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محضر  لجلسة  لس دسة و لثالثين

 لت ريخ: االثنين 23 رمضان 1443ه )25 أبريل 2022(.

مجلس  لرئيس  السابع  النائب  عمر  بن  حسن  السيد   لرئ سة: 
النواب.

 لتشقيت: ساعتان وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الحادية عشر 
صباحا والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدو4  ألعم 4: 
التالية:

-الصحة والحماية االجتماعية؛

-النقل واللوجستيك؛

-التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة؛

-الشباب والثقافة والتواصل.

 لسيد حسن بنعمر رئيس  لجلسة:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرحيم،  بسم 
 ملرسلين.

افتتحت الجلسة.

 لسيدة  لشزيرة،  لس دة  لشزر ء  ملحترمشن،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي ويتضمن جدول أعمال اليوم 28 سؤاال شفهيا موزعة على 
القطاعات التالية: الصحة والحماية االجتماعية؛ النقل واللوجستيك؛ 
التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة؛ وأخيرا قطاع الشباب والثقافة 

والتواصل.

وفقا للمادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر نستمع إلى 
املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل السيد أمين املجلس لتالوتها 

مشكورا.

 لسيد ط رق قدير6 أمين  ملجلس:

وكر   لسيد  لرئيس،

توصل مكتب املجلس من السيدين النائبين أحمد تويز6 وسيداتي 
جمال من فريق األصالة واملعاصرة بمقترح قانون يق�ضي بتغيير املرسوم 
بقانون رقم 2.02.645 الصادر ب 2 رجب 1423 )10 سبتمبر 2002( 
يتعلق بإحداث وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في 

أقاليم الجنوب باململكة مصادق عليه بالقانون 61.02.

ومحمد  تويز6  أحمد  النائبين  السيدين  من  املكتب  توصل  كما 
صبار6 من فريق األصالة واملعاصرة ب:

-مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادتين 4 و319 من القانون رقم 39.08 
املتعلق بمدونة الحقوق العينية؛

-مقترح قانون يق�ضي بتغيير الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 
1331 )12 أغسطس 1913( املتعلق بالتحفيظ العقار6.

-مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة 2 و174 و306 و310 
و317 من القانون رقم 39.08 املتعلق بمدونة الحقوق العينية.

كما توصل مكتب املجلس من املحكمة الدستورية بقرار 22/171 
بدر طاهر6  السيد  انتخاب  بإلغاء  بمقتضاه  املحكمة  الذ6 صرحت 
عمالة  مكناس  املحلية  االنتخابية  بالدائرة  النواب  بمجلس  عضوا 

مكناس.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
املجلس من 11 أبريل إلى 25 منه 264 سؤاال شفويا، 365 سؤاال كتابيا، 
كما تم سحب ثالث أسئلة شفوية وسحب سؤال كتابي واحد، شكرا 

السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا، بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس 
سيعقد جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع 
األسئلة  حصة  بعد  مباشرة  وذلك  الجاهزة  التشريعية  النصوص 

الشفهية هاته.

حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع الصحة والحماية االجتماعية، 
النواب  والسادة  للسيدات  االجتماعية  الحماية  عن  بسؤال  أوال 
أحد  فليتفضل  والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  من  املحترمين 

واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئبة  لسيدة هند  لرطل بن ني:

السيد الوزير، نسائلكم عن مشروع التأمين الصحي الشامل وعن 
إجراءات تفعيل املحاور األربعة للحماية االجتماعية؟ شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

وكر   لسيد  لرئيس،

امللكية  التعليمات  بأن  نعرفوا  الزم  املحترمة،  النائبة  السيدة 
بمناسبة خطاب العرش لسنة 2020 حثت على االنطالقة الحقيقية 
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لتعميم الحماية االجتماعية، فأما على مستوى التنزيل لهذا الورش:

أوال- كانت بعض اإلجراءات لتعميم هاد الحماية االجتماعية واللي 
يوم  امللك حفظه هللا  أمام جاللة  إطار  اتفاقيات  بتوقيع ثالث  تمت 
14 أبريل 2021 اللي استافدوا منها فئة التجار والحرفيين؛ واملهنيين 

ومقدمي الخدمات املستقلين والحرفيين وكذلك آخرين؛

ثانيا: تم إصدار واحد القانون رقم 30.21 و31.21 املتعلقين بنظام 
املهنيين  لفئات  املعاشات  نظام  وكذلك  األسا�ضي  اإلجبار6  التأمين 
نشاطا  يزاولون  الذين  أجراء  الغير  واألشخاص  املستقلين  والعمال 
خاصا، كذلك إدراج فئات أخرى من خالل املصادقة على املراسيم 
املوحدة  املهنية  املساهمة  لنظام  الخاضعين  باألشخاص  املتعلقة 
واملقاولين  محاسبة،  يمسكون  الذين  التقليديين  والصناع  والتجار 
الذاتيين واألطباء والصيادلة واملوثقين والبياطرة وغيرهم، كذلك كانت 
مراسيم جديدة اللي تضمن التأمين الصحي وتوفير املعاش لفائدة ما 
حا والحرفين وسائقي 

ّ
يناهز 8 ديال املاليين مغربية ومغربي، منهم الفال

بهم،  املرتبطة  الحقوق  لذو6  باإلضافة  والفنانين،  األجرة  سيارات 
الفئات  وكذا  املتبقية  الفئات  إدماج  على  كذلك  العمل  وستواصل 
املعوزة املستفيدة من نظام املساعدة الطبية في هاذ النص الثاني من 
هاذ السنة، كذلك مواصلة الحكومة للعمل على تعميم التعويضات 
وهذا جا في البرنامج اللي غينطلق من 2023 ل 2024، وكذلك مواكبة 

هاذ األوراش كلها واإلصالح الهيكلي للمنظومة الصحية، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب للسيد النائب.

 لن ئب  لسيد مصطفى  بر هيمي:

شكرا السيد الوزير، وأمام انهيار القدرة الشرائية وارتفاع األسعار، 
وكان آخرها الزيت اللي هي 130 درهم، وكذلك ارتفاع البطالة في 3 
أشهر من عمر هاته الحكومة، يبدو أن يعني املوضوع ديال الحماية 
االجتماعية أكثر إلحاحا، وهو كما قلتم أنه مشروع ملكي بامتياز عندو 
4 ديال املحاور، ولكن تعرض للعرقلة كل ما ذكرتم السيد الوزير هو 
ديال الحكومة السابقة، السيد رئيس الحكومة جاء في الحصة السابقة 
 leع على 20 مرسوم، هذاك 20 مرسوم كانت موجودة في

ّ
وقال بأنه وق

parapheur غير دخل وسني عليها، ما دار مفاوضات ما خّرج القوانين 
اللي تكلمتوا عليها وال املراسيم وال حتى �ضي حاجة، وبالتالي احنا بغينا 
نعرفو هاذ الحكومة أشنو غاد6 تدير؟ الذ6 يحسب لهاذ الحكومة أنها 
سحبت التغطية الصحية للوالدين، أنا أتساءل معكم وأتحدى أنكم 
الشاملة!  الصحية  التغطية  فهاذ  الوالدين  تديروا  غاد6  فين  تلقاو 
عندنا مجموعة من املالحظات على هاذ التغطية الصحية أوال: فيما 
يتعلق بالتمويل 23 مليار قال بأن ما كاينش إصالح ديال املقاصة منين 

غاد6 تجيبو الفلوس؟

ثانيا: املوارد البشرية كاين واحد تسونامي اللي غاد6 يم�ضي ديال 
األطباء واملمرضين اللي غاد6 يمشيو للخارج، وراهم كيتعلموا األملانية 
أكثر من 10 آالف حتى 14 األلف حسب آخر تقرير اللي صدر عاد مؤخرا، 
ثم املسألة تتعلق باملساهمات السيد الوزير، درتوا 135 درهم بالنسبة 
الفرق؟  هاذ  100 درهم عالش  للتجار  وبالنسبة  التقليدية  للصناعة 
وبالنسبة لألطباء اللي درتوا لهم 5 ديال املرات فاصلة 5 ديال السميك، 

يعني وفئات أخرى صفر..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، وفقا للمادة 267 هل هناك من تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة حن ن  تركين:

يشكل ورش الحماية االجتماعية أحد أهم األوراش الوطنية الكبرى 
عمدت  الصدد  فهاذ  السامية،  ملكية  وعناية  برعاية  يحظى  الذ6 
الحكومة إلى تحديد نسب مساهمة مختلف مهنيي القطاع الخاص، 
وقد الحظنا تفاوتا وتباينا في هاته النسب، بحيث أننا سجلنا أن نسبة 
مساهمة أطباء القطاع الخاص هي األعلى بشكل مبالغ فيه، مقارنة مع 
باقي املهن الحرة التي ال داعي لسرد أمثلة عنها، فالسيد الوزير ملاذا هذا 
الحيف؟ ملاذا هذا الظلم؟ ملاذا هذا التمييز اتجاه هاته الفئة التي يعول 
عليها في تنزيل وإنجاح هذا الورش؟ وكذلك مطالبة بتقديم مساهمات 
مالية ال تتناسب مع حجم تضحياتها التي ما فتئت تعّبر عنها في مناسبات 

عدة كان آخرها جائحة كورونا، شكرا لكم السيد الوزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد يشنس بن سليم ن:

وكر   لسيد  لرئيس،

غير فيما يتعلق بهاذ املراسيم اللي هي مجهود خالص لهاذ الحكومة، 
احنا بغض النظر على استمرارية اإلدارة أنه هاذ الحكومة والسيد رئيس 
الحكومة قام بواجبه، وخرج في أقرب قت وبواحد السرعة قياسية 
ديال 20 مرسوم، اللي كان كتطلب واحد التمحيص وتدقيق وتجويد 
يتعلق  فيما  أما  الحكومة،  بعمل  تنشيدو  الباب  هاذ  ومن  وتحسين، 
بالتغطية الصحية لفائدة الوالدين والسحب ديال املشروع، أنه ما 
كاينش �ضي مغربي ما يبغيش الوالدين يستافدوا من التغطية الصحية 
تيو�ضي على  ديالنا  والدين  تقاليد راسخة  ألنه عندنا أخالق وعندنا 
الوالدين، والحكومة أكدت في ما مرة أنه راه السحب ديال النص وال 
املشروع راه ما تيعنيش اإللغاء ديال املقتضيات ديالو، وبالتالي اليوم أن 
أكيد أن الحكومة معتنية بامللف جديال التغطية الصحية ديال األبوين 
ورش  راه  وهذا  الفئات  لباقي  الصحية  للتغطية  باإلضافة  والوالدين 
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ملكي مهم والحكومة مشات فيه بواحد السرعة كبيرة اللي تينتظروها 
املغاربة، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

رد السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

بعجالة شحال باقي ليا ديال الوقت؟ باش نعقب بعجالة، أوال غير 
باش نقول بأنه هذا ورش ملكي ومجتمعي في نفس الوقت اللي كان 
غيتحسب على هاد الحكومة هي العيب والعار إيال ما كانتش خرجات هاد 
األوراش هاد6، أما هذا ورش ملكي ديال املغاربة كاملين كل �ضي خص 
يساهم فيه في إطار االستمرار. ثانيا أما بالنسبة للمعايير ديال اعتماد 
تحديد املساهمات، هاد ال�ضي راه ما جاش من فراغ، راه كانت بعدا أوال 
كيكون املعيار األول هو أن األساس ديال املبدأ ديال التضامن وهاد املبدأ 
ديال التضامن خاص يكون مع جميع الفرق من جميع املكونات ديال 
هاد املجتمع؛ ثانيا تحديد الدخل الجزافي كان في إطار لجنة مختلطة فيها 
جميع املكونات ديالها؛ ثالثا كان اتفاق على هيئات االتصال وكانت تراعي 
تكاليف  األرباح،  املداخيل،  املعامالت،  رقم  منها  محددات مضبوطة 
االستثمار وغيرها، أما بالنسبة إيال اشرتوا لبعض األصناف مثال األطباء 
راه خذينا كمعيار األطباء ديال القطاع العام اللي هو تياخذ 880 درهم 
وبالتالي األطباء االختصاص ديال القطاع الخاص راه كيخلصوا يااله 
991 درهم، إيال بغينا نهضروا باملبلغ الحافي، فبالتالي والطبيب العام 
كيخلص 721 درهم، املغربي ملا غاد6 يسمع هاد األرقام هاد6 غاد6 
يقول شنا هي، فبالتالي احنا راه في إطار ديال التضامن واألوراش األخرى 
لفوق غاد6 تسمعوا   23 راه من  الوقت شوية  اعطيوا  راه  املبرمجة 

البرنامج اللي غيخرج به الحكومة، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

نمر إلى السؤال الثاني عن الخريطة الصحية للسيدات والسادة 
السيدة  فلتتفضل  واالشتراكية،  التقدم  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائبة.

 لن ئبة  لسيدة نزهة مقد د:

وكر   لسيد  لرئيس،

الصحية  بالخريطة  كيتعلق  اليوم  ديالنا  السؤال  الوزير  السيد 
واملوضوع اللي كيشغل بالنا هو تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية 
للقرب لفائدة املواطنين واملواطنات بالعالم القرو6، وهذا كيتطلب 
وجود يعني مؤسسة صحية قريبة منهم ألن الكوارث اللي كتوقع السيد 
الوزير، هي بسبب اختالالت الخريطة الصحية وما كيحس بها غير الناس 
اللي ساكنين في القرى والجبال اللي ما كيلقاوا ال مستشفى، ال طبيب، 
ال ممرض، ال دواء، ال يعني سيارة إسعاف، هاد املضلع الخما�ضي كيخلي 

هاد الساكنة كتعاني بشكل مستمر وكتضطر للتنقل للمدن الكبرى باش 
تلقى العالج، وهذا كيزيد من املعاناة ديالهم يعني املادية واملعنوية، وهذا 
حال ساكنة إقليم تنغير في ظل النقص الكبير في املؤسسات الصحية 
وهذا كيخلينا السيد الوزير، نتساءلوا عن املستشفى اإلقليمي بمدينة 
تنغير فين وصلوا األشغال؟ وما نسبة اإلنجاز؟ راه الساكنة كتنتظر 
ودعمها  الوجود  لحيز  الصحية  املؤسسة  هاد  خروج  الصبر  بفارغ 
نساوش  وما  الضرورية،  الطبية  واملعدات  الكافية  البشرية  باملوارد 
السيد الوزير، مستشفى القرب بقلعة مكونة اللي كيشهد غياب تام 
لألطباء بقسم املستعجالت وهذا كيدل على ضرورة استحضار العدالة 
املجالية في الخريطة الصحية في بالدنا وفين وصل ورش ديال املستشفى 
الجامعي بجهة درعة-تافياللت؟ وبالتالي السيد الوزير، ما هي اإلجراءات 
اللي كتقوموا بها من أجل معالجة اختالالت الخريطة الصحية وتعزيز 

بنياتها في العالم القرو6؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيدة  لن ئبة  ملحترمة،

أوال- بغيت نعرض نذكر بأنه في إطار اإلصالح الهيكلي للمنظومة 
الصحية والذ6 تراهن عليه السلطات الصحية ببالدنا ألجل ضمان 
عرض صحي عادل ومنصف يستهدف بشكل خاص تسهيل ولوج ساكنة 
العالم القرو6 إلى الخدمات الصحية، شرعت الوزارة في تأهيل العرض 
الصحي وسيتم في هذا اإلطار إحداث خريطة صحية جهوية وكنأكدوا 
عليها اللي كتسمح بتحديد أولويات االستثمار في مجال الصحة الحماية 
االجتماعية على مستوى كل جهة مما سيساهم في تعزيز العرض الصحي 

الجهو6 وتقليص الفوارق املجالية؛

ثانيا- الشروع في تنزيل محاور هاد البرنامج الذ6 يستفيد منه العالم 
وتأهيل  الجهو6،  الطبي  البرنامج  أجرأة  على  والبد  كيقتصر  القرو6 
املؤسسات الصحية، وفرض إلزامية احترام مسلك العالجات، وفتح 
على  والتشجيع  األجنبي  االستثمار  أمام  الخاصة  املصحات  رأسمال 
استقطاب أطباء ملؤازرة جهود الوزارة في حالة النقص املزمن في املواد 
البشرية، كذلك تعمل الوزارة على غرار كل سنة تنزيل املخطط الوطني 
للتنمية الصحية بالوسط القرو6، وهذا كله يهدف إلى تعبئة استثمارات 
مهمة من أجل تقريب الخدمات الصحية من ساكنة املناطق النائية 
بالوسط القرو6، بهدف توسيع التغطية الصحية عبر إحداث مراكز 
الرعاية الصحية األولية وتأهيلها، وكذا الرفع من جودة الخدمات التي 
تقدمها ومدها باملوارد والوسائل الالزمة، كذلك دعم التغطية الصحية 
املتنقلة ودعم التغطية الصحية الثابتة واملشاركة الجمعاتية في املجال 
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الصحي بدون ما نساوا اإلسهام الكبير للوزارة في برنامج تقليص الفوارق 
املجالية واالجتماعية.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيدة النائبة ما عرفتش واش باقي 
الوقت التوقيت ما بقاش، إذن هل هناك من تعقيب إضافي؟ شكرا 

تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد مشال6  لحسن بنلفقيه:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

وكر   لسيد  لرئيس،

مدينة  نتاع  الجهو6  املستشفى  على  الوزير  السيد  كنتساءل 
الراشيدية، واللي واجد هاد6 أزيد من سنتين قبل كوفيد وكنتوا درتوا 
فيه الناس ديال كوفيد، ولكن مع األسف ما عرفناش عالش مازال اآلن 

ما تحلش وكاين خصاص كبير في اإلقليم، وشكرا السيد الوزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

غير بعجالة كيتسنا االمتداد ديالو باألسرة غاد6 نعطيوه األسرة راه 
املار�ضي ديالو داز غيوصلوا 250 سرير وغيحل..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا، نمر إلى السؤال الثالث سؤال عن وضعية القطاع الصحي 
املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  واألقاليم  العماالت  ببعض 

فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل السيد النائب املحترم.

 لن ئب  لسيد محمد  لحيد و6:

وكر   لسيد  لرئيس،

تستجيب  وجعلها  الوطنية  الصحية  باملنظومة  االرتقاء  إطار  في 
لتطلعات املواطنين، نسائل السيد الوزير عن خططكم لتجهيز وتأهيل 

املستشفيات اإلقليمية؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

وكر   لسيد  لرئيس،

الظرفية  شكلت  بأن  نقولوا  ما  الزم  املحترم،  النائب  السيد 

االستثنائية لجائحة كورونا رغم مخلفاتها وتداعياتها السلبية فرصة 
وتجربة مكنت من تعزيز وبتجويد وسائل العمل بكل املراكز االستشفائية 
وتعزيز قدراتها، بحيث يمكن القول اليوم بأن كل ما يخص العمليات 
 72 من  أزيد  منها  واستفاد  متوفرة  االستشفائية  واملراكز  واملختبرات 
املراكز  ديال  االستيعابية  الطاقة  أن حتى  بحيث  استشفائيا،  مركزا 
االستشفائية دازت من 22 ألف إلى 28 ألف وكذلك الطاقة االستيعابية 
ديال األقسام ديال اإلنعاش اللي مرات من 687 إلى 5260 سرير، أما 
فيما يخص اإلقليم التي كتكلموا عليها السيد النائب املحترم اللي هو 
إقليم آسفي واملركز استشفائي اإلقليمي فهو يضم جميع التخصصات 
الطبية املنصوص عليها في املرسوم رقم 2.06.656، واملتعلق بالتنظيم 
كتنتمي  اللي  التخصصات  بعض  كذلك  ويحتو6  بل  االستشفائي 
للمستشفيات الجهوية ويعمل ب 62 طبيب أخصائي، واحد 11 طبيب 
و279 إطار شبه طبي، و86 إطار إدار6 وتقني، وتزامنا مع الجائحة قامت 
بتزويد املستشفى بعدة تجهيزات ومعدات بيوطبية ومخبرية  الوزارة 
جديدة، ومنها على سبيل الذكر scanner 16 barrettes وجهاز للفحص 
بالصدى متعد االختصاصات، وجهاز متنقل للفحص باألشعة، وكذا 
الكامل  التجهيز  الالزمة، كما  باألسرة  املستشفى  أقسام  تجهيز جميع 
لوحدة اإلنعاش ووحدة الفحص باألشعة، وبعد تعيين إن شاء هللا 
طبيبة إخصائية في عالج مرض السرطان مستقبال في القريب العاجل، 
غاد6 تفتح داك الوحدة لتتبع وعالج مر�ضى السرطان، كذلك تعزز 
العرض الصحي بإقليم آسفي بإحداث مستشفى القرب ديال اللة عيشة 
التي تم إنشائه بشراكة مع املؤسسة الخيرية القطرية والذ6 إن شاء هللا 
الطاقة االستيعابية ديالو 45 سرير، ويوفر 4 ديال االختصاصات منها 
املستعجالت، طب األطفال، الوالدة وقسم الجراحة واللي غاد6 قريبا 

إن شاء هللا، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  لحيد و6:

الوضعية  أن  الوزير على جوابك، مما ال شك فيه  السيد  شكرا 
تراجع وتدهور كبير على  العشرية األخيرة عرفت  في  ببالدنا  الصحية 
مستوى العرض الصحي، على سبيل املثال إقليم آسفي، لإلشارة السيد 
الوزير تعداد السكان ديال هاد اإلقليم كيفوق 800 ألف نسمة، بحيث 
أن مستشفى محمد الخامس كيعرف العديد من املشاكل واإلكراهات 
تتجلى في املوارد البشرية واللوجيستيكية والبنية التحتية، وكذلك تنزيل 
مبادئ الحكامة العنصر البشر6 في كون أن املستشفى يعرف أزيد من 5 
آالف تدخل جراحي في السنة، مع عجز كبير على مستوى األطر الطبية إذ 
نسجل وجود طبيبة إنعاش وتخدير واحدة تشتغل على التوقيت العاد6 
بدون ديمومة، وأن لديها ملف طبي يعني هاد القسم أنه خصو يتوفر 
على 2 األطباء أو 3 األطباء ديال اإلنعاش، هناك طبيب واحد في كل من 
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قسم األنف والحنجرة، طبيب األطفال واحد، هناك طبيبة واحدة في 
الغدد علما أنها طبيبة كذلك تتوفر على رخصة للوالدة، أنها مشت تولد، 
يعني هاد poste خاو6، ثم قسم الطب النف�ضي اللي هو حاليا شاغر ال 
يتوفر على طبيب بحكم أن هذا القسم كيتوفر على 80 مريض، بغينا 
نتساءلو، السيد الوزير، كيفاش انتم بغيتو توظفوا بعض األطر من هاد 
املستشفى في املستشفى ديال اللة عائشة، يعني غنخرجو من مشكل 
نسجل  فإننا  التجهيزات  ملستوى  بالنسبة  املشاكل،  جوج  في  غنوليو 
ضعفا في التجهيز مع تهالك أغلب التجهيزات الطبية التي لم تجدد منذ 
2007، خصوصا بالقسم الجراحي، كما أن مستشفى لم يعرف صيانة 
وتجديد منذ مدة، قسم املستعجالت عبارة عن ممر يفتقر إلى املعايير 
املعمول بها، أما بالنسبة للحكامة فإننا نسجل بكل أسف شديد غياب 

رؤية استراتيجية تراعي تنزيل حكامة جيدة..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ املعارضة 
ومن بعد، تفضلوا السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة فريدة خنيتي:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير املحترم، نشكركم على املجهودات اللي كتقوموا بها لكن 
لألسف الشديد ظاهرة تخلي األطباء عن املهام ديالهم في املستشفيات 
الحكومية وإحالة عدد كبير من املمرضيين على التقاعد اللي باقي ما 
واإلنعاش  الجراحة  قسم  مثال  الساعة،  لحد  ديالهم  تعويض  تمش 
واملستعجالت بمستشفى الحسني بإقليم الناظور أصبح عاجزا أمام 
عدد كبير، أمام الحاالت الحرجة واملستعجلة بسبب النقص في الطاقم 
الطبي، لذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات اللي غتخذوها؟ كما 
كنسائلكم، السيد الوزير، عن مصير جهاز السكانير اللي كان مبرمج 

ملستشفى مدينة زايو؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد رويد أفيال4  لعلمي  إلدري�سي:

عين  بعمالة  يتعلق  غيكون  ديالي  التدخل  املحترم،  الوزير  السيد 
السبع الحي املحمد6 اللي الساكنة ديالها يقارب مليون نسمة، وهنا 
بالضبط املستشفى الذ6 يحمل اسم رمز من رموز الكفاح واملقاومة 
املغفور له محمد الخامس، هاد املستشفى، السيد الوزير، 8 شهور 
والقسم املختص بالجراحة، يعني، موقف والقسم املختص بالوالدة 
كذلك، وهنا كاين قسم واحد هو ديال املستعجالت فيه 8 داألطباء اآلن 
هاد6 ما كافيش اآلن اثنان منهم تم تعيينهم خارج مدينة الدار البيضاء 
لوا فهاد االتجاه، 

ّ
وتنعرفوكم أن تديروا مجهود كبير، نتمنى أنكم تدخ

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد يشسف وير6:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد  لشزير  ملحترم،

 لسالم عليكم إخش ني أخش تي،

السيد الوزير، أوال كنشكروك على املجهودات الجبارة اللي كتقوموا 
بها في القطاع، راه ما�ضي ساهل، هللا يكون في عوانكم، كتعرفوا، السيد 
الوزير، بأن جهة درعة تافياللت فيها واحد الخصاص كبير في األطر 
الصحية، خاصة إقليم ورززات اللي فيها اليوم 20 مركز صحي قرو6 
 ،75% بنسبة  خصاص  أ6  عامون،  أطباء  فيهم  اللي  خمسة  يالاله 
املستشفى اإلقليمي سيد6 لحسن بناصر اللي كيستقبل املر�ضى من 
مختلف األقاليم فيه تراجع في عدد األطباء املتخصصين ، نعطيك 
نموذج في 2018 كانوا 4 ديال األطباء ديال التخدير واإلنعاش، اليوم 
عندنا غير 2، مؤخرا كاين واحد شجار بيناتهم واصدرتوا واحد التوقيف 
في حق واحد منهم، اليوم الساكنة ديال ورززات كتعاني كنتمنى، السيد 
لوا بعجالة ألن الساكنة ديال ورززات تستهل خدمات 

ّ
الوزير، أنكم تدخ

صحية أحسن، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

رد السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

غير باش نقول بأن مسألة ديال املوارد البشرية راه كل �ضي كيعرفها، 
غنبقاو نكررو نفس سؤال املوارد البشرية، خصنا خصنا نقول لكم حتى 
أنا عندنا واحد البرنامج، اليوم الخصاص كيتعد ب 32 ألف طبيب و65 
ألف ممرض، بالنسبة للفئة ديال املمرضين كاين بعض الحلول ألن 
الدولة كتكون على القطاع الخاص يمكن يكون يعني التكوين ديالهم 
بسرعة في اإلطار ديال ونستقطبوهم في العمومي، لكن بالنسبة األطباء 
األخرى  الوزارة  مع  ومتكامل  هو شامل  اللي  البرنامج  واحد  كاين  راه 
الوصية التقليص عدد ديال السنوات ديال الدراسة نفتحو أخرى اللي 
كيخص تكون جادبية نزيدو نكترو من العدد ديال املراكز ديال التكوين 
غيم�ضي  الناس  بزاف،  ال�ضي  وهاد  األجانب  نستقطبو  نشوفو  نزيدو 
التقاعد نزيدو لهم في السن ديال التقاعد ولكن هاد ال�ضي ما كافيش راه 
خاص حتى انتما في على املستوى الجهو6 خصنا نحسنو من الجادبية 
ديال باش ما يبقاوش يمشيو في حاالتهم، هذا هو اللي خاصنا نخدمو 
عليه جميعا أما غنبقاو نفس الهضرة نبداو نعاودوها ونكرروها، ولكن 
إيال ما كانش واحد برنامج طبي جهو6 فيه واحد الحركية في األول باش 
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نقلصو هاد الخصاص هذا على األقل الخدمة اللي كيديروها 3 يقد 
يديرها 1 بالتحفيزات راه يمكن ما نتحركوش آ6 حيت الخصاص مهول 
جدا واخا نبغيو نكونو خاصنا 20 عام باش نوصلو لهاد هدا، ولكن إيال 
درنا واحد الخطة واستراتيجية واحدة أخرى في مرحلة متنقلة على ما 

نوصلو املعايير غاد6 نجحو كاملين جميعا إن شاء هللا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

إلى السؤال الرابع عن الخريطة الصحية للسيدات والسادة  نمر 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد إد مش�سى:

الدعامة  إحدى  الصحية  الخريطة  تعتبر  املحترم،  الوزير  السيد 
األساسية للمنظومة إلصالح املنظومة الصحية، وبالتالي كذلك التنزيل 
التطبيب  في  من حقهم  املغاربة  وتمكين  الصحية  للتغطية  الصحيح 

والعالج، األمر يدعو للتساؤل حول مآل هذه الخريطة الصحية؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

الجواب السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد النائب املحترم، كيف سبق ليا ودكرت أنه الوزارة قامت 
بإصدار واحد املرسوم 02.14.562 بتاريخ 24 يوليوز 2015 واملتعلق 
الجهوية  واملخططات  الصحية  والخريطة  العالجات  عرض  بتنظيم 
لعرض العالجات وهاد ال�ضي هذا من 2015 واللي جا في القانون اإلطار 
ديال 34.09 اللي كيتعلق بالخريطة الصحية الوطنية ولكن اللي لقالت 
بعض الصعوبات للتنزيل ديالها، اليوم كنقولو بأن في إحداث في إطار 
هاد الهيكلة الجديدة إن شاء هللا واإلصالح ديال القطاع الزم ما تكون 
خريطة صحية جهوية اللي كتاخذ بعين االعتبار الخاصيات ديال كل 
جهة ألن هاد الخريطة الصحية الجهوية كتحدد األولويات سواء في 
العرض الصحي في االستثمار سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص 
لنا  اللي يمكن  الكفاءات  البشرية عدد ديال  للحاجيات ديال املوارد 
نكونو، والزم ما نذكر بأن في قبل كنخدمو باملخططات الجهوية وعلى 
املستوى الجهو6 كاين واحد البنك ديال املشاريع اللي هي محطوطة 
واللي انتهت عدد املشاريع على املستوى الجهو6 في 10 ديال الجهات 
هي  الجو6  املخطط  داك  لها  خدام  اللي  دالجهات   2 ياله  صدقات 
سروس، اليوم ما بقيناش غير غنكتافيو على سروس خاصنا الخريطة 
الجهوية وهذا داخلة في اإلطار ديال إعادة النظر فهاد القانون اإلطار 
34.09 اللي غاد6 يحدد املكامن ديال الخريطة الصحية الجهوية، واللي 

غاد6 تخرج إن شاء هللا مستقبال، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد إد مش�سى:

هذه التوضيحات والبيانات، باسم الفريق االستقاللي السيد الوزير 
املحترم ونظرا لكفاءتكم في هاد امليدان تنلتمسو منكم التسريع بإخراج 
هاد الخريطة الصحية باعتبارها هو املدخل األسا�ضي إلصالح املنظومة 
اللي  كذلك  االجتماعية،  الحماية  تعميم  وكذلك  وتحديثها  وتطويرها 
تتعتبر إخراج الخريطة الصحية مدخل أسا�ضي للتقليص من الفوارق 
املجالية واالجتماعية وكذلك لوضع الحد لظاهرة سوء التوزيع املجالي 
التعيينات العشوائي،  ملهنيي يعني الصحة، وكذلك وضع حد لنظام 
سيما في العالم القرو6 وكذلك من أجل يعني الوصول إلى تكافؤ الفرص 
وبناء مغرب اإلدماج يعني تماشيا مع التوجهات املوجودة في النموذج 
التنمو6 الجديد، وكذلك من أجل بناء ديال دولة اجتماعية اللي يعني 
الحكومة ولضمان  أولوية هذه  الجاللة وكذلك من  لها صاحب  دعا 
يعني لضمان الخدمات الصحية للمواطنين، انطالقا السيد الوزير من 
هاد أدعوكم لتفعيل يعني لتدعيم الجهوية في إطار الخريطة الصحية 
وكذلك باعتبار خصوصيات كل إقليم على حدة وكذلك الصالحيات 

يعني الترابية لكل إقليم تبعا الحاجيات واملتطلبات ديالهم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير فيما تبقى من الوقت، األسئلة املوالية لها وحدة املوضوع ويتعلق 
والسادة  السيدات  على  أقترح  لذا  لبالدنا،  الصحية  باملنظومة  األمر 
النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، فليتفضل السيد النائب املحترم.

 لن ئب  لسيد عبد  لسالم  لحسن و6:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لس دة  لشزر ء  ملحترمشن،

 لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

تعاني مجموعة من املؤسسات الصحية بعدد من أقاليم اململكة من 
غياب التخصصات الطبية األساسية وخصاص كبير في األطر الطبية 
واملوارد البشرية واللوجيستيكية، عالوة عن النقص الحاد في األدوية 
والتجهيزات الضرورية، في املقابل فعندنا عدد من املدن تشتكي من 
التأخر الكبير في أشغال بناء املؤسسات الصحية، كما هو الشأن مثال 
بالنسبة ملدينة القصر الصغير التابعة إلقليم فحص أنجرة التي توقف 
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بها مشروع بناء مستشفى منذ حوالي 8 سنوات، وذلك على الرغم من 
الطلب املتزايد على الخدمات االستشفائية بسبب تواجد املدينة قرب 
مناء طنجة املتوسط خاصة في ظل انعدام مستشفى ملحق باملجمع 
املينائي مع ما يعرفه هذا األخير من توافد كبير للمسافرين، وبناء عليه 
اتخاذها من أجل  التي سيتم  الوزير عن اإلجراءات  السيد  نسائلكم 
عدد  بناء  مآل  وكذا  واألقاليم؟  املدن  بهذه  الصحية  املنظومة  دعم 
من املؤسسات الصحية التي تأخرت أشغال إنجازها نموذج إحداث 

مستشفى بالقصر الصغير، وأملنا فيكم السيد الوزير، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  دريس  لشبش لي:

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابير التي تتخذونها من 
وبإقليم صفرو على وجه  ببالدنا  الصحي  العرض  وتقوية  تعزيز  أجل 

الخصوص؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  لعي �سي  لفرف ر:

الصحية  املنظومة  تجويد  آليات  على  كنساءلكم  الوزير  السيد 
ببالدنا؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

بغيتوا  إيال  املنصة  تستعملوا  لكم  يمكن  الوزير  السيد  تفضلوا 
تفضلوا.

 لن ئب  لسيد محمد إد مش�سى:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

وكر   لسيد  لرئيس،

 لس دة  لنش ب  ملحترمين،

لقد جاء البرنامج اإلصالحي الهيكلي للمنظومة الصحية الذ6 تشتغل 
عليه الوزارة في إطار التنزيل الفعلي لبنود القانون املتعلق بالحماية 
االجتماعية، خاصة املقتضيات التي تأتي استجابة للتعليمات املولوية 
السامية الداعية إلى إعادة النظر الجذر6 بشكل جذر6 في املنظومة 
الصحية وجعل النهوض بقطاع الصحة من املبادرات املستعجلة التي 
يجب مباشرتها، وليترجم كذلك التزام السلطات العمومية في البرنامج 

الوطنية وتأهيلها، فالهدف هو  املنظومة الصحية  الحكومي بإصالح 
إصالح اختالالت التغطية الصحية وتصحيح التفاوتات الصارخة التي 
تعرفها هذه املنظومة، ومعالجة النواقص التي تعتر6 تدبيرها وحكامتها 
باإلسناد إلى أفضل املعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، 
كذلك تحسين عدد من املؤشرات الصحية من خالل تعبئة وتعزيز مزيد 
من االستثمار في البنية التحتية، والتخطيط في مجال الرعاية الصحية 

عبر استراتيجيات الوطنية للصحة التي تم إعدادها في هذا الشأن؛

خالل  من  البشرية  املوارد  تثمين  على  تقتصر  اإلصالح  فمحاور 
إصدار القانون رقم 33.21 بتغيير وتتميم قانون مزاولة مهنة الطب، 
العمومية  الوظيفة  نظام  إطار  في  القطاع  اإلقرار بخصوصية  كذلك 
الصحية ملالءمة تدبير الرأسمال البشر6 للقطاع الصحي مع خصوصية 
املهن الصحية، وتأهيل كذلك العرض الصحي من خالل تدعيم البعد 
الجهو6 عبر أجرأة البرنامج الطبي الجهو6، إحداث الخريطة الصحية 
املؤسسات  وتأهيل  العالجات  احترام مسالك  إلزامية  إقرار  الجهوية، 
تقوية  تتوخى  الصحية  للمنظومة  جيدة  حكامة  واعتماد  الصحية، 
آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين، وتعزيز الحكامة االستشفائية، 
والتخطيط الترابي للعرض الصحي، كما كذلك إحداث نظام معلوماتي 

مندمج وتقييم مسار العالجات وتحسين نظام الفوترة االستشفائية.

أما فيما يخص إقليم الفحص أنجرة ولقد عرف إقليم الفحص 
أنجرة مؤخرا برمجة إنجاز مجموعة من املشاريع الصحية خاصة فيما 
يتعلق بتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية األساسية، أما مشروع بناء 
مستشفى القرب القصر الصغير فقد عرف إنجاز هاد املشروع عدة 
مشاكل وتعثرات تقنية نتج عنها عدة فترات توقف بسبب عدم تسوية 
وضعية الوعاء العقار6 أوال من جهة، ومن جهة أخرى تسوية النزاع 
القضائي القائم منذ سنة 2016 مع املقاول املكلف بصفقة األشغال 
 ،2021 أبريل   12 تاريخ  في  األشغال  صفقة  فسخ  تم  وقد  الكبرى، 
والشروع في إعداد امللف التقني لصفقة إنهاء االشتغال والتي تضمن 
كل األشغال املتبقية واملتعلقة بحصة األشغال الكبرى، وحصة التهيئة 
الخارجية، وحصة التشوير والتي تم اإلعالن عن طلب العروض املتعلق 

بها خالل شهر يناير 2022.

الوزارة  تقوم  السؤال،  في  جاء  كما  صفرو  إلقليم  وبالنسبة 
بمجهودات جبارة من أجل توسيع وتجويد العرض الصحي باإلقليم 
وذلك في إطار التعاون شراكة مع الجماعات الترابية والجمعيات حيث 
يمكن اإلشارة إلى أن املشاريع التالية: إحداث مركز متعدد التخصصات 
املرحلة  في  األشغال  الجهة،  مجلس  مع  بشراكة  االستشفائي  باملركز 
النهائية؛ تزويد املركز االستشفائي بجهاز توليد األوكسجين سنة 2021؛ 
تأهيل عدد من وحدات الصحة األساسية وتزويد بعض املراكز الصحية 
القروية بأربع سيارات إسعاف وسيارتين باملركز االستشفائي اإلقليمي في 
إطار شراكة، وتواصل كذلك الدراسات التقنية لبناء مركز استشفائي 
إقليمي جديد وذلك بشراكة مع مجلس الجهة، إضافة إلى توسيع وتأهيل 

املراكز الصحية األساسية ودعم اإلقليم باملوارد البشرية، وشكرا.
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 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب للسيد النائب من فريق التجمع الوطني لألحرار.

 لن ئب  لسيد عبد  لسالم  لحسن و6:

كما يعرف السيد الوزير، هاد امليناء كانت تعمل بامليناء 800 ألف 
شاحنة، اليوم أصبحت 400 ألف السيد الوزير، ينبغي لنا أن نفكر 
يكون   7 في شهر  املضيق  اإلقليمي مستشفى  املستشفى  بهاد  ونعجل 
صعب الطريق، كذلك مستشفى طنجة تعاني املستوصف قصر املجاز 
كان مستوصف د الحومة واليوم أصبح السيد الوزير، املشروع كبير 
وضخم، وشكرا السيد الوزير وأملنا فيكم السيد الوزير وشكرا. السيد 
الوزير، باقا ليا واحد القضية أخرى سؤال عند6 املستشفى الجامعي 
السيد  وشكرا  افتتاحه؟  سيتم  متى  طنجة-تطوان-الحسيمة  لجهة 

الوزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب للسيد النائب من فريق األصالة واملعاصرة.

 لن ئب  لسيد  دريس  لشبش لي:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد  لشزير  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

السيد الوزير، سبق أن أطلق جاللة امللك نصره هللا، نظام تعميم 
الحماية االجتماعية بهدف تعميم التأمين الصحي اإلجبار6 على كافة 
مواكبة  بإجراءات  مرتبط  املهم  الورش  هذا  تنزيل  ويبقى  املواطنين، 
ذات أهمية قصوى تتعلق أساسا بإصالح املنظومة الصحية ببالدنا 
التي تعرف وتعاني عدة اختالالت لها وقع سلبي على جودة الخدمات 
الصحية املقدمة للمواطنين. السيد الوزير، من أجل نجاح مشروع 
تعميم نظام التأمين اإلجبار6 األسا�ضي عن املرض على جميع املواطنين 
واملغاربة ال بد من تطوير وتأهيل الحقيقي للمنظومة الصحية الوطنية 
وتوفير املوارد البشرية الكافية وتوزيعها وفق خريطة صحية تراعي فيها 

العدالة املجالية.

السيد الوزير، تشكو ساكنة إقليم صفرو من ضعف الخدمات 
الصحية املقدمة للمواطنين، حيث تعاني هذه املنطقة من خصاص 
كبير في املوارد البشرية خصاص األطر الطبية املتخصصة في مختلف 
املجاالت، حيث يعرف املستشفى اإلقليمي بصفرو نقصا رهيبا في عدة 
تخصصات وهو األمر الذ6 ما فتئ يؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات 
من  املستشفى  هذا  على  الوافدين  للمر�ضى  املقدمة  االستشفائية 
مختلف الجماعات املجاورة والتي تقدر ب 23 جماعة. وألجل تخفيض 
الضغط على املستشفى املذكور، يجب على الوزارة الوصية تجهيز املراكز 

الصحية القروية باألطر الطبية وشبه الطبية على مستوى الجماعات: 
أيت سبع جروف، أغبال أقورار، أوالد امكودو، إغزران، بير طم طم، 
ابن  يوسف  سيد6  تبودة،  راس  الحمراء،  الدار  تفجيغت،  تزوطة، 
احمد، عين شكاك، عين تمكنا6، كندر سيد6 خيار، البهاليل، إيموزار 

كندر..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب للسيد النائب من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب من فضلكم، تفضلوا السيد 

النائب.

 لن ئب  لسيد  لعي �سي  لفرف ر:

وترسيخا  ديالنا  التساؤل  ربدكم حول  تفاعال مع  الوزير،  السيد 
للمسؤولية الجماعية في رهان وطني وورش ملكي، وتفعيال ملبدأ الواقع 
اللي كنآمنوا بها في حزب االستقالل كنقولوا كنثمنوا ما ينجز خصوصا في 
لحظات استثنائية وصعبة وتدبير تداعيات جائحة كورونا، لكن السيد 
الوزير املجهود ديالكم ال يقنعنا املجهود ديالكم خصوصا أمام صحة 
املواطن صحة املواطن ما خصهاش تأجل وأنا خليني نقول لك السيد 
الوزير وفي إطار التدافع وفي إطار الدفع بتجويد العمل ديالكم ألن هذا 
رهان وطني ما خصناش نخسروه، أنا ساءلتكم حول واقع وكنهضر ألنه 
من مبدأ ما يقع في إقليم يقع في سائر الوطن نموذج مستشفى السالمة 
بإقليم قلعة السراغنة هو قطعة ألم يومي ساءلتكم عنها كتابة طلبت 
لقاءا لم أتلق جوابا، سألتكم كتابة جاءني رد حالم لواقع مأساو6 
أقولها صراحة إيال ما كانش غيتم اإلصالح ديال داك املستشفى يجب 
إغالقه ألن ما يقع هو هدر للطاقات الطبية ومعاناة ال تنتهي للمرتفقين 

واملر�ضى وهو هدر للمال العام، وشكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد ودمين:

وكر   لسيد  لرئيس،

اللي  املجهودات  على  نشكركم  بغيت  بدور6  أنا  الوزير،  السيد 
كتبذلو فهاد القطاع رغم الظروف الحالية ورغم اإلمكانيات اللي ما 
متوفراش ولكن السيد الوزير وقت ما توجهنا لكم باش ناقشو معكم 
تجاوزات  املادية  الحلول  ماديا،  غير  معنا  كتحلو  الصحة  موضوع 
السيد الوزير، يمكن تبنيوا مستشفى يمكن تبنيو مستوصف يمكن 
تشريو آليات ولكن ملي كنجيوا نتوجهو لكم على املوارد البشرية دائما 
تتواجهونا بنفس الجواب باش جاوبتي دابا ما تحولوش تناقشو في هاد 
املوضوع رغم أننا عندنا أفكار لحل حالة هاد املشكل، خص يتحل واحد 
النقاش مع املجتمع املدني السيد الوزير راه املشكل ديال املوارد البشرية 
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اليوم ما يمكنش باقي نتجاوزوه، كاين أفكار ملاذا جميع الطلبة اللي كاين 
اليوم اللي كايدرسو في الكلية ديال الطب في جميع اململكة مايسنيوش 
واحد اإللتزام أو واحد اإللتزام أنه على األقل نضمنو 3 سنين مورا 
التخرج ديالهم يشتغلو في املستشفيات العمومية عوض ما يقلبو على 
املعادلة ويمشيو من السنة الخامسة والسنة السادسة للممارسة خارج 
أرض الوطن، لهذا السيد الرئيس أنا كنطلب منكم السيد الوزير أنا 
كنطلب منكم حل واحد نقاش عمومي حول املوارد البشرية بالقطاع 

الصحي، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محم د6 تشحتشح:

شكرا، السيد الوزير، بداية نثمن املجهود اللي تتقومو به لتنزيل 
البرنامج الحكومي إلصالح هاد القطاع اللي مع األسف كيعرف مجموعة 
من االختالالت الناتجة عن سوء التدبير في اإلطارات السابقة، السيد 
سوء  االنتظار،  طول  عنوانه  بالناظور  الحسني  املستشفى  الوزير 
املستشفى  داخل  والزبونية  واملحسوبية  والوسطاء  الغرباء  املعاملة، 
أحيانا يتم إلزام املر�ضى باقتناء املستلزمات الطبية من أماكن بعينها، 
للمستشفى  الكامل  االفتتاح  كيشكلو عدم  اللي  الضغط  إلى  إضافة 
اإلقليمي بالدريوش وقلة املوارد البشرية في نفس الوقت كاين أطباء 
واللي  وجه  أحسن  على  ديالهم  بالواجب  كيقوموا  اللي  وممرضين 
كنحييوهم، ما يؤكد للغرباء داخل املستشفى هو شخص غريب انتحل 
صفة املفتش ألسابيع وهو يجول ويبتز في اإلدارة للتستر عن فضائحهم، 
بتجويد  بها  ستقومون  التي  اإلجراءات  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 

العرض الصحي بإقليمي الناظور والدريوش ؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد حسن  لبهي:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير، املستشفى اإلقليمي اللة حسناء املتواجد بمدينة 
اليوسفية يعرف نقصا كبيرا على مستوى األطر البشرية والتجهيزات 
الطبية، وكذلك يحتاج إلى التوسعة نظرا للكم الهائل الوارد عليه من 
مختلف جماعات اإلقليم، كذلك كاين جماعات ترابية داخل إقليم 
اللي فيها 20 ألف نسمة السيد الوزير وما فيهاش طبيب هذا غير مقبول 
كانت  إيال  األدوية  كيعطيوا  اللي   2 وال  ممرض  كاين  الوزير،  السيد 
املواطنين، كاين ظاهرة أخرى السيد الوزير هي خطيرة وهي املواطن 
الظاهرة  واحد  كاين  ملراكش  وكيصيفطوه  اليوسفية  كيم�ضي  ملي 
خطيرة اللي هي كراء األسرة، كيم�ضي كيتلقالوا sécurité باقي ما نزلش 

من l›ambulance كيقولوا سير كر6 سرير، املرجو منكم السيد الوزير 
التاخدوا هاد الكالم بعين اإلعتبار، وكنطلبوا منكم تقوموا بزيارات 
مفاجئة لهاد املستشفيات العمومية للوقوف على حجم املعاناة التي 

يعاني منها املواطن وخصوصا بالعالم القرو6، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

رد السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

وكر   لسيد  لرئيس،

ووكر  للس دة  لنش ب  ملحترمين،

حتى احنا على املستوى الوطني عندنا خصاص في املوارد البشرية 
ما �ضي على املستوى الجهو6 واملستوى املحلى، راه قلت ليكم املسألة 
ما�ضي كنهضر على املاديات فقط، ال اسمحوا ليا كنهضروا على الواقع 
اللي شخص املنظومة الصحية واللي كتعرف هاد التراكمات الكبيرة، 
يمكنا  باش  البشرية،  املوارد  في  األزمة  واحد  كنعيشوا  اليوم  خالتنا 
نعطيوا كل جهة حقها في املوارد البشرية يستحيل اليوم أن نوزعوا 
كيتكونوا،  البشرية  املوارد  راه  مخبيينهم،  راه  ما�ضي  البشرية  املوارد 
عدد السنوات باش يتكونوا راه 7 سنين كنرتئي أنه يقلصوا من عدد 
ديال السنوات، إذا راه ما كاينش حل واحد، ما�ضي راه مخبيين املوارد 
ما  األماكن  لبعض  البشرية  املوارد  نصيفطوا  وخا  وثانيا  البشرية، 
كيبقاوش بالصتهم، تا يجلس واحد العام ومن بعد كيطلب باش يم�ضي 
فحالتو وربما السيد النائب املحترم هو اللي يجي كيقول هللا يخليك هذا 
راه بغيتوا يتنقل ليا، هاد ال�ضي راه كاين كيقول ال راه ما بغيتش ألن عندو 
ظروف اجتماعيات، إيوا راه هذا هو الواقع اللي كاين عندنا في البالد 
ديالنا، عندنا النقص في املوارد البشرية ديال األطباء وديال املمرضين، 
إذن شنا هو الحال اليوم؟ عندنا حلول يمكنا نديروها دابا في إطار 
الحركية وفي إطار الجهوية، بالبيبكم ما نقدروش نديروا �ضي حاجة، 
عالش احنا اللي بغينا اليوم في إطار الورش امللكي للحماية االجتماعية 
أول حاجة هي سياسة القرب، نخليوا املواطن املغربي ما يتنقلش بزاف، 
وكنت قمت بزيارات راني قمت بزيارات على املستوى املجال القرو6 أو 
في املجال الحضر6، وشفت كيفاش الناس كيخدموا، كاين اختالالت 
راه  اإلصالح  ولكن  كاين،  ألن  كنعترف  �ضي  كاين  ما  كنقولش  ما  راه 
تيتطلب واحد الشوية ديال الوقت، راه احنا خدامين في اإلصالح. املوارد 
البشرية اللي بغا يخرج نقبطوه، اللي بغا يم�ضي ل�ضي بالصة نعطيوه 
الوظيفة الصحية،  للقطاع وهاد6 هي  له جاذبية  نديروا  �ضي إغراء 
نخليوا واحد الجاذبية، نحفزوا الناس باش يبقاوا في األماكن ديالهم، 
من غير هاد ال�ضي راه ما كاينش، نستقطبوا األجانب إيال بغاوا يجيوا، 
حيدنا اإلكراهات باش داك القانون اللي كان عندنا فيه إكراهات كبيرة 
اليوم إيال بغا يجي األجنبي يخدم يجي يخدم، شكون اللي غاد6 يجيب 
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هاد األجنبي، املقاربات التشاركية وعلى املستوى الجهو6، وديروا له 
jumelage يداروا les jumelages مع البلدان األخرين، إيال كان �ضي 
أجانب بغاوا يجيوا لعيب والعار على قطاع ديال الصحة إيال ما بغاش 
يعاونكم فهاد املسألة هاد6، كذلك بالنسبة للمغاربة اللي خدامين في 
الخارج إيال بغاوا يجيوا يعطيوا شوية ديال الوقت ديالهم في املغرب 
ديالهم، القانون ما بقاش كيمنع نسمحوا ليهم، هاد6 هي املعالجة ديال 
املوارد البشرية، أما راه عطيتكم واحد الرقم األخصائيين في اإلنعاش 
راه 222 في القطاع العام اللي كاين في املغرب كامل، إيوا باش يتكون راه 
خصوا غير اإلختصاص 5 سنين، إذن ملي كيقول ليا أنا راه الطبيب ديال 
اإلنعاش كاين وتخاصم مع واحد ومشا الخر آش غندير راه كاين حتا هو 
راه إنسان راه بشر راه في املجتمع، يمكن مرأة إيال كانت بغات تولد تزوج 
آش غاد6 تدير لها؟ خصك باش تعوضها، إذن كيفاش خصنا نتعاملوا؟ 
خصنا نتعاملوا في إيطار الحركية، ما نبقاوش نشوفوا املنظر داإلقليم 
نظرو لو الكفاءات ديال واحد الجهة يمكن لهم يخدموا فجهة، وهاد6 
واحد التجربة احنا خدامين على جهة كلميم واد نون، يمكن يكونوا 
حمالت على مستوى جميع األقاليم ديال الجهة وربما نقدروا نعمموها 

وتقدر تنجح لنا، ولكن يكون التحفيز وتكون املواكبة، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

بأقسام  املقدمة  الخدمات  تحسين  عن  الثامن  السؤال  شكرا، 
النواب املحترمين من فريق األصالة  املستعجالت للسيدات والسادة 

واملعاصرة، فليتقدم السيد النائب املحترم.

 لن ئب  لسيد حميد  لش ية:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير املحترم تعرف أقسام املستعجالت جملة من املشاكل 
بالعديد من املستشفيات على مستوى الوطني، لذلك نسائلكم السيد 
الوزير عن اإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتصحيح هذا الوضع؟ 

وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

شكرا السيد النائب املحترم، على هاذ السؤال هذا، فنظرا ألهمية 
املستعجالت الطبية باعتبارها مدخال أساسيا للمنظومة الصحية، إن 
الوزارة دأبت في جميع استراتيجياتها على إعطاء األولية في التخطيط 
واألجرأة والتفعيل، من خالل تطوير مسلك العالجات املتخصص في 

إطار البرنامج الطّبي الجهو6، من أجل تجويد التكّفل بجميع الحاالت، 
ثانيا: تأهيل مصالح االستقبال للمستعجالت وفق بعض املعايير، وبلورة 
مسار  تنظيم  على  العمل  كذلك  باملستعجالت،  التكّفل  بروتوكوالت 
املر�ضى وتسيير املصالح عبر إصدار نظام تنظيمي خاص بتنظيم مصالح 
استقبال املستعجالت، يحدد كيفية عملها وتسييرها واالستفادة من 
الخدمات وتطوير ممارسة الطب عن بعد لتقريب املستعجالت كذلك، 
والحماية  الصحة  وزارة  بين  كذلك  مشترك  قرار  ببلورة  ذلك  وتّوج 
االجتماعية ووزارة الداخلية حول النقل الصحي وقانون املستعجالت 
الطبية ما قبل االستشفائية، واللي هو في طور إن شاء هللا التسريع به 
باش يخرج لحيز الوجود، كذلك التأكيد على أهمية تشجيع الشراكة بين 
جميع املتدخلين في هذا املجال، من سلطات وهيئات منتخبة ومنظمات 

غير حكومية وقطاع خاص لتعزيز خدمات املصالح املتنقلة.

مشروع  إلى  وباإلضافة  الصحية  املنظومة  إصالح  مع  وباملوازاة 
الوظيفة الصحية فإن الوزارة تولي اهتماما بالغا لتعزيز وتحفيز املوارد 
البشرية العاملة في مجال املستعجالت، حيث تعتزم كذلك من أجل 
تطوير طب املستعجالت بإشراك املعنيين من خالل تحسين التكوين 
األسا�ضي لألطباء، عبر إدماج فعلي لطب املستعجالت في مسار التكوين 
حسب املستويات الدراسية، والرفع من جاذبية هذا التخصص وتمكين 
الكفاءة،  دبلوم  األقدمية من  باملستعجالت حسب  العاملين  األطباء 

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب للسيد النائب.

 لن ئب  لسيد حميد  لش ية:

شكرا السيد الوزير، وما نتمناه هو أن هاذ اإلجراءات اللي تكلمتو 
عليها يكون لها أثر، يعني في القريب العاجل على الصحة ديال املر�ضى 
نقولكم  ينا 

ّ
املستعجالت، ولكن خل ديال  األقسام  يلجون هاذ  الذين 

املستعجالت ال  ديال  األقسام  أن  األمر  واقع  في  بأنه  الوزير،  السيد 
تؤد6 األدوار املنوطة بها بالشكل املطلوب، وتعاني الكثير من املشاكل 
والكثير من االختالالت، ونعطيك على سبيل املثال اإلقليم ديال فيكيك 
مثال العديد من املر�ضى كيقطعو مسافات تزيد أحيانا على 300 كلم، 
إما قادمين من نتدرارة أو فكيكف أو ماتركة أو تالسينت أو بني جيت 
أو بوعنان، ولكن الوصول ديالهم للقسم ديال املستعجالت بمدينة 
بوعرفة في الحقة كيزيد يفاقم الحالة الصحية ديالهم، ألنهم كيكونو 
 une مضطرين أنهم ينتظرو ساعات طويلة جدا، فقط باش تعطا لهم
fiche0de0liaison ويتم ويكّملو واحد 270 كلم أخرى ملدينة وجدة، وهذا 
بطبيعة الحال كيكون له انعكاس سلبي على الصحة ديالهم، لذلك 
السيد الوزير، كنلتمس منكم التعجيل أوال بفتح مستشفيات القرب 
بكل من فكيك وتالسينت والتعجيل ببناء املستشفى ديال الجديد ديال 
بوعرفة لتخفيف الضغط على املستشفى اإلقليمي بمدينة بوعرفة، ثم 
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كنلتمسو منكم كذلك إعادة النظر في الطريقة العشوائية والفاشلة التي 
يدّبر بها املسؤول األول على القطاع هاذ القطاع هذا، ألنه قلة املوارد 

البشرية والتدبير السيئ.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيبات إضافية؟ تفضلوا  النائب، هل هناك من  السيد  شكرا 
السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد هللا  لعمر6:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير املحترم، رغم مجهوداتكم لتجويد الخدمات الصحية 
املقاييس،  بكل  كارثي  الرشيدية  بإقليم  الصحي  الوضع  اآلن  أن  إال 
يمكن القول أن إقليم الرشيدية منطقة منكوبة صحيا، في خرق سافر 
للدستور الذ6 نص على حق املواطنات واملواطنين في العالج والعناية 
والرعاية الصحية، واملعايير الدولية التي نصت على الفعاليات الحق 
في الصحة، السيد الوزير املحترم، تتجلى معاناة ومأساة ساكنة إقليم 
الرشيدية في الخصاص املهول في األطر الطبية وشبه الطبية، النقص 
الحاد في التجهيزات الطبية سواء بمستشفيات القرب أو املستشفى 

الجهو6 ملوال6 علي الشريف بالرشيدية، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

رد السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

وكر   لسيد  لرئيس،

وكر   لس دة  لنش ب  ملحترمين،

غير باش نشير لواحد النقطة مهمة بالنسبة للمستعجالت، واحنا 
كنعرفو أن املستعجالت اللي كينهكها هو العدد الهائل ديال املر�ضى اللي 
كيتوافدو عليها، واللي في الحقيقة اليوم اإلحصائيات %80 ديال الحاالت 
اللي كيجيو للمستعجالت ما�ضي حالة مستعجلة وهذا ناتج عالش؟ ما 
كاينش سياسة القرب، ولهذا عالش احنا كنخدمو على سياسة القرب؟ 
باش داك %80 ديال الحاالت يبقاوا في محلهم، ايال نقصنا ديك 80% 
ي العدد ديال املوارد البشرية اللي هي كاينة في 

ّ
ديال الحاالت غاد6 يول

هو  هذا  املستعجالت،  ديال  املشاكل  تحل  باش  كافية  املستعجالت 
املشكل األسا�ضي اللي عندنا في املغرب ألن سياسة القرب عاد احنا 

خدامين عليها؛

ثانيا- ألنه، السيد النائب املحترم، تكلم لي على فكيك وبغيت نشير 
ليه بأنه راه فكيك عندها واحد البرنامج خاص، ألنه خدامين في إطار 
واحد الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص باش نحلو هاد 
املعضلة ديال داك املسافة اللي كاينة اللي كيعاني منها الساكنة ديال 

فكيك، وهذا غاد6 يكون في األشهر املقبلة، إن شاء هللا..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال التاسع، عن سبل الحد من ظاهرة 
هجرة الكفاءات الطبية الوطنية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  لعربي  ملحر�سي:

تنسولوكم السيد الوزير وسبق لنا سولناكم في هاد الجانب حول 
الهجرة ديال الكفاءات املغربية إلى الدول األوروبية وغيرها؟ شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد  لن ئب  ملحترم،

كنشكرك على هاد السؤال، فهي في الحقيقة بغية الحد من ظاهرة 
هاد الهجرة الكفاءات الطبية الوطنية، الوزارة كتعمل على اتخاذ عدة 
وظروف  املهنيين  وضعية  تحسين  بينها  من  إجراءات،  من  مجموعة 

اشتغالهم؛

والحماية  الصحة  قطاع  بخصوصيات  االعتراف  هي  نقطة  أول 
املنظومة  إلصالح  األساسية  املرتكزات  من  كيعد  فهذا  االجتماعية، 
الصحية الوطنية وتثمين املوارد البشرية، تمت إضافة مهنيي الصحة 
إلى الفئات التي ال تخضع للنظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية 
بموجب القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف ديال 24 فبراير 

1958 بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة؛

للتشجيع  مبتكرة  آليات  بإقرار  القطاع  جاذبية  ثانيا–تحسين 
والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية داخل البالد وخارجها 
القانون  منها  استقرارها،  وضمان  للصحة  العمومي  بالقطاع  للعمل 
33.21 الذ6 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13، كذلك مراجعة 
وضعية األطباء وظروف اشتغالهم وإصالح وضعية ممارسة املهنة من 
خالل توسيع مجال التكوين ديالهم، كذلك تبني مقاربة تشاركية عبر 

عقد اجتماعات للحوار االجتماعي القطاعي؛

 2022 فبراير   24 الخميس  ديال  اتفاق  كان  النهار  واحد  فكان 
الطبية  األطر  لتحسين وضعية  الحكومة  رئيس  السيد  تحت إشراف 
واستفادة كذلك عدد من املمرضين من الترقية في الدرجة والرتبة، 
والرفع من قيمة التعويض عن األخطار لفائدة بعض األطر اإلدارية 
والتقنية للصحة ودعم تعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالقطاع 
االجتماعي، وكذلك االتفاق على مواصلة الحوار كل أشكاله، هذه جملة 
ديال الحلول اللي غتخلينا نضفيو واحد الجاذبية على قطاع الصحة 

سواء في العمومي وال في الخاص باش نخليو هاد الكفاءات؛
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اليوم كنعرفو بأن األجرة اللي كيتقا�ضى الطبيب اللي هي 8 آالف 
ت 12 آالف درهم ملي اعطيناه ديك الرتبة الرقم 

ّ
درهم راه طلعت وال

االستداللي 509، ولكن كيبقى أن ما زال بالنسبة للرتبة املجتمعية ديال 
الطبيب منخفضة على ما في السابق فبالتالي خصنا وال بد آليات مبتكرة 
باش يمكن لنا نحافظو عليهم، هاد ال�ضي ما�ضي بوحدينا احنايا على 

املستوى الترابي يمكن لنا غنتجاوزو هاد ال�ضي إن شاء هللا، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  لعربي  ملحر�سي:

بها وعلى  اللي كتقومو  تنحييوكم على املجهودات  الوزير،  السيد 
الجوالت وعلى إيجاد حلول اللي كتقلبوا عليها في جميع األقاليم والجهات، 
غير، السيد الوزير، أنا كنتفق معكم على اإلكراهات واملشاكل اللي 
مطروحة في القطاع ديال الصحة، واحنا بغينا نعاونوكم ما بغيناش، 
يعني، نكونو تنجيو غير تنطرحو، يعني، أسئلة أو تنجيو كنبغيو نشوفو 
فين يمك لنا نحرجو الوزير، أو فين يمكن لنا نحرجو الحكومة، احنا 
السيد الوزير كنقترحو، ألن هاد املشكل هو مشكل عويص وبال ما نوفر 
لكم اإلمكانيات املادية واإلمكانيات البشرية ونعالجو الخصاص ديال 
67 ألف ما بين املمرضين واملمرضات، وأكثر من 32 ألف طبيب وطبيبة 
 2200 ديال  التكوين  يعني،  وتنعرفو،  بالدنا  كتعرفو  اللي  الخصاص 
طبيب سنويا واللي تتهاجر فيها أكثر من %30 هذا عائق، بغينا نشوفو 

معكم؛

السيد الوزير، وتنتمنى نديرو واحد الندوة ألن 2 دقائق ما كافياش، 
العام  والقطاع  العالي  التعليم  وزير  انتما،  فيها  تكونوا  ندوة  نديرو 
والقطاع الخاص، ونتكلمو في الحماية االجتماعية وتوفير داك 28 مليار 
و23 زائد اللي تتعطينا 51 مليار ونشوفو التجهيزات البيوطبية، نشوفو 
الخصاص داملوارد البشرية نشوفو اإلكراهات باش نعاونوكم، أنتما 
العاد6 والباد6، واحنا  ال�ضي تيشهد ليكم به  كتبذلوا مجهود وهاد 
تنعرفوكم السيد الوزير العمل اللي كنقومو به واملجهودات اللي كتقومو 
بها، ولكن بغينا نكلسو معكم في طاولة الحوار ويكونو الشركاء ونفكرو 
جميع بصوت عالي، سيدنا هللا ينصرو ملي أعطى انطالقة ديال الحماية 
االجتماعية كان فاهم اإلشكاالت والخصاص اللي تتعرفو بالدنا، ولهذا 
السيد الوزير تنترجاكم ديرو واحد املائدة مستديرة ناقشو فيها وجها 

لوجه مع جميع الشركاء من أجل إيجاد حلول حقيقية.

 لسيد رئيس  لجلسة:

كنظن  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
ما بقاش لكم، إذا سنمر إلى السؤال العاشر املرتبط بتراجع مخزون 
الدم وخطة الحكومة ملواجهة النقص املسجل باملستشفيات واملراكز 
الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصحية 

فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ف طمة  لكششتي:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير املحترم، بالنظر للخصاص الكبير في مخزون الدم في 
مراكز تحاقن الدم واملستشفيات، نسائلكم عن مدى توفر الحكومة 
على رؤية معينة ملواجهة هذا الخصاص وإنقاذ أرواح األشخاص الذين 

هم في أمس الحاجة إلى هذه املادة الحيوية؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

السيدة النائبة املحترمة على هاد السؤال هذا، الزم ما نقول أن 
إجراءات  بعدة  كتقوم  الدم  لتحاقن  الجهوية  واملراكز  الوطني  املركز 
للعمل على استقرار مخزون الدم على مدار السنة في مستوى يتجاوز 
املطلوب منها، هناك توجيه نداءات الدورية لتحسيس املواطنين بأهمية 
التبرع بالدم عبر وسائل التواصل واإلعالم، كذلك تنظيم حمالت وطنية 
بشراكة مع العديد من املؤسسات الحكومية كوزارة الداخلية واألمن 
الوطني والقوات املساعدة والدرك امللكي والجيش امللكي وهم مشكورين 
وإشراك األطباء واألطر الصحية ومساهمة العديد من جمعيات املجتمع 

املدني ذات الخبرة في املجال؛

فاملركز الوطني لتحاقن الدم أعد استراتيجية الستقطاب املتبرعين 
من فترة 21 إلى 2023 ترتكز على عدة محاور: منها تبني سياسة القرب 
الالزمة،  املعدات  متنقلة،  وحدات  اقتناء  التبرع،  لحمالت  بالنسبة 
 la maison االشتغال على مقاربة جديدة وإحداث أول بيت للتبرع بالدم
de0don0du0sang الذ6 يضمن الذ6 يضاهي النظم العاملية في مجال 
التبرع، كذلك تطوير آليات تذكير املتبرعين بالتبرع بالدم عبر توفير برنامج 
معلوماتي وتحسين مظاهر االستقبال في أماكن التبرع بالدم، فاملركز 
الوطني لتحاقن الدم أعد برنامج متكامل إلعادة هيكلة وتنظيم وتطوير 
ارتقاب  في  الهيكلي  لإلصالح  والتحضير  ببالدنا  الدم  تحاقن  منظومة 

مشروع الوكالة الوطنية للدم، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب من السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ف طمة  لكششتي:

 لسيد  لرئيس،

السيد الوزير، كنشكروك بزاف على ما قدمتي من هاد املعطيات 
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بها  قمتو  اللي  املجهودات  وكذلك  املجهودات  واحد  على  كترهن  اللي 
أثناء الجائحة، ولكن هاد املجهودات السيد الوزير راها غير كافية ألن 
مخزون الدم ال يلبي الحاجيات إال في حدود واحد 3 او ال 4 أيام ولهذا 
السيد الوزير راها كنعرفو بأن الوسيلة الوحيدة لجلب الدم هو التبرع 
ديال املواطنين واحنا كنشوفو ملي كيكون التبرع ديال الدم كيجيو هاد 
الناس ولكن الوقت اللي كيحتاجو هما الدم وكيمشيو املستشفيات راه 
انتما عارفين كيطلبو منهم خصهم يجيبو3 وال 4 ديال األشخاص عاد 
يمكن لهم يعطيهم الدم إذا راه كاين دابا واحد العزوف كبير من خالل 
املواطنين إذن شنو هي السياسة ديالكم السيد الوزير لسد الخصاص؟ 
ألن كاين هنا واحد التراجع واش يمكن الحكومة غادية تبقى ساكتة 

وتتفرج وحياة املواطن في خطر؛

احنا السيد الوزير احنا كفريق حركي كنطالبو الحكومة بأكملها 
باش ظافر الجهود ديالها ما�ضي غير القطاع ديالكم راه وزارة األوقاف 
مطالبة حتى هي باش دير واحد الخطب اللي كيكونو في يوم الجمعة 
وهذا من دون شك غاد6 يعطي األكل ديالو، كذلك ملا ال وزارة الشباب 
والرياضة عبر دور الشباب راه خاص جميع الجهود ديال الحكومة ظافر 
ما�ضي غير الوزارة ديالكم السيد الوزير إيال بغينا نخرجو من هاد األزمة، 
كذلك األطر راه كيديرو اللي عليهم في هاد املجال وتازة خير مثال ولكن 
راه ضرور6 من تحفيز هاد األطر ضرور6 ما تكون واحد االلتفاتة للهم 
خصوصا األطر اللي كيشاركو في الحمالت املتنقلة ألن هي السبب الوحيد 
انتما هضرتو  لنا أكبر عدد من املتبرعين وها  اللي كيجلب  والرئي�ضي 

السيد الوزير على التواصل، شكرا.

 لسيد  لرئيس:

السيد  إضافية؟  تعقيبات  النائبة، هل هناك من  السيدة  شكرا 
الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

وكر   لسيد  لرئيس،

وكر   لسيدة  لن ئبة  ملحترمة،

أنا غير بغيت نذكر بأن املركز الوطني لتحاقن الدم قام بشراكة مع 
الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة املغربية بحملة وطنية لتبرع بالدم في 
هاد 23، 24 فبراير واللي كان الهدف ديالها هو جمعنا 5 آالف كيس ديال 
الدم لتغطية املخزون االحتياطي على الصعيد الوطني، كذلك عرفت 
الحملة الوطنية نجاحا كبيرا حيث مكنت من حوالي 36 ألف و41 كيس 

ديال الدم في شهر مارس أ6 بزيادة 64 %..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن وضعية أطفال التوحد 
باملغرب للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ثشرية  لعز و6:

وكر   لسيد  لرئيس،

ببالدنا؟  التوحد  األطفال  وضعية  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
هي  وما  الحساس؟  املوضوع  هذا  بخصوص  إحصائيات  هناك  هل 
استراتيجيتكم ملعالجة إشكالية وضعية أطفال التوحد ببالدنا؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

هي في الحقيقة كاين غياب أرقام دقيقة ومعطيات دقيقة حول 
للصحة  العاملية  املنظمات  املغرب، حسب  في  التوحد  مرض  انتشار 
يعاني %1 من األطفال بالتوحد، اإلشكال الذ6 يتمثل في افتقاد املغرب 
هذا  من  والتكوينية  الجامعية  باملؤسسات  الالزمة  التأطيرية  للخبرة 
النوع من البرامج الخاصة التي تعنى بالتربية والتكوين والتأهيل لفائدة 
هاد الفئة والتي تعتمد أساليب وطرق سلوكيات أثبتت فعاليتها على 

الصعيد الدولي.

فأو�ضى املشاركون في املؤتمر الدولي حول إعاقة التوحد الذ6 نظمته 
وزارة األسرة والتضامن االجتماعي واملساواة والتنمية االجتماعية يوم 
29 أبريل 2014 بإدراج التكوين في مجال إعاقة التوحد ضمن أولويات 

السياسة العمومية؛

2021 على  عملت وزارة الصحة والحماية االجتماعية منذ سنة 
إنجاز املخطط الوطني الجديد للصحة واإلعاقة بالفترات ما بين 2022 
و2026 يعزز أهداف املخطط السابق ويتضمن محاور خاصة بالتوحد، 
وتروم استراتيجية الوزارة املتعلقة باإلعاقة بشكل عام والتوحد بصفة 
خاصة الرفع من عدد األطر الصحية املختصة في مجال الطب النف�ضي 
والطب الفيزيائي والتأهيل وترويض النطق والترويض الحركي النف�ضي، 
التكوين  توفير  خالل  من  التكوين  في  دورات  تفعيل  على  تعمل  كما 
األسا�ضي الجامعي في مجال التوحد، كذلك التكوين األسا�ضي في شعبة 
العالج بالتعلمBrico0thérapie باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية 
التكوين  مسار  في  اإلعاقة  مجال  في  التكوين  وحدة  إدماج  الصحة، 

باملدرسة الوطنية للصحة العمومية؛

التكفل  مهنيي  لتأهيل  الوطني  البرنامج  في  الوزارة  انخرطت  كما 
باألشخاص ذو6 اإلعاقة إعاقة التوحد، برنامج رفيق الذ6 يستهدف 
توفير خبرات وطنية في مجال التكفل بهاد الفئة والذ6 أعطت انطالقته 
في  والتنمية االجتماعية  باألسرة والتضامن واملساواة  املكلفة  الوزارة 
15 فبراير 2019 بمدينة الرباط، بحضور السيد رئيس الحكومة ووزير 
دوريات  كذلك  إعداد  وتم  الحكومية،  القطاعات  وممثلي  الصحة 
تكوينية في فئة املهنيين واألسر املعنية بإعاقة التوحد وتخرجت الدفعة 
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األولى من هذا البرنامج وحيث تعمل حاليا بمختلف املرافق الصحية 
إعداد  تم  للقدرات  كذلك  وتعزيزا  العمومية  والتربوية  واالجتماعية 

دالئل ملمارسة..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ثشرية  لعز و6:

شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى املعطيات اللي زودتونا بها، 
السيد الوزير العالم يحتفل خالل هذا الشهر باليوم العالمي للتوحد 
كان من الضرور6 إثارة هذا املوضوع املتعلق بأطفال التوحد ببالدنا، 
لكونه  وأيضا  به  املصابين  حجم  حول  دقيقة  معطيات  لغياب  أوال 
يتطلب تعامال خاصا مع الفئة املصابة، خاصة وأن معاناة أسر األطفال 
املصابين بالتوحد تكون مضاعفة وتحديدا لدى األسرة الفقيرة وتلك 
املتواجدة بالعالم القرو6، بسبب تكاليف العالج واملشكل البحث عن 

مقعد درا�ضي وأيضا تكاليف التمدرس.

السيد الوزير، رغم املجهودات املبذولة فإننا ال زلنا نسجل بأن وتيرة 
اإلصابة بإعاقة التوحد في بالدنا ال يواكبها وجود آليات كفيلة بضمان 
العناية والتكفل باألطفال املصابين بهذه اإلعاقة خاصة في ظل وجود 
خصاص كبير على مستوى الخدمات القطاعية على مستوى الخدمات 
املقدمة ألسر األطفال املصابين، لذلك نعتبر أنه من الضرور6 تعزيز 
سياسة  وضع  من خالل  املعنية  الحكومية  القطاعات  بين  التنسيق 

عمومية مندمجة يتم من خاللها:

أوال- التشخيص املبكر لإلعاقة غير املرئية؛

ثانيا- االهتمام بالتوجيه واملصاحبة واملواكبة عبر إدراج التكوين في 
مجال إعاقة التوحد ضمن أولويات هذه السياسة من خالل دورات 
تكوينية في مجال إعاقة التوحد، ضمن أولويات هذه السياسة من خالل 
دورات تكوينية لفائدة املهنيين املعنيين وكذلك األسر املعنية بإعاقة 
التوحد، إلى جانب سد الخصاص الحاصل على مستوى األطر الصحية 

املؤهلة لعالج واضطرابات التوحد وأيضا البد من تعزيز، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

حول  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  النائبة،  للسيدة  شكرا 
الوطنية  الحملة  انطالق  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  إذن  املوضوع؟ 
للقضاء على سرطان عنق الرحم للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، عفوا.

 لن ئبة  لسيدة لطيفة  لشريف:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير املحترم، كل يوم تموت 3 نساء بسبب سرطان عنق 

الرحم، ويتم تشخيص 6 نساء مصابات به، هاد السرطان الذ6 يمكن 
الوقاية منه عن طريق تطعيم الفتيات التي تتراوح أعمارهن ما بين 9 
سنوات و15 سنة وكذا من خالل الكشف املبكر. وفي هاد اإلطار سؤالي 
السيد الوزير املحترم متى ستنطلق الحملة الوطنية للقضاء على سرطان 

عنق الرحم التي ستمكننا من إنقاذ العديد من األرواح؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد  لن ئبة  ملحترمة،

أنواع  ثالث  الرحم  عنق  سرطان  يعد  الوطنية  املعطيات  وفق 
السرطانات شيوعا عند النساء بعد سرطان الثد6 وسرطان الغدة 
الرحم  عنق  سرطان  حاالت  من  العظمى  الغالبية  وتعزى  الدرقية، 
 human البشر6  الحليمي  الورم  فيروس  إلى   95% من  أكثر  يعني 
للقضاء  العاملية  االستراتيجية  في  بالدنا  انخرطت   papillomavirus
على سرطان عنق الرحم بحيث كمشكلة صحية عامة، ووضع الخطة 
إلى  تهدف  التي   2029-2020 السرطان  ومكافحة  للوقاية  الوطنية 
التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشر6 ملا ال يقل عن %90 من 
الفتيات على املستوى الوطني بحلول 2030، فحددت اللجنة الوطنية 
العلمية االستشارية للتلقيح الفئة املستهدفة كمرحلة أولى تهم الفتيات 
في سن 11 سنة، وذلك في املراكز الصحية عبر إعطاء جرعتين تفصلها 
مدة ديال 6 شهور، وتحضيرا إلدخال هذا اللقاح في الجدول الوطني 
التي تم  الوطنية  للخطة  للتلقيح تم قطع مراحل جد متقدمة وفقا 
إعدادها واملصادقة عليه من طرف اللجنة العلمية االستشارية، وهكذا 
فقد تم في هذا الصدد أوال اقتناء اللقاح 400 ألف جرعة في املرحلة 
األولى موجودة، تطوير دليل للتدريب العملي للمهنيين، وضع برنامج 
إنجاز بحث حول  لتدريب املهنيين الصحيين وكذا جميع املتدخلين، 

مدى قبول..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة لطيفة  لشريف:

وكر   لسيد  لشزير،

السيد الوزير، أنا عانيت بالسرطان، ويمكن لي نقول لكم باللي 
l›anti- ديال   la comapagne هاد  كاين  باللي  عارفينش  ما  املغاربة 

papillomavirus، فبالتالي كنطلب منكم باش تقربوا من الجمعيات 
اللي كيشتغلوا بجدية املجتمع املدني ببالدنا موجود الحمد هلل وتبارك 
هللا، يمكن لكم تقربوا منهم باش على األقل يعاونوكم في التوعية، شكرا.
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 لسيد رئيس  لجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى السؤال املوالي عن معالجة 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الطبية  النفايات 

الدستور6 الديمقراطي االجتماعي، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد نشر  لدين  له رو�سي:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد ن  لشزيرين،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

السيد الوزير، نسائلكم عن ما هي استراتيجية وزارتكم في معالجة 
النفايات الطبية؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد  لن ئب  ملحترم،

تقدر كمية النفايات الطبية التي ينتجها القطاع الصحي اليوم في 

بالدنا 7 آالف طن سنويا، منها 3500 طن في املستشفيات العمومية، 

باملؤسسات  طن  و2000  األولية  العالجات  مؤسسات  في  طن   800

الصحية بالقطاع الخاص، فالوزارة عملت على اتخاذ جميع التدابير 

بخصوص تدبير معالجة هاد النفايات الطبية بطريقة آمنة، منها اقتناء 

21 جهاز لتفتيت ومعالجة النفايات الطبية منذ سنة 2022، وتم كذلك 

اقتناء 3 ديال األجهزة األخرى ملعالجة نفايات املستشفيات الجامعية 

كمراكش وفاس خالل السنوات األخيرة، وتم إجراءات أخرى مواكبة 

هي إصدار نشر دوريات وزارية ودليلين علميين لتدبير النفايات، كما أن 

اعتمدت الوزارة على التدبير املفوض للنفايات الطبية، فقد عمدت على 

صدور واحد القانون رقم 28.00 لتوفير اعتمادات مالية للمستشفيات 

العمومية مخصصة لهذا الغرض، وربط حسن تدبير النفايات الطبية 

إعداد  كذلك   ،2007 االستشفائي  واالعتماد  الجودة  معايير  بتطبيق 

دليل مرجعي للتدقيق البيئي الخاص للمستشفيات منذ 2013، فتم 

ومندوبيات  جهات  مليزانيات   ligne0 budgétaire مالي  سطر  إحداث 

الوزارة، يسمح بتفويض تدبير النفايات الطبية للمراكز الصحية، وباقي 

املؤسسات الصحية العمومية بهذا األمر، وكذلك مواكبة مؤسسات 

ضمان  أجل  من  التفتيشية  التفقدية  الزيارات  أثناء  العام  القطاع 

احترام القوانين في هذا املجال، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد نشر  لدين  له رو�سي:

واملصحات  العمومية  املستشفيات  تلعب  الوزير،  السيد  شكرا 
الخاصة دورا هاما في املنظومة الصحية الوطنية، غير أننا نالحظ أن 
هذه املؤسسات تحتو6 على النفايات الطبية الصلبة، إلى جانب أن 
مجرى الصرف الصحي مربوط بالواد الحار بصفة عادية، لتتحول إلى 
مراكز معالجة املياه ليتم استغاللها بعد حفر الر6، حيث أن بعض 
االنتقالية  واإلمكانيات  بسهولة،  تتال�ضى  ال  والجراثيم  امليكروبات 
فات تحتو6 على مواد كيمائية 

ّ
لإلنسان هو أمر وارد جدا، ألن هذه املخل

وفيروسات وبكتيريا يصعب معالجتها بطرق عادية؛

إلى جانب آخر نعرف أن مصب الواد على سبيل املثال على مدينة 

الحار  الواد  �ضي  كل  املستشفيات  ألن  تطوان  مدينة  تطوان  إقليم 

كيصب في واد سهل مارتيل، ويعني وهاذ الواد كيصب في البحر السيد 

في  وكذلك  السمكية،  الثروة  على  الهالك  كيسّبب  يعني  بما  الوزير، 

فصل الصيف ألن احنا كتعرف اصطياف الساكنة، على غرار املواد 

االستشفائية  للمؤسسات  الصلبة  املواد  فإن  الذكر  سالفة  السائلة 

يعرض العاملين في القطاع الصحي لعدة أنواع من العدوى والتسمم 

يمكن أن يتسبب في أمراض خطيرة كالسيدا وااللتهاب الكبد6، بل يمتد 

إلى الساكنة وذلك أثناء عملية الجمع والنقل، وكذلك عند طرحها في 

املطارح العمومية، حيث تضم النفايات الطبية عدة أشكال من بينها 

الوسائل الكيميائية املختلفة واملدهبات عضوية وغير عضوية، والتي 

تستخدم بكميات كبيرة في املستشفيات باإلضافة إلى املعادن الثقيلة 

كالزئبق والفضة والرصاص الناتجة عن خدمات طب األسنان، وأقسام 

التصوير باألشعة وال نن�ضى املخلفات السائلة املشعة الناتجة عن أقسام 

عالجات األورام. وفي الختام نطلب منكم السيد الوزير، بضرورة إلزام 

املؤسسات الصحية بجمع نفاياتها الطبية والتعامل معها وفق املعايير 
الالزمة، وكذلك إلزام املؤسسات الصحية املستخدمة والتي في طور 

البناء بضرورة تخصيص فضاء ملعالجة النفايات الطبية وفق املعايير 

املعتمدة دوليا، كذلك عدم التخلص من النفايات عن طريقة الدفن في 

مدافن النفايات قد يتسبب في تلوث املياه الجوفية. وأخيرا السيد الوزير 

النفايات  لتخصيص  العاملية  الصحة  بتوصية منظمة  العمل  املرجو 

الطبية والتي تشمل مجموعة واسعة من املواد كاإلبر املستعملة والحقن 

وغيرها، وشكرا السيد الوزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل هناك من تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير.
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 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد النائب املحترم أنا على طول الخط معك في هاذ املسألة هاذ6 
القوانين  في  النظر  إعادة  أول حاجة خصنا  النفايات،  ديال معالجة 
أن  ثانيا:  النفايات،  معالجة  هاذ  كيدّبر  اللي  القانون  كتساعد  اللي 
خصنا فهاذ اإلطار ديال معالجة ديال هاذ القانون والنواقص ديالو 
مع الوزارة الوصية ديال البيئة، خصنا نربطو املسؤولية أوال مع اللي 
كينتج النفايات واللي كيعالج النفايات، هاذ مسألة هاذ6 راه مازال ما 
ممحدداش بطريقة واضحة حاجة وحدة أخرى رغم أن كاين النفايات 
انت حصيتي النفايات راهما كاين في القانون مستفين النفايات السائلة 
والصلبة واللي كتدير األشعة والكيماوية ext، في دفتر التحمالت خاص 

جميع املؤسسات تكون كتحترم هاد املسألة هاد6؛

حاجة أخرى أن حتى الناس اللي كدير التدبير املفوض اللي كيتفوض 
لهم خاصهم حتى هما تكون عندهم واحد املسؤولية ديال املعالجة، ألن 
خصنا نربطو هاد املسؤولية أوال اللي كينتج خاصو يكون مسؤول على 
املعالجة ديال النفايات ديالو خصو يكون كيسهر عليها، يعرف فين مشا 
داك �ضي هاد6 وحدة، وآخر حاجة آخر نقطة وهي اللي كنشاهدوها اليوم 
هو أنه خص يكون عندنا واحد التدبير الجهو6 ما يمكنش واحد التدبير 
املفوض ديال واحد الشركة كاينة في وجدة غاد6 تشد ليا النفايات 
ديال أكادير، شوف شحال ديال الطريق كتبقى ضرب هاد ال�ضي حتى 
النفايات  هاد  ديال  االندثار  يبقاش  ما  باش  النظر  إعادة  هو خاصو 
وكتكون غاد6 في الطريق وكيبدى كيتدفن داك �ضي، ثالث حاجة هذا 
ما يمكن�ضي كاين �ضي حاجة اللي والبد خاصها تدفن األعضاء الجزئية 
والبالسينتا، هداك ال�ضي راه والبد داك �ضي خاصة يتدفن وكاين �ضي 
وحدة اللي خاص يدار لهاl›incinération وكاين �ضي وحدة أخرى اللي 

خاص يدار لها..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي هو آني عن تشغيل املستشفيات 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املنجزة 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد بشوعيب طه:

 لسيد  لرئيس،

السيد الوزير، في الوقت الذ6 تسعى فيه البالد إلى تعميم التغطية 
املنجزة  الصحية  املؤسسات  من  العديد  الزال  األساسية  الصحية 
معطلة في انتظار تشغيلها وفتح خدماتها في وجه الساكنة كما هو الوضع 
بالنسبة ملستشفى بوسكورة بإقليم النواصر الذ6 عرف تعثرا كبيرا في 
اإلنجاز وتأخرا في التشغيل، األمر الذ6 يدعو للتساؤل عن اإلجراءات 

املستشفى  فيها  بما  املنجزة  الصحية  املؤسسات  لتشغيل  املتخذة 
املذكور؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد النائب املحترم، حقيقة أكد جاللة امللك نصره هللا في افتتاح 
الدورة األولى من السنة التشريعية األولى الوالية التشريعية 11 على 
ضرورة استكمال املشاريع الكبرى التي تم إطالقها وفي مقدمتها تعميم 
الحماية االجتماعية، والتحد6 الرئي�ضي اليوم بالنسبة لقطاع هو القيام 
بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية طبقا ألفضل املعايير وفي تكامل بين 

القطاعين العام والخاص؛

وللتذكير برسم ميزانية وزارة الصحة والحماية االجتماعية لسنة 
التركيز  تم  السامية  امللكية  التوجيهات  إعدادها وفق  تم  التي   2022

باألولوية على ما يلي:

أوال: برمجة استثمارات مالية كبيرة من أجل تعزيز وتأهيل مشاريع 
البنيات التحتية واملعدات البيوطبية باعتمادات تبلغ 6 داملليار و170 
مليون درهم، كذلك إحداث سطر ميزانياتي جديد يمكن من إنجاز 
صفقات ديال تصور وإنجاز clé en main حيث تم لحد اليوم برمجة 
4 ديال املستشفيات عبر هذه املسطرة وبرمجة كذلك تشغيل مجموعة 
من املؤسسات االستشفائية الجديدة انطالقا من نهاية 2021 بطاقة 
املركز  املثال  على سبيل  أبرزها  من  1756 سرير،  إلى  تصل  سريرية 
الجامعي ديال  الجمعي ديال موال6 يوسف، املستشفى  االستشفائي 
طنجة، مستشفى موال6 يوسف بالرباط، املستشفى اإلقليمي بتمارة، 
بالدريوش، مستشفى القرب بحي النهضة، إلى آخره حتى لبوسكورة وهذا 
كله بمجموعة 4 ديال املستشفيات ديال القرب ببوسكورة وآيت ورير 
وجرف امللحة، بطاقة سريرية اإلجمالية ديالهم 180 سرير، والعديد 
منها تم تدشينها وتأخر انطالق بعض املشاريع االستشفائية وهذا يعود 
ديال  تداعيات حاالت  في ظل  وتسليمها  تجهيزها  إتمام  إكراهات  إلى 
الطوارئ، ألن بالنسبة للمواد األولية على املستوى الوطني والدولي، أما 
فيما يتعلق بمستشفى القرب ببوسكورة فاملوارد البشرية متوفرة ولكن 
بعد زيارة ميدانية قامت بها لجنة وزارية تبين أن مستشفى يحتاج إلى 
بعض اإلصالحات التكميلية قبل افتتاحها وهذا هو اللي خدامين عليه 

اليوم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.
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 لن ئب  لسيد بشوعيب طه:

األساسية  االجتماعية  الحماية  قواعد  إرساء  إن  الوزير،  السيد 
البنيات  بتعزيز  رهين  املعممة  الصحية  التغطية  باألساس  تضمن 
املدخل  باعتبارها  الترابية،  الجماعات  بمختلف  الصحية  التحتية 
الرئي�ضي إلصالح قطاع الصحة وتجاوز اإلكراهات الهيكلية التي تحول 
دون السير الطبيعي للمنظومة الصحية بالفعالية املطلوبة والنجاعة 
الالزمة، ومواجهة العجز البنيو6 في منشآت الصحية العمومية وضعف 
املواطنين  لتطلعات  يستجيب  ال  الذ6  متكافئ  غير  الصحي  العرض 
التغطية الصحية والعالج  في  وانتظاراتهم وضمان حقهم الدستور6 

والتطبيب والعناية الصحية.

السيد الوزير، إن مواكبة الورش امللكي الكبير للحماية االجتماعية 
من  للعالجات  الولوج  وتحسين  االستشفائي  العرض  تعزيز  يقت�ضي 
املؤسسات  بناء  العمومية ومواصلة  الصحية  املنشآت  توطيد  خالل 
مستوى  في  تكون  حتى  وتشغيلها  وتأهيلها  وتجهيزها  االستشفائية 
متطلبات التغطية الصحية األساسية كما جاء في البرنامج الحكومي، 
وذلك حتى ال تضيع هذه البنية التحتية الصحية وتهدر معها األموال 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  خدماتها  من  املواطنون  ويحرم  العمومية 

ملستشفى بوسكورة.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  ورورو:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير، ساكنة إقليم الخميسات تتساءل عن أسباب توقف 
أشغال بناء املركز االستشفائي بالخميسات اللي تخصصات له واحد 
يمكن  الوزير،  السيد  الدرهم؟  ديال  داملليون   410 تقدر ب  امليزانية 
تفهمو الخصاص ديال املوارد البشرية ولكن ما يمكناش نتفهمو التوقف 
ديال األشغال ديال مستشفى عنده عالقة بالحياة ديال الساكنة ديال 

املنطقة، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عد6 خزو:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

وكر   لسيد  لشزير  ملحترم،

ساكنة دائرة بومالن بإقليم تنغير بغاو يعرفو األجل املحدد النتهاء 
األشغال ديال توسيع مستشفى بومندات وبغاو يعرفو أسباب إيقاف 

أشغال ديال بناء مستشفى القرب ديال انيف وبغاو يعرفو واش كاين 
السيد  أسول، شكرا  دائرة  ديال  القرب  ديال مستشفى  توسيع  �ضي 

الوزير املحترم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

رد السيد الوزير، تعقيب إضافي ياك؟ تفضلوا.

 لن ئب  لسيد عبد  لع لي بروكي:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير، أتحدث بخصوص مستشفى القرب بدمنات الذ6 
كان قد أنجز منذ سنوات ولكن مع مجيء كوفيد تم تخصيصه ملر�ضى 
كوفيد وتوقف، وهناك مجموعة من األطباء الذين تنقلو ملستشفيات 
أخرى وبالتالي بعد هاد الفترة كنظن أن آن األوان باش هاد األطباء يرجعو 
يستأنفو العمل ديالهم في مستشفى القرب، ألن كاين مجموعة دالناس 
اللي كيبغيوا يتلقاو العالجات كيمشيو ملدن أخرى، وبالتالي فمن األولى 
أنهم يتعالجوا في مستشفى القرب باملنطقة أ6 مستشفى القرب بدمنات 
للمنطقة،  املجاورة  الجماعات  ديال مجموعة  الساكنة  كتجيلو  اللي 
وبالتالي فنحن على استعداد كذلك بأن مجموعة من املقترحات فيما 

يخص ما ذكرتم من خالل عقد توأمات إلى غير ذلك.

 لسيد رئيس  لجلسة:

رد السيد الوزير، إذن نمر إلى السؤال املوالي وهو آني أيضا عن اقتناء 
املستلزمات الطبية الجراحية الخاصة بالكسور باملستشفيات الجهوية 
للمملكة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 
لألحرار، تفضلوا السيد النائب، اسمح ليا أستسمح ال ال تفضلوا السيد 

النائب تفضلوا.

 لن ئب  لسيد عمر  ألزرق:

وكر   لسيد  لرئيس،

العظام  جراحة  في  مختص  كطبيب  أنا  املحترم،  الوزير  السيد 
وملي كنت في املستشفى الجامعي ابن سينا كانوا املر�ضى اللي تيولجو 
للمستعجالت على ود كسر وال مر�ضى اللي تيحتاجو عملية استبدال 
املفصل تيستافدوا من هاد املعدات الجراحية أو بما يسمى بالحديد 
باملجان، إيال كان عندهم الراميد وال تيخلصو واحد الثمن اللي هو تيبقى 
معقول إيال ما عندهم حتى �ضي تغطية صحية، إال أنه نفس هاد املر�ضى 
هادو اللي تيمشيو للمستشفيات اإلقليمية أو الجهوية تيلقاو راسهم 
اللي هي خارجة عن  أنهم ياخذو هاد الحديد من الشركات  ملزومين 
املستشفى بأثمنة اللي هي باهظة باش ما نقولوش خيالية وتينتج على 
هاد �ضي تأخير في تاريخ العملية لعدة أسابيع وهاد املرض ملي تيمشيو 
للمستشفيات الجامعية تيرفضوهم بحجة أنه عندهم هاد االختصاص 
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باملستشفيات الجهوية ديالهم وال املستشفيات اإلقليمية وعند6 واحد 
املثال حي اللي هو األسبوع املا�ضي مريض في املستشفى ديال سال طلبو 
له واحد الثمن ديال 8 آالف درهم لواحد الحديد اللي تيسوى 400 درهم 
في املستشفى الجامعي ايال ما كانتش عندك التغطية الصحية، لذلك 
نسائلكم السيد الوزير املحترم عن التدابير املزعم اتخاذها إلنصاف 

هؤالء املر�ضى وضمان حقهم في التطبيب؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد خ لد آيت  لط لب وزير  لصحة و لحم ية  الجتم عية:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد النائب املحترم، أنت كطبيب مختص وكتفهم فهاد املسألة 
هاد6 ديال ل matériel، هاد6 حقيقة معضلة كيعيشها القطاع منذ 
les0، احنا مجبرين  prothèses وال matériels0 d›ostéosynthèse زمن
اليوم بتعميم التغطية الصحية أن جميع الستشفيات خاصهم يتوفروا 
على هاد املعدات هاد6 باش املريض خاصوا يستافد مباشرة ما�ضي 
سير شرmatériel 6 عاد أجي عند6 باش نركب ليك هذا، وهداك �ضي 
كيخلق واحد اسميتوا املريض تيعاني والعائلة ديالو كتعاني وناهيك 
على التكلفة اللي كتزيد تكبر من الجيب اللي كتخرج من الجيب ديال 
املريض، واحنا كنعرفوا بأن التدبير ديال هاد matériel شوية صعيب 
أنت كتفهم في هاد املسألة هادmatériel ،6 ملي كتبغي تحطوا للمريض 
 les jeux وال هذا، يمكن خاص يكون عندك واحد prothèsesسواء ل
مريض واحد خاصك يكونك عندك les jeux باش تختار املالئم بالنسبة 
ليه، ما كاينة حتا �ضي ميزانية في العالم اللي غاد6 تقدر تيخليك في 
املستشفى يكون عندك جميع les jeux باش يمكن لك تعطي واحد 
اللي  الصفقات  ديال  الطريقة  ولهذا   ،adapter هو  اللي   matériel
كندوزوا ما كتخولناش بالسهولة الكافية أن يكون االقتناء ديال هاد 
املعدات وهاد املستلزمات يكون في املستشفيات، داك �ضي عالش كاينة 
واحد التجربة انا عشتها شخصيا اللي غاد6 نعمموها إن شاء هللا في 
إطار اتفاقيات وغاد6 تكون واحد املقاربة جهوية مع هاد املوزعين ديال 
هاد matériel باش يمكن لmatériel يكون يحضر في الوقت املناسب 
يكونش  ما  املستشفى  أن  بحيث  االتفاقية  داك  إطار  في  للمستشفى 
بالنسبة ليه مكلف ما يخلص املستلزمات حتى املريض يعملها في هاديك 
الحالة كتكون منفعة للمريض ومنفعة حتى للميزانية ديال الدولة، ها 
احنا خدامين في الحكومة في إطار هاد إعادة النظر في الصفقات باش 
ندخلوا االتفاقيات اللي يمكن لهم يعالجوا هاد النقطة هاد6 باألساس، 
وفي هاد الحالة هاد6 ما غيبقاش عندنا الحق مستقبال �ضي مستشفى 
يقول للمريض سير جيب ليا matériel باش عاد أجي ندير ليك العالج 

ديالك، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عمر  ألزرق:

شكرا السيد الوزير على هاد املجهودات هاد6 تنظن يتحل املشكل 
إن شاء هللا، وتنتمناوا تطبيق هاد التعاقد أو la0convention في أقرب 
اآلجال، وكذلك تعميم التغطية الصحية اإلجبارية باش يكون املواطن 

يكون عندو حق في التطبيب، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

على  الوزير  السيد  إذن شكرا  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل 
حسن .. هناك اسمح لي، تفضلوا السيد النائب، الصوت هللا يخليكم، 
أه سال الوقت إذن شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، ننتقل اآلن إلى قطاع النقل واللوجستيك بسؤال عن رخص 
النقل املزدوج للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد ميمشن عمير6:

وكر   لسيد  لرئيس،

الحياة  في  مهم  دور  كيلعب  املزدوج  النقل  قطاع  الوزير،  السيد 
اليومية ديال السكان ديال البادية والعالم القرو6 واملناطق النائية، 
السيد الوزير قطاع النقل املزدوج هو قطاع كينقل األشخاص وفي نفس 
الوقت يمكن ينقل معاهم البضائع ديالهم لألسواق، السيد الوزير 
للغاية،  تحمالت صعب  بدفتر  جاو  بقوانين  جاو  السابقة  الحكومات 
سمعنا بأنه العالم القرو6 غيتعنى به، غيدار ليه واحد القطاع مهم، 
إال أنه السيد الوزير في بعض األقاليم كإقليم زاكورة مثال بقاو امللفات 
ديال هاد الناس في الرفوف، هذا ما كيجعلنا السيد الوزير نساءلوكم 
اليوم إلى متى الحكومة غاد6 تدير للعالم القرو6 نقل مهم نقل اللي 

يعتني بهم؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد محمد عبد  لجليل وزير  لنقل و للشجستيك:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

أود أن أشكر السيد النائب املحترم على طرحه هاد السؤال الذ6 
العالم  عن  العزلة  فك  في  املزدوج  النقل  ودور  أهمية  حول  تمحور 
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القرو6، وباملناسبة بغيت نقول لكم أن الوزارة ما تتقومش بتوزيع 
رخص النقل املزدوج كما جاء في العرض ديال السؤال، بل تعتمد في 
ذلك على مساطر إدارية واضحة وشفافة من خالل دفتر للتحمالت 
وضع يحدد شروط الحصول على رخص استغالل هاد النوع من النقل، 
بحيث أن أ6 واحد راغب في االشتغال في هاد املجال مدعو لتقديم ملفه 
لدى اللجن اإلقليمية املختصة التي تحيلها من بعد على اللجنة الوطنية 
للنقل بعد البت فيها، بالنسبة إلقليم زاكورة موضوع السؤال فإن عدد 
الرخص املمنوحة من طرف اللجنة الوطنية للنقل، بناء على اقتراحات 
اللجنة اإلقليمية تيبلغ 72 رخصة للنقل املزدوج التي تشتغل بموازاة 
مع، بالطبع، وسائل نقل أخرى لتغطية حاجيات التنقل، وتجدر اإلشارة 
إلى أن الوزارة لم تتوصل بأ6 طلب الستغالل رخص جديدة بإقليم 

زاكورة في الحين، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد ميمشن عمير6:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد  لشزير،

بغينا نشكركم على جوابكم إال أنه، السيد الرئيس، في الجواب 

ديالكم جاء بأنه الرخص فعال غيتعطاو ولكن، السيد الوزير، الرخص 

خصهم يتعطاو للناس اللي خدامين في النقل املزدوج أو الخطافة كيما 

كيقولوا، الخطافة كيما كنسميوها احنا في العالم القرو6 العتاقة، 

الناس اللي كيمارسوا النقل السر6 بغيتيو تعطيوا الرخص في زاكورة، 

لبعض  تعطيوهم  بغيتو  الناس،  لهاد  تعطيوهم  بغيتوش  ما  ولكن 

األشخاص من ذو6 النفوذ، كنطالبو منكم، السيد الوزير، هللا يجازيك 

بخير، هاد الرخص خصهم يتعطاو للخطافة اللي كانوا خدامين، راه 

هادو هم اللي كيعتقو الناس في العالم القرو6، راه ما يمكنش، السيد 
السر6  النقل  راه داك  الرخصة،  آخر وتعطيه  الوزير، تجيب واحد 

غاد6 يبقى، ألنه الناس دالبادية ولفوا داك السيد هو اللي كتق�ضى 

ما  لألسواق،  كديهم  اللي  هو  ديالهم،  األدوية  لهم  كيجيب  لي  لهم، 

يمكنش وباملناسبة، السيد الوزير، كنطلبوا منكم باش تديروا شوية 

املرونة فهاد دفتر التحمالت، ألنه هاد الناس ما تسمعش هاد الرخص 
ويتسحاب لك بحال املأذونيات اللي كيتكراو ب، هادو راه ناس كيهزو 

الناس غير ب5 دراهم 10 دراهم راه غير على قد الحال..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ما زال، تفضلوا 

السيد وزير رد السيد وزير.

 لسيد محمد عبد  لجليل وزير  لنقل و للشجستيك:

غير فهاد ال�ضي ديال النقل املزدوج، أوال، خصنا نعرفو بأنه النقل 
املزدوج معمول باش يوصلو الناس الباليص اللي ما كاينش فيها النقل 
اآلخر، ألن ما يمكن لناش نعطيو النقل املزدوج اللي غاد6 يجي ينافس 
بحال دابا سيارات األجرة وال الحافالت هاد6 النقطة األولى، النقطة 
الثانية دفتر التحمالت راه بسيط ما فيه �ضي حاجة تعجيزية نهائيا؛ 
النقطة الثالثة هو أنه كيوقع هاد ال�ضي النقل املحلي خصو يدوز عن 

طريق اللجن املحلية، ملي كيدوز عن طريق اللجن املحلية..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال عن مشروع القطار الفائق 
بمراكش  مرورا  بأكادير  البيضاء  الدار  سيربط  الذ6   TGV السرعة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  دريس  لشر يبي:

 لسيد  لرئيس،

 لس دة و لسيد ت  ملحترمين،

السيد الوزير، ال تنمية بدون إرادة سياسية، وال تنمية بدون بنية 
الخضراء  للمسيرة   44 الذكرى  في  الجاللة  صاحب  خطاب  تحتية، 
أكد على ضرورة العمل على التفكير بالجد في خط سككي جديد اللي 
إلى جميع  أولية قبل توسيعه  وأكادير كمرحلة  بين مراكش  ما  يربط 
مناطق املغرب، وذلك من أجل تنمية هاد املناطق. السيد الوزير، إذا 
TGV ما بين طنجة والدار البيضاء مكن وكان هو عندو دور أسا�ضي في 
تنمية املناطق الشمالية، واصبح اليوم مفخرة ديال جميع املغاربة اللي 
كيحسدونا عليها حتى الدول جد املتقدمة، فاليوم املاليين من سكان 
املناطق الجنوبية 10 آالف فندق املتواجدين في مراكش وأكادير، قطاع 
السياحة، القطاع الفالحي، رجال األعمال أشخاص عاديين كل �ضي 
كينتظر هاد املشروع، وسؤالنا، السيد الرئيس، بعد انتهاء الدراسات 
الزمني  السقف  هو  واشنو  املشروع؟  هاد  وصل  فين  نعرفو  التقنية 

املحدد باش يخرج إلى حيز الوجود؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد محمد عبد  لجليل وزير  لنقل و للشجستيك:

بغيت نأكد، شكرا على السؤال السيد النائب املحترم، بغيت نأكد 
أن الوزارة كتولي اهتمام كبير لهاد املوضوع هذا، في هاد اإلطار كيف 
تتعرفوا املكتب الوطني للسكك الحديدية عندو واحد املخطط جد 
مهم على املدى املتوسط والبعيد، الهدف منو تغطية التراب الوطني 
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كلو بالشبكة السككية، تيشمل هاد املخطط ما يفوق 1300 كلمتر من 
الخطوط شديدة فائقة السرعة، و3800 كلمتر من الخطوط السككية 
الكالسيكية، الهدف منو هو ربط 43 مدينة بالقطار عوض 23 اللي 

كاينة اليوم.

املشروع  هذا  ومراكش-أكادير  البيضاء-مراكش  الدار  بخصوص 
بالطبع تيندرج ضمن هاد املخطط الضخم ويم�ضي لو كيف قلتو يعزز 
التكامل الجهو6 ويدفع باالقتصاد الوطني، قام كيف قلتوا املكتب 
بإعداد الدراسات األولية املتعلقة بهاد املشروع فيما يتعلق ال بالبنية 
التحتية، الهندسة املدنية، املسح الطبوغرافي أو الحاجة اللي خصكم 
تعرفوا أنه هاد الخط هذا كيتطلب حسب التقدير ديالنا ما يزيد عن 
75 مليار درهم، هذا كيجعل بأنه اإلنجاز ديالو مثل اإلنجاز ديال املشاريع 
املهيكلة من هذا الحجم على غرار الخط اللي تكلمتيوا عليه ديال طنجة 
والدار البيضاء كيستلزم إيجاد حلول مبتكرة لتمويل املشروع، ونحن 

نعمل من أجل ذلك، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب للسيد النائب.

 لن ئب  لسيد  دريس  لشر يبي:

غير بغيت غير نشير السيد الوزير لديك الخبرة املغاربة عندنا خبرة، 
الحمد هلل، فهاد le TGV، بغينا نفكروا من دابا في املشاكل اللي غنوقعوا 
فيهم واحنا عارفينهم املشكل ديال نزع امللكية اللي خصنا نوقفوا عليه 
من دابا؛ املشكل الثاني هو ديال الدراسة التقنية يكونوا مدروسة باش 
ما نطيحوش من بعد ف�ضي dépassement0de0budget واللي غيثقلوا 
بأن عدد  عارفين  احنا  الوزير،  السيد  األخيرة  النقطة  امليزانية؛  هاد 
مناصب الشغل اللي غيكونوا عندنا خالل هاد املشروع، فإن شاء هللا، 

خصنا نقوموا بأسرع وقت..

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيبات إضافية؟ تفضلوا  النائب، هل هناك من  للسيد  شكرا 
السيد النائب، ما بقاش يمكن التوقيت، رد السيد الوزير. إذن نمر 
إلى السؤال املوالي املرتبط بالزيادة في أسعار النقل للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  لغني مخد د:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن الزيادة واالرتفاع في أسعار النقل، وماذا 
أعددتم لحل هاد املشكل؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد محمد عبد  لجليل وزير  لنقل و للشجستيك:

كنشكرك السيد النائب على طرح هذا السؤال، أوال بغيت نقول 
بأن األسعار في املغرب ديال النقل أسعار غير مقننة وحرة، كانت في 
وقت واحد الجمعية خرجت باش تقول بأنه تطلب من األعضاء ديالها 
في شهر 2022/2 اعتماد زيادة نسبتها %20، بغيت نقول بأنه أوال هاد 
ال�ضي هذا تيتنافى مع قوانين املنافسة املعمول بها في بالدنا، وثانيا بأن 
لنا احنايا 

ّ
هاد الجمعية هاد6 راه تراجعت على تلك الوعود. كيفاش دخ

الزيادات، اجتمعنا مع  باش نقصوا شوية من وال نحدوا شوية من 
املهنيين باش ندارسوا املشاكل ديالهم ومن أجل تخفيف كيف تتعرفوا 
وباش األثر ديال ارتفاع ديال األسعار ما تأثرش بطريقة قوية على أثمنة 
النقل، تقدمنا بدعم استثنائي كيهم 180 ألف مركبة، بديناه في 23 
مارس، وصلنا اليوم ل 145 ألف مركبة بنسبة %80 من العربات اللي 
كنا يعني بغينا ندعموها بغالف مالي قدره 345 مليون ديال الدرهم، 
وتقدمنا أيضا بمقترح للمهنيين من شأنه مواكبة القطاع يتجاوز مثل 
هذه الظرفية مستقبال من خالل اعتماد مبدأ املقايسة بين أسعار النقل 
واملحروقات في عالقة بين الناقل والشاحن علما كيف قلتوا في األول أن 
أسعار النفط كتبقى محررة بقوة القانون والعرض والطلب في بالدنا، 

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  لغني مخد د:

الوطنية  الجمعية  أن  على  الرئيس،  السيد  جوابكم  خالل  من 
القرار هاد األسبوع هذا باش غتزيد  للنقل واللوجستيك راه اخذات 
%30، وكنعرفوا هاد الزيادة اللي طرحات اآلن ومدى تأثيرها على القوة 
الشرائية للمواطنين احنا كنعرفوا في ظل الزيادة ديال املحروقات جاء 
في جوابكم السيد الوزير على أنه راه خصصتوا اعتمادات للمهنيين 
ولكن ما توشاتش الطبقات املعنية، واحنا كنعرفوا التأثير ديال هاد 
الزيادة على القوة الشرائية في مختلف املواد سواء كانت مواد أولية أو 
بالنسبة للمواد الغذائية أواملواد األساسية املتعلقة بالحياة اليومية 
واملقاوالت  الشركات  كذلك  على  سلبا  أثر  مما  هذا  املواطن،  ديال 
الصغرى واملتوسطة في ظل الزيادة ديال املواد األولية، كنعرفوا املشاكل 
السيد  وواقعية  جذرية  حلول  بغينا  الشركات  فيها  كيتخبطوا  اللي 
الوزير لهاد املشكل، راه عيينا ما نسمعوا بأنه راه كاين الوضع العامي 
اللي كيفرض علينا أننا راه تأثرنا اقتصاديا، ولكن من خالل وزارتكم 
أو الحكومة كانت وعود اللي خصكم تلقاوا لنا حلول جذرية اللي تنقد 
الشرائية  القوة  على  تأثرش  وما  املواطنين  تساعد  وكذلك  املهنيين 
ديالهم، وكنعرفوا الوضع اللي كيعيشوا املواطن من خالل ارتفاع ديال 
األسعار في جميع املواد سواء كانت كيف قلت مواد أساسية أو املواد 



عدد1450–004شوال14430  )006ما202206( الجريدة الرسمية للبرملان9500  

األولية اللي كيشتغلوا بها املقاوالت املتوسطة والصغيرة الكبرى، اللي أثر 
سلبا كذلك على هاد الشركات اللي صبحوا اآلن كيسرحوا العمال وما 
بقاوش غاديين في األثمنة اللي كانوا خذاوا بها الصفقات العمومية، هذا 
راه واحد املشكل اللي كيربط كل القطاعات فيما بعضها البعض، بغينا 
حلول جذرية السيد الوزير باش نخرجوا من هاد املأزق اللي كتعيشوا 

بالدنا من خالل االرتفاع ديال جميع املواد املتعلقة بحياة املواطن.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ نمر إلى سؤال عن وضعية 
الطيارين املتدربين بشركة الخطوط امللكية املغربية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة حشرية ديد6:

السيد الوزير، أطلقت الخطوط امللكية املغربية سنة 2016 مبادرة 
وطنية من أجل تشغيل طيارين، طبعا كانت هناك اجتياز بامتياز لعدد 
من هؤالء الطيارين وكان تم قبولهم باملدرسة الوطنية للطيران املدني 
بتولوز بفرنسا، وبعد أن أغلقت طبعا املدرسة الوطنية مغربية لربابنة 
الطيران 2010، طبعا تم تمكين هاد املرشحين السيد الوزير الناجحين 
من الحصول على قرض بنكي بمباركة وأقول تحت ضمان الخطوط 
امللكية املغربية لتمويل التكوين، نسائلكم السيد الوزير عن وضعية 
هؤالء الطيارين املتدربين إزاء شركة الخطوط امللكية الوطنية املغربية؟ 

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد محمد عبد  لجليل وزير  لنقل و للشجستيك:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هذا السؤال، باملناسبة تنذكر 
أن شركة الخطوط امللكية قرت سنة 2015 تساهم في تكوين عدد من 
ربابنة مغاربة بتولوز بفرنسا، من خالل منح ضمانتها لقروض أبرمها 
املستفيدون من التكوين، اسمحوا ليا، مع املرة األولى حيث شفتها قبيلة 
غير فالتلفزة، هاد الشركة املغربية التزمت بمنحهم األولوية في التشغيل 
في حالة حاجتها لهذه الكفاءات، والطيارين املتدربين أقروا من جهتهم 
من خالل وثائق واضحة موقعة من طرفهم أن الشركة ليست ملزمة 
بتشغيلهم بعد انتهاء مدة التكوين، نظرا ملخلفات تف�ضي كورونا وما ترتب 
عن ذلك من توقف شبه كلي لحركة الطيران ملدة سنتين، اعتمدت 
الشركة مخطط للتحكم في نفقاتها وذلك من أجل تأمين استمراريتها 
بيع  بيع ربعين  اتخذتها الشركة  اللي  وتنافسيتها، من أهم اإلجراءات 
اسمحوا لي 10 طائرات من أصل 60، إطالق عملية مغادرة ملجموعة 
من املستخدمين، وقررت أيضا إعادة النظر في طريقة التوظيف بمن 
فيهم الربابنة من خالل توظيفهم بشركة فرعية تتملكها ب %100 باش 

تقدر تالءم النفقات ديالها مع الظرفية الراهنة، وباش تقدر ترفع من 
التنافسية ديالها بهدف ضمان استمراريتها في سوق اللي تتعرفوه أنه 
الصعبة  الظرفية  ورغم  اإلطار  فهاد  قوية.  منافسة  وتسوده  مفتوح 
وتوفرها على عدد كاف من الربابنة حاليا بادرت الشركة ابتداء من شهر 
دجنبر 2021 إلى توجيه اقتراح تشغيل بشكل تدريجي لعدد من الطيارين 
املتدربين داخل الشركة الفرعية بأجور تتواز6 تلك املعتمدة من طرف 
الشركات الدولية املنافسة، تتقل نسبيا مما كان معمول به سابقا قبل 

الجائحة ولكن تتفوق بالكثير أجور..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة حشرية ديد6:

السيد الوزير، قلتوا بأن هناك عقد وفعال العقد موجود، ولكن 
فيما يتعلق بالتزام الشركة بتشغليهم السيد الوزير، احنا ال نضخ أمواال 
من أجل العبث، ال بد أن يكون هناك باملقابل، هذه فئة السيد الوزير، 
نحتاجها وفعال تم تكوينها وتم طبعا يعني تمكينها حتى تتمكن من أن تلج 
إلى العمل املطلوب. السيد الوزير، فيما يتعلق بهذه الفئة تم تجميدها 
ملدة سنتين بدون حوار وال أ6 اتصال من طرف الشركة، مما اضطرت 
هذه الفئة من معاناة بدون أجر أو تعويض أو حتى تغطية صحية أو 
اجتماعية، كذلك استغراب هذه الفئة السيد الوزير، بأنها تم اقتراح 
عليها عقدا بوساطة وعند الرجوع إلى هذا العقد السيد الوزير، هو 
بإرادة منفردة من الشركة لم يتم إطالقا أخذ رأ6 الطيارين املتدربين ثم 

أن هذه شركة الوساطة..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضلوا 
السيد الرئيس.

 لن ئب  لسيد رويد حمشني رئيس فريق  لتقدم و الوتر كية:

وكر   لسيد  لرئيس،

بالدهم،  يخدموا  كيحلموا  كانوا  شباب  هادو  الوزير،  السيد 
كيفاش  محترمة،  بمهنة  كيحلموا  الجميل،  باملستقبل  وكيحلموا 
 la الشباب اآلخر غاد6 ينظر اليوم اللي كيشوف الدولة الشركة ديال
RAM التزمات بهاد الناس باش تعطيهم وباش تضمنهم في الكريد6، 
اليوم أصبح مهددين بالحبس، وكان التزام كتابي ديال السيد املدير 
لهاد املتدربين باش يشغلهم، والدليل على ذلك أن توصلوا برسائل ديال 
التوقف ورسائل ديال االستئناف ديال التكوين. السيد الوزير، خص 
الحكومة تحمل مسؤوليتها وتدخل ألن اليوم la RAM كتم�ضي تكر6 
ما خدامينش  ديالها حابسين  والطيارات  باهظة  بأثمنة جد  طيارات 

للتالعب فهديك للتالعب بالفلوس ديال املواطنين واملواطنات.
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 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة نعيمة  لفتح و6:

السيد الوزير، la RAM ما احترماتش العقود ديالها وما دارتش 
داروا  واللي  املغاربة  أوالد  هما  اللي  الطيارين  مع  ديالها  اإللتزامات 
كريديات بأزيد من 140 مليون دون احتساب الرسوم، دفعاتهم باش 
يعملوا مع شركات الوساطة هما مستعدين يضحيوا مع la RAM السيد 
ديال  األزمة  ديال  الثمن  يأديوا  اللي  هما  األزمة عالش  رغم  الوزير، 
»كوفيد«، أين هو تكافؤ الفرص السيد الوزير، علما بأن الفوج الخر 
 la اللي بحالهم تكونوا في نفس املدرسة ونفس التكوين تطاتوا تدمج في
RAM، ها احنا عاوتاني كندفعوا بالكفاءات ديالنا أنهم يخرجوا خارج 

أرض الوطن، شكرا السيد الوزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

رد السيد، تعقيب آخر؟ تفضلوا السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة سلشى  لدمن تي:

في نفس إطار هاد الشباب هما من خيرة شباب املغرب واملتفوقين من 

الطلبة ديال املغاربة، قلتوا السيد الوزير، بأن بسبب األزمة تعاملتوا 

معاهم بهاد الطريقة ولكن نعلم بأن شركة الخطوط الجوية املغربية 

جابت الطيارات يعني بالطاقم ديالها كامل وخالت هادو يعني يعانون من 

العطالة ملدة سنتين مع العلم أن العرض املقدم من الشركة الوسيطة 

اللي هو 30 ألف درهم هما مطالبون برد القرض 15 ألف درهم، فيعني..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، مشكل في التوقيت؟ ما درتوا حتى �ضي.. هللا 

يخليك la régie واش تشوف التوقيت ديال فريق االتحاد االشتراكي، 

ريتما  الثواني  بعض  في  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  وال  السؤال  طرحو 

نشوفوه، بداو في 45 ياك؟ هاد ال�ضي اللي بغيتو تقولو، ياهلل تفضل 

السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة سلشى  لدمن تي:

إذن السيد الوزير لو سمحت حان الوقت باش يعني يتحرك داك 

امللف ديال الطيارين املتدربين خصوصا ونحن نرى أن فرق األغلبية 

واملعارضة هما في توجه واحد من أجل حلحلة هاد املوضوع، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد نشر  لدين  له رو�سي:

السيد الوزير، بالنسبة لألمن ديال الحمد هلل املراقبة ديال الخطوط 
امللكية املغربية ملي كيجيو الركاب كاين مراقبة كبيرة نثير االنتباه بأن 
القطار الفائق السرعة اللي تبارك هللا كيكون فيه أكثر من 500 شخص 
كنقيلو ماشيين ماجيين فيه ما كاين ال مراقبة ال سكانير ال والو وهذا 
خطر خصكم تردو البال السيد الوزير في هاد األمر هذا ألنه إذا كانت 
الطيارة تتهز 137 دالناس 100 و�ضي حاجة وعاملين االحتياطات الالزمة 

كترفع السرعة راه الخطر أكثر من الطيارة، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب إضافي؟ في التسيير السيد الرئيس وهو في 2 ثواني حتى اسال 
عاد عرفنا أنه ما�ضي في املوضوع. شكرا. رد السيد الوزير، عندك الوقت 

السيد الوزير

 لسيد محمد عبد  لجليل وزير  لنقل و للشجستيك:

أنا غير بغيت نوضح �ضي حاجة أوال شركات الخطوط امللكية املغربية 
عندها طاقم ديال التسيير ديالها وأول مسؤولية عندها هو أنه تسهر 
على االستمرارية ديال الشركة وما تأديش بها لإلفالس، هاد التالميذ 
املتدربين اللي واقعين في هاد املشكل هذا بالطبع ما كانش نوقعو فهاد 
املشكل هذا كون ما كانتش الجائحة، الجائحة فرضات علينا واحد 
العدد ديال الحوايج، بالنسبة لألجور اللي تقدمات من طرف الشركة 
راه تقدمات أجور جد مشرفة وما بغيتش نعطي األرقام ديالها باش ما 
نخلقش مشاكل والحاجة األخرى اللي بغيت نقول بأن تيقولو أنه هاد 
c›est0une0société0sous0 هاد6 راه شركة مملوكة  traitance الشركة
%100 من طرف الخطوط امللكية وفيها عدد ديال الربابنة اللي قبلوا 
هاد الظروف ديال التشغيل وكاين عداد ديال تالميذ اللي درسوا في 
بلدان أخرى ما خداوش هادوك الكريديات اللي تنتكلموا عليهم اللي 
اليوم قابلين يدخلو بنفس هاد االقتراحات اللي عندها شركة الخطوط 

امللكية مغربية، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

ويتعلق  املوضوع  وحدة  لهما  آنيين  وهما  املواليين  السؤالين 
النقل  قطاع  على  وآثارها  املحروقات  أسعار  ارتفاع  بتداعيات  األمر 
واللوجستيك، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة 
األول  السؤال  الوزير،  السيد  لدن  من  موحدا  جوابا  ليناال  واحدة 
السيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي فليتفضل أحد 

واضعي السؤال.

 لن ئب  لسيد  بر هيم  عب :

وكر   لسيد  لرئيس،
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 لس دة  لشزر ء،

إخش ني أعض ء  ملجلس،

أمام التصاعد املستمر ألسعار املحروقات نسائلكم السيد الوزير 
عن التدابير املتخذة من طرف الحكومة ملواجهة هذه الزيادات املتتالية؟ 
وكذا هل لدى الحكومة مقاربة إلصالح املنظومة ديال النقل بصفة 

عامة؟ شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم 
واالشتراكية فليتفضل أحد واضعي السؤال تفضلي السيدة الرئيسة.

 لن ئبة  لسيدة ن دية ته مي:

 لسيد  لرئيس،

مباشرا  ماليا  دعما  خصات  الوزارة  أن  كنعرفوا  الوزير،  السيد 
ملهنيي النقل، وبكل صراحة هاد اإلجراء ما كاينش عندو حتى �ضي آثار 
في الواقع املعي�ضي لعموم املواطنات واملواطنين، وكيالحظ الجميع أن 
اللي استافدوا في الواقع ما�ضي هما أصحاب املأذونيات وما�ضي السائقين 
املهنيين اللي كيخلصوا املازوط بالغالي والنفيس، لذلك كنطلبوا منكم 
السيد الوزير الكشف أمام الرأ6 العام الوطني عن لوائح املستفيدين 
من هاد الكريمات، وما هي املعايير املتخذة في هاد الدعم، هاد الدعم 
أشنا هي املعايير والشروط الذ6 اتخذتوها واللي انهجتوها لدعم هاد 

الكريمات؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد محمد عبد  لجليل وزير  لنقل و للشجستيك:

طبعا األسئلة اللي كانت مكتوبة مختلفة شوية على كيفاش طرحت، 
إذن غاد6 نجاوب على األسئلة اللي طرحت، نعم إذن نتعلم شوية.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد محمد عبد  لجليل وزير  لنقل و للشجستيك:

القضية األولى هو أشنا هما املبادرات اللي خدات الحكومة باش تحد 
من املشكلة ديال الزيادة في املحروقات فيما يخص النقل، بغين غير 
نقول واحد الحاجة، الزيادة في املحروقات بالنسبة للنقل عندها واحد 
التأثير نسبي بالنسبة لداك �ضي اللي واقع في السوق، راه الناس يمكن 
لهم يفهموها بسهولة إيال كان النقل تيساو6 2000 درهم فيه 1000 
درهم ديال املحروقات، هاديك 2000 درهم على 10 ديال األطنان تتجي 

فيها 4 دريال وخا يضوبل الثمن ديال املحروقات 4 دريال تتولي 6 دريال، 
donc الزيادة اللي تتكون في األسواق عندها ارتباط نسبي جدا بالزيادات 
ديال األثمنة ديال النقل وهاد6 خص املواطن يعرفها، القضية الثانية 
دعم  أ6  يوجه  لم  وال  توجه  لم  املأذونيات  ديال  القضية  هاد  ديال 
ألصحاب املأذونيات، والسيدة النائبة املحترمة تتكلم على الطاكسيات، 
الطاكسيات كاينين 3 ديال الطبقات كاين مول املأذونية، كاين مول 
الطاك�ضي وكاين اللي تيسوق الطاك�ضي، احنا عطيناه ملول الطاك�ضي 
يعني املستغل ديال الطاك�ضي عالش؟ ألنه السائقين ديال الطاكسيات 
ما تنعرفو�ضي العالقة اللي عندو مع مول الطاك�ضي، يقدر يكون واحد 
ما  أيام،   5 ما خدامش  واحد  وال  الثالثاء  اإلثنين الخر خدام  خدام 
عندناش هاد املعلومات هاد6 في النظام املعلوماتي، ومع كان خصنا 
نعطيوا الدعم بواحد الطريقة سريعة كنخصنا نبنيوا على املعلومات 
املتوفرة في النظام املعلوماتي ديال وزارة الداخلية، واملعلومات اللي 
عندنا هي اللي متعلقة ب اللي قلنا لهم احنا سميناهم مستغلي سيارات 
األجرة، وهاد الناس هادو راه باإلشارة ملي تيدخلوا باش ياخذوا الدعم 
راه تيقروا واش الدعم غاد6 يقسموه مع السائقين ديالهم وال غاد6 
يخليوه لروسهم، إذن إيال كانوا عندهم سائقين وهادوك السائقين ما 
توصلوش بحقهم في الدعم راه لهم حق باش يتوجهوا للعمال وال القياد 

في األقاليم ويقولوا بأنه راه الدعم ما توصلناش به، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب للسيد النائب من الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عمر  لب ز:

وكر   لسيد  لرئيس،

ملنهي  الدعم  واحد  عطات  الحكومة  أن  صحيح  الوزير،  السيد 
النقل، ولكن اللي كنتسائلوا اليوم أن هاد سميتوا غياب املعيار املجالي 
على سبيل املثال مثال بحال خط النقل بين ورززات وطنجة ما�ضي هو 
مراكش الدار البيضاء، وبالتالي وهناك منهي النقل املزدوج مثال فعلى 
سبيل مثال إقليم ورززات فكاين واحد العدد ديال الجماعات املحلية 
مثال إمي نوالون وتيديلي فهادو يعني ما توصلوش بواحد الدعم هذا اللي 
كيلعبوا واحد الدور مهم في الخدمات ديال املواطنين، وكاين البد في ظل 
ارتفاع أسعار املحروقات البد من حلول جذرية على املدى القصير وإنما 
على املدى املتوسط والكبير، مع األخذ بعين اإلعتبار اإلنصاف املجالي 

بالنسبة ملقدمي الخدمات في العالم القرو6 والجبلي، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب السيدة النائبة من فريق التقدم واالشتراكية.

 لن ئبة  لسيدة ن دية ته مي:

وكر   لسيد  لشزير،

بأنه  بغيت نعرف هداك مول الطاك�ضي باش غاد6 يعرف راسو 
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مدعم، على حسب ما قلتي بأن كاين هناك يعني واحد املوقع وال كاين 
هذا، alors مع األسف أنا طلبت بأن الكشف عن الئحة املستفيدين 
وما�ضي  ما شداش  �ضي حاجة  هناك  أن  كيعني  املأذونيات، هذا  من 
هي هاديك، راه هذا راه املال العام السيد الوزير، املغاربة من حقهم 
يعرفوا آش كيجر6 في إطار دولة القانون في إطار الشفافية في إطار الحق 
الوزير،  السيد  الدستور،  عليها  كينص  اللي  املعلومة  على  للحصول 
مسألة أخرى يالاله تطرقت لها بعد قليل املشروع القانون اللي وعدتو 
فيه بمقايسة أسعار النقل وأسعار املحروقات كنطلبوا منكم تعاودو 
التفكير ف�ضي حل اللي يكون عندو واحد األثر، واحد الوقع إيجابي على 
كافة املواطنات واملواطنين، ما�ضي حل فقط يشرعن الزيادات..، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب، كنتمناو la régie تكون قاّدت، إيال يمكن لكم تنتظروا غنطلبوا 
من la régie تعاود تشوف الفريق االشتراكي ريتما يتكلم السيد النائب 

ونرجعو لكم السيد النائب، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد هيش مي:

 لسيد  لشزير  ملحترم،

كتمحور  الوزير  السيد  بها  راسلناكم  مهمة  املسألة  واحد  عندنا 
حول التكلفة الباهظة ديال PCR اللي فرضتوها على الجالية املغربية 
بالخارج، اللي كتكلف يوميا مليار ما يفوق مليار و600، والوزارة ديالكم 
ديال  الشركات  راسلنا  احنا  ألن  األوربية،  الدول  ما�ضي  فرضتها  اللي 
الطيران والجمعيات في أوروبا قال لك الوزارة ديالكم اللي فرضتها على 
الجالية، وهاد6 تكلفة باهضة، تخيل السيد الوزير، كاين اللي عندو 
3 4 5 في العائلة كيخلص 500 600 أورو باش يجي هاد زيد مصاريف 
ديال الطيارة، هاد 500 وال 600 أورو راه مفروض عليه يعطيها لّباه 
يعطيها لخوه، يعطيها الختو، راه محتاجين فيها، عالش نعاونو بها الناس 
لهيه؟ وكاينة مسألة أخرى، السيد الوزير، واش هذا هو التشجيع ديال 
 PCR السياحة باملغرب؟ كاين دول أخرى كتنافس معنا، ألن محيدين
كيكتفيو غير بجواز ديال التلقيح، وكاين مسألة أخرى ديال البواخر، 
السيد الوزير، احنا عامين واحنا كانتسناو فهاد البادرة ديال سيدنا 
هللا ينصرو، ومع العلم أننا كنشوفو التكلفة ديال الباخرة كانت 1600 
درهم بالصة 2 باليص وطوموبيل دابا اصبحت 500-600 ألف فرنك، 
بالصة 2 باليص وطوموبيل، كاينة السيد الوزير، احنا البارح وقعت لنا 
هاد املسألة هاد6، والجالية كتنتظر منا الكثير، السيد الوزير، ولكن 
احنا باش نحفزوهم ونوضحو لهم األمور ونسهلو عليهم األمور هذا كاين 

طلب استعجالي، السيد الوزير، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، أستسمح ولكن ما بقاش عندكم التوقيت 

حسب la régie السيد، نمر، كاين �ضي تعقيب آخر؟ السيد الرئيس، 
تكلمنا مع la régie أكدوا لينا بأنكم، ايوا، طلبنا من la régie راه تكلم 
معهم السيد األمين، تكلم معهم، ما بقاش، تفضلوا، رد السيد الوزير، 

رد السيد الوزير.

 لن ئب  لسيد  ملهد6  لف طمي:

السيد الرئيس، راه كاين إشكال السيد الرئيس، ما يمكنش تنقص 
لنا حقنا في..

 لسيد رئيس  لجلسة:

هللا يخليكم السيد السيد النائب، هللا يخليكم السيد الرئيس، راه 
تكلمنا مع la régie وأكدوا لنا بأنكم وا..، تفضلوا السيد الوزير، تفضلوا 
السيد الوزير، هللا يخليك، تفضلوا السيد الوزير. تأكدنا تأكدنا، هللا 
يخليكم، السيد الرئيس، هللا يخليكم، غتجلسوا هاد رمضان، تكلمنا 
مع la régie أكدوا لنا بأنه ما بقاش الوقت، وتفضلوا، السيد الوزير، 
من فضلك هذا رمضان بالتي، غنعطيكم 10 الثواني، تفضلوا، تفضلوا 
10 الثواني السيد السيد النائب، 10 الثواني وتفضلوا السيد النائب، 

تفضلوا، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  ملهد6  لف طمي:

ما عنديش، آه، شكرا، السيد الوزير املحترم في 20 ثانية، النقل 
املدر�ضي، النقل املدر�ضي واحد العدد ديال الجمعيات كيبدلو واحد 
ديال   matriculée فيهم   malheureusement 70% كبير،  املجهود 
الدولة، سواء الجماعة سواء الوزارة، هللا يجازيك بخير، واش هادو 

تخذاو بعين اإلعتبار وال ال؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد  بالتي  أستسمح  الوزير،  السيد  رد  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير، تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب، باقي اعطينا األصالة 
واملعاصرة، تفضلوا السيد الوزير، ال، ال، تفضلوا السيد الوزير، رد 

السيد الوزير، ال ، ال، هللا يخليكم، تفضلوا السيد الوزير، تفضلوا.

 لسيد محمد عبد  لجليل وزير  لنقل و للشجستيك:

 m-rouge غاد6 نرد على السؤال التالي، هادو اللي عندهم السيارات
ما داخلينش في الدعم، هذا قرار تخاد يقدر ما يكونش صائب، ولكن 
هذا هو القرار اللي تخاذ، بالنسبة لالئحة اللي تطلب بها السيدة النائبة 
ما�ضي احنا عندنا �ضي حاجة ما نخبعو وال ما ندركو، ألن ما هو خصنا 
أيضا نحترمو املعلومات الخاصة ديال الناس، ونتكلمو فهاد األمر قانوني 
ألنه واش من حقنا �ضي وليد صغير يم�ضي من بعد املدرسة يقولو باك 
عندو جوج طاكسيات وال عندو كار وال جوج، إذن أنا الحاجة اللي يمكن 
لي نعطي هي املعلومات بدون ما نعطي األسماء نقدر نقولك شحال من 
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دعم تقدم للطاك�ضي واحد، شحال من دعم تقدم لجوج، شحال من 
دعم تقدم لثالثة، وشحال كاين ديال الناس اللي وصلوا لهم الدعم 
ألكثر من 40 سيارة أجرة، ولكن حتى فهاد املسألة هاد6 هل يمنع في 
املغرب إنشاء شركة لسيارات األجرة، هذا غير ممنوع، إال بغا �ضي واحد 
يكر6 املأذونيات ويخدم 50 سيارات أجرة هذا السيد يعني تيدير مبادرة 
ومقاول وخصنا نشجعوه بالصت ما نخليو هاد القطاع بهاد الهيكلة ديالو 
اللي تنعرفو احنايا ألنه فين ما مشينا في جميع البلدان تنلقاو الشركات 
ديال الطاكسيات ما�ضي جميع الطاكسيات كل واحد عندو الطاك�ضي 
ديالو، هاد6 نقطة بغيت نوضحها، بالنسبة العمل اللي لهيكلة القطاع 
بالطبع عندنا تصور وهاد التصور هذا ملي بدينا بغينا نشاركو املهنيين 
وجلسنا مع املهنيين وبدينا نشوفو شنو هما يعني األوراش األولية اللي 
خصنا نعملو فيها ولكن وقعت األزمة وبالطبع كان خصنا نتخالو على 
العمل االستراتيجي باش اللي وقعتنا فيه األزمة، بالنسبة لألثمنة ديال 
القضية ديال PCR تنشكروكم عليها، بالطبع خصنا نحيدوها ولكن 
راه ما�ضي وزارة النقل اللي مقررة تلزمها على املواطنين، الحكومة قرار 

أيه، شكرا على السؤال وغاد6 نعملو  حكومي خاصو يخاد، وشكرا 

جاهدين باش نحلو هاد املشكلة هاد6 بالنسبة القضية ديال..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في 

هذه الجلسة ننتقل إلى قطاع التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة، 

سؤال حول االستراتيجية القطاعية في مجال األسرة للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ال السيد 

النائب، ال، السيدة النائبة تفضلي.

 لن ئبة  لسيدة سشمية قدير6:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيدة  لشزيرة  ملحترمة،

إذا  التي  األولى  والخلية  للمجتمع  األساسية  اللبنة  األسرة  تعتبر 

مؤخرا  عرفت  ولقد  املجتمع  انهار  انهارت  وإذا  املجتمع  صح  صحت 

األوضاع املعيشية لألسر املغربية تدنيا كبيرا تدهورت معه ثقة املواطن 

في املؤسسات بشكل غير مسبوق، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن ما 

إذا كانت لوزارتكم سياسة قطاعية واقعية كفيلة بتحسين وضعية 

األسر املغربية، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

 لسيدة عش طف حي ر وزيرة  لتض من و إلدم ج  الجتم عي 
و ألسرة:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

في البداية أشكركم على هاد السؤال والبد من التذكير أن النهوض 
بأوضاع األسرة املغربية هو شأن مجتمعي تنخرط فيه جميع مكونات 
الحكومي  البرنامج  في  وردت  أوراش  عدة  خالل  من  وذلك  الحكومة 
إلى تدعيم ركائز الدولة االجتماعية، منها طبعا تنزيل الورش  وتسعى 
امللكي للحماية االجتماعية الذ6 يعتبر أداة أساسية لتحقيق التنمية 
التعويضات  تعميم  اإلجبارية،  الصحية  التغطية  تعميم  املستدامة، 
العائلية، توسيع االنخراط في أنظمة التقاعد، تعميم االستفادة من 
التعويض عن فقدان الشغل. وأيضا برنامج جديد اللي طلقاتوا الوزارة 
اللي هو مغرب التمكين والريادة، فمغرب التمكين كانت فيه 800 ديال 
إمرأة  ألف   36 فيه  والريادة  التمكين  مغرب  دابا  فالداخلة  النساء 
مواكبة ديالهم بواحد الغالف مالي ديال 250 مليون ديال الدرهم اللي في 
جميع الجهات بمعدل 3000 إمرأة بكل جهة، وهذا عندو قيمة مضافة 
على حياتهم وعلى أسرهم. أيضا بالنسبة لألسر اللي عندها أشخاص 
في وضعية إعاقة تم إطالق برنامج ديال 48 مليون الدرهم لألنشطة 
املدرة للدخل اللي هو غاد6 يمكن من واحد 200 مشروع على األقل 
في كل الجهة بجميع الجهات ديال اململكة، وكما تعلمون فاالستراتيجية 
الجديدة لوزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة الشعار ديالها هو 
أسرة متماسكة رافعة للتنمية االجتماعية الدامجة واملستدامة، وهذا 
ليقيننا بأن األسرة هي اللبنة األساسية اللي ال بغينا املجتمع يصلح الزم 
نركزوا على األسرة، وهي يعني واحد 3 األبعاد مهمة فهاد االستراتيجية: 

أوال إدماج بشكل عرضاني قضايا األسرة في جميع.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب للسيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة سشمية قدير6:

وكر   لسيد  لرئيس،

نشكركم السيدة الوزيرة على جوابكم، وإننا إذ نثمن هذه الدينامية 
الجديدة للسياسة القطاعية، فإننا نعتبر أن التفعيل السليم للبعد 
الدستور6 لهذا املجال ال يمكن أن يتحمله قطاع حكومي بمفرده، 
بقدر ما هو مسؤولية وطنية مرتبطة بجعل األسرة املغربية في صلب 
الحقوقي  االجتماعي،  االقتصاد6،  ببعدها  العمومية  السياسات 
والتضامني، من أجل بناء مجتمع تعادلي تسوده املساواة وتكافؤ الفرص 
كي  للثروة،  واملنصف  العادل  التوزيع  وكذلك  االجتماعية،  والعدالة 
يستفيد جميع املغاربة من خيرات وطنهم، كل هذا بعيدا عن الحلول 
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املرحلية واإلجراءات الترقيعية التي أبانت عن محدوديتها في معالجة 
املشاكل االجتماعية.

السيدة الوزيرة، لقد دعا صاحب الجاللة امللك نصره هللا في أكثر 
من مناسبة، إلى هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات العمومية 
في مجال الحماية االجتماعية لتحسين ظروف عيش مغاربة وحمايتهم 
من الفقر والهشاشة، فال ينقصنا إذن إال املزيد من اإلرادة السياسية 
والسرعة في التنزيل على أرض الواقع، كي يلمس املواطن املغربي كل هذه 

املشاريع فعليا وينعكس ذلك إيجابيا على حياته اليومية وهللا املوفق.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى السؤال املوالي سؤال 
عن تأخر صرف املستحقات املالية لسنتي 2021 و2022 الخاصة بدور 
النواب  والسادة  للسيدات  االجتماعية  الرعاية  ومؤسسات  الطالب 

املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد نشر  لدين آيت  لح ج:

 لسيد  لرئيس،

عن  اإلفراج  سيتم  متى  عن  أسائلكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 

مستحقات دور الطالب وكذا مؤسسات الرعاية االجتماعية؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

 لسيدة عش طف حي ر وزيرة  لتض من و إلدم ج  الجتم عي 
و ألسرة:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

في البداية أشكركم على هاد السؤال، بالنسبة للدعم املنح ديال 

 2020 كانت  ديال سنتين،  تأخير  كان  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات 

و2021، فاشتغلنا على صرف 2020 كلها و2021 تصرفات دابا ل 6 

الجهات، واليوم مشات مراكش هي 7 الجهات والجهات األخرى هاد 

األسبوع غاد6 تصرف، هي فقط مسألة ديال يعني واحد العدد كبير 

ديال امللفات اللي خصها درسها التعاون الوطني، فراه املصالح كلها 

منكبة حاليا باش يكون يعني الصرف ديال املنح ديال 2021 وأطلقنا 

حتى 2022 باش تكون قبل من يونيو إن شاء هللا، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد نشر  لدين آيت  لح ج:

السيدة الوزيرة، حكومتكم طلقتوا عليها حكومة اجتماعية، وبالتالي 
كتمس واحد الطبقات هشة، نسائلكم هل فعال أنتم حكومة اجتماعية؟ 
ونالحظ أن بعض املؤسسات أو بعض املؤسسات االجتماعية اليوم 
عنهم  املتخلى  األطفال  للشارع،  نخرجوهم  خصنا  مسنين  كنشوفوا 
خصهم يخرجوا للشارع، الطالبات خصهم يخرجو للشارع أو خصهم 
يهدرو، الهدر املدر�ضي، بهاذ التصرف اللي كتقول بأنه سّبقنا جهات 
على جهات هاذ6 كنعتبر أنها حكومة غير مسؤولة في هاذ القطاع ديال 
القطاع االجتماعي، وبالتالي أن وسائل اإلعالم اللي كتخدم حكومتكم 
وكتوصفكم بأن كل حكومة اجتماعية هي غالطة وخاص املغاربة يعرفو 
بأن هاذ الحكومة بعيدة على ما هو اجتماعي، خاصة وأن الغالء املعي�ضي 
اليوم تيمس وتيضرب في العمق املواطن املغربي، وكنجيو لقاو ذاك 
الرجل املسن هاذ املسؤول اللي في هاذ املؤسسة وغالبا تيكون سيا�ضي، 
يم�ضي يدير الطبق أو يم�ضي يعطي من ديالو يستحيل، ولهذا السيدة 

الوزيرة، أدعوكم لإلسراع باإلفراج على هذا املبلغ املالي، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ رد السيدة 
الوزيرة.

 لسيدة عش طف حي ر وزيرة  لتض من و إلدم ج  الجتم عي 
و ألسرة:

الوطني  التعاون  تاريخ  في  مرة  أول  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
مت على 2028، هاذ6 مسألة فقط 

ّ
املنح كتصرف في السنة ديالها، تكل

صرف املنح، والجهات اللي تسّبقات هي الجهات 
ّ
دراسة امللفات باش ت

القروية ونعطيك الالئحة ديالها، فإذن يعني ممكن تنّوهو بالعمل اللي 
قمنا به أننا تداركنا 3 ديال les exercices في سنة واحدة، بحيث 2020-
2021 و2022 وغاد6 نطلقو حتى 2023 باش تكون قبل ما يبداو الناس 
يشتغلو، وأنا ملتزمة بالكالم اللي كنقول وهاذ6 أول مرة كتخرج املنح 
قبل من شهر 6، املنح كتم�ضي في شهر 12 هي اللي كتم�ضي، هاذ6 أول 

مرة غاد6 تكون قبل من شهر 6، وشكرا لكم على تفهمكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

نمر إلى السؤال املوالي حول برامج التعاون الوطني لدعم الفئات 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املستهدفة، 

واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة خديجة حجشجي:

وكر   لسيد  لرئيس،

نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة، عن تقييمكن لوضعية الخدمات 
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املقدمة على الصعيد الترابي من قبل التمثيليات الجهوية واإلقليمية 
ملؤسسة التعاون الوطني؟ ما هي التدابير املتخذة لتعزيز الحكامة في 
تدبير املؤسسة على املستوى املركز6 والترابي من خالل تعيين كفاءات 

ذات الخبرة في املجال في مراكز القرار؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

 لسيدة عش طف حي ر وزيرة  لتض من و إلدم ج  الجتم عي 
و ألسرة:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

أشكركم على سؤالكم، مؤسسة يعني الدعم للتعاون الوطني عن 
طريق 4240 مؤسسة، كتستافد 510 آالف مستفيد، هو فعال كان في 
وضعية شوية متدهورة، فاحنا كنشتغلو حاليا على تجويد الخدمات 
بإطالق برنامج جسر اللي سمعتو عليه اللي هو تجديد االجتماعي األخضر 
واملبتكر، وهاذ الجيل فيه تحسين االستهداف، فيه كيما قلتو باش 

نجّودو الحكامة استعملنا الرقمنة، واستعملنا مراكز القرب وأيضا..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب للسيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة خديجة حجشجي:

السيدة الوزيرة املحترمة، نقائص تعتر6 تسيير مؤسسة التعاون 
ورؤيتها  املؤسسة  وهيكلة  الحكامة  هيئات  مستوى  على  الوطني 
االستراتيجية، لذلك نسجل أن هذه املؤسسة أمام تجاذبات التدبير 
أصبحت  الحيوية،  االجتماعية  األجندات  حساب  على  لها  السيا�ضي 
من  حالة  يعيش  البشر6  وعنصرها  واضحة  مهنية  لهوية  مفتقدة 
اإلحباط والرغبة في مغادرة املؤسسة إلى قطاعات أخرى، جّراء البرامج 
الغير مدروسة واالستراتيجيات التي ال تراعي لخصوصية املجال الترابي 
واضحة  غير  للعمل  القانونية  واإلطارات  املنقوصة،  العمل  وآليات 
لوحدهم  تركوا  املؤسسة  في  العاملين  وكأن  موجودة،  غير  وأحيانا 
التسيير  لتكاليف  ها 

ّ
جل في  تفتقر  التي  للبرامج  الهائل  الكم  ليواجهوا 

والتدبير اليومي، االنخفاض العدد6 للموارد البشرية حيث أن بعض 
املراكز تعرف خصاصا في الكفاءات وخاصة املتخصصين النفسانيين 
والقانونيين واملساعدين االجتماعيين واملرّبيين، عدم تفعيل التدابير 
الجبائية والتنظيمية التي من شأنها الرفع من موارد املؤسسة، ارتفاع 
نفقات األجور التي تشكل %89 من ميزانية الدولة، السيدة الوزيرة 
املحترمة، إن الوضعية االقتصادية االجتماعية صعبة للغاية بسبب 
تداعيات األزمة العاملية، هذه التداعيات املتمثلة في ارتفاع األسعار، 

إشكالية البطالة، تراجع..

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
السيدة الوزيرة.

 لسيدة عش طف حي ر وزيرة  لتض من و إلدم ج  الجتم عي 
و ألسرة:

السيدة النائبة املحترمة، فيما يخص تدارك الخصاص هاد السنة 
رصدنا واحد امليزانية ديال 200 مليون ديال الدرهم لتأهيل املراكز ديال 
 les ressources التعاون الوطني، وأيضا شراكات من أجل تعزيز يعني
humaines يعني املوارد البشرية للتعاون الوطني وهناك برنامج تكوين 
ديال األطر ديال التعاون الوطني اللي غاد6 ينطلق اللي تم تحديدو 
على  تساؤلكم  من  الثاني  الشق  الجزء  يخص  فيما  ينطلق،  وغاد6 
أن تعيين الكفاءات ذات الخبرة هي املرافق هاد املؤسسة هي حسب 

النصوص القانونية والتنظيمية الجار6 بها العمل، وشكرا لكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

نمر إلى السؤال املوالي حول برامج التعاون الوطني لدعم الفئات 
املستهدفة للسيدات والسادة، ال اسمحو ليا، أستسمح، السؤال األخير 
االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  بعض  الوضعية  آني حول  هو سؤال 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة زينة  دحلي:

 لسيدة  لشزيرة،

 لس دة  لشزر ء،

 لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

نظرا للدور األسا�ضي اللي كتقوم به مؤسسة الرعاية االجتماعية في 
التنشئة االجتماعية وإعادة اإلدماج فئات عريضة من املجتمع اللي في 
وضعية صعبة كنسألوكم السيدة الوزيرة حول السياسة العمومية 
ذات الصلة بمؤسسات األعمال االجتماعية اللي بديتو كتشتغلو وشنو 

هو التصور ديالكم من أجل النهوض بهاد املؤسسات؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

 لسيدة عش طف حي ر وزيرة  لتض من و إلدم ج  الجتم عي 
و ألسرة:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،
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تجويد  على  حاليا  نشتغل  فعال  هو  السؤال،  هذا  على  أشكركم 
مراكز مؤسسات الرعاية االجتماعية، أوال باإلضافة البرامج اللي تكلمتي 
عليها، تسريع إخراج القانون 65.15 اللي خرجات منو 8 ديال املراسيم 
باش  نعدلوها  اللي كنشتغلو عليها وغاد6  املراسيم  ديال   14 وباقية 
نضيفو لها مسائل مهمة اللي هي مثال مشروع املؤسسة اللي ما كانش، 
التنمية املستدامة ما كانتش، الجودة ما كانتش بداك الشكل يعني 
حسب املعايير اللي هي معايير مضبوطة، فهذا املشاريع هاد املراسيم 
كتشتغل عليهم حاليا الوزارة إلخراجهم في أقرب وقت، بالنسبة يعني 
أيضا من جانب آخر تم إغناء دفاتر التحمالت بعناصر من االستراتيجية 
الجديدة القطب خاصة ضفنا يسمى بالحاضنة االجتماعية ألن هناك 
تأهيل حاليا تأهيل البنية التحتية، تكلمت على تكوين األطر ولكن هناك 
املستفيدين خاصة بالنسبة األطفال اللي كيوصلو ل 18 سنة كاين 
مشكل فحاليا دمجنا مشروع ديال الحاضنة االجتماعية ملواكبة هاد 
األطفال منين يوصلو ل 18 سنة يكون عندهم مشروع منهي لتسهيل 

إدماجهم، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة زينة  دحلي:

املوضوع  هاد  حول  توضيحاتكم  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
واإلكراهات املرتبطة به، كنعرفو السيدة الوزيرة الدور األسا�ضي اللي 
كتقوم به هاد املؤسسات االجتماعية في بالدنا في ترسيخ قيم التكافل 
والتضامن والتماسك االجتماعي بالنسبة لألشخاص في وضعية صعبة 
بجميع الحاالت ديالهم، كنعرفو السيدة الوزيرة هاد الدور اللي كتقوم 
به هاد املؤسسات وكنوهو به في الصحة، في املواكبة، في الدراسة، 
في التنشئة االجتماعية، في محاربة الهدر املدر�ضي، في يعني مجموعة 
هذا ولكن السيدة الوزيرة الحظنا مؤخرا أنه كاين واحد تراجع كبير 
في املردودية ديال هاد املؤسسات، كاينين مشاكل السيدة الوزيرة هو 
أنه كاين في قلة الكفاءات املؤطرة، قلة املوارد البشرية املؤطرة، كاين 
مشكل ديال سوء التدبير والتسيير، كاين مشكل في شروط اإلقامة، 
صعبة  وضعية  في  أطفال  كتتستقبل  اللي  املؤسسات  بعض  كاينين 
وأحداث جانحين اللي خاصهم normalement واحد املواكبة وواحد 
العناية خاصة نظرا لوضعيتهم االجتماعية والنفسية، السيدة الوزيرة 
بال ما ننساو األطفال اللي كيبلغو السن 18 سنة وكانوا مضطرين باش 
يخرجو من هاد املراكز وكانوا عرضة للشارع، هنا كنطرحو مجموعة 
من عالمات االستفهام على الحكومات السابقة اللي ما واكباتش هاد 

املوضوع، وبالتالي..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضلوا 
السيد النائب فيما تبقى من الوقت.

 لن ئب  لسيد يشنس بن سليم ن:

وكر   لسيد  لرئيس،

الحماية االجتماعية ومن  برنامج متكامل ديال  الحكومة هي  هاد 
ضمنها ما تقوم به الوزيرة، وبالتالي أنه..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، رد السيدة الوزيرة.

 لسيدة عش طف حي ر وزيرة  لتض من و إلدم ج  الجتم عي 
و ألسرة:

يعني  إخراج  تسريع  بصدد  نحن  باللي  تنقول  باإلضافة  إذن 
 les familles القوانين اللي باقية من 65.15 وبما فيها األسر املستقبلة
d›accueil اللي ما كانتش اللي غاد6 نضيفوها، وتكلمت على الحاضنات 
االجتماعيات، وهناك أيضا يعني هناك تعاون ما بين القطاعات خاصة 
في الحالة اللي تكلمتي عليها ديال األطفال الجانحين، فنحن نشتغل على 

تصور اللي غاد6 يحل هاد املشكل إن شاء هللا، وشكرا لكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

إذن شكرا للسيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وننتقل اآلن إلى آخر قطاع مبرمج وهو قطاع الشباب والثقافة والتواصل، 
التاريخية للسيدات  املآثر واملباني  سؤال حول صيانة وترميم وتهيئة 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد سعيد أتغالست:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير، توجد العديد من املآثر واملباني التاريخية ببالدنا في 
وضعية كارثية ولم يتم الشروع في ترميما وتهيئتها بعد، مما قد يعرضها 
لالنهيار في أ6 لحظة، لذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي 

تتخذونها لحماية هاد املباني واملآثر التاريخية.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

و لثق فة  وزير  لشب ب  بنسعيد  مهد6  محمد   لسيد 
و لتش صل:

وكر   لسيد  لرئيس،

شكرا السيد النائب على هاد السؤال اللي عندو أهمية خاصة خاصة 
واحنا كنحتافلوا بشهر التراث دوليا وبالطبع وطنيا. أوال بفضل إطالق 
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املبادرة امللكية السامية لتثمين املدن العتيقة التي شملت كل املدن 
التاريخية، بحال فاس، مكناس، مراكش، سال، تطوان، الصويرة، الدار 
البيضاء، الرباط وغيرها من املدن، باإلضافة للمدن العتيقة فإن جل 
املعالم التاريخية واألثرية املتميزة في املغرب تستفيد من برامج الترميم 
ورد االعتبار والتهيئة بشكل مستمر ودائم، كما أن الوزارة تساهم في 
ترميم عدد من املعالم التي تقع تحت مسؤولية الجماعات الترابية كذلك 
باتفاق مع املجالس الجهوية، وتواكب وتؤطر هذه األخيرة في مجال التراث 
من أجل خلق تكامل بين تدخالت الوزارة واملجالس الجهوية واملحلية، 
وخالل هذه السنة تمت برمجة إصالح عدد من املآثر التاريخية مثل 
املدينة البرتغالية بالجديدة، الحائط التاريخي ملسجد حسان بمدينة 
الرباط، موقع لسيسكو بالعرائش، أغماد بمراكش وليلي بمكناس، شالة 
بالرباط، املدرسة املرينية بسال، متحف محمد بن عبد هللا بالصويرة، 
وكذلك عدد من األماكن التاريخية بمدينة مراكش وأكادير مثل قصر 
الباهية، ضريح السعديين، قبة املرابط وموقع أكادير أوفال  البديع، 
وغيرها. هادو اللي تبرمجوا، حاليا نحن كندرسوا كذلك إمكانية في إطار 
شراكات مع قطاعات أخرى بالنسبة لقصر البحر في آسفي وكذلك في 
إطار شراكات على الصعيد الدولي بالنسبة لفكيك وما أدراك ما فكيك 
واإلشكاليات اللي عانت في السنوات السابقة. حاجة أخرى كنزلوا كذلك 
مشروع الرقمنة على كل املواقع التاريخية اللي عندو أهمية كبيرة، حيت 
سيجعل عملية الترميم أسهل على الخبراء إذ سيتمكنون من التصوير 
الثالثي 3D وضبط شكل البنايات واملواقع، والحاجة النقطة املهمة 
هي une fois غيترمم هاد املواقع كلها نحن احنا خدامين كنديروا دابا 
شركات مع الخواص عالش؟ باش يكونوا مداخيل أكثر باش هاد التراث 
املغربي، هاد التراث التاريخي اللي عندوا اهتمام يعني كل �ضي كيهتم به ما 

نبقاوش دائما نقلبوا له على امليزانية.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.

 لن ئب  لسيد سعيد أتغالست:

وكر   لسيد  لشزير،

في  املربحة  املشاريع  أحد  أهم  األثر6  التراث  في  االستثمار  يعد 
االقتصاديات املعاصرة، ليس فقط ألنه يعكس هوية الشعوب والحقب 
التاريخية والحضارية التي مروا بها، وإنما باعتباره رافعة من رافعات 
التنمية حاليا، لكن مع األسف السيد الوزير الحكومات السابقة لم تولي 
أ6 اهتمام لهذا املجال خاصة فيما يتعلق باملآثر التاريخية في املغرب، 
التي توجد العديد منها في وضعية سيئة منها ما لم يتم ترميمه بعد أو بدأ 

الترميم وتوقف بدون سبب واضح.

السيد الوزير، نعلم أنكم ورثتم هذه الوضعية الصعبة، ولكننا 
متفائلون بما تقومون به في مجال حماية املآثر التاريخية، وكلنا أمل أن 

تواصلوا مجهوداتكم الجبارة التي تبذلونها للنهوض بهذا القطاع عن 
طريق تقوية الترسانة القانونية، وذلك لتوفير الحماية القانونية لهاد 
املآثر، مواصلة الحماية املادية من أجل تيسير سبل وآليات الحفاظ 
عليها ورد االعتبار لها، جرد املعالم التاريخية عبر التراث الوطني وذلك 
من خالل تدوينه وتوثيقه عن طريق التخزين الرقمي، عقد اتفاقيات 
شراكة مع الفاعلين وخاصة الجماعات املحلية واملجتمع املدني للحفاظ 

على موروثنا الوطني.

إقليم  أن  علما  أحيطكم  أن  الوزير  السيد  الفرصة  تفوتني  وال 
أزيالل إقليم غني بالتراث املاد6 والالماد6 وأن الزوايا لعبت دورا هاما 
في مكافحة االحتالل والدفاع عن ثوابت األمة، ولعبت كذلك أدوار 
اجتماعية والسياسية ودينية حيث نجد زاوية أحنصال األم وفروعها 

بتامكة وزاوية أيت..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ فإذن نمر 
إلى السؤال املوالي عن إحداث دور الشباب بالعالم القرو6 للسيدات 
للوحدة والتعادلية،  النواب املحترمين من فريق االستقاللي  والسادة 

تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  ملنعم  لفت حي:

ما كاينش السيد الرئيس، ما كاينش السؤال.

 لسيد رئيس  لجلسة:

ديالكم،  السؤال  طرحوا  تفضلوا  النائب  السيد  ياهللا  نمر  إذن 
تفضلوا السيد النائب تفضلوا.

 لن ئب  لسيد عبد  ملنعم  لفت حي:

السيد الوزير، ال يخفى عليكم السيد الوزير أهمية دور الشباب 
بالعالم القرو6 ملا لها من أهمية قصوى في عملية التنمية االجتماعية، 
األمر الذ6 يدعوا للتساؤل عن اإلجراءات والتدابير املتخذة إلحداث دور 

الشباب بالعالم القرو6 وتعميمها؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

و لثق فة  وزير  لشب ب،  بنسعيد  مهد6  محمد   لسيد 
و لتش صل:

شكرا السيد النائب على هاد السؤال، كيفما كتعرفواdéjà تكلمنا 
عليها وزارة الشباب تتوفر حاليا على 670 دار الشباب على الصعيد 
العالم  في  بالوسط الحضر6 و292 مؤسسة  378 مؤسسة  الوطني، 
القرو6 يعني تقريبا واحد %44، هذا وتهدف الوزارة في إطار مخطط 



0ش95 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1450–004شوال14430  )006ما202206( 

عملها إلى توسيع شبكة دور الشباب بشراكة مع الجماعات الترابية 
خاصة املتواجدة بالعالم القرو6 وذلك وفقا للخصاص املعبر عنه مع 
التدبير املشترك لهذه املؤسسات  آليات  التمويل ووضع  املساهمة في 
بين الوزارة والجماعات املعنية وكذلك وزارة الفالحة ووزارة التشغيل 
التي سنحاول أن نعمل معهم على شركات من أجل جعل دور الشباب 
بالعالم القرو6 قادر على تكوين الشباب في املجال االقتصاد6 عبر 

مواكبة مشاريعهم.

وعموما فإن الوزارة تشتغل بكل جدية االزمة إلنجاح ورش تحديث 
وتطوير مؤسسات دور الشباب بمنظور يراعي تأهيل وتحسين البنية 
واألنشطة  البرامج  وتطوير  تجويد  وكذا  املؤسسات  لهذه  التحتية 
التي تحضنها دور الشباب، ما تبقاتش في الحيط فقط ولكن كذلك 

التنشيط.

وفي هذا الصدد، فإن الوزارة أعلنت هذه السنة على برمجة 200 دار 
شاب و50 مخيم من أجل ترميمهم وتجهيزهم يعني على الصعيد الوطني 
تقريبا 50 دار الشباب مبرمجة في العالم القرو6، نذكر على سبيل املثل 
يعني دار الشباب بسيد6 بوزني بإقليم الحسيمة ودار الشباب بجماعات 
بني عبد هللا املغلقة منذ إنشائها والتي هي في طور التجهيز واإلثنين سيران 
النور خالل بداية السنة القادمة إن شاء هللا، تكلمت على هاد 2 ديور ..

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب للسيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  ملنعم  لفت حي:

تقدرون جسامة  أنكم  الوزير على جوابكم، الشك  السيد  شكرا 
املسؤولية امللقاة على عاتقكم فيما يخص تعميم دور الشباب وتقريب 
خدماتها من الفئات الشباب حتى تقوم بالوظائف املنوط بها على الوجه 
املطلوب، وبالتالي السيد الوزير إن تعميم دور الشباب وإعادة االعتبار 
للموجود منها حتى تستعيد مكانتها ودورها التأطير والتكويني في حاجة 
إلى برامج إلى برنامج استعجالي قادر على تعزيز مغرب الكفاءات، بالنظر 
ملا يتوفر عليه الشباب من مؤهالت تمكنهم من تحقيق طموحاتهم في 
االندماج واالرتقاء االجتماعي واالنخراط في املشروع املجتمعي من خالل 
منح الفرص للشباب بمختلف مناطق اململكة بما فيها في العالم القرو6.

وفي هذا السياق السيد الوزير البد من اإلشارة إلى معاناة الشباب 
إقليم ذو طابع قرو6 من مظاهر اإلحباط  باعتباره  الدريوش  بإقليم 
واليأس في غياب دور الشباب، خاصة وأن اإلقليم فيه 23 جماعة، 
جماعة واحدة فقط هي اللي كتوفر على دار الشباب، وهاد دار الشباب 
اللي متوفرة فيها خصاص بالنسبة للعنصر البشر6 وبالنسبة للتجهيز، 
كنتمنى من الوزارة ديالكم السيد الوزير أنه تعملوا على األقل على 
تدعيم دار الشباب املوجودة في جماعة ميضار، وإنشاء دور الشباب 
أخرى خاصة بالجماعات الكبرى باإلقليم بحال بن الطيب، تمسمان، 

عين زهرة، ودار الكبداني، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ رد السيد 
الوزير.

و لثق فة  وزير  لشب ب،  بنسعيد  مهد6  محمد   لسيد 
و لتش صل:

البشرية هي إشكالية عامة لألسف  فقط اإلشكالية ديال املوارد 
حلول  هناك  عليها،  وتكلمنا  والجهات  األقاليم  مجموعة  في  نعيشها 
نحاولو نقترحوها، بعض املرات بشراكة مع الجماعات املعنية باألمر 
ألنهم كيوفروا لنا موارد بشرية، كيبقى التكوين آنذاك اللي كنقترحوه 
إيال كان في مجال الشباب أو مجال الثقافة، ونقطة أخرى بغيت نتكلم 
عليها في الحقيقة هي املبادرة اللي بغينا نطلقو في األشهر القليلة ديال دار 
الشباب متنقلة اللي هي في الحقيقة الهدف ديالها هو العالم القرو6، 

والتحد6 منها هو نحاولو نوصلو للشباب هاد األنشطة..

 لسيد رئيس  لجلسة:

بعض  ملضامين  التصد6  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترمين من فريق  النواب  والسادة  للسيدات  املسيئة  الفيديوهات 

التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة زينب  لسيمش:

للتصد6  املتخذة  استراتيجيتكم  حول  هو  الوزير  سيد6  سؤالي 
لبعض الفيديوهات املسيئة وأصحاب صانعي املحتوى التافه ألن بحال 

اللي كتعرفوا أن هاد ال�ضي أصبح يمس بالهوية ديالنا املغربية؟ شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

و لثق فة  وزير  لشب ب،  بنسعيد  مهد6  محمد   لسيد 
و لتش صل:

وكر   لسيد  لرئيس،

يخص  فيما  أنه  إال  البداية  في  اإلشارة  تجدر  النائبة،  السيدة 
الشق املتعلق بمواقع التواصل االجتماعي في التشريع الوطني املتعلق 
باإلعالم واالتصال يؤطر وينظم ما يتم نشره على وسائل اإلعالم محدد 
اإلذاعة  وفي   88.13 القانون  واإللكترونية،  الورقية  الصحافة  في 
التلفزيونية القانون 77.03، والقانون ديال الهاكا القانون 11.15، أما 
التجاوزات القانونية املرتبطة بتصوير فيديوهات داخل البيوت املغربية 
توثق الحياة الخاصة لألفراد ونشرها على مواقع التواصل االجتماعي 
فإنها ال تخضع لرقابة التشريع الوطني املنظم ملجال اإلعالم واالتصال، 

والذ6 ال يطال مضامين اليوتوب وغيره من املواقع التواصلية؛
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وفيما يتعلق بممارسة أساليب القذف والتهديد والعنف فإن املشرع 
اختصاص  من  الجنح  هذا  جعل  قد  النائبة،  السيدة  أنتم  املغربي، 
رأت  إذا  املتابعة  تحريك  يمكنها  التي  القضائية  للسلطة  الحصر6 
تجاوزات من هذا القبيل بهذه الفيدوهات، وذلك بناء على شكاية من 
املتضررين، وبالتالي فإن ما دامت التدابير التشريعية الوطنية تكفل 
احترام حقوق املواطنين وتمنع املس بها أنه يحق لكل من يرى نفسه 
متضررا اللجوء إلى القضاء، أما حدود تدخل الوزارة فهي ال تتجاوز 
ما هو تحسي�ضي وتوعو6 داخل دور الشباب واملراكز الثقافية، وهو ما 
نسعى اليوم العمل عليه عبر جعل هذه الفضاءات مكان تأطير للشباب 

والجمعيات، شكرا .

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة زينب  لسيمش:

هاد ال�ضي اللي تنطلبو منكم السيد الوزير، السيد الوزير، تجدر 
اإلشارة أن السب والقذف والتشهير على منصات التواصل االجتماعي 
أصبحت ظاهرة تقض مضجع الجميع لذلك وجب التصد6 لها بحزم 
عن طريق التطبيق الصارم للقوانين، طبعا نحن مع حرية التعبير وندافع 
عنها لكن الفرق بينهما يصعب ضبطه وتقييده، كما ال يخفى عليكم أن 
املشرع هو اإلبن البار لبيئته الذ6 يعكس نظرة املجتمع لذا وجب سن 
الخاصة  الحياة  وحماية  العامة  املصلحة  على  للمحافظة  تشريعات 
للمغاربة، تصورو معا6 أن واحد تعرض للتشهير، طبعا، عن طريق 
معلومات خاطئة واخا املحكمة كتنصفو كتنزل خبر التكذيب، ولكن أن 
كيبقى دائما في نظر املجتمع وفديك مول الحانوت ومول الطاك�ضي أن 
هداك الشخص هداك شفار، واملجتمع ال يرحم، لألسف السيد الوزير 
أصبح االتجار في مآ�ضي البشر والفضائح مصدر مدرا للدخل عبر منصة 
التواصل االجتماعي، وأخص هنا أصحاب روتيني يومي وبعض املظاهر 
التي تخدش الحياء العام والذوق العام، مما يهدد صورة املرأة املغربية 
والهوية املغربية، يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية للحد 
من هذه الظواهر، وأن تلعب دورها الرقابي املنوط بها حماية للمجتمع 

من هذه السلوكات الدخيلة، خاصة ونحن أمام نقاش تعديالت القانون 

الجنائي الجديد، كيف كتعرفوا جميع أن أصحاب هاته الفيديوهات 

يربحون الكثير بدون دفع أ6 ضرائب، نفس املنطق ينطبق على ممار�ضي 

التجارة اإللكترونية، واحد عندو دخل كيخلص عليه املا والضو والكراء 

والضريبة وواحد كيربح الفلوس ما كيخلص حتى �ضي حاجة، ولكن 

الحكومة يجب عليها أن تتدخل من أجل حماية مبدأ تكافؤ الفرص 

من خالل تقنين هاته املهن الجديدة اليوتوبرز youtubeuse بلوغورز 

عادل  نظام ضريبي  ووضع   influenceuse اآلفلويوسوع   blogueuse

وهاد ال�ضي ساهل السيد الوزير ما�ضي صعيب.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ رد السيد 

الوزير.

و لثق فة  وزير  لشب ب،  بنسعيد  مهد6  محمد   لسيد 
و لتش صل:

كاين هنايا مجموعة دالقضايا تكلمتي عليها السيدة النائبة فيما 

يخص فيك نيوز fake news، احنا كنخدمو في القطاع بتنسيق مع 

جمعيات الصحافة املعنية باألمر باش نكونو واحد القانون باش نحميو 

التواصل بما يخص  املعلومة ألن هاد6 هي املهمة ديال قطاع ديال 

مغاربة في الحقيقة إيال كاين هناك كيفما ذكرت قبيلة ووزير العدل 

هنايا كيزيد يكررها، إيال كان هناك قذف أوسب فبالطبع كاين محاكم 

أل6 مواطن يقدر يلجأ لهم إيال كان هناك �ضي إشكالية في هاد املشاكل، 

وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

إذن شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 

بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا 

على  والتصويت  بالدراسة  الخاصة  التشريعية  الجلسة  إلى  ونمر 

النصوص الجاهزة بعد قليل. رفعت  لجلسة.
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محضر  لجلسة  لس بعة و لثالثين

 لت ريخ: االثنين 23 رمضان 1443ه )25 أبريل 2022(.

 لرئ سة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

 لتشقيت: ساعة وثمانية دقائق ابتداء من الساعة الواحدة زواال 
والدقيقة السابعة واألربعين.

النصوص  مشاريع  على  والتصويت  الدراسة  جدو4  ألعم 4: 
التشريعية الجاهزة:

شروط  بتحديد  يتعلق   86.15 رقم  تنظيمي  قانون  -مشروع 
وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

-مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية.

 لسيد ر ويد  لط لبي  لعلمي رئيس مجلس  لنش ب، رئيس 
 لجلسة:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرحيم،  بسم 
 ملرسلين.

 لسيد  لشزير،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
بتحديد  يتعلق   86.15 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  على  والتصويت 
شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مشروع قانون رقم 

95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية.

أعطي الكلمة للسيد وزير العدل لتقديم مشروع القانون التنظيمي، 
السيد الوزير واش بغيتي تقدم املشروعين دفعة واحدة وال كل قانون 

لوحده، كل واحد على حدة، القانون التنظيمي، تفضل السيد الوزير.

 لسيد عبد  للطيف وهبي وزير  لعد4:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرحيم،  بسم 
 ملرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

 لسيد  لرئيس،

 لس دة  لنش ب  لسيد ت  لن ئب ت،

كما ال يخفى عليكم يتعلق مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 
بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية، وهو مشروع يهدف 
إلى فتح آفاق مشرقة في مجال حماية الحقوق والحريات باملغرب ويندرج 
في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور، من دستور 30 يوليوز 
املحكمة  تخويل  من خالل  جديدا  دستوريا  حقا  يمنح  الذ6   2011

الدستورية في الدفع بعدم دستورية قانون يثار من قبل أحد األطراف 
أثناء النظر في القضية، في قضية من شأنه املساس بالحقوق والحريات 

التي يضمنها الدستور.

كما يأتي هذا املشروع تطبيقا للمادة 28 من القانون التنظيمي رقم 
066.13 املتعلق باملحكمة الدستورية ويعد ثمرة جهود كبيرة بذلت 
القانوني  الحقل  في  الفاعلين  بإشراك  تميزت  تشاركية،  مقاربة  وفق 
والقضائي واملمارسين واملختصين والخبراء في مجال القضاء الدستور6 
والقضاء اإلدار6 داخل الوطن وخارجه، من أجل وضع صيغة ملشروع 
قانون تنظيمي يوفر التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها 
الدفع بعدم دستورية قانون وبين تحقيق  آلية  الدستور عن طريق 
والتقا�ضي  الكيدية  الدفوع  من  الحد  خالل  من  القضائية  النجاعة 

بسوء نية، بما ال يعرقل السير العاد6 لعدالة فعالة وناجعة.

حضر ت  لسيد ت و لس دة،

يشرفني أن أعرب لكم عن شكر6 الخالص وامتناني الكبير على 
استحضاركم لروح التعاون املثمر واإليجابي والتوافق العميق وتوظيف 
وتعديالت،  مالحظات  من  أثرتموه  بما  املساهمة  أجل  من  خبرتكم 
وذلك بهدف إغناء نص املشروع وتجويده، بما يخدم مصلحة العدالة 
بشكل عام ويفي بتحقيق املقاصد الدستورية العليا من هذا املستجد 
املناسبة  بهذه  التذكير  الجدير  ومن  خاص،  بشكل  الهام  الدستور6 
بمسار إعداد مشروع القانون التنظيمي واملراحل األساسية التي قطعها 

وتتمثل في:

املرحلة األولى: هو إحالة مشروع هذا القانون التنظيمي إلى األمانة 
العامة للحكومة بتاريخ 15 دجنبر 2015 ونوقش بها إلى حين التوافق 
على صيغة تم عرضها على القطاعات الحكومية املعنية التي وافقت 
عليه ليعرض بعد ذلك على مجلس الحكومة بتاريخ 21 يناير 2016 لتتم 
املصادقة عليه بمجلس وزار6 برئاسة جاللة امللك محمد السادس 

نصره هللا املنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016؛

املرحلة الثانية: تمت فيها املصادقة على مشروع القانون من قبل 
مجلس النواب بتاريخ 8 غشت 2017 في إطار القراءة األولى ومن لدن 
املجلس املستشارين بتاريخ 16 يناير 2018 باألغلبية ليحال إلى مجلس 

النواب في إطار قراءة ثانية انتهت باملصادقة عليه بتاريخ 6 فبراير 2018

املرحلة الثالثة: إحالة هذا القانون التنظيمي بتاريخ 14 فبراير 2018 
إلى املحكمة الدستورية للبت فيه في مدى مطابقة مقتضيات أحكام 
الدستور الذ6 صدر بتاريخ 6 مارس 2018 قرارها تحت عدد 18/70 

بعدم مطابقة بعض مقتضيات الدستور.

املرحلة الرابعة: أعدت فيه وزارة العدل مشروع قانون التنظيمي 
بعد ترتيب اآلثار القانونية على قرار املحكمة الدستورية يقدم وزير 
 19 بتاريخ  انعقد  الحكومة  أوال بشأن مشروع مجلس  العدل عرضا 
يوليوز 2018 وعرض ثانيا بعد تعميق النقاش في بعض مواد املشروع 
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بمجلس حكومي انعقد بتاريخ 26 يوليو 2018، ثم عرض ثالثا بمجلس 
حكومي املنعقد ب 11 أبريل 2019 تاله عرض بشأن ترتيب اآلثار على 
قرار املحكمة الدستورية باملجلس الوزار6 املنعقد بتاريخ 4 يونيو 2019 
ثم املرحلة الخامسة في إطار مواصلة مسطرة املصادقة التشريعية تمت 
إحالة مشروع هذا القانون التنظيمي بتاريخ 18 فبراير 2022 إلى لجنة 
العدل والتشريع وحقوق االنسان بمجلس النواب ليتم التصويت عليه 

باإلجماع بتاريخ 12 أبريل 2022.

 سمحش  لي أيه   لس دة و لسيد ت،

حاولت قراءة أو قمت بقراءة هاد التواريخ ألؤكد لكم على مدى أهمية 
هذا النص ومدى النقاشات القانونية التي أثارها هذا النص وأؤكد لكم 
مرة أخرى أن هذا النص بقوة الدستور وبقوة القانون سيحال مرة أخرى 
على املحكمة الدستورية، إذا ارتأت املحكمة الدستورية بأنه دستور6 
سيتم إحالته على الجريدة الرسمية قصد املصادقة عليه، قصد نشره 
ثم العمل به داخل أجل سنة، وإذا ارتأت املحكمة الدستورية أن هذا 
القانون غير دستور6 أو يضم بعض النصوص الدستورية فسنعود 
املسطرة من جديد ونبتدأ من جديد من مجلس حكومي ثم إلى مجلس 
الوزراء، غير أن هذه املالحظات التي قدمتها املحكمة الدستورية تهم 

مجموعة من القضايا سأشير إليها دون قراءتها:

بعدم  الدفع  الدعوى  طرف  صفة  العامة  النيابة  تخويل   1-
الدستورية، أنتم تعرفون بأن الدفع بعدم الدستورية تتم من طرف 
أحد األطراف التي له دعوة إما املدعي إذا ارتأى أن املحكمة قد استندت 
على نص غير دستور6 أو املدعى عليه إذا ارتأى أنه ما هو مطالب به 
يخالف الدستور فيقدم دعوى أمام املحكمة الدستورية بدعوى عدم 
دستورية النص الذ6 سيطبق عليه، هذا الحق توجد خطورته فيما 

يلي:

-أوال: كل جميع النصوص القانونية أنا أتكلم على القانون ليس على 
النصوص التنظيمية األخرى على القانون، كل النصوص من 1913 إلى 
اليوم قابلة للطعن أمام املحكمة الدستورية، هاد6 هي خطورة هذا 
القانون وأ6 محامي أ6 مواطن يريد الدفع بعدم الصلة له الحق فقط 
أن يكون طرفا في الدعوى، ألنه مبدأ املصلحة تقت�ضي أن يكون طرفا 
في الدعوى لتقديم الطعن، فهذه املسألة جد أساسية معناه جميع 
النصوص التي سترتئيها الجمعيات وسيرتئيها األفراد والجمعيات من 
خالل املحامين أو من خالل فرد من األفراد أن يتقدموا بطعن ضد 

القوانين الذين ارتأوا فيها أنها مخالفة للدستور.

-ثانيا : تعديل األجل : يجب على املحكمة املضطر أمام الدفع بعدم 
القانونية،  الشروط  استيفاء  من  فيها  تتأكد  أن  القوانين  دستورية 
املحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف أو محكمة النقض لها الحق 
فقط أن تراقب توفر الشكليات من عدمها وال يجوز لها الحق أن تبت 
في هذا الدفع هل هو جد6 أو غير جد6، بل هل هذا الدفع يحترم 

الشكليات القانونية أوال أن يكون مقدم الدفع طرفا في الدعوة؛ ثانيا: 
أن يكون هناك اجتهاد قضائي سابق في هذا املوضوع.

الدعوة  في  البت  الدفع  أمام  املضطرة  املحكمة  تواصل  -رابعا: 
املعرضة عليها في ثالث حاالت، عند عدم قبولها للدفع لعدم استيفاء 
الشروط املطلوبة، عند عدم قبوله من طرف املحكمة الدستورية، 

عند تبليغ هذا القرار للمحكمة.

هناك نقاش دستور6 تمه نقاش قانونية تم في السابق وهي من 
األسباب الرئيسية التي أدى إلى إلغاء هذا القرار في املحكمة الدستورية، 
أنتم تعرفون أن كل مواطن عندو الحق أن يتقدم في الطعن بعدم 
الدستورية، هناك سؤال أسا�ضي يطرح في املمارسة، كل مواطن يرى 
الدعوى ستكون الحكم ضده يمكن أن يبحث عن نص قانوني  أن 
الدستورية  الوقت وستغرق املحكمة  ليربح  الدستورية  ويدفع بعدم 
بامللفات، القانون السابق نص على أن هناك هيئة في محكمة النقض 
تقوم بتصفية امللفات قبل إحالتهم على املحكمة الدستورية، املحكمة 
الدستورية في قرارها اعتبرت بأنه إذا كانت محكمة النقض ستقوم بهذا 
العمل ستمس باستقاللية املحكمة الدستورية وأنه ال يجوز ملحكمة 
النقض أن تتدخل في أعمال املحكمة الدستورية، لذلك طرح السؤال 
إذا كنا في السنة األولى أو في الشهر األول سيصل عدد امللفات 30 ألف 
حتى من 25 حتى ل 30 ألف، كيف هو الحل؟ وأنتم تعرفون أن أعضاء 
املحكمة الدستورية ال يتجاوز 12 عضو، لذلك كنا تقدمنا باقتراح 
ومنصوص عليه هو أنه ستوزع أعضاء املحكمة الدستورية إلى أربع 
هيئات، كل هيئة فيها 3 أشخاص وسيناقشون عفوا 3 قضاة محترمين 
املحكمة  هيئة  على  ثم سيحالون  على حدة،  حالة  كل  وسيناقشون 
الدستورية الذ6 ينص القانون على نصابها وعلى عدد أعضائها وهم 
12 عضوا للبت فيها، إذن من يقوم بعمل التصفية هي هذه الهيئات 
املتفرعة عن الهيئة الكبرى اللي فيها غير 3 أعضاء سيناقشون حالة 
من  مجموعة  عام  بشكل  هذا  العليا،  للهيئة  امللف  ليهيئون  بحالة 
التعديالت األخرى، بالنسبة لسرية الجلسات طرح هذا النقاش، هل 
املحكمة الدستورية يجب أن تكون هناك علنية الجلسات أو سرية 
الجلسات، قلنا أن املحكمة الدستورية هي التي لها هاد الصالحية لتقرر 
إذا كانت هناك ضرورة السرية أو العلنية، ألنكم تعرفون النقاشات 
التي تطرحها هذا املوضوع. املوضوع الثاني حينما يكون هناك طعن في 
أحد املرشحين أو املنتخبين في البرملان ودفع هذا املرشح أو دفع الطرف 
اآلخر بعدم دستورية نص أو أن املرشح دفع بعدم دستورية نص، فإن 
املحكمة الدستورية تبت في عدم الدستورية في النص في حكم مستقل 
ولكن في ملف مشترك. هاد6 بشكل مجموعة من املالحظات وهناك 
قضايا أخرى، لذلك هذه املسطرة أو هذا القانون سيعطي للمواطن 
الحق في مراقبة القوانين التي تصدر عن املجلس التشريعي الذين هو 
أنتم أ6 مجلس النواب، إذا قمتم بالتصويت على قانون غير دستور6 

ألنكم أنتم تعرفون بأن هناك حالتين:
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الحالة األولى هو القانون العاد6 ليس بالضرورة أن يتجه إلى املحكمة 
النواب،  بمجلس  أعضاء  من  معين  عدد  من  بطلب  إال  الدستورية 
وهناك القوانين التنظيمية امللزم أن تحال جميع القوانين التنظيمية 
على الدستورية ملراقبة مدى دستوريتها، وكذلك نظام الداخلي ملجلس 
للمحكمة  اختصاص  يعطى  تصبحان  الذين  الحالتين  هذه  النواب، 
الدستورية، في هذه الحالة سيصبح املواطن أن يراقب التشريع، يراقب 
القانون، ويراقب القانون في مسألة واحدة أال تمس بالحقوق والحريات، 
وهي مسألة حقوقية جدا، هناك تجارب كبرى في العالم نحن اآلن دخلنا 
في هذا املشوار ومن بعد سنة إن شاء هللا من تاريخ نشر هذا القانون 
ستصبحون تحت مراقبة دستورية أعمالكم هي التي ستصبح تحت 

مراقبة القضاء الدستور6 من خالل املواطنين وأستسمح، وشكرا.

 لسيد  لرئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد مقررة النص التشريعي لتقديم 
تقرير اللجنة بخصوص هذا املوضوع، وزع التقرير؟ وزع التقرير، أفتح 
باب املناقشة العامة، الكلمة لفرق األغلبية النائبة املحترمة السيدة 

قلوب فيطح في عشر دقائق، تفضل السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة قلشب فيطح:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

 لسيد رئيس  ملجلس  ملحترم،

 لس دة أعض ء  لحكشمة  ملحترمين،

 لسيد ت  لن ئب ت،  لس دة  لنش ب  ملحترمين،

يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم فرق األغلبية الحكومية والفريق 
الدستور6 الديمقراطي االجتماعي في هذه الجلسة التشريعية الهامة 
والتي تشكل لحظة مفعمة بالدالالت، لحظة حقوقية بامتياز، إنها لحظة 
التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 املتعلق بتحديد 
شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بعد ترتيب آثار 
املحكمة الدستورية بناء على قرارها تحت عدد 18/70 الصادر بتاريخ 
6 مارس 2018، وكما هو معلوم واستنادا إلى مقتضيات الفقرة األخيرة 
من الفصل 134 من الدستور فإن قرارات املحكمة الدستورية ال تقبل 
أ6 طريق من طرق الطعن، وبالتالي تبقى ملزمة للسلطات العامة لجميع 
الجهات سواء منها اإلدارية أو القضائية، وتتجلى أهمية هذه اللحظة في 

3 مستويات كبرى:

املستوى األول: يرتبط باستكمال التصويت على القوانين التنظيمية 
املنصوص عليها في دستور 2011، حيث من املعلوم أن دستور اململكة 
نص على جملة من القوانين التنظيمية يحتل ضمنها هذا املشروع مكانة 

متميزة بالنظر إلى عالقة أحكامه الوطيدة بالبناء املؤسساتي لبالدنا؛

أثر واضح على ترسيخ  النص  لهذا  أن  في  يتجلى  الثاني:  املستوى 

ومن  والحريات،  الحقوق  لحماية  التشريعية  الدستورية  الضمانات 
شأن تطبيقه أن يوفر بيئة حاضنة لترصيد الحماية الدستورية لحقوق 

املواطنات واملواطنين وحرياتهم؛

املستوى الثالث: تعزيز مسالك الولوج الفرد6 للقضاء الدستور6 
اإلنسانية على  األفراد  األهمية لضمان حقوق  فائقة  أداة  باعتبارها 
الصعيد الدستور6 وهو ما تواترت بشأنه العديد من األدبيات املعيارية 
ذات العمق الفقهي الرصين، نذكر هنا على سبيل املثال اجتهادات لجنة 

البندقية؛

حضر ت  لسيد ت و لس دة،

ينص الفصل 133 من دستور اململكة على األحكام التالية: تختص 
املحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير 
أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون الذ6 
سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، وهو 
الفصل الدستور6 الذ6 أسس لنقلة نوعية في مسارنا الحقوقي برمته، 
حيث قطعت بالدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا وأيده، أشواطا متقدمة في درب تعزيز انخراطها 
الدستورية  الضمانات  وتوفير  والحريات  الحقوق  منظومة حماية  في 
والقانونية واملؤسساتية، حيث يؤكد تصدير الدستور وفصول أخرى 
منه، على تشبث اململكة بحقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها دوليا، 
اإلنساني  الدولي  والقانون  اإلنسان  حقوق  منظومتي  بحماية  وتلتزم 
والنهوض بهما واإلسهام في توطيدهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك 
استكمال  فإن  املنطلق،  هذا  ومن  للتجز6ء.  قابليتها  وعدم  الحقوق 
املسطرة التشريعية لهذا النص التشريعي من شأنه أن يعزز هذا املسار 
الذ6 اعتبرت اململكة املغربية أن االنخراط فيه أمر ال رجعة فيه، وهو 
ما ينسجم مع توجه حكومتنا التي جعلت من أولوياتها التسريع بإحالة 
هذا املشروع على مجلس النواب، مع العلم أن قرار املحكمة الدستورية 
صدر ملدة قاربت األربع سنوات من املفروض أن يكون هذا القانون 
سار6 النفاذ حاليا، وبذلك ننوه ونثمن مجهودات الحكومة في شخص 
وزارة العدل بإحالة هذا املشروع قصد الدراسة من جديد على البرملان.

حضر ت  لسيد ت و لس دة،

سبق ملجلس النواب أن وافق على هذا النص في قراءة ثانية بتاريخ 6 
فبراير 2018 وصدر في شأنه قرار املحكمة الدستورية تحت عدد 18/70 
التي قضت بعدم دستورية عدد من مواده، ونعتبر في فرق األغلبية 
الجديدة  الصيغة  أن  االجتماعي  الديمقراطي  الدستور6  والفريق 
أضحت أكثر دقة ووضوحا حيث تضمن املشروع جملة من املقتضيات 

ذات األهمية القصوى، والتي يمكن إجمالها في العناصر التالية:

أوال- تخصيص املادة األولى املستمدة من أحكام الفصل 133 من 
الثانية  املادة  تولت  حين  في  املشروع،  هذا  مناط  لتحديد  الدستور 
بسط مجموعة من التعريفات كما هو الحال مع تعريف القانون الذ6 
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يدفع أحد أطراف الدعوة بأنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها 
الدستور، بوصفه كل مقت�ضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى 
معروضة على املحكمة أو تعريف أطراف الدعوة في كل مدع أو مدعى 
عليه أو متهم أو مطالب بالحق املدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة في 
الدعوى العمومية، أو تحديد مفهوم دفع أحد األطراف بعدم دستورية 

قانون؛

ثانيا- أسس املشروع لنظام سلس ومرن، حيث ميز بين مسارين 
متكاملين إلثارة الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك من خالل جعل 
الشروط  تحديد  الثاني  الباب  مواد  تولت  إذ  باملحاكم  مرتبط  األول 
واإلجراءات والشكليات التي يتعين توفرها واتباعها وجوبا أثناء إثارة 
املادة  تضمنت  وقد  املحاكم،  أمام  قانون  دستورية  بعدم  الدفع 
الخامسة الشروط املطلوبة لذلك، محددة إياها في أن تكون املذكرة 
مكتوبة ومقدمة بكيفية مستقلة، وموقعة من قبل الطرف املعني أو من 
طرف لدن املحامي مسجل في جدول هيئة من هيئات املحامين باملغرب، 
ومتضمنة للمقت�ضى موضوع الدفع على أساس أن يكون هو املقت�ضى 
نفسه الذ6 سيتم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن املحكمة في الدعوى 
أو املسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة على أال يكون املقت�ضى موضوع 
الدفع قد سبق البت في دستوريته باستثناء إذا تغيرت األسس التي 

بنيت عليها البت املذكور؛

ثالثا- ارتباطا بالنقطة السابقة، فإن تمت مسارا آخر للدفع بعدم 
دستورية قانون حدده الباب الثالث أمام املحكمة الدستورية، ويسر6 
على ذلك الشروط نفسها املحددة في املادة الخامسة باستثناء ما يتصل 
أعضاء  بانتخاب  منازعة  في  البت  بمناسبة  وذلك  القضائي  بالرسم 

البرملان؛

رابعا- حددت املادة 21 مقت�ضى بالغ األهمية وذلك عندما نصت 
على علنية الجلسات ذات الصلة بالدفع بعدم دستورية قانون، حيث 
إن مشروع النص الحالي أخذ بعين االعتبار ما صرحت به املحكمة 
الدستورية، فتم التنصيص على أن االستثناء الوحيد على مبدأ العلنية 
يتقرر من قبل املحكمة الدستورية العتبارات تتعلق أساسا بالنظام 

العام؛

انتهاء  الدستورية  املحكمة  تصريح  يعتبر  التصريح  يعتبر  خامسا- 
بنسخ كل مقت�ضى تشريعي قضت بعدم دستوريته داخل أجل تحدده 
هذه املؤسسة في منطوق قرارها من املقتضيات املهمة في هذا املشروع، 
حيث يوضح الباب الرابع اآلثار املترتبة على قرار املحكمة الدستورية 
تصريح  حالة  وفي  تشريعي،  مقت�ضى  دستورية  عدم  بشأن  الصادر 
املحكمة الدستورية بعدم دستورية مقت�ضى التشريعي وكان قد صدر 
في نفس الدعوى في إحدى الحاالت املنصوص عليها في املادة الثامنة 
من هذا املشروع مقرر قضائي غير قابل أل6 طعن يتعين ترتيب اآلثار 

القانونية بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة من قبل األطراف؛

سادسا- تكت�ضي اآلجال واآلجاالت أهمية مرموقة في النسق القضائي 
والحقوقي اعتبارا للزمن في تحديد حقوق مختلف األطراف، وهو ما اهتم 
به مشروع القانون التنظيمي موضوع هذه املداخلة من خالل تحديد 
املادة 25 أجل 8 أيام قصد تبليغ القرار املرتبط بالدفوع إلى امللك، 
ورئيس الحكومة، ورئي�ضي مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية 
والبوابة اإللكترونية للمحكمة الدستورية، هذا من حيث اآلجاالت، أما 
من حيث آجال دخول هذا النص حيز التنفيذ، فهي محددة في سنة 
واحدة بعد نشره بالجريدة الرسمية تبعا ملنطوق املادة األخيرة من هذا 

املشروع.

حضر ت  لسيد ت و لس دة،

الديمقراطي  الدستور6  والفريق  األغلبية  فرق  في  نعتبر  ختاما 
هذه  في  تصويتنا  موضوع  التنظيمي  القانون  مشروع  أن  االجتماعي 
الجلسة يشكل دعامة مثلى لتعميم الطابع الفعلي للحريات والحقوق، 
كما أنه سيساهم في بناء وتعزيز دولة الحق والقانون بما يجعل القانون 

أسمى تعبير عن إرادة األمة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لسيد  لرئيس:

شكرا السيدة النائبة، فرق ومجموعة املعارضة النائبة املحترمة 
السيدة فاطمة ياسين.

 لن ئبة  لسيدة ف طمة ي سين:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لس دة  لشزر ء  ملحترمشن،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة املعارضة لإلدالء 
بوجهة نظرنا وموقفنا بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 

يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

إن مناقشة هذا املشروع تشكل لحظة تشريعية متميزة في ترسيخ 
اإلصالحات الدستورية الجوهرية وفي مسار البناء الديمقراطي التي أتى 
بها دستور 2011، وذلك تكريسا لدولة الحق والقانون، وفي نطاق التالزم 
املواثيق  تقتضيه  ما  ووفق  املواطنة  وواجبات  حقوق  بين  والتكامل 
الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا، لقد أضحى 
هذا اإلطار التشريعي ضرورة تشريعية مهمة ملسايرة التحوالت العميقة 
التي تشهدها بالدنا على عدة أصعدة، ال سيما إذا أخذنا بعين االعتبار 
نموذجنا  إطار  في  تروم بالدنا تحقيقها  التي  والتطلعات  الرهانات  أن 
متكاملة  تشريعية  منظومة  صياغة  تستدعي  والديمقراطي  التنمو6 
الجوانب واألركان، لعل من أهم تجلياتها تعزيز املكتسبات وامل�ضي قدما 

في التراكمات التي حققتها بالدنا في مجال الحقوق والحريات.

بالغة  من هذا املنطلق فإن هذا النص التشريعي يكت�ضي أهمية 
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ويشكل نوعية آلليات املراقبة االختيارية القاضية لدستورية القوانين 
التي تمت دراستها ألول مرة بموجب أحكام دستور 1992 وتكرست في 
دستور 96 لتعزز أيضا بفضل املراجعة الدستورية سنة 2011. وعلى 
هذا األساس، حضرات السيدات والسادة، نسجل بإيجاب املجهودات 
التي ق�ضى قرار املحكمة  املقتضيات  في مراجعة كل  املتمثلة  القيمة 
الدستورية بعدم دستوريتها، كما نثمن املقاربة التشاركية الواسعة 
إلعادة ترتيب القانون والتقيد بمالحظة املحكمة الدستورية ال سيما 
بعدم  الدعوة  في  الطرف  صفة  العامة  النيابة  بتخويل  يتعلق  فيما 
الدستورية، وتضمين مذكرة الدفع باملقت�ضى التشريعي موضوع الدفع 
فضال عن إحداث هيئة أو هيئات باملحكمة الدستورية تختص بتصفية 
الدفوع بعدم دستورية القوانين باإلضافة إلى حصر دور املحاكم في 
التحقق في استيفاء طلب الدفع بعدم الدستورية للشروط التي ينص 
عليها القانون، كما نثمن السيد الوزير املقت�ضى الرامي إلى إسناد نظام 
التصفية للمحكمة الدستورية وعدم تعميمه على كل درجات التقا�ضي 
باعتبار أن هذا اإلجراء سيساهم في تسريع إجراءات املسطرة األمر الذ6 
الدستورية  في أقصر اآلجال على املحكمة  امللف  إحالة  سيمكن من 
صاحبة االختصاص األصيل في البت في الدفع بعدم دستورية القانون.

إن هذا املشروع القانون الذ6 استمد مرجعيته وقوته من أحكام 
الدستور ومن املنظومة الحقوقية الدولية وكذا من التجارب الدولية 
يحدد شروط  متكامل  مرجعي  قانوني  إطار  بمثابة  الناجحة سيكون 
دعوى  بشأن  تطبيقه  يراد  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  وإجراءات 
معروضة على املحكمة، كما أن إقرار هذه اآللية الدستور6 الرقابية 
من  ستمكن  السابقة  الدساتير  في  متضمنة  تكن  لم  التي  الجديدة 
القانونية  الترسانة  وتطهير  التشريعية  املنظومة  تنقيح  في  املساهمة 
سارية النفاذ من املقتضيات التي تمس بحقوق وحرية األفراد وتتعارض 
األدنى  القاعدة  على جعل  وبالتالي ستعمل  الدستورية،  الوثيقة  مع 
القضاء  إلى  املواطنين  ولوج  وتيسير  درجة،  أعلى  للقاعدة  مطابقة 
الدستور6 األمر الذ6 سيمكن من تحقيق عدالة دستورية مواطنة 
تكرس وعي املواطنين بحقوقهم وواجباتهم وتضع أسس الرقابة الالحقة 
على دستورية القوانين ال سيما تلك القوانين السارية التنفيذ والتي ال 
تخضع لإلحالة التلقائية على املحكمة الدستورية قصد البت في مدى 

مطابقتها للدستور.

وعي  تكريس  على  تعمل  أن  الدستورية  اآللية  إن من شأن هذه 
املواطن بحقوقه والتزاماته كفاعل ومبادر ومساهم في مجال التشريع 
دستورية  بعدم  الدفع  مفهوم  لتفسير  القانوني  السقف  مراعاة  مع 
القوانين وذلك تفاديا أل6 تأويل غير سليم ملقت�ضى الفصل 133 من 
الدستور حيث أن أ6 تأويل غير سليم لهذا املقت�ضى الدستور6 سيطرح 
إشكالية تتعلق بكثرة امللفات املحالة على املحكمة الدستورية، خاصة 
في ظل التعسف املحتمل لبعض املتقاضين في استعمال هذا الحق 
الدستور6 األمر الذ6 قد يترتب عنه تراكم الدفعات بعدم الدستورية 

في ظل التركيبة املحدودة ألعضاء املحكمة الدستورية، وهي مناسبة 
لنؤكد أن تفعيل هذا املكتسب الدستور6 بشكل سليم يستلزم توفير 
اإلمكانيات وتيسير املساطر ووضع اآلليات آليات عملية، وكذلك توفير 
للمحاكم وللمحكمة الدستورية لكي تتمكن  الكافية  البشرية  املوارد 
من التطبيق الفعلي لإلطار القانوني لهذا الحق الدستور6، ومن أجل 
تمكين املواطن من ممارسته في إطار التوازن والتكامل بين الضمانات 
القضائية، مما  النجاعة  التي يكفلها هذا الحق الدستور6 وتحقيق 
يجعلنا نطرح السؤال التوازن بين أعضاء املحكمة الدستور6 وحجم 

االختصاصات املسندة لهذه األخيرة.

إننا أمام مشروع مؤسس لحق دستور6 شكل على امتداد عقود 
مطلبا أساسيا ملختلف الفعاليات السياسية والحقوقية وكذلك املواطن 
العاد6، حيث يعتبر تطورا دستوريا مهما في التاريخ الدستور6 لبالدنا 
والوسيلة األنجع لضمان احترام الدستور وسموه على باقي القواعد 
القانونية، األمر الذ6 يتطلب تسريع اعتماده املالي وتسيير سبل تفعيل 
هذا الحق الدستور6 لألطراف املعنية بالدعوى أمام املحاكم، آملين 
أن يحظى ويواكب هذا النص بعملية تحسيسية وتوعوية بمضامينه 
وممارسته  تملكه  وكيفية  الحق  للمواطنين هذا  يتبين  وأهدافه حتى 

وتفعيل أحكامه على أرض الواقع.

إطار  في  يندرج  والسادة،  السيدات  حضرات  املشروع  هذا  إن 
في  وحقوقية  قانونية  ثورة  يشكل  الدستور6،  القضاء  مكانة  تعزيز 
النظام الدستور6 املغربي، إضافة نوعية متقدمة في مجال الحقوق 
والحريات، حيث أن القواعد املؤطرة واملبادئ األساسية لهذا الحق 
وتحقيق  واملواطنة  الديمقراطية  تعزيز  اتجاه  في  تصب  الدستور6 
السيد  هنا  زال مطروحا  الذ6 ال  السؤال  لكن  الدستورية.  العدالة 
الوزير يتعلق بمدى جاهزية املحكمة الدستورية على اإلدماج السلس 
لهذه اآللية الرقابية الجديدة في قضائنا الدستور6 في ظل غياب دراسة 
لألثر التوقعي لتنفيذ هذا النص التشريعي، وهي دراسة لو تم إنجازها 
ستمكننا من بناء رؤية واضحة واستشرافية لتنزيله، كما نستحضر 
في خضم هذا النقاش املواطن املغربي العاد6 والبسيط وهو يلجأ إلى 
تفعيل هذه اآللية، ونستحضر كذلك تكوين السيدات والسادة القضاة 

واملحامين.

نعتقد في األخير السيد الرئيس بأن االنخراط الفعلي ألسرة القضاء 
األسا�ضي  املدخل  يعتبر  املواطنين  وكل  بل  مكوناتها  بجميع  والعدالة 
لتنزيل مستجدات هذا النص الذ6 سيساهم حتما في تعزيز املكتسبات 
تعمل  أن  آملين  والقانوني،  املؤسساتي  بنائها  في  بالدنا  حققتها  التي 
الحكومة على مراجعة كل القوانين السارية املفعول من أجل تطهيرها 
من املقتضيات غير الدستورية وال سيما الترسانة القانونية املعدة قبل 
دستور 2011، وبناء على كل ما سبق واستحضارا للسياق العام لهذا 
النص التشريعي الذ6 يشكل جزءا من الكتلة الدستورية، واعتبارا 
لكونه جاء في سياق تعزيز الحقوق والحريات وتقريب القضاء الدستور6 
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من املواطن، فإننا في فرق ومجموعة املعارضة نسجل تفاعلنا اإليجابي 
مع هذا املشروع وانخراطنا الفعال في كل املبادرات التشريعية التي من 
شأنها تحقيق االنتقال الديمقراطي والتنمو6 لبالدنا، بمنظور معارضة 

بناءة ومسؤولة ومواطنة، والسالم عليكم.

 لسيد  لرئيس:

شكرا السيدة النائبة، إذن نمر إلى عملية التصويت على مشروع 
القانون التنظيمي رقم 86.15.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

اللجنة إجماع، ال  للتصويت كما صادقت عليها   5 املادة  أعرض 
ما�ضي إجماع؟

إذن أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 93

املعارضون: 38

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

األغلبية يكفيها أن السيد والزين يكون متفق.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؟ 16 
ال، إذن أعرض16 للتصويت : نفس العدد

املوافقون: 93

املعارضون: 38

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

اللجنة:  عليها  كما صادقت  واألخيرة  للتصويت   28 املادة  أعرض 
اإلجماع

اإلجماع.  للتصويت:  برمته  التنظيمي  القانون  مشروع  أعرض 
وإجماع كل �ضي.

ص دق مجلس  لنش ب باإلجماع على مشروع ق نشن تنظيمي رقم 
86.05 يتعلق بتحديد  لشروط وإجر ء  لدفع بعدم دستشرية ق نشن.

والوساطة  بالتحكيم  يتعلق   95.17 رقم  الثاني  القانون  مشروع 
االتفاقية في قراءة ثانية له، أعطي الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع 

القانون.

 لسيد عبد  للطيف وهبي، وزير  لعد4:

شكرا السادة النواب والسيدات النائبات على تصويتكم باإلجماع 
في  والحريات،  الحقوق  تجاه  ملواقفكم  جدا  وطبيعي  القانون،  على 
هاد   95.17 رقم  القانون  املصادقة،  في موضوع هذه  اليوم  موضوع 
القانون هذا جاء في الخطاب امللكي ل20 غشت 2009، وطلب وأمر 
البديلة  ووجه صاحب الجاللة على ضرورة تطوير الطرق القضائية 
كالوساطة والتحكيم والصلح، من 2009 حتى ل2019 مرة أخرى جاللة 
امللك في مؤتمر مراكش قدم توجيها حول ضرورة اللجوء إلى الوساطة 
والصلح والتحكيم في املنازعات، إذن من 2009 حتى ل 2022 صادق 
اآلن مجلس النواب على هذا القانون، وهذا القانون يقال أنه ينطلق من 
القضاء العام إلى القضاء الخاص، أن التحكيم هو اتفاق بين األطراف 
حول املحكمين والوساطة يكون الوساطة بين املتنازعين يأمر بها القا�ضي 
أو يتفق عليها األطراف، وهو موزع على ثالثة أبواب: الباب األول خاص 
بالتعريف؛ والباب الثاني مخصص للتحكيم الداخلي والباب الثالث 

مخصص للتحكيم الدولي.
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أما القسم التالي فيتعلق بالوساطة االتفاقية فيما يتعلق بالقسم 
الثالث بأحكام انتقالية متفرقة، في بعض الدول أصبحت الوساطة 
مسألة ضرورية ومفروضة بواسطة القانون ألنه في ما بين الشركات 
حينما تتم الوساطة تجد حلوال لها وهي سريعة من حيث الوقت وتمنح 
إمكانية التفاوض بين الشركات الستمرارية التعامل بين هاد الشركات 
والتحكيم هو اتفاق حول قضاة غالبا ما يكون ثالث قضاة أحدهما 
يعينه كال الطرفين، والثالث يكون إما باتفاق بين األطراف أو بطلب من 

السيد رئيس املحكمة.

حضر ت  لسيد ت و لس دة،

حينما قدم هذا القانون أمام في القراءة األولى أمام مجلس النواب 
بلغت التعديالت 337 تعديل قبل منها 203 وتم التصويت عليه بإجماع 
الفرق  بشأنه  كما قدمت   ،2021 يوليوز   22 بتاريخ  النواب  بمجلس 
التعديالت  من  املستشارين مجموعة  بمجلس  البرملانية  واملجموعات 
عليه  التصويت  وتم  تعديل   108 قبول  تم  تعديال   160 عددها  بلغ 
باإلجماع بتاريخ فاتح فبراير 2022 وقد تفاعلت الوزارة مع جميع بشكل 
جميل مع جميع التعديالت التي قدمت، كما تمت إحالة مشروع هذا 
القانون هذا بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية بتاريخ 21 فبراير 
2022 وتمت املصادقة عليها بلجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 
بتاريخ 12 أبريل 2022، هذا القانون سيفتح املجال لرجال األعمال 
وللشركات ولألشخاص لربح الوقت أوال وثانيا إليجاد حلول مشاكلهم 
وإعفاء القضاء من كثير من امللفات التي يمكن حلها بواسطة الوساطة 
أو التحكيم وسيقدم التحكيم اآلن يوجد التحكيم الوطني اآلن انتقلنا 
في العالم إلى التحكيم الدولي وجل الشركات الدولية التي تأتي إلى املغرب 
لالستثمار تشترط من ضمن اشتراطاتها للقيام باالستثمارات في املغرب 
كثير من  وفي  التحكيم  ينص على  العقد  النص  في  يكون  أن  تشترط 
األحيان يطلبون التحكيم الدولي أ6 في لجنة التحكيم بباريس أو غيرها، 
لذلك يجب تطوير هذا القانون حتى نتوفر على غرفة للتحكيم الدولي 
كذلك في املغرب، وهذا العمل يجب أن نقوم به نحن اآلن في إطار نقاش 
ومفاوضات حول هيئة التحكيم دولية ستكون بالدار البيضاء باتفاق 
مع التحكيم بالها6 وسنبحث على أن نرفع من مستوى غرف التحكيم 
حتى تستطيع شركاتنا وتستطع الشركات التي تستثمر في املغرب أن 
تتجه للتحكيم ألن فيهم ربح للوقت فيهم ربح للمصاريف ولكن كذلك 
هو مجال فيه كثير من االختصاص، املحامي عليه أن يقوم بدراسات 
وتكوين حتى يستطيع أن يتبع هذا التحكيم ألنه غالبا ما يخضع ملبدأ 
العدالة وليس كثيرا للقانون بل للعادات والتقاليد التجارية التي تمر بها 
األطراف، وسنعمل مستقبال لخلق تكوين وقد وضعنا هذا في القانون 
الذ6 سيأتي أمامك الذ6 سيحال عليكم وهو معهد القضاء، معهد 
التحكيم  املحاماة واملوثقين ستكون هناك دراسة الختصاص مجال 
حتى يكون لدينا محكمون ويكون لدينا محامين متوفرين على خبرات 

وإمكانيات في التحكيم الدولي، شكرا لكم.

 لسيد  لرئيس:

شكرا السيد الوزير، بالنسبة للتقرير تم توزيعه إذن ننتقل اآلن إلى 
املناقشة العامة فرق األغلبية النائب املحترم السيد لحسن العمود 10 

دقائق.

 لن ئب  لسيد لحسن  لعمشد:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرحيم،  بسم 
 ملخلشقين.

 لسيد  لرئيس،

 لسيد وزير  لعد4،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

بد ية رمض ن مب رك سعيد ب لصحة و لع فية إن و ء هللا،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
بالتحكيم-  املتعلق   95.17 القانون  مشروع  مناقشة  في  والتعادلية 
اإلطار  الفريق  في  نعتبره  الذ6  املشروع  هذا  واالتفاقية،  الوساطة 
القانوني الكفيل بتحديث وتحيين وتطوير منظومة التحكيم والوساطة 
االتفاقية وسد الثغرات القانونية املعمول بها في إطار قانون املسطرة 
املدنية الذ6 يرجع إلى سنة 1974، السيد الوزير غير واحد املالحظة 
هنا، ألن جاء في تدخل بعض النواب راه كاع الترسانة القانونية اللي 
قبل دستور 2011 يجب إعادة النظر فيها، نعطيكم واحد املثل 1974 
راه نصف قرن من الزمن قانون املسطرة املدنية وأنا أخاطبكم كمحامي 
مارست لسنين وعقود طويلة في هاد املحاكم قانون التزامات العقود 
باهلل عليكم 1913 قرن و 10 سنين، قانون املسطرة الجنائية اسمحوا 
لي فتحت القوس أناشدكم وأناشد السادة والسيدات النواب قانون 
الحراسة  تتغيير  خصها  اللي  حوايج  �ضي  فيه  راه  الجنائية  املسطرة 
الحال  بطبيعة  االبتدائي  االستنطاق  فيه  بما  التحقيق  النظرية، 
االستنطاق االبتدائي والتفصيلي كاين السيد الوزير املحترم والسادة 
قانون  كنتحاكموا،  احنا  واش  املحترمات  النائبات  والسادة  النواب 
املياه والغابات 1917 ولكن نسيرو نديروا واحد النقطة أساسية راه ال 
يمكن ال يمكن لنا أن نتذاكر في املسألة ديال التعديل إال ما حطيناش 
نصب أعيننا مسألة أخرى أساسية الضابطة القضائية هي املشرفة 
على طريق فاش كنقولو درك وال الشرطة وال رجال السلطة لي عندهم 
وسائل  عندهم  الناس  هاد  كتلقى  يمكنش  ما  راه  الضبطية  الصفة 
اللوجيستيك محدودة ألن ضابط الشرطة ما حيلتو يسجل املخالفات 
وال يدير املؤازرة في التنفيذ وال وال، لذا أرجوكم سيد6 سمحوا لي أرجع 
إلى املداخلة ديالي إذن هاد املشروع قانون للتحكيم وسط هو أوال فيه 
ربح الوقت كما جاء في تدخلكم السيد الوزير بطبيعة الحال، إذن بعدما 
أصبحت مقتضياته متجاوزة وال يستجيب لالتفاقية الدولية التي تجمع 
املغرب مع العديد من الدول وال يواكب املنظومة العاملية التي فرضتها 
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العوملة  ظل  في  الدولية  واملعامالت  والتجارية  االقتصادية  العالقات 
تحوالت  من  عرفته  بما  الجديدة  العاملية  االقتصاديات  اقتصادية 
ومتغيرات في ظل النظام العالمي الجديد، هذا املشروع الذ6 يأتي من 
أجل مواكبة سياسة االنفتاح التي نهجها املغرب في عالقاته االقتصادية 
بما فيها اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي واتفاقية التبادل الحر مع 
العديد من الدول بما فيها أمريكا والدول العربية وتركيا وغيرها، كما 
ببالدنا  االستثمار  مناخ  لتحسين  أساسية  املشروع دعامة  يعتبر هذا 
ببعده القانوني والقضائي لكونه يشكل ضمانة رئيسية لحماية املستثمر 
وتحسين معامالته وصيانة حقوقه في الوقت الذ6 تسعى فيه بالدنا إلى 
تحسين مناخ األعمال وتحفيز االستثمارات الوطنية واألجنبية، وهذا ما 
جعل الفريق يتعامل بإيجابية مع هذا النص التشريعي مع حرصه على 

تقديم املالحظات واالقتراحات التالية :

هذا  في  الواردة  التنظيمية  النصوص  بإخراج  التعجيل   : -أوال 
املشروع حتى ال يشكل عرقلة حقيقية في تنفيذ أحكام القانون بالسرعة 

املطلوبة.

-ثانيا: العمل على تحسين الترسانة القانونية حتى تواكب التطورات 
في قانون االلتزامات  النظر  التي يعرفها هذا املجال من خالل إعادة 
والعقود الذ6 يرجع إلى 1913 باعتباره اإلطار القانوني الذ6 ينبغي أن 
تتقيد به مقتضيات هذا املشروع وفقا ملقتضيات املادة 14 من هذا 
بالنسبة  التنصيص على شرط الخبرة والكفاءة  املشروع، عندما تم 
لألشخاص املسجلين ضمن قائمة املحكمين لم تتم اإلشارة إلى املعايير 
أوردتها  كما  املطلوبة  العلمية  والكفاءة  الخبرة  فيما يخص  املعتمدة 
الفقرة األولى من املادة 42 من هذا املشروع، يطرح السؤال ملاذا تم 
استثناء الجبايات من التحكيم في الوقت الذ6 تعتبر فيه املنازعات 
املتعلقة بهذا املجال كثيرة وتؤرق املستثمرين؟ ألم يكن من األجدى 
الصيغة  منح  الذ6  األمر  في  الطعن  في  للبت  واضح  اآلجال  تحديد 
التنفيذية من طرف محكمة االستئناف املختصة، بدل اعتماد صيغة 
على وجه االستعجال ضمانا لحقوق األطراف؟ أال يحتاج هذا املشروع 
إلى تدقيق آليات تنفيذ األحكام التي تطرح عدة مشاكل في مثل هذه 
املنازعات، بما يضمن تحصين حقوق األطراف؟ أال يحتاج دخول هذا 
القانون حيز التنفيذ مدة زمنية كافية لتأهيل األطراف والجهات املعنية 
ال تقل عن سنة بهدف ضمان التطبيق األمثل والسليم ملقتضياته؟ 
نتمنى أن تساهم هذه املالحظات في تجويد هذا املشروع على مستوى 
والوساطة  التحكيم  مهمة  لتعزيز  صلبة  أرضية  باعتباره  املمارسة، 
عليكم  والسالم  باإليجاب،  الفريق  عليه  سيصوت  والذ6  االتفاقية 

ورحمة هللا تعالى باألغلبية املهم باألغلبية.

 لسيد  لرئيس:

ومجموعة  لفرق  الكلمة  ومجموعة،  فرق  النائب،  السيد  شكرا 
املعارضة، النائبة املحترمة السيدة لبنى الصغير6، نعم ا سيد6.

 لن ئب  لسيد لحسن  لعمشد:

ما زال شوية مزال شوية، ما كمالتش 10 دقايق السيد الرئيس.

 لسيد  لرئيس:

راك نهيتي املداخلة ديالك السيد النائب.

 لن ئب  لسيد لحسن  لعمشد:

السيد الرئيس أرجوك، اسمحوا لي غير نفتح القوس للسيد وزير 
العدل هللا يجازيكم بالخير، وكذلك هاد املالحظ نوجهها حتى للسيدات 

والسادة النواب الحراسة النظرية وما أدراك ما الحراسة النظرية..

 لسيد  لرئيس:

السيد النائب السيد النائب، شكرا السيد النائب، السيدة النائبة 
املحترمة تفضل السيدة لبنى الصغير6.

 لن ئبة  لسيدة لبنى  لصغير6:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد وزير  لعد4  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لن ئب ت و لنش ب  ملحترمين،

املناقشة  في  املعارضة  ومجموعة  فرق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
والوسائط  بالتحكيم  املتعلق   95.17 رقم  القانون  ملشروع  العامة 
االتفاقية في قراءته الثانية، وهو مشروع يندرج في إطار املقاربة التي 
تبنتها بالدنا في السنوات األخيرة، واملتمثلة في إدخال الوسائل البديلة 
املالي  املجال  وفي  عام،  بشكل  القانونية  املنظومة  في  التقا�ضي  عن 
من  مهم  مشروع  أيضا  وهو  خاص،  بشكل  والتجار6  واالستثمار6 
حيث املنهجية التي تم استعمالها في إعداده وكذا من حيث األهداف 
التي يسعى إلى تحقيقها، إذ سيمكننا من إرساء نظام قانوني مستقل 
التحكيم والوساطة االتفاقية كنظام مواز6 قوامه العدالة التصالحية 
والحد من املنازعات في مجال التجارة واالستثمار وإعادة بناء العالقات 
مما  والثقة واالطمئنان،  الترا�ضي  أساس  الفاعلين على  بين مختلف 
سيمكن نتيجة لذلك من توفير األمن القانوني الكامل للمستثمرين، 

وكذا الشروط األنسب لتحقيق تنمية ناجعة ومنصفة.

تشمل  التي  البديلة  الوسائل  أن  املعلوم  من  الوزير،  السيد 
التحكيمة، الوساطة، الصلح، والتفاوض قد عرفت انتشارا واسعا في 
اآلونة األخيرة بفعل تطور التجارة واالستثمار على الصعيدين الوطني 
والدولي، ملا تتضمنه من اختزال للوقت واقتصاد في مصاريف ونفقات 
حل النزاعات، فضال عن كونها ترسخ ثقافة الحوار وتنمي العالقات 
االجتماعية، إضافة إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد 

املطبقة عليها.
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السيد الوزير، إن مشروع القانون 95.17 يأتي في إطار مواصلة 
بالدنا لورش تحديث وتطوير املنظومة القانونية املؤطرة لعالم املال 
إدخال  على  بالدنا من خالل حرصها  فيه  انخرطت  الذ6  واألعمال، 
إصالحات قانونية ومالية مهمة شملت كلما يتعلق باالستثمار والتجارة 
وتحسين مناخ األعمال، باعتبار أن من شأن كل ذلك تحقيق إقالع 
اقتصاد6 في ظل انفتاح اقتصادنا الوطني على أسواق التجارة الدولية 

التي أنتجت تحوال متسارعا في بنية االقتصادات الوطنية والعاملية.

السيد الوزير، إن إرساء طرق بديلة لفض النزاعات ذات الطابع 
املالي والتجار6 بعيدا عن الطرق القضائية التي تتميز بالبطء والتعقيد 
والروتين، جاء تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية الواردة في خطاب 
20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة امللك والشعب، والتي أكد 
البديلة كالوساطة  القضائية  الطرق  فيه جاللته على ضرورة تطوير 
منظومة  إصالح  ميثاق  وتوصيات  أهداف  تنزيل  والصلح،  والتحكيم 
العدالة الصادر في يوليوز 2013 الذ6 أعلن عن إطالق اإلصالح الشامل 
تشجيع  إلى  الرامية   137 رقم  التوصية  وخاصة  للقضاء،  والعميق 
عليه  نص  ما  تنزيل  النزاعات،  لحل  والتحكيم  الوساطة  إلى  اللجوء 
القانون اإلطار رقم 95.18 بمثابة ميثاق االستثمارات من تدابير لتشجيع 
االستثمار األجنبي وخاصة إمكانية فض املنازعات الناشئة عن العقود 
الدولية لالستثمار عن طريق التحكيم الدولي وفق لالتفاقيات الدولية 
التي صادق عليها املغرب في هذا املجال املادة 17 من ميثاق االستثمارات. 
وأخيرا املصادقة على اتفاقية األمم املتحدة بشأن اتفاقات التسوية 
الدولية املنبثقة عن الوساطة، اتفاقية سنغافورة املصادقة عليها في 

18 يناير من سنة 2022.

السيد الوزير، لقد سلك مسار التحكيم والوساطة في بالدنا مسارا 
واإلكراهات،  التحديات  واالنتقادات،  املكاسب  بين  متراوحا  طويال 
راكمت من خالله بالدنا تجربة مهمة بدون شك، تجربة انطلقت منذ 
سنة 1913 بصدور قانون املسطرة املدنية مرورا بمصادقة بالدنا على 
عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وثنائية، وكذا الظهير الشريف بمثابة 
القانون الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 املتعلق بقانون املسطرة املدنية 
الذ6 نظم في بابه الثامن مسطرة التحكيم من الفصول 306 إلى 327، 
ثم القانون 05.08 لسنة 2007 الذ6 ق�ضى بسن قواعد جديدة تنظم 
التحكيم والوساطة االتفاقية، والذ6 نسخ الباب الثامن من القسم 
الخامس من قانون املسطرة املدنية وعوضها بمقتضيات جديدة ضمنها 

بالفصول من 306 إلى 327.

السيد الوزير، من األكيد أن اإليجابيات واملستجدات التي يتضمنها 
السرعة  تحقيق  من  وستمكن  جدا  ومهمة  مهمة  هي  املشروع  هذا 
في  االقتصاد  اإلجراءات،  في  والسرية  املساطر  في  والفعالية  واملرونة 
النفقات والحفاظ على الروابط االقتصادية والتجارية بين األطراف، 
وعلنية  التقا�ضي  تعقيدات  عن  واالبتعاد  االجتماعي  السلم  ترسيخ 
جلساته وتعدد درجاته، تحسين مناخ األعمال وتحقيق األمن القانوني، 

مالءمة القانوني املغربي مع االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب 
وتنزيل توصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة، تحسين موقع املغرب 
ضمن مؤشر مناخ األعمال green0business الذ6 يتبناه البنك الدولي 
لقياس مؤشر التنمية لدى مختلف بلدان العالم، التحرر من الشكليات 
املعقدة واملساطر القضائية التي تتسم في غالب األحيان بطول اآلجال 

املقررة.

السيد الوزير، إن الهاجس الذ6 تحكم فينا كنائبات ونواب في فرق 
95.17 هو إعادة اإلرساء  ومجموع املعارضة بصدد مشروع القانون 
السليم لكل هذه اآلليات ووضعها على قواعد واضحة ودقيقة وسليمة، 
تعزز الثقة واالطمئنان فيها وتوفر الشروط الالزمة لإلدخال السلس 
لها، وإدماجها في منظومتنا القانونية بشكل يمكن من اإلقدام عليها 
وتوفير بيئة جاذبة لالستثمار األجنبي وهي أهداف سعت إلى تحقيقها 
الحكومة  معها  وتفاعلت  البرملان،  بمجل�ضي  واألغلبية  املعارضة  فرق 
بشكل إيجابي األمر الذ6 مكن من إنتاج نص قانوني تم التصويت عليه 

واملصادقة عليه باإلجماع في جميع في مراحل دراسته.

وضمان  الهام  اإلصالحي  الورش  هذا  إنجاح  إن  الوزير،  السيد 

البديلة،  الطرق  لهذه  السلس  اإلدماج  عبر  نوعي  اإليجابي  التحول 

يمر حتما بتوفير الشروط الالزمة لضمان التنزيل األمثل لهذا النص 

التشريعي، األمر الذ6 يتعين معه إعادة تنظيم مجموعة من الجوانب 

األسا�ضي  املدخل  تبقى  والتي  واملؤسساتية،  واملوضوعية  اإلجرائية 

التحكيم والوساطة االتفاقية وضمان نجاعته كخيار أصبح  لتأهيل 

يفرض نفسه في ظل العوملة االقتصادية القائمة على املنافسة وهيمنة 
رأس املال في اتخاذ القرارات املوجهة للسياسات العامة في مختلف 

تهاجم  التي  النقائص  من  العديد  مواجهة  عبر  وذلك  العالم،  بلدان 

التحكيم والوساطة، وهي نقائص يتطلب بعضها تدخل الدولة لتأطير 

عملية إنشاء املراكز التحكيمية ومواكبتها ودعمها وتشجيع إحداثها؛

-نشر وترسيخ ثقافة هذا النظام نظريا وممارسة؛

-مشاركة هيآت الدفاع للعمل على اندماجه، وذلك بإدخال تعديالت 

على القانون املنظم ملزاولة مهنة املحاماة؛

-إيجاد مؤسسات أو أشخاص أكفاء ومؤهلين لتفعيل هذا النظام؛

-خلق جو من الثقة واالطمئنان املالئم لتحريك اإلذخار الوطني وجلب 

االستثمار األجنبي عن طريق فض باملنازعات بالوساطة والتحكيم؛

والحكامة  والجهوية  الشاملة  التنمية  بناء  مسيرة  في  -املساهمة 

الجيدة عبر إنعاش الوسائل البديلة لفض النزاعات؛

النزاهة  ضمان  أهمها:  من  يبقى  الضمانات  من  مجموعة  -توفير 
الذ6 يتطلب احترام مواقف األطراف املتنازعة؛ ضمان السرية؛ ضمان 

الحياد واستقاللية الوسيط؛ ضمان أشكال اتفاق؛ والسالم عليكم.
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 لسيد  لرئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، إذن نمر إلى عملية التصويت:

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 93

املعارضون: 38

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 93

املعارضون: 38

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 93

املعارضون: 38

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 93

املعارضون: 38

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 93

املعارضون: 38

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 93

املعارضون: 38

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 93

املعارضون: 38

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 93

املعارضون: 38

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة اإلجماع

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 93

املعارضون: 38
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 93

املعارضون: 38

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 65 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 67 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 93

املعارضون: 38

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 68 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 70 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 72 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 73 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 76 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 93

املعارضون: 38

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 77 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 79 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 82 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 83 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 84 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 85 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 88 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 89 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 93 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 94 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 97 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 98 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 105 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع

ص دق مجلس  لنش ب باإلجماع على مشروع ق نشن رقم 95.07 
يتعلق ب لتحكيم و لشس طة  التف قية في قراءة ثانية له، شكرا. رفعت 

 لجلسة.
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