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 حمضر اجللسة الثامنة والثمانني
 

 (.2023يناير  9ه)1444مجادى اآلخر  16االثنني  :التاريخ
س جملس يرئللسيد حممد جودار، النائب اخلامس ا: لرائسةا

 النواب.
ابتداء من الساعة الثالثة ساعتان ومثانية وأربعون دقيقة، : التوقيت

 زواال والدقيقة الواحدة.
سئلة الشفهية املتعلقة ابلقطاعات مناقشة األ: جدول األعمال
 احلكومية التالية:

 الصحة واحلماية االجتماعية 
 التجهيز واملاء 
 التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة 
 الشباب والثقافة والتواصل 

 :السيد، حممد جودار رئيس اجللسة

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 .افتتحت اجللسة

 لسيدين الوزيرين احملرتمني،ا

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور وعمال مبقتضيات النظام الداخلي  100طبقا للفصل 
جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 

سؤاال شفهيا موزعا  33احلكومي، ويتضمن جدول أعمالنا اليوم 
 :على القطاعات التالية

 الصحة واحلماية االجتماعية؛ -

 التجهيز واملاء؛ -

 التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة؛ -

 .الشباب والثقافة والتواصل -

من النظام الداخلي جمللسنا املوقر،  149طبقا ملقتضيات املادة 
نستمع إىل املراسالت الواردة على الرائسة، فلتتفضل السيدة أمينة 

 .ة، تفضلوا السيدة األمينةاجمللس لتالوهتا مشكور 

 :السيدة إهلام الساقي أمينة اجمللس
 شكرا السيد الرئيس،

 :توصل مكتب اجمللس من السيد رئيس احلكومة ب

  يتعلق إبحداث اهليئة العليا  07.22مشروع قانون رقم
 للصحة؛

  يتعلق إبحداث الوكالة  10.22مشروع قانون رقم
 املغربية لألدوية واملنتجات الصحية؛

 يتعلق إبحداث الوكالة  11.22شروع قانون رقم م
 املغربية للدم ومشتقاته؛

كما توصل مكتب اجمللس من السيد رئيس جملس املستشارين 
 :ب
يتعلق بنظام التأمني اإلجباري  60.22مشروع قانون رقم  -

األساسي عن املرض اخلاص ابألشخاص القادرين على حتمل 
أي نشاط مأجور أو غري واجبات االشرتاك الذين ال يزاولون 

 .مأجور
توصل مكتب اجمللس من السيدات والسادة النواب: نور الدين 
مضيان، عالل العمراوي وابقي أعضاء الفريق االستقاليل للوحدة 

 :والتعادلية ب
املتعلق  08.12من القانون رقم  16مقرتح قانون بتغيري املادة  -

 .ابهليئة الوطنية للطبيبات واألطباء

تب اجمللس من السيدات والسادة النواب: إدريس توصل مك
 :السنتيسي رئيس الفريق احلركي وابقي عضوات وأعضاء الفريق ب
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  مقرتح قانون تنظيمي يقضي بتغيري وتتميم القانون
 يتعلق ابجلهات؛ 111.14التنظيمي رقم 

  مقرتح قانون تنظيمي يقضي بتغيري وتتميم القانون
 عماالت واألقاليم؛يتعلق ابل 112.14التنظيمي رقم 

  مقرتح قانون تنظيمي يقضي بتغيري وتتميم القانون
 يتعلق ابجلماعات؛ 113.14التنظيمي رقم 

  06.00مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 
 مبثابة النظام األساسي للتعليم املدرسي اخلصوصي؛

 مقرتح قانون يتعلق ابلتعليم املدرسي؛ 
 30.09وتتميم القانون رقم  مقرتح قانون يقضي بتغيري 

 املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضة؛
  مقرتح قانون يتعلق إبعادة تنظيم جملس اجلالية املغربية

 .ابخلارج

أما فيما يتعلق بعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية 
، فقد 2023يناير  9إىل  2اليت توصل هبا جملس النواب من 

 107سؤاال شفواي؛  112النواب ب:  توصلت رائسة جملس
جوااب على أسئلة كتابية ومت سحب سؤالني  52سؤاال كتابيا؛ 

 .كتابيني، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة األمينة،

 حضرات السيدات والسادة النواب،

قبل الشروع يف جدول أعمالنا، أود أن أخربكم أن رائسة اجمللس 
د الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف توصلت من السي

ابلعالقات مع الربملان برسالة يلتمس فيها السيد وزير الشباب 
والثقافة والتواصل ترتيب األسئلة الشفهية املوجهة إليه يف بداية 
اجللسة، كما يطلب فيها السيد وزير التجهيز واملاء برجمة األسئلة 

نظرا الرتباطهما  ة وذلكالشفهية املوجهة إليه يف آخر اجللس

ابلتزامات طارئة. كما أخربكم، أن اجمللس سيعقد يوم غد الثالاثء 
على الساعة العاشرة صباحا جلسة عمومية، ختصص ملناقشة تقرير 
جلنة مراقبة املالية العامة حول موضوع مراقبة تسيري مؤسسة التعاون 

 .الوطين

 حضرات السيدات والسادة،

 يف التسيري؟

لسيد عبد هللا بووانو، رئيس اجملموعة النيابية للعدالة النائب ا
 :والتنمية )نقطة نظام(

 لسيد الرئيس،ا

تعرفون وأنت رجل حّقاين وانئب دايل السيد الرئيس، أن األمور 
اليت نثريها تنصّب يف النظام الداخلي. النظام الداخلي السيد 

طبعا  152وهاذ املادة  152الرئيس، كيعطينا ابش نطرحو املادة 
-20يف أمور طارئة وكنعرفو كاملني املسطرة. تقّدمنا بطلب هنار 

تتعلق: "تتهاوى البناايت يف املدن  152ابملادة  12-2022
العتيقة ممّا يتسبب فقدان أرواح ساكين هذه البيوت يف كوارث 

، اإلجراءات والتدابري للقيام هبا 152مادية كبرية" ، طلبنا املادة 
ديسمرب، يف  20ملشكل. جاوبنا املكتب يف من أجل حّل هاذ ا

القرارات دايلو، تيقول أبنه بعد مناقشة هاذ الطلب، من خمتلف 
جوانبه القانونية واملسطرية، تقرر عدم إحالته على احلكومة لعدم 
استيفاءه للضوابط والشروط القانونية الواردة يف مقتضيات النظام 

لقرارات دايل مكتب الداخلي. نتفاجأ السيد الرئيس، أنه يف ا
كيصادق على   2023يناير  3جملس النواب اللي اجتمع يوم 

نفس املادة لفريق آخر حمرتم دايل اهنيار بعض املباين يف مدن 
عتيقة ببالدان على إثر هاذ، احنا دااب واش بغا، احنا كنعرفوكم 
كاملني أنتما السيد الرئيس واملكتب كامل كتمثّلو اجمللس كامل، 

ي خصين نكون أان يف املكتب ابش ندافع على املادة ماشي ضرور 
152. 
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  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، رمّبا كان اختالف هو أنّه املدن العتيقة هي 
 الفرق فني كاين...حىت هي عتيقة؟

 حضرات السيدات والسادة،

مسألة تقدير، نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول 
نستهّلها بقطاع الشباب والثقافة والتواصل. سؤال عن أعمالنا و 

النهوض بواقع القراءة ببالدان للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
من فريق التجمع الوطين لألحرار، تفضل السيد النائب احملرتم 

 .مشكورأ

 :النائب السيد يوسف شريي

 تنمريت السيد الرئيس،

 آيت ما ديستما أزول أوفالون،

اإلفتتاح داييل هلذه اجللسة وكأول سؤال ألهنئ السيدات أستغّل 
والسادة النواب احملرتمني واملواطنني املغاربة حبلول السنة األمازيغية، 
وهباذ املناسبة بغيت هنييّن السيد وزير الثقافة على اجملهودات اجلبارة 
اللي كتقومو هبا، للمسامهة يف دعم اإلحتفاالت اللي كيديروها 

برأس السنة، ومازال كنتسناو إن شاء هللا أخبار سارة يف املغاربة 
هذا املوضوع. اجليل دايلنا السيد الوزير، كتعرفو أبنه مرتبط أكثر 
ابلتكنولوجيا احلديثة، خاصة الشباب، وابلتايل ابملقابل كاين 
واحد اإلغفال كبري لتصّفح الكتب واملنشورات رغم أنه كاينني 

ابملغرب، لذلك كنسّولوكم السيد  جمهودات جبارة لدعم الكتاب
الوزير على اإلجراءات اللي كّتخذها احلكومة من أجل النهوض 

 .بواقع القراءة يف بالدان

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا

 

 :السيد حممد مهدي بنسعيد وزير الشباب، والثقافة والتواصل

 يد الرئيس،شكرا الس

شكرا السيد النائب على اهتمامكم هباذ القضية اللي هي يف 
احلقيقة مهمة جدا ابلنسبة لألجيال الصاعدة، إشكالية القراءة 
أكثر ما هي إشكالية الكتاب وثقافة القراءة، هلذا زائد الدعم 
الكالسيكي الّلي كنصّوتو عليه سنواي يف قانون املالية، اللي كيدّعم 

مليون درهم سنواي، جمموعة دايل  11كّتاب بتقريبا الكاتب وال
املبادرات جديدة قمنا هبا هاذ السنة: أوهلم، هي ابلطبع دعم 
معارض الكتاب، خّلي املعرض الدويل، كاين معارض كذلك 
جهوية، والفكرة أّن نقّويو هاذ املعارض اجلهوية ابش تويّل عندهم 

رّفو ابلكتاب ونعرّفو واحد املكانة يف األقاليم واجلهات، ابش نع
ابلطبع بطريقة غري مباشرة أو مباشرة ابلقراءة؛ اثنيا، كان هناك 
لقاء مع السيد وزير التعليم ابش يكون واحد التنسيق لفتح 
املكتبات العمومية لألطفال اللي كيكونو يف املدارس، وهنا كاين 

غنخرجو إبسرتاتيجية  واحد التنسيق مستمر. ويف األسابيع املقبلة
مشرتكة ما بني وزارة الثقافة ووزارة التعليم؛ كاين كذلك، وهلذا أول 

 Les مرة الحظنا أن هناك غياب مكتبات للبيع
libraires ماشي les bibliothéques وهنا كنفكرو ،

ابش تكون واحد الدراسة حول النموذج اإلقتصادي إلقناع 
دايل املستثمرين لإلستثمار فهاذ اجملال، لقينا أن يف جمموعة 

األقاليم ويف جمموعة دايل جهات اململكة هوأنه كاين هناك إرادة 
للمغاربة للمواطنات واملواطنني ابش يشريو الكتاب وما كيلقاوش 
فني يشريو هاذ الكتاب، هاذ اإلشكالية بغينا نتجاوبو معها وألول 
مرة غنحاولو خنّصو دعم للمستثمر يف اجملال دايل الكتاب عرب 

 .بيع وشكراهاذ املكاتب لل

 ة: السيد رئيس اجللس

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم
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 :النائب السيد يوسف شريي

اتمنريت نك السيد الوزير، شكرا جزيال على هذه املعطيات املهمة. 
صحيح أن املغرب اليوم هو بلد العلم بلد الثقافة واحلضارة، ويف 

ات، اليوم شفتو كيفاش نفس الوقت عندان طاقات وعندان كفاء
ترفعات الراية املغربية يف السعودية ملا فاز املغرب جبائزة امللك فيصل 
لألدب، شفنا كذلك إجنازات دايل األطفال املغاربة يف برانمج 
حتدي القراءة، شفنا التفاعل دايل املغاربة مع الربانمج الناجح 

نا كذلك "القراءة للجميع" اللي كان يف عهد حكومة التناوب، شف
السيد الوزير ابملقابل كاين واحد تراجع كبري مهول وخطري يف 
مستوى القراءة يف بالدان، وهذا كيتطّلب منا واحد اخلطّة اللي 

 ..هي مدروسة تكون قوية سريعة ابش ندعمو القراءة

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضايف؟ 
 .اك تعقيب إضايف، نفس الفريق تفضلواليس هن

النائب السيد حممد غياث، رئيس فريق التجمع الوطين 
 :لألحرار

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، راه ما كاينش غري املشكل دايل القراءة اليوم يف 
البالد والّلي كنظن احلكومة مازال ما عطاتوش اإلهتمام الالزم به، 

يف الساحة الوطنية واحد عرب شبكات  كاين هاذ الظاايم كرتوج
التواصل االجتماعي والواتساب، واحد استطالع الرأي منجز من 
طرف واحد اجلمعية ما عرفناش دايالش، وابلتايل احنا كنعرفو أبن 
استطالع الرأي خصو إطار قانوين، استطالع الرأي كذلك عندو 
ضوابط كاينة منهجية علمية موثوق هبا ومقاييس موضوعية 
متعارف عليها، إال ما كانش هاذ الضوابط حمرتمة كيويّل هاذ الشي 
تدليس وتغليط للرأي العام الوطين وتشكيك يف املؤسسات دايل 
الدولة. واليوم السيد الوزير، خّص احلكومة تدير واحد اجملهود 

ابش تعطينا واحد املبادرة قانونية ابش يتضبط هاذ الشي، وإال 
ازال عاجزة عليه، احنا يف إطار كان هاذ الشي احلكومة م

األغلبية، راه غادي نفتحو النقاش ونقّدمو واحد املقرتح قانون 
ابش نسّدوهاذ العجز اللي كاين يف القانون عندان وشكرا السيد 

 .الوزير

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير فيما تبقى من الوقت

 :فة والتواصلالسيد حممد مهدي بنسعيد وزير الشباب، والثقا

 شكرا السيد الرئيس،

أوال السيد رئيس احلكومة ما عجزة عليها حىت حاجة وأي حاجة 
اللي غادة يف إصالح اجملال السياسي واجملال الثقايف إالّ وغنكونو 
طرف منها. اثنيا، ابلطبع كيف ما تتعرفو السيد الرئيس، العمل 

واحنا التشريعي هوعمل مشرتك ما بني احلكومة والربملان، 
مستعدين ابش انقشو أي مبادرة يعطيها أي فريق برملاين من 

 .األغلبية أو من املعارضة، شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا، منر إىل السؤال املوايل عن مآل تنزيل األمازيغية للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن الفريق احلركي، تفضلوا السيدة النائبة 

 .احملرتمة

 :لسيدة زينب أمهروقالنائبة ا

 سيدايت وساديت إخواين الربملانيني،

إخواين أخوايت الربملانيني والربملانيات، مرت سنوات على انتظاران 
لتنزيل القوانني التنظيمية لألمازيغيىة لكن مل نر شيئا، ننتظر سنة 

مل نر شيء، نسائلكم وننتظر الكلمة األخرية،  بعد أخرى، لكن
يم تنزيل القوانني وتفعيل القوانني هل هناك جديد حول ترس

التنظيمية لألمازيغية؟ ابلنسبة للمغاربة املقيمني ابخلارج وجل 
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املواطنني، من أجل ضمان التواصل ابألمازيغية ملن ال يفهمون 
العربية، إىل يومنا هذا مل نر شيئا ال يف اجملال وال يف جمال الثقافة. 

لطرقي، نريد األمازيغية اليت اليوم نرى األمازيغية فقط يف التشوير ا
يشتغل هبا املواطنون اليت يضمن هبا املواطن كرامته. يف األخري 

 13سيدي الوزير، مازال الشعب املغريب ينتظر مىت ستقررون يوم 
 .يناير عيدا وطنيا مبناسبة رأس السنة األمازيغية

 :السيد رئيس اجللسة

 .يد الوزيرشكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة لكم الس

 :السيد حممد مهدي بنسعيد وزير الشباب، والثقافة والتواصل

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدة النائبة على هاد السؤال املهم جدا، أخربكم أن 
املراحل األوىل اليت قطعها تنزيل النص القانوين اخلاص بتفعيل 

 :الطابع الرمسي األمازيغية متيزت ب

تأليف اللجنة الوزارية الدائمة املكلفة بتتبع صدور املرسوم املتعلق ب
وتقييم التفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية، وتكليف قطاع الثقافة 

 مبهمة الكتابة الدائمة هلذه اللجنة؛

املصادقة على مشروع املخطط احلكومي املندمج املتعلق بتفعيل 
 الطابع الرمسي األمازيغية واعتماده من طرف اللجنة الوزارية مع

 املصادقة على إحداث جلن موضوعاتية وخمتصة؛

ترمجة املخطط احلكومي املندمج إىل األمازيغية وإرساله إىل 
 .القطاعات املعنية للتنزيل

موازاة مع ذلك، تواصل هذه الوزارة، وزارة الثقافة، بتنزيل املخطط 
القطاعي لتفعيل الطابع الرمسي األمازيغية من خالل عدد من 

 :ااملبادرات أوهل

 االحتفال برأس السنة األمازيغية على املستوى املركزي والالمركزي؛ 

 تنظيم مهرجاانت ذات الطابع األمازيغي؛ 
 دعم األعمال األمازيغية الثقافية الفنية واألدبية؛ 
 إحداث منصب مايل متخصص يف الدراسات األمازيغية؛ 
 زة إحداث جوائز تشجيع يف إطار جائزة املغرب للكتاب، من خالل جائ

 الدراسات األمازيغية وجائزة اإلبداع األمازيغي؛
  جتديد الرتاث األمازيغي املادي و الالمادي يف الئحة الرتاث العاملي

 لليونسكو؛
 إدراج األمازيغية يف املوقع اإللكرتوين اخلاص ابلوزارة؛ 
 تغطية فعاليات املعرض الدويل للكتاب ابللغة األمازيغية؛ 
 عالانت واألنشطة اخلاصة ابلوزارة؛اعتماد األمازيغية يف اإل 
 تنظيم دورة تكوينية يف اللغة األمازيغية لفائدة أطر وموظفي الوزارة؛ 
  عوان انطقا ابللغة  160تعزيز خدمات االستقبال بتوفري حوايل

 .األمازيغية، موزعني على بعض املؤسسات التابعة لقطاع الثقافة

نشور واملراسلة إضافة إىل ذلك، تشتغل الوزارة على تفعيل امل
الصادرين عن وزارة االنتقال الرقمي واإلصالح اإلدارة خبصوص 

 .إدماج اللغة األمازيغية يف اإلدارة العمومية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائب 
 .احملرتم، السيد الرئيس

 :النائب السيد حممد والزين

أخرى حنن ال نشك يف حسن نواايكم، كما ال نشك  شكرا، مرة
يف قصور رؤيتكم، وحماماتكم وحماابتكم لبعضكم البعض، تكريسا 
لشعار أصبح عنوان حلكومتكم "املغرب لنا ال لغريان" قلتو لنا احنا 
حكومة كنشتغلو ما كتنتكلموش، مبعىن حكومة خرساء )زيزونة(، 

أعمى وهذا ما يفسر  وحنن ال نرى أثرا لعملكم، إذا حنن شعب
مليار سنتيم خصصتو هاد السنة  22رمبا عالش انتما هنا، 

للنهوض ابألمازيغية، ما شفنا والو بغينا نعرفو فني تصرفات 
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وكيفاش؟ الناس تقول صرفتوها على مكاتب الدراسات 
واجلمعيات اللي اتبعة لكم، بغيناكم تشرحو لنا السيد الوزير 

مليار هاد السنة،  30نكم برجمتو حيثيات هذا الكالم، خصوصا أ
 ... بغينا نعرفو أيضا فني غادي متشي وعلى من غادي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت. آه صحوه، ابلاليت 
 .la régie ابلاليت، اعطيوه، دخل التوقيت اإلضايف هللا جيازيك

 :النائب السيد حممد والزين

ئب احملرتم، كندافع عليك، "موازين" راه دايل كندافع عليك النا
ماليها السيد النائب احملرتم، ما ندخلوش يف هاد النقاش العقيم، 

 .راك عرفيت دايملن "موازين"، بال ما ندخلو يف هاد النقاش العقيم

 :السيد رئيس اجللسة

doncانتهى الوقت السيد الرئيس ،. 

 :النائب السيد حممد والزين

إضايف، تعقيب  الوقت السيد الرئيس، طلبيت تعقيبال ما انتهاش 
إضايف فيه دقيقة، أنت حسبيت الثواين املتبقاة من التعقيب دايل 

 .السيدة النائبة

  :السيد رئيس اجللسة

 .اللي حسبات la machine ماشي أان اللي حسبت

 :حممد والزين النائب السيد

الرئيس، السيد الرئيس، السيد  la machine اّلاّل ما كاينش
 .كاع ما تصدّع راسك نعاونوك تضبط الوقت

  :السيد رئيس اجللسة

 .، يالّه la régie الّ ما وقعش ليا اخللط، وقع يف

 :النائب السيد حممد والزين

 .اثنية أو أقل 30التعقيب اإلضايف 

 :السيد رئيس اجللسة

اثنية نوض نزل  30أان إيال كنت هاذ الشي كاع اللي قلتيه يف 
 .من هنااي

 :النائب السيد حممد والزين

 .اّلالّ غري بقى يف بالصتك

 :السيد رئيس اجللسة

 la، 50وأنت عندك دقيقة و 30دقائق و 2راه سالييت ب 
régie راه غلطت، تفضل. ابقي عندك، هاهي هامها صاوبوها. 

 :النائب السيد حممد والزين

 شحال ابقي عندي ؟

  :السيد رئيس اجللسة

 .ةاثني 33ابقي عندك 

 :النائب السيد حممد والزين

ال، ال، بعدا التوقيت اللي كاين يف الشاشة غري صحيح، عالش 
غادي حتسبو مع التعقيب؟ التعقيب اإلضايف فيه دقيقة واعطيين 
دقيقة داييل السيد الرئيس، هللا يهديك. التعقيب اإلضايف فيه 

ا عالش حتسبه l'écran دقيقة، وحّط ليا دقيقة داييل نشوفها يف
 ليا هباذ التوقيت اآلخر؟

  :السيد رئيس اجللسة

 .هللا جيازيك بال ما ندخلو فهاذ املزايدات
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 :النائب السيد حممد والزين

 ..اّلالّ وا داب احنا كنضبطوا تسيري اجللسة

  :السيد رئيس اجللسة

امسع هللا جيازيك تبقى تقول ليا ال ال امسع، غري نتفامهو، أان قلت 
 .. خذييت الكلمةهل من تعقيب إضايف

 :النائب السيد حممد والزين

 .دقيقة

 :السيد رئيس اجللسة

 .اثنية 20دقيقة خاّلوها مها وزادوك هاذيك 

 :النائب السيد حممد والزين

 ..ما ميكنش

 :السيد رئيس اجللسة

  .عطاوها لك، ما خصهمش يعطيوها لك

 :النائب السيد حممد والزين

 .وهللا يهديك إذن اخلطأ دايل من؟ السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شحال؟ راه  12من  55داب باّليت، شحال بقى عندك داب؟ 
اثنية، شحال بقات لدقيقة؟  43هذاك هو التوقيت السي والزين، 

تفضل إيال تفضل، ماشي هاكذا غادي نتعاونوا، نبقاو حبال 
 ..هكذا، حىت أنت عزيز علينا

 :النائب السيد حممد والزين

ك غري امسع ليا، اخلطأ اللي ّدار ورمبا ماشي دايلك، أرجوك أرجو 
أشنو وقع ليهم؟ أهنم احتسبو  la régie اخلطأ دايل اإلخوان يف

الوقت اللي شاط على التعقيب دايل السيدة النائبة هو اللي 
 .خاّلوه وحبسو فيه، هذا تعقيب إضايف اللي أنت طلبتيه

  :السيد رئيس اجللسة

 مّلي عطيتك الكلمة كتعقيب غري تصنت، متفق معك، أان
إضايف، غري نتافهمو، ايك احنا كنضّيعو يف الوقت داب، كنضّيعو 

اثنية، إيوا راه  43يف الوقت، مسعتيين الّ ما نعطيكش، ابقي لك 
 .ذاك الشي اللي قلنا لك، تفضل

 :النائب السيد حممد والزين

 شكرا السيد الرئيس،

سيد الوزير هلاذ السنة، مليار ال 30قلت أبن هاذ العام تربجمت 
بغينا نعرفو أيضا فني غادي متشي وعلى من غادي تصرف؟ مث 
احلفلة اللي منظمني يف اخلميسات والشابيطوهات الفارهة، واش 
حىت هي أيضا حمسوبة على صندوق النهوض ابألمازيغية؟ مث أشنو 
هي املخرجات دايل هاذ احلفلة دايل الشابيطو؟ احنا بغينا كيفاش 

رج طبعا تعلنو على مطلب ترسيم السنة األمازيغية، حنن غادي خت
ال نريد أمازيغية الشابيطو السيد الوزير، احنا خّليوان عا يف اخليمة 
دايلنا، حنن نريد أمازيغية اجملال، بغينا مخيسات الشغل ومخيسات 
التنمية وكفى من تبديد املال العام ابسم اخلميسات وابسم اهلوية، 

 .شكرا

 :س اجللسةالسيد رئي

 .شكرا، تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد النائب احملرتم

النائب السيد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية

 شكرا السيد الرئيس،

أوال ابلنسبة لألمازيغية هو تراث مشرتك جلميع املغاربة، وال حّق 
ة ساعية وماضية ألي طرف أن يتزايد عليه،...أعتقد أبنه احلكوم
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يف تنزيل الربانمج احملدد من أجل التنزيل احلقيقي لألمازيغية، وخري 
دليل على ذلك هو أن هذه الرتمجة الفورية اآلن اللي كنستمعو 
ليها بطبيعة احلال، هذا أكرب إجناز يعين بدينا به فهاذ القبة وجيب 

السنة  أن يعمم على ابقي اإلدارات. السيد الرئيس، ابلنسبة لرتسيم
األمازيغية ،أعتقد وال الذاكرة قصرية، أن حزب االستقالل سبق 

سنوات، يف مذكرة رمسية من أجل إحداث  7أن طالب بذلك قبل 
 .يوم عطلة وترسيم السنة األمازيغية وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ منر إىل السؤال املوايل عن إحداث 
 زير سرتد؟ ابألمازيغية؟دور الثقافة، السيد الو 

 :السيد حممد مهدي بنسعيد وزير الشباب، والثقافة والتواصل

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السادة النواب على اهتمامكم ابلطبع هباذ القضية اللي هي 
قضية وطنية، قضية أغلبية ومعارضة، قضية جمتمع مدين، قضية 

حلكومة كتخدم أجيال اللي فاتتنا وأجيال اللي جاية، وابلطبع ا
كتجتهد ابش تزيد تفّعل يعين هاذ الطابع الرمسي لألمازيغية يف 
مجيع القطاعات. وتكّلميت على املخرجات دايل غدا إن شاء هللا 
يف مدينة اخلميسات )إقليم اخلميسات(، نقدر نتكّلم ليك على 
قطاع الثقافة اللي غدا غيوّقع اتفاقية ابش يزيد يقّوي اجملال دايل 

ة األمازيغية، وغتكون واحد امليزانية خمصصة وكنعتربو هاذ الثقاف
يعين إجيايب جدا ابلنسبة للطلبات اللي تتوّصل هبا وزارة الثقافة 

 .فهاذ اجملال، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن إحداث دور الثقافة 
حملرتمني عن الفريق اإلستقاليل للوحدة للسيدات والسادة النواب ا

 .والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مليكة حليان

 السيد الرئيس،

السيد الوزير شكرا، الثقافة مغربية احلمد هلل غنية وواسعة، واسعة 
دااب عاد كلكم كنتو كتهضرو على اللغات األمازيغية والريفية إىل 

ة لبناء شخصية اإلنسان وخّصنا ندعموها آخره، الثقافة ضروري
أكثر وأكثر. بغينا نعرفو السيد الوزير، اشنو برانمج وزارتكم ابش 
يكون دار الثقافة ودار الشباب يف كل مدينة صغرية أو ال كبرية 

 .ونزيد كل حومة؟ وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا

 :لشباب، والثقافة والتواصلالسيد حممد مهدي بنسعيد وزير ا

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدة النائبة على هاذ السؤال، يف احلقيقة نعطيكم واحد 
العدد التكوين، تكّلميت على دار الشباب ودور الثقافة اللي 
خصهم يكونو يف مجيع األقاليم وجهات اململكة، حاليا راه فتنا 

ر الثقافة أو مركبات تقريبا وجود أكثر من ألف دور الشباب ودا
دائما كيبقى التحّدي ليس فقط وجود هاذ املركبات، أان   ثقافية.

قلتها مرارا وتكرارا وانقشناها كذلك يف اللجنة، تنشيط هاذ اجملال 
هو اللي كنعتربوه يف احلكومة اليوم واّلت ضرورة، ضرورة لألسف 

ة دايل مؤملة، ألن يف جمموعة دايل األقاليم واجلهات إاّل وجمموع
األخوات واإلخوان اللي حاضرين هنا فهاذ اجللسة، كيعيطو ليا 
بعض املمرات ابش ألن كاين بعض املرات جمموعة دايل دور 
الشباب أو الثقافة اللي ما خّدامييش أو ابملستوى اللي بغيناهم، 
وهذا هو التحدي. ومباشرة يعين األسبوع املقبل، غيكون هناك 

املدراء اجلهويني للشباب والثقافة،  لقاءات، كيفما قلتها، مع
إبشراك املسؤولني على اجملالس اجلهوية، ابش نديرو واحد الربانمج 
مشرتك لتفعيل هاذ البناايت اللي عند الدولة. قبل ما نتكّلمو على 
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بناايت جديدة يف مجيع األحياء، ما كرهناش، ولكن الّتحدي هو 
دايل البنيات اليوم بعدا خنّدمو هاذ الشي اللي عندان. جمموعة 

ابلطبع راه غتتوجد يف جمموعة دايل اجلهات اللي كان واحد 
اتفياللت، -النقص دايل البنية التحتية، نتكلم على جهة درعة

نتكلم على جهة كلميم وجمموعة دايل اجلهات اللي كاين واحد 
النقص حقيقي يف البناايت الثقافية والشبابية، ولكن كيبقى 

شراك مرة أخرى، ألن جناح دايل هاذ املهمة التحّدي الكبري إب
ليس جناح قطاع الشباب أو الثقافة، بل جناح اجلهات واجلماعات 
واجملتمع املدين ابش يكون واحد التنشيط حقيقي، وابش ديك 
الثقافة ابملفهوم دايل متغربيت تكون عند مجيع املواطنات واملواطنني 

 .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .لوزير، انتهى الوقت. تعقيب السيدة النائبة احملرتمةشكرا السيد ا

 :النائبة السيدة مليكة حليان

مؤخرا وقعت واحد احلاجة مهمة بكأس العامل مع املنتخب املغريب، 
اللي وقع غادي يبقى مكتوب على طول يف قصة املغرب، واحد 
اخليط اللي ما كيبانش مجعنا كلنا مغاربة فأرض الوطن ومغاربة 

على أرض الوطن، عالش؟ بفضل اهلوية الثقافية املغربية،  خارجني
حبب سيدان نصره هللا. وكنظن دار   ابلتقاليد دايلنا، حبب الوطن

الثقافة خصها تكون يف كل مدينة فهاذ البالد ونزيدو، وما 
 .خوتنا مغاربة العامل، وشكرا ننساوش

 :السيد رئيس اجللسة

تعقيب إضايف؟ ليس هناك  شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من
الثواين؟ منر  3تعقيب إضايف، السيد الوزير فيما تبقى من الوقت، 

جواز الشباب للسيدات والسادة  إىل السؤال املوايل عن إحداث
النواب احملرتمني عن الفريق اإلشرتاكي، تفضل السيد النائب 

 .احملرتم

 :النائب السيد عمر اعنان

 للي اصبح التزامي حكومي فينا هو؟جواز الشباب ا السيد الوزير،

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير لإلجابة

 :السيد حممد مهدي بنسعيد وزير الشباب، والثقافة والتواصل

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم على هاذ السؤال، ما غاديش نقدر 
رصة غدا إن نعطيك مجيع املعطيات يف دقيقة، ولكن غتعطينا الف

شاء هللا يف اللجنة ابش نزيدو نعّمقو هاذ املوضوع، نقدر نعلن 
ونعلمك السيد النائب احملرتم والسادة النائبات والنواب، أبن مت 

 اعطينا االنطالقة دايل كيفما قلنا فهاذ القبة آنذاك أبن غتدار
une experience pillote سال،  -يف جهة الرابط

ية، الوزارة اليوم طلقت هذاك، وغدا تعطات اإلنطالقة اإلدار 
غنقدمو لكم إن شاء هللا يف اللجنة ملي غيكون عندان الوقت. 

جواز  كيبقى دااب اإلشكاليات دايل الشركاء دايلنا، ألن ابش
الشباب هو عمل اللي غتقوم به احلكومة، ولكن غتشارك فيه 
مجيع القطاعات احلكومية األخرى، يعين اإلنطالقة نقدرو 

ها الرمسية، ألن بدينا اليوم جتربة فقط مع واحد الفئة صغرية نسميو 
دايهلم، واش تقبلو   le retourne دايل الشباب، ابش نعرفو

وال، إذا االنطالقة راه بدات، وغدا إن  l'application ذاك
شاء هللا إبذن هللا غادي نكونومعكم السيد النائب احملرتم يف اللجنة 

 .قامت به قطاع الشباب، شكرا ابش نقدمو لكم العمل اللي

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب
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 :النائب السيد عمر اعنان

السيد الوزير، راه العزوف دايل الشباب املغريب من الثقافة ماشي 
غري بسبب التكلفة دايل اخلدمات دايل التكلفة املادية، السبب 

ب هو فقداهنم الثقة يف كل شئ، يف الرئيسي لعزوف دايل الشبا
املؤسسات، يف السياسة، وحاليا حىت املبارايت، والصمت دايل 
احلكومة الرهيب حول النازلة. تفقدوا الوضعية انتاع الشباب يف 
املدن والقرى، سريو لوجدة وجهة الشرق فني حمطمة البطالة 

حليط، األرقام القياسية، الشباب ايئس ما خّدام ما رّدام غي شد ا
الشباب هم فئة مسؤولة بدرجة أوىل عن مستقبل البالد، وهو ما 
يستوجب إشراكهم إشراكا فعليا يف عملية تنمية اجملتمع والعمل 
على إعادة الثقة للشباب. كان من املفروض اليوم اختاذ تدابري 
عملية من شأهنا النهوض أبوضاع الشباب املغريب، وذلك جبعله 

ية، وبصورة تتجاوز الرؤية القطاعية اليت يف صلب الربامج احلكوم
 ..تفتقد الشمولية واإللتقائية إىل التمكني الثقايف للشباب الفعلي

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضايف؟ 
 .ثوان 10السيد الوزير فيما تبقى من الوقت 

 :، والثقافة والتواصلالسيد حممد مهدي بنسعيد وزير الشباب

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب أان مستعد مع القطاعات احلكومية األخرى نتلقاو 
ابش انقشو إشكالية دايل التشغيل، ألن سؤال اليوم كان حول 
جواز الشباب ذاك الشي عالش جاوبتك فهاذ اجملال، ولكن 

اللي مستعدين ابش يكون واحد األجوبة حىت يف القضااي األخرى 
 .تتهم الشاابب وتتهمنا، ألن احنا جزء من هاذ الشباب، شكرا

 

 

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول إحداث وأتهيل دور 
الشباب ابلعامل القروي، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

 .فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب احملرتم

 :عبد اللطيف الزعيمالنائب السيد 

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 إخواين أخوايت النواب،

السيد الوزير دور الشباب ابلعامل القروي، السيد الوزير كنحييو 
فيك هاذ الروح دايل الشباب، وهاذ الروح دايل املبادرة اللي 
خذييت إبحداث وجتهيز دور شباب من اجليل اجلديد، وال سيما 

لفضاءات دايل األلعاب اإللكرتونية، واللي غتخلق املبادرة دايل ا
واحد فرص دايل الشغل هلاذ الشباب، واللي غتعطيوهم واحد 
الفرصة ابش حياربوا البطالة بيديهم، واللي غتبعدهم على 
اإلحنرافات. السيد الوزير، الزايرة دايلكم األوىل للرحامنة كانت 

لرمحاين يف أقرب بداية، ولكن كنتمناو ابش نشوفوك مع الشباب ا
فرصة. السيد الوزير، واحد العدد دايل اجلماعات، مجاعات كبرية 
وفيها شباب ينتظرون دور الشباب، ينتظرون فرصة ابش يفّجرو 

يف قطر، ومها راه  الطاقات دايهلم، كيف فّجروهم الشباب املغريب
فيهم النية ومتمسكني ابلعائلة، وعندهم كل املؤهالت السيد 

يبدعوا وابش خيدموا بالدهم. السيد الوزير، كنشكروك  الوزير، ابش
على اإلتفاقية اللي دريت مع اجلماعة القروية فرحامنة، اللي فيها 
دار الشباب وفيها والد إميلول، وكذلك دار املرأة، ولكن السيد 
الوزير، عندان دار الشباب يف مجاعة بوروس، مبنية وليين ما جمهزاش 

الشباب كذلك يف صخور الرحامنة اللي وما مأهالش، عندان دار 
جمهزة، ولكين مازال ما خدماش ألهنا خصها األطر. السيد الوزير، 

 ..أان اليوم
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا السيد النائب احملرتم، السيد 
النائب انتهى، انتهى الوقت السيد النائب. ما خلييت ات دار 

 .عليهم، تفضلوا السيد الوزير الشباب كاع دزيت

 :السيد حممد مهدي بنسعيد وزير الشباب، والثقافة والتواصل

 شكرا شكرا السيد الرئيس،

يف احلقيقة راه سوليت وجاوبيت. غري جتاواب مع ما قدمه السيد 
النائب، وحىت ما قدمته السيدة النائبة والسيد النائب احملرتم، 

واإلشكالية األوىل  برية،إشكاليات الشباب نعم إشكاليات ك
كنعتربوها احنا فاحلكومة هي إشكالية التشغيل، هلذا خصصنا 
استثمار مهم يف دور الشباب، وكاين هناك حىت مرسوم مشرتك 
مع وزارة التشغيل ابش منكنوا هاد املراكز ابش يكونوا فيهم 
تكوينات، وأنهلوا الشباب اللي عندو رغبة ابش خيدم ابش يعرف 

يدة، ألن اإلشكاليات دايل الشباب إشكاليات تكوينات جد
 .كبرية

وابلنسبة للتساؤل اللي طرحتيه ابلنسبة للعامل القروي، أان قلتها 
قبيلة ونعاود نقوهلا، كاين هناك استثمار كبري، غتلقى مجيع األقاليم 

فيها دار الشباب ودار الثقافة. اإلشكالية  -احلمد هلل-داململكة 
ية دايل الوجود، اإلشكالية دايل مرة أخرى، ماشي إشكال

التنشيط، هلذا أاناي قلتها قبيلة نعاود نذكرها، أبن غيكونوا لقاءات 
مع مجيع املسؤولني اجلهويني واإلقليميني، ولكن هاد املرة غنشركوا 
اجملالس اجلهوية وملا ال حىت اجلماعات، ألن التنشيط هو عمل 

 وحىت التنشيط مشرتك. اليوم اإلختصاص دايل اجملال الثقايف
الشبايب، هو اختصاص مشرتك مع جمالس اجلهات. فالعمل 
املشرتك هو اليوم ضرورة، ابش نوصلوا لألهداف اللي كنتكلموا 
عليها اللي بغيتوها واللي بغيناها كذلك يف احلكومة. الشباب 
شباب طموح، تكلميت على النية، ثق بيا احلكومة دايرة النية، 

هد، خصنا دااب مرة أخرى، احنا كنفعلوا وابغة ختدم وابغة جتتا
واحد اإلسرتاتيجية مشرتكة، مآمنني أبن العمل احلكومي بوحدو، 

 les objectifs ما غاديش نقدروا منشيوا يف ابلنسبة يعين
األهدافه اللي عطينا لروسنا، ولكن العمل املشرتك حىت مع اجملتمع 

ليهم، وهادشي املدين، هو اللي غيوصلنا للتحدايت اللي تكلميت ع
 .اللي غنكونوا فيه إن شاء هللا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب إضايف؟ ليس هناك تعقيب 
إضايف، إذا كنشكروا السيد الوزير على حسن املسامهة يف هذه 
اجللسة. قبل أن ننتقل إىل القطاع املوايل اللي هو قطاع الصحة 

إبمسكم السيدات والسادة النواب احملرتمني،  واحلماية اإلجتماعية،
إذا مسحتم أود أن أجته ابلتحية والرتحيب، بوفد برملاين صديق 
موقر، ميثل اجلمعية الوطنية اجلمهورية ملاالوي، والذي حيضر معنا. 
إذا التحية والتقدير للوفد الربملاين برائسة السيدة رئيسة اجلمعية 

 .Catherine Gotani Hara الوطنية، السيدة

إذا منر إىل القطاع املوايل، وهو قطاع الصحة واحلماية اإلجتماعية، 
عن اخلصاص الذي تعرفه املستشفيات العمومية، للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني، الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عزيز الفيدي

 السيد الرئيس،

سيد الوزير، إن اخلصاص الكبري الذي الزالت تعرفه املستشفيات ال
العمومية، على مستوى األطر الطبية والشبه الطبية والتجهيزات 
واألدوية، نسائل احلكومة على الربانمج املعتمد ملعاجلة هذه 

 .الوضعية، شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير احملرتم

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم على هاد السؤال هذا، انتم عارفني يف 
احلقيقة أن راه الربملان توصل مبشاريع قوانني، كيفاش جا يف املقدمة 
إلصالح هاد القطاع هذا، واحلمد هلل أن البالد دايلنا كتعرف 
واحد ثورة حقيقية يف القطاع دايل الصحة، اللي األثر دايهلا 
اإلجيايب غادي ينعكس عليها إن شاء هللا يف الشهور املقبلة ماشي 
اليوم. اخلصاص كنعرفوه دايل املوارد البشرية اللي هو خصاص 
كبري ومهول، واحلكومة عازمة ابش ترجع يف هاد اخلصاص هذا 

راه كاين التقليص دايل عدد  إبجراءات، ومن مجلة اإلجراءات
 2025السنوات دايل الدراسة يف كلية الطب، على متم سنة 

غادي نكونوا وصلنا لواحد املؤشر جد مهم من انحية املوارد 
البشرية، سواء الطبية أو التمريضية، كذلك أنه كنقومو بواحد 
إعادة اهليكلة دايل القطاع وإعادة إدخال يعين حكامة جديدة 

كز أساسا على التدبري اجلهوي، وكذلك إحداث واحد اللي كرتت
الوظيفة صحية لتحفيز املوارد البشرية ابش ميكنا هلا ختدم فهاد 
القطاع، فبالتايل القانون اإلطار اللي صوت عليه اجمللس جملس 

كيجيب هاد التصور الكبري   06.22النواب وجملس املستشارين 
 .دايل إصالح املنظومة، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزير، السيد النائب احملرتم، تفضلوا للتعقيب

 :النائب السيد عزيز الفيدي

السيد الوزير، ال شك أنكم واعون كل الوعي أبن تعميم ورش 
احلماية اإلجتماعية رهني بتأهيل حقيقي للنظام الصحي وتوفري 

 الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي اجليد، وحتسني تغطية
سائر الرتاب الوطين مبا يضمن جلميع املواطنني حقهم الدستوري 
يف التطبيب والعالج، خاصة على مستوى األطباء ومهن الصحة 
والوسائل التجهيزات الضرورية للرعاية الصحية وتوفري األدوية، 
لكن الوضع الذي تعرفه املستشفيات يهدد بقوة القدرة على تعزيز 

، وحتقيق تغطية صحية متوازنة تشمل الولوج إىل الرعاية الطبية
 .مجيع مناطق اململكة

السيد الوزير، كما هو الشأن للمستشفى اإلقليمي ابلصوير،ة 
كيجي شي واحد مثال السيد الوزير، راك عارف بعض اجلماعات 

كلم على املستشفى اإلقليمي،   90كلم/   80اللي كتبعد ب
امل القروي، كيجي شي واحد من املناطق النائية راك عارف الع

كيجي مريض كيشّخص احلالة دايلو، كيبقى يتجرجر كيشخص 
احلالة دايلو، مّلي كيشخص احلالة دايلو، كيتبني أبن عندو شي 

 ...عملية أو ال عندو شي حاجة، كيمشي للموعد

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت السيد النائب احملرتم. هل من 
من تعقيب إضايف؟ السيد الوزير يف ما تبقى تعقيب إضايف؟ هل 

اثنية، كاين؟ تفضل السيد النائب احملرتم عن فريق  20من الوقت، 
 .التجمع الوطين األحرار

 :النائب السيد عمر األزرق

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كيما قلتو كاين واحد اخلصاص مهول، وهاد 
، ودرتو واحد اخلصاص ما يقدرش نسدوه يف عام وال عامني

اإلجراءات ابش نعوضو هاد اخلصاص، ولكن كاين كذلك واحد 
املشكلة يف التدبري دايل املوارد البشرية، على صعيد املثال حاليا 
كاين أطباء اختصاصيني اللي ساالو االختصاص دايهلم من شهر 

، وحلد اآلن ما زال ما التحقوش ابملستشفيات 5مارس وال شهر 
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هوية، مع العلم أنه عندان اخلصاص يف اإلقليمية وال اجل
 .اإلختصاصات وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

 ..عندي دقيقة، ايك السيد الرئيس، دقيقة

 :س اجللسةالسيد رئي

 .نعم

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

أوال، ابش نتكلم لك على الصويرة، الصويرة املستشفى دايل 
سرير، واللي كان تصلح وتدارت التوسعة دايلو يف  330الصويرة 

إطار دايل البنك األورويب دايل االستثمار، واللي اليوما عندو 
البشرية، نقدر نعطيك العدد دايل املوارد البشرية  بزاف دايل املوارد

اللي فيه، ولكن إقليم الصويرة راه ماشي هي مهمشة، هي عندها 
اتهي كذلك واحد اإلهتمام. وعلى سبيل الذكر، أنه كيما جات 
هاد السياسة دايل اإلصالح اليوم كرتتكز على سياسة دايل 

لإلستثمار مليون يل مرصودة  187داملليار و 6القرب، راه 
وللتهيئة وإلعادة التأهيل دايل القطاع، فبالتايل يكفي أن غري يف 
الربانمج دايل التأهيل دايل املراكز دايل القرب أن الصويرة وحدها 

مركز اللي غتكون إعادة دايل التأهيل دايهلم. اليوم  23فيها 
آيت إيسي، بركة  غادي نوجدو احلنشان، ونقدر نعطيك أان

 centres 23، كاين ect جليل، آيت الداو الراضي، إداو
 .اللي غادي يتأهل، شكرا

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل حول سد اخلصاص يف 
بعض املستشفيات واملراكز الصحية، للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار، تفضل السيد النائب 

 .رتماحمل

 :النائب السيد عبد الرزاق هاشيمي

 شكرا السيد الرئيس،

احلضرية واملراكز -السيد الوزير، تعرف معظم املستشفيات الشبه
الصحية ابلعامل القروي نقص حاد على مستوى املوارد البشرية 
واألدوية واملستلزمات والتجهيزات والوسائل اللوجيستيكية، مما 

ني وضمان حقهم يف اإلستشفاء. ينعكس سلبا على صحة املواطن
بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير، عن خطة الوزارة لتدارك 
اخلصاص مبجموعة من املستشفيات، وابخلصوص يف العامل القروي 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا

 :ة واحلماية االجتماعيةالسيد خالد آيت الطالب وزير الصح

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، ما كاينش الفرق ما بني العامل القروي والعامل 
احلضري، اخلطة دايل احلكومة ودايل الدولة، أنه يف إطار هاد 
اإلصالح غادي يكون واحد الغالف املايل اللي مرصود دايل 

وإلعادة الصيانة، كذلك  تقريبا مليار دايل الدرهم كل سنة لتأهيل
مليون دايل الدرهم، اللي تعطات إلعادة التأهيل دايل  800

مليون دايل الدرهم  700الرعاية الصحية األولية، وكذلك مليار و
اللي تعطات للمراكز اإلستشفائية اجلامعية ابش كذلك أتهل 

اإلعادة دايل األجهزة دايهلا، وهذا كله يف إطار  د تعملوتعاو 
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اجلهوي. وأنتوما عارفني، القانون اللي جاء فيه كيعتمد التدبري 
أكثر فأكثر على التدبري اجلهوي. يف إطار التدبري دايل اجلهوي، 
واحنا عارفني اليوم أنه يف املوارد البشرية هي النقطة السوداء اللي 

% دايل هاد املوارد البشرية اللي كندخلوا له سنواي، 40كنعيشوا، 
القروي على اجملال احلضري، فبالتايل كنظن كلها كتمشي للمجال 

أنه ما ميكنش ينعكس هادشي إجيااب دااب، ولكن غادي خيصو 
واحد شوية دايل الوقت، ابش ميكن يبان هاد العمل كلو اللي 
كنعملوا إن شاء هللا يف إطار احلكومة، ابش يكون اإلقالع دايل 

 .القطاع، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .ر، السيد النائب احملرتم، تفضلواشكرا السيد الوزي

 :النائب السيد عبد الرزاق هاشيمي

 شكرا السيد الوزير،

كيف يعقل السيد الوزير، أننا تنسجلوا خصاص كبري يف األطقم 
الطبية والتمريضية، وهناك تسريح كبري لألطباء واملتخصصني، على 

غشت إبفران، وكيف  20سبيل املثال املستشفى اإلقليمي دايل 
عقل أنه كان خصاص وهجرة مجاعية للخرباء. وما حنتاجوش ي

نذكروكم السيد الوزير، ألنك من أهل الدار، وهناك إشكاليات 
الالمتركز واللي ما ميكنش نتخالو على هاد اخلصاص، وما ميكنش 
يفرز لنا خارطة صحية منصفة ومتوازنة، كتماشى مع بعض الربامج 

يد الوزير، بالدان مقبلة على من املقارابت وتقليص الفوارق. والس
مشاريع ملكية، مهيكلة للقطاع الصحي، وقادرة على النهوض 
حبكامة وحسن التدبري وعلى رأسها ورش تعميم احلماية 
اإلجتماعية، وإرساء إطار قانوين وحمكم للمنظومة الصحية 
الوطنية، وابقي القوانني املصاحبة، واحنا رافعني شعار الدولة 

لك، تنطلبوا السيد الوزير، احلكومة ابش تصلح اإلجتماعية. لذ
 .هاد القطاع، ونتمىن يكون النجاح للجميع، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ 
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم، فريق الوحدة والتعادلية

 :النائب السيد أمحد العامل

ر، فعال احنا يف جهة الداخلة واد الذهب، نعانوا كثري السيد الوزي
أبننا عندان واحد املستشفى فقط، إيال كانت الناس كتحتاج أهنا 
كتحدث على اإلحتياجات يف املستشفى، حنن نعاين من قلة 
البنية التحتية، ال يعقل أن جهة أحد األقاليم دايهلا واحد فقط 

فر على مستشفى ألف نسمة، يتو  300يتوفر على أكثر من 
سرير، هذا ال يعقل. وابلتايل،  80وحيد بطاقة استيعابية دايل 

احنا نقدروا اجملهودات اللي كتديروا السيد الوزير، من انحية يف 
التجهيز دايل املستشفى احلايل، واجملهود كبري اللي كتبذلوا، ولكن 
اجلهة يف حاجة ماسة إىل أننا ابش نديروا داك املستشفى اجلهوي 

للي مربمج يف املخطط دايل العرض الصحي اللي يف الداخلة ا
 .اللي هي يف حاجة ماسة ليه، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،

أبن الربانمج دايل اإلصالح جايب آفاق جد جديدة،  أان كنظن
اإلصالحات غتخلق ثورة يف القطاع دايل الصحة. اإلستثمارات 
اللي غادي تكون يف املستشفيات، خصها تكون بواحد العقلنة، 
يف إطار اخلارطة الصحية اجلهوية، وعلى هادشي عالش كنقولوا 

ز استشفائي جامعي اإلطار، اليوم بغينا نوصلوا ملرك يف القانون
لكل جهة، على حسب الكثافة السكانية، اخلارطة الصحية، احنا 
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مستعدين إيال كان جهة دايل الداخلة مستعدة، بغات، يف حاجة 
ماسة لإلستثمار يف مستشفى جهوي اليوم، نديروا هلا مستشفى 
جهوي. ال أان كنقول لك دااب، أان كنقول لك إيال كان خصها 

على حسب الكثافة السكانية، ميكنا نديروا حاجة ماسة اليوم و 
هلا مستشفى جهوي، ولكن املشكل فني كاين عندان؟ راه املوارد 
البشرية اليوم. أنت كتقول كاين استنزاف والناس كتمشي، راه ما 

ما ابغيش خيدم عندك، ولكن خصين نقلب  حتصر لواحد ميكنش
شي اللي أان كيفاش ندير خنلق جاذبية، وخنليه خيدم عندي، هاد

بغينا، غنقدروا خندموه بزز وهو ما ابغيش خيدم عندك، ها أنت 
 abondon يدير لك démissionné حطيتيه كاع وهو

de poste اليوم، ملي كيدير لك abondon de poste 
 وسري دعيه كاع، هو راه بغاك دعيه ابش ميشي فحاالتو، كيدير؟

donc د األطباء خصنا نبدلوا املفهوم دايلنا، ابش كيفاش ها
نقبطوهم. اليوم كاين إغراءات خارجية، هاد اإلغراءات اخلارجية 
كتخلينا مكبلني اليدين، خصنا يف إطار هاد القانون اجلديد دايل 
الوظيفة الصحية، رمبا غادي يقدر حيفز أكثر، ولكن كيبقاوا 

 .اإلغراءات مازال، وخصنا نزيدوا نكونوا أكثر، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الوزير، السؤال املوايل عن املشاكل اليت تواجهها  شكرا
النساء احلوامل ابملناطق اجلبلية الصعبة، للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيدة 

 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة مادحية خيري

بلية نسائلكم، وعن املعاانة دايهلا عن النساء احلوامل ابملناطق اجل
 .نسائلكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة احملرتمة، أان املؤشرات اللي عندي كتدل على أنه 
قلصت يف املغرب، هذا يدل النسبة دايل الوفيات دايل األمهات ت

على أن الربامج الصحية أهنا غادا يف الطريق الصحيح دايهلا. 
حقيقة تقدر تلقى بعض املناطق اللي فيها واحد املعاانة، ولكن 
ما نساوش أبن كاين واحد املعدل دايل الوفيات تراجع ب 

%، وكاين برامج صحية اللي مرصودة، خاصة هلاد احلوامل 38
لربانمج دايل "رعاية" اللي كل سنة كيتقام، ابش يف هادو، ومنها ا

دايل اجلهات، ابش ما يكونش هاد  7املناطق الصعبة، يف
األضرار، انهيك على دور األمومة اللي كتبىن يف املناطق اللي هي 
صعبة الولوج، انهيك كذلك على اإلستثمارات اللي كدار يف 

هم يف دور الوالدة، املراكز الصحية من املستوى الثاين اللي كنزيدو 
ابش كذلك هاد النساء احلوامل اللي كاين يف القطاع دايل اللي 

 .يف املناطق الصعبة ما يكونش عندهم هاد املعاانة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة

 :النائبة السيدةمادحية خيري

لكن الوضع يف بعض مجيل ما جاء على لسانكم السيد الوزير، و 
األقاليم شيء آخر. إقليم بين مالل مثال، هناك قرى جبلية وانئية 

 -تـيزي  -ابكية وسط اجلبال، تعاين التهميش والعزلة: بوتفردة 
أغبالة، وقرى أخرى، وضعتهم الطبيعة يف  -انوور  -انيـسـلي 

عزلة، ونسيتهم وزارتكم. هاد احلوامل كيعانيوا معاانة كبرية، 
% فقط مها اللي كيمشيوا 10أايم الشتاء والثلج، أقل من  وخاصة

% كيتنقلوا ولساعات ابش يوصلوا 90لدار الوالدة، ولكن 
ملستشفى القرب دايل قصبة اتدلة، ولكن لألسف ما كايلقاوش 
طبيب النساء والتوليد. هاد املستشفى ما فيهش كذلك طبيب 
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ت، أطفال، مافيهش طبيب جراح، مافيهش كذلك التجهيزا
مافيهش ما فيه ال سكانري، ال ماموغرايف، ما فيه حىت البوراتوار 
دايلو ما خدامش، وال حىت ليكوغرايف دايل القلب، رغم أن هاد 
السبيطار فيه طبيبة دايل القلب، ولكن ما كاينش ليكوغرايف دايل 

ألف  260القلب. لإلشارة فقط، هاد املستشفى تتجي ليه 
وفوا، امليزانية دايل الوزارة دايلكم، ما نسمة. احلقيقة أنه ملي كنش

كنعرفوش نقراوا الرقم من كثرة األصفار، ولكن التنزيل دايهلا على 
أرض الواقع غري عادل، وفيه حيف كبري. السيد الوزير، كنتمناوا 
أنه هاد التمييز بني األقاليم واجلهات يلقى النهاية دايلو، وطاليب 

 ..العالج

 :السيد رئيس اجللسة

ا، شكرا انتهى الوقت. هل من تعقيب إضايف؟ ليس هناك شكر 
 .تعقيب إضايف، السيد الوزير

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

أزيالل، كتعرف ات هي -أان اللي بغيت نذكر، أبن جهة بين مالل
كذلك واحد التغيري، وكاين أن برانمج دايل مستشفى جامعي 

اللي غادي يقدر حيل غري بعض املشكلة  غادي يتبىن كذلك،
دايل هاد اخلصاص، كذلك أنه كاينة التوسعة دايل املستشفى 
اجلهوي اليوم. ورمبا أان نقدر نعطيك احلق، أبن كاينة واحد عدم 
التوزيع عادل دايل املوارد البشرية اللي ما كتخليش أن احلاجيات 

اينش اللي خيدموا، يبانو، أما راه السكانري كاين وكاين، ولكن ما ك
هو اللي غيكون كفيل ابش حيرك  فبالتايل الربانمج الطيب اجلهوي

داك املوارد البشرية على حسب احلاجيات دايل اجلهة، شكرا 
 .لكم

 

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول التخفيف من معاانة 
ني عن فريق مرضى السرطان، للسيدات والسادة النواب احملرتم

 .التجمع الوطين لألحرار، السيد النائب احملرتم، تفضلوا

 :النائب السيد خليل الصديقي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

على الرغم من اجملهودات اللي كتقومو هبا، إال أن مرضى السرطان 
ابقي كيعانيو فبالدان، وهاد املعاانة املتعددة األبعاد وصعيبة فهي 
نفسية، جسدية واجتماعية ومادية. لذا نسائلكم السيد الوزير، 
حول اإلجراءات ايل تتخذوهنا للتخفيف على مرضى السرطان 
وعائالهتم، سواء على مستوى التكفل الطيب أو على صعيد 

 .التغطية الصحية أو من حيث مثن األدوية، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .رتم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلواشكرا السيد النائب احمل

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم على هذا السؤال هذا، انتما كيف كتعرفو أنه 
كاين واحد املخطط دايل برانمج السرطان اللي كان عملنا فيه 

، 2029دد ابش ميشي حىت ل، واليوم اللي جت2019حىت ل 
واللي جايب بواحد االسرتاتيجية وجايب يعين خارطة دايل الطريق 
كيفاش نتعاملوا مع مرضى السرطان. وكيف كتعرفو كذلك، أن 

على مراكز استشفائية   مراكز دايل عالج السرطان كتقتصر أغلبية
جامعية، ومبا أننا غاديني فهاد التوجه دايل مركز استشفائي 

بكل جهة، مثال ابلنسبة للجهات اللي هي فيها واحد  جامعي
 la عدم التمركز دايل عدد دايل الساكنة حبال رمبا كاينة
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région اتفياللت هي واسعة ميكن يكونو فيها -دايل درعة
جوج دايل األقطاب، ولكن الفكرة هي أنه غادي منشيو القطب 

هو أحسن حاجة  le pôle d'oncologie األونكولوجي
ىت ميكن حىت االستثمار يكون هادف. ابلنسبة ملرضى ابش ح

اللي مها السرطان، فهما التغطية الصحية كتشملهم حبال مجيع 
املواطنني ألن مريض مريض ما كنفرقوش يف املرض واش هذا عندو 

، فبالتايل هو maladie chronique كونسري وال عندو
سي عن كيستافد من التغطية الصحية، التأمني اإلجباري األسا

املرض. كاين جمهود اللي خصو يدار ابلنسبة األدوية اللي هي 
ابهضة الثمن، هلذا حقيقة تيخصنا نعملو على الدواء اجلنيس 
أكثر من اللي هو الدواء اللي كاين، ألن الدواء اجلنيس هو اللي 
ميكن لو يقلل خيفض من الثمن، والعمل كذلك مع اهليئة املدبرة 

 هلا تويل مردود عليها ابش هداك األدوية إمكن
remboursable  وهذا العمل راه راح احنا خدامني فيه وكاين

فربوتوكوالت دايل العالج ابش مايبقاش كذلك هاد العالج دايل 
السرطان مفتوح للوصفات الطبية يكون مقنن، هذا عمل كنعملو 

 la مع الوكالة دايل التأمني اإلجباري ابش ميكن هداك
préscription  ة تكون الربوتوكول األول الربوتوكول الوصف

الثاين ابش ميكن لنا نققنوها وإال راه المنتهي هاد الشي دايل 
 .الوصفات دايل عالج السرطان

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد خليل الصديقي

دايلكم، فعال كيما قلتو يف انتظار شكرا السيد الوزيرعلى التفاعل 
تنزيل يعين هاد املخطط كتعرفو اليوم مرض السرطان يف تصاعد 

ألف حالة إصابة جديدة كل  50مستمر ومقلق وتقريبا كاينة 
سنة، كذلك كما قلتو السيد الوزير التكاليف دايل الدواء والعالج 
ا ابهظة؟، وماشي يف متناول دايل مجيع األسر املغربية، وهن

ألف درهم  40كنتكلمو على مصاريف اللي كتجاوز تقريبا 
شهراي، وهنا خص قرارات من أجل التكفل الشامل السيد الوزير 
ابملرضى. كما قلتوا، التغطية الصحية فعال اللي كتعمل احلكومة 
على تفعيلها غادي حتل جزء من هاد اإلشكاليات، ولكن كيبقى 

يم مراكز األنكولوجيا دائما املشكل احلقيقي وهو إشكال تعم
حيث تنقل العالج يف مدن أخرى كيزيد املعاانة دايل األسر كما 
قلت، واملرضى واألسر دايهلم خاصة اليوم كلشي كيتجه ملدينة 
الرابط. ونتمناو السيد الوزير، يف إطار اإلصالح العام اللي كديرو 

يف اليوم اخلارطة الصحية، تفكرو فاملدن املتوسطة ما تركزوش غري 
املدن الكبرية، فكاين مدن متوسطة كتازة، بوملان، اتوانت، هاد 
املدن اللي، صفرو كذلك، هاد املدن اللي هي مدن متوسطة 
ولكن اإلقليم دايهلا كبري وعندو طابع جبلي، وابلتايل خص يعين 

 .تفكرو فيها جبدية وتنزلوها يف اخلارطة الصحية وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

نائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد شكرا السيد ال
 .النائب احملرتم عن فريق التجمع الوطين لألحرار

 :النائب السيد محادي توحتوح

السيد الوزير، فعال أن مرضى السرطان كيواجهو املعاانة مع املرض 
وأيضا مع تكاليف العالج، وهاد املعاانة كتزاد يف منطقة الريف 

دد املرضى وأيضا غياب مركز للعالج يف اللي كتعرف ارتفاع ع
املنطقة، الشي اللي كيخلي املرضى كيتوجهو ملدن أخرى كوجدة 
مثال، وهذا كيزيد من املعاانة دايل املرضى ماداي ومعنواي. مؤخرا 
السيد الوزير مشكورين، افتتحتو مركز لألنكولوجيا ابلناظور، غري 

على مستوى املوارد  أنه السيد الوزير أن هذا املركز يواجه خصاص
البشرية وأيضا نقص يف األدوية ويف مستلزمات العالج الكيميائي، 
وابلتايل املرضى مازال كيتنقلو خارج اإلقليم للعالج. لذا نطالبكم 

ابملستلزمات الضرورية  السيد الوزير، بتزويد ومتكني هاد املركز
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يف للعالج الكيميائي للتخفيف من معاانة الساكنة مبنطقة الر 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد 
الوزير، منر لسؤال حول معاانة أسر أطفال مرضى التوحد، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين 

 .لألحرار، السيدة النائبة تفضلي

 :النائبة السيدة مسرية قصيور

للمعاانة الكبرية اليت تعاين منها أسر أطفال التوحد، نسائلكم نظرا 
السيد الوزير عن اإلجراءات اللي اختذتوها من أجل سد اخلصاص 
يف األطقم الطبية وكذلك من أجل إعادة النظر يف تكاليف 

 العالج؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا

 :احلماية االجتماعيةالسيد خالد آيت الطالب وزير الصحة و 

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة احملرتمة، مرض التوحد وانتما كتعرفو أبن اإلشكالية 
مطروحة على املستوى العاملي ماشي املستوى الوطين فقط 

 160واإلحصائيات غري مضبوطة، واحنا عارفني أبن اليوم لكل 
هادي والدة كيكون واحد كيقدر يكون واحد مصاب ابلتوحد، 

اإلحصائيات اللي كتعطي املنظومة العاملية للصحة مبا أن احنا 
ماعندان حىت شي إحصائيات من هاد النوع هذا، عاد كنقومو 
ابش حناولو نلمو هاد املشكل دايل التوحد، رغم ذلك أن الدولة 
قامية ببعض اجملهود؟، جمهود كتقوم به يف املراكز دايل التكفل 

ل الكشف املبكر دايل التوحد، وكيفاش ابلتوحد على املستوى داي
ميكن املواكبة دايل العائلة اللي مها اللي عندهم ولد مصاب 

ابلتوحد وكذلك دايل التأهيل. فبالتايل عندان خصاص كبري اليوم 
يف املوارد البشرية اللي هي غري مؤهلة، وهلذا كنقومو إبدماج هاد 

ل املعاهد الربانمج دايل التكوين دايل التوحد يف إطار داي
التمريضية، وكذلك بعض املسالك دايل التكوين ابش ميكن لنا 
نوصلو لواحد املهنيني اللي مها عندهم دراية ابلتكفل ابلتوحد. أما 

 .هي مازال احنا مازال كنتطورو تدرجييا، الكذوب على هللا حرام

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا للتعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مسرية قصيور

شكرا السيد الوزير، احنا مجيع تعهدان من خالل الربانمج 
احلكومي على إقامة ركائز الدولة االجتماعية اللي تتوفر لكافة 

احلماية االجتماعية ومن ضمنهم أطفال التوحد، والغريب  املغاربة
أنه حلد اللحظة ما عندانش معطيات وإحصائيات دقيقة على 

الفئة ابش نعرفو حجم معاانة أسرهم وابش نقدو نفرزو هاد  هذه
لك  وما حنتاج نقول .الفئة عن الفئة ذوي االحتياجات اخلاصة

السيد الوزير، حجم معاانة أسر وأطفال التوحد يف ظل غياب 
خدمات الرعاية الصحية والرتبوية واملواكبة االجتماعية، حيث 

سهم وحيدين يف مواجهة بزاف دايل اآلابء واألمهات كيلقاو را
هاد االحتياجات املعقدة. وما نساوش الدور الكبري اللي تتقوم به 
مجعيات اجملتمع املدين يف مواكبة هاد الفئة، والنتيجة أن العديد 
من أطفال التوحد معتقلني يف البيوت بسبب عدم قدرة األسر 

ا. دايهلم ابش إدجموهم يف اجملتمع، ال تعليميا واجتماعيا وثقافي
السيد الوزير، اليوم ما ميكن لناش نتأخرو يف تنزيل اإلجراءات 
والتدابري الواقعية والفعالة وخاص احلكومة توضع سياسة عمومية 
شاملة للنهوض أبوضاع هاد الفئة أو ابقي فئات ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وإال فال أظن أن اإلقصاء والتهميش دايل 

 .العاجل وشكراهاد الفئة غادي ينتهي يف القريب 
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ ليس هناك 
تعقيب إضايف، منر إىل السؤال املوايل حول األسباب الكامنة وراء 
عدم توفر األدوية املعاجلة ملرض الضمور العضلي الشوكي، 
 للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق الدستوري

 .الدميقراطي االجتماعي، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد العباس الومغاري

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

لدينا اليقني السيد الوزير طبيب، أنك على معرفة عامة ابألمراض 
اجلينية النادرة وعلى رأسها مرض ضمور العضالت الشوكي الذي 

حق ضررا بليغا ابلعضالت ويضعفها إىل درجة أنه يسبب يل
اإلعاقة احلركية للمصابني به، بل يصل األمر إىل الوفاة املبكرة 
حلامله. ورغم التقدم الكبري السيد الوزير، الذي أفرزت األحباث 

، ويتم استعماهلا يف 2016العلمية يف ابتكار أدوية معاجلة منذ 
نشك يف كفاءتك العلمية وجديتك وحنن ال  ،أكثر من مخسني بلد

يف معاجلة قضااي الصحة، فما هي األسباب الكامنة وراء عدم 
توفر هذه األدوية املعاجلة هلذا املرض وعدم السماح للمختصني 
ابستريادها؟ وماذا عن اإلسرتاتيجية الوطنية للتصدي لألمراض 

 النادرة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .سيد الوزير، تفضلواشكرا السيد النائب احملرتم، ال

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم على هاد السؤال هذا اللي طويل 
 l'amyotrophie  وعريض واللي كيتعلق بواحد املرض اندر

spinale هاد املرض هذا اللي هو جيين كيقدر يكون وراثي ،

ي كيخلق إعاقة منذ الوالدة، واللي مؤخرا تكتشف أبن كاين والل
واحد الدواء اللي ميكن له يقدر يعطي واحد نتائج جد إجيابية، 
إال أنه هاد األدوية هذه ابهظة الثمن، ما عرفتش واش عرفيت الثمن 
شحال كيسوى الدوا الواحد وال ال ؟ اللي نقدر نقولك أان على 

لدوا، كاين الدوا اللي اليوم حسب الشركات اللي كيصوبو ا
مليون دايل الدرهم للحقنة  20كيعطي النتيجة كيسوى تقريبا 

دايل املليار دايل السنتيم  2مليون دايل الدرهم هي  20وحدة، 
ابش ميكن عائلة وحدة دير واحد الدوا، فبالتايل واش كنقدروا 
نفكروا أبن هاد املرض اللي هو اندر وكيعطي مرض كاين مريض 

والدة كيمكن يكون واحد مريض، احنا متافقني وأان  8000يف 
استقبلت الناس اللي كيمثلوا هاد األدوية هادي ابش نشوفوا يف 
إطار إينا برانمج ميكن الدولة املغربية تقدر تعاجل هاد الناس اللي 
هم يقدروا يسببو إعاقة، واللي رمبا اإلعاقة دايهلم تقدر ختلق 

خنلصو عليه أكثر فأكثر. فاحنا مشكل اجتماعي اللي نقدرو 
 laboratoire كاين واحد دراية، يف الوقت اللي كاينة واحد

واحد آخر اللي عندهم واحد الدواء اللي هو كذلك ممكن يتعطى، 
 .واليوم مرتخص ابش ميكنلو خيرج للسوق املغربية. وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تبقى من الوقتشكرا السيد الوزير، السيد النائب احملرتم فيما 

 :النائب السيد العباس الومغاري

ابلفعل، دولة واحدة اللي كتستعمل هاد اجلرعة الواحدة اللي 
مليون دالدرهم وهي اإلمارات.  20الثمن دايهلا ابلفعل ابهض، 

ولكن السيد الوزير، احنا املرضى اليوم يف املغرب ما كيطلبوش هاد 
الدواء، ولكن أدوية الدواء حىت واحد ما قاد أنه يشري هاد 

كتساعد يف التخفيف من وطأة هاد املرض، ال عليهم وال على 
األسر دايهلم، غري مسموح به اليوم يدخل للمغرب السيد السيد 
الوزير، وأنت طبيب، هللا يعطيك الرضى، مسحوا هلاد املختربات 
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يدخلوا هاد األدوية الثمن دايهلا ماشي ابهض، قليل التكلفة 
 ..يف التخفيف على هذه األسر، ال يعقل أنهولكن سيساهم 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ إيوا ولد بالدك هذاك. السؤال 
املوايل عن توسيع الطاقة اإلستيعابية، ما بقاش الوقت، دخلو يف 
شي سؤال آخر. سؤال عن توسيع الطاقة اإلستيعابية 

النواب احملرتمني من للمستشفيات اإلقليمية، للسيدات والسادة 
 .الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد حسن البيهي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، عن إسرتاتيجية الوزارة من أجل توسيع والزايدة يف 
 الطاقة االستيعابية للمستشفيات اإلقليمية نسائلكم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، مسألة دايل التوسيعة دايل الطاقة االستيعابية 
أان تنظن كاين بزاف دايل الطاقة االستيعابية واألسرة يل هي ما 

 le taux %، إيال كتعرف واحد املؤشر مسيتو100مشغالش 
d'occupation moyen اليوم و le taux de 

rotation  الفراش عالش تيدور السرير، راه ما كنوصلوش
 on optimise للمعدل الكبري ابش نقلك أبن السرير يعين

ألف سرير وصلنا ل  22فبالتايل منذ اجلائحة لليوم زدان، كنا يف 
ألف سرير، واحنا مقبلني ويف الربانمج دايل امليزانية الفرعية  28

سرير اللي غاتزاد جديدة انهيك  3400للي كان تقدم، عندان ا
على بعض املصاحل اللي عرفت التوسعة واملستشفيات اللي غادي 

حتل األبواب دايهلا، وماشي هنااي مربط الفرس بكثرة ما اللي 
املشكل دايلنا واخا يكون عندان األسرة كثرية، املوارد البشرية ابش 

املشكل الكبري، أما احلمد هلل اجملهود  غادي خندموا هاد األسرة هو
من انحية البنية التحتية ومن انحية التجهيزات ومن انحية األسرة، 

 . فالدولة قامت بواحد اجملهود كبري وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :النائب السيد حسن البيهي

 س،شكرا السيد الرئي

من اجملهودات اليت بذلت واليت تبذلوهنا من  السيد الوزير، ابلرغم
أجل تعميم املستشفيات اإلقليمية مبختلف جهات وأقاليم 
اململكة، إال أنه هاد املستشفيات ال زالت ال تؤدي الدور دايهلا، 
نعطيكم مثال السيد الوزير إقليم اليوسفية كاين مستشفى إقليمي 

الساكنة األغلبية دايهلم ما كيمشيوش هلاد  ألف دايل 300كاينة 
املستشفى، عالش؟ ألن عارف املواطن إال مشى هلاد املستشفى 
ما غيلقاش الطبيب وما غيلقاش سرير وما غيلقاش حىت األدوية. 
السيد الوزير، كنطالبو منكم الزايدة يف عدد األسرة دايل التخدير 

وزير، اجلماعات وطب األطفال وطب الوالدة. ونزيدكم السيد ال
الرتابية يف اإلقليم كتساهم سنواي، زائد العمالة زائد اجمللس 
اإلقليمي، كيسامهو سنواي من أجل جتويد العرض الصحي وهاد 
العرض الصحي مازال كاع ما بغا يتحسن السيد الوزير ما عرفناش 
عالش، وهادشي راه قلناه لكم السيد الوزير أكثر من مرة، لكن 

وبوانش، ما كتفاعلوش معنا، ما كتجاوبوانش لألسف ما كتجا
على األسئلة دايلنا وهادشي راه كيضر ابلسمعة دايلنا احنا كنواب 
لألمة وممثلني دايل الساكنة. السيد الوزير، ما نريده هو 
مستشفيات إقليمية تليب حاجيات الساكنة داخل األقاليم، ماشي 

فى حالة ملستش 20مستشفى انخذو جوج حاالت ونصيفطو 
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آخر. السيد الوزير، أان غادي نقول لكم ديرو النية وديرو زايرة 
 .إلقليم اليوسفية وغتشوفو داك الشي اللي كاين وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ ليس 
هناك تعقيب إضايف. السيد الوزير؟ السؤال املوايل حول حتفيز 

ية املتواجدة ابخلارج قصد العودة لالشتغال ببالدان، الكفاءات الطب
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 

 .السيد النائب احملرتم تفضلوا

 :النائب السيد عبد الواحد شوقي

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 شكرا السيد الوزير،

لكفاءات الطبية الوطنية للخارج أحد أبرز اإلشكاليات تعد هجرة ا
اليت تعاين منها املنظومة الصحية الوطنية، حيث يزداد سنة بعد 
سنة عدد الكفاءات الطبية الوطنية اليت ختتار مغادرة بالدان صوب 

إطار  7000جهات خمتلفة، بلغ عدد هذه الكفاءات ما يناهز 
اءات املتخذة لتحفيز صحي. وتبعا لذلك، نسائلكم عن اإلجر 

الكفاءات الطبية املتواجدة ابخلارج قصد العودة لالشتغال ببالدان 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،

يف كتعرفو أنه احلكومة السابقة كانت السيد النائب احملرتم، ك
اللي  33.21اللي هو  131.13قامت مبراجعة واحد القانون 

حيدات منو مجيع العوائق اللي كاينة، اللي كتجعل أن املغاربة اللي 
فبالتايل   كاينني يف اخلارج ما ميكن هلم يدخلو يعاملو أو يستثمرو،

ما كاينش واحد يعين ها هو سائر املفعول، إال أنه رغم أننا صواب 
دايل األطباء اللي  statut االهتمام كبري ابلدخول املغرب ألن

 le يف اخلارج اللي بغاو يدخلو البالد ما كيعطيوش واحد
statut  واحد نظام حمفز يف داخل الوطن. الوظيفة الصحية اليوم

كنعملو عليها ابش رمبا جتيب بواحد اإلجابة، ابش ميكن هداك 
راهم  7000اين يف اخلارج، واحنا كنعرفو ماشي الطبيب اللي ك

ألف اللي مها كيعملو يف اخلارج، وكاين اللي مها ابغيني  14
يدخلو إما يعين فخطرة وحدة أو ابغني يدخلو مؤقتا، وكنسمحو 
هلم فهاد اإلطار هذا. ولكن يف نفس الوقت، راه اإلشكالية ماشي 

دخلو، ولكن فهادوك الناس اللي مها كيخصنا حنفزوهم ابش ي
كيف خصنا نقبطو الناس دايلنا ابش ما خيرجوش، وهاد اهلجرة 
كيفاش حندو منها يف الوقت اللي انت كتشوف اإلغراءات اللي 
كاين خارجية. كنديرو الوظيفة الصحية و كتسمع قوانني دايل 
اهلجرة كتسمح الناس يدخلو يديو املهنيني ويعطيهم واحد الرتب، 

ويف نفس الوقت احنااي كنشتكيو من  واحد األجور جد عالية،
النقص املهول وخصنا نزيدو نكونو الناس إذا اهنا فني كاين 
اإلشكالية، واحلل شنا هو؟ بغييت الناس تقطبهم خاصك ختلصهم 

 .مزاين، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :السيد عبد الواحد شوقي

كرا السيد الوزير، بتعليمات ملكية سامية، عرف ورش املنظومة ش
الصحية دينامية كبرية وال سيما فيما يتعلق بورش احلماية 
االجتماعية لكافة املغاربة، مبعىن آخر احلماية االجتماعية توحدان، 
وتوج ابملصادقة على مشروع قانون إطار يتعلق املنظومة الصحية 

 .الوطنية
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اف املسطرة يف هذا اإلطار ال ميكن أن أتيت إال إن حتقيق األهد
بتوفري املوارد البشرية الكافية ابلقطاع الصحي، صحيح أن احلكومة 
حتاول تدارك تداعيات قلة املوارد البشرية؟، ابعتماد قرارات 
وإجراءات تروم حتسني وضعية األطر الطبية حىت ال خيتاروا اهلجرة 

تخذة تبقى جد متواضعة مقارنة إىل اخلارج، لكن كل اإلجراءات امل
ما تقدمه دول اإلستقطاب من حتفيزات، انهيك عن التنافس  مع

احملتدم بني خمتلف دول إستقطاب كفاءاتنا، لكن األرقام املسجلة 
حاليا تدوعكم السيد الوزير، للمزيد من العمل. من انحية 

طبيب وطبيبة يتخرجون سنواي،  1400األطباء، فإن ما بني 
يهاجر إىل أورواب اليت توفر مجيع التسهيالت والتحفيزات النصف 

من أجل استقدام األطباء املغاربة املتخرجني. حبساب آخر، فإن 
مغاربة، تقريبا ميارس مهنة الطب خارج البلد،  أطباء 3ل من ك 1

على الرغم من احلاجة امللحة لبالدان إىل كل أطبائنا وإىل املزيد 
ألف طبيب مغريب، ميارسون مهنتهم  23منهم، كذلك فإن مقابل 

 ..يف البالد

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت. هل من تعقيب 
إضايف؟ تفضل السيد النائب احملرتم عن فريق التجمع الوطين 

 .لألحرار

 :النائب السيد عبد الكرمي الزمزامي

 شكرا السيد الرئيس،

، هاد املرة الثانية كنتكلموا على اخلصاص اللي السيد الوزير احملرتم
كتعرف الوحدات دايل العالجات األساسية، من انحية األطر 
الطبية كتعرف واحد العدد دايل اإلختالالت، وواحد العدد دايل 
املشاكل على مستوى تدبري الدميومة واملستعجالت الطبية، هاد 

جديد اللي يف الوحدات من طبيعة احلال كتعترب واحد املنظور 
اخلارطة الصحية، مازال ما عرفناش ابلضبط اإلطار القانوين فاش 

كتشغل هاد الوحدات هادي، راه ما بني الوحدة دايل العالجات 
واملستشفى اإلقليمي دايل  األساسية اللي يف سيدي أيب القنادل

سيدي موالي عبد هللا كتضيع واحد العدد دايل األرواح، شكرا 
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ ال أظن، 
 .السيد الوزير

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

وهو تنظن أنه الدولة قامية بواحد اجملهود، ابش على األقل يف إطار 
من هاد اهلجرة. الوظيفة الصحية أنه حتفز األطباء اللي كاين، وحتد 

ويف نفس الوقت، كتزيد تكثر من املراكز دايل التكوين، يف إطار 
السياسة دايل اجلهوية ودايل اجملموعة الصحية الرتابية ابش كل 
جهة تقدر تكون على حسب اخلصاص دايهلا. فهاد الباب هذا، 
رمبا غادي نقدروا انخذوا بعني اإلعتبار داك النسبة اللي غتقدر 

لتايل ما عندانش اإلختيار إيال كانت اجلاذبية أكثر هتاجر، فبا
خارج البالد، كنحاولوا خندموا ابش اجلاذبية تبقى واملؤهالت يبقاوا 
هنا ابش نقبطوهم هنااي. أما ابلنسبة جملموعة املراكز الصحية دايل 
الرعاية الصحية األويل كيفاش كتخدم، اجملموعات الصحية الرتابية 

جديد، أن كلشي غيخدم حتت اإلطار دايل  جايبة بواحد املنظور
مؤسسة عمومية، وغادي خيضعوا للمركز اإلستشفائي اجلامعي، 
يعين من الفوق لتحت ومن لتحت الفوق، غيخدموا كلهم حتت 
مؤسسة وحدة، ماشي كل واحد غيبقى خدام حلسابو بوحديه 

 ..واملوارد البشرية

 :السيد رئيس اجللسة

املوايل حول اإلجراءات املتخذة لتيسري  شكرا السيد الوزير. السؤال
ولوج املواطنات واملواطنني ملختلف اخلدمات الصحية ببالدان، 
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للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، 
 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد سيدايت مجال

 السالم عليكم،

 شكرا السيد الرئيس،

سائلكم عن اإلجراءات املتخذة لتيسري ولوج السيد الوزير، ن
 .املواطنات واملواطنني ملختلف اخلدمات الصحية ببالدان، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد النائب احملرتم،

ي كنقوموا هبا، يف إطار اجملموعات الصحية اإلصالحات الل
الرتابية، كتخلق واحد الفضاء إلستقبال دايل هاد املواطنات 
واملواطنني، انهيك على تعميم التغطية الصحية اللي اليوم كتخلي 

مليون نسمة إضافية اللي  22الولوج سهل أكثر، فيكفي أنه 
لي كانت دزادت يف التأمني اإلجباري األساسي عن املرض، وال

كتلقى مشاكل دايل الولوج لقطاع دايل الصحة بسبب أمور 
إدارية، اليوم كيتحل املشكل يف إطار هاد التأمني اإلجباري 
األساسي عن املرض. ولكن ماشي هذا يكفي أن التأمني 
اإلجباري األساسي عن املرض، ابش نقولوا راه احنا سهلنا الولوج، 

امة اجلديدة والتدابري اللي يف الوقت اللي خصنا، يف إطار احلك
كتدعم املستوى الرتايب، بغينا سياسات دايل القرب خنليوا أن 
اخلدمات متشي على املستوى دايل القرب، واملواطن املغريب يكون 
كيتلقى النسبة الكبرية دايل اخلدمات على املستوى احمللي دايلو 

وع الن ماشي املستوى الرتايب. وإيال اقتضى احلال أن اخلدمات من

خصوا يتنقل عليها، فبالتايل كيكول التنقل على املستوى  الثاين،
الرتايب، وهنا كتكون عقلنة، زائد أنه امللف الرقمنة دايل القطاع، 
وامللف الطيب الرقمي غتخلي أن الولوج عندو يف املؤسسات 
الصحية اللي اتبع للجهة دايهلا، غيلقى الدعم يف أي مؤسسة 

 .يب دايلو كيتبعو، شكرامشى إال وامللف الط

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :النائب السيد سيدايت مجال

إال أن  رغم كل اجملهودات املبذولة على مستوى القطاع الصحي
واد نون يعرف تدين، -قطاع الصحة على مستوى جهة كلميم

تفقني، فعلى صعيد إقليم سيدي إفين الشيء الذي ابت يؤدي ابملر 
الذي يعترب إقليم شاسع على صعيد اجلهة يتوفر على طبيبة واحدة 
للتوليد ابملستشفى اإلقليمي تعمل نصف الشهر والنصف اآلخر 
يتم إرسال النساء لكلميم أو أكادير، عالوة على غياب طبيبة 

ي التخدير واإلنعاش ابملستشفى اإلقليمي لسيدي إفين واجلهو 
بكلميم، كذلك الشيء الذي يعرض حياة املرضى للخطر، طول 
الئحة االنتظار للمرضى، حصى املرارة واملياه الزرقاء "جاللة" جبهة 
كلميم بسبب عدم التوفر على طبيب التخدير وعلى جراحة 
العيون. فيما يتعلق راسلناكم السيد الوزير عدة مرات يف هذا 

واحد املستشفى ما فيهش املوضوع، ألنه ال يعقل ابش يكون 
الطبيب دايل التخدير وواحد العدد دايل الناس كياخدو واحد 
املواعيد تصل إىل سنة تقريبا، ألنه بعض املرات كيكقول لك أبن 

ما كاينش،   echographieالفحص سكانري ما كاينش، 
املستشفى اجلهوي بكلميم واألعطاب املتكررة للجهاز ميموغرايف 

ة النساء اللوايت يعانني من مرض الثدي، الذي يزيد من معاان
ابإلضافة إىل إقليم سيدي إفين ويعاين من املوارد البشرية على 
صعيد اجلماعات املكونة لإلقليم، خصوصا عدم تعيني أطباء مبركز 
الصحة القروي من التعاقدات اليت تشرف عليها عمالة سيدي 
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اإلقليمي، عرب التعاقد  إفين واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية واجمللس
مع أطباء يصل خالل مؤقت يتجاوز اخلصاص املهول يف القطاع، 
فلهذا كما أشرت، راسلناكم السيد الوزير عدة مرات يف املوضوع 

 .ومل نر أي جواب يف املوضوع وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد 
 .رتم عن الفريق االشرتاكيالنائب احمل

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، مزاين يتم التسريع بتعميم ورش دايل التغطية 
الصحية، إال أن هاد الفرتة االنتقالية واللي حتدثو عليها انتما من 

 نظام املساعدة الطبية راميد للتأمني اإلجباري عن املرض
l'AMO  ة اللي ما كاينش فيها تيسري الولوج اخلدمات هي الفرت

الصحية إطالقا. اليوم املواطنني كيدخلو املستشفيات كيتصدمو 
أبن البطاقة د الراميد ما صاحلاش، وأبنه ما متش النقل دايهلم 

وأبهنم خصهم ميشيو للضمان االجتماعي  l'AMO التلقائي
 قلو تلقائياخيلصو، ايك قلتو لنا الناس اللي عندهم راميد غيتن

l'AMO  إيوا دااب مها ملزمني ابش خيلصو فالضمان
االجتماعي، وضحو هادشي املغاربة السيد الوزير، هذا إشكال 
عويص. بل أكثر من ذلك، هاد الضمان االجتماعي خاصو يتبع 
احلماية االجتماعية وجيي هلاد القطاع مايبقاش اتبع لقطاع 

رسائل لعباد هللا ابش  حكومي آخر، واألكثر من ذلك أهنم صيفتو
خيلصو املستحقات أبثر رجعي من أبريل السنة املاضية، يف الوقيتة 
اللي املواطنني ما استافدو من أدىن خدمة فهاد اجملال من الصندوق 
الوطين للضمان االجتماعي، هادو إشكاالت السيد الوزير اللي 

اه انتما تتحدثو على أنه كاين تيسري الولوج للخدمات الصحية ر 
 ..ما كاين

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ 
 .ليس هناك تعقيب إضايف آخر، السيد الوزير

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

واد نون، وال -غري ابش نوضح بعض النقيطات، ابلنسبة لكلميم
اللي جبدو السيد النائب احملرتم واللي سيما أن سيدي إفين و 

كيعرف اليوم مشروع دايل مستشفى جديد سيدي إفين واللي 
خداتو دااب شركة كبرية ابش تبنيه يف ظرف وجيز، ما عرفت واش 
انت على علم وال ماشي على علم هباد املسألة هادي، واللي 
سيدي إفين كذلك كتعرف واحد جوج دايل الربامج دايل املراكز 

لصحة والرعاية األولية، ال يف اخلصاص وال يف تيغريت كذلك، ا
ما عرفت واش انت على علم هباد القضية وال ماشي على علم. 
واال كان عندك شي طبيب دايل اإلنعاش ابغي يسين معاك أان 

إال لقيتيه، هادي  l'affectation جني نسين لك دااب ندير له
التكوين البشري مازال من جهة، احنا كنهضرو على اإلنعاش على 

كنشوفو، راه ما كاين شآي أطباء إنعاش حيت راه ما كاين متا 
ما كاين حىت حاجة ماكاينة، تنظن أنه ما ميكن ليناش نشوفو هباد 
املنظور هذا. كذلك ابلنسبة لتسهيل العالجات السي ابعزيز 
السيد النائب احملرتم، أن هاد الفرتة االنتقالية فيها بزاف دايل 

شاكل، واالنتقال التلقائي أان درت دورية صيفتها للمراكز امل
االستشفائية كاملة ابش مجيع املرضى اللي كانو كيستافدو من 
الرميد واللي فهاد املرحلة االنتقالية ايخذوهم بعني االعتبار ابجملانية 
املطلقة، إال وقعات شي حاجة وال شي حاجة راه احنا ميكن لنا 

الفرتة هادي خصك تعريف أبن كاين بزاف نعاجلوها، ولكن فهاد 
دايل الناس اللي مها حمسوبني على الرميد راه ما كاينينش يف املنصة 
والبياانت ما انتاقالتش، إذا كتبقى مسألة دايل كيفاش ميكن لنا 
نوفقوا ما بني البياانت، رغم االنتظار االستهداف يكون أكثر، 

هو اللي غادي  وانت عارف داك السجل االجتماعي املوحد
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جييب الفئة املستهدفة، اللي حقيقة خصتها تستاهل، وكتستحق 
أهنا تستافد من الرميد. أما يف هاد الوقت هذا، أان كنقول من هاد 
املنرب، مجيع املواطنني اللي كانوا كيستافدوا من الرميد، غيبقى نفس 

 .املستحقات ونفس املكتسبات، حىت مت التصفية، شكرا

 :لسةالسيد رئيس اجل

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن وضعية أقسام 
املستعجالت، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد الرزاق احلوش

السيد الوزير، تدين اخلدمات الصحية أبقسام املستعجالت، 
للتساؤل عن املخطط اإلستعجايل الكفيل بتحسني وضعية يدعوان 

 .هذه املؤسسات اإلستشفائية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير، تفضلوا

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

 السيد الرئيس،

 السيد النائب احملرتم،

تايل الربانمج املستعجالت هي جزء ال يتجزأ من املستشفى، فبال
اإلصالحي كيشمل املستشفيات، وكيشمل كذلك األقسام دايل 
املستعجالت. بال ما نذكر أن فهاد القبة هادي، كنا تكلمنا على 
املسألة دايل املستعجالت، وقلنا أبن املستعجالت اليوم املشكل 
دايهلا هو االكتظاظ، والناس اللي كيجيوا بدون ما تكون احلالة 

الية حمضة، يف الوقت اللي أن بعض املراكز هي حالة استعج
الصحية كان خصها ميكن هلا تلعب الدور دايهلا األويل دايل 
القرب. يف إطار هاد السياسة هادي دايل سياسة القرب، يف إطار 
دايل اإلصالح اهليكلي، يف إطار اإلصالح دايل املراكز والتأهيل 

ي، وهاد املشكل دايهلم، رمبا غادي حندوا من هاد املقاربة هاد
% دايل احلاالت اللي كيجيوا 80اللي كيتعلق ابملستعجالت. 

دايل املستعجالت، هي غري حاالت استعجالية، بال ما نتكلم 
على املوارد البشرية، واحنا تكلمنا اليوم على اإلنعاش والتخدير، 

% الركيزة األساسية دايل 90واللي هو كيشكل تقريبا 
ا ختدم. يف الوقت اللي الربانمج دايل املستعجالت ابش كيمكن هل

التكوين دايل األطباء دايل اإلستعجال ما جنحشاي، ألن كنا 
دايل السنوات، والطبيب دايل اإلنعاش كنكونوه  5كنكونوهم يف 

دايل السنوات، اليوم كنكونوا ممرضني خاصني  4غي يف 
ابإلستعجال، خصنا إعادة النظر يف األطباء اللي خصهم يكونوا 

لفني ابإلستعجال، ونقلصوا من العدد دايل السنوات ويكون مك
تكوين هادف، ما يكونش تكوين دايل طبيب اإلنعاش. اإلنعاش 
ما خصوش عدد دايل األسرة، اإلنعاش خصوا داك املركز دايل 

ة، الصدمات اللي خصوا خيدم بواحد الدور يعين بوترية سريع
واملريض اللي كيدخل للمستعجالت ما خصوش يدوز أكثر من 

 .ساعة وخصوا ميشي لإلستشفاء. هباد الطريقة هادي، شكرا 24

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرزاق احلوش

السيد الوزير، أقسام املستعجالت كتعرف عدة مشاكل 
ابت، تيواجهوها املرضى من أجل اإلستفادة من اخلدمات وصعو 

اخلاصة ابإلسعافات األولية، يف غياب تدبري جيد هلذه املنظومة، 
وأتهيل حقيقي هلذه املراكز، وضعف يف الطاقة السريرية، 
وخصاص كبري يف األطباء ومهنيي الصحة، ونقص يف جتهيزات 

التصوير ابألشعة، اإلنعاش، مبا فيها أساسا التحليالت الطبية و 
بشكل تستجيب معها أقسام املستعجالت ملتطلبات املساعدة 

 .الطبية األولية
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السيد الوزير، قسم املستعجالت ابملركز اإلستشفائي حممد 
السادس مبراكش منوذجا، يتم إخضاع املرضى للفرز، مما جيرب 

الساعات على األقل؛ عدم  6املرضى وذويهم على اإلنتظار ملدة 
قاعات دايول اإلنتظار للمرضى وال لذويهم، الناس ختصيص 

مرميني غي برا السيد الوزير؛ عدم توفر الكراسي املتحركة 
يف حممد  chariot ، إيال بغييتles chariots واحلماالت

السادس كتخلص عليه ابش اتخذو، ابش نكونوا واضحني؛ 
ويف السكانري، تيضطروا الناس  l'IRM األعطاب املتكررة يف

ي كيجيوا ابلليل، كيبداوا كيقلبوا ويتم توجيههم، كاينني انس متا الل
اللي ما كنعرفومهش أشنو كيديروا، تيوجهوا الناس لعند مالني 

 .السكانري برا خارج املستشفى، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا شكون؟ 
 .تجمع الوطين لألحرارالسيدة النائبة، تفضلي، من فريق ال

 :النائبة السيدة كليلة بونعيالت

 ،شكرا السيد الرئيس

السيد الوزير، القطاع دايل الصحة مريض، ومن أبرز أعراض 
املرض األزمة دايل املستعجالت. عندك الصح السيد الوزير، 

% دايل اخلدمات املقدمة يف املستعجالت ما عندهاش عالقة 80
لوزارة ما كتكلفش ابلناس طبيا يف ابإلستعجال، عالش؟ ألن ا

 ..األحياء واجلماعات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، شكرا، انتهى التوقيت املخصص. هل من 
تعقيب إضايف آخر؟ ليس هناك تعقيب إضايف آخر. منر إىل 

  السؤال املوايل، عن نفاذ بعض أدوية مرضى السرطاانت املتقدمة،
نواب احملرتمني عن الفريق االشرتاكي، السيدة للسيدات والسادة ال

 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة لطيفة الشريف

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، عن فقدان أدوية السرطاانت املتقدمة 
 .ابلصيدليات نسائلكم، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا

 :لب وزير الصحة واحلماية االجتماعيةالسيد خالد آيت الطا

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة احملرتمة، انت كتعريف األدوية دايل السرطاانت 
والسياسة الدوائية اللي كنهجو يف البالد دايلنا ابش ميكن لنا 
نوفروهم، أنه كتخلق العرض والطلب وكتعلق كذلك ابلسوق 

كاين اسرتاتيجية دايل وزارة   الدويل يعين والتأثري دايلو. اليوم
الصحة لتحقيق املخزون االسرتاتيجي وعلى أتمني املخزون 
االحتياطي دايل األدوية، هذا ماشي معنيتو أننا يف مأمن عن 
انقطاعات، كيقدرو يوقعو انقطاعات دايل األدوية خارج على 
اإلرادة، ألن املادة اخلام ما موفراش أو الشركة اللي كتصنع الدواء 

ع الثمن دايلو فاش التكلفة اللي ما ميكن هلاش تدخلو، طل
كيخصنا إعادة النظر يف األمثنة اللي كيجي يف واحد الفرتة أنه 
كنعرفو بعض املتاعب، ولكن كاين واحد اجملهود اللي ابش حنققو 
مجيع األدوية اللي هي مهمة يف البالد دايلنا، رغم أننا كنعرفو، 

لقطاعية، أنه كاين بعض األدوية تكلمت معكم يف اجللسة ا  أان
اللي هي الثمن دايهلا رخيص وكنضطرو نستعملو الدواء دايل 

 ..الثمن دايلو كبري

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. السيدة النائبة احملرتمة، تفضلوا
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 :النائبة السيدة لطيفة الشريف

 شكرا السيد الرئيس،

قبل ما تكون وزير، عارف اشنو هو  السيد الوزير انت طبيب
العذاب األليم اللي كيدوزو منو مرضى السرطان قبل ما ميوتو، 
كيتعذبو مها واألسر دايهلم، أان كنائبة السيد الوزير يف مدينة وجدة 

كان "فيسومبالياتيف"   -هللا يرمحو-قلبت على الدوا لواحد املريض 
 le cervidol وفاش ديناه لدارو ما لقيتلوش مثال سيفغيدول

ما لقينامهش، مسؤوليتكم  une autre morphyl أو ال
السيد الوزير هي هاد الناس ميوتو بكرامة على األقل، صحيح احنا 
ما كنتحكموش يف األعمار واآلجال ولكن على األقل ما 

 .نسامهوش يف تعذيبهم وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .ائبة احملرتمةشكرا، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيدة الن

 :النائبة السيدة وسيلة الساحلي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير كيعاين مستشفى املدين سانية الرمل عدة مشاكل 
نذكر منها: أوال، إشكال مغادرة بعض األطباء االختصاصيني 
اللي زادو عمقوا من أزمة النقص احلاد يف األطر؛ اثنيا، كاين 

خبصوص عدم دعم قسم األنكولوجيا إشكال عدم جتاوب وزارتكم 
ابملستشفى ابلدواء حلد اآلن، رغم تسجيل عدد كبري من مرضى 
السرطان يف املنطقة، وعلما أنكم عينتم طبيبان متخصصان يف 
عالج األورام بنفس القسم املذكور والذي هو على أمت اجلاهزية 

 .الستقبال املرضى، لكن أين الدواء سيدي الوزير؟ شكرا

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

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

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

الستكمال اجلواب، أان غري ابلنسبة الموغفني، الموغفني كاين 
عندان جوج دايل الشركات اللي كيصاوبو الموغفني يف 

 وحدة كدير la prophan et sothéma املغرب
l'injectable ووحدة كدير les comprimés رغم أنه ،

اللي اليوم مليون دايل األقراص  des marchés كاين عندان
اللي غادي تفرق غادي توزع على املستوى الوطين ابش ميكن 
يستاجب احلاجيات دايهلا وعندان موسكاتونسو ملغرام موجود يف 

 .السوق

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن وضعية املوارد البشرية 
بقطاع الصحة للسيدة النائبة احملرتمة شفيقة لشرف، تفضلوا 

 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة شفيقة لشرف

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، من أهم معيقات املنظومة الصحية لبالدان هو 
 ..اصمشكل اخلص

 :السيد رئيس اجللسة

 .هضر يف امليكرو عفاك

 :النائب السيدة شفيقة لشرف

 .عاود يل الوقت

 السيد الرئيس شكرا،

السيد الوزير، من أهم املعيقات للمنظومة الصحية ببالدان هو 
مشكل دايل اخلصاص املهول يف املوارد البشرية، وهاد السبب 

ت الطبية هم سبب ابإلضافة للسبب الثاين دايل نقص التجهيزا
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معاانة الساكنة دايل إقليم اجلديدة الذي يفوق عدد السكان دايهلا 
ألف نسمة كتعاين، وراسلوكم السيد الوزير عدة مراسالت  800

السيد  خبصوص التسيري وتدبري هاد املستشفى. هاد املستشفى
الوزير، اللي كيفتقر ألطباء خمتصني على مستوى طب األطفال، 

اهلضمي، مستوى األمراض النفسية وابقي  مستوى اجلهات
التخصصات السيد الوزير، كنلقاو طبيب واحد لكل، وهل يعقل 

نسمة راه غادي نكونو  500على األقل نديرو غري طبيب لكل 
شوية قربنا من املنطق. ولكن السيد الوزير، كتعرفو أبن إقليم 

كاملة،   اجلديدة واملستشفى املركزي دايلو راه مركز دايل األقاليم
فبالتايل هادوك العدد األطباء اللي كاينني راه منهم األشباح راه 
عندكم عدة مراسالت السيد الوزير خبصوص هاد املشكل، 
التقنيني ما كاينينش، التقين دايل التحاليل أو الطبيب دايل 
التحاليل ما كاينش، األشعة ما كاينش. السيد الوزير، كنلتمسو 

لشامل هلاد القطاع هذا على مستوى منكم اإلصالح الكامل وا
 .إقليم جديدة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، تفضلوا السيد الوزير

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة احملرتمة، تكلمت بزاف على املوارد البشرية، املوارد 
شرية ما كيقتصرشاي على التكوين دايلو فقط وكذلك حىت الب

على التوزيع دايهلم العادل على مستوى اجلهة، من اجلهة دايل 
سطات مبا فيها اجلديدة هي اللي كتوفر على واحد -الدار البيضاء

العدد دايل املواد البشرية تبارك هللا كثري، ولكن الكثافة السكانية 
الكثافة السكانية كيبقى، أشنو اللي اال قبضنا املؤشر ابلنسبة 

خصنا؟ خصنا الربانمج الطيب اجلهوي نفعلوه، ابش نفعلو الربانمج 
الطيب اجلهوي احنا خدامني على الرتسانة القانونية ابش يكون 

واحد اإلجبار دايل الناس يعملو على واحد الربانمج على حسب 
للي كتقويل احلاجيات دايل الساكنة، وغنحاربو هبا هاد املسألة ا

دايل أطباء األشباح. ملا كيكون التحفيز، كيكون برانمج طيب 
جهوي وكتقول يل عندك واحد العمل خصك أتديه يف جديدة 
أو فسيدي بنور أو هذا، الطبيب غادي ميشي أيدي اخلدمات 
دايلو، يف الوقت اللي اليوم كاين ما كاينش حتفيز كاين واحد 

، فبالتايل واخا املريض كيمشي الالمباالة بعض االخطرات كتلقها
كيلغى مستشفى زوين دايل اجلديدة، ولكن كتلقى بعض 
اخلطرات املوارد البشرية، غادي تقول ليا حناربو األطباء األشباح 
وال ال، ولكن خصنا كذلك نديرو اآلليات ابش خنليو الناس 

 .خيدمو يف ظروف جد جد جيدة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

زير، هل من تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل. شكرا السيد الو 
سؤال آين عن املشاكل اليت يعاين منها األشخاص املستفيدون 
سابقا من نظام املساعدة الطبية الرميد، للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني عن الفريق احلركي، السيدة النائبة احملرتمة تفضلي

 :النائبة السيدة لطيفة اعبوث

 م عليكم،السال

كنسولوكم السيد الوزير، عن املشاكل اللي كيعانيو منها الناس 
اللي كانو كيستافدو من نظام املساعدة الطبية الرميد سابقا اللي 

 ."تضامن AMO" حولتوه اليوم إىل ما يسمى اليوم

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا

 :اية االجتماعيةالسيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلم

 شكرا السيد الرئيس،
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مت االنتقال  2022السيدة النائبة احملرتمة، من فاتح دجنرب 
التلقائي دايل الناس اللي كان عندهم الرميد للتأمني اإلجباري 
األساسي عن املرض، شنو تغري؟ يف احلقيقة ما خص حىت شي 
حاجة تغري، الناس كانو كيستافدو من واحد اخلدمات كيخصهم 
يستافدو من نفس اخلدمات، يف الوقت اللي الدولة هي اللي 
كتاخد مجيع وهي الضامن دايل االستمرارية، ومجيع املستحقات 
دايل املشاركة الدولة اللي تتكلف هبا، اشنو كيوقع؟ أن البياانت 
كيف شرت السيد النائب اللي قبل منك، أن البياانت اللي كانت 

ضمان اإلجتماعي رمبا كاين فيها انتاقلت من الوكالة للتأمني لل
بعض النقص ملي كتحل املنصة الرقمية كتلقى بعض الناس أبن 
عندهم الرميد، ولكن رغم ذلك أن قمنا بواحد املراسالت و بدورية 
ابش املكتسبات غتبقى حىت الناس اللي مازال كيجددو يل كارت 

ألن دايهلم دايل الرميد القدام، فبالتايل حىت ندخلو االستهداف 
إال ما دخلناش االستهداف ما نعرفوش الناس اللي مها حقيقيني 
داخلني يف التأمني اإلجباري للتضامن من غري الناس اللي ماشي 
حقيقيني داخلني يف التأمني اإلجباري عن التضامن، يف الوقت 
اللي كتلقى مثال األب رمبا كاين يف ال كارت ولكن والدو ما 

املرحلة موقتة اللي كنصفيو فيها  كاينينشاي، كندوزو من واحد
هاد األمور، ولكن كنعاينوها وكنواكبوها ابلرسائل ابش نفس 
اخلدمات. واليوم إال كاين شي واحد عندو شي مشكل يف 
املستشفيات خصنا نعرفو، من دااب راه درت دورية، أن 
املستشفيات خصها تكمل اجملانية دايل هاد الناس إىل حني 

ن هادشي اللي خصو يكون، من هاد هادشي اللي خصو يكو 
املنرب كنقول هادشي اللي خصو يكون أن تبقى اجملانية حىت 

 .إلشعارالحق، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة، تفضلوا للتعقيب

 

 :النائبة السيدة لطيفة اعبوث

زارة شكرا السيد الوزير، بصراحة ما بغيناش نبخسو العمل دايل الو 
السيد الوزير هاد الناس اللي دازو مباشرة من الرميد  دايلكم، ولكن

تضامن" راه كاينة واحد اإلشكالية هاد  Amo" للتغطية الصحية
الناس كانو فرحانني وقالو أبهنم غادي تكون عندهم واحد الكرامة 
وغادي يزور للتطبيب اجملاين وغادي يكونو حباهلم حبال الناس اللي 

م، ولكن الوقع املعاش راه غري ذلك. منني كنمشيو لباس عليه
 la املصحات اخلاصة وكيمشيو ابش يديرو التحاليل وكيمشيو

pharmacie   ابش ايخذو الدوا دايهلم ما كيمكنلهمش
يصرفوه، كيخصهم خيلصو ويعاينو عاد التعويض، واش هاد الناس 

درهم سنواي عندهم ابش خيلصو  5500اللي الدخل دايهلم 
نو التعويض؟ ما كاينشاي، إذا كتبان يل أبن التغطية الصحية ويعاي

اجلديدة كانت جمرد تسكني لآلالم أو لتجاوز األزمة، ولكن مع 
األسف ما جتاوزانش األزمة، راه فاقمناها وهادشي كيهدد السلم 
االجتماعي، وخري دليل هو هاد النساء اللي خرجو كيحتجو 

اجلديد ومطالبون ابش أيديو  مؤخرا لقاو راسهم مسجلني يف النظام
درهم وما عندمشاي ابش وكيحتجو وكيقولو بغاو  180واحد 

غري يضربو على مسياهتم، مابقاوشاي ابغيني شي حاجة، ما 
ابغيني والو. هاد الناس اللي ما عندمهش ابش خيلصو شنو غنديرو 
معهم السيد الوزير؟ على األقل، غادي هنضرو على حاجة واحدة 

اربو هداك اللويب اللي راه كيستافد من واحد الدوا أخرى خصنا حن
اللي احتكر السوق دايلو، غادي هنضرو على الدوا دايل الكبدة 

درهم، واللي كنجربوه أبنه  3000اللي ابقي يف املغرب كيدير 
درهم، واش ما وصلش األوان ابش  120كاين يف مصر ب 

فو أبن الطبقة حناربو هاد اللويب، واش ماوصلش األوان؟ احنا كنعر 
اللي كانت متوسطة، يف ظل هاد األزمة اللي راه احنا كنعيشو 
فهاد الغالء راه ما بقاتش، راه األغلبية دايل املواطنني دازو للطبقة 

 .الكادحة السيد الوزير، شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ ليس هناك 
 .سيدة النائبة تفضلواتعقيب إضايف؟ ال

 :النائبة السيدة فدوى حمسن احلياين

شكرا، العديد من مرضى السرطان واألمراض املزمنة وكذا األرامل 
اللي انتهت الصالحية دايل الرميد دايهلم ما قدروش جيددوه 
لسبب من األسباب، من بينها ضرورة التسجيل يف السجل 

يعانون من ارتفاع  الوطين، ومها أصال يف وضعية هشاشة وفقر،
تكاليف العالج، العالج اللي هو مسألة حياة أو موت ابلنسبة 
هلم. يف انتظار البث يف طلباهتم، واش غادي خنليوهم عرضة 

 .للموت وال أشنو غديرو معهم السيد الوزير؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعيةالسيد خالد آيت 

من طبيعة احلال احنا ما غنخليومهش عرضة للموت، واخا ما 
يكون عندهم حىت شي تغطية صحية كاع يف حالة االستعجال 
كيبقى حالة االستعجال، رغم أن قلت لكم يف األول أن كاينة 

ا. يف مرحلة انتقالية، وفهاد املرحلة االنتقالية راه احنا كنعاجلوه
الوقت اللي أنتما كتكلموعلى التأمني اإلجباري دايل التضامن، 
راه كنهضرو على القطاع العمومي حباهلم حبال مجيع املؤمنني اللي 
عندهم أتمني إجباري، ولكن إال هاد السيد عندو التأمني 
اإلجباري التضامين وقرر هو من داتو لراسو ميشي للقطاع اخلاص 

القطاع اخلاص، إال خصو خيلص  كيطبق عليه داكشي دايل
دار له  remboursement خصو خيلص، إال خصو

، راه ماشي اجملانية حىت يف القطاع remboursement ل
اخلاص ما كااينش، اجملانية كاينة يف القطاع العمومي، وال قضى 
الوقت كنعطيوه الصالحيات أنه حبالو حبال الناس اآلخرين، ما 

امين من واحد اللي هو من األجراء كاينش فرق ما بني واحد تض
 .وغري األجراء اللي عندهم التأمني اإلجباري األساسي عن املرض

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا. السؤال املوايل وهو سؤال آين عن 
وضعية أجور ممرضي وتقين الصحة، للسيدات والسادة النواب 

 .السيدة النائبة احملرتمة احملرتمني عن فريق التقدم واالشرتاكية،

 :النائبة السيدة خدجية أروهال

اتمنريت، قبل كنبغي هننيكم مبناسبة رأس السنة األمازيغية، اللي 
احنا مقبلني عليها من بعد يومني إن شاء هللا رغم عدم تفاعل مع 
مطالبنا يف ترسيم رأس السنة األمازيغية، إال أننا هادشي ما 

ننا هننيوكم ونقولول لكم سنة أمازيغية غيتنيناش أننا حنتفلو، أ
سعيدة للجميع، صحيح لكن املمرضني وتقين الصحة اجملازين من 
الدولة ابقيني كيتسناو كما العديد من القطاعات وعود احلكومة 

 6000اللي ابقة حرب على ورق، واللي كتعلق هنا ابلزايدة دايل 
دشي درهم، تعاجلات بعض امللفات الرتقية ها 8000حىت ل 

مزاين، ولكن راه ما استافد منها غري ثلث هاد الفئة وابقي الثلثني 
كيتسىن هاد الزايدة. كلشي عارف السيد الوزير ابللي املمرضني 
مها اهليكل العظمي دايل قطاع الصحة وما كتقلش أمهية العمل 
دايهلم من أمهية عمل األطباء، هاد الناس اال بغيناهم السيد الوزير 

مردودية خاصنا حنفزوهم، خصوصا يف ظل أزمة  ابش يعطيوان
الغالء اللي كتحاصر املواطنني من كل جهة. هاد الوضع السيد 
الوزير ما خيدمش ولن خيدم املرحلة القادمة ابلقطاع، ما حيتم على 
احلكومة كاملة وليس فقط قطاع الصحة أن تسارع إىل معاجلة 

هو  مة الصحيةالوضع، ألن ورش التغطية الصحية وإصالح املنظو 
ورش احلكومة كلها، وكنسطر على احلكومة كلها بكافة قطاعاهتا 
املعنية، ويف مقدمتها وزارة املالية. هادشي عالش كنسألوكم السيد 
الوزير، حول تدابري النهوض بوضعيات املمرضني وتقنيي الصحة، 

 .اتمنريت
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 :السيد رئيس اجللسة

 .وزير، تفضلواشكرا السيدة النائبة احملرتمة، السيد ال

 :السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة واحلماية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة احملرتمة شكرا على هذا السؤال. وأان كنشاطركم 
الرأي أبن هاد الفئة دايل املمرضني املهنيني دايل الصحة، هي 

ن هاد العمود الفقري دايل املنظومة الصحية. الزم ما نشكرهم م
املنرب على العمل وعلى التضحيات اجلسام اللي قدمو يف إطار 

 .التدبري دايل اجلائحة

اليوم الدولة واحلكومة خاصة، خدامني على واحد امللف دايل 
الوظيفة الصحية، فالوقت اللي كان املكتسبات حققناهم مع 
الشركاء اإلجتماعيني، وكان استافدو ثلث دايل هاد املمرضني. 

كبني على امللف وكنتدارسوه دايل الغالف املايل واملادي وحنا من
اللي خصنا نزيدو هلاد الشرحية هادي، فالوقت اللي وصلنا اليوم 

الرتبة ألن كاين املمرض -فالوضعية احلالية، وأنتما كتعرفو الدرجة
من الدرجة  7500درهم حىت  6200اللي كيوصل ل ما بني 

درهم. رغم ذلك، أن  14.000األوىل، حىت للدرجة االستثنائية 
كاين الوظيفة الصحية اللي غتجيب واحد اإلجيابيات جد مهمة 
هلاد الشرحية هادي، واللي غادي تستافد من بزاف دايل 
االمتيازات. فالوقت اللي خصنا ننكبو اليوم مع هاد الفئة هادي 
على املصنف دايل األعمال دايل املمرض، ابش ميكن حقيقة 

يه، يف إطار حىت دايل التحفيز دايلو غادي يعرف ما له وما عل
ابش ميكنا حنفزوهم،  le référentiel نعرفوا يكون عندان واحد

وغادي يكون   فبالتايل احلمد هلل املستقبل جد مهم إن شاء هللا
 .غري اخلري، شكرا

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

تعقيب إضايف؟ إذا نشكر   شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب؟
زير على حسن املسامهة يف هذه اجللسة. وننتقل القطاع السيد الو 

املوايل وهو قطاع التضامن واإلدماج اإلجتماعي واألسرة، بسؤال 
حول تفاقم ظاهرة التسول أبشكال خمتلفة، للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق الدستوري الدميقراطي اإلجتماعي. 

 .تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :ائبة السيدة جيهان اتتوالن

نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات اليت تتخذوهنا للحد من 
 ظاهرة التسول؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا. تفضلوا السيدة الوزيرة

السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن واإلدماج اإلجتماعي 
 :واألسرة

 شكرا جزيال السيد الرئيس،

 مة،شكرا السيدة النائبة احملرت 

نبغي أوال أن أشكركم على هذا السؤال املتعلق بظاهرة تسول 
األطفال. فقد اشتغلت الوزارة، يف إطار إعداد الربانمج التنفيذي 

للسياسة العمومية املندجمة حلماية  2025-2022اجلديد 
الطفولة، اللي كريتكز على الوقاية واحلماية والتنمية والرتفيه، والذي 

مام اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع تنفيذ سيتم تقدميه قريبا أ
السياسات املخططات يف جمال الطفولة اليت يرتأسها السيد رئيس 
احلكومة. وفهاد الشأن، قمنا بتنظيم اجتماعني مع اللجنة التقنية 
املنبثقة على هاد اللجنة الوزارية، واجتماع تشاوري مع اجلمعيات 

ار مرحلة التقييم الربانمج العاملة يف جمال الطفولة، الستكمال مس
. كما استقبلنا املبعوثة األممية 2020-2015األول اللي كان 
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اخلاصة ابألمني العام لألمم املتحدة اللي خاصة ابلعنف ضد 
. كما أن إشكالية التسول 2022نوفمرب  21األطفال ف 

ابألطفال هي جزء من هاد الربانمج التنفيذي اجلديد اللي اشتغلنا 
 .حنا بدينا كنزلوا فيه، شكرا عليه واللي

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة. تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة جيهان اتتو

 السيد الرئيس،

ما ميكنش لنا نسكتوعلى ظاهرة التسول وحتوله  السيدة الوزيرة،
ملهنة لدى البعض يستجدي من خالهلا العواطف مبختلف 

االحتيالية، مع تكوين عصاابت كيستغلو األطفال  األساليب
الرضع، الحتالل الفضاءات ذات الكثافة املرورية يف مشاهد منفرة 

 .مسيئة إىل صورة تقيم اجملتمع املغريب

السيدة الوزيرة، إن بناء الدولة اإلجتماعية كيتطلب منكم دراسة 
وحبث عميقني لربط املشروع اجملتمعي الواعد يف دولة احلق 
والقانون، مبا يعانيه املواطن والوافد والسائح من مضايقات مستفزة 
وعنيفة أحياان من طرف متسولني قرضو راسهم بقوة على الدولة 

 .واجملتمع، ورمسوا صور مسيئة ال تليق مبستوى املغاربة

إننا نستنكر استفحال ظاهرة التسول، وكنطالبو احلكومة ابختاذ 
لعالجها واحلد منها، كتفعيل الفصول  التدابري واإلجراءات الالزمة

من القانون اجلنائي اللي كتجرم التسول  333إىل  326من 
والتشرد حسب احلالة؛ إقامة مراكز للمتسولني واحملتاجني وأتهيل 
املؤسسات اخلريية ودور املسنني القائمة بتجويد خدماهتا مع دعم 

 م،اجلمعيات واملنظمات اليت تعىن ابألطفال املتخلى عنه
واألشخاص دون مأوى وضحااي العنف والتحرش؛ ابإلضافة إىل 

زايدة   إحداث شرطة خاصة ملتابعة املتسولني وحتديد اهلوية دايهلم؛
على التهديد بعقوابت زجرية ملن يستعني بقاصرين ورّضع قصد 

التسول، مع إحداث منصة رقمية عرب املؤسسات العمومية للتوعية 
ل ابلتحايل والعنف وإستعمال والتبليغ عن حاالت التسو 

األطفال. وأخريا السيدة الوزيرة، حنن ال حنّمل املسؤولية للوزارة 
دايلكم بوحدها وإمنا مجيع القطاعات احلكومية مسؤولة على 

 .الوضعية احلالية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا 
 .مة فريق األصالة واملعاصرةالسيدة النائبة احملرت 

 :النائبة السيدة قلوب فيطح

السيدة الوزيرة، التسول وقبل أن يكون ظاهرة إجتماعية وآفة 
خطرية هتدد التنمية اجملتمعية فهو جرمية، يعاقب عليها القانون 

منه. اليوم ويف مظاهر  327و 326اجلنائي مبقتضيات الفصل 
عاين رجاال ونساء وأطفاال يتم مشينة وحاطة ابلكرامة اإلنسانية، ن

استغالهلم يف التسّول ويف أماكن عمومية على مرأى ومسمع 
اجلميع وال من حيّرك ساكنا. اليوم السيدة الوزيرة، مطلوب منكم 
كوزارة لألسرة والتضامن أن تعملوا على توفري الدعم املايل، وكذلك 

كذا أن توفري دور اإليواء للنساء واألطفال يف وضعية هشاشة، و 
تعملوا يف إطار اإللتقائية مع القطاعات املعنية وخصوصا 
القطاعات األمنية للحد من هذه الظاهرة اليت تسيء لبالدان 

 .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيدة 
 .الوزيرة تفضلوا

ماج اإلجتماعي السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن واإلد
 :واألسرة

 شكرا السيد الرئيس،
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الّلي نبغي نضيف السيدتني النائبتني احملرتمتني، هو أن الوزارة 
، 2020-2015قامت ابلتقييم دايل الربانمج التنفيذي األول 

واللي تبنّي أن فيه عدد من النواقص، خاصة فيما خيص الربط 
التصور دايل مجعيات اجملتمع املدين اللي ما كانتش يف 

فاحنا من بعد الدراسة والتقييم يف التصور اجلديد، قمنا   القدمي.
إبعادة الربط مع مجعيات اجملتمع املدين اللي هي تتقوم ابلرصد يف 

يناير  6الشوارع وبرصد هاذ الظواهر، فغري هاذ هناية األسبوع هنار 
ن هنار مجعة قمنا بتفعيل اجلهاز الرتايب املندمج يف أكادير إداوتنا

وإنزكان آيت ملول ابلطريقة الصحيحة والسليمة اللي هي التصور 
 .اجلديد، فشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا، منر إىل السؤال املوايل بسؤال حول إطالق برانمج دامج 
لذوي اإلحتياجات اخلاصة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

ة املسنني فريق التجمع الوطين لألحرار... عفوا سؤال عن وضعي
 .ابملغرب للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلشرتاكي

 :النائبة السيدة عتيقة جربو

 شكرا السيد الرئيس؛

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة للزايدة يف عدد 
 .مراكز املسنني داخل بلدان؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .ة الوزيرة تفضلواشكرا السيدة النائبة، السيد

السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن واإلدماج اإلجتماعي 
 :واألسرة

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة احملرتمة على سؤالكم املهم جدا. تويل احلكومة أمهية 
ابلغة للنهوض أبوضاع األشخاص املسنني، وفهاذ اإلطار مت دعم 

مليون  17ب  مؤسسة للرعاية اإلجتماعية 58، 2022يف 
ألف درهم، وأيضا  867مراكز مببلغ  3درهم، ومت دعم جتهيز 
ماليني دايل الدرهم،  7مؤسسة مببلغ  40قدمنا دعم إضايف ل 

. ويف اإلسرتاتيجية اجلديدة للوزارة، هناك 2022هذا غي يف 
تصور جديد اللي كريتكز على الشروع فواحد السياسة أسرية 

شخاص املسنني داخل وسطهم داجمة اللي كتساهم ببقاء األ
األسري، وتطوير هنج أيضا أسر اإلستقبال بتحديد واحد يعين 
دفاتر حتمالت جديدة، واالستثمار يف اقتصاد الرعاية اللي غادي 

 .يوّفر األطر اإلجتماعية ملواكبة والتكفل ابألشخاص املسنني

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :ئبة السيدة عتيقة جربوالنا

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، البّد من خلق فضاءات تساهم يف إعادة اإلعتبار، 
ليس فقط األرقام وليس فقط امليزانية، ولكن هناك جوانب أخرى 
يف دور املسنني جيب أن نراعيها، حلد اآلن اإلحصاءات اللي 

، وهذا خّصو 3500دور دايل املسنني أتوي  50كتعطينا عندان 
، 2022-2021يندامج مع الربانمج الوطين املندمج اللي كان 

 :لذلك نالحظ جمموعة من اآلليات اليت جيب أن حتضر، هناك

 غياب تكوين املشرفني على هاذ املراكز؛ 
 غياب أطباء النفسيني هلاذ املسنني؛ 
 غياب مركز هناري ميكن يقضي فيه املسن واحد اليوم كامل 

 دايلو؛ ويرجع للدار

  غياب مؤطرين اللي ميكن هلم ميشيو للدار عن هاذ املسن
 .ويراعيوه و يرجع مبيزانية حمددة
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  كذلك كنالحظو أبن بعض املسنني اليوم واّلو كينعسو يف
 .الشوارع ألن ما عندمهش أسر

النقطة الثانية اللي هي أساسية هو برانمج، رمبا مّلي كنشوفو هاذ 
 ..ن احنا يف الربانمج االنتخايب دايلناالربامج اللي هي حمدودة، أل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا انتهى الوقت السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف 
 .ابلنسبة للمسنني؟ ال، السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت

السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن واإلدماج اإلجتماعي 
 :واألسرة

مؤسسة فيها أكثر  58مة، اللي نبغي نقول أوال السيدة النائبة احملرت 
مستفيد هذا اللي كاين حاليا. اثنيا، احنا مبغيناش  6000من 

منشيو يف املقاربة دايل املراكز وتعدد املراكز والرفع من املراكز، بل 
املقاربة األسرية وهذا عالش كنشتغلو يف اإلسرتاتيجية اجلديدة 

 ..ني داخل أسرهمعلى أسر االستقبال لألشخاص املسن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة. السؤال املوايل حول إطالق برانمج دامج 
لذوي اإلحتياجات اخلاصة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .عن فريق التجمع الوطين لألحرار، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة ايمسني ملغور

 ئيس؛شكرا السيد الر 

السيدة الوزيرة، أوال كنشكروكم على اجملهودات وكذلك على 
الدينامية اللي اطلقتوها داخل هاذ الوزارة اللي كانت صراحة أشبه 
ابألصنام يف السنوات السابقة. السيدة الوزيرة، مع األسف مجيع 
الربامج اللي طلقتها الوزارة سابقا كانت شابعة زواق من 

ولألسف هاذ الّزواق أعطى األمل الكبري السيدة الوزيرة،   برّا.

جملموعة من الفئات، واللي من ضمنها األشخاص ذوي 
االحتياجات اخلاصة. تنتكلمو اليوم على السياسة العمومية 
املندجمة للنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة سنة 

، كنهضرو على كثرة الربامج الوطنية وكذلك تنتكلموعلى 2015
اللي كان قّدمها رئيس احلكومة السابق، واللي  احلصيلة الوردية

لدااب ابقي ما عرفناش منني جاب هاذ الوردية، مها حىت النصوص 
ما خرجهومش، بال ما نتكلم  13.97التنظيمية املتعلقة ابلقانون 

ليك السيدة الوزيرة على الربانمج الوطين للرتبية الداجمة اللي 
ت شعار )لن نرتك أي أطلقتها احلكومة السابقة واللي كان حت

طفل خلفنا( وبني قوسني السيدة الوزيرة، امسحي يل نقول لك أن 
هاذ الشعار هو كان منقول حرفيا من واحد السياسة أمريكية 

هذه  no child left behind ،2001طلقات سنة 
السيدة الوزيرة، غري شعار ونقلوه، فما عساك ابلتفعيل والتنزيل، 

نت نتائج شبه منعدمة على أرض الواقع. وابلتايل كنقول ليكم كا
وابلتايل السيدة الوزيرة، احنا بغيناكم أنكم متشيو يف الطريق دايل 
التنزيل الفعلي هلاذ امللفات، خاصة وأهنا تعترب من امللفات اللي 
كانت يف الرفوف دايل احلكومات السابقة، واحلمد هلل جات هاذ 

، وخاصة تلك احلكومة وضعتهم على الطاولة ومشات فيهم
امللفات اللي كتحظى بعناية ملكية سامية، كنتكلمو على احلماية 
اإلجتماعية، كنتكلمو على ميثاق االستثمار، على إصالح 
منظوميت التعليم والتشغيل، وكذلك الصحة واحلوار اإلجتماعي إىل 
آخره. وابلتايل السيدة الوزيرة، احنا اثيقني فيكم، اثيقني يف 

أنكم تداركو هاذ التأخري اللي وقع يف السياسة حكومة الكفاءات 
 ..العمومية املوجهة ل

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، كلمة للسيدة الوزيرة تفضلوا
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السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن واإلدماج اإلجتماعي 
 :واألسرة

كد لكم شكرا السيدة النائبة احملرتمة على سؤالكم. اللي نقدر أن
أن احلكومة كتعطي واحد األولوية مهمة جدا لألشخاص يف 

وأيضا يف  2022وضعية إعاقة، وأنتما شفتو فامليزانية دايل 
مليون درهم، اللي خصصنا فيها  500كان   2023امليزانية دايل 

مليون درهم غري إلدماج األشخاص يف وضعية إعاقة، والّلي  50
 2021و 2020انمج دايل أكثر من هذا يعين صّفينا حىت الرب 

طلب  9000اللي كان متأخر اشتغلنا عليه، واستقبلنا عرب املنصة 
هاذ السنة. وحنن بصدد يعين اإلنتقاء دايل املشاريع واملواكبة مع 
القطاعات األخرى يف إطار اإللتقائية، وأيضا أكثر من هذا مع 

منصب جديد داخل شركات  200وزارة الصناعة والتجارة، 
اللي كتشتغل معنا أيضا يف إطار اإللتقائية مع مجعيات  التوزيع

مركز دايل املباراة املوحدة. إذا  200اجملتمع املدين، ابإلضافة إىل 
هاذي كلها جمهودات كانت فواحد الفرتة وجيزة جدا، مبا فيها 
تدارك التأخري اللي كان من قبل وتنشكروكم على الدعم دايلكم 

 .وقرأيضا من خالل هذا املنرب امل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، هل من تعقيب إضايف؟ ما كاينش، منر إىل 
السؤال املوايل حول تعطيل إحداث اجمللس االستشاري لألسرة 
والطفولة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق عن 

مة اجملموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة احملرت 
 .الكلمة لكم

 :النائبة السيدة اندية القنصوري

السيدة الوزيرة، حتدث جاللة امللك عن الورش الكبري واحلساس 
لألسرة، نسائلكم عن خطتكم لإلشتغال فيه وأدوار اجمللس 

نسائلكم عن خطتكم لإلشتغال فيه وأدوار  ،اإلستشاري لألسرة
 اجمللس اإلستشاري لألسرة والطفولة مل تفّعل بعد؟

  :السيد رئيس اجلسة

 .شكرا

السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن واإلدماج اإلجتماعي 
 :واألسرة

شكرا النائبة احملرتمة على سؤالكم. أوال، قامت الوزارة ببلورة سياسة 
أسرية جديدة اللي تكّلمنا فيها، فيها تصور جديد حول املسنني 

ة. فيما واألشخاص يف وضعية إعاقة واألطفال يف وضعية صعب
خيص اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة اللي كان خرج يعين يف 

، ونظرا ألمهية هاذ 32يف فصله  2011نص الدستوري دايل 
املؤسسة الدستورية املستقلة يف النهوض أبوضاع األسرة والطفولة، 
فكان أمر تفعيلها حاضر بقوة يف اخلطاب املولوي الذي وجهه 

، مؤكدا على ضرورة 2022رش لسنة جاللة امللك يف خطاب الع
النهوض بوضعية األسر املغربية وخاصة حتيني اآلليات والتشريعات 

 .الوطنية للنهوض بوضعيتها وتفعيل املؤسسات الدستورية املعنية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء ابات

 .الرحيمبسم هللا الرمحن 

صورة األمهات رفقة أسود األطلس يف إجنازهم التارخيي مجيلة، 
-واألمجل منها صورهتم مع صاحب اجلاللة امللك حممد السادس 

وهي رسالة واضحة ملفهوم التماسك األسري كيفما  -نصره هللا
بغاو املغاربة يشوفوه كاملني، لألسف أصبحت األسرة كتواجه 

اللي كتضرب يف العمق مفهوم األسرة جمموعة من الظواهر املقلقة 
املتوازنة. هاذ الظواهر كتحتاج للتعامل معها جبدية وبشكل سريع 
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وكتحتاج لتأطري قانوين. صرحتم السيدة الوزيرة، منذ سنة هنا يف 
الربملان، أن الوزارة جّهزت إسرتاتيجية أسرية مندجمة، والتزمتم 

الوزيرة نتساءلو  بعرضها يف القريب العاجل، امسحو لينا السيدة
كيفاش درتو ليها؟ يف الوقت اللي اجمللس اإلستشاري لألسرة 
والطفولة مل يفّعل بعد. هاذ اجمللس اللي الدور األساسي دايلو 
هوتقدمي تدابري واقرتاحات يف إطار تشاركي، تساعد على وضع 
سياسة أسرية بشكل ال يتعارض مع املرجعيات الدولية والثوابت 

زات اجملتمع املغريب األصيل، ماشي حبال املفهوم اللي الدينية ومرتك
ابغيني جييبوه وزراء آخرين يف احلكومة دايلكم. تنزيل سياسة أسرية 
بدون تفعيل اجمللس أمرال يستقيم السيدة الوزيرة، احلكومات كتبين 
على الرتاكم، احلكومات السابقة جابت اإلطار التشريعي املتمّثل 

حت جمموعة من األوراش ابش تفّعلو ، فت78.14يف القانون 
وابش تفّعل اإلسرتاتيجية األسرية واللي نتج عليها جمموعة من 

، اآلن الدور على احلكومة دايلكم 2و 1الربامج حبال "إكرام" 
إلخراج اجمللس اإلستشاري للوجود ابش يقوم ابألدوار دايلو على 

 .أكمل وجه

  :السيد رئيس اجللسة

احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ السيدة الوزيرة شكرا السيدة النائبة 
 .تفضلوا

السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن واإلدماج اإلجتماعي 
 :واألسرة

السيدة النائبة احملرتمة، أوال املؤسسات الدستورية كتشتغل يف إطار 
اإللتقائية، فاحلكومة من الواجب دايهلا سّن سياسات عمومية، 

سم دايلو اجمللس اإلستشاري لألسرة واجمللس اإلستشاري واإل
والطفولة هو كيتشغل أيضا يف إطار إلتقائية واستشارية مع 
اجملهودات اللي كتقوم هبا احلكومة والوزارات. نبغي غري نشري 
السيدة يعين إيال امسحيت يل األخت يعين والسيدة النائبة احملرتمة، 

دستور  أبن هاذ اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة جاء يف

، يعين أتّخر وما تفّعلش واحنا 2016، وخرج القانون ف 2011
، وفأقل من سنة، حىت جا خطاب صاحب اجلاللة 2023داب يف 

كيأكد على ضرورة تفعيل اجملالس الدستورية، واحلكومة كتشتغل 
ابش حتّضر إلخراج دايل هاذ املؤسسات الدستورية تفعيال 

لة، فشوف أستاذة من للتوجيهات السامية دايل صاحب اجلال
 .، فني كنا؟ وشكرا لكم2023ل  2011

  :السيد رئيس اجللسة

وهي  28 ،27، 26شكرا السيدة الوزيرة، األسئلة الثالث املوالية 
أسئلة آنية هلا وحدة املوضوع ويتعلق األمر ابلعنف ضد النساء، 
لذا سيتم طرحها من السيدات والسادة النواب دفعة واحدة لتنال 

وحدا من لدن السيدة الوزيرة. السؤال األول للسيدات جوااب م
السادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا 

 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة خدجية حجوجي

نسائلكن السيدة الوزيرة احملرتمة عن إسرتاتيجية الوزارة للتحسيس 
 .ة منه؟ شكراخبطورة العنف الرقمي ضد النساء وكيفية احلماي

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .السيدة النائبة احملرتمة .االستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائبة السيدة فطيمة بن عزة

على اجملهودات املبذولة من طرف وزارتكم للحد  السيدة الوزيرة،
نسائلكم، ولكن ضد العنف يف مشوليته من آفة العنف ضد النساء 

 نسائلكم السيدة الوزيرة؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 
 .التجمع الوطين األحرار، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة
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 :النائبة السيدة زينة شاهيم

 شكرا السيد الرئيس،

ممية حملاربة العنف ضد النساء، نظمت وزارتكم ختليدا لألايم األ
السيدة الوزيرة محلة وطنية حول حماربة العنف ضد النساء، 
وخصوصا العنف الرقمي ضد الفتيات والنساء، حتت شعار "ما 
نسكتوش". نسائلكم السيدة الوزيرة عن حصيلة هذه احلملة، 

هذا خمرجاهتا، توصياهتا، وأيضا عن خطة عمل وزارتكم ملكافحة 
 .العنف وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا. السيدة الوزيرة تفضلي للمنصة

السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن واإلدماج اإلجتماعي 
 :واألسرة

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يف البداية أتوجه ابلشكر إىل الفرق الثالث على طرحها هلذا 
لذي يربز اخنراط فرقكم وجملسكم املوقر يف اجلهود السؤال، وا

الوطنية الرامية إىل محاية النساء من كافة أشكال العنف والتمييز، 
والذي تعزز إبحداث جمموعة العمل املكلفة بتقييم وتنفيذ القانون 

 .املتعلق مبكافحة العنف املمارس ضد النساء 103.13

ام الوقاية من العنف وكما جاء يف معرض أسئلتكم، يشكل اإلهتم
ضد النساء والفتيات أولوية وطنية، بفضل احلرص السامي 

على النهوض بوضعية املرأة املغربية  -نصره هللا-لصاحب اجلاللة 
يف كافة اجملاالت ومحايتها من كافة أشكال التمييز واإلستغالل. 
وهو ما كرسه اخلطاب امللكي الذي وجهه جاللته إىل األمة 

 .2022العرش اجمليد لسنة  مبناسبة خطاب

كما أن النموذج التنموي اجلديد خصص حيزا هاما للمقاربة 
الوقائية يف مناهضة العنف ضد النساء، وأكد على أمهية إطالق 
محالت للتوعية على الصعيد الوطين. وهذا ما حرص الربانمج 
احلكومي على تنزيله، من خالل جعل كرامة املواطن أساسا 

ية، عرب التقليص من حدة الفوارق اجملالية للسياسات العموم
واإلجتماعية، وحتقيق املساواة وتوفري خدمات عمومية جيدة 

 .ومتاحة للجميع

وتثمينا هلذه الدينامية وتبعا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
نوفمرب من كل سنة يوما عامليا  25، الذي جعل من يوم 34/54

اء، أطلقت وزارة التضامن واإلدماج للقضاء على العنف ضد النس
إلجتماعي واألسرة مبقر أكادميية اململكة، وبشراكة مع صندوق 
األمم املتحدة للسكان ومكوانت القطب اإلجتماعي، احلملة 
الوطنية العشرون لوقف العنف ضد النساء والفتيات حتت شعار 
"مجيعا أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات" 

عدة، أمهها نتائج البحث الوطين للمندوبية السامية  العتبارات
% 13، والذي أابن على أن أكثر من 2019للتخطيط لسنة 

من النساء أي ما يقارب مليون ونصف يقعن ضحااي العنف 
 .الرقمي

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

مجالية لقد عرفت هاد احلملة جناحا كبريا، وقد بلغت احلصيلة اإل
لعدد األنشطة التحسيسية والتوعوية املنظمة من طرف مجيع 

 372مكوانت القطب اإلجتماعي، يف إطار هاد احلملة أزيد من 
 27.435نشاط مبختلف جهات اململكة، ومبشاركة أزيد من 

مشاركة ومشارك. كما بلغ جمموع اهليئات املشاركة، ابإلضافة 
وعوية على الصعيدين الوطين للقطب، يف أتطري وتنظيم األنشطة الت

جهة منظمة. تشكل فئة اخلرباء والباحثني  1560والرتيب، حوايل 
أستاذ ابحث مث فئة اجملتمع  600واألساتذة اجلامعيني حبوايل 
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مجعية شريكة، والقطاعات العمومية حبوايل  460املدين أبكثر من 
منرب، ابإلضافة  80مساهم، ووسائل اإلعالم أبكثر من  200

 .مؤطرة ومؤطر ميثلون هيئات خمتلفة 220 إىل

وعلى مستوى القنوات اليت مت توظيفوها يف التوعية، فقد مت التوجه 
بشكل واسع حنو عموم املواطنات واملواطنني، وحتسيسهم مبوضوع 

 احلملة عرب بث رسائل إجيابية مستمدة من الشعار، ابإلضافة ل
hashtag "ي خالل ما نسكتوش" يف حافالت النقل العموم

أكثر من شهر. هذا فضال عن الوصلة التحسيسية التلفزية 
واإلذاعية اليت مت بثها عرب قنوات القطب العمومي واحملطات 
اإلذاعية، ومنصات التواصل االجتماعي واإلعالمي، وشركات 
اإلتصال. كما مت التواصل مع عموم املواطنات واملواطنني حول 

ل املساجد، مببادرة من وزارة موضوع حماربة العنف ضد النساء داخ
دجنرب  9األوقاف والشؤون اإلسالمية، وذلك يف خطبة اجلمعة 

. وقد بلغ عدد مستعملي شبكات التواصل الذين ّمستهم 2022
احلملة حوايل مليون ونصف شخص. كما شاهد الوصلة 
التحسيسية اليت أعددانها حوايل مليون شخص، بنسبة تفاعل 

م القياسي مقارنة السنوات األخرية، وهذا رق  ،70.500فاقت 
اللي مت التفاعل مع احلملة،  13.567كان   2021حبيث أن 

، نقولو هادو سنوات كوفيد ولكن ايال خدينا 5049 2020يف 
، يعين أقل بكثري 51750قبل ما جيي كوفيد كانت  2019حىت 

 .مما وصلنا إليه هاد السنة

 السيد الرئيس احملرتم،

 لنواب احملرتمني،السيدات والسادة ا

اعتبارا لكون اجملتمع املدين شريك أساسي يف مجيع األوراش اليت 
نشتغل عليها، وهنا أجيب األخت الكرمية على أننا طبعا نعتين 

مجعيات اجملتمع  82ابلعنف جبميع أبعاده، وهلذا وقعنا شراكة مع 
املدين خللق فضاءات متعددة الوظائف للنساء، فيها اإليواء 

ايل اللي داخل يف إطار إلتزامات احلكومة وأيضا التزامات اإلستعج

. وتقوم الوزارة حاليا بدعم أكثر 2020الوزارة يف إعالن مراكش 
اللي فيها اإليواء  82مشروع، ابإلضافة لديك  69من 

مشروع لفائدة اجلمعيات العاملة  69االستعجايل، نقوم بدعم 
مليون درهم.  7.8بلغ مبراكز التوجيه واإلنصات لفائدة النساء، مب

مليون درهم  16ابلنسبة للفضاءات املتعددة الوظائف، أكثر من 
. كما مت توقيع اتفاقية شراكة 2022اللي خصص هلا يف سنة 

منصة "كن على ابل" بني اللجنة الوطنية ملراقبة محاية املعطيات 
ذات الطابع الشخصي ووزارة التضامن، ألن خصنا حنرصو حىت 

 9دايل النساء داخل الفضاء الرقمي، وذلك يف على احلماية 
مع كما قلت شراكة مع اللجنة الوطنية ملراقبة محاية  2022دجنرب 

 .املعطيات ذات الطابع الشخصي

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يف اخلتام، كتعترب وزارة التضامن واألسرة أن حصيلة احلملة الوطنية 
ن لوقف العنف ضد النساء كانت جد إجيابية، وجندد العشري

اإللتزام ابستمرار التعبئة اجملتمعية طيلة أايم وشهور السنة وشكرا 
 .لكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، منر إىل تعقيبات الفرق. التعقيب األول لفريق 
 .األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة احملرتمة، تفضلوا

 :ة السيدة خدجية حجوجيالنائب

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

يعترب العنف الرقمي املمارس ضد النساء والفتيات من أشد أنواع 
العنف وأخطرها على اإلطالق، ملا هلا من آاثر وخيمة تنعكس 
سلبا على نفسية النساء، ويؤدي يف الكثري من احلاالت إىل خراب 
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إجتماعية تؤثر على اجملتمع ككل وتعيق  األسر، خملفا مآسي
التنمية اجملتمعية. ورغم أمهية التطور التكنولوجي وأبعاده 
اإلجتماعية، إىل أن الواقع أثبت أن هاد اإلستعمال املضطر 
لوسائل التكنولوجيا كان له أتثري سليب على حياة النساء والفتيات، 

رضن % من النساء تع13.8خصوصا وأن املعطيات كشفت أن 
للعنف اإللكرتوين عرب منشورات وأوصاف مشينة وحاطه ابلكرامة 
اإلنسانية، انهيك عن خمتلف األنواع التشهري واالبتزاز وانتهاك 

حيمي  2011املعطيات الشخصية. ورغم أن دستور اململكة 
ملناهضة العنف  103.13احلياة اخلاصة لألفراد، والقانون رقم 

على النساء مبختلف أشكاله، إال ضد النساء جيرم العنف الواقع 
أننا فشلنا يف إحتوائه. لذا نطالبكم السيدة الوزيرة احملرتمة، ابلعمل 
يف إطار اإللتقائية مع خمتلف القطاعات املعنية الداخلية والعدل 
من أجل العمل سواي وحبزم شديد للتصدي هلذه الظاهرة، وكذلك 

مراكز اإلستماع  السيدة الوزيرة احملرتمة، كنطلبو منكم تدعمو
 ...والتوجيه واإلرشاد

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم، أعطي الكلمة للفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 
 .تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة فطيمة بن عزة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 يف احلقيقة العنف ضد النساء مبفهومه املادي تناولو القانون
، وابلتايل فعلى املتضرر أن يلجأ إىل القضاء، ولكن 103.13

أان أحتدث عن املرأة املغربية واملعاانة دايهلا يف أرض الواقع، تعاين 
األمية والفقر. السيدة الوزيرة، فتياتنا يعانني اهلذر املدرسي. السيدة 
الوزيرة، اشنو دران هلاد الناس؟ احنا خصنا املرأة إيال كانت عندها 

بعية اقتصادية غادة تكون معرضة للعنف، هادي مسألة ال حمالة، ت
وابلتايل احنا كنحتاجو من السيدة الوزيرة ومن احلكومة بصفة 

عامة، أهنا تعطينا واحد النظرة مشولية، واحد القرار سياسي 
واحنا  .اج اقتصادي للمرأة جبميع جتلياتهحقيقي، واحد اإلدم

ة، بطبيعة احلال ما رانيش يف احملكمة جناب الرئيس، السيدة الوزير 
السيدة  -التوقيت ابش يبقى يل التوقيت-لألسف، السيدة الوزيرة 

الوزيرة احنا كنطلبو من سيادتكم، اشنو هي اإلسرتاتيجية الواضحة 
واهلادفة اليت تبني األهداف وتبني كذلك اآلليات من أجل متكني 

سياسية؟ وإيال مكناها املرأة من حقوقها اإلجتماعية االقتصادية ال
من هاد األمور هذه حماربة العنف سوف يكون حتصيل 

 ...ولن حنتاج إىل قوانني حاصل

 :السيد رئيس اجللسة

السيدة النائبة، شكرا األستاذة، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة عن 
 .فريق التجمع الوطين األحرار

 :النائبة السيدة زينة شاهيم

لى اجلواب دايلكم، ولكن، لألسف األرقام شكرا السيدة الوزيرة ع
اللي اعطتنا رائسة النيابة العامة يف التقرير دايهلا السنوي لسنة 

كتربز بللي أن العنف ضد النساء جبميع أشكاله ابقي   2021
قائم ومنتشر بواحد الطريقة فظيعة، وهاد األرقام بقدر ما أهنا هي 

جملهودات اللي كتقوم رقام ال تتناسب مع اأرقام صادمة هي أيضا أ
هبا بالدان ال من حيث التشريعات، وال من حيث أيضا الربامج 
من أجل احلد من هاد الظاهرة. هنا احنا كفريق التجمع الوطين 
لألحرار، كنثمنو اإلرادة احلكومية يف أهنا تعزز الدولة اإلجتماعية، 

للي وال سيما املناصفة واملساواة بني املرأة والرجل، وكنعتربو اب
التصدي لظاهرة العنف ضد النساء ما ميكنش حتقق إال من 

 :خالل

  ،أوال، العمل على تغيري العقليات وهذا شيء ضروري
 ...وهاد الشي خصو يربز كيما قلتيو، من خالل الدور الكبري دايل
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا النائبة احملرتمة، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ 
احملرتمة، تفضلوا عن الفريق االستقاليل للوحدة  السيدة النائبة

 .والتعادلية

 :النائبة السيدة مسرية حجازي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

أريد أن أسطر على مسألة مهمة، جيب أن ال نغفل عليها، علينا 
أن ننظر إىل العنف احلقيقي الذي تعاين منه املرأة ابملناطق القروية 

ناطق النائية، واملتمثل يف اجلهل واألمية والفقر واجلبلية وابمل
واهلشاشة وانعدام مقومات العيش الكرمي يف غياب تدابري ملموسة 
لتحسني وضعيتها اإلقتصادية واإلجتماعية والتعليمية، ومحايتها 

 .من مظاهر اليأس واإلحباط واألشغال الشاقة. شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

رتمة، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيدة شكرا السيدة النائبة احمل
 .الوزيرة

السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي 
 :واألسرة

شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدات النائبات الربملانيات، اللي 
نبغي نقول هو طبعا هاد ظاهرة العنف هي اجلانب البارز ايال 

ميق. وهلذا أوال احنا ، واملشكل هو عiceberg بغينا نقولو من
قمنا مبقاربة فيها املوازاة ما بني التصدي للعنف ضد النساء، أوال 
بتشجيع النساء عن التبليغ، بتوفري املراكز اللي فيها اإليواء، ألول 

مركز، ما كان حىت شي واحد فيهم  82مرة يف املغرب كاين هاد 
د السنة، مفعل، فإذا هذا واحد التقدم مهم جدا اللي احرزانه فها

 ...لكن املهم هو استئصال الظاهرة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، ونشكركم على حسن املسامهة 
يف هذه اجللسة. ننتقل إىل آخر قطاع مربمج يف هذا اليوم وهو 
قطاع التجهيز واملاء، سؤال عن ربط بعض اجلهات ابلطرق 

اب احملرتمني عن فريق التقدم السيارة، السيدات والسادة النو 
 .واإلشرتاكية، السيد النائب احملرتم، تفضلوا

 :النائب السيد عدي شجري

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم، السيد الوزير، حول ربط بعض جهات اململكة ابلطرق 
 .السيارة جهة درعة اتفياللت منوذج، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم السيد الوزير، تفضلوا

 :السيد نزار بركة وزير التجهيز واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

أريد يف الواقع، للتفاعل مع سؤالكم، أن أقول أبن الوزارة واحلكومة 
فهي تشتغل على تقليص الفوارق اجملالية، وابلتايل الربط ما بني 

على  اجلهات فهو يدخل يف إطار هاد التوجه. وحنن اشتغلنا
نعمل عليها وهو القيام  العديد من األمور، ومن بني األمور اليت

بدراسة ابش إن شاء هللا نقومو ابلربط ما بني مراكش وفاس، وهذا 
غيدخل يف إطار دايل الربط ما بني اجلهات عرب بين مالل، وهذا 
من بني األمور األساسية اللي غتجعل أهنا يكون عندان هاد الركيزة 

 .ن غالبية الطرق السيار فهي يف الواقع عموديةاألساسية أل

ومن جهة أخرى، ابلنسبة للجهة تكلمتيو عليها هي مهمة جدا، 
دران واحد العديد من الدراسات، ولكن يف الواقع احنا تنشتغلو 



 

 

 

 
 - 2022 كتوبرأدورة  –مداوالت جملس النواب 

 

41 

حبكم العمل اللي تنقومو به على بناء طريق سريع بني مدينة 
نقولكم، أبن هاد  احلاجب والريصاين كمرحلة أوىل. واللي ميكن يل

األمر عندو أمهية قصوى، ألن غيجعل أننا غنربطوها ابلطريق 
وجدة، هاد الطريق السريع -فاس-مكناس-السيار دايل الرابط

دايل الكيلومرت ويستوجب إجنازها  405الريصاين فيه -احلاجب
 ..غالف مايل

 :السيد رئيس اجللسة

ائب احملرتم شكرا، شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد الن
 .للتعقيب

 :النائب السيد عدي شجري

السيد الوزير، الربانمج احلكومي ركز على العدالة اجملالية، ولكن 
مع األسف الشديد، تكريس هذا املبدأ الزال بعيد املنال، على 

اتفياللت ما فيهاش كيلومرت واحد دايل -اعتبار مثال أن جهة درعة
ابلرغم من أقاليمها اخلمسة، الطرق السيارة ابلرغم من شساعتها و 

زايدة على ذلك أن جل الطرق اللي كرتبط هاد اجلهة ابجلهات 
األخرى هي يف حالة سيئة، خصوصا فيما خيص املقاطع اجلبلية 
منها، مما يتسبب يف عرقلة السري واجلوالن ويف حوادث السري، 
إضافة إىل عزلة اتمة اللي كتعرفها هاد املناطق خصوصا يف موسم 

 .مطار والثلوجاأل

السيد الوزير، احنا ما كنكروش أي اجملهود اللي كديرو، هذا ما 
كنكروش وما كنكروشاي االعتمادات املهمة اللي مثال اللي 

مليون، ولكن السيد  800تعطات لتيشكا حاليا اللي هي مليار و
الوزير، وهذا راه قلناه حتت هاد القبة، راه ما غاديش يفك هاد 

 .الشي املشكل

 :سيد رئيس اجللسةال

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

 :النائب السيد عبد الرحيم واعمرو

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيد الوزير كنسولوكم على ما مآل الطريق السريع ما بني مراكش
وقلعة السراغنة، وانتما على علم السيد الوزير، ابللي هاديك 

ألف مركبة يف اليوم.  18ألف و 17الطريق كتدوز حوايل ما بني 
ولكن كنعرفو  l'autoroute هلذا السيد الوزير، احنا كنسمعو

 إمىت تكون، ومل ال هنار جتي l'autoroute التمويل دايل
l'autoroute ريع هذا واحد املطلب مرحبا؟ ولكن الطريق الس

ملح دايل مجيع الشرائح واجملتمع املدين إبقليم قلعة السراغنة، شكرا 
 .لكم السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيدة 
 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة فريدة خنييت

 السيد الرئيس،

حت األنظار اليوم كلها متجهة إىل إقليم الناظور السيد الوزير، أصب
بفضل املشاريع امللكية الكربى والواعدة ابإلقليم، وخاصة مشروع 
"مارتشيكا" املشروع الضخم الذي غري وجه مدينة الناظور، وأيضا 
ميناء الناظور غرب املتوسط الذي يشكل جممعا مينائيا وصناعيا 

دفعة قوية للتنمية االقتصادية متكامال، كما أنه سيساهم يف إعطاء 
واالجتماعية يف املنطقة الشرقية، من خالل حتسني قدرهتا التنافسية 
وتعزيز جاذبية االستثمارات الوطنية والدولية وخلق فرص الشغل. 
ويف إطار مواكبة وزارتكم هلذه الدينامية، نطلب منكم السيد 

ليم الناظور، الوزير، العمل على تسريع الطريق السيار املتعلق إبق
 .وشكرا



 

 

 

 
 - 2022 كتوبرأدورة  –مداوالت جملس النواب 

 

42 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد 
 .الوزير، الرد على التعقيبات

 :السيد نزار بركة وزير التجهيز واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيدة والسادة النواب احملرتمني،

للي هي متعلقة ابملنطقة أان فقط بغيت ابلنسبة للنقطة األوىل ا
اللي تكلم عليها األخ النائب احملرتم، أان اللي ميكن يل أنكد لكم 
أبن كاين جمهود كبري اللي تيدار كذلك وعندان برانمج تنخدموه 

خصوصا املناطق  مع اجلهة ابش أننا هنضوا ابلطرق يف املنطقة،
عليه إن اجلبلية، وحنسنوا هاد الطرق، والنفق راه احنا تنشتغلوا 

شاء هللا، انطالقا من أوريكا، واللي غيعطي كذلك واحد النفس 
جديد إن شاء هللا يف هاد اإلطار. وميكن يل نقولكم أبن احنا 
تنتوجهوا، يف إطار شراكة ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص 
لتحقيق ذلك، وعندان بعض اإلقرتاحات املباشرة اللي توصلنا هبا، 

تندرسوها، إذا األمور احلمد هلل تقدمت شيئا وها احنا جالسني 
ما، وخصوصا أنه كما تعلمون جاللة امللك عاطي أولوية هلاد 

 .النفق

-من جهة أخرى، ابلنسبة للقضية دايل الطريق السريع مراكش
الدراسة النهاية،  2023قلعة السراغنة، احنا غنكملوا هاد العام 

ال، وغنقّرو. إيال تبيني  ابش نعرفوا واش غنديروا الطريق السيار أم
أبن هادشي معطل، غنديروا الطريق السريع. وابلنسبة للقضية 
دايل إقليم الناظور، راه احنا طلقنا كما تعلمون طلب العروض، 
وراه األمور إن شاء هللا مشات ابش أننا غنديروا الربط ما بني 

 .يدالناظور وامليناء اجلد

 

 :السيد رئيس اجللسة

ير، منر إىل السؤال املوايل عن إصالح الطرق، شكرا السيد الوز 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق اإلستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد رشيد ساجد

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، رغم اجلهود الكبرية املبذولة يف جمال التجهيز الطرقي، 
ال تزال يف وضعية ال تستجيب ملتطلبات ومعايري فإن بعض الطرق 

 .السالمة، ما هي التدابري املتخذة ملعاجلة هاد هذه الوضعية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير، مشكورين

 :السيد نزار بركة وزير التجهيز واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 ،شكرا السيد النائب احملرتم

وتنشكركم على طرح هاد السؤال اللي عندو أمهية قصوى، واللي 
بغيت نقول لكم أبن احنا يف طار امليزانية دايل هاد السنة، فرفعنا 

% دايل امليزانية دايل الطرق كلها 46من النسبة ووصلنا ل 
غتمشي للصيانة، وكذلك دران برانمج اللي تيهدف أساسا، إىل 

% دايل 62الطرق، ألن عندان اليوم الرفع من املستوى دايل هاد 
الطرق اللي هي يف مستوى ال أبس به أو حسن وجدا، وبغينا أننا 

% كمرحلة أوىل. وابلتايل، فهنالك 67نوصلوا هلاد النسبة ل 
برانمج خاص يف هاد اإلطار، وركزان على النقط اللي هي تتشكل 
عدة مشاكل، خصوصا بعض املقاطع الطرقية اللي هي مميتة 

 .يناها األولوية، زايدة على الطرق اليت تدهورت كثريا، شكراوعط
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، السيد النائب احملرتم تعقيب

 :النائب السيد رشيد ساجد

شكرا السيد الوزير، حنن نثمن اجملهودات اجلبارة اللي تتقوموا هبا 
لك جمموعة من يف هاد القطاع، ولكن للتذكري السيد الوزير، وهنا

اإلتفاقيات اليت متت ما بني اجلهات ووزارة التجهيز واجلماعات 
الرتابية، مع كامل األسف هاد اإلتفاقيات مل تفعل السيد الوزير، 
إذا خصكم تفكروا يف الطريقة ابش ميكن لكم تفعلوا هاد 

 .اإلتفاقيات يف أقرب اآلجال

ارة، هنالك مت-اثنيا السيد الوزير، فيما خيص إقليم الصخريات
جمموعة من الطرق اليت مل يتم إصالحها، وسأعطي على سبيل 
املثال، هناك طريق ما بني مركز سيدي حيىي زعري يف اجتاه سيدي 
بطاش على طريق الريبعة، واآلن هي يف حاجة إىل إصالح 

 .مستعجل السيد الوزير، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

قيب إضايف؟ تفضل السيد شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تع
 .النائب احملرتم، عن الفريق الدستوري الدميقراطي اإلجتماعي

 :النائب السيد حسن عاريف

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ال زلنا ننتظر بفارغ الصربانطالق األشغال دايل 
الطريق الوطنية الرابطة ما بني عني عودة والرابط، اللي واعدتوان 

يعين  2023شغال يف السؤال السابق، راه تنطلق يف أنه تنطلق األ
 .مازالنا ننتظر

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :السيد نزار بركة وزير التجهيز واملاء

شكرا السادة النواب احملرتمني على التفاعل، أان بغيت فقط ندقق. 
نقطة األوىل وهو ابلنسبة لإلتفاقيات اللي ما تفعالتش، هي ال

مرتبطة بكون أن األطراف املعنية مل تقدم الغالف املايل، وابلتايل 
فوقع صعوبة يف هاد اإلطار. واللي ميكن يل نقول لكم، أبنه ربطنا 
اإلتصال بكل بوزارة الداخلية وابجلهات املعنية، ابش ميكنا نسرعوا 

إلتفاقيات، ألن هادي تدخل يف إطار الثقة، الثقة يف تنفيذ هذه ا
 .دايل املواطنات واملواطنني، وابلتايل علينا أن نعمل على ذلك

ابلنسبة للطرق اللي تفضلتيوا هبا، إن شاء هللا راه مربجمة، غتنطلق 
 .شكرا قريبا،

 :السيد رئيس اجللسة

رق الغري شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل حول مآل الط
املصنفة املنجزة حديثا يف إطار برانمج تقليص الفوارق اجملالية 
واالجتماعية ابلعامل القروي، للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .عن فريق التجمع الوطين لألحرار، السيد النائب احملرتم، تفضلوا

 :النائب السيد حممد ابدو

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم عن مآل الطرق الغري املصنفة املنجزة السيد الوزير احملرتم، 
حديثا يف إطار الربانمج الوطين لتقليص الفوارق اجملالية 

 .واالجتماعية ابلعامل القروي، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير، تفضلوا
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 :السيد نزار بركة وزير التجهيز واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

ائب احملرتم، ابلنسبة هلاد النقطة هي نقطة مهمة جدا السيد الن
وتنشكر السيد النائب اللي طرحها ألن يف الواقع القضية دايل 
الصيانة دايل الطرق الغري املصنفة فهي مطروحة حبدة. كما 
تعلمون، الوزارة فهي تشتغل أساسا حسب االختصاصات على 

دران داخل امليزانية الطرق املصنفة، أشنو قمنا به؟ وهادي أول مرة، 
حصة خاصة ابلطرق الغري املصنفة ابلنسبة  2023دايل سنة 

للطرق القروية اللي دارهتا الوزارة يف إطار الربامج دايل الطرقي 
 األول والثاين؛

اثنيا: أنه اشتغلنا كذلك مع اجلهات يف إطار اتفاقيات، راه احنا 
خيصو واحد  تنوجدوهم يف إطار املخططات التنموية اجلهوية ابش

احلصة خاصة ابلنسبة هلاد الطرق القروية اللي مها سامهو يف 
 التمويل دايهلا واللي تدخل يف إطار دايل تقليص الفوارق اجملالية؛

واثلثا: مع السادة الوزراء املعنيني، خصوصا السيد وزير الفالحة، 
ابلنسبة ل"صندوق التنمية القروية" قرران أهنا تكون واحد احلصة، 

ا كان ابتفاق مع السيد الرئيس احلكومة، ابش أنه إدار كذلك وهذ
الصيانة دايل هاد الطرق القروية، ألن يف الواقع نقوهلا بكل 

سنني  4وضوح، أهنا حرام أنه الواحد يدير إمدادات كبرية وما بعد 
سنني هادوك الطرق تتموت، وابلتايل تيكون إهذار املال العام  5

 .يف الواقع، وشكرا

 :رئيس اجللسة السيد

 .شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :النائب السيد حممد ابدو

شكرا السيد الوزير احملرتم على اجلواب دايلكم وعلى اجلهود اللي 
كتقوم هبا الوزارة يف جمال الطرق القروية وفك العزلة، بغيت نذكر 

جناز آالف الكيلومرتات من أنه يف السنوات القليلة املاضية مت إ
الطرق واملسالك القروية يف إطار برانمج تقليص الفوارق اجملالية 
واالجتماعية. لكن املشكل اللي مطروح السيد الوزير، هو أنه 
أغلب هاد الطرق غري مصنفة، وابلتايل ما كتدخلش ضمن برانمج 

ة وزارة التجهيز واملاء اخلاص ابلصيانة. ويف غياب أشغال الصيان
السيد الوزير، تصبح هاد اإلجنازات مع الوقت عرضة للتلف 
والضياع، بفعل عدة عوامل كتأثري الشاحنات وخصوصا احململة 
مبواد املقالع وأتثري التساقطات املطرية، خاصة ابملناطق اجلبلية 
كإقليم خنيفرة اللي كيعاين أصال من شبكة طرقية مهرتئة وضعيفة 

 .ملناطقالكثافة مقارنة مع خمتلف ا

وخبصوص دور اجلماعات الرتابية اللي تسلمات هاد املشاريع 
واللي من املفروض أهنا هي اللي تقوم ابألشغال دايل 

فأان كنقول أن اإلمكانيات دايهلا جد حمدودة يف   الصيانة،
الغالب، وما كتوفرش على اعتمادات كافية للقيام هباد املهمة على 

لسيد الوزير، إىل أخذ زمام األمور الوجه املطلوب. وهلذا أدعوكم ا
واختاذ تدابري مستعجلة بتنسيق مع املتدخلني على الصعيدين 
اجلهوي واإلقليمي ألجل تصنيف هذه الطرق أو إجياد احللول 

 .ومتويالت مناسبة الكفيلة ابحلفاظ على املكتسبات

وابلنسبة للطرق املصنفة بغيت نتاهز هاد الفرصة السيد الوزير، 
نكم اإلسراع إىل رصد اعتمادات كافية للشروع يف أللتمس م

أشغال الصيانة مبختلف احملاور املتضررة إبقليم خنيفرة. كما 
أدعوكم إىل الشروع عاجال يف األشغال اخلاصة ببناء وإصالح 

 .بعض القناطر املربجمة ابإلقليم

 :السيد رئيس اجللسة

هناك  شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ ليس
تعقيب إضايف. أمر للسؤال املوايل حول حتقيق العدالة اجملالية من 
خالل الربامج الطرقية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة
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 :النائبة السيدة إميان ملاوي

لوزير، عن العدالة اجملالية يف الربامج الطرقية، نسائلكم السيد ا
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير

 :السيد نزار بركة وزير التجهيز واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة،

فبالنسبة القضية دايل العدالة اجملالية فهي ابلطبع من األولوايت 
 :ورحما 4دايل احلكومة، ونشتغل يف هذا اإلطار على 

احملور األول وهو الطرق السيار، حبال اللي قلنا، أننا تنحاولو كل 
ما ميكن أننا نقربو اجلهات فيما بينها، ويف نفس الوقت كذلك 

العالقات داخل اجلهات، ابش ميكنا نطوروا  أننا حنسنو كذلك
هاد العدالة اجملالية، خصوصا كما تعلمون مع امليثاق اجلديد دايل 

ي تيفتح اجملال لدعم األقاليم النائية ابش أننا نقربوهم اإلستثمار الل
من هاد اإلمكانيات املتاحة، من حيث الولوج إىل الطرق السيارة 

 أو الطرق السريعة؛

من جهة أخرى كذلك، كاين برانمج دايل فك العزلة على العامل 
القروي، ودايل تقليص الفوارق اجملالية، اللي عرف واحد التطور 

أنتما عارفني أبن هاد السنة هي آخر السنة دايلو، إذا  مهم، واللي
غيدار التقييم النهائي دايلو، واللي غري ابلنسبة للطرق راه كاين 

 ألف كيلومرت اللي هي تنجزات أو يف طور اإلجناز؛ 17واحد 

وابلنسبة للعصرنة دايل كذلك النقطة الثالثة، وهو برانمج عصرنة 
أننا حنسنوا، ال من خالل الصيانة ومالءمة الشبكة الطرقية، ابش 

أو من تطوير هاد الطرق، ابش ميكنا نقلصوا كذلك من الفوارق 
 .اجملالية، والعمل على تطوير ذلك

ولكن اللي أساسي واللي بغيت نركز عليه، وهو أننا تنشتغلوا يف 
 2040، هاد املخطط دايل 2040إطار واحد املخطط دايل 

ية مع اجلهات، ألن تنعتربوا أبن اللي هو تنديروه بكيفية تشارك
وتنحدوا أشنو هي األولوايت دايل هاد الوالية احلالية، ابش تكون 
عندان كذلك العواقب اإلقتصادية واإلجتماعية يف املستوى العايل، 

 .ابلنسبة لتقليص الفوارق اجملالية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة، تفضلوا

 :لنائبة السيدة إميان ملاويا

السيد الوزير، حتية وتقدير على جمهوداتكم لتطوير الشبكة الطرقية 
اتفياللت أحتدث، وما أدراك ما -الوطنية، لكن عن جهة درعة

هاد اجلهة، واللي كيفما سبقت وقلت لكم أنه إنقاذها من 
التهميش واإلقصاء راجع فقط للوزارة دايلكم، الطريق هي فك 

، هي اإلنفتاح، هي الشغل، اإلستثمار. ما ميكنش هنضروا العزلة
على تنمية اقتصادية واجتماعية، ما ميكنش هنضروا على ميثاق 
اإلستثمار واستقطاب املستثمرين إال ما كانش عندان شبكة طرقية 
حقيقية اللي غتمكنهم ابش يتوصلوا ابملواد األولية بسرعة، وينقلوا 

ع أحناء اململكة وخلارجها. ما ميكنش البضائع اللي كينتجوها جلمي
هنضروا على حل مشكل الصحة والتعليم من موارد بشرية 
وخصاص إال ما قربناش املسافات وخرجنا هاد اجلهة من القوقعة 

 .اللي فيها

السيد الوزير، لألسف احنا ما زلنا نعاين من عزلة حقيقية، مازال 
ها الطريق، الناس كتطاب الشتاء، وكتخاف تطيح ال تقطع علي

مازال النساء كتولد يف البيوت دايهلا يف ظروف صعبة، ألنه الوقت 
السوايع،  4اللي غديروا سيارة اإلسعاف يف ساعة، كديروا يف 

دالسوايع من ورزازات إىل الرشيدية اللي هي مقر  5مازلنا كنديروا 
اجلهة فقط لغرض بسيط، فما أدراك يتم للتدريس والتطبيب. 
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 1800كيلومرت من الطريق السريع، و  2190من  السيد الوزير،
كيلومرت، فعن   0كيلومرت من الطريق السيار يف املغرب، نصيبنا هو 

 أي عدالة جمالية نتكلم؟

السيد الوزير، واش ماشي حان الوقت نربطوا أقاليم هاد اجلهة 
ابلطريق السريع لتفعيل حقيقي للجهوية املتقدمة؟ واش ماشي 

د اجلهة على األقل مبيناء أكادير، ابلطريق حان الوقت نربطوا ها
السيار عن طريق ورزازات؟ واش ماشي حان الوقت خنرجوا حلم 
نفق تيشكا أو نفق أوريكا أو نفق التنمية إن صح التعبري مما يسمى 

 ابلدراسات منذ سنني؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ هل من 
إضايف؟ غينوض لكم أوزين، كيصفقوا، السيد الوزير  تعقيب
 .تفضلوا

 :السيد نزار بركة وزير التجهيز واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

أان بغيت نقول للسيدة النائبة احملرتمة، أبن احللم دايل النفق إن 
شاء هللا غنحقوه و تنشتغلوا عليه بقوة، ألن هاد الطريق السريع 

اد تكلمت عليه قبيلة، راه احنا خدامني اللي تكلميت عليه راه ع
الرشيدية. وأبن اليوم اللي ميكن يل أنكد -فيه دايل الريصاين

كذلك، أننا عندان واحد التصور عام مع اجلهة، وراه احنا قريبني 
 ..ابش إن شاء هللا نديروا اإلتفاقية، واللي

 :السيد رئيس اجللسة

وايل حول اجلمعيات شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. السؤال امل
املشرفة على تدبري مرافق توزيع املاء الصاحل للشرب ابلوسط 
القروي، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الوطين لألحرار، السيد النائب تفضلوا

 :النائب السيد حممد احويط 

 شكرا السيد الرئيس،

من لدن مصاحلكم  السيد الوزير، نسائلكم عن التدابري املتخذة
لإلسهام يف معاجلة اإلشكاالت اليت تعيق التدبري الفعال واملستدام 
ملرفق توزيع املاء الصاحل للشرب ابلوسط القروي من طرف 

 .اجلمعيات

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا

 :السيد نزار بركة وزير التجهيز واملاء

 شكرا للسيد الرئيس،

شكرا للسيد النائب احملرتم، يف الواقع هاد القضية دايل توزيع املاء 
الصاحل للشرب من طرف اجلمعيات تيخصنا أوال هننيو العمل اللي 
تتقوم به هاد اجلمعيات ألنه عمل مهم، وعندان اليوم واحد 

دايل االتفاقيات اللي دارت مع املكتب الوطين للكهرابء  1206
ملاء الصاحل للشرب، غالبية دايل هاد االتفاقيات يف جهة وا

آسفي واجلهة دايل -فاس، يف اجلهة دايل مراكش-مكناس
ماسة، واملكتب عندو واحد التعاقد مع هاد اجلمعيات -سوس

ابش تيعطيوهم التكوين وتيعطيهم كذلك الدعم التقين، وكذلك 
اجب دايهلم، تيعطيهم كل املواكبة الضرورية ابش ميكن يقومو ابلو 

وتيحدد هلم كذلك أهداف مسطرة يف هاد اإلطار. ولكن رغم 
ذلك، حبال اللي تفضل السيد النائب احملرتم، رغم هاد اجملهودات، 

 :كاين إشكاليات اللي هي مطروحة، ولذلك فنحن نشتغل على

إصدار قانون منظم هلذه اجلمعيات على غرار قانون التعاونيات  -
 ومجعيات الفالحة؛

 عم املوارد املالية والبشرية للجمعيات املتعاقد معها؛د -

 تكثيف برامج الصيانة من طرف اجلمعيات؛ -
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حتسني مردودية شبكات توزيع املاء الصاحل الشرب من طرف  -
 .هاد اجلمعيات. شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا للسيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد احويط

شكرا السيد الوزير احملرتم على جوابكم، سبب طرحنا هلذا السؤال 
ألنه يكتسي راهنية وأن بالدان تعيش مرحلة إجهاد مائي وقلة 
التساقطات، مما يفرض علينا التدبري اجليد هلذه املادة احليوية. كما 
ال خيفى عليكم السيد الوزير، هناك مجعيات اجملتمع املدين ببالدان 

اململكة تقوم بتدبري هذا القطاع احليوي خاصة  مبختلف جهات
ابلعامل القروي، إذ حنيي بعض اجلمعيات اليت تدبر هذا املرفق 
بعقالنية و بروح املسؤولية، فهناك أيضا مجعيات من اجملتمع املدين 
غري مؤهلة وليس هلا إطار قانوين وال إمكانيات لوجيستيكية ومادية 

حظ السيد الوزير احملرتم، ويف ظل من أجل تدبري هذا القطاع. املال
ندرة املياه اليت تعيشها بالدان، أصبحت جمموعة من اجلمعيات 
حتيد عن اهلدف واملغزى الذي من أجله مت إسناد هذا املرفق احليوي 
هلا، حيث حتولت إىل شركات تدر مبالغ مهمة غري خاضعة 

على  املراقبة، وبعض املشرفني عليها أصبحو أثرايء بعد سيطرهتم
مراكز توزيع املاء ابملداشر والقرى، مما أخرج هذه اجلمعيات عن 
طريقها النبيل وأصبحت حمط العديد من الشكاايت، لذا نسائلكم 

 ..السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ ليس هناك 
 .قى من الوقتتعقيب إضايف، أعطي الكلمة للسيد الوزير فيما تب

 :السيد نزار بركة وزير التجهيز واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

ابلنسبة املالحظة دايل السيد النائب احملرتم، ولذلك احنا مشينا 
فهاد اإلطار دايل يكون إطار قانوين، واثنيا معلوم تكون مراقبة 
أكثر دايل هاد اجلمعيات اللي تفضلتيو أبن قلتيو كاين البعض 

 .ال حترتم األهداف املسطرة محاية للمواطنات واملواطننيمنها فهي 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال املوايل، عن مشكل الولوج إىل املاء الصاحل للشرب، 
للسيدات السادة النواب احملرتمني عن الفريق االشرتاكي، تفضل 

 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد سعيد انيميلي

هي احللول املمكنة حلل إشكالية املاء ابلعامل  السيد الوزير، ما
 .القروي؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا

 :السيد نزار بركة وزير التجهيز واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

القروي فكما تعلمون، إشكالية املاء الصاحل للشرب ابلنسبة العامل 
فهي إشكالية حقيقية وهي اللي تطلب واحد العمل كبري، كاين 
واحد اجملهود كبري اللي تيدار ابلنسبة للسدود، كما تعلمون عندان 

سد اللي مها كاينني  140سد اللي هو يف طور اإلجناز،  16
واحنا تنسرعو من الوترية دايهلم، كاين كذلك األثقاب 

ع املكتب الوطين للماء الصاحل االستكشافية اللي تنقومو هبا م
للشرب ابش أننا ندعمو ونعطيو املاء لساكنة العامل القروي، كاين 

سد تلي وصغري اللي برجمناه مع اجلهات ابش أنه  129كذلك 
تنطلق األعمال، وغتنطلق إن شاء هللا هاد السنة، وكاين برانمج 

إىل   150  اثين اللي غنشتغلو عليه ابش نضيفو كذلك واحد



 

 

 

 
 - 2022 كتوبرأدورة  –مداوالت جملس النواب 

 

48 

سد آخر، ابش ميكن لنا نضمنو كذلك املاء الصاحل للشرب  200
ابلنسبة لساكنة العامل القروي، وكاين ما هو مهم جدا وهو العمل 
دايل حتلية املياه اللي تنقومو به يف الشواطئ ويف املدن الشاطئية، 
اللي غيوفر واحد املا اللي كنا كناخدو من اجلبال ابش هاد املا 

د ميشي العامل القروي وميشي للمدن اللي تيكون يف السدو 
 .الداخلية، يف إطار التضامن ما بني املدن وما بني العامل القروي

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب للسيد النائب احملرتم

 :السيد النائب سعيد امنيلي

السيد الوزير، شكرا على هاد اجملهودات اللي كتقومو هبا، غري أن 
ازالت كتعاين ألنه أغلبية العيون واآلابر ساكنة العامل القروي م

نشفت بسبب اجلفاف، نطلبو هللا يرمحنا ويغيثنا. كنشاهدو أبن 
ساكنة دايل العامل القروي، خاصة الفتاة واملرأة، كتقطع مسافات 
طويلة ابش السيد الوزير ياله جتيب واحد الركوة وال برميل دايل 

ورد البهامي دايهلا ألن هي املا ابش تسقي والدها والعوائل دايهلم وت
املصدر الوحيد املصدر الوحيد دايل العيش دايهلم. كما أن بعض 
اجلماعات احملظوظة اللي بيها املا السيد الوزير، تعرف عدة 
انقطاعات متكررة وإمنا شبه دائمة كبلدية الوالد وسيدي حجاج 

ين و ابن امحد. نثري انتباهكم السيد الوزير، على أنه املكتب الوط
للماء الصاحل للشرب أعطى صفقات عمومية ابش يوصل املا العامل 

، حىت 2008القروي وهاد الصفقات العمومية توقفات منذ سنة 
ديك األشغال اللي دارت دمرت ومت اإلتالف دايهلا هذا هو هذر 
املال بعينيه، لذا كنلتمسو منكم إرسال جلان التفتيش واملراقبة ابش 

 ..ل، وخريتوقفو على مكامن اخلل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضايف؟ 
ليس هناك أي تعقيب، إذا منر إىل السؤال املوايل وهو حول إنقاذ 

وإعادة أتهيل املنشآت الفنية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
 .م، تفضلواعن فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب احملرت 

 :النائب السيد سعيد اتغالست

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كيما كتعرفو أن املغرب كيتكون واحد اجملموعة من 
القناطر واملنشآت الفنية، واللي تكونت عرب فرتات طويلة لتأمني 
الربط واملواصالت بني خمتلف مناطق اململكة ومن شأهنا يعين 

دايل البالد يف مجيع اجملاالت، إال أنه تواكب التطور االقتصادي 
السيد الوزير، هاد املنشآت وهاد القناطر تبقى غري كافية خاصة 

 .يف العامل القروي

مليون درهم  250السيد الوزير، الوزارة دايلكم برجمت حوايل 
إلعادة بناء هاد املنشآت الفنية، واحنا كنواب دايل املناطق القروية 

ايل هاد املناطق من هاد الربانمج دايل بغينا نعرفو النصيب د
 .الوزارة

السيد الوزير، الساكنة دايل العامل القروي كتعاين، خصوصا يف 
الوقت دايل الفيضاانت، راه الناس كيجيو كيلقاو فيضان كينتظرو 

وثالثة السوايع ابش ميشي يقضي شغالو وال يرجع لدارو.  ساعتني
ش تعطيو اهتمام هلاد العامل وكنلتمسو منكم السيد الوزير، يعين اب

% من تراب اململكة 40القروي، ألنه اليوم اجلبال تشكل يعين 
وبناء على   % من اجلماعات الرتابية كلها مجاعات قروية.83و

هاد املعطيات، كتنلتمسو منكم السيد الوزير، ابش ختلقو لنا منكم 
 ومن خاللكم السيد رئيس احلكومة، ابش ختلقو لنا وزارة تنمية

العامل القروي وتفصلوها على وزارة الفالحة والصيد البحري. وهاد 
الوزارة السيد الوزير، غادي تكون يعين كتفهمنا عالش كندويو 
وعالش كنتكلموا، والغرض منها هو أهنا تكون كتقاطع مع مجيع 
القطاعات احلكومية وتكون عندها اسرتاتيجية خاصة للتنزيل دايل 

احلكومة اليوم تتجيب برامج مهمة ولكن الربامج احلكومية، ألن 
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راه ما كنستافدوش منها ما عندانش معايري دايل االستفادة. 
نعطيك على سبيل املثال السيد الوزير، الربانمج اللي كديرو وزارة 

راه احنا ما عندانش املعايري دايل   الفالحة دايل دعم الفالحني،
 ..االستفادة من

 :السيد رئيس اجللسة

 .يد النائب احملرتم، شكرا. السيد الوزيرشكرا الس

 :السيد نزار بركة وزير التجهيز واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

أان فقط بغيت نرجع لثالثة دالنقط اللي جات يف تدخل السيد 
النائب احملرتم، اللي هو تدخل أكثر من سؤال. ابلنسبة للمنشآت 

عليها، أان اللي بغيت نقولكم أبن عندان واحد الفنية اللي تكلمتيو 
النظام خاص فهاد اإلطار، واملنشآت الفنية وحاولنا كل ما أمكن 
أننا نطورو من اإلمكانيات املادية الضرورية ابش ميكن لنا نضمنو 

خصوصا   أن يكون هنالك واحد عمل جاد ألن تنعرفو األمهية،
اللي عندها واحد  الفنيةابلنسبة للعامل القروي دايل هاد املنشآت 

دالناس  شحال الدور مهم وحيوي ابلنسبة للعديد من الساكنة،
غري تطيح الشتاء بزاف تتكون الفيضاانت ما تيمكنش حىت ميشيوا 
للمستشفى أو حيلوا املشاكل دايهلم أو يدفنوا الناس دايهلم اللي 

، ماتوا، إذا كاين إشكالية حقيقية اللي تيخصنا نواجهوها. ولذلك
مليون درهم اللي مربجمة، وهاد السنة  333دران يف السنة األوىل 

مليون درهم، ابش نقذوا واحد  350طلعناها ل  2023دايل 
منشأة فنية، ولكن رغم ذلك اعتربان أبنه هادشي ماشي كايف،  60

ولذلك دران واحد الربانمج استعجايل، اللي تيطرق هلاد النقط اللي 
عامل القروي أساسا، واللي اهلدف دايلو هو تفضلتيوا هبا ابلنسبة لل

منشأة بكلفة  275إعادة بناء املنشآت املتهالكة، واللي تيهم 
مليون درهم، وهذا كلو ابش أننا نربجموا  900إمجالية قدرها 

األشغال إلعادة بناء هذه املنشآت، بل أكثر من ذلك، هنالك 
د دايل هاد منشآت جديدة اللي غنقوموا هبا، وتنديروا واحد الرص

 .العمل فهاد اإلطار

ابلنسبة للقضية دايل العامل القروي، ابش نكون معكم واضح، 
هادي من بني األولوايت دايل احلكومة ككل، كل وزارة فهي 

احنا تنشتغلوا كذلك مع اجلهات  تشتغل يف تنسيق معها، ولذلك
ابش أنه يكون عندان هاد الرتابط ويكون عندان كذلك ما هي 

ت دايل اجلهات يف هاد اإلطار، و تنحددوا كذلك ما األولواي
هي العمل اللي غيمكنا نديروها يف إطار التعاقد مع اجلهات، 
ابش أنه يكون هنالك أعمال اللي يكون عندها وقع كبري على 

 ...العامل القروي. ولذلك ابلنسبة للطرق القروية

 :السيد رئيس اجللسة

إيال ما كانش شي تعقيب ا شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، إذ
إضايف، ابقي عند األصالة واملعاصرة، مها اللي بقا عندهم الوقت، 

 .تفضلوا

 :النائبة السيدة اندية بنزندفة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، ما ماشي فقط املنشآت الفنية هي اللي 
قاذ خصها اإلنقاذ، إمنا كاين حىت املنشآت التارخيية اللي خصها إن

حقيقي، خصوصا وإيال دوينا على املنشآت التارخيية والدور دايهلا 
الرئيسي كمحدد للهوية دايلنا املغربية. ويف الوقت اللي كنهملوا 
عدة منشآت اترخيية، اجلريان دايلنا ما كرهوش أهنم ايخذوها أبي 
مثن. أان كنهضر على منشأة اترخيية مهمة وهي "قصر البحر" يف 

% املتبقية السيد الوزير 60% و40ارت منو آسفي، اللي اهن
%، الوقت اللي طاحت الشتاء كنخافوا 60كنبكيوا على ديك 

أهنا تنهار، أهنا ممكن تنهار يف أية حلظة بسبب قوة األمواج، 
 .بسبب التساقطات، بسبب عدة عوامل
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السيد الوزير احملرتم، كناشدوكم وكنطلبوا منكم اإلسراع بتدعيم 
ممكن أننا نتفاداو الفاجعة، واللي ممكن أننا  جرف أموين، ابش

بسباهبا خنسروا معلمة اترخيية ضاربة يف القدم، وشكرا جزيال السيد 
 .الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، منر

 :السيد نزار بركة وزير التجهيز واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة،

أنكد لكم، أبن هاد األمر راه احنا واخدينوا بعني  اللي ميكن يل
 .اإلعتبار، و تنشوفوا كيفاش ميكنا ندخلوا يف أقرب وقت ممكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، على حسن املسامهة يف هذه اجللسة، نكون 
رفعت  قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة يف جدول أعمالنا،

 .اجللسة

 
  


