية

 فمىت سريى النور بناء مستشفى بقرية "أاب السيد الوزير،      
حممد" مبعايري حديثة ويضم مجيع االختصاصات وتتنفس الساكنة 

 .الكرامة والعدالة االجتماعية كما يضمنها هلا الدستور، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ر تفضلوا السيد الوزي شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟      
 .للرد على التعقيبات

 :س الدكايل، وزير الصحةالسيد أان

 شكرا السيد الرئيس،

 اغري هللا جيازيكم خبري ابلنسبة للتعقيبات، انتما كتكونو       
عارفني املعطيات دايل اإلقليم دايلكم، أان ما ميكنش يكون عندي 
املعطيات دايل املغرب كلو. أان كنقول الباب دايل الوزارة مفتوح، 

بية هو نظام أساسي كذلك يف أوال النظام دايل األسئلة الكتا
كن فيه املعطيات، ولكن آسف إن مل أمت ااجمللس اللي ميكن نعطيو 

 .من اإلجابة عن كل إقليم إقليم

ولكن بشكل عام إيال امسحتوا، أوال حنن يف توزيع املوارد 
البشرية واإلمكانيات املادية على مستوى يعين القطاع نعتمد 

ت ك من يتكلم عن مستشفيامعايري دايل اخلريطة الصحية، هنا
دايل القرب، مستشفى دايل القرب كنعملوه ملا كتكون الدائرة  

ألف نسمة، لذلك  71كيفوت العدد السكان دايهلا أكثر من 
ىل دايل القرب إىل أو مستشفيات القرب إ مت حتويل بعض املراكز

مراكز صحية من الدرجة الثانية أو الدرجة األوىل، وهاذ الشي 
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ة هو عدم تشتيت املوارد اليت هي قليلة اليوم، ال البشرياهلدف منو 
، مبستعجالت القرب واالستعانةوال كذلك اإلمكانيات املالية، 

اخلاص  ابلقطاع االستعانةابلصحة املتنقلة وكذلك  واالستعانة
خصنا نقولوه، اليوم حمتاجني إىل حكامة جديدة فيها شراكة قوية 

التجربة دايل شراء اخلدمات مع القطاع اخلاص نقوم بذلك عرب 
مليون دايل الدرهم اللي   821املرتبطة بتصفية الدم، أكثر من 

 اكنصرفوها اليوم، حنا غاديني يف يعين جتويد هذا النمط، غنتوسعو 
يعين األشعة، مث كذلك هناك  radiologie على نظام دايل

على املستوى احلكامايت إحداث هيئة دايل التنسيق بني القطاع 
 ...م والقطاع اخلاص واللي غتمكّنا من التعاون أكثر يفالعا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم. منر إىل السؤال املوايل عن       
لسعات العقارب ولدغات األفاعي، للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم

 :السيد عبد الرزاق انيت إدبوالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ما هي التدابري املتخذة للحد من حاالت وفاة       
املصابني بلسعات العقارب ولدغات األفاعي وخصوصا يف فصل 

 .الصيف ببعض القرى النائية؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم      

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

رب أن وزارة الصحة ع اشكرا السيد النائب احملرتم، أوال أنكدو       
 املركز املغريب حملاربة التسمم، يعين كتقوم مبجهودات كبرية من أجل
املكافحة دايل لسعات العقارب واللدغات دايل األفاعي. نقصنا 

ل عدد الوفيات، لألسف مازال داي %81سنوات ب 3يف فرتة 
حالة وفاة، ولكن املركز   21وصل ل 8117هاذ العدد يف 

ألف يعين حالة دايل لسعات العقارب  41كيسجل أكثر من 
هناك إسرتاتيجية وطنية ملكافحة لسعات العقارب، اهلدف  .سنواي

منها هو حتسني وحتيني الدليل املتعلق بتكفل عالج املرضى 
حي اخلاص هبذا التكفل الذي يتم اتباعه وكذلك الرسم التوضي

على مستوى املراكز الصحية قصد توجيه األطر الطبية وشبه 
أوال بني ما هي لسعة وما هي لدغة وما هو  االطبية، ابش مييزو 

وايت التكفل ألن البعض دايل مست ايديرو  االتسمم، وكذلك يعرفو 
مات يالتكفل تتكون على مستوى اإلنعاش، ألنه هناك يعين تعل

 les األمصال ابلنسبة استعمالال  استعمالدقيقة حول 
sérumes ابلنسبة لألفاعي وال استعمال دايل ذاك le kit 

يل اجمموعة تركيب لألدوية ماشي من واال ميكن لو يستعملها، وابلت
تشفى والبد إىل مس املرحلة متقدمة كيخصنا منشيو  املا كنوصلو 

لرتكيبة دايل صل وتيكون فيه اإقليمي هو اللي تيكون فيه يعين امل
 .األدوية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب      

 :النائب السيد عبد الرزاق انيت إدبو

ا، بغيت هب االسيد الوزير شكرا على اجملهودات اللي كتقومو       
 لباليص حنا عندان يفنقول لكم السيد الوزير، أبن كاينني ا
 اكيلومرت ابش نوصلو   111"دمنات" املناطق اللي بعيدة تقريبا 

، dernièrement هلداك املستشفى دايل القرب اللي دشنتو
إيال بغييت هتز مثال من  piste دايل السوايع دايل 4عندان 

توصلهم لدمنات ابش  "آيت أوسلوان" "تسويتني" وال هتز من
ل السوايع، عالش ما تديرواّنش شي داي 4على املركز خصك 

يف  اوحدات متنقلة تكون قريبة غري يف فصل الصيف؟ كما كنديرو 
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عباد قراب ل احىت حنا هاذو يكونو  االشواطئ دايل البحر، نديرو 
هللا، وعرفيت الناس كلهم يف البالد خّدامني على برا ابملرا ابلدراري  

يف  واقع عندي كاينة اللي كتولد متا السيد الوزير، هاذ الشي
يكونوا جمهزين والّ على  des ambulances اجلماعة. خصنا

األقل اجملتمع املدين تعّلموه كيفاش غادي يدير، كاينني القرى 
عندي وحدة كتكون إما يف السبيطار  ambulanceبعيدة، 

دايل السوايع ابش جتيب هذا، راه  1واحلالة األخرى متا خصها 
 الناس من عندان السيد الوزير هباذعندان املرضى.. راه ماتوا 

l'absence  هذا ودران معكم اتفاقيات السيد الوزير، سانيهم
املندوب دايل الصحة يف أزيالل عندان حنا، يف "آيت أومديز" 

ابألطر  احنا جهزان السبيطار وصايبناه وقالو ليك غادي يتكلفو 
 2 وابلتجهيز وحلد الساعة ما كاين حىت حاجة، راه تدعقنا راه

 ...دايل احلاالت يف النهار يف مجاعة واحدة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا       
 .السيدة النائبة احملرتمة عن فريق األصالة واملعاصرة

 :النائبة السيدة غيثة آيت بن املدين

 شكرا السيد الرئيس،

عد ري يف األسبوع بالسيد الوزير، تتحدثون عن تداب
شهور من قرية حىت  3زايرتكم لدرعة اتفياللت مت نقل طفلة ذات 

ملراكش، وهي يف إنعاش، مت نقل طفل ذات سبع شهور وهو اآلن 
طريح الفراش يف الراشيدية، عن أي تدابري تتحدثون؟ اللي كيخص 

كلم ابش يلحق وهو يف اإلنعاش، ماذا   711و 111الطفل يدير 
 l'institutمصال اليت كانت كتوفر ملي كانينقص؟ على األ

pasteur مفتوح l'institut Pasteur  اكتستوردو   اوبديتو 
 l'institut Pasteur األمصال، ملاذا؟ كانت على األقل

 اتقضيو  اكيزودان هباد األشياء، وعن أي شيء تريدون؟ واش بغيتو 
 .على ديك الناس دايل درعة اتفياللت ابلسموم؟ وشكرا

 :يس اجللسةالسيد رئ

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

 :السيد أنس الدكايل وزير الصحة

عليهم،  االسيدة النائبة راه ماشي احنا اللي بغينا نقضيو 
يعين،  فيه، يعين، كلنا ، اراه هذا واقع دايلنا اللي خصنا نشتغلو 

 يعهناك التوعية دايل السكان، خصنا واحد التعامل مع مج
الفعاليات وأان كنشكر السيد النائب اللي قدم حلول واقرتاحات، 

 عمالاستخاصنا التعاون، خاص التوعية، حث السكان على عدم 
ابلنظافة   l'igienne العالج التقليدي، املسألة مرتبطة ب

دايل دايل البيئة، يعين، ما كاين شي  le milieu كذلك دايل
ة،  ن اللذعة أو يعين اللسعتدخل دايل الصحة وملا كيكون تتكو 
كلها   41.111، 41.111كاين مراحل، أان تنتكلم لك على 

يتم التكفل هبا، كاين هناك يعين تتبع األدوية، عاد كنوصلو 
، ابلنسبة ملعهد ابستور ما بغيناش نسدوه، حنا عندان serumل

ناك الدور دايلو، ولكن ه انعززو  ا، ابش نزيدو اتوجه ابش نشتغلو 
، االشراكة قطاع عام قطاع خاص، ابش ميكن نصنعو  مشروع دايل

 اكذلك األمصال، ألن كتعرفو   ايعين، اللقاحات ونصنعو 
 ..األمصال

 :السيد رئيس اجللسة

 الالتاختشكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن 
املنظومة الصحية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .لوا السيد النائب احملرتماألصالة واملعاصرة، تفض
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 :النائب السيد حممد كارمي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

حيح لتص االسرتاتيجيةنسائلكم، السيد الوزير، عن 
 .منظومة الصحة؟ وشكرا اختالالت

 :السيد رئيس اجللسة

 .نكوريشكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مش

 :السيد أنس الدكايل وزير الصحة

شكرا السيد النائب، هو التحسني دايل ولوج اخلدمات 
الصحية يف إطار نظام املساعدة الطبية، ألن سؤالكم كريبط بني 
هاد أمرين، هو رهني بتعزيز املنظومة الصحية برمتها، وجتويد 

 :اخلدمات دايهلا من أجل ذلك هناك مستويني

أان قلت أبنه ما فتئت الوزارة، يعين، و  :املستوى األول
تسارع الوقت وتسارع الوقت ابش ميكن هلا تستاجب إىل، يعين، 
الطلبات امللحة، يعين، ميكن نقول أبن أمهها التوسيع دايل الشبكة 
دايل مؤسسات الرعاية األولية والشبكة االستشفائية منها ما هو 

لة مع صحة متنقبشكل مشرتك الشبكة دايل دايل املراكز وما هو 
اجلماعات الرتابية مع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع كذلك 

 صندوق التنمية القروية هادو كلهم شركاء؛

هو أن نضع إسرتاتيجية يف أفق  :املستوى الثاين
، فيها جمموعة داإلجراءات، اآلن يف آخر الشهر، إن شاء 8182

وها ء هللا، نعرض، إن شااهللا، غتنتهي، غتكون موجودة وجنيو 
طة ابل بعض اإلكراهات املرتب اعليكم، اللي غتخلينا أنه نتجاوزو 

احلكامة على مستوى القطاع وابلتنظيم دايل العرض الصحي 

وطنيا وجهواي، وإعطاء اجلهات واألقاليم دور أكرب يف تدبري املرافق 
 الصحية؛

، هذا  افيما خيص نظام "الرميد" معروف أنه خصنا منشيو 
احد العمل اليوم غيكون معكم يف إطار اللجنة دايل كاين و 

ون مقرتحني دايل القان االقطاعات اإلجتماعية ابش ميكن ندرسو 
يد"، اهليئة املستقلة لتدبري نظام "الرم افهاد اجلانب، ابش خنلقو 

وكذلك نظام معلومايت اللي ميكن حيسن من الفوترة على مستوى 
ألخري أن هلاد النظام، ويف اجناعة  ااملستشفيات، ابش ميكن نعطيو 

نضمن يف إطار احلكومة نشتغل على ذلك، لتوفري متويل مستدام 
هلذا النظام وهاد الشي اللي غيمكن من رفع املستوى دايل اجلودة 

 .دايل اخلدمات، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد كارمي

زير على اإلجابة، أان تكلمت ليك على شكرا السيد الو 
للي  ا االختالالتاملنظومة وابش أنكد ليك أبن هاد  اختالالت

كاينة من خالل واحد ثالثة دالنقط، النقطة األوىل وهو 
االحتجاجات اليومية اللي والت يف املستشفيات دايل املواطنني 

ت الودايل اجملتمع املدين، النقطة الثانية هي املواعيد اللي وص
لستة أشهر حىت لعام والنقطة الثالثة وهي األهم يف املنظومة هي 
الطبيب، الطبيب خيوض نضاالت يعين متكررة منذ ست سنوات 
تقريبا، ست سنوات واإلضراابت وهاد اإلضراابت اللي عندها 
أتثري مباشر على صحة املواطن وهاد الشي عندو عالقة مباشرة 

 دموا عليها حاليا واللي خدمنامع املنظومة اللي فيها اللي كنخ
سنة، املنظومة كنظن أنه خص تكون فيها  31عليها تقريبا هذه 

إعادة النظر وخاص املشكل دايل األطباء خصوصا اللي كيقوموا 
سنني خاص احلكومة والوزارة تفتح معهم واحد  1إبضراابت هذه 
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  يالباب متاع احلوار، ألن كنظن أن الضريبة دايل هاد املشاكل الل
كاينة يف الصحة وهي ضريبة كتهم املواطن البسيط ألن املواطن 
البسيط يقدر يصرب على األكل دايلو يقدر يصرب على العطش، 
يصرب على الطريق واليين ما يصربش على األمل، ألن كنظن األمل  
كيشوف ولدو وال كيشوف اابه وال امه كيتوفاوا قداموا وما  

مور خص تكون واحد كيقدرش يدير له شي حاجة، وهاد األ
الشوية داحلكمة ألن إيال رجعنا للحكمة كنقول غنلقاوا حلول 
ألن ما ميكنش أن أي إضراب دايل أسبوع كيعطل املواعيد تقريبا 

أشهر هلذا كنظن أن خصها  4دايل املواعيد يعطلهم ب  % 81
تكون واحد النوع داحلكمة وخاص احلكومة حتمل املسؤولية 

 .دايهلا، وشكرا

 :د رئيس اجللسةالسي

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ 
منر إىل السؤال املوايل عن معاانة املواطنني مع األدوية الغري املدرجة 
ضمن الئحة األدوية املشمولة ابلتعويض لدى، نعم أسيدي بقات 

ثواين أستاذ وشفت فيك ومريت، ابلتعويض لدى  8لك 
ن للسيدات والسادة النواب احملرتمني ع مؤسسات التغطية الصحية

 .فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد اخلاليد البصري

 السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء احملرتمني،

 أخوايت وإخواين الربملانيني،

ية تعاين وفرهم على تغطية صحالسيد الوزير احملرتم، رغم ت
فئة من املرضى املستعملني ألدوية غري مدرجة ضمن األدوية 
املشمولة ابلتعويض لدى مؤسسات التغطية الصحية وخاصة تلك 

 الستسالمااملتعلقة ابألمراض املزمنة والغالية الثمن مما يضطرهم إىل 
وتوقيف العالج وما قد يرتتب على ذلك من مضاعفات، وبناء 

يه نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا عل
 .ملعاجلة هذا اإلشكال؟ ولكم كامل الشكر والتقدير؟ وشكرا

 :اجللسة سئير السيد 

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير 
 .تفضلوا

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

، االلي طرحتيو شكرا السيد النائب على هاد السؤال 
يعين تيعطي واحد االهتمام  12.11من القانون  1الفصل 

لألمراض املزمنة واملكلفة عرب إعفاء املؤمن كليا أو جزئيا، اليوم 
دايل اخلاضعني لنظام التأمني  % 4خصنا نعرفوا أن نسبة 
مصابون أبمراض مزمنة وكيستهلكوا  % 4اإلجباري األساسي 

كتشكلها   % 41ها أكثر من من جمموع النفقات، في % 32
األدوية، إدراج األدوية الالئحة دايل املقبولني إرجاع مصاريفها 
تيكون على أساس اخلدمة الطبية املقدمة، الوكالة الوطنية التأمني 
الصحي قامت إبحداث جلنة علمية مستقلة وتسمات جلنة 
الشفافية مث كذلك ضماان للتوازن املايل لنظام التغطية الصحية 

جبارية كتعتمد الوكالة عن الدراسة االقتصادية دايل األدوية اإل
املقبول إرجاع مصاريفها من خالل جلنة دايل التقييم اإلقتصادي 
واملايل للمنتجات الصحية، هاد اآلليتني مكنوا من إغناء الالئحة 

دواء حاليا يف الوقت  3111األدوية اللي وصالت يعين اليوم ل 
 31من األدوية % 11لبداية، مبا ميثل فيها ا 1111اللي كانت 

و يف طور التقييم، أ اللي بقات كتشكلها إما أدوية موجودة %
اليت حصلت على خدمة طبية مقدمة ضعيفة، أو اليت ال تدخل 

 .يف سلة العالجات
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم 
 .للتعقيب

 :وشنيفالنائب السيد حممد ب

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

، ابداية نشكر السيد الوزير على املعلومات اللي قدمتو 
بوال تعميم التغطية الصحية. وابلتايل مل يعد مق اولكن حنا كنطلعو 

أن تتهرب مؤسسات التغطية الصحية من التعويض عن أدوية 
األمراض املزمنة. هادي راه أمراض وأمراض مزمنة، وإيال ختالت 

سيد ؟ مع العلم الاهم هاد املؤسسات هادي، فني غادي ميشيو علي
ات قرارات جريئة ذر، أن احلكومة السابقة مشكورة، خالوزي

حىت ل  81دواء من  4111وشجاعة، خفضت األمثنة دايل 
. كانت هادي فرصة ابش هاد مؤسسة التغطية الصحية 21%

انت ك  تستدرك األمر وحتاول ترتاجع عن اخلطأ اللي كرتتكب. إذا
وزارة الصحة كذلك قابلة هباد القرار، فهي بدورها خصها تتدخل، 
ألن حىت هي استفادت من اهلامش دايل التخفيض لألرابح 
الناجتة عن ختفيض أمثنة األدوية، مث كذلك السيد الوزير، أي إيال 

 ..دخالت املؤسسات الصحية

 :السيد رئيس اجللسة

؟ يب إضايفشكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعق
 .السيد الوزير تفضلوا يف ثواين

 :الصحة السيد أنس الدكايل، وزير

من  اشكرا السيد النائب، حنا فعال ابش منكن أنه نقلصو 
 ااملدة دايل سنة كاملة اللي كتستغرق الدراسة، ابش ميكن ندخلو 

يف التزامن دايل هاد اإلدخال  اهاد األدوية يف الالئحة، كنفكرو 
لطلب دايل الوضع يف السوق، مث كذلك ابش يف الالئحة مع ا

املدة دايل هاد اإلدراج إبعادة النظر يف املنهجية،  اميكن نقلصو 
ولكن راه اجمللس اإلداري دايل الوكالة قرر ابش أنه يعطي اليد هلاد 

ملا كتكون هناك شكاايت، بعد  ااملؤمنني، ابش ميكن يعوضو 
األدوية  على بعض اأنه يعوضو  L'ANAM االستشارة دايل

 ....درهم 41.111الغالية الثمن، اللي اليوم كتفوت 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. نشكركم على حسن 
املسامهة يف هذه اجللسة. منر إىل القطاع املوايل املكلف ابملغاربة 
املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة يف أربع أسئلة. فيما يلي ثالث 

وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بعملية عبور وعودة اجلالية أسئلة هلا 
املغربية إىل أرض الوطن. إذن سيتم طرحها دفعة واحدة، لتنال 

 .جوااب موحدا من لدن السيد الوزير

السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 
 .مالفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرت 

 :النائب السيد عبد الغاين جناح

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، حىت متر عملية عبور اجلالية يف أحسن 
 .الظروف. ماذا أعددمت كقطاع هلذه املرحلة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
م، العدالة د النائب احملرت عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السي

 .والتنمية أحد النواب

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 السيد الرئيس،
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 االسيد الوزير، كل سنة طبعا مغاربة العامل كيجيو يزورو 
ابش يكون االستقبال دايهلم يف أحسن  ابالدهم. اشنو درتو 
 .العطلة دايهلم يف أحسن الظروف؟ شكرا االظروف، ابش يقضيو 

 :د رئيس اجللسةالسي

شكرا، السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
عن فريق األصالة واملعاصرة. تفضلوا السيد النائب احملرتم 

 .مشكورين

 :النائب السيد نور الدين اهلروشي

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات اليت اختذمتوها 
 .حول عملية العبور؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين

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

 السيد الرئيس،

أوال بغيت يف البداية نشكر الفرق الثالث على هذا 
ة دايل املؤسس السؤال اللي طرحات، ألن كيدخل يف اهتمامات

التشريعية وابقي املغاربة. بطبيعة احلال، ككل سنة كانت هناك 
جمموعة من التحذيرات قبلية . عملية عبور كرتتكز على ثالثة 
ثوابت أساسية: الثابت األول، هو التوجيهات امللكية، اللي هي 
أساسية، ابعتبار أن مغاربة العامل كاين تعامل استثنائي وأساسي 

 ابت الثاين هو املنهجية التشاركية، حبيث أن هناك جلنةمعاهم. الث
كل اللي كتجتمع بشكل منتظم، ش وطنية ترتأسها وزارة الداخلية

قبلي لتحضري هاد العملية وبشكل بعدي لتقييم العملية، املسألة 
الثالثة هو الدور املهم أو الثابت تلعب الدور املهم األساسي كتقوم 

ضامن واللي ابلفعل دور رايدي، دور به مؤسسة حممد اخلامس للت

أساسي، أصبح اآلن ليس فقط مرجعية وطنية بل أصبح مرجعية 
 .دولية

فهاد اإلطار بدات عملية عبور، حتت اإلشراف الفعلي 
يونيو  2يونيو ما بني  2لصاحب اجلاللة، حفظه هللا، وانطلقت 

مغريب،  131ألف و 241يوليوز دخلوا اآلن من املغاربة  2و
جات عن طريق املعابر  % 31جات عن طريق اجلو و % 11

يف طنجة  11ابخرة فيها  83البحرية واملعابر الربية، مت ختصيص 
ألف  31املتوسط، طنجة املتوسط السيدات والسادة النواب هو 

ألف عربة يف اليوم، هناك كذلك  11طاقة دايل العبور يف اليوم و
نة وطريفة طنجة املدي أربعة بواخر فيما خيص طنجة املدينة ما بني

وهناك ثالث بواخر ما بني أرميليا والناظور وابخر وحدة ما بني 
الناظور ومورتيل، كذلك هناك مخس موانئ أجنبية تعرب، هناك 
ميناء برشلونة وهناك ميناء سات وهناك ميناءان يف إيطاليا فإذا 

 8112ماي  3هاد التحضريات متا اجتمعت جلنة العبور 
 8112ماي  1ة املشرتكة املغربية اإلسبانية يف واجتمعت اللجن

مبدينة املضيق عالش جلنة مشرتكة املغربية اإلسبانية، إسبانيا مع 
املغرب هناك تعاون متميز لضمان سالسة هاد العبور ابعتبار ثقل 
دايل املغاربة اللي تيمروا مبجموعة من املناطق اإلسبانية، شكرا 

 .السيد الرئيس

 :ةالسيد رئيس اجللس

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة 
النواب عن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية تفضلوا السيد 

 النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد الغاين جناح

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، اجلالية املغربية تتعاين من عدة مشاكل أمهها 
حري، النقل البحري عرف ارتفاع غالء تذاكر النقل اجلوي والب
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أورو، قلق البواخر السيد  211أورو إىل  821من  % 21دايل
ابخرة، طول االنتظار، مما يثري موجة من  81الوزير ما كايناش 

لسيد يف األسعار ا االرتفاعيف أوساط هاد اجلالية هاد  االستياء
الوزير كون وجود الباخرات ما يكونش هاد غالء األسعار وهذا 

دايل الشركات األجنبية لنقط العبور إىل املغرب  لالحتكارراجع 
وفرض شروطها، وأنتم ما قدرتوش السيد الوزير ابش حتددوا 
األسعار وفرض الرقابة على الشركات احملتكرة للسوق الواجب 
عليكم السيد الوزير التدخل على أكثر من صعيد لتسهيل عملية 

طر نهم وذلك بتشريع املساالعبور، العمل على تقريب اإلدارة م
اإلدارية واملعامالت األخرى ذات الصلة اعتبارا لقصر مقامهم 

 .أبرض الوطن، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، التعقيب الثاين ألحد السيدات والسادة النواب 
 .مةاحملرتمني عن فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيدة النائبة احملرت 

 :خنيينالنائبة السيدة سعاد ز 

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، طبعا نثمن اجملهودات اللي كتقوم هبا الوزارة 
واملؤسستني طبعا يف عملية العبور عن كل سنة عن عمالنا ابخلارج 
ولكن بغينا نتافقوا بداية على بعض األشياء أوال خصنا نتافقوا 

-8111على أن عملية العبور عرفات واحد الرتاجع ما بني سنة 
ألف مهاجر وسنة  13، 8111سجلت عملية العبور  8117
ألف مهاجر، هنا خصنا نتساءلوا السيد الوزير على  43، 8117

هاد األسباب دايل الرتاجع. مث خصنا انتافقوا كذلك السيد الوزير 
على أن العائدات والعملة الصعبة من العمال دايلنا ابخلارج تناهز 

يدعوان إىل اإلهتمام  من الداخلي الوطين اإلمجايل وهذا 11%
جبدية أكرب ابمللف دايل املهاجرين دايلنا ابخلارج، صحيح أن 
هناك عدة الفتات تكتب وتعلق على املعابر عندان يف املغرب 

خاصة بين انصار أان كنهضر على املعابر األرضية بين نصار وابب 
سبتة، أهال بعمالنا ابخلارج، نرحب بعمالنا ابخلارج، ولكن الواقع 

كل خالف ذلك ألن الواقع املرير اليت تعيشه هاد اجلالية وهي يش
داخلة من هاد نقط العبور تعيش ظروف صعبة وتعيش يعين واقع 
يشكل ابلنسبة هلا كذلك مشكل كبري، السيد الوزير، حىت أن 
معرب ابب سبتة وال تيتسمى معرب العذاب، السيد الوزير، الواقع 

الية اكل كلها اللي كتعرفها اجليشري إىل لوحة قامتة من هاد املش
يستشرف صفوف اإلدارة  من اإلمهال والالمباالة والفساد الذي

يف املعابر القائمة على املعابر، وكذلك السماسرة اللي كيدوروا 
ابمللفات دايهلم وكيتصرفوا كأهنم هم املوظفني دايل هاد املعابر 

ويلة من كيلومرتات وساعات ط  2وطوابر السيارات اليت تصل إىل 
 ..حتت الشمس والعائالت ابألطفال دايهلم االنتظار

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة ألحد السيدات 
والسادة النواب عن فريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم مشكورين

 :النائب السيد نور الدين اهلروشي

اخلاصني الذين  واالهتمامية السيد الوزير، إن الرعا
ار يوليهما جاللة امللك، ألبناء اجلالية املغربية املقيمة ابملهجر، ابعتب

 .هم جزء ال يتجزأ من مكوانت الشعب املغريب

السيد الوزير، ال أحد مبقداره أن يبخس اجملهود اليت ما 
فتئت تبذهلا الدولة خاصة يف شخص مؤسسة حممد اخلامس 

نا علق بعملية أتمني عملية عبور وعودة جاليتللتضامن، فيما يت
املقيمة ابخلارج، لكن رغم ذلك ال زلنا نسجل بعض املشاكل 
والعراقيل والتعثرات على مستوى احلدودي ولألسف الشديد أن 
املالحظ هو رغم كل الطاقات البشرية اليت رصدت من أجل أن 

 تيكيةلوجسالمتر عملية العبور يف أحسن الظروف تبقى الوسائل 
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غري كافية من أجل أتمني سالمة العبور حيث سجلنا على امليناء 
املتوسطي نقص يف عدد البواخر، نقص يف عدد أجهزة السكانري، 
ء نقص يف املوارد البشرية، كذلك سوء التنظيم والتسيري لشؤون املينا
من طرف وكالة خاصة لسلطات مينائية يف بين انصار، كما أن 

رين إما سبتة هناك مشاكل معضلة حقيقية للعابابلنسبة ملعرب ابب 
من ساكنة ابب سبتة وكذلك اجلالية والسياح الذين يقضون عدة 
ساعات، فرغم اجملهودات اجلبارة اليت تقوم هبا شرطة احلدود 
لتسهيل عملية العبور واملراقبة، فعليه التدخل من أجل توسيع هذا 

ا، فالبالد نري وغريهاملعرب وجتهيزه ابآلليات املتقدمة من السكا
مستهدفة كما تعلمون وجيب علينا أن ال نرتك الفرصة للحاقدين 

 .عليها من أجل استغالل هذه الفرتة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيبات، آه 
م عفوا، تعقيب إضايف للفريق احلركي تفضلوا السيد النائب احملرت 

 .مشكورين

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

السيد الوزير يف نفس السياق، املغاربة اللي جاو يقضيوا 
العطلة دايهلم هنا تيعانيوا من واحد املشكل غريب وهي املراقبة 
دايل استرياد دايهلم من طرف جلان الشرطة والدرك، املراقبة مزاين 

 صاحب السيارة الليولكن تيمنعوا عليهم أن شي حد من غري 
يف مسيتو يسوقها حىت ال كان الزوجة دايلو جالسة حداه ممنوع 

واحد آخر من غريه هو وهاد مرض ممنوع يسوقها شي  تسوق أو
يضايق هاد الناس هادو، اتصلوا بنا السيد الرئيس من مجيع الشي ك

أحناء املغرب وضايقوا وكيشكيوا من هاد القضية هادي اللي كتقلق 
 .ايلوا أشنا هو الداعي هلاد الشي السيد الوزير؟ شكراالراحة د

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم السيد 
 .الوزير تفضلوا مشكورين

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

ونوا التذاكر، هنا يف هاد القبة دالربملان بغينا نكفيما خيص 
واضحني بعضياتنا، التذاكر هي مؤسسات مقاوالت حرة، وابلتايل 
السوق هو اللي كيحدد األسعار دايهلا، ابلنسبة للجانب املغريب 

غربية ت مع كل املقاوالت املة النقل بذالت جمهود كبري، اجتمعوزار 
 4على واحد ضمان دايل ودارت معها دفرت حتمالت وفرضت 

مليون دايل الدرهم حطوه، وكل هنار اجلانب املغريب كرياقب عن 
طريق عون قضائي اللي كيوصل واش غالية التذاكري، املغاربة هبطوا 

اجلانب اإلسباين تينطلق من واحد املربر وهو أنه   41-81ب 
كيخضع لقانون أورويب مينع تدخل احلكومات يف حتديد أسعار 

بحري ومع ذلك غدا غيكون اجتماع ما بني السلطات النقل ال
 البحرية املغربية وما بني الشركات اإلسبانية إلقناع عرب التفاعل مع
هاد الصعوبة، فإذن التذكري ماشي مسؤوليتنا احنا ايريث واحنا ما 
حقناش ندخلوا كقطاع حكومي ألنه هذا قطاع خاص سوق 

 .مفتوح خيضع للمنافسة

 ريالصعوابت رجاء تبذل جمهود كب فيما خيص فيما خيص
ؤسسة م ا، ملي كنشوفو لالستئناسونعطي فقط بعض األرقام 

مساعد ومساعدة  728حممد اخلامس للتضامن كتوضع 
، معبأ طيلة mobilisé طبيب 148 أشهر. 4إجتماعية طيلة 

   أشهر، 4ممرض وممرضة طيلة  128أشهر، كتوضع  4
mobilisé    متطوع. إيال  181وضع هلاد العملية هادي. وكت

وقعات بعض احلاالت اخلاصة، أكيد كثرية ، لكن ماشي استثناء، 
حنا وإسبانيا  اعالش ماشي استثناء؟ ألن يف ظرف وجيز، تنستقبلو 
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بور يف العامل كلو يف ع االستقبال. ما كاينش هاد 8.722.311
-وبدون استثناء. إذن كاين سالسة حيث كاين تعاون مغريب

وغري أمين. وابلتايل ملي كتوقع الصعوابت، هي إسباين، أمين 
صعوابت مرتبطة ابلسوق. مثال نعطي مثال، ملي كتشوف عائلة 

، كتمشي لسبتة، TANGER MED مغربية أبن غالية
 TANGER سبتة ما عندهاش اآللية االستيعابية. وتيبقى

MED خاوي. اآلن عندان إشكاالت TANGER 
MED ابقاو املغاربة أهنم ي ا، بدا كيطيح لألرض، خصنا نشجعو 

من عملية العبور   %12، ألنه TANGER MED يف
اد التوافد هكاين يف ميناء مؤهل، أتهيل عاملي ابش ميكن يستقبل 

. ولكن ما  ثمليار، ايري 18 ااكرو ذالبشري. فإذن ملي كن
تصاد. يف تنشيط اإلق كتمشيش نيشان يف اإلستثمار، كتمشي

مليار متشي يف تنشيط  18كيف أن هاد   ااكرو ذوأان عندي ن
على النقل  ااكرو ذصاد أو االستثمار مباشرة. ملي كناإلقت
عندو  %21مقاولة، بشكل عام  11الربي، اآلن عندان  اتنساو 

تيخضع لدفرت التحمالت. هذا جمهود بدالتو وزارة النقل كبري، 
وفيه مفاوضات كبرية، يومية، عسرية، صعبة، شاقة ألن الناس أش  

 le chiffre أشهر، كنديرو 4اخر، تيقولوا حنا يف كيقولو فالبو 
d'affaire  فنيادايلنا، ومن بعد كنسدو .?la 

compensation  ما عنديش. إذن الدولة ما من حقهاش
أهنا تعطي دعم، ولكن إيال ذاكرتو على الدعم، أنتما مؤسسة 

للي هاد الدعم هذا؟ فإذن اجملهود ا اتشريعية، قولوا لنا كيف نديرو 
جمهود، الصعوابت كاينة، لكن صعوابت عملية. أما ما هو تبذل 

مقدور عليه راه كيتبذل يوميا. هنا كنشكر السلطات األمنية، اللي  
أشهر. السلطات  4كتضاعف من فرق دايل التواجد دايهلا، طيلة 

اجلمركية، وبغيت نقول لك السيد النائب احملرتم، حتيد هداك 
 مالك السيارة يسوقها ولكن،املعطى، من حق السائق اآلخر، غري 
 سوق سيارات املغرب وتويل اراه الصعوابت هذا، غدا ميكن نعومو 

، امنافسة غري مباشرة إلنتاج السيارات يف املغرب. خصنا ننتبهو 
راه هاد العملية ماشي عملية بسيطة، عملية اسرتاتيجية، محاية 

 ..صناعة السيارات يف املغرب اللي هو اختيار اسرتاتيجي

 :يد رئيس اجللسةالس

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل متعلق بتحفيز ودعم 
ألفراد اجلالية املغربية أبرض الوطن،  االستثماريةاملبادرات 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري. 
 .تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة نوال املتوكل

 الرئيس،شكرا السيد 

السيد الوزير، يف إطار مواكبة وحتفيز مغاربة العامل، 
 التنمية على املسامهة يف االستثماريةاحلاملني جمموعة من املبادرات 

 مع مضامني عدد من اخلطب امللكية وانسجاماواإلقتصاد ببالدان، 
السامية، اللي كتحرص على دعم وحتفيز وتبسيط كل الصعوابت 

م ملهمة من مكوانت اجملتمع املغريب. نسائلكيف وجه هاته الفئة ا
السيد الوزير احملرتم ما هي التدابري واإلجراءات املتخذة، فيما خيص 
دعم هذه املبادرات االستثمارية ألفراد اجلالية املغربية أبرض الوطن؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة لكم السيد الوزير 
 .وا مشكورينتفضل

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

ابلفعل السيدة النائبة، هذا السؤال كيدخل يف جوهر 
اربة اللي خصنا نغريوها يف التعاطي مع مغ االسرتاتيجيةاملقاربة 

ءات والطاقات اللي وصالت مواقع العامل، عندان جمموعة من الكفا



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

17 

صناعة القرار يف دول االستقبال، وقطاعات خدماتية، صناعية، 
تكنولوجية، وابلتايل إقناعهم أبن كاين واحد الديناميكية يف 

ئة فيها ضروري. لذلك حنا دخلنا يف تعب ااملغرب، خصهم ينخرطو 
هذه الكفاءات، وبشراكة مع احتاد مقاوالت املغرب، خلقنا 

دايل املرتكزات. أوال أنه  4عندها  14. اجلهة 14هات اجل
اء مزاين عن طريق رجال األعمال ونس ااملغاربة اللي بغاو يستثمرو 

 ما هي القطاعات ااألعمال يف املغرب يدخلو ابش يستوعبو 
عنصر أساسي يف نقل  اأهنم غيكونو  8الواعدة يف املغرب؟ 
كذلك أنه   ها وثالثةاللي احنا حمتاجني لي التكنولوجيات الدقيقة

 غدا قناة وسيطية لرتويج املنتوجات املغربية، دران ايكونو  ايقدرو 
جمموعات من اللقاءات احنا غاديني فيها، لقينا جتاوب كبري، 
اهلدف من هاد شي كلو هو نقولوا أبن مغاربة العامل دايل غدا 
غادي يكونوا نقلة نوعية، رأمسال جديد غادي يساهم يف املشروع 

موي، اللي أكيد احنا يف حاجة ليهم نظرا أهنم جنحوا يف دول التن
 .، شكرا السيد الرئيساالستقبال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة احملرتمة، 
 .تفضلوا مشكورين

 :النائبة السيدة نوال املتوكل

شكرا السيد الوزير، ولنا الثقة الكاملة يف ما تقومون به 
جمهودات حقيقية وجبارة فيما خيص اإلقالع ابلقطاع دايلكم،  من

ولكن جيب السهر على إخراج ميثاق اإلستثمار إىل حيز الوجود، 
وكذلك جيب إعطاء األولوية لرجال ونساء األعمال مغاربة العامل 

لك تبسيط ، جيب كذاالستثماريةيف الصفقات العمومية واملشاريع 
ت أمام هذه الفئة وإعادة كذلك املساطر وتبسيط جل اإلجراءا

النظر يف أساليب التواصل معهم من طرف املراكز اجلهوية 
، وجيب كذلك مراجعة قانون أو قانون الصفقات لالستثمار

العمومية واحرتام دفاتر التحمالت من طرف كل املقاوالت 
 ..واملشاريع احلديثة، ويف اخلتام السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

يدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت، هل من شكرا الس
تعقيب إضايف السيد النائب عن فريق األصالة واملعاصرة؟ تفضلوا 

 .مشكورين

 :النائب السيد حممد الربنيشي

 شكرا السيد الرئيس،

، غري يف إطار حتفيز اإلستثمارات للجالية املغربية ابخلارج
هادوك  ابو جنل ما منشيوش بعيد السيد الوزير غري بعدا غري ابش

للي لعندان على األقل هادوك السيارات ا ايوصلو  ايبقاو  االناس جييو 
هلم   اتتسمحو هلم بداك التعشري، بداك التمييز، على األقل ديرو 

وهلمش جييوا لعندان، ما دير  اسنني يعشرو سيارة ابش يبقاو  2كل 
سنني يعين راه وقت طويل جدا،  11سنني، راه  11ديك ل
 .وشكرا

 :اجللسةرئيس  السيد

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر، 
 .السيد الوزير تفضلوا للتعقيب

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

السيدة النائبة أان منخرط ومتفق معاك بل أكثر من هذا 
اربة ت مغنفكروا يف صندوق خاص لدعم استثمر وان أننا آان األ

العامل، كنأكد راه اإلستثمار ليس معناه جلب العملة الصعبة، 
اإلستثمار هو املشروع ابلدرجة األوىل، هي الكفاءة، هي اخلربة 
اللي راكم من الدرجة أوىل، وإيال فكران يف آليات املواكبة ميكن 

ات رجاء السيدات والسادة النواب ابلنسبة للسيار  8بعيد،  امنشيو 
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راه يف املغرب احنا دخلنا يف مشروع كبري إمسه صناعة السيارات، 
محاية السوق تتقتضي أننا نكونوا حذرين يف التعامل وإال غيمكن 

 .اإلنتاج دايلنا en vas pénaliser غدا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت ونشكركم على حسن 
امهة يف هذه اجللسة، القطاع املوايل قطاع الرتبية الوطنية املس

أسئلة سؤال  3والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي يف 
عن الوضعية املتدهورة ملؤسسات لتعليمية ابلعامل القروي للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا 

 .مالسيد النائب احملرت 

 :النائب السيد يوسف الروجيل

 شكرا السيد الرئيس،

تعيش الكثري من املؤسسات التعليمية  ،السيد الوزير
ابلعامل القروي وضعية مزرية للغاية حيث أمست معظما تعاين من 
نقص حاد يف بنيات اإلستقبال وغياب شبه اتم للمرافق الصحية، 

ناطق  سيما ابملانهيك عن غياب اإلانرة وكذا وسائل التدفئة، ال
اجلبلية معروفة بشدة الربودة واخنفاض درجة احلرارة، وتبعا لذلك 
نسائلكم عن اجلهود اليت تبذلوهنا من أجل النهوض بوضعية 

 املدارس ابلعامل القروي؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا تفضلوا السيد الوزير مشكورين

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

 ،السيد الرئيس احملرتم

 ،السيدات والسادة النواب احملرتمني

أود اإلشارة يف البداية أن وضعية املؤسسات التعليمية 
ابلوسط القروي ليست هبذه الصورة القامتة، حقيقة هناك 
إكراهات وصعوابت يف امليدان، لكن ابملقابل هناك مكتسبات  

ود اللي مت حتقيقها يف السنوات األخرية بفضل تضافر اجلهكبرية 
دايل كافة املعنيني، حتدايت وانتظارات كربى يعرفها الوسط 
 .القروي واملرتبطة أساسا مبجموعة من املعيقات السوسيو اقتصادية

مت ختصيص جمموعة من العمليات حتقيقا ملبدأ  على هاد األساس
 :ها الوسط القروياملناصفة وتكافؤ الفرص يستفيد من

 مستوى تطوير العرض املدرسي؛ :أوال

 توفري الدعم اإلجتماعي للتالميذ؛ :اثنيا

أتهيل املؤسسات التعليمية والداخليات وأيضا توفري  :اثلثا
 .احلاجيات الضرورية من موارد بشرية

بعض األرقام ابش نعطيكم واحد الفكرة، وضعية 
دايل املليون  1ريبا التمدرس ابلوسط القروي اليوم عندان تق

 11دايل..، امسح يل على مستوى توزيع العرض املدرسي هناك 
 14ألف مؤسسة تقريبا ثالث مؤسسة هي يف العامل القروي و

دايل هاد توزيع املؤسسات  % 23ألف فرعية إضافية أكثر من 
مؤسسة وإن  183عاتية اعلى العامل القروي، عدد املدارس اجلم

داملؤسسات  11لة غادي يتم تشييد واحد شاء هللا السنة املقب
على  % 11يف الوسط القروي، أكثر  223إضافية الداخليات 

املستوى الوطين، جمهود جبار جمهود كبري قامت به الدولة لتحفيز 
 11العامل القروي ابلنسبة لألساتذة، اليوم تقريبا عندان أكثر من 

احقوا لتألف اللي مت التدريب دايهلم اللي غي 81من هاد  %
ر ابلعامل القروي. ابلنسبة لتأهيل املؤسسات التعليمية استفدات أكث

دايل املؤسسة التعليمية من التأهيل ابش يكون إن  % 21من 
 .شاء هللا الدخول مدرسي دخول يف واحد احللة جديدة مؤهلة
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب 
 .م عن فريق األصالة واملعاصرةاحملرت 

 :النائب السيد يوسف الروجيل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، إيال بغينا نتكلموا لغة األرقام انخذوا كمثال 
مؤسسة  87مت إحداث  8112-8117الدخول املدرسي 

، الثانوي 232تعليمية فقط، الثانوي اإلعدادي ال يتعدى 
متدرس األطفال ابلتعليم األويل ، نسبة 487التأهيلي ال يتعدى 

يف التعليم من الذكور، أما  % 33.1ابلوسط القروي ال يتعدى 
إىل غريها من األرقام الصادمة اليت  83.1اإلانث فالنسبة خمجلة 

 لضئيلةاتنم عن واقع صادم، واش السيد الوزير هباد األرقام والنسب 
القروي هي  مسنساهم يف تطوير التعليم يف بالدان، وضعية التعلي

وضعية خاصة واحلالة االجتماعية واالقتصادية للساكنة القروية 
هي حالة خاصة ومزرية، املدارس والبناايت على قلتها مهرتئة 
تفتقد ألبسط احلقوق من مرافق صحية وطرق وماء صاحل للشرب 

 .مما يساهم يف اهلدر املدرسي وخاصة الفتيات

ى اة وتكافؤ الفرص جيب علالسيد الوزير، احرتاما ملبدأ املساو 
حكومتكم أن تفي على األقل بوعود الربانمج احلكومي وأنتم 
تقاربون على نصف الوالية، وغادي نعطيك مثال السيد الوزير 

 8118إقليم اليوسفية مجاعة سيدي شيكر مدرسة تبنات يف 
وحلد اآلن مازال ما اشتغلتش رغم تدخل املبادرة للتنمية البشرية 

ح املخصص لإليواء وكذلك مجاعة جنان ابيه اللي  لبناء اجلنا 
كتعرف عدة احتجاجات بسبب وعود إجناز إعدادية منذ مخس 
سنوات ومل تنفذ وأنتم مدعوون السيد الوزير إىل إجياد حل فوري 

 .هلذا الوضع؟ وشكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ 
 .ئب احملرتم مشكورين تفضلواتفضلوا السيد النا

 :النائب السيد عبد اجلليل مسكني

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، ورش إصالحي مهم فتحته وزارتكم 
وهو تعويض حجرات البناء املفكك، السيد الوزير إقليم اترودانت 

 28مجاعة منها  21ينبغي أن ينال حظا وافرا، أوال لشساعته 
، وترية التعويض 8111دد هاد احلجرات يقارب مجاعة قروية، ع

سنة، ما يقارب  12سنني أو  11بطيئة جدا رمبا تستغرق 
دون احتساب املطاعم والسكنيات واإلدارات واملرافق  8111

 .الصحية، طيب إذن السيد الوزير بغينا هتتموا هباد األمر، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 وا السيدشكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل
 .النائب احملرتم عن فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد عبد الرمحان حريف

السيد الوزير احملرتم، إقليم سيدي قاسم راه كاين شي 
 prè مدارس اللي ابقني لدااب األقسام دايهلم مبنيني بداك

fabriqué  وراه ممنوع دوليا وكاع مشقوق، وكاين شي مدارس
حيض وما عندهومش حىت الصور الصور ما ما فيهومش حىت املرا

دايرش، املاشية كلها كتدخل تكيل يف أمسيتو وما كاينش حىت 
القاعة دايل االنتظار وال شي راحة وال فني جيلسوا الدراري راهم  

 .املدرسة ويراتحوا، وشكرا كيخرجوا غري برا

 

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

20 

 :اجللسةالسيد رئيس 

ضلوا فشكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير ت
 .مشكورين

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

حبال اللي تطرقت لو السادة النواب احملرتمني إشكالية 
حقيقية هي كيفاش ميكن الوزارة تواكب هاد األوراش الكربى يف 

، 8117ى عل او مجيع اجلماعات القروية، واليوم احلمد هلل تكلمتي
اليوم بعد سنة عندان واحد احلصيلة وواحد التشخيص جد مهم، 
وحنا بدينا كنشتغلوا فيه، أوال القضاء على املفكك واليوم كاين 
واحد املشروع كبري هو تعويض هاد املفكك مبدارس مجاعاتية اللي 
حقيقة برهنات على منوذج مندمج جد مهم يف املستوى القروي،  

إلعتبار هاد املتطلبات وهاد األمور كاملة كاينة يف كناخذوا بعني ا
 .التشخيص دايهلا، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل متعلق بتمدرس الفتاة 
القروية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية 

 .ورةائبة احملرتمة مشكتفضلوا السيدة الن واالشرتاكيةالتقدم 

 :النائبة السيدة ثراي الصقلي

السيد الوزير، حنن نقدر اجلهود اليت تبذلوهنا من أجل 
حتسني وضعية ابلنسبة للتمدرس جلميع أطفال بالدان، وحماربة 
اهلدر املدرسي، لكن أريد أن أسائلكم عن الفئة احملددة اليت تعاين 

 زالت ويف املناطق اجلبلية الأكثر من هاد املشاكل، الفتاة القروية 
ابعة من صعوابت متعددة، من أجل مت االبتدائيتعاين بعد السلك 

دراستها يف اإلعدادي مث الثانوي، واإلحصائيات جد واضحة يف 
هاد اجملال، هذه الوضعية تساهم يف استمرار الزواج املبكر عند 

يدي لالفتاة القروية وحتجر الثقافة اليت تفرض عليها الدور التق
املرسوم هلا منذ قرون وهو املنحصر يف العمل املنزيل واألسري 
ومينعها من املستقبل مفتوح، ومن متكينها واخنراطها يف النموذج 
التنموي اجلديد املرغوب فيه لبالدان من أجل تقليص الفوارق 

سيد ، وتوفري تكافؤ الفرص احلقيقية، الواالقتصاديةاإلجتماعية 
اءات اليت ستقومون هبا لصاحل الفتاة القروية الوزير ما هم اإلجر 

 .واملناطق اجلنوبية، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .مشكورينشكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا 

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

 السيد الرئيس احملرتم،

 شكرا على هذا السؤال، أوال يف ة احملرتمة،السيدة النائب
البداية أريد أن أسجل ابعتزاز النتائج واملراتب اللي حصلوا عليها، 
اللي حصالت عليها الفتاة التلميذة وال سيما يف العامل القروي 

هو هاد  % 22.43واحلضري ابلنسبة لألسالك يف البكالوراي 
فتيات اللي  14217 النسبة دايل النجاحات أي تقريبا ما يعادل

استطعت ابش تنجح يف البكالوراي هاد السنة، هنيئا هلم، ألريد 
ألف مها عدد  43داملليون و 1ببعض األرقام  اتحابعض اإليض

 34كاين   % 32إانث، ويف هاد  % 32التالميذ إمجاال، تقريبا 
يف العامل القروي، حبال اللي قليت السيدة النائبة احملرتمة البد  %

نديروا واحد العداد دايل األمور ابش ميكننا أنهلوا هاد خاصنا 
الفتاة يف العامل القروي، أوال أريد أن أنوه ابلعمل اجلمعوي، اجملتمع 
املدين اللي كنقوموا به، كيخلقوا واحد العدد دايل الداخليات 
واللي هباد املبادرات مكنا ابش الفتاة القروية اللي يف واحد العداد 

لدواوير ميكن هلا تدرس ومتكن الدراسة اليوم، واحد دايل القرى وا
العداد دايل التدابري اإلجتماعية، منها توسيع قاعدة املستفيدين 
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من اخلدمة الدعم اإلجتماعي تيسري، مليون حمفظة، النقل 
، حتسني جودة االستهدافاملدرسي، مراجعة آلية ومعايري 

ت اللي قامت اخلدمات، هادي كلها من مجلة األوراش واملبادرا
هبا الوزارة ابش متكن هاد الفتاة القروية ابش ميكن هلا توصل ألعلى 

 .املستوايت الدراسية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة للتعقيب يف 
ثواين. منر هل من تعقيب إضايف آخر؟ منر إىل السؤال املوايل عن 

جناح الدخول املدرسي املقبل للسيدات إل املتخذة االستعدادات
والسادة النواب احملرتمني عن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة مشكورين

 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

 السيد الوزير، ماذا أعددمت للدخول املدرسي املقبل؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .ير تفضلوا مشكورينشكرا، السيد الوز 

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

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

ما غاديش يتاح  12دقيقة و 1السيدة النائبة احملرتمة، يف 
يل الوقت الكايف ابش ميكن يل نقدم لكم الدخول، وإن شاء هللا 

ريليه لو. غري اللي بغيت نش االفرصة ابش نتطرقو  غتكون عندان
يف  اهي اليوم كاين واحد العدد دايل التدابري اللي ميكن لنا حنصيو 

، 11-12إعداد خريطة مدرسية أولية، ابلنسبة هلاد الدخول 
مكنت من حتديد احلاجيات، وفق معايري حتد من االكتظاظ. 

سنة األوىل والثانية يف ال 41أقل من  احبال اللي قلنا خصنا نقلصو 
يف مجيع املستوايت دايل االبتدائي وأقل  43فاالبتدائي، أقل من 

يف اإلعدادي والتأهيلي، انطالق عملية التسجيالت،   41من 
كانت واحد احلملة وطنية ابش سجلنا تالميذ يف السنة األوىل 

يونيو؛  11إىل غاية  8112أبريل  8ابتدائي، اللي ابتدأت من 
ل املؤسسة التعليمية، كان هذا الورش الوطين كان بدا مواصلة أتهي

السنة اللي فاتت وهاد العام حنا بصدد أتهيل هذه املؤسسات  
كاملة؛ أيضا توسيع العرض الرتبوي، حيث من املتوقع أن يعرف 

 47مؤسسة تعليمية منها  27املوسم الدراسي املقبل، إحداث 
م احلمد وجي، اليو ابلوسط القروي؛ أيضا تنزيل اإلصالح البيداغ

هلل، خضنا فواحد الورش كبري دايل تعديل املنهج، تعديل 
املقررات، وغادي يتم االبتداء من هاد اإلصالح البيداغوجي من 

 ..السنة األوىل والثانية من الدخول املقبل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تفضلوا السيدة النائبة 
 .احملرتمة

 :بة السيدة سعيدة آيت بوعليالنائ

ب وجيب، جي االسيد الوزير احملرتم، يف احلقيقة كنقولو 
ولكن التقارير الوطنية وكذلك الدولية، تشري أساسا إال أن هناك 
أزمة، هي أزمة حكامة سواء يف تدبري البنيات التحتية، أو يف تدبري 
املوارد البشرية، هاد األزمة هادي تنعكس أساسا يف ظاهرة 

اللي كتعرفوها األقسام، أساسا يف البوادي وكذلك يف  الكتظاظا
اللي كيجعل القسم أساسا عبارة  االكتظاظهوامش املدن. هاد 

عن سجن كبري، وكيمنع التالميذ من املتعة اللي هي أساس دايل 
اإلبداع، كذلك على مستوى توزيع املوارد البشرية، السيد الوزير، 

سية، كالرايضيات والفيزايء هناك خصاص مهول يف مواد أسا
واللغات، وهذا أساسا ينعكس على جودة التعلمات. ولذلك 
السيد الوزير، االستثمار أساسا يف التعليم، هو استثمار يف صانع 
الثروة وهو اإلنسان، وال جيب أن يقاس اإلستثمار يف التعليم 
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من امليزانية  %41مبدخالت وخمرجات، صحيح أنه أيخذ 
 .ن هو يؤسس لنا اإلنسان الذي هو الثروة الكربىالعمومية، ولك

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ 
 .تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة عن فريق األصالة واملعاصرة

 :النائبة السيدة ثورية فراج

 شكرا السيد الرئيس،

كم ، نسائليف نفس اإلطار دايل إجناح الدخول املدرسي
إطار تربوي اللي  121تلميذ و 211 السيد الوزير ما هو مصري

سنة يف هذه املدارس بعد إغالق واحد  12أكثر من  اقضاو 
املدرسة يف فاس خصوصية. يف واحد اجلواب دايلكم مع واحد 
املنابر إعالمية، قليت هلم يكون خري. ولكن هاد يكون خري، هو 

 .د اجلواب جييب، وشكراجواب ال جييب، واآلن بغينا واح

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا السيد 
 .واملعاصرةالنائب احملرتم، دائما عن فريق األصالة 

 :النائب السيد حممد احلجرية

السيد الوزير، األرقام اللي جنحنا فيها على مستوى الكم، 
در على مستوى الكيف، كاين إشكال حقيقي. عندان اهل

املدرسي، عندان أقسام الشتا كتطيح على الوليدات فالعامل القروي 
واجلبلي، عندان التخلي دايل الوزارة على النقل املدرسي، عندان 
املطعم للتالمذ، ضعيف نقول كيحشم. عندان بعض اإلستثمار يف 
بعض املناطق ما كتعطيوش الرخص، ونعطيكم منوذج، مدرسة يف 

مال دايلنا يف اخلارج دار استثمار هادي اتوانت، مستثمر من الع
عام ونصف وهو كيساين الرخصة. تعميم اإلعدادايت 
، والثانوايت، تعطلتو فيه، تعميم املدارس اجلماعاتية تعطلتو فيه

واش مكتوب على أبناء العامل القروي يبقاو فهاد الوضعية؟ ما 
ميكنش السيد الوزير، خاص احلل يكون يف أقرب اآلجال، وإال 
ما نوصلوش للعدالة اجملالية وغيبقاو أبناء البادية يعانون كما عاىن 

 .آابؤهم وأجدادهم

 :السيد رئيس اجللسة

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

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

 ائبة احملرتمة،السيدة الن

 السيد النائب احملرتم،

احلقيقة هاد الشي كامل اللي قلتيوه هو صحيح ألن العامل 
القروي اليوم ابقي كيعاين من هاد اإلشكاالت وهاد انتظارات 
الكربى ومهمة، وامليزانية كبرية ابش ميكن لنا جنزوا هاد الشي يف 

ء واحد يأقرب وقت، اليوم، حبال اللي قلت لكم غيتم واحد هتي
مؤسسة يف الدخول املدرسي املقبل، هاد الشي ما ميكن لنا  27

نديروه إال سنة بعد سنة، ما ميكن لناش جنزوه يف سنة واحدة، ويف 
دايل األساتذة اللي مت التوظيف دايهلم والتكوين  81.111هاد 

أشهر، غيتم التوزيع دايهلم ابتداء من شتنرب، أكثر  1دايهلم ملدة 
لظاهرة هاد ا ايكون يف العامل القروي ابش نعاجلو غادي  %11من 

شرتيو هلا، هاد اليوم واحد، واحد املبادرات  يدايل االكتظاظ الل
ؤسسات، هاد امل امهمة ابلنسبة العامل القروي راه قلتها ابش أنهلو 
هذا واحد  maisوما ميكنش يف سنة واحدة يبان هاد النتيجة ، 

 ...املسار اللي طويل، إن شاء هللا
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل سؤال عن 
امللف املطليب خلرجيي ومتدريب مسلك تكوين اإلدارة الرتبوية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري، 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 لرئيس، شكرا السيد ا

عن امللف املطليب خلرجيي مسلك اإلدارة الرتبوية نسائلكم 
 السيد الوزير؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير

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

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 رتم،السيد النائب احمل

جوااب على سؤالكم السيد النائب خبصوص وضعية 
خرجيي مسلك التكوين اإلدارة الرتبوية، هاد متصرف تربوي هذا 
اإلطار جديد عاد خلقناه، عاد أحدثناه مبوجب هاد املرسوم واللي 
مكّنا جلميع الفئات دايل املوظفني دايل القطاع ابش يدير واحد 

دوزو اإلدارة الرتبوية ومن بعد كي املباراة ويوجلو هلاد املسلك دايل
واحد االمتحان فاش كينجحوا كيكون عندهم متصرف تربوي، 

، يل  8114هاد العملية مؤطرة بواحد النظام األساسي دايل 
كيعطي، فاش كيغريو اإلطار، فاش كيطلبو يغريو اإلطار دون 
تغيري السلم كيعطيهم سنتني دايل األقدمية اعتبارية، هاد الشي 

وهاد الشي اللي كنديرو مع املفتشني ومع املوجهني، ما معروف 

سنني كيطلبوا  11فهمتش هاد الناس اليوم جاوا وكيطلبو أكثر من 
  8111الوقت اللي ما كانوش فيه متصرفني تربوييني، الناس دايل 

، مها ما واّلوا أطر 8111كيقول أسيدي اعطيين أان األقدمية من 
واحد اإلطار جديد كيأهلهم  ، احنا خلقنا هلم8117تربوية ف 

ابش يقودوا هاد اإلدارة الرتبوية، واليوم واّلوا كيطالبوا بشي أمور 
 .أخرى اللي ما عمرها تطلبت يف اتريخ الرتبية الوطنية وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :النائب السيد عبد هللا غازي

لسيد الوزير على جوابكم، اإلصالح السيد الوزير شكرا ا
إيال ما سامهوش فيه هاد األطر هادو دايل القيادة الرتبوية واإلدارية 
ما ميكنش نراهنوا عليه كإصالح، هاد املتصرفني الرتبويني، السيد 
الوزير، حسوا واحد اجملموعة دايل املكوانت دايهلم ابحليف، أوال 

ايل لمتو عليه حّسوا أبن هناك قرصنة داخلرجيني دايل املسلك تك
واحد السنوات دايل األقدمية اللي داروها خاصة دايول الدرجة 
الثانية، عندهم إحساس أبن كاينة قرصنة دايل هاد سنوات 
األقدمية اللي ما استافدوش منها، كاين كذلك السيد الوزير 

 11املديرين املزاولني اللي دوزوا على األقل فيهم اللي دوز 
سنوات، وكنساوا حاليا، كاين كذلك واحد الفئة دايل امللحقني 
اإلداريني والرتبويني ودايل اإلقتصاد اللي حاليا تيشوفو أبهنم  
كيأديوا مهام جسيمة، وبغاوا يكونوا ضمن هذا اإلطار، أعود 
وأقول السيد الوزير أبن هاد الفئة إيال أخطأان معها املوعد يف 

وا مؤسسة يف التعليم اجلامعي، كتعرفاإلصالح وها وكنتو رئيس 
أبن رئيس مؤسسة ويف إطار فيها إيال ما كانش منخرط وكانش 

عليه ابش يقود هاد اإلصالح هذا، شكرا  احمفز ما ميكنش نراهنو 
 .السيد الوزير
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ ما فيش، اثنيتني 
 .السيد الوزير

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

سنتني دايل األقدمية اعتبارية راه ما كاينة إال يف الرتبية 
 .الوطنية

 :السيد رئيس اجللسة

انتهى الوقت، شكرا للسيد الوزير على حسن املسامهة، 
الربانمج  نننتقل إىل القطاع املوايل قطاع الشباب والرايضة سؤال ع

الوطين للتخييم للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق 
 .احلركي، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

عن اإلجراءات والتدابري املتخذة نسائلكم السيد الوزير 
 يف جمال التخييم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، ابلنسبة هلاذ السنة الوزارة واحلكومة 
طلع على كل يكومي لس احلوالسيد رئيس احلكومة واجمل

اليت اختذهتا الوزارة من أجل إجناح عملية التخييم،  االستعدادات
عملية التخييم انطلقت يف فاتح يوليوز غادي تعرف هاذ السنة 

طفل خالل اخلمس فرتات دايل  121.111 اإلستفادة دايل
يف السنة املاضية، ابإلضافة إىل  111.111الصيف عوض 

م للرق الو من خالهلا نوص االلي كنسعاو املخيمات احلضرية 
خالل هاذ الفرتة  121.111إمجاال ل اابش نوصلو  41.111

 .ي، مجيع الشروط متوفرة، شكرادها

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم 
 .للتعقيب

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

 بدوره على غرار كل السيد الوزير، هاذ القطاع حيتاج
القطاعات للحكامة اجليدة وللتمويل الضروري الكفيل ابستقطاب  
كل أبناء املغرب، السيد الوزير ال نتحدث فقط عن تدبري هذه 
املرحلة، بل احلديث هنا ينصب على املخطط الوطين للتخييم على 
املدى القريب والبعيد واملتوسط، يف من حيث البناايت البد من 

ركي لتطوير بنيات االستقبال، على مستوى اإليواء وجود تشا
والصيانة واألمن واإلانرة واملرافق الصحية والتمويين وغريها، وبناء 
مراكز من اجليل اجلديد على مستوى التنشيط فالبد من تكوين 
منشطني حمرتفني، وتوفري معدات وآليات العمل وتوسيع ورشات 

األمر يع املشاركة فاالستقبال، وعلى مستوى االستقطاب توس
لية يقتضي يف نظري االنفتاح على أبناء املناطق النائية والقروية واجلب

الذين ال يتوفرون على حضور مشاركة يف املخيمات، وذلك 
ني  بتفعيل البعد اجلهوي وحتقيق العدالة اجملالية، وتكافؤ الفرص ب
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كل اجلهات وخاصة إقليم شفشاون الذي يعد من الواجهات 
 .ة املتميزة ببالدانالسياحي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، تعقيب السيد النائب احملرتم 
 .تفضلوا الفريق استقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد عمر عباسي

 شكرا السيد الرئيس،

ايل العناصر اإلجيابية ننوه هبا: الرفع من عدد املقاعد، 14
ز، شراكة استثنائية مع اجلامعة الوطنية إصالح العديد من املراك

للتخييم، ولكن السيد الوزير ندعوكم املرحلة األوىل ابقي ما سالت 
ولكن ندعوكم إىل تتبع عمل املتعهدين واملمونني اليت فوض إليهم 
العملية دايل التغذية ألنه كاين بعض املالحظات دايل بعض 

يت مت اختاذها اإلجيابية الاجلمعيات، إمجاال ننوه ابلعديد من التدابري 
 .يف هاذ املوسم، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر، السيد الوزير تفضلوا 
 .مشكورين

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب جبوار اجلماعة دايلو مجاعة السطيحات يتم 
 ن اجليل اجلديد، وراه قريب لو آ السيد الرئيس، آ السيدبناء خميم م

النائب. راه حدا اجلماعة دايلك السطيحات كيتبىن خميم من اجليل 
اجلديد، ايك آ سيدي، وشفتيه كيفاش عامل، ابلتايل السيد 
النائب املنظومة..، ها هذا منوذج حيث هو طرح السؤال، وقريب 

املخيم فطرح السؤال. ابش لو، أاثر انتباهه ديك اجلودة دايل 

غادي نعلنوه إن شاء هللا، العملية اإلصالح انطلقت السيد 
 الرئيس، ولن نرتاجع عن عملية اإلصالح وغنمشيو فيها تدرجييا
طبيعي أن هاد الشريك الرئيسي دايلنا هو اجلامعة الوطنية دايل 
التخييم؛ اثنيا مالحظات اجمللس األعلى للحساابت ما غنتنازلوش 

ها وغادي نفذو املالحظات، املمونني عرب الصفقات بشكل علي
شفاف، اآلن واش هادوك املمونني غادي يقدموا اخلدمات 
املطلوبة منهم أو ال؟ أان كما كنقول ليك ممكن يوقع واحد خطأ 

، ولكن عندان يعين خدينا %11-2نسبة اخلطأ كنحسروها يف 
فال أط هادو مجيع االحتياطات يف حالة ما إذا كان خصاص ألهنم

دايلنا ما غاديش خنليوهم ابجلوع. حلدود الساعة، وال مالحظة 
مسجلة يف أي خميم، خليوان من الكالم اللي كيتكتب، اللي عندو 
شي مالحظة السيدات والسادة النواب، هادو وليداتنا مجيع اللي 

 .الحظ شي حاجة خيربان هبا غادي نّدخلو يف اللحظة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن حرمان بعض       
اجلمعيات الوطنية اليت تعمل يف جمال التكوين والتأطري والتخييم 
من الدعم املايل للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :يف الناصريالنائب السيد عبد اللط

 السيد الوزير احملرتم،

على إثر حرمان بعض اجلمعيات الوطنية العاملة يف جمال       
التكوين والتخييم من الدعم املايل الذي تقدمه وزارتكم للجمعيات 
املماثلة. نسائلكم عن معايري منح الدعم هلذه اجلمعيات، وعن 

الفرص مستقبال  فؤالتدابري اليت تعتزم الوزارة اعتمادها لتضامن تكا
 .يف دعم اجلمعيات حسب االستحقاق، شكرا السيد الرئيس
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورا      

 :وزير الشباب والرايضة السيد راشيد الطاليب العلمي،

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب على هاد السؤال هذا، ما كان حىت       
يار سابق، ما كان حىت شي معيار. اآلن حددان واحد شي مع

املعيار، واحد الرقم دايل ما بني.. حنا يف مفاوضة مع اجلامعة 
درهم لكل  81-12الوطنية دايل التخييم، كيرتاوح ما بني 

 مستفيد طفل مستفيد يف التنشيط، هناك بعض اجلمعيات اليت ال
ومجعيات  ملنحةتقوم ابلعملية دايل التخييم، وكانت كتوصل اب

أخرى كانت تقوم ابلتنشيط أو ابلعملية دايل التخييم وما كانتش  
كتوصل، دااب حبسنا هاد الشي اللي استفدت منو اجلمعية دايل 

ي املخيم  ش يف التخييم وكنراقبو يف األخري املرحلة، اللي ما دخل
شي اللي دخل هو اللي غادي يدي ال كيتنقص من العدد وداك

 1211ألف،  81املرحلة األوىل مسجلة عندان االستفادة. يف 
ما جاتش، هادي كلها غادي تنقص من االعتمادات اللي كانت 

 .غادي متشي لديك اجلمعيات املسؤولة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب      

 :النائب السيد عز العرب حليمي

 شكرا السيد الرئيس،

لسيد الوزير يف احلقيقة بغينا نشكركم على التجاوب دايلكم ا      
السريع، طبعا واخا حنا السؤال حطيناه هادي سنة، لكن فعال 
املنحة اجلمعيات أهنم توصلو هبا هاد السنة، ولكن مازالني  
كيتساءلو على املنحة دايل السنة املاضية عالش ما توصلوش هبا، 

و ابلنسبة للمعايري حنا كنوه ألن هذا سؤال ما زال مطروح. وفعال

ابلقضية دايل أهنا كاينة معايري يعين االستفادة، ولكن خاص 
اإلعالن عليها، املوقع اإللكرتوين دايل الوزارة من املفروض تكون 
فيه جمموعة دايل املعطيات يف إطار يعين تكافؤ الفرص ويف إطار 

للي ا هاد ابك صاحيب واألمور االشفافية، ويف إطار ابش حنيدو 
فعال هي مرفوضة واللي طبعا يف التوجهات احلمد هلل، اليوم دايل 

 .احلكومة ودايل الوزارة أهنا غادية ابش حتيد

كذلك اليوم اجلمعيات السيد الوزير، كيتساءلو على يف       
إطار الدعم دايل اجلمعيات، على املضمون دايل داك العقدة 

نش لكن الناس ما عارفيدايل التأمني، صحيح أنه كاين التأمني، 
املضمون دايلو هذا فعال من األمور اللي الناس كيتساءلو عليها.  
كذلك األمور اإلجيابية السيد الوزير، البد أننا نقولو فعال أبنه إذا  
كانت يعين اليوم واحد اجملموعة دايل اإلجراءات النوعية اللي 

رو دااب على ضدرات فمزاين خنربكم أبنه األثر دايهلا، فإيال واخا هن
ألف، نعطيكم فعال  121ألف إىل  111احلصة دايل الدعم من 

إاثرة االنتباه لبعض اجلمعيات اللي اليوم فعال نقصت احلصة 
دايهلا، ونعطيك النموذج دايل سال جمموعة دايل اجلمعيات اللي 

، 31-41دايل املقاعد اليوم  111السنة املاضية كانت عندها 
 لك السيد الوزير، ابلنسبة هلاد اإلشكالوطبعا مجعيات عندها كذ

 .دايل التغذية فمزاين يكون شي رقم أخضر للتبليغ، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السيد  ؟إضايفشكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب       
الوقت السيد  الوزير تفضلوا فيما تبقى من الوقت، ما بقاش عندكم

وعاود  ابألمحرايهلل سطرو  الوزير، مع كامل األسف.. مازال
 .طلقولكم

 :وزير الشباب والرايضة السيد راشيد الطاليب العلمي،

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد النائب احملرتم، أان كنشكرك على هاد الشي. غري       
ابلنسبة للمنحة، سابقا الوزارة هي اللي كانت كتعطيها للجمعيات 

يم، امعة الوطنية للتخيوكتوزع عليهم، دااب كاين إتفاق مع اجل
اجلامعة بغينا نعطيوها واحد القيمة ألن هي الشريك الرئيسي 
واألساسي، بغينا نقويو اجلامعة ومنخارطني فيها مجيع اجلمعيات، 

شي كيتعمل بشراكة معهم، حبيث مها كرياقبو العمل دايل ال وهاد
ادلة بالوزارة والوزارة كرتاقب العمل دايهلم، كاين واحد املراقبة مت

وهذا إجيايب كنعتربو أمر إجيايب. حنا كنتفاوضو معاهم حددان 
درهم  81درهم لكل مستفيد، مها كيطلبو  12السقف دايل 

وحنا يف مفاوضات على حسب الغالف املايل. السنة املاضية  
 كتعرفو السيد النائب، راه اللي مشى السنة املاضية كيطيح يف

la masse ش شي سنة ماضية، كاين راه ما بقاتش راه ما كاين
اآلن واملستقبل. وهاد الشي غادي نطلبو من اجلامعة ابش تنشرو 
ألن اجلامعة مها اجلمعيات املستفيدة. فيما يتعلق بعدد 
املستفيدين، كاينة معايري، ميكن كاين شي خلل ما عرفتش امشن 

 ...مجعية، ميكن كان شي خلل السنة املاضية

 :السيد رئيس اجللسة

ا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل وهو سؤال آين شكر       
حول النقص احلاد يف التغذية ابملخيمات الصيفية للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيدة 

 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة حنان رحاب

 الوجباتاليت تداولت حول هزالة السيد الوزير، ما هي ..   
املقدمة ألطفالنا يف املخيمات، إىل درجة أبن بعض وسائل 

 .اإلعالم وصفتهم أبهنم يعانون من اجلوع الكبري

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين      

 :وزير الشباب والرايضة السيد راشيد الطاليب العلمي،

ح هاد رصة ابش نوضشكرا الفريق اإلشرتاكي اللي عطاين ف      
األمر، عندي هنا ثالثة دايل البياانت من اجلمعيات يف املكان  

اللي  شيال كتكذب، تكذب ما صدر يف "إميوزار كندر" ويف داك
البياانت من دايل  4خرج كاع خالل هاد األسبوع، ها مها 

اجلمعيات. هادو اإلخوان اللي ما ابغيينش اإلصالح كنقول هلم 
خيم، فيه، كاين الذي يدبر امل اواخا تكتبوا أان اإلصالح غنستمرو 

الطاقم دايل الوزارة ابإلضافة إىل الطاقم الرتبوي دايل اجلمعية إىل 
السلطات احمللية كذلك، راه السلطات احمللية عندها واحد 

يصدر ، فني ما كاكرياقبو   اة على دوك األطفال كيمشيو املسؤولي
مجيع، ما عنديش فاش ندير لكم  اكنتحركو   اشي خرب كنمشيو 

عرض دايل الصور، أان جد جد مراتح وفرحان لدوك الوليدات 
دايلنا وبداك األسلوب احلضاري، هادو انس بغاو خيوفو 

ة اخذالعائالت، كنطمأن العائالت من هاد املنرب أن احلكومة و 
مجيع اإلجراءات إلجناح هاد العملية دايل التخييم، واللي بغى 
يوقف ضد اإلصالح جيي مباشرة، أما يكتب بعناوين كربى بدون 
ما حيدد لنا، اللي حدد املوقع ها اجلمعيات كتكذب ثالثة دايل 
البياانت صدرات من ثالثة دايل اجلمعيات اللي كاينة فداك 

 .املخيم. شكرا

 :جللسةالسيد رئيس ا

 .شكرا، شكرا السيد الوزير      

 :النائبة السيدة حنان رحاب

السيد الوزير، طرحناه وحنا خايفني على مستقبل املخيمات،       
طفل اللي غتستافد من املخيمات هاد العام متشي  121بغينا 

وأسرهم مطمئنة. ملاذا طرحنا هاد السؤال أيضا؟ طرحناه ألن 
ايل يّدار يف اجملال د اصالح كيخصو على أنه هاد اإل اتنعتربو 

التخييم، اإلصالح خصنا ندعموه هذا ورش ماشي بدى دااب، 
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ألف طفل ميشي للمخيم  121 اهذا مكتسب وطين ابش حنققو 
انضلنا عليها مجيعا كل واحد دار الدور دايلو، ما ميكنش اليوم 

 .على هاد املكتسب الوطين إبشاعة كاذبة انقضيو 

كل واحد فينا كل واحد فينا عندو مجعية قريب   اليوم كلنا،      
جلمعية، صديق جلمعية غادي يسيفط بعض األطفال وبعض 
الطفالت للمخيم. إيال ما درانش حنا املراقبة الذاتية هلاد 

جودة التأطري، جودة اخلدمات، جودة األكل، ميكن  املخيمات:
 .منهزمني أمام مثل هاد اإلشاعات اغدا نكونو 

على أنه هاد املخيمات هو  اريق اشرتاكي تنقولو حنا كف      
فيه، خصنا ندعموه، وخصنا  امكتسب وطين خصنا نستمرو 

كل اإلصالحات املمكنة ابش ميكن وليدات املغاربة اللي   انقدمو 
هباد العطلة  اجلهم وأغلبيتهم فقراء ومن الطبقة املتوسطة يستمتعو 

 ...ملنيفيها كا اوبغينا فعال تكون عطلة مراتحة نراتحو 

 :السيد رئيس اجللسة

انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيدة النائبة       
 ..احملرتمة عن فريق العدالة والتنمية

 :النائبة السيدة لبىن الكحلي

 السيد الرئيس،

أوال نثمن جمهود احلكومة من أجل ضمان تغذية صحية       
كن السيد ت الصيفية. لوسليمة لوليدات الشعب دايلنا يف املخيما

الوزير، كان خاص الوزارة يعين تواصل يف حينها، يعين منني ااثرت 
وال  بالغ اديك اإلشاعة حول خميمات اجلوع، كان خاصنا نشوفو 

واحد التحرك دايل الوزارة يف حينه. مث السيد الوزير، اليوم  انشوفو 
عيات مانتقلنا من التدبري دايل الدعم دايل التغذية من خالل اجل

درهم، إىل تدبري التغذية من خالل  82اللي كانت كتاخذ 

املمونني، خاص ضروري تكون عندها واحد املراقبة مستمرة هلاد 
 .املمونني من أجل ضمان هاد التغذية اجليدة لألطفال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف آخر؟       
 .ضلوا مشكورينالسيد الوزير تف

 :وزير الشباب والرايضة السيد راشيد الطاليب العلمي،

 شكرا السيد الرئيس،

غري ابش نطمأن السيدات النائبات احملرتمات، السيدات       
النائبات ألن مها عندهم أان عارف آش كنقصد، هادو وليداتنا، 
  واألم عندها واحد الكبدة زايدة على الرجل فيما يتعلق ابألطفال.
كنطمأهنم أبنه راه املخيم يف ظروف جيدة جدا، وكنراقبوه، وصدر 
بالغ السيدة النائبة دايل الوزارة يوم اجلمعة صباحا صدر البالغ، 
غري ما بغاوش ينشروه، صدر بالغ الوزارة، وراه كاين يف املوقع 
دايل الوزارة، وملا اإلخوان واألخوات طلبوا األسئلة قلت غنجي 

نش كد، وقلتها يف التليفزيون، هادو انس ما ابغييللربملان وغادي أن
اإلصالح، كل واحد فبالصتو، وحنا ما غاديش يغلبوان، حنن 

 ...سنستمر يف اإلصالح ابش ننتاقلو

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن املسامهة يف هذه       
 ول حولاجللسة. القطاع املوايل وهو قطاع العدل، السؤال األ

تفعيل مشروع احملكمة الرقمية للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
 .عن فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد حممود أمري

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزير، يعترب حتقيق هدف احملكمة الرقمية إحدى أهم       
األوراش يف إطار مسار إصالح منظومة العدالة، واملرتكز على 

سني اخلدمات، وجتويد أشكال التواصل وترسيخ مباد  احلكامة حت
 .والشفافية. عن إجراءات حتقيق هذا اهلدف، نسائلكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد الوزير لإلجابة       
 .على السؤال

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

 النائب وللفريق احملرتم،شكرا للسيد 

مشروع احملكمة الرقمية من أهم املشاريع دايل إصالح العدالة       
يف بالدان، جاللة امللك، يوليه أمهية خاصة وأكد عليه يف الرسالة 
امللكية املوجه للمؤمتر العاملي حول العدالة. بدا هاد املشروع منذ 

احد املرحلة سنوات حقق عدد دايل اإلجنازات واآلن وصلنا لو 
متقدمة من تنزيل هذا املشروع هبدف الوصول إىل احملكمة الرقمية 

 :حماور 3. نقاربه على أساس 8111سنة 

حوسبة العمل داخل احملاكم حيث مت اعتماد عدد من  .1
الربجميات جتعل املساطر ومهام تدبري القضااي تتم دون اللجوء إىل 

 دعامات مادية؛
ي القضاء وال مادية التبادل اإللكرتوين مع مساعد .8

اإلجراءات، مت إطالق منصة احملامي للتقاضي عن بعد، بدات 
بعض املكاتب يف الدار البيضاء تشتغل هبذه الطريقة خاصة يف 

ة اليوم إلنشاء نفس املنص االشتغالجمال القضاء التجاري، يتم 
 مع املوثقني ودخلنا يف نقاش مع املفوضني القضائيني؛

متكنت الوزارة بعد أن ختطت  اخلدمات عن بعد، حيث .4
حاجز األداء اإللكرتوين وإشكالية التأكد من هوية املرتفقني عن 

بعد، اخلدمات املتوفرة اآلن تتبع القضااي واإلجراءات وجداول 
اجللسات والتعرف على القرارات املتخذة بطريقة آنية عرب موقع 

سجل لحماكم أو عرب اهلواتف النقالة، احلصول على املستخرجات ا
 العديل، السجل التجاري، إيداع القوائم الرتكيبية إىل آخره...؛

اج تقوية البنية التحتية، ألنه إجناح هاد املشروع الكبري حيت .3
 ...إىل بنية حتتية معلوماتية صلبة، وإىل إختاذ

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. تعقيب السيد النائب       
 .لوا عن فريق العدالة والتنميةاحملرتم، تفض

 :النائب السيد الفاطمي رميد

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

بداية، يف فريق العدالة والتنمية ال ميكننا إال أن نشيد       
ابجملهودات اجلبارة اليت ما زلتم تبذلوهنا من أجل التنزيل السليم 

ومة العدالة. لكن واقع لكل خمرجات احلوار العميق إلصالح منظ
احلال، السيد الوزير، يستدعي طرح أكثر من سؤال، أين حنن من 
احملكمة الرقمية اليت سبق وأن حددان هلا أمدا زمنيا يف حدود سنة 

؟ أين حنن من تعميم خدمة جلسات احملاكمة عن بعد؟ 8181
ما زال عندان جتربة وحيدة يتيمة يف غرفة جناايت واحدة ابحملكمة 

نائية ابلدار البيضاء، أين حنن من رقمنة تدبري السجل الوطين اجل
؟ أين حنن من خدمة األداء اإللكرتوين االحتياطي لالعتقال

للرسوم، السيد الوزير، لدينا ال زال متعثرا بدوره؟ أين حنن من 
لية عملية تعميم وتتبع ومراقبة ملفات التنفيذ مع ما تعرفه هذه العم

كات التأمني؟ أين حنن أيضا، السيد من تعثر على مستوى شر 
الوزير، من أتهيل خمتلف املهن القضائية والقانونية؟ حتدثتم عن 
بداية بعض التجارب على مستوى بعض مكاتب السادة احملامون، 
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لكن، أيضا، أمل حين الوقت، وحنن ندعوكم، لذلك السيد الوزير، 
هن؛ قانون ملإحالة خمتلف مشاريع القوانني اخلاصة بتنظيم وأتهيل ا

احملاماة، املوثقون اخلرباء، الرتامجة، العدول، هذه كلها مهن هلا دور 
مهم يف احملكمة الرقمية من أجل الوصول إىل عدالة عادلة انجعة 

 ...شفافة ونزيهة ختدم الوطن

 :السيد رئيس اجللسة

قيب لوقت، هل من تعشكرا السيد النائب احملرتم، انتهى ا      
السؤال املوايل حول استخالص الغرامات احملكوم  منر إىل إضايف؟

هبا للسيدات والسادة النواب احملرتمني، عن فريق العدالة والتنمية، 
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد جنيب البقايل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الوزير احملرتم، تصدر سنواي آالف القرارات القضائية       
كام أبداء الغرامات، لكن املالحظ أن نسبة حتصيل هذه واألح

الغرامات ال زال ضعيفا، ومما يضيع على اخلزينة دايل الدولة 
واإلصالحات الكثري من املوارد املالية املهمة. ماذا أنتم فاعلون 

 السيد الوزير؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا تفضلوا السيد الوزير للرد على السؤال      

 :حممد أوجار، وزير العدلالسيد 

 شكرا السيد الرئيس،

إذن، ابلفعل املوضوع دايل التحصيل هو يواجه عدد من       
الصعوابت، ولكن األوضاع تتحسن سنة بعد أخرى، يعين حتصيل 

  8111الغرامات واإلداانت النقدية من طرف احملاكم، مثال سنة 
 وصلنا ل 8117درهم، يف هناية سنة  111.221.373كان 

غري بني  %134أي االرتفاع وصل  811.413.388
. إذن هناك جمهود جبار تبذله املصاحل 8111مقارنة مع  8117

 .املعنية يف حماكم اململكة

 ابلنسبة لتنفيذ امللفات الزجرية ابلنظر للتكفالت، كنوجدو      
االرتفاع غادي يف شكل متصاعد، وجل حماكم اململكة اآلن تتجه 

ة ع القرارات النهائية، نسبة التكفل كانت سنحنو التكفل جبمي
. %31وصلنا إىل  8117، 42% :8111، 41% :8111

هادي أرقام مشجعة، وحنن بتعاون مع الشغيلة العدلية واملوظفني 
يف كل احملاكم بصدد الرفع من الكفاءات البشرية واملادية واختاذ  

احل املالية، صكل التدابري املتعلقة ابلتدبري املايل واحملاسبايت للم
بكتابة الضبط هناك جمهودا جبارا وجمهود سيتوصل، وإن شاء هللا، 
هذا من األوراش كذلك اللي غيدخلها التحديث وغدخلها الرقمنة 
 ...يف أفق احملكمة الرقمية. وأفتح القوس ألقول أن احملكمة الرقمية

 :السيد رئيس اجللسة

للتعقيب،  ئب احملرتمشكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. السيد النا
 .تفضلوا مشكورين

 :النائب السيد جواد عراقي

 شكرا السيد الرئيس،

ل فعال يعين وقع حتسني على مستوى حتصي السيد الوزير،      
الغرامات احملكوم هبا، لكن حسب املبالغ واألرقام اليت أشرمت إليها 
 يعين ال يزال الوضع مقلقا، وما حيقق وما ال حيقق على مستوى
مصلحة كمصلحة التنفيذ القضائي، هو دائما حصيلة أو نتيجة 
نظام عمل وتدبري ومراقبة. لذا نرى أن البد من إبداع يعين نظام 
جديد وأتمني مراقبة أخرى، ويف هذا الصدد قد رمبا تتكاثف 
جهود مصاحل هلا صالحيات خمتلفة بني املكتب، مكاتب التنفيذ 

إسوة  ملا ال املفوضني القضائينيوالنيابة العامة ومصاحل الشرطة و 
أبرموه مؤخرا مع وزارة املالية يف نفس الصدد. وعلى أي  ابتفاق
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حال الذي ال جيب أن يستمر هو الوضع احلايل ألنه بغض النظر 
عن اخلسائر اليت يكبدها للخزينة العامة فهو ميس بصورة القضاء 

 .ريواحملاكم وهبيبتها وهذا ما ال نقبله وشكرا السيد الوز 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ شكرا       
السيد الوزير على حسن املسامهة يف هذه اجللسة. طبقا للمادة 

من النظام الداخلي نرفع اجللسة عشر دقائق ألداء الصالة،  132
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 السادة الوزراء،

 اب احملرتمني،السيدات والسادة النو 

نستأنف جلسة األسئلة الشفهية بقطاع املرأة واألسرة والتضامن    
واملساواة والتنمية اإلجتماعية، سؤال عن العنف املمارس ضد 
األطفال للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمع 

 .الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :د خربوشالنائب السيد عبد الودو 

نسائلكم السيدة الوزيرة عن برامج الوقاية من العنف ضد 
 األطفال؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة مشكورين

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 أوال البد أن نشري إىل اجملهود الذي م،السيد النائب احملرت       
سنني، ويف املدة األخرية هناك سياسة عمومية  11بذل منذ 

مندجمة أحد أركاهنا حتقيق احلماية لألطفال، مبا فيها محايتهم من 
العنف. وكذلك هناك إرساء عدد من املؤسسات احلماية والرعاية 

 .من أي نوعلألطفال، سواء ضحااي العنف أو ضحااي أي اعتداء 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب      

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

السيدة الوزيرة، كلنا ثقة فيكم ويف هذه احلكومة الرشيدة،       
ويف مسار هذه الثقة حنن يف التجمع الدستوري عندما أثران مسألة 

وقاية من العنف آثرانها لسببني العنف ضد األطفال وخاصة ال
 :اثنني

السبب األول وهو أن الوقاية من العنف أو برامج الوقاية  -   
اليت تستند إىل توعية وتثقيف األسر ومقدمي الرعاية واألطفال 
أيضا متكن من منع حدوث العنف وما ينتج عنه من آاثر نفسية 

حتدث عن أ ويعين سلوكية واضطراابت أيضا تطال األسرة واجملتمع
 النفسية بشكل عام ما االضطراابتاهلدر املدرسي، التسرب، 

 يسمى آباثر جتارب الطفولة السيئة؛

السبب الثاين وهو مادي يتعلق بكلفة العنف على ميزانية  -   
الدولة وميزانية البلد، حنن نعلم حجم اإلنفاق على القطاعات اليت 

 ،القضاء ين، الصحة،تعىن بضحااي العنف؛ وزارتكم، اجملتمع املد
كنتكلم عن الشرطة، عن الدرك، وأيضا تكلفة السجون   ءالقضا

وإعادة التأهيل، ابلتايل هاد احلجم دايل اإلنفاق ميكن التقليص 
 ...منه عرب اعتماد برامج وقائية
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 :لسيد رئيس اجللسة

شكرا للسيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا       
 .ة مشكورينالسيدة الوزير 

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،

أوال البد أن أشري إىل جانب ما تقوم به احلكومة من       
ألطفال ل لالستقبالخدمات متوفرة اليوم سواء بتوفري مؤسسات 
ل محاية ألطفال دايضحااي العنف، وهنا كنشري لوحدات استقبال ا

دايل املؤسسات من  11الطفولة، واللي هاد السنة فقط زدان 
 أجل استقباهلم؛

هناك خط أخضر مت التوافق مع املرصد الوطين حلقوق  ،اثنيا      
الطفل، لتسخري خط أخضر لفائدة األطفال ضحااي العنف سواء  

لى عكان هذا العنف استغالال جنسيا أو غريه مما ميكن أن ميارس 
 ...الطفل. ولكن بغيت هباد املناسبة نقول أبننا يف حاجة إىل

 :السيد رئيس اجللسة

انتهى الوقت السيدة الوزيرة. منر السؤال املوايل عن الدعم       
املقدم للنساء واألرامل املطلقات للسيدات والسادة النواب 
م رت احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب احمل

 .مشكورين

 :النائب السيد عباس الومغاري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

يعترب الدعم املباشر املقدم لبعض النساء األرامل يف وضعية       
هشة، احلاضنات ألطفاهلن، من أجنع الربامج اهلادفة إىل تعزيز 

نسائلكم حول اإلجراءات  السياسات اإلجتماعية للدولة. إذن،
 .املتخذة لتعميم هذا الدعم على كل األرامل واليتامى

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة مشكورين      

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :والتنمية االجتماعية

املنظومة،  هك هبادشكرا السيد النائب احملرتم، أوال على تنوي      
ألف  24وكذلك هبذا الربانمج الذي حقق أرقام مهمة جدا؛ 

طفل يتيم يستفيد من هذا الربانمج،  121أرملة اليوم تستفيد، و
وهو منوذجي فيما يتعلق ابستهداف الفئات اهلشة أو يف وضعية 

الوعاء؟ هناك اشتغال اليوم حىت  اصعبة. اآلن كيفاش نوسعو 
رأة ملة كذلك اللي ما عندهاش أطفال وتستفيد املتستفيد املرأة األر 

األرملة الكافلة ألطفال أيتام، وهكذا ميكننا أن نوسع هذا الوعاء  
كما مت ابلنسبة لصندوق التكافل العائلي، اللي اليوم إبمكان واحد 
الشرحية واسعة إىل جانب النساء املطلقات يستافادو لصاحل 

عبة ميكن الفئات يف وضعية ص أبنائهم. فهذه اليوم صناديق لفائدة
 االستهدافأن ننسج عنها خدمات جديدة يف إطار 

 .للشرائح يف وضعية صعبة املوسع

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب      

 :النائب السيد عباس الومغاري

ة مإمكانية التوسيع كما جاء يف التدخل دايلكم السيدة احملرت       
ممكنة، إذن جيب أن نكون صرحاء. يف احلقيقة هاذ الدعم هو 
خمصص ليتامى األب يف وضعية التمدرس ويف حدود ثالث يتامى 
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 711درهم، فاملرسوم رقم  421وليس لألرامل، ومببلغ هزيل 
املتعلق بتحديد شروط ومعايري اإلستفادة من الدعم املباشر للنساء 

لة يزا غري مربر بني املرأة األرماألرامل يف وضعية هشة، أقام متي
احلاضنة واملرأة األرملة غري احلاضنة، وكأن إرادة املشرع من وراء 
إصدار هذا املرسوم تنصرف إىل دعم يتامى األب لوحدهم، وهذا 
تكريس ملنطق اإلقصاء يف حق فئات واسعة من أطفال هذا 
ة دالوطن، حيث مت إقصاء يتامى األم ويتامى الوالدين معا، زاي

على هذا ال تستفيد األرملة احلاضنة للطفل اليتيم إذا كان هذا 
درهم، يف حني جند رؤساء  21األخري يستفيد من "برانمج تيسري" 

اجلماعات واجلهات وبرملانيني يسمح هلم ابجلمع بني عدة 
ألف درهم. هلذا   71تعويضات تصل أحياان جمموعة إىل أكثر من 

درهم مبلغ هزيل،  421ترب كله، فريق التجمع الدستوري يع
 ...وإقصاء املرسوم جملموعة من فئة األطفال اليتامى

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا انتهى الوقت، هل من       
 .تعقيب إضايف؟ السيدة الوزيرة تفضلوا للتعقيب

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :االجتماعيةوالتنمية 

بغيت نقول أبن املرسوم اللي هو اآلن يف حيز التطبيق هو       
انجم عن تطبيق القانون املايل الذي صادقتم عليه، والذي حيدد 

ا مها األرامل عليه االفئات اليت تستفيد، والفئات اللي صادقتو 
املعيالت أو احلاضنات ألطفاهلم األيتام، هذه من جهة ألن 

ليها؛ من جهة اثنية كنقول لك أبنه  اا نشريو أساسية ال بد م
 ..هناك

 :السيد رئيس اجللسة

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، ونشكركم على حسن املسامهة       
يف هذه اجللسة. أنتقل للقطاع املوايل وهو القطاع املكلف ابملاء، 

سؤال عن سياسة السدود للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 
 قاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا الوحدة والتعادليةفريق اإلست

 .الفريق اإلستقاليل، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد احلسني بوزحاي

 شكرا السيد الرئيس،

تلعب السدود دورا أساسيا يف التنمية  السيدة الوزيرة،      
ة لتسريع ذاإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية. فما هي التدابري املتخ

وترية إجناز السدود لتخزين املياه فيما ذلك إقليم "طاطا" الذي 
 .يعاين من هذا اخلصاص يف السدود؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا ،اشكر       

كاتبة الدولة لدى وزير  السيدة شرفات اليدري افيالل،
 :فة ابملاءلكامليز والنقل واللوجستيك واملاء التجه

 شكرا السيد الرئيس،

ابلفعل سياسة السدود اليت هنجها املغرب منذ اإلستقالل 
تعد يعين من أجنع السياسات العمومية، ومن أهم ما مييز املغرب 
ليس فقط على الصعيد الوطين ولكن دوليا، والوترية دايل إجناز 

حلكومة ا السدود هي الوترية املتعاهد عليها منذ القدمي حبيث أنه
دايل السدود كربى سنواي بواحد الكلفة  4التزمت ابش تنجز 

هم الكلفة دايلو ترتاوح بني مليار در  الكل سدد اآلن خصنا نعرفو 
إىل مليار ونصف درهم، يعين ميزانية ضخمة اليت تستثمر على 

 .مستوى هاذ الشأن

وبطبيعة احلال على مستوى السدود الصغرى الوترية هي 
سد صغري سنواي، وطبقا للتعليمات امللكية  12 إىل 11ما بني 

أيضا السامية، من املفروض أن هاذ الوترية تعرف يعين ارتفاع يف 
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السنوات املقبلة، وذلك لتعبئة املياه الكافية ليس فقط للشرب 
 .ولكن أيضا ابخلصوص لتنمية الفالحة السقوية إلرواء املاشية

نا لى إقليم "طاطا"، خصالسيد النائب احملرتم، ع اتكلمتو       
نعرفو إقليم "طاطا" كيتميز بواحد نسبة التبخر عالية جدا تقريبا 

ملم سنواي، وابلرغم من ذلك يعين عرف إجناز يف  811واحد 
الثالث السنوات األخرية سدين صغريين اللي مها 

آخر اللي عرفو اإلقليم، وهاذ السنة أيضا وسد  "بوغشوس" سد
از سد "فم زكيد" واللي هو سد ابطين غيعرف إقليم "طاطا" إجن

 .ابش حندو من هاذ نسبة التبخر. شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت. أعطي الكلمة للسيد       
 .النائب احملرتم للتعقيب

 :النائب السيد احلسني بوزحاي

 وشي اللي قليت ه شكرا للسيدة الوزيرة، ذاك الشي كل      
هذاك على اإلقليم دايل طاطا. ولكن السيدة الوزيرة، كنيت معاان 

يف اآلونة  هاذ الناس ايف "فم زكيد" وعرفيت املشاكل اللي كيعرفو 
ثة انقوس اخلطر اثين أبن راه تدارو ثال ااألخرية، واليوم راه كيدقو 

البيار فعال ملي جييت عندان وجلسيت مع الناس، ولكن راه  دايل
و مازال ابش يكون الربط دايل هاذ البيار هاذو للناس ما تدار وال

 "دايل "فم زكيد

السيدة الوزيرة، راه عرفيت احلال دايل هاذيك البالد السعيدة       
 ماء وصايف، ما كاين الأبن الناس راه عايشني غري ال إاله إال هللا 

ال والو، وهاذ العام هذا شهدان ما كاين ال تساقطات ما  
بغينا هنضرو اثين على القضية دايل السدود اللي كاينشاي، و 

اللي قليت لينا فهذاك  كاملسال قليت، فعال حنا كنوجدو اليوم
اطؤ واحد التباإلجتماع األخري، ولكن السيدة الوزيرة راه كاين 

لكن اجتماعات دورية و  ابزاف، راه حنا مع اجملتمع املدين كنديرو 
 ...هاذ الدراسة تنجزت ولكن اراه ما كاين والو، راه كنشوفو 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، هل من تعقيب       
 .إضايف؟ تفضلوا السيد النائب احملرتم من فريق األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

 شكرا السيد الرئيس،

رة، نسائلكم عن نصيب املناطق اجلبلية من هاذ السيدة الوزي      
السدود؟ اثنيا نسائلكم عن تقدم األشغال يف سد "الوجلة" إبقليم 

 .اخلميسات وكذلك سد "تيّداس" اللي بدات فيه األشغال؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السيدة الوزيرة يف ثوان.. عفوا السيدة الوزيرة هناك       
لسيد د النائب.. السي عبد هللا تفضلوا اتعقيب إضايف.. ال السي
 .النائب هذه تعقيبات

 :النائب السيد عبد هللا اإلدريسي البوزيدي

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، ساكنة مجاعة "بوهودة" و"بين وليد"       
و"بوعادل يف إقليم اتوانت كيتساءلو على مشروع سد "ابب 

 .زيرةوندر" فني وصل؟ وشكرا السيدة الو 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيدة الوزيرة تفضلوا       
 .للرد على التعقيب
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كاتبة الدولة لدى وزير  السيدة شرفات اليدري افيالل،
 :ابملاء املكلفةالتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء 

 شكرا السيد الرئيس،

يف  طا" الصفقة اآلنغري بعجالة فيما خيص سد إقليم "طا      
طور اإلعالن عن طلبات العروض، السيد النائب احملرتم السد راه 
خصك هتيأ لو الدراسة، خصك توجد الصفقة خصك عن طلب 
العروض، خص التحكيم أيضا قبل انطالق األشغال، ما كاجنيوش 
فقط وغي نبداو نشتغلو خص املساطر اللي نتبعوها اللي هي 

 .قانونية

 :لسةالسيد رئيس اجل

شكرا السيدة الوزيرة. السؤال املوايل عن ندرة املاء الصاحل       
للشرب ببعض املناطق للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد مصطفى توتو

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 والسادة الوزراء احملرتمون،السيدات 

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ب رة املاء الصاحل للشر دلسيدة الوزيرة احملرتمة، سؤايل نا      
 .ببعض املناطق؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيدة الوزيرة تفضلوا      

 

كاتبة الدولة لدى وزير  السيدة شرفات اليدري افيالل،
 :ابملاء املكلفةوالنقل واللوجستيك واملاء التجهيز 

 شكرا السيد الرئيس،

كونش ام ما غتالسيد النائب احملرتم، من املفروض أن هاذ الع      
رة اللي سجلناها يف السنة الفارطة اللي  دنفس احلدة دايل الن

كانت واحد السنة صعيبة اللي مرينا منها، ولكن ابلرغم من ذلك 
أيضا  ، فكتابة الدولة املكلفة ابملاء و حتياطاتاالحنا اخذينا مجيع 

كالفاعلني األساسيني ابخلصوص املكتب الوطين ووزارة الداخلية 
ق، اللي غتعرفها بعض املناط االضطراابتمن أجل معاجلة بعض 

ابخلصوص القروية اللي كتزود عن طريق املنظومات اهلشة. من 
لكية تسطر ت املأجل مواجهة ذلك، ويف إطار يعين تطبيق التعليما

مليون درهم فيها ما  111برانمج استعجايل اللي الكلفة دايلو 
املائي  الستكشافايتعلق بتقوية التزويد، فيما يتعلق أيضا بتعميق 

 اجلويف، وفيها ما يتعلق أيضا ابللجوء لبعض الشاحنات الصهرجيية
ح  ببعض املناطق وابخلصوص الدواوير املتشتتة. غري اليوم يف الصبا 

 اان اجتماع تنسيقي على مستوى وزارة الداخلية، حنا كنشتغلو ك
عض ق اللي غتعرف بيف املناط اومستعدين ابش يعين ندّخلو 

ي أقول كتبقى حمدودة مقارنة مع الصيف الفارط، االضطراابت الل
 .شكرا لكم السيد النائب

 :السيد رئيس اجللسة

 .م للتعقيبحملرت شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب ا      

 :توتومصطفى  النائب السيد

السيدة الوزيرة، ما كنشكوش أبنك كتعطي أمهية كبرية للماء       
الصاحل للشرب للمناطق اليت تعاين من نذرته. لكن السيدة الوزيرة، 
هناك بعض اجلماعات يف إقليم جرادة منها مجاعة "تيويل"، مجاعة 

ة "أوالد غزيل"، مجاعة "العوينات"، مجاعة "البخاتة"، مجاع
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"املرجية" ومجاعة "قنفودة" تعاين من كل شيء؛ التهميش، اإلقصاء 
دايل  1وندرة املاء. خاص غري واحد اإللتفاتة بسيطة منك تعتق 

اجلماعات من العطش ألن الشركة اللي رست عليها صفقة تزويد 
الدواوير ابملاء الصاحل للشرب توقفت عن العمل ومل تنجز حىت 

ن هذا املشروع منذ سنة كاملة، وحىت املبلغ ماشي شي م 2%
 .مليون درهم 11 دايل اجلماعات، 1حاجة كبرية ابلنسبة ل

نقرتح عليكم السيدة الوزيرة، التسريع بفسخ العقدة مع       
 الشركة احلالية نظرا للتأخري الكبري يف إجناز املشروع وتسريع فعال

 إلضافة إىل ذلك، نتمىنطلبات العروض إلمتام هذا املشروع، اب
خلق بعض األثقاب املائية يف الدواوير اليت تبعد عن مراكز التزود 

 .ابملاء

السيدة الوزيرة، حنا طامعني يف الزايرة دايلكم هلاذ املناطق       
يف أسرع وقت ممكن ابش توقفو، ابش توقفو أبنفسكم على حجم 

كم الثقة م، وعندان فيالكفاءة دايلك ااملعاانة دايل الساكنة، وكنعرفو 
 ...أنكم غادي تديرو جمهود كبري بعد

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيد النائب احملرتم، شكرا. هل من تعقيب إضايف؟،       
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم عن فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد حممد بنجلول

اكنة العامل م إىل معاانة سالسيدة الوزيرة احملرتمة، نثري انتباهك      
القروي إبقليم بن سليمان، وخاصة مبنطقة زعري حيث تتواجد 
مجاعة "سيدي بطاش" ومجاعة "بئر النصر"، هاته األخرية حسب 
اإلحصاء العام الوطين األخري اللي النصف دايل الساكنة دايهلا 
هاجروا القرية، كذلك الساكنة دايل املنطقة دايل "املذاكرة" حيث 

اعة "الردادنة أوالد مالك"، "أحالف"، و"أوالد علي الطوالع"، مج
 .شكرا السيدة الوزيرة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السيد النائب احملرتم عن فريق اإلستقاليل للوحدة       
 .والتعادلية

 :النائب السيد لكبري قادة

 ذالسيدة الوزيرة، بكل صراحة راه يف عز هاذ احلرارة دايل ها      
 ...الصيف، الكثري من املناطق القروية كتعيش أزمة خانقة دايل

 :السيد رئيس اجللسة

انتهى الوقت السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت. تفضلوا       
 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

السيدة الوزيرة، كاين إشكال يف مدينة سيدي إفين، زريت       
 اخرا مشكورة، واطلعيت على املنشآت املائية اللي كتقومو اإلقليم مؤ 

هبا. كاين إشكال يف مدينة سيدي إفين، كاين يف "مري اللفت"،  
كاين يف "اخلصاص"، انقطاعات متكررة واللي غريب هاذ العام، 
هاذ املنطقة كلها السيدة الوزيرة، راه ما كتخدم إال يف الصيف 

مشكل دايل جودة املياه  ألنه مناطق ساحلية وسياحية. كاين
كل ، وكان أيضا مشاالنقطاعاتالسيدة الوزيرة، ابإلضافة لدايل 

 ادايل التطهري السائل على مستوى واد سيدي إفين، كنشكرو 
 املكتب الوطين للماء والكهرابء اللي جتاوب يعين بعجالة وبفعالية،

 اتنتاهبو  اوقدران أننا نبداو يف إجياد احللول هلاذ املشكل هذا، نتمناو 
مع اجلودة فهاذ املناطق اللي ذكرت  االنقطاعاتهلاذ ظاهرة 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم       
 .عن فريق األصالة واملعاصرة
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 :النائب السيد رشيد العبدي

مة، بزاف  احلكو السيدة الوزيرة، أنتما حبال الزمالء دايلكم يف      
دايل الدراسات والنتائج عمركم جبتوها لقبة الربملان، واش أنتما  

طش، هاذ ابلع اكطمأنوان وأنتما مطمئنني والناس كيموتو   ا كتجيو 
فيها هذا  الينا هنا النتائج ونتكلمو  االشي راه ماشي معقول. جيبو 

هو موضوع النقاش اللي خاصو يكون داخل هاذ القبة، ما 
 .سفيها الفلو  اقولو لينا دران الدراسات وخسرتو تبقاوش ت

 :السيد رئيس اجللسة

دة شكرا السيد النائب احملرتم، انتهوا التعقيبات. تفضلوا السي      
 .الوزيرة للرد على التعقيبات

كاتبة الدولة لدى وزير  السيدة شرفات اليدري افيالل،
 :ابملاء املكلفةالتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء 

عل كتعرف ا ابلفعليها كاين اللي فيه ااملناطق اللي تكلمتو       
رة املاء، مثال جرادة كاين فرشة مائية إسرتاتيجية، الفرشة دماشي ن

املائية دايل "بين مطهر" واللي كتعطي واحد الصبيب جد كايف. 
املشكل اللي كاين هو التأخر دايل املشاريع والعديد من العراقيل 

عض.. إما مقاولة اللي ما تتكونش قادرة على أهنا اللي كتلقاها ب
حتمل األشغال، إما مشكل دايل التعرض دايل الساكنة، إما بعض 
 األعطاب التقنية، ولكن حنا واقفني يعين وراء يعين التتبع الدقيق
هلاذ املشاريع. أان غنكون نشوف مع الناس دايل املكتب الوطين 

ليم اء لبعض اجلماعات إبقحول توقف هاذ املشكل دايل تزويد امل
 .جرادة

عليها السيد النائب  ااملناطق األخرى اللي تكلمتو 
بسيدي إفين، ابلفعل كتعرف التزويد انطالقا من سد "يوسف بن 
اتشفني" عرب قناة اجلهوية، وهاذ القناة كتعرف واحد الضغط كبري 
ابخلصوص يف فرتة الصيف مما كيشكل يعين اخنفاظ الضغط يف 

قناة املكتب الوطين لتثنية ال اولكن هناك مشروع طلقو  القنوات،

ليس فقط تثنية القناة ولكن مشروع للتحلية اللي غيدعم املنظومة 
على مستوى إقليم سيدي إفين، واملشاريع اللي كتوجد يعين يف 

 .مراحل جد متقدمة

السيد النائب احملرتم، أان مستعدة جني عندكم للجنة،       
دايل الدراسات ونتائج دايل املشاريع اللي ونعطيكم النتائج 

 اخترجات للوجود، يعين ما خصناش نكونوا جاحدين، ونقدمو 
واحد الصورة سوداوية مبا تقوم به احلكومة، وهاذ الشي بشهادة 
دايل الزمالء دايلك الربملانيني، كاين مشاكل ابلفعل ولكن كاين 

جنزت ي هي أاملشاكل اللي عملنا على احلل دايهلا مبشاريع الل
 .والكل كيشهد بذلك، شكرا لكم السيد النائب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، نشكركم على حسن املسامهة يف هذه       
اجللسة. القطاع املوايل قطاع املكلف ابإلسكان، سؤال عن الربامج 
اجلهوية لإلسكان للسيدات والسادة النواب عن فريق األصالة 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتمواملعاصرة، 

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي

 شكرا للسيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن خطة العمل يف تنفيذ الربامج       
 .آسفي وشكرا-اجلهوية لإلسكان وخاصة جهة مراكش

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا      

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

 شكرا السيد الرئيس،
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فادت آسفي است-السيد النائب احملرتم، اجلهة دايل مراكش      
ان االتفاقية األوىل كانت يف الوقت فاش ك اتفاقيتني:يف إطار 

، ومشلت 8112-8111ي القدمي يف الفرتة بني التقسيم اجلهو 
نة"، مدينة "قلعة السراغ السراغنة:املدن األربعة دايل إقليم قلعة 

"العطاوية"، "سيدي رحال" و"متاللت". األشغال تقريبا كلها  
يف األشغال يف "قلعة السراغنة".  %12كملت ما عدا ابقي 

ددة بناايت املهوكذلك الربانمج دايل املدن املهددة ابالهنيار ال
ابالهنيار، "قلعة السراغنة" و"العطاوية" و"سيدي رحال" 
و"متاللت"، األشغال تقريبا كلها خلصت فيهم وكاين واحد 

-8113امللحق دايل االتفاقية وكاينة اإلتفاقية جديدة دايل 
املدن فهي استفدت واألشغال كاملة ما عدا يف "متاللت"   8117

العقار اللي موجود يف املدار  كاين واحد التعثر نظرا لذاك
 .السقوي، شكرا السيد النائب

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب      

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي

 شكرا السيدة الوزيرة،

نثمن اجملهودات اجلبارة اللي بذلتو فهاذ اجلهة، غري هو       
يدة الوزيرة، كاين واحد اإلتفاقية جهوية اللي توقعت أمام الس

 8112إىل  8111، من 8111أنظار سيدان هللا ينصرو، يف 
اللي اجلماعة الرتابية "العطاوية" اللي كان ترأسها يف أان شاري 

، حلد 8114مليون الدرهم، األشغال تّدارت يف  38فيها ب
 ابقية واقفة اآلن األشغال ما كمالتش متوقفة ما تسلمات

donc جمموعة "العمران" اللي هي "le maître 
d'ouvrage"  دايل هاذ الصفقات، كنت طلبت جلنة تقصي

احلقائق مخس شهور هاذي، ما درتو والو فني وصالت أمسيتو؟ 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ السيدة       
 .للرد على التعقيبالوزيرة تفضلوا 

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

السيد الرئيس، هاذ املشروع فعال فيه بعد التعثرات اللي       
عالقة مع شركة "العمران"، واليوم كاينة جلنة مشرتكة كتشتغل ابش 

ابحلل. وهنا كنطالبوكم ابش متدو يد العون وتعطيوان  خنرجو
املعلومات دايل امليدان، وكذلك السيد الرئيس دايل البلدية خاصو 
يلعب دور فهاذ اإلطار، وقريبا إن شاء هللا، غادي خنرجو ابحلل، 

 .شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا، ونشكر السيدة الوزيرة على حسن املسامهة يف هذه      
اجللسة. القطاع املوايل القطاع املكلف ابلنقل، سؤال عن ضمان 
األمن والسالمة ملستعملي الطرق السيارة الوطنية للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا عن 

 .فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد يوسف آيت احلاج حلسن

جب كم اليوم عن التدابري املستعجلة الواالسيد الوزير، نسائل      
اختاذها لضمان السالمة واألمن ملستعملي الطرق السيارة ابملغرب؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا مشكورين      

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

دايل  عمالاالستالسيد النائب احملرتم، تعلم على أنه اليوم        
 الرتفاعاب  الطريق السيار تيعرف واحد اإلكراه اللي هو مرتبط

الكبري دايل عدد املستعملني وابملوازاة مع ذلك هناك واحد النوع 
نة واللي مشيدايل تنامي ظواهر اللي هي ظواهر  االلي ميكن نقولو 

من شأهنا أهنا تؤثر على السالمة الطرقية، اليوم هناك جلنة وطنية 
اللي هي تشرف على التدبري دايل السالمة فهاد اجملال اللي فيها 
وزارة دايل الداخلية ووزارة النقل والشركة دايل الطرق السيارة، 
وأيضا يكون اإلخوان دايل الدرك ودايل األمن اللي عندها 

مستمرة واليوم راه بصدد وخاصة بعد األحداث  اجتماعات
األخرية دايل هاد الشهرين األخريين، هي بصدد اختاذ تدابري 

الباب  اعملية وإجرائية اللي من خالهلا سنعمل على األقل نسدو 
اللي هو مرتبط ابلقناطر ابألساس واملراقبة دايل الكامريات اللي 

را طرق السيارة، شككل ما جيري على الا  غتمكن من أننا نتابعو 
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد نواب فريق العدالة 
 .والتنمية، تفضلوا مشكورين

 :النائب السيد حممد العريب بلقايد

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير على جوابكم، نعم هاد ال فهاد 
ول ما جيري على الطرق اللحظة اللي اليوم، كان بدا القلق ح

السيارة من أحداث ووقائع، تنم عن، يعين، ضعف األمن داخل 
الطرق السيار مما بدأ يؤدي إىل اإلحساس بعدم األمن، وهي نوع 
من الفوبيا، فوبيا الطريق السيار، ولذلك السيد الوزير كما قلتم 
جيب اإلسراع هبذه اإلجراءات اليت حتدثتم عنها، جيب اإلسراع هبا 

ق السيارة، يف الطر  انه كاينني الناس اآلن اللي ما بقاوش كيمشيو أل

اللي كاين، إذن اإلسراع هباد القضية دايل املراقبة  االكتظاظرغم 
ابلكامريات على مستوى خاصة القناطر وعلى مستوى الطرق 

ى دورايت مستمرة عل يأيضا حىت على مستوى الطرق، خاص ش
لصخور أمام الناس، يعين، مستوى الطرق، ألن هناك من يضع ا

خاصة ابلليل، يعين، وتصطدم سيارهتم وتنقلب وتكون املآسي، 
فإذا جيب اإلسراع ابختاذ التدابري الالزمة من أجل وقاية الناس 
وكاين شكاايت كثرية اآلن دايل الناس فهاد املوضوع. إذا السيد 
ن عالوزير نطالبكم ابإلسراع، يعين، ابختاذ هذه التدابري، انهيك 

 إىل أن البنيات كذلك دايل االنتباهالبنيات كذلك، ال بد من 
بعض املقاطع دايل الطرق السيار كذلك غري صاحلة، وخص 
انتبهوا هلا، كاين بعض املدارات كذلك وأذكر منها املدارة دايل 

ملراكش هاديك  péage مراكش، يعين، بعد الدخول إىل من
ت دد دايل دايل دايل الشاحنااملدارة األوىل انقلبوا فيها واحد الع

يعين انقلبو ألن البنية غري صاحلة، وخاص  poid lourd دايل
التدخل الفوري وليس، يعين، ال حيتمل اإلنتظار السيد السيد 
الوزير، ولذلك هاد القضية هادي أرجو أن تعطوها ما تستحق 

 .من اإلهتمام، هللا جيازيكم خبري يف أقرب وقت

 :السيد رئيس اجللسة

كرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ ش
 .السيد الوزير

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

 شكرا السيد الرئيس،

هو الدورايت، السيد النائب كما تعلم، هي الدورايت 
تشتغل دورايت مستمرة و اليوم اللي موجودة يف الطريق السيار هي 

لكن اإلعرتاف هو واضح، ما ميكنش نديرو التغطية  83/83
كيلومرت، والتايل يقع ما يقع يف   1211ل  83/83الشاملة ف
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بعض األحيان، حنن متفقون معكم على ضرورة اإلسراع. اليوم 
هاد اللجنة الوطنية تشرف أيضا وتتابع عمل اللجن احمللية دايل 

السيار، اللي فيها السادة العمال وال السادة  السالمة على الطريق
الوالة هم اللي تيرتأسوها واللي تيكون عندوهم عمل اللي هو 
مرتبط ابلطريق اللي حتت الوصاية دايهلم. اليوم هناك خريطة 
طريق، إن شاء هللا، غتكون معدة ابلنسبة للدخول املقبل، كاين 

هم حبال داك يت عليبعض املقاطع السيد النائب احملرتم اللي تكلم
الشي املدار دايل مراكش، هداك خاصو يكون ما اتبعش مباشرة 
للشركة، ولكن خاصنا نشتغلو فيه مع اجمللس اإلقليمي ايال كان 
يف الرتاب دايلو واّل أيضا مع اجلماعة ألنه هداك حمسوب على 

 ..الطريق السيار اللي هو

 :السيد رئيس اجللسة

م على حسن املسامهة يف شكرا السيد الوزير، ونشكرك
هذه اجللسة، القطاع املوايل هو القطاع املكلف حبقوق اإلنسان 

ات السلمي للسيد االحتجاجيف سؤال واحد عن ضمان احلق يف 
والسادة النواب احملرتمني الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عمر عباسي

 يس،السيد الرئ

 السيد وزير الدولة،

 السيدات الوزيرات، السادة الوزراء،

السلمي أحد أهم احلقوق اليت نص عليها  االحتجاجيشكل 
الدستور، ولكنه يتعرض يف بعض األحيان ملضايقات، لذلك 

ة عن التدابري املتخذة لضمان ملمارس نسائلكم السيد وزير الدولة
 .هذا احلق الدستوري

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير الدولة

 :السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان

شكرا السيد النائب احملرتم، كما تفضلتم فحق التظاهر 
هو حق مضمون دستوراي وينبغي على الدولة رعايته وكذلك 
ضمانه، هاذ احلق ينبغي أن ميارس يف إطار القانون إذ أن القانون 
يفرض بعض الواجبات على من يريد أن ميارس هذا احلق، اثلثا : 
إن السلطات العمومية ميكن أن تتدخل يف حالة استثنائية وهي 
حاالت متصلة ابإلخالل ابألمن العمومي ملنع هاذ التظاهر لكن 
ذلك ينبغي أن ينضبط لثالث مباد ، املبدأ األول هو مبدأ 

ود سؤولية، واحلق أن هناك جهالشرعية، مبدأ التناسبية، مبدأ امل
الكبرية يف سياق ضمان احلكامة األمنية يف جمال تدبري حق 
التظاهر ونعول على مزيد من اجلهود يف هذا السياق، وأفيدكم 

تتعلق ابألمن وحقوق اإلنسان مت إجنازها  مصفوفات أبنه هناك
بتشاركية بني وزارة الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان واجمللس الوطين 
حلقوق اإلنسان واملديرية العامة لألمن الوطين و سرتى النور يف 
األايم القريبة، أفيد أيضا أبنه ابلنسبة للخطة الوطنية يف جمال 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان تضمنت جمموعة من التدابري وأمهها 

 .التسجيل السمعي البصري للقوات األمنية

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .نائب احملرتم تفضلواشكرا، تعقيب السيد ال

 :النائب السيد عمر عباسي

السيد وزير الدولة، إذ ننوه مبا تقومون به يف هذا اإلطار 
ولكن نؤكد من الربملان هنا حيث تتجلى اإلرادة العامة أنه على 
احلكومة أن تضمن للمواطنني واملواطنات ممارسة حقوقهم يف 

اردة يف ابري الو السلمي، ندعو إىل إعمال وتطبيق التد االحتجاج
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اخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان خصوصا الفرع اخلامس 
والسادس، الفرع اخلامس املتعلق ابحلكامة األمنية والفرع السادس 
متعلق مبجموعة احلقوق، نعترب أبنه التضييق على التجمعات 
 السلمية يف املناطق اليت تعرف توترات إجتماعية من قبيل احلسيمة

ال يفضي إىل نوع من هتدئة يف تلك املناطق، نعترب أيضا  األمر
أبنه إغالق الفضاء العمومي أمام املواطنني واملواطنات يؤدي هبم 

يا والفضاء االفرتاضي اليوم الذي أصبح عص االفرتاضيإىل فضاء 
على أي حماوالت للتضييق، لذلك ندعو من خاللكم السيد وزير 

مواطنات واملواطنني ممارسة الدولة احلكومة إىل أن تضمن لل
 .حقوقهم

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد النائب 
 .احملرتم عن الفريق اإلشرتاكي

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

شكرا، السيد وزير الدولة بناء دولة احلق والقانون مل أتت 
م نؤكد و من فراغ، بل جاءت بناء على تضحيات جسام، واحنا الي

على بناء دولة احلق والقانون يف كل مناحيها من بينها احلق يف 
، واللي خصو يكون مضمون كما ضمنه الدستور ألن  االحتجاج

كاين تنامي ظاهرة قمع االحتجاجات، ما كاينش ال مشروعية 
، بل جاجاالحتوال تناسبية وال مسؤولية يف التدخالت يف قمع 

 جاجلالحتة كاين حىت الدعوى أكثر من ذلك السيد وزير الدول
اليوم أصبح يتابع من أجلها نشطاء الفايسبوك بتهمة التحريض 
على القيام جبنح، واش هاذي متابعة غادي نوصلوها يف هذا 

 .العهد؟ السيد الوزير كاين

 :اجللسةالسيد رئيس 

السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟  شكرا
 .م عن فريق العدالة والتنميةتفضلوا السيد النائب احملرت 

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

السيد الوزير، حيسب لكم سابقا وحىت اآلن خالل هاذ 
دكم والوقفات وعن واالعتصاماتاخلطة أنه محاية هاذ التظاهرات 

ىل إ اوجهة نظر ولعل اخلطة واحد اجملال مهم جدا اللي كنسعاو 
معي مت دايل التسجيل السالتنزيل دايلو، هاذ القضية اليت أثر 

البصري بغيناها تكون مؤكدة وبغينا إجراءات دايل التنزيل دايهلا 
 .تبان ألن هي املدخل للحكامة األمنية، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا للسيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ 
 .السيد الوزير تفضلوا مشكورين للرد على التعقيبات

 :الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان السيد املصطفى

أان ال أقول أبن فضائنا احلقوقي سليم من الشوائب وأنه 
 مربأ من العيوب، أقول أبن فضائنا احلقوقي فيه تقدم فيه كثري من
اإلجيابيات ولكن ما زال يشكو من العديد من السلبيات، ولكن 

اء على ك مما جماشي بذاك الشكل اللي كيتكلمو الناس مبا يف ذل
ألسنة بعض اإلخوة املتدخلني. أقول لكم حسب املعطيات املتوفرة 

تظاهرة سلمية،  218األلف و 17، 8117لدينا عندان سنة 
وحنن نطمع أن نصل إىل درجة الصفر، ولكن  %4طبعا متنع منها 

هذا يتطلب يعين املسؤولية ممارسة احلقوق والواجبات اللي 
وى  وأيضا مزيد من يعين الرفع من مستمسؤولية من طرف املواطنني

احلكامة األمنية لذى يعين رجال األمن وكافة السلطات العمومية، 
أشري هناك إىل أنه ما تفضل به السيد النائب خبصوص التسجيل 

 مع اجلهات األمنية وعلى رأس ابتفاقالسمعي البصري هذا مت 
لوطنية يف ا ذلك وزارة الداخلية يف إطار يعين ما نصت عليه اخلطة

جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان من تدابري، وحنن نعول على 
 ..يعين املرسوم الذي سيصدر وهو مرسوم
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 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد وزير الدولة، انتهى الوقت، نشكركم على 
حسن املسامهة، وننتقل إىل القطاع املوايل املكلف ابإلدارة 

ني ييم جتربة التعيني املوظفوالوظيفة العمومية، سؤال عن تق
الساميني وكبار املسؤولني للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

 .فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد سليمان العمراين

السيد الوزير احملرتم، نسألكم عن تقييم احلكومة حلصيلة 
 .شكرا العليا؟منظومة التعيني يف املناصب 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير

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

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم على التفضل هباذ السؤال اللي 
الوزارة جمللس املوقر، فعال احلكومة و سبق يل جاوبت عليه يف هاذ ا

املعنية بصفة خاصة جلأت إىل إجناز تقييم إلعمال املرسوم املتعلق 
ابلتعيني يف املناصب العليا، أي الكتاب العامون املفتشون العامون 
واملديرون، وراسلت مجيع القطاعات الوزارية وتوصلت بكافة 

و أن هاذ قنا منها هاملعطيات اللي أكدت فعال الفرضية اللي انطل
املرسوم وما يتضمنه من آليات حيتاج إىل املزيد من التدقيق ابش 
ما يبقاش واحد اهلامش واسع للتأويل وابش يقدر يكون يف 
مستوى األحكام دايل الدستور، اللي نصت على مباد  الشفافية 
واملساواة وتكافؤ الفرص، واحنا اآلن كندرسو طريقة إعمال 

رة مع ة على هاذ التقييم واللي غتكون فيها استشاالتوصيات الناجت
 .اجمللس األعلى للوظيفة العمومية قريبا، شكرا السيد النائب احملرتم

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم للرد

 :النائب السيد رضا بوكمازي

 اوهو ن اشكرا السيد الوزير، حقيقة يف البداية كنغيو 
ل احلكومة فهاذ املوضوع، وابلنسبة لينا هذا واحد ابجملهود داي

الورش اللي هو مستمر من احلكومة السابقة واحلكومة احلالية وهذا 
أمر مهم، ابلنسبة لنا خصو املزيد من اجملهود من أجل التطوير 

السيد الوزير من القانون  3دايلو ومن أجل اإلستفادة منو، املادة 
ملباد  أساسية: تكافؤ الفرص، دايل ا 4التنظيمي كتكلم على 

اء الشفافية واملساواة بني مجيع املواطنني يف الولوج وعدم التمييز سو 
السياسي  ءاالنتماالتمييز اإلجيايب أو السليب، وال ميكن أن يكون 

أو احلزيب مدعاة ملنع املواطن املغريب من ولوج املناصب العليا، ويف 
يا على ل املناصب العلبتفصي انفس الوقت ال ميكن أننا نقبلو 

املقاس، لألسف هناك بعض القطاعات احلكومية فيها مناصب 
تفصل تفصيال، اثنيا السيد الوزير ماشي معقول يكون واحد 
املسؤول حزيب كيهنأ مسؤول عمومي قبل التعيني يف اجمللس 

اانت دايل الضم انعززو  ااحلكومي السيد الوزير، اليوم بغينا نزيدو 
النزاهة ودايل عدم استغالل النفوذ ودايل أننا الشفافية ودايل 

الثقة للمواطنني، أن أي مواطن مغريب اللي جاي من جبل  انعطيو 
جاي من القرية عندو احلق يوجل للمهمة العمومية شريطة أن تتوفر 

والنزاهة ويكون قادر على أنه يضطلع هباد املسؤولية،  فيه الكفاءة
بيق هاد الشروط دايل تط اتعززو  اأنكم تزيدو  االسيد الوزير كنتمناو 

 .اخلالصات دايل التقييم هاد القانون اتقامسو  االقانون وتزيدو 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟، عفوا 
 .السيد الوزير، هناك تعقيب إضايف
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 :النائب السيد سليمان العمراين

 يق القانونالسيد الوزير، بعد ست سنوات من تطب
التنظيمي املتعلق ابملناصب العليا، اليوم من الضروري أن تعمل 
احلكومة على إصدار تقرير دايل هاد احلصيلة دايل هاد املرحلة 
ينشر للعموم ويناقش يف اللجنة، ومزاين دير السيد الوزير واحد 
التقليد دايل يكون تقرير سنوي ألن هادي واحد منظومة دستورية 

ألمر الثاين اليوم حنن منزعجون مجيعا أن املناصفة مل مهمة جدا، ا
تنجح يف هاد الورش دايل املناصب العليا، ما اخللل؟ ما هو 

 .اجلواب على هاد الشي، شكرا ااإلشكال؟ البد خصنا نعرفو 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا تفضلوا السيد الوزير للرد على التعقيبات

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

شكرا السيدين النائبني على هاد التعقيب وأعلن أنين 
رهن إشارة جلنة العدل والتشريع ملناقشة اخلالصات دايل التقييم 

اد املرسوم، آفاق لتطوير ه ادايل التقرير التقييمي، وميكن نفتحو 
 ن املؤسسة التشريعية وال حىت السلطةلكن غري بغيت أنكد أب

املرفق العام،  على تعزيز النزاهة يف االتنفيذية مفروض فيهم يتعاونو 
لكن ماشي أبسئلة مغلوطة، راه ماشي قضية السياسي 

ار د النزاهة عليه هو املعي اوالتكنوقراطي، السؤال اللي خصنا نتافقو 
ملغربية اإلدارة االلي كيتقلد واحد املسؤول واحد املنصب عال يف 

واش فيه النزاهة وال ما فيهش، وإال غادي نبداو خنلو يف شيطنة  
 اوحنرمو  اكل ما هو سياسي ونفتح اجملال للتكنوقراط وانسحبو 

املغاربة من كفاءات عالية جدا، لكن ذنبها عندها انتماء سياسي، 
مشاكل مغلوطة اللي أساسي هو نتفق  اإذن ما خاصناش خنلقو 

د النزاهة وعلى احرتام املسطرة دايل التعيني، بال ما  على املعيار
هذا سياسي وال ماشي سياسي، ألنه هادي مؤسسة  انقولو 

سياسية ويبدو يل أبن ما خصوش يكون السؤال مطروح هباد 
الصيغة على أن من يتقلد املسؤولية راه هو سياسي من حقه 

املطلوبة  ةدستوراي أن يتوىل املسؤولية بشرط أن تكون لديه الكفاء
يف املرفق العام وهي الشرط الوحيد اللي هو مطلوب واللي ما 
خصوش يتناىف مع االنتماء واحلق الدستوري يف االنتماء السياسي، 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن فرض اللغة 
ة للسيدات ياألجنبية يف التعامل مع املواطنني واجلماعات الرتاب

والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا 
 .السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد أمحد شوكي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أسألكم عن أسباب اتساع استعمال اللغة 
العمومية  اإلدارات األجنبية وفرضها يف التعامل مع املواطنني يف

 واجلماعات الرتابية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير

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

 شكرا السيد الرئيس،

اية على هذا السؤال، يف البدشكرا السيد النائب احملرتم 
أود أن أوضح واملغاربة يتابعون هذه اجللسة أبنه ال حق ألحد يف 
املرفق العام، ويف اإلدارة، ويف األجهزة العمومية للدولة أن خياطب 
املغاربة بغري لساهنم، هادي مسألة حسم فيها الدستور يف الفصل 
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ة والتزمت ة للدولعندما اعترب أن اللغة العربية هي اللغة الرمسي 2
الدولة ابلتمكني هلا أي بتطويرها وتوسيع استعماهلا، إذن هذا أمر 
حمسوم. كذلك ال ننسى أبن حكومة التناوب بضعة أشهر بعد 
أتسيسها ابدر السي عبد الرمحن اليوسفي متعه هللا بوافر صحته، 
خرج واحد املنشور ويلزم كافة املوظفني واألعوان دايل اإلدارة 

ع لدولة مبخاطبة املغاربة بلغتهم، وبطبيعة احلال ال شيء مينودايل ا
من استعمال اللغة األجنبية يف التخاطب مع اخلرباء ومع األجانب 
أو يف التعاطي مع بعض التقارير والدراسات املكتوبة ابللغة 
األجنبية، لكن التخاطب كتابة وشفهيا مع املغاربة ينبغي أن يكون 

اللي  كالرمسية للدولة وابللغة األمازيغية كذلابللغة العربية ابللغة 
 .هي لغة رمسية للدولة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد أمحد شوكي

شكرا السيد الوزير، جوابكم ليس هو الواقع، فلقد انضل 
ما وثوابت رسخت قيآابئنا وأجدادان عرب العصور لبناء هوية وطنية 

من بينها اللغتان الوطنيتان العربية واألمازيغية، وجاء الدستور 
فأضفى عليهما صفة الرمسية وحكم القضاء بعدم شرعية استعمال 
اللغات األجنبية يف التعامل مع املواطنني، فتحية لقضائنا من هذا 

يتنا و املنرب، ولكن السلطة التنفيذية يف بالدان ال تويل أي احرتام هل
وال لدستوران وال ألحكام يصدرها القضاء. إن هويتنا تداس يوميا 
وإن دستوران خيالف يوميا ابستعمال لغة أجنبية يف اإلدارات 
العمومية يف تعاملها مع املواطنني واجلماعات الرتابية، فلقد بلغ 
احلد ببعض الوزارات إىل اللجوء إىل أساليب تفرض استعمال اللغة 

ظومة إدارهتا ويف التعامل مع اجلماعات الرتابية، مثل منالفرنسية يف 
، GIRوالتدبري املندمج للدخل GID التدبري املندمج للنفقات

 .GIP والتدبري املندمج للموارد البشرية

السيد الوزير، إن دبلوماسيينا ينئون يف الغالب عن استعمال اللغة 
ية لغة رمسية يف العربالوطنية الرمسية يف احملافل الدولية مع أن اللغة 

 .األمم املتحدة

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد عبد العزيز عماري

السيد الرئيس، يف احلقيقة لقد أشار السيد النائب إىل 
ل عليه مجيعا، كيف نكون من أج موضوع أساسي ينبغي أن نتحد

إعادة االعتبار حقيقة ويف املمارسة، يف املراسالت اإلدارية، يف 
تعامل املسؤولني، يف االجتماعات يف كلمات املسؤولني أن تكون 
ي ابللغة العربية هذه اللغة الرمسية لبلدان ينبغي أن نتعاون مجيعا لك

 ..تكون

 :السيد رئيس اجللسة

رتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟، السيد النائب احمل
 .السيد الوزير تفضلوا

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

حقيقة الناس اللي عاشو التطور دايل اإلدارة املغربية،  
ايهلا دكيشهدو أبن اإلدارة بذلت جمهود كبري يف تعريب املرافق 

ويف تعريب اخلطاب دايهلا، كاين إدارات اللي كانت طبيعها تقنية 
اآلن شوفو البواابت دايهلا وشوفو ما  %111وكانت مفرنسة 

تنتجه بلغة عربية فصيحة وراقية جدا، كون اللغة مستمرة يف 
التداول، هذه اعتبارات ال يسمح الوقت ابحلديث عليها منظومة 

ود  خيية، لكن كونوا متأكدين أن هناك جهالتكوين االعتبارات التار 
كربى لتعريب املرفق العام ونقدر نقول لكم وخنربكم فهاد القاعة 
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أبن ميثاق املرافق العمومية الذي حنن بصدده سيتضمن مقتضيات 
 .تلزم املرفق العام مبخاطبة املغاربة ابللغات الرمسية للبالد، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

نشكركم على حسن املسامهة يف هذه  شكرا السيد الوزير،
اجللسة، القطاع املوايل قطاع الثقافة واالتصال سؤال حول 
استخالص حقوق املؤلفني للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

 .فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد حممد الصديق

 السيد الرئيس،

عن مداخيل املكتب املغريب حلقوق املؤلف  السيد الوزير،
 وتنميتها نسائلكم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

شكرا السيد النائب على هاد السؤال الذي يتعلق 
 ىمبداخيل املكتب املغريب حلقوق املؤلف، وهي من األوراش الكرب 

اليت تشتغل عليها وزارة الثقافة واالتصال خصوصا وأن هذا 
رعاية املادية تتعلق ابل املكتب يهدف إىل حتقيق مرتكزات أساسية

واملعنوية للمؤلفني، وكذلك يضمن أو يدفع إىل دعم اإلبداع الفين، 
حصيلة املكتب املغريب حلقوق املؤلف، ميكن نقول أبهنا تطورت 

، احلصيلة بلغت جمموعة 8117 خالل سنة %111يف حدود 
مليون درهم يف  1درهم مقابل  11.112.111املداخيل إىل 

 8112مليون درهم يف السنوات دايل  1، وأقل من 8111سنة 
، وابلتايل يف حدود القرارات اليت اختذت خالل هاد 8113و

الوالية دايل هاد احلكومة، متكّنا من أن تصل تطور املداخيل إىل 
 .، وشكرا111%

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، تعقيب السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد 
 .الرئيس

 :النائب السيد حمسن موفيدي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، احنا كنتحدثو على واحد القطاع مهم 
جدا، ألنه كيهم واحد الفئة دايل الفنانني ما كيعرفومهش الناس 

الكلمات وامللحنون، أما بزاف، الفئات دايل خصوصا كّتاب 
فنانني األداء راه كياخذ األجور دايلو يف السهرات وهاد، وهاد 
الفئة الدولة مسؤولة مباشرة من خالل املكتب على تنمية 
واستخالص املداخيل دايهلا ألن حقهم وتوزيعها بشكل عادل 
وشكل شفاف، وتبدالت جمهودات كبرية يف هاد اإلطار يف 

مناو تراكمو عليها السيد الوزير، ولكن كاين املراحل السابقة، نت
الفئات، كاين املستغلني الصغار دايل املوسيقى، وكاين  8

املستغلني الكبار، أان هنضر على املستغلني الكبار اآلن السيد 
الوزير اللي مها الشركات دايل السمعي البصري، اإلذاعات 

لوزير، اوالشركات اللي كتستعمل املوسيقى واللي لألسف السيد 
وهذا تقرير اجمللس األعلى للحساابت ما كيأديوش داك الشي اللي 
خصهم أيديوه يف احلقوق داملؤلفني، يف أحسن األحوال إيال أدوا  
كيأديو كأهنم كيعطيو الصدقة، يف حني أنه األمور منظمة بقانون 

دايل استخالصات كيخصهم يطبقوه، ويف  barème وكاين
عطيو العطااي واهلبات بسخاء كبري املقابل واحد كنلقاوهم كي

لبعض املهرجاانت، هاد املهرجاانت اليت ماشي ما غنقولش تولد 
ويف فمها ملعقة من ذهب، ولكن يف فمها شاحنات كبرية من 
ملعقات دايل الذهب، وهذا اللي كيخليها مسرح اإلنتقاد دايل 
املواطنني، ألن مسرح دايل الفساد كبري جدا فكاع القطاعات، 

ميكنش هاد الشركات هذه الكبرية وخصوصا دايل السمعي  وما
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البصري كيخصكم تقتطعوا هلا من املنبع السيد الوزير، كيمشيوا 
يعطيو يف أماكن ما مفروض عليهم حىت شي قانون، وداك الشي 
اللي مفروض عليهم ابلقانون ال يؤدونه، وكأهنم خاضعني لشي 

بدل اي أمتىن أنه يتقانون آخر ماشي القانون اللي كنعرفوه حنا
جمهودات كبرية إلنصاف هاد الفئة اللي كتبدع وكتبدع ويف آخر 
املطاف كنشوفوها يف مظاهر إجتماعية دايل التسول يندى هلا 

 ...اجلبني، وتسائلنا مجيعا وهادي دايل حقوقهم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ 
 .ا تبقى من الوقت للتعقيبالسيد الوزير فيم

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

 شكرا السيد الرئيس،

ابلفعل، يعين، قلت أنه منذ تويل املسؤولية دايل وزارة 
ل ، اشتغلنا على قرارات وزارية ملضاعفة املوارد دايواالتصالالثقافة 

نقول  التحصيل املتعلقة ابملكتب املغريب حلقوق املؤلف، وميكن يل
 التصالالكم أبن هناك مضاعفة املوارد احملصل عليها من متعهدي 

اة نيف اجملال السمعي البصري، وخنص ابلذكر القناة األوىل، ق
 اعية وبعض القنوات اإلذاعيةذتفي وبعض القنوات اإل 1ميدي 

وكذلك املؤسسات الفندقية، طبعا هذا من األوراش الكربى، 
قوق دة النظر يف القانون املتعلق حبونشتغل كذلك على ضرورة إعا

املؤلف واحلقوق اجملاورة ابلنظر إىل بعض اإلشكاليات وبعض 
الثغرات املوجودة يف هذا القانون، لتوسيع قاعدة امللزمني يف هاد 
اجملال، الوزارة تشتغل وفق خمطط، وإن شاء هللا، كما قلت أبننا 

، %111هذه السنة ألول مرة تضاعفت موارد دايل التحصيل 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن إحداث 
فضاءات ثقافية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق 

 .احلركي، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة ليلى أحكيم

 السيد الرئيس،

ا ليت ستتخذهالسيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات ا
احلكومة للنهوض ابلشأن الثقايف وإبقليمي الناظور والدريوش 

 خاصة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال، يتعلق أوال ابجملال 
ن ع الثقايف ككل، طبعا حينما نتحدث عن اجملال الثقايف نتحدث

  البنيات الثقافية والبنية التحتية والفضاءات الثقافية، ونتحدث
كذلك على دعم املشاريع الثقافية، ونتحدث كذلك على محاية 
الرتاث سواء املادي أو الالمادي. هناك واحد التوجه لدى وزارة 

ملكانة الالزمة للمجال الثقايف على ، إلعطاء اواالتصالالثقافة 
مستوى الفضاءات من خالل تعميم هاذ الفضاءات الثقافية والبنية 
الثقافية يف إطار ما ميكن أن نسميه بثقافة القرب، وكذلك يف 
إطار ما نسميه ابلعدالة اجملالية، ألن وجدان أن هناك العديد من 

دينة الناظور م األقاليم ال تتوفر على فضاءات ثقافية، مبا فيها
وكذلك مدينة الدريوش. يعين مباشرة بعد تويّل املسؤولية راسلت 
السيد عامل إقليم الناظور، وكذلك مببادرة دايلكم طبعا يعين 
ابلغرية دايلكم على هاذ اإلقليم، هناك مبادرة إلحداث فضاء 
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ثقايف مبدينة الناظور وكذلك فضاء ثقايف يف مدينة الدريوش، 
واحد التوجه إن شاء هللا، هناك دراسة ستبدأ فيما  وابلتايل هناك

يتعلق خبلق هاذ الفضاء سواء يف إقليم الناظور أو يف مدينة 
الدريوش، مع طبعا هناك ختصيص ميزانية خاصة حلماية جمموعة 

 .من املواقع األثرية اليت تزخر هبا إقليم الناظور، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمةشكرا السيد الوزير      

 :النائبة السيدة ليلى أحكيم

 شكرا السيد الوزير،

نثمن اجملهودات اليت تقومون هبا على رأس وزارتكم، وكذا       
ة املقاربة اليت تعتمد وزارتكم لتطوير الشأن الثقايف. غري أن الضرور 

للنهوض  تاملوضوعية السيد الوزير، تقتضي بذل املزيد من اجملهودا
ابلشأن الثقايف وجعله أداة أساسية بل وحمددة لتحقيق التنمية 
جبميع أبعادها. فإذا كانت األوراش التنموية الكربى واملهيكلة اليت 

ستوى وأيده، على املأعطى انطالقتها صاحب اجلاللة نصره هللا 
كدت دينامية منوذجية يف خمتلف اجملاالت، فإن الوطين، قد أ
ل الثقايف جيب أن يواكب هذه األوراش التنموية الشأن أو احلق
السيد الوزير، تعميم  اأوال كيف قلتو  خالل:الواعدة، من 

الفضاءات الثقافية إعماال ملبدأ العدالة اجملالية والتوزيع العادل 
للثروات؛ تعزيزها كذلك مبرافق وجتهيزات عصرية تليق مبستوى 

 .ريهااركية يف تدبتطلعات املواطنني؛ وكذا اعتماد مقاربة تش

لناظور مزاين أن إقليم ا اأود اإلشارة السيد الوزير، وكيف قلتو       
على سبيل املثال كيعرف إجناز جمموعة دايل املشاريع، اليت أعطى 

ب ومشروع ميناء غر ليها صاحب اجلاللة، كمارتشيكا  االنطالقة
 تواحلال أن الناظور يفتقر إىل مرافق وفضاءا .املتوسط وغريها

ية، ثقافية وشبابية، تسمح ألبناء املنطقة ابلتعبري عن قدراهتم الذات
من موقعهم وبشكل فعال يف  واالخنراطعلى اخللق واإلبداع 

النموذج التنموي اجلديد الذي طاملا اندى به صاحب اجلاللة. 
 ..ومن هذا املنرب السيد الوزير، أريد أن أشكر تفاعلكم

 :السيد رئيس اجللسة

ا ا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلو شكر       
 .السيد النائب احملرتم عن فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد محاد آيت ابها

السيد الوزير، يف إطار احلفاظ على املوروث الثقايف، ويف       
ا الساكنة دايل مدينة زاكورة، بغين االلي تتعرفو  االحتقانإطار 

أبن كاين واحد التعّرض دايل اجلمعية الثقافية والفنية نبّلغوكم 
وفعاليات اجملتمع املدين واهليآت احلقوقية واملدنية حول حتويل 
ساحات املركز الثقايف بزاكورة إىل بنيات ومرافق إدارية. السيد 

 جمهود راه هاذ الشي خلق مشكل يف االوزير، راه بغيناكم تديرو 
 .املدنية، وشكرا

 :س اجللسةالسيد رئي

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

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

 شكرا السيد الرئيس،

دايل املشاريع  4غري ابلنسبة إلقليم الناظور كانت هناك       
مهمة نشتغل عليها حاليا، ابملبادرات طبعا بتنسيق مع السلطات 

رأسها السيد العامل، كاين مشروع مسرح الناظور،   احمللية على
كاين إشكالية الرتكيبة املالية، دااب تنتفاوضو ابش تكون هاذ 
الرتكيبة املالية وهو جا يف إطار برانمج الناظور الكربى، كاين هناك 
رواق الفنون ابلناظور، كذلك كانت صاحبة املشروع هي عمالة 

ف ة وبرانمج سياسة املدينة عر إقليم الناظور وكذلك وزارة الثقاف
تعثر ولكن نشتغل على حل هاذ اإلشكالية، وكاين مبادرة دايل 
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وزارة الثقافة إلحداث مشروع ثقايف، ورمبا هناك مع السيد العامل 
غادي نشوفو املقاطعة اللي كانت يف مدينة الناظور، إعادة الرتميم 

ري فيما غدايهلا والتخصيص دايهلا كفضاء ثقايف، إيال امسحتوا 
  ..يتعلق مل نتخذ أي

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الوزير شكرا، منر إىل السؤال املوايل عن مسامهة قنوات       
القطب العمومي يف التعريف ابخلدمات اإلجتماعية املوجهة 
للمواطنني. للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة 

 .رتموالتنمية، تفضل السيد النائب احمل

 :النائب السيد البشري طواب

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، عن مسامهة قنوات القطب العمومي يف       
التعريف ابخلدمات اإلجتماعية املوجهة للمواطنني، وخاصة الفئة 

 .اهلشة والفقرية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا      

 :وزير الثقافة واالتصالالسيد حممد األعرج 

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال الذي يتعلق ابخلدمات       
اإلجتماعية، طبعا وفق دفرت حتمالت مع القنوات دايل القطب 
العمومي، هي ملزمة هباذ اجملال املتعلق ابخلدمات اإلجتماعية، 
ألننا نعترب على أن هاذ اخلدمات اإلجتماعية تندرج ضمن قيم 

قراطية واملواطنة واحلرية، وكذلك حتقيق املناصفة والنهوض الدمي
مبنظومة حقوق اإلنسان ومناهضة كل أشكال التمييز وفق 

. وابلتايل هناك دفرت التحمالت مع القطب وااللتزاماتالدستور 
العمومي لاللتزام هباذ اخلدمات اإلجتماعية وهي تدخل يف إطار 

 هناك يعين جمموعة منمشاريع كربى لدى القطب العمومي، و  4

 لنسبةاباملؤشرات، وجمموعة من النقط اللي ميكن يل نقول لكم : 
مبجموعة من الربامج  8117للقناة األوىل التزمت خالل سنة 

اليت هتدف إىل مساعدة املواطن يف ممارسة احلقوق دايلو 
 131والواجبات دايلو؛ كذلك هناك قناة "متازيغت" عندها تقريبا 

حلقة يف برانمج خدمايت  811بث، من ضمنها ساعة دايل ال
"جسور"؛ كذلك هناك القناة الثانية تراعي كذلك هاذ اجملال دايل 
اخلدمات من خالل العديد من اإلحصائيات؛ وكذلك هناك قناة 
ثقافية اليت تندرج ضمن القنوات اليت تشتغل يف اجملال دايل 

 .اخلدمات اإلجتماعية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد النائب احملرتم تفضلوا للتعقيب      

 :النائب السيد حسن عديلي

 شكرا السيد الرئيس،

غادي انطلق السيد الوزير من اجلواب دايلكم، ملزمة قنوات       
القطب العمومي ابلتعريف ابلربامج اإلجتماعية دايل احلكومة، 

ع مهمة يهاذ احلكومة وحىت احلكومات اليت سبقتها قامت مبشار 
يف هذا اإلطار، لكن الدور دايل قنوات القطب العمومي دور يف 
احلقيقة غري ملموس، وأان غادي نطرح أسئلة السيد الوزير، ابش.. 
احلكومة السابقة واحلالية دارت برانمج دايل مهم اجتماعي دايل 
دعم األرامل، عّمرها تكلمت عليه يف قنوات القطب العمومي؟ 

رات للنساء أشنو خصهم يديرو ابش فسرات للمواطن؟ فسّ 
يستافدو؟ التغطية الصحية للطلبة هل نسمع هلا أثرا؟ صندوق 
التعويض عن فقدان الشغل هل يسمع العمال عنه شيئا يف قنوات 
القطب العمومي؟ ومشاريع متعددة اليوم هناك توجه ممنهج 
لتبخيس العمل الذي تقوم به احلكومة، ولألسف واهم من يعتقد 

 .ذا التوجه غادي خيدم شي طرفأبن ه
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بب اللي واصل ليه شنو هو الس االحتقاناآلن ما يقع اجملتمع       
دايلو؟ أنه اليوم لألسف هذه القنوات من حيث تدري أو ال 

ى ، وهذا أداالحتقانتدري وأعتقد أهنا تدري، سامهت يف هذا 
برائسة احلكومة إلصدار بالغ حول ما قامت به القناة الثانية 

ؤخرا. ولذلك اليوم السيد الوزير، على األقل ال تريدون التعريف م
مبنجزات احلكومة على األقل افتحوا اجملال للحوار الرأي والرأي 
اآلخر، جيبو الناس اللي مقاطعني شوفو عالش مقاطعني؟ جيبو 
الناس اللي.. أما أن تبقى غارقة يف اإلسفاف ويف التبخيس ويف 

 ...هناالضحالة الفكرية أعتقد أب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ السيد النائب احملرتم عن       
 .فريق التجمع الدستوري تفضلوا

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

السيد الوزير، أقل ما ميكن القول عن قنوات القطب العمومي       
روي تلفزة لقوهو إنتاج الرداءة واسترياد امليوعة، اليوم يف العامل ا

وحدة يف الدار كيتجمعو عليها األسرة كلها، مسلسالت مستورة 
آالف احللقات بدون يعين قيمة، بدون هوية تضرب الثقافة والقيم 
املغربية يف الصميم. أشنو هي اخلطة دايلكم لوقف هاذ الزحف 

 .الذي يهدد كينونة األسرة املغربية السيد الوزير؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير تفضلوا       
 .للرد على التعقيبات

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

أان غنجاوب على اخلطة دايل الوزارة حاليا أهنا تشتغل على       
إعادة النظر يف دفرت التحمالت مع قنوات القطب العمومي، رمبا 

لى اإلشكاليات اللي كتقولوها سواء عإلضافة بعض النقط وبعض 

مستوى جتويد هاذ املسلسالت، ألن هناك كذلك جمموعة من 
اآلراء اليت تنتقد هاذ املسلسالت، ولكن فاش كنشوفو الناس 

مليون يف بعض املسلسالت وصلت  18املشاهدة دايهلا وصلت 
مليون.. كذلك هناك مؤسسة خصنا نعرفو هاذ املسألة، أن  18

رية، مؤسسة دستورية هي اليت تراقب هذه اجلودة، مؤسسة دستو 
وألننا حنا كمؤسسة دايل السلطة التنفيذية حنرتم املقتضيات 

 .الدستورية، ملاذا الدستور جاء مبؤسسة تراقب هذه األعمال؟

إذن تنظن أبن اللي سواء السيدات والسادة الربملانيني،       
انش تعلق إذن ما كالشكاايت للهاكا، فيما ي اعندهم احلق يقدمو 

هناك اجلودة يف بعض املسلسالت، ولكن فيما يتعلق بذيك 
النقطة كاين هناك إعادة النظر يف دفرت التحمالت، وإيال بغيتو 

هاذ اجملال دايل الرعاية اإلجتماعية، وكذلك تتكون قضااي  انوسعو 
 ...حنا نشتغل على هاذ الربانمجاسياسية تطرح يف برامج، 

 :سةالسيد رئيس اجلل

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن مواصلة سياسة       
القرب الثقايف للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق 

 .االشرتاكي، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد الفتاح اهل مكي

 السيد الرئيس،

لوزارتكم  نفيذيالسيد الوزير، أين وصل تفعيل املخطط الت      
 ابلثقافة؟للنهوض 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير      

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

 شكرا السيد النائب،
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على  تغاللالشطبعا هناك خمطط تنفيذي لدى وزارة الثقافة       
ل دعم املشاريع ايهاذ الربانمج املتعلق ابلبنيات الثقافية وابجملال د

الثقافية، وكذلك كل ما يتعلق ابجملال املتعلق حبماية الرتاث. 
وابلتايل عندان واحد خمطط يتعلق بتعميم فضاءات ثقافية ومراكز 
ثقافية يف إطار ثقافة القرب، كذلك هناك إبرام جمموعة من 
االتفاقيات مع اجلهات، ومع اجلماعات الرتابية إلنشاء مراكز 

ل القرب يف جمموعة دايل األقاليم، ألنه مع األسف ثقافية داي
 اهلذا تنقولو  .على فضاءات ثقافية هناك جهات وأقاليم ال تتوفر

أبن النهوض ابجملال الثقايف ال يكفي فقط دعم هاذ املشاريع 
الثقافية، ولكن البد أن تكون لدينا فضاءات ومراكز ثقافية ألن 

 .ءات ثقافيةتم عن طريق فضاأتطري املواطنني يف اجملال الثقايف ي

طبعا هناك واحد خمطط العمل فيما يتعلق حبماية الرتاث،       
واللي نشري لو حاليا أن وزارة الثقافة انتهت من مشروع جديد 
يتعلق حبماية الرتاث الثقايف املادي والالمادي أحيل على األمانة 
 العامة للحكومة، نشتغل كذلك على مشروع قانون جديد يتعلق
حبماية املخطوطات ابلنظر ألمهيتها، وابلتايل هناك جمموعة من 
مشاريع قوانني جديدة سرتى النور إن شاء هللا يف األسابيع املقبلة، 

 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد عبد الفتاح اهل مكي

نظرا  داتكم يف اإلرتقاء ابلشأن الثقايف ببالدانحنن نقّدر جمهو       
لدوره احلاسم يف إرساء التنمية الشاملة لبالدان، اعتبارا لكون 

يوم، ماداي مهم يف عامل ال اجلانب الثقايف يشّكل رأمسال ماداي وال
علما أن بالدان تزخر مبكون ثقايف متنوع غين ومتجدر يف اتريخ 

ه على زيغي احلّساين، جيب استثمار احلضارة املغربية العريب األما
مجيع املستوايت الفكرية واللغوي جهواي وحمليا وبذل كافة 

اجملهودات جلعل الثقافة رافعة لتنمية اإلنسان املغريب وإطالق 
طاقاته اإلبداعية اخلالقة. هلذا السيد الوزير، أنتم مطالبون بتنفيذ 

الصناعات ثقافة و وأجرأة كل التدابري واملشاريع ومواكبتها خدمة لل
 .الثقافية، شكرا السيد وزير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ إذن نشكر السيد الوزير       
على حسن املسامهة يف هذه اجللسة. هبذا نكون قد استوفينا طرح 
مجيع األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا، منر اآلن للكالم وفق املادة 

ي. الكلمة للمتحدث األول السيد النائب من النظام الداخل 128
احملرتم أمحد برجية عن فريق األصالة واملعاصرة، حول اإلجراءات 
املتخذة للوقوف على ظروف مصرع ابشا منطقة الربنوصي ابلدار 

 .البيضاء يف حادثة سري بعد رشقه ابحلجارة؟ شكرا

 :النائب السيد أمحد برجية

 شكرا السيد الرئيس،

لوزير احملرتم، أريد هبذه ابملناسبة أن أحيط اجمللس السيد ا      
علما أنه موقف يف اآلونة األخرية، أنه تويف على إثر حادثة مواطن 
وهو ابملناسبة ابشا بعمالة مقاطعة سيدي الربنوصي ابلضبط 
ابلدائرة احلضرية سيدي مومن. نسائلكم السيد الوزير، حنا أان 

ة الينا قطاع وجهاتو، طرحت السؤال ولكن ما عرفتش احلكوم
 .ألنه رمبا يف طريق حضري كانت سابقا الطريق السيار

كيف ما كان احلال، كيف ما كان احلال، اآلن اللي بغى       
يدخل للطريق السيار وال كيشهد، وال ضروري خاصو يشهد، 
ومنني كنمشيو حنا يف الطريق السيار دااب إال بصفة اضطرارية، ما 

فيها حيث مكاينش البديل، وكنضطرو  بقيناش نبغيو منشيو
هنا تنهضرو على احلماية دايل  donc .نستعملو هاذ الطريق

مستعملي الطريق، وخاصة ما كاينش واحد، ما كاينش أمن خاص 
مثال على مستوى الشركة دايل الوطنية للطرق السيارة، ما كاينش 
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األمن اخلاص، وابلتايل هاذيك القناطر ما كاينش مثال على 
 les" وى املدار احلضري أو جبانب املدار احلضريمست

rocades" ما كاينش اإلضاءة دايهلم ال يف القنطرة وال حىت ،
من  surtout حتت القنطرة وهذا كيشكل واحد اخلطر كبري

حتت القنطرة كيكونو تنعرفو املشاكل اللي كاينة املتسكعني 
عرتاض ا وهاذي والناس اللي تيديرو بزاف دايل املسائل، وكيكون

دايل املارة، لذلك البد من االهتمام وإعطاء عناية خاصة للطريق 
السيار. وهاذ الناس املستعملني كيعانيو مثال على مستوى 
الفيضاانت تتكون الطريق مقطوعة، اإلشارات ما كينينش، على 
مستوى فصل الصيف كاين االكتظاظ، االكتظاظ إيال مشييت 

اكل اظ كبري جدا، كاينة مشحىت ابغي ختلص، ولكن كاين اكتظ
مثال يف رمضان يف النقل املدرسي، السي راك عارف السيد الوزير 
هاذ املشاكل هاذي، كاين على مستوى فصل الشتاء، كاين 

 ...الفيضاانت

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. السيد الوزير تفضلوا       
 .مشكورين

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

 شكرا السيد الرئيس،

هو ابلفعل السيد النائب احملرتم يف إطار اإلحاطة انطلق من       
موضوع خاص، واللي ابملناسبة نرتحم على روح السيد الباشا، 

ائب احملرتم نونتمىن من هللا عز وجل، له املغفرة وإن كانت السيد ال
يف إطار اإلحاطة املوضوع دايل أسباب وفاة دايل هاد الشخص 
ال زالت قيد التحقيق، ويبدو أن فرضية الرشق ابحلجارة هي فرضية 
اللي ما عندهاش نسبة من احلقيقة. وابلتايل املسألة اليوم راه يف 
إطار التحقيق ليس هذا املوضوع، لكن اإلحاطة دايلكم ابلفعل 

وضوع هام جدا وهو األمن والسالمة ابلطريق السيار، تشري إىل م
اللي من خالله اليوم كما تعلم كاين جلنة وطنية دايل الوقاية 
ومتابعة كل ما هو مرتبط ابملخاطر اللي هي يف الطرق السيار، 

على  1يف شهر  87وهاد اللجنة دارت اللقاء دايهلا أخري يوم 
دور جديدة، اللي ال أساس أنه ابلفعل اليوم حتضر خارطة طريق

 .دايهلا ابألساس هي أهنا حتفظ السالمة فهاذ الطريق السيار

ومن بني اإلجراءات اليوم اليت سيتم التوقيع عليها مع مجيع       
األطراف املعنية، سواء كانت وزارة الداخلية وال وزارة العدل، وال 

زارة و أيضا الدرك، وال األمن ولكن أيضا الطريق السيار الشركة وال
دايل النقل هو ضرورة أن مجيع القناطر اليت متر سواء كانت أساسا 
يف الطرق السيارة خارج احلضري ولكن أيضا يف بعض اجملاالت 

 الدار عليها السيد النائب يف ااحلضرية ومنها املقاطع اللي تكلمتو 
 البيضاء، سيتم القيام بتسييجها وفق منوذج اللي غادي حيافظ على

ل القناطر، ولكن أيضا حيفظ املواطن سواء  اجلمالية داي
املواطن املستعمل للطريق السيار وال أيضا حىت الذي  كان

يستعمل السيارة، ابإلضافة إىل اليوم املراقبة اللي غتكون مراقبة 
تغطية شاملة إن شاء هللا ريب  اابلكامريات اللي غادي نديرو 

  ...العاملني جلميع املقاطع دايل الطرق

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

شكرا، الكلمة للمتحدث الثاين السيد النائب احملرتم نور       
الدين اهلروشي من فريق األصالة واملعاصرة، حول ضعف التدابري 
احلكومية ملواكبة عملية العبور هلذه السنة، تفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم.. نعم أ سيدي.. تفضل السيد الرئيس

مي اإلدريسي رئيس فريق العدالة النائب السيد ادريس األز 
 :)والتنمية )نقطة نظام

 شكرا السيد الرئيس،
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قائمة والسيد الوزير حاضر، أان  128بطبيعة احلال املادة       
ل النظام ابملقتضيات داي االلتزامإىل ضرورة  االنتباهفقط أثري 

دايل  8د األسئلة،  8الداخلي، واللي هي واضحة تتكلم على 
األغلبية واملعارضة، راه كاين إشكال أان تنتوجه لكم األسئلة من 

السيد الرئيس من أجل إاثرته وأخذه بعني اإلعتبار عند الربجمة، 
 .ال ميكن الربجمة هبذه الطريق

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكر، تفضلوا السيد الرئيس      

 :))نقطة نظام عبد الودود خربوشالنائب السيد 

، يعين اتفقت الفرق على أن اإلحاطة غري يف نفس اإلطار      
دايل املعارضة  8دايل األغلبية و 8علما للحكومة يكون فيها 

هذا واحد؛ اثنيا، كانوا عندان طلبات دايل اإلحاطة علما 
جلسات متتالية ما متش  7للحكومة قدمناها ما يزيد على 

اإلستجابة دايهلا، حنن نستغرب يعين من احلكومة ومن من يربمج 
اطة علما هاد الطريقة يف الربجمة كيفاش، أشنا هو املعيار اللي اإلح

 .خاضعة له هذه الطريقة هاذي، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا يسجل ويرسل إىل من يعنيه األمر، تفضلوا       
 .النائب السيد

 :النائب السيد نور الدين اهلروشي

 شكرا السيد الرئيس،

ر، كما يعلم اجلميع أن جاللة امللك، يعلن عن السيد الوزي      
مبادرة تلو األخرى لفائدة املغاربة املقيمني ابخلارج. مبادرة تندرج 
يف إطار سياسة القرب، متيزت على اخلصوص إبحداث وزارة 
 مكلفة ابجلالية املغربية املقيمة ابخلارج ومؤسسة احلسن الثاين، ويف

مؤسسة حممد اخلامس  نفس االجتاه تصب يف مبادرة إلحداث

للتضامن، وكذا إحداث جملس اجلالية املغربية املقيمة ابخلارج الذي 
تعترب إشارة قوية ورسالة واضحة ملغاربة العامل. لكننا ال خنفي سرا 
إذا قلنا أبن املهاجرين املغاربة يواجهون مشاكل عديدة ومتنوعة 

صلة و وبقدرها معقدة. فجاليتنا حترص كل احلرص على التواصل 
الرحم بوطنهم احلبيب، والواقع أهنم حبلوهلم مبراكز العبور، سواء 
اجلوية أو البحرية أو الطرقية، يتعرضون لعدة مشاكل بدءا بتأخري 
إقالع الطائرات يف بعض احلاالت، مرورا إبتالف األمتعة، 
والنقص يف عدد الرحالت يف موسم الصيف، وكذا االرتفاع اخليايل 

 .يةتذاكر السفر على منت اخلطوط امللكية املغرب والباهظ يف أمثنة

وال ننسى هناك قانون اجلمارك جند أنه ال حيق ألحد سياقة       
السيارات املرقمة ابخلارج إال من طرف من سجلت ابمسه، وإذا 
ضبط أحد أفراد العائلة يسوق هذه السيارة، تفرض عليه غرامة 

ذا كانت حالة آالف درهم وحجز السيارة. إ 11وحمددة يف 
استعجال يف حالة املرض، كيف سيقوم أفراد العائلة إبنقاذ 
حياته؟. ابإلضافة إىل املشاكل املتعلقة إبلزامية تعشري السيارات 
املرقمة ابخلارج يف حالة الضياع أو السرقة رغم احملاضر من طرف 

 ...األمن أو الدرك

 :لسيد رئيس اجللسةا

ضلوا م، شكرا لكم. السيد الوزير تفشكرا للسيد النائب احملرت       
 .مشكورين

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

السيد الرئيس، أود أوال أن أقول أن القطاع املكلف ابلنقل        
كان والزال وسيبقى دائما حريصا على أن يستجيب، وأقول أن 

يف اآلن لكل إحاطة هتم القطاع، بل إن قطاع النقل يف يستجيب 
بعض األحيان كما هو يف هاد السؤال اللي هو جات فيه غالء 
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ن يف العنوان دايلو، فحنا قبلنا أن نكون حاضري ،يف اإلطار التذاكر
 .هاد اإلحاطة اابش يدوز 

ية يف املكلف ابجلالية املغرب ،كان حاضر م السيد الوزيراليو 
 ،وابلفعل .دايل األسئلة فهاذ املوضوع 3انت عندو اخلارج، وك

أعطى كل اإلجراءات املرتبطة ابلتدابري اللي كانت يف العملية دايل 
"مرحبا"، اللي هي عملية اليت يتم فيها التنسيق على أعلى مستوى 
 ،من مجيع القطاعات احلكومية اليت تشتغل يف اجملال، واللي تتكون

منا وإ األمور اللي هي عاجلةما تتكونش  ،على خالف ما يشاع
شتنرب، تنديرو التقييم  12يتم التحضري مباشرة منني ما تنساليو 

العملية  على االشتغالدايل عملية "مرحبا" سابقا، وتنبداو يف 
 .دايل مرحبا اللي غادي جتي يف املستقبل

اليوم، هناك تقدم جد ملموس على صعيد كل التدابري    
كانت بعض  .دايل "مرحبا" عمومااللي هي مرتبطة ابلعمليات 

اإلشكاالت اللي ما زالت عالقة، واللي ترتبط ببعض اجلزئيات 
شري من قبيل ما مت ذكره يف اإلطار دايل التع ،وأقول بعض اجلزئيات

اللي اليوم أصبح أمرا يسري جدا، هاذ الشي دايل سياقة السيارات 
 .إىل آخره

 

 

 

 

 

 

 

املسطرة  احلمد هلل اليوم أيضا اللي فيه توجه جديد واللي 
مل تعد هي املسطرة السابقة، مث أيضا كاين جتاوب اللي هو عملي 
وميداين للوزارة وللحكومة يف جمال هاذ الشي دايل األسعار اللي 

عض أنه بعد ما جاتنا ب ،تكلمتو عليه. وميكن أنكد ليكم اليوم
الشكاايت خالل غري األسبوع املنصرم، اليوم األسعار دايل 

يوليوز دايل  2اخنفضت بني  ،وخاصة يف اجملال البحري ،التذاكر
يوليوز اللي اليوم عندان املتابعة دايل األسعار،  1األسبوع املاضي و

واللي داير فيها موثق قضائي اللي تيديرها، اليوم كاين تراجع دايل 
يف املتوسط، وهذا حرصا من احلكومة على  %82األسعار حبوايل 
 ...تيسري العمل

 :س اجللسةالسيد رئي

فعت ر  شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. شكرا للجميع      
 .اجللسة

 

 

 


