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        العرش�نالعرش�نالعرش�نالعرش�نحمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  ).2015 د-سمرب 29( 1437ربيع أ#ول  17الثال9ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي

  .محيد Hوسكوس، اخلليفة الثالث Aلرئ@ساملس�شار الس?يد : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساOة واثنان ومخسون دقKقة، ابتداء من الساOة الرابعة واNقKقة : التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  .السابعة والثالثني بعد الزوال
  .ٔ#س?ئ] الشفويةمYاقشة ا ::::Xدول أ#عاملXدول أ#عاملXدول أ#عاملXدول أ#عامل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

        ::::املس�شار الس?يد محيد Hوسكوس، رئ@س اجللسةاملس�شار الس?يد محيد Hوسكوس، رئ@س اجللسةاملس�شار الس?يد محيد Hوسكوس، رئ@س اجللسةاملس�شار الس?يد محيد Hوسكوس، رئ@س اجللسة
        ....gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

�Oلن عن افiتاح اجللسةٔ.  
        الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،

        الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،
        حملرتمون،حملرتمون،حملرتمون،حملرتمون،السادة املس�شارون االسادة املس�شارون االسادة املس�شارون االسادة املس�شارون ا

من اNس?تور ووفقا ملقiضيات النظام اNاrيل  100معال بoٔحاكم املادة 
xلس املس�شار�ن، خيصص اxلس هذه اجللسة ٔ#س?ئ] السادة 

  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Oلهيا
ق�ل الرشوع يف تناول أ#س?ئ] الشفهية املدرXة يف Xدول أ#عامل، 

اxلس Oىل ما Xد من مراسالت ٔ�عطي اللكمة Aلس?يد أ#مني ٕالطالع 
  .وٕاOال�ت

  .تفضل الس?يد أ#مني

        ::::املس�شار الس?يد محمد Oدال، ٔ�مني اxلساملس�شار الس?يد محمد Oدال، ٔ�مني اxلساملس�شار الس?يد محمد Oدال، ٔ�مني اxلساملس�شار الس?يد محمد Oدال، ٔ�مني اxلس
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

من النظام اNاrيل xلس املس�شار�ن، حنيط  175طبقا ٔ#حاكم املادة 
  :اxلس Oلام

  ؛اس?تقا� الس?يدة مليكة فال� من جملس املس�شار�ناس?تقا� الس?يدة مليكة فال� من جملس املس�شار�ناس?تقا� الس?يدة مليكة فال� من جملس املس�شار�ناس?تقا� الس?يدة مليكة فال� من جملس املس�شار�ن ::::ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال
  :ة Oىل اxلس من جملس النواب ويه مشاريع قوانني Xديدٕا�ا� ::::9نيا9نيا9نيا9نيا

يتعلق �لنظام أ#سايس Aلص�افKني  89.13مرشوع قانون رمق  - 1
  املهنيني؛

  يقيض ٕ��داث اxلس الوطين Aلص�افة؛ 90.13مرشوع قانون رمق  - 2
يوافق مبوج�ه Oىل االتفاقKة املتعلقة  30.14مرشوع قانون رمق  - 3

املوقعة gسرتاس?بورغ  ،رية املتباد� يف امليدان الرضييب�ملساOدة إالدا
، واليت وقعت 2010، كام مت تعديلها بربوتوHول 1988ينا�ر  25يف 

  ؛2013ماي  O21لهيا اململكة املغربية ببار-س يف 
يوافق مبوج�ه Oىل االتفاق إالطار  57.14مرشوع قانون رمق  - 4

بني حكومة اململكة  ،2014ٔ��ريل  A17لتعاون املوقع �لر�ط يف 
  املغربية وحكومة مجهورية ب©؛

يوافق مبوج�ه Oىل االتفاق املوقع �لر�ط  92.14مرشوع قانون رمق  - 5
، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 2014ماي  12يف 

�ذريبان حول التعاون واملساOدة املتباد� يف امليدان امجلريك؛ٔ  
يوافق مبوج�ه Oىل اتفاق التعاون يف  102.14مرشوع قانون رمق  - 6

بني  2014يونيو  13جمال تدبري �ا� الطوارئ، املوقع �لر�ط يف 
  حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ٔ�ذريبان؛

يوافق مبوج�ه Oىل االتفاق gشoٔن  03.15مرشوع قانون رمق  - 7
كومة بني ح 2014س³مترب  19اخلدمات اجلوية املوقع بندXامKنا يف 

  اململكة املغربية وحكومة مجهورية ´شاد؛
يوافق مبوج�ه Oىل اتفاق التعاون الثقايف  19.15مرشوع قانون رمق  - 8

بني حكومة اململكة املغربية  2015فربا�ر  3والفين املوقع �لر�ط يف 
  دو� الكويت؛وحكومة 

  يتعلق gسالمة السدود؛  30.15مرشوع قانون رمق  - 9
يوافق مبوج�ه Oىل اتفاق التعاون يف  31.15رمق مرشوع قانون  -10

بني حكومة اململكة  2015ينا�ر  20جمال الص�ة املوقع مبرا¶ش يف 
  املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار؛ 

يوافق مبوج�ه Oىل اتفاقKة التعاون  40.15مرشوع قانون رمق  -11
 17بيضاء يف إالداري املتبادل يف املسائل امجلرHية املوقعة �Nار ال 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو� إالمارات  2015مارس 
  العربية املت�دة؛

يوافق مبوج�ه Oىل اتفاقKة املعهد اNويل  42.15مرشوع قانون رمق  -12
لتوحKد القانون اخلاص gشoٔن املمتلاكت الثقافKة املرسوقة ٔ�و املصدرة 

ر اNبلومايس املنعقد �روما بطرق ¼ري مرشوOة، املعمتدة من ق�ل املؤمت
  ؛1995يونيو  24ٕاىل  7من 
يوافق مبوج�ه Oىل االتفاقKة املوقعة  53.15مرشوع قانون رمق  -13

مجهورية غي¾Kا ب@ساو و بني اململكة املغربية  2015ماي  28بب@ساو يف 
لتجنب Äزدواج الرضييب ومYع اÂهترب الرضييب يف مKدان الرضائب 

  Oىل اrNل؛
القايض  07.00بتغيري وÆمتمي القانون رمق  71.15قانون رمق  مرشوع -14

  .ٕ��داث ا#ٔاكدمييات اجلهوية Aلرتبية والتكو�ن

ٕا�ا� فريق العدا� والتمنية مبلس املس�شار�ن ملقرتح قانون يقيض  ::::9لثا9لثا9لثا9لثا
gشoٔن النظام أ#سايس العام  1958فربا�ر  24من ظهري  10بتغيري املادة 

  . AلوظيفKة العمومKة
 �29ل¾س?بة لÎٔس?ئ] اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ¼اية يوم الثال9ء 

  :، فهÏي اكلتايل2015دجYرب 
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  سؤÄ شفهيا؛  O :35دد أ#س?ئ] الشفهية -

�س?ئ] كتابية O :3دد أ#س?ئ] الكiابية -ٔ.  

ويف أ#rري، حنيط اxلس املوقر Oلام ٔ�ننا س?نكون م�ارشة بعد هذه 
´رشيعية س?تخصص ÐAراسة والتصويت  اجللسة Oىل موOد مع Xلسة Oامة

 13.09يقيض بتغيري وÆمتمي القانون رمق  O58.15ىل مرشوع قانون رمق 
  . املتعلق �لطاقات املتددة

كام توصلت الرئاسة مبراس] من رئ@س فريق التجمع الوطين لÎٔحرار 
يطلب من rاللها تoٔجKل السؤال املوXه Aلس?يدة وز�رة الصناOة التقليدية 

  . امج Äقiصاد ÄجÒعيحول �ر 
  .شكرا الس?يد الرئ@س

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
    . . . . شكرا الس?يد أ#منيشكرا الس?يد أ#منيشكرا الس?يد أ#منيشكرا الس?يد أ#مني

Öس?هتل Xدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا#ٓين الفريد املوXه ٕاىل 
جرامئ Äس�Kالء Oىل العقارات "الس?يد وز�ر العدل واحلرØت وموضوOه 

ادة املس�شار�ن من ، اللكمة ٔ#�د الس"اململوكة لXÎٔانب ومغاربة اخلارج
  .فريق العدا� والتمنية لطرح السؤال

        ::::املس�شار الس?يد عبد العايل �ايم ا�Nناملس�شار الس?يد عبد العايل �ايم ا�Nناملس�شار الس?يد عبد العايل �ايم ا�Nناملس�شار الس?يد عبد العايل �ايم ا�Nن
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،
        الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، 

احلق يف امللكKة حق دس?توري، لكن نالحظ يف ا#ٓونة أ#rرية ٔ�ن هذا 
تنايم ظاهرة Äس�Kالء Oىل العقارات، وrاصة  احلق ٔ�صبح Ýددا بفعل

  . عقارات أ#Xانب وعقارات مغاربة العامل
نالحظ بoٔن هناك بعض التواطؤات بني مجموOة من املتدrلني بواسطهتا 
يمت Äس�Kالء Oىل ٔ�مالك عقارية، هذه أ#مالك اليت ذهاهبا هيدد أ#من 

همة اليت يضخها مغاربة العامل العقاري يف اململكة، هيدد ٔ�يضا Äس�åرات امل 
  . يف جمال العقار

Öسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن إالجراءات املس?تع] اليت تعزتمون 
  اختاذها من ٔ�Xل احلد من هذه الظاهرة اخلطرية؟ 

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة Aلس?يد الوز�ر لٕالXابة عن السؤال
  

        ::::Kد، وز�ر العدل واحلرØتKد، وز�ر العدل واحلرØتKد، وز�ر العدل واحلرØتKد، وز�ر العدل واحلرØتالس?يد املصطفى الرم الس?يد املصطفى الرم الس?يد املصطفى الرم الس?يد املصطفى الرم 
        . . . . gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

        الس?يد الرئ@س، الس?يد الرئ@س، الس?يد الرئ@س، الس?يد الرئ@س، 
        الس?يدات املس�شارات، الس?يدات املس�شارات، الس?يدات املس�شارات، الس?يدات املس�شارات، 

        السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،
�لفعل، كام تفضلمت، الس?يد املس�شار، هناك تداول ٕاOاليم مزتايد ملا 

ونظرا خلطورة هذا املوضوع، فٕاننا يف . -سمى �الس�Kالء Oىل عقارات الغري
Øت دعو� ٕاىل اجÒع طارئ حرضته اكفة اجلهات وزارة العدل واحلر

املعنية، حKث بعد التداول rلصنا ٕاىل مجموOة من التوصيات اليت س¾سعى 
  :ومن ذì. ٕاىل جتس?يدها Oىل الواقع

من قانون احلقوق العي¾Kة ٕالدrال  4النظر يف ٕاماكنية تعديل املادة  -
طرف حمايم  الواكالت مضن الو9ئق الواجب حتر�رها بعقد رمسي ٔ�و من

 مؤهل ìð؛

حث احملافظني Oىل أ#مالك العقارية وOىل الرهون Oىل رفض لك  -
 تقKيد يتعلق هبذا املوضوع، مىت اكن هناك شك يف حصة املعام]؛

حث احملافظني Oىل أ#مالك العقارية والرهون Oىل ٕادrال الطرف  -
صوص املعين �لعقار يف ٔ�ية دعوى Æريم ٕاىل ٕالغاء قراراته املتöذة خب

 هذا املوضوع؛

دعوة النيابة العامة ٕاىل التدrل يف اONاوى املدنية املرتبطة �ملوضوع،  -
مع ٕاجراء التحرØت الالزمة قصد الوقوف Oىل احلقKقة وتقدمي 
امللمتسات الرضورية يف املوضوع، وٕايالء القضاØ املذHورة أ#مهية 

 الالزمة؛

أ#جYبية املتعلقة بتفويت تدrل النيابة العامة يف ملفات تذييل العقود  -
 العقارات املذHورة �حلزم وÄهÒم البالغني؛

حث النيا�ت العامة Oىل القKام �ٕالجراءات القانونية الالزمة ٕالجراء  -
جحز Oىل العقارات اليت Æكون موضوع ترصفات ´شلك جرمية ما، يف 

 هذا املوضوع �لضبط؛

ؤهلني بتحر�ر العقود الت¾س?يق بني العدول واملوثقني واحملامني امل -
 والنيا�ت العامة اþتصة من ٔ�Xل ضبط �االت الزتو�ر؛

 ´شجيع املالك Oىل حسب نظا�ر الرسوم العقارية املتعلقة هبم؛ -

ٕاجناز ٕاشهار رمقي من طرف الواك� الوطنية Aلم�افظة العقارية واملسح  -
 العقاري واخلرائطية لاكفة الرسوم العقارية ت�Kح Aلمالك ت��ع وضعية

عقاراهتم، من rالل Äطالع Oىل البيا�ت املس] �لرمس العقاري 
اليت هتمهم Oرب البوابة إاللكرتونية، دون حتمل عناء التنقل ٕاىل احملافظة 

 العقارية؛

 التفكري يف ٕاجناز جسل وطين Aلواكالت وإالرا9ت والوصاØ و¼ريها؛ -
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تعق] �لعقارات ٔ�rريا، النظر يف ٕالزام املتعاقد�ن ٕ��رام الترصفات امل  -
  .املتواXدة �ملغرب داrل الوطن ما داموا مواطنني مغاربة

  .طبعا، هناك مجموOة من التوصيات ¼ري هذه التوصيات
�شري يف أ#rري، ٕاىل ٔ�ن أ#س?باب الاكمYة وراء هذه الظاهرة Æمكن يف ٔ

  :مجموOة من أ#س?باب

طرف ٔ�ولها، Oدم حضور املاì احلقKقي Aلعقار وانت�ال صفiه من  -
 الغري ببطاقة مزورة، مدعي ٔ�نه املاì احلقKقي؛

9نيا، Oدم حضور املاì وحضور وHيل عنه مبوجب واك� مربمة  -
 �ملغرب ٔ�و �خلارج تبني ٔ�هنا مزورة؛

 احلا� الثالثة، إالدالء �رسوم ٕاراثة ٔ�و وصاØ  مزورة؛ -

  .احلا� الرابعة، ٕا�رام عقود بيع rارج الرتاب املغريب -
  .ٔ#مر ل@س �لظاهرة وٕاما يه �االت موجودةؤ�ؤكد ٔ�ن ا

  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . ا�هتÏى الوقت الس?يد الوز�ر، شكرا الس?يد الوز�ر
  .اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس?يد احلسني العبادياملس�شار الس?يد احلسني العبادياملس�شار الس?يد احلسني العبادياملس�شار الس?يد احلسني العبادي
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س
        الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،

 هللا Oلينا وOىل أ#مة إالسالمKة بداية عيد rد�موN نبوي م�ارك ؤ
  .مجعاء �خلري وÄس?تقرار واÂمين والرباكت

يف البداية، حنن يف فريق العدا� والتمنية البد ٔ�ن �مثن وننوه ما تقوم به 
وزارة العدل واحلرØت يف ٕاطار إالصالح العميق والشامل ملنظومة العدا� 

  .وتoٔهيل احملامك
ل دØلنا، الس?يد الوز�ر، Xاء بناءا Oىل ثالث اعتبارات السؤا

�ساس?ية، هو ٔ�ن Äس�Kالء والسطو Oىل عقارات أ#Xانب ومغاربة اخلارج ٔ
�لفعل جتاوز السلواكت الفردية، ؤ�صبح يتöذ صورة اجلرمية املنظمة تتقامس 

  . فهيا أ#دوار مجموOة من املس?تفKد�ن
تورط خنبة من اxمتع، ٕاىل تورط  ٔ�صابع االهتام، مع أ#سف، ´شري ٕاىل

ف�ات Ýنية معينة وٕاىل تورط س?ياس?يني، مع أ#سف، ومYتخبني جامعيني، 
ؤ�ن هذه املامرسات، كام Xاء يف السؤال دØلنا، فهيا اعتداء Oىل حق 
شجيع  امللكKة، هتديد لÎٔمن العقاري اðي يعترب رشطا ٔ�ساس?يا Aلتمنية ́و

  .Äس�åر
، ذHرمتو� يف اجلواب دØلمك مبجموOة من ìð، الس?يد الوز�ر

إالجراءات، حنن نبارك هذه إالجراءات، ونعتربها مدrال وٕاجراءات 

مس?تع] و�ٓنية محلاية أ#من العقاري، لكن هذا Oليمك ٔ�ن تتöذوه يف ٕاطار 
مقاربة ´شارHية مع مجيع املتدrلني يف املنظومة العقارية، لك وا�د من زاوية 

، ٔ#ن املقار rة لهذا احلل، لكن اتضح لنا من تدKبة القانونية تبقى ¼ري اكف
rالل جوا�مك ٔ��مك �لفعل ٔ�نمت العارفون هبذا املوضوع، ìð كنمثنوا ما Xاء 

  .يف اجلواب دØلمك
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

�شكرمك Oىل الس?يد الوز�ر، مل ي��ق لمك الوقت Aلرد Oىل التعقKب، ٔ
        . املسامهة دØلمك يف هذه اجللسة

ونواصل هذه اجللسة �ٔ#س?ئ] ا#ٓنية املو�ة ٕاىل الس?يد وز�ر الص�ة 
واليت Æمتزي بو�دة موضوعها، ðا س?نعرضها دفعة  (RAMED1)حول نظام 

تقKمي حصي] �ر�مج "فالسؤال ا#ٓين أ#ول، موضوOه . وا�دة
(RAMED)."  

�شار�ن من الفريق Äس?تقاليل لتقدمي اللكمة ٔ#�د السادة املس 
        .السؤال

        ::::املس�شار الس?يد ر�ال املاكوياملس�شار الس?يد ر�ال املاكوياملس�شار الس?يد ر�ال املاكوياملس�شار الس?يد ر�ال املاكوي
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

نظام املساOدة الطبية هو جزء من وا�د الورش Hبري اAيل بداتو بالد� 
مغاربة، هاذي س?نوات اAيل الهدف دØلو هو التغطية الصحية الشام] Aل

، Oىل ٔ�ساس ٔ�ن هاذ احلكومة (RAMED)بدينا �لتغطية إالج�ارية مث 
اكنت ¼ادي تد�ر التعممي دØل الرمKد وتنجحو، مث تعمل تغطية حصية 

Hيعرف وا�د العدد دØل  (RAMED)هاذ النظام دØل . Aلمس?تقلني
  . الصعو�ت، س?بق لمك Æلكمتوا Oلهيا، الس?يد الوز�ر، ٔ�كرث من مرة

  : دØلنا اليومالسؤال 

واش وقفiوا Oىل هاذ Äخiالالت عرفiوها اAيل كتوضع ٕاشاكلية يف  -
 الطريق دØل الناح دØل هاذ املرشوع؟ 

و9نيا، Oىل بعد س?نة من اÂهناية دØل معر هذه احلكومة، ٔ�ش?نو  -
  Aلتغلب Oىل هذه الصعو�ت؟  �2016ويني تعملوا يف 

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شارشكرا الس?يد شكرا الس?يد شكرا الس?يد شكرا الس?يد 

تقKمي نظام املساOدة الطبية "السؤال ا#ٓين الثاين موضوOه 

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 
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(RAMED)" شرتايكÄ اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق ،
  .لطرح السؤال

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس?يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس?يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس?يد ٔ�بو �كر عبيد
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،
        الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

Oدة اخiالالت، سواء Oىل  (RAMED)يعرف نظام املساOدة الطبية 
مس?توى تعمميه Oىل لك املعنيني ٔ�و Oىل مس?توى الب¾Kات Äس�شفائية 

  . القارصة عن تلبية �اجKات املواطنني
ðا Öسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن قصور احلكومة وٕاجراءاهتا ملوا�ة هذه 

  Äخiالالت وٕاقرار Oدا� اس�شفائية مجليع املغاربة؟ 
  .شكرا

        ::::رئ@س اجللسةرئ@س اجللسةرئ@س اجللسةرئ@س اجللسة    الس?يدالس?يدالس?يدالس?يد
   ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

حصي] نظام التغطية الصحية "السؤال ا#ٓين الثالث موضوOه 
(RAMED)" حتاد املغريبÄ اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق ،

  .Aلشغل ل³سط السؤال، تفضيل الس?يدة املس�شارة

        ::::املس�شارة الس?يدة وفاء القايضاملس�شارة الس?يدة وفاء القايضاملس�شارة الس?يدة وفاء القايضاملس�شارة الس?يدة وفاء القايض
        الس?يد الرئ@س احملرتم،الس?يد الرئ@س احملرتم،الس?يد الرئ@س احملرتم،الس?يد الرئ@س احملرتم،

        الوزراء،الوزراء،الوزراء،الوزراء،السادة السادة السادة السادة 
        الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

ما . س?نوات 4مYذ  (RAMED)لقد مت تفعيل نظام املساOدة الطبية 
  يه حصي] العمل هبذا النظام؟ 

  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارة

ا#ٓن اللكمة Aلس?يد وز�ر الص�ة لٕالXابة Oىل أ#س?ئ] املتعلقة بنظام 
(RAMED)  لمنصة، يف �دود  .قائقد 9يف �دودA دقائق 9تفضل، 

ìب كذKىل أ#س?ئ] والتعقO الس?يد الوز�ر، خبصوص اجلواب.  

        ::::الس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ة
        ....شكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتم

        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�وال، الشكر اجلزيل Aلفرق اAيل طرحت هذا السؤال اAيل Æهيم نظام ٔ

  . (RAMED)ة الطبية املساOد
بعا�، ف" خيص إالجناز ٕاىل �دود اليوم هناك يعين ٕاجنازات، هناك 
حصي] اAيل ت¾سمهيا ٔ�� ٕاجيابية، ولكن هناك ٕاخفاقات، هناك نقائض، هناك 

  . مشالك، هناك اخiالالت
مت ´سجيل ٕاىل �دود اليوم كنا تنقصدو : ف" خيص، بعا�، إالجنازات

8.5 Øسمة دÖ كرث من مليون� 9ل الساكنة، مت ´سجيل ٕاىل �دود ا#ٓن ٔ
، ما يعادل %113دØل املليون خشص، ٔ�كرث من الساكنة املس?هتدفة، ٔ�ي 

دØل املليون دØل أ#رس، كذì مجموع الساكنة املس?هتدفة،  3.5ٔ�كرث من 
  . %113وقلنا 

هاذ النظام هذا مسح Aلفرق Aلعائالت �ش خيفضوا النفقات املبارشة 
 %38ب  (RAMED)ملعنية، يعين الفقرية واAيل داr] يف لÎٔرس ا

  . النفقات املبارشة
لكن هاذ النظام هذا rلق Äس�شفاء، يعين الولوج ٕاىل Äس�شفاء 

(les consultations + l’hospitalisation)  اتKكرث يف املس�شف�ٔ
، زائد الولوج ٕاىل املس?تعالت Æزاد ب %56العمومKة، فاقت Æزاد ب 

  . %40والدة يف املس�شفKات العمومKة Æزاد ب ، ال64%
لكن يف الوزارة ؤ�� تنظن حىت مجيع املواطنات واملواطنني، رمغ هذه 
إالجيابيات اAيل ٔ�رشت لها بعا� فهÏي ¼ري اكفKة، و�ريد ٔ�ن نعمل �ٔكرث 
Aلتغلب Oىل النقائص وÄخiالالت واملشالك اAيل Æهتم الب¾Kات التحتية، 

ال³رشية، اAيل Æهتم التجهزيات البيو طبية، واAيل Æهتم rاصة  اAيل Æهتم املوارد
  .التدبري واحلاكمة

�ول مرة، مYذ بداية هذا . فoٔوال، ف" خيص التدبري، هو، ٔ�وال، اÂمتويلٔ
اك�ن مليار درمه، ٔ�ول مرة خمصصة لنظام  2016النظام فالقانون املايل دØل 

(RAMED)يل ما اكن�ش ال الس?نوات املAة اXاضية، اكنت ¼ري ، احلا
  حصص تنجمعوها؛

9نيا، مش@Yا يف اجتاه هيئة مد�رة مس?تق]، Æكون تدبريية Aلنظام، 
مس?تق] هذا قرار rذاتو احلكومة، قرار rذاتو كذì الهيئة الوطنية 

  Aلتoٔمني الصحي يف اxلس إالداري دØل هاذي حوايل شهر؛
لالمركزي، اAيل اكن 9لثا، حتسني احلاكمة �لنظام املعلومايت املندمج ا

بني املس�شفKات العمومKة واملس�شفKات اجلامعية ووزارة اNاrلية، �ش 
حنيدو من املس?تفKد�ن، يعين احلد من ال�سجيل املزدوج اAيل اك�ن يف 

(RAMED)  واكينني(en même temps)  يف(l’AMO2). 
شغيل  مؤسسات حصية Xديدة،   87ؤ�rريا، اك�ن ٕاÖشاء وجتهزي ́و

ية Xديدة الس?تق�ال هاذ املرىض هاذو، اAيل زادت يف مؤسسة حص 
  .رس�ر 1800املنظومة الصحية ٔ�كرث من 

  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

  . ن¾iقل ا#ٓن ٕاىل التعقKبات Oىل جواب الس?يد الوز�ر

                                                 
2 Assurance Maladie Obligatoire 
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  .اللكمة Aلفريق Äس?تقاليل يف ٕاطار التعقKب، الس?يد الرئ@س تفضل

        ::::ال املاكويال املاكويال املاكويال املاكوياملس�شار الس?يد ر�املس�شار الس?يد ر�املس�شار الس?يد ر�املس�شار الس?يد ر�
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،
دØل الس?نوات �ش تعرفوا اخللل  4يعين، يؤسفYا نقولو لمك بoٔن دوزتوا 

، وهو اAيل قلتوا، وقررتوا ٔ�rريا ٔ��مك (RAMED)احلقKقي اAيل واقع يف 
والواقع ٔ�ن احلكومة السابقة فاش اكنت . تد�رو وا�د الهيئة مد�رة مس?تق]

د Aلتعممي دØل نظام املساOدة الطبية، قررت �تفاق بني كتوXد وك�س?تع
وزارة املالية واNاrلية ورئاسة احلكومة، �ش ختلق هاذ الهيئة املس?تق] 
لتدبري املالية دØل هاذ النظام، وÆكون عندها Oالقة م�ارشة �ملس�شفKات، 
�ش �كون وا�د النظام دØل الفوÆرة ما بني املس�شفKات وهاذ الهيئة 
هاذي، �ش لك مس�شفى متيش لو اNمع بناء Oىل اخلدمات احلقKقKة اAيل 

  .¼ادي يقدÝا Aلمواطنني
دØل الس?نوات �ش Æك�شفوا ٔ�rريا ٔ�ن املشلك ها فني  4ٕاذن، معلتوا 

  . اك�ن، وما كنظ¾ش واش فهاذ الس?نة غتقدروا حتلوا هاذ املشلك
يئة Hون اكنت مث عطيتوا بعض املعطيات وبعض أ#رقام، ٔ#ن هاذ اله 

Hون راه اليوم دارت تقر�ر، Hون راه عند� اليوم تقار�ر دØل نظام املساOدة 
الطبية فني وصل، ٔ#ن اكنت غتد�ر ٔ�حباث و¼ادية ´شوف ٔ�ش?نو هو 
الرىض دØل املواطنني Oىل هاذ اخلدمات، وتوري لمك ماكمن اخللل ؤ�ش?نو 

ìاص يتعمل، ٕاىل ¼ري ذr .لتايل اليوم ما ما تدا́رش هاذ الهيئة، و�
  .عندHومش هاذ النتاجئ

عندمك بعض أ#رقام كتعطيوها لنا، دØل Oدد الناس اAيل اrذاوا 
البطاقة، هذا تي�سمى هذا فقط تعممي دØل البطاقة، مايش تعممي دØل نظام 

تعممي املساOدة الطبية هو العرض الصحي اAيل كتعطيوا، . املساOدة الطبية
  .مي دØل البطاقة، هاذي ٔ�مور تقYية فقطٔ�ما البطائق هذا فقط تعم

مث، ما ´ساءلتوش الس?يد الوز�ر، ٔ�ن عندمك ال¾س?بة دØل الناس اAيل 
Oالش . ك�س?تافد ٔ�و اAيل عندها البطاقة ٔ�كرث من العدد اAيل اكن مYتظر

�كرث من العدد، وهاذ اليش Oالش قلنا يف أ#ول بoٔن هاذي مYظومة rاصها ٔ
Hون معلتوا نظام التoٔمني �ل¾س?بة Aلمس?تقلني، ت�Yاقش يف ٕاطار املنظومة، 

وا�د العدد مهنم ما غميش@ش -س?تافد من البطاقة دØل نظام دØل املساOدة 
الطبية، وهذاك اخللل اAيل وقع ٔ��مك ما جنحتوش يف وضع نظام التoٔمني 

دØل العدد دØل % �113ل¾س?بة Aلمس?تقلني، هو اAيل rال� اليوم عند� 
فاحYا كنقولو ال¾س?بة دØل الفقر كتنقص، ومع . لنا لهاالساكنة اAيل وص 

  . أ#سف ولت ال¾س?بة اAيل rذات البطائق ٔ�كرث
ٕاذن اك�ن ٕاشاكليات مطرو�ة، مازال ما عند�ش اجلواب Oلهيا، كنمتناو 

  . يف القادم من أ#Øم جيينا يش جواب الس?يد الوز�ر
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .لكمة Aلفريق Äشرتايك يف ٕاطار التعقKبال

        ::::املس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

فعال، الس?يد الوز�ر، ال ميكن ٔ�ن خنتلف Oىل Hون املرشوع مرشوع 
  . طموح وال ميكن ٔ#ي ٔ��د من املغاربة ٔ�ن �كون ٕاال يف صف هاذ املرشوع

نا ٕاليه ا#ٓن ٔ�ن لكن يبدو من rالل التطبيق ومن rالل ما وصل 
احلكومة لÎٔسف Æركز Oىل أ#رقام، لكن ما وراء أ#رقام هو ما خيلنا وما 

  .خييفYا
، ميكن �ٔن (RAMED)ميكن ٔ�ن نت�دث عن رمق معني من بطاقة 
، لكن Oىل (RAMED)نت�دث عن رمق معني من وصوالت بطاقة 

يدان، املس?توى الثاليث اAيل كنصيبوا فKه صعو�ت حقKقKة Oىل مس?توى امل 
جند صعو�ت  جند صعو�ت Oىل مس?توى الب¾Kات، كام قلمت يف جوا�مك،

Oىل مس?توى املوارد ال³رشية، وهذا حييلنا ف" حييلنا Oىل ما جيري يف قطاع 
الص�ة يف العالقة �ٔ#طباء، يف العالقة �ملمرضني، يف العالقة مع تصور� 

  .العام ٕالنتاج أ#طباء يف بالد�
Oىل مس?توى التجهزيات الصحية، اليوم مEال ٔ�عطي  املسoٔ� الثالثة،

مEال املس�شفى اجلامعي يف وXدة اك�ن ساكنري وا�د، جييب، دØل �راكن 
مبعىن ٔ�نه Oىل مس?توى التجهزيات .. rارس، دØل الناظور rارس، دØل

  .الصحية هناك ٕاشاكل، هناك ٕاشاكل حقKقي
وا وا�د اجلزء من جوا�مك املسoٔ� الثانية، ٔ�نه تعدد املتدrلني، رمبا اعطيت

من هاذ أ#مر هذا، Oىل مس?توى تعدد املتدrلني Oىل مس?توى 
املس�شفKات اجلامعية ٔ�و وزارة الص�ة ٔ�و وزارة اNاrلية، Oىل مس?توى 
وزارة اNاrلية، لÎٔسف الشديد، ال نبحث فقط Oىل العدا� الطبية 

واAيل  والعدا� Äس�شفائية، ولكن تدrل مقاي@س ٔ�خرى اAيل كتخوي
  .كتفرغ هاذ املرشوع الطموح واملرشوع إالÖساين من احملتوى دØلو

املسoٔ� الثالثة اAيل بغيت، الس?يد الوز�ر، Öشريو لها ٔ�نه، لÎٔسف 
الشديد، ٔ�نه ٕاىل بغينا نعاجلو وا�د إالشاكلية دØل ٕادrال وا�د الف�ات 

ا اNس?تور من واسعة من اxمتع املغريب لتكون يف ٕاطار املساواة اAيل Hيفرضه
Äس?تفادة، من العالج ومن Äس�شفاء، لÎٔسف الشديد راه غيبقى 
وا�د ال¾س?بة Hبرية من هاذ الناس هاذوا راه �قKة املسoٔ� صورية ومل تصل 
 ìð ،اتKلمس�شفA لولوجA ة حىتKقKق، ٔ#نه صعو�ت حقKبعد ٕاىل التحق

ة ميكن ٔ�ن حتل فKبدو ٔ�نه املرشوع اAيل قلتوا بطبيعة احلال هيئة مرشف
جزئيا من إالشاكل، وكذì الواك� الوطنية Aلتoٔمني الصحي جيب ٔ�ن �كون 

  .لها دور يف هاذ أ#مر هذا
  .وشكرا
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        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

دامئا يف ٕاطار التعقKب، اللكمة لفريق إالحتاد املغريب Aلشغل، تفضيل 
  .الس?يدة املس�شارة

        ::::طمة الزهراء اليحياويطمة الزهراء اليحياويطمة الزهراء اليحياويطمة الزهراء اليحياوياملس�شارة الس?يدة فااملس�شارة الس?يدة فااملس�شارة الس?يدة فااملس�شارة الس?يدة فا
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س
        الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،

        الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،
   الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،

رمغ اxهودات املبذو� لتعممي التغطية الصحية وانطالق نظام املساOدة 
الطبية مYذ ٔ�ربع س?نوات، ٕاال ٔ�هنا ال زالت تعرف Oدة تعرثات ومشالك، ف" 

واء ــــام، ســـــالنظومات بني الهيئات املد�رة لهذا يتعلق خصوصا �ملعل
(La CNSS3, L’ANAM4)  و�ٔ(CNOPS5).   

يعرف Oدة مشالك، مهنا ٕاشاكلية الولوج،  (RAMED)كام ٔ�ن نظام 
خصوصا �ل¾س?بة Aلساكنة ٔ�و املواطنني املتواXد�ن يف املناطق النائية، 

جلة، �هيك Oىل ما فعندمه Oدة مشالك يف الولوج ٕاىل Äس�شفاء واملعا
يتك�ده املس?تفKد من صعو�ت املرور Oرب املساì الصحية من املس?توصف 
ٕاىل املركز الصحي Aلمس�شفى احمليل، إالقلميي، اجلهوي ليصل ٕاذا وصل ٕاىل 

  . املس�شفى اجلامعي
وOالوة Oىل هذا، فاملس�شفKات ال تتوفر Oىل ب¾Kات حتتية وال Oىل 

معط] يف ¼البية أ#حKان، �هيك عن  جتهزيات طبية، وٕان وXدت فهÏي
�شهر، ميوت اAيل غميوت ويع@ش اAيل  6املواعيد اليت تفوق ٔ�كرث من ٔ

  .غيع@ش، وهللا �رمحنا
كام Öسل، يف فريق إالحتاد املغريب Aلشغل، ٔ�ن هناك ف�ة عريضة من 

�لف Oامل وOام] حسب ترصحيات مسؤويل الواك�  800العاملني كتوصل ٔ
 La)، اكنت ´س?تفKد من التغطية الصحية املقدمة من طرف الوطنية Aلتoٔمني

CNSS)  ةKس³ب فقدان الشغل ن�g س?تفادةÄ فقدت الرشوط
  . إال¼القات وال�رسحيات امجلاعية والطرد التعسفي

�ن كثري من املس?تفKد�ن املفرتضني مل -سحبوا بطائقهم ٔ ìىل ذO زد
ائق ال ُختول هلم ٔ�دىن لعدم قدرهتم Oىل أ#داء، زØدة Oىل ٔ�ن هذه البط

رشوط العالج وÄس�شفاء، ففي ٔ�حسن احلاالت فاxانية ال تتعدى 
�ل¾س?بة  76و %60من نفقات العالج، يف �ني يؤدي املس?تفKد  30%

لرشاء أ#دوية من جKبو اخلاص، ويضطر يف ¼البية أ#حKان ٕاىل اAلجوء ٕاىل 
ة، Rٔننا نعمل ملساOدة القطاع اخلاص ٕالجراء الفحوصات والت�ليالت اþتربي

  .القطاع اخلاص فهاذ املس?توى

                                                 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
4 Agence Nationale de l'Assurance Maladie 
5 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale  

ٕاذا رجعنا، الس?يد الوز�ر، ٕالشاكلية اÂمتويل، فاملراكز Äس�شفائية ال 
، كام ٔ�ن احلكومة مدينة AلكEري من (RAMED)تتوفر Oىل مزيانية rاصة ل
اليشء اðي يدفع هبا ٕاىل Oدم تقدمي العالج ٕاىل هذه املراكز Äس�شفائية، 

  . املرىضهؤالء 
كام ٔ�ن املزيانية اþصصة لهذا النظام Xد هزي] AلجامOات احمللية ٔ�و 
امجلاOات الرتابية، وOىل سK³ل املثال ال احلرص مزيانية �ة اNار البيضاء، 
اليت خصصت درهامن فقط للك مس?تفKد، واليت مت رفضها من طرف 

  .مس?تفKد ٔ�لف 800مصاحل وزارة اNاrلية لهذا الس³ب، ويتعلق أ#مر ب

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يدة املس�شارة، اشكرا الس?يدة املس�شارة، اشكرا الس?يدة املس�شارة، اشكرا الس?يدة املس�شارة، ا����هتÏى الوقتهتÏى الوقتهتÏى الوقتهتÏى الوقت

�عطي اللكمة Aلس?يد الوز�ر Aلرد Oىل التعقKبات، تفضل الس?يد الوز�ر ٔ
  .يف �دود ما تبقى لمك من الوقت

        ::::الس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ة
   شكرا،شكرا،شكرا،شكرا،

�� ¼ادي �كون Xد مقiضبٔ:  
 هاذ اليش، ٔ#ن ٔ�وال ف" خيص تعممي البطاقة فقط، فoٔ� ما مiفقش Oىل

دØل املليون Oائ]، نعطي ٔ�رقام  3.5دØل املليون،  9ما تنعط@ش ٔ�رقام ¼ري 
  .كذì ف" خيص اخلدمات الصحية املقدمة، ونعطي ¼ري بعض القليل Xدا

معلية زراOة الك�د اAيل ما  12معلية قلي] Xدا،  12مYني تندويو Oىل 
افدو مهنا هاذ الناس دØل معرها اكنت يف املغرب، مYذ Oام رجعات ت@س?ت

Oام، ودا�  12املساOدة الطبية، ٔ�ول معلية زرع القلب، ب¾ت عندها 
زرع  1425معلية زرع اللكي،  O142ا-شة راه rارXة Nارها يف مرا¶ش، 

  .القرنية، هاذي مايش Ýمة؟ مايش ¼ري نبقاو نقولو ٔ�رقام
التغطية الصحية 9نيا، ٔ�� ت¾iعجب مYني تيقولوا ليا لو اكن درتوا دØل 

املس?تق]، لو اكن درتوا اNراسات، لو اكن درتوا هيئة تدبريية مس?تق]، ما 
در�هاش ٕاىل �دود اليوم احYا دا�ر�هنا، وتتحطوا السؤال، Oالش ما 
تدا́رش؟ مايش ¼ري وا�د يلوح لÎٓخر، راه فالورش مايش بداتو هاذ 

اتو احلكومة السابقة احYا ما انطلقYاش من الصفر، هاذ الورش بد.. احلكومة
مشكورة، معلت فKه جبدية مىش بعيد، جKنا احYا �قرتاح �ش يتعمم، 
وهاذ الورش هذا غيكون فKه الناح، غيكون فKه إالجيابيات Hيف ما 
قلت، ولكن فKه ٕاخفاقات، فKه مشالك، فKه يعين نقائص مiعلقة �ملنظومة 

وOد وهذا، حبال اAيل الصحية ¶لك، مفا ميك¾ش هاذ اليش اAيل تتقولو، امل
، راه املشلك ميل (RAMED)تتقول ٔ�نت الساكنري تيخرس ¼ري ملول 

تيخرس الساكنري عند� مشلك يف املنظومة الصحية، تن�اولو نتدارHو هاذ 
، يعين ٔ�ش?نو واش الساكنري (RAMED)اليش تدرجييا، مايش دØل 

rارس، ميل تيخرس راه  (RAMED)تيخرس ٔ�نت دوز صاوب ؤ�نت 
  . تيخرس



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

7 

 )2015 -سمربد 29( 1437 بيع أ#ولر  17

�ملشالك اAيل  -بغينا وال Hرهنا  - مرتبطة  (RAMED)املشالك دØل 
كتعش?هيا املنظومة الصحية، وهاذ اليش ما ت@iحيدش بني عش?ية وحضاها، 
هناك �ر�مج، �ر�مج اAيل قدمYاه ٔ�ماممك، �ر�مج اAيل تن�اولو تدرجييا 

رس�ر  1800مؤسسة حصية، ٔ�كرث من  87نعملوه، مYني تنقول ت¾شغلو 
دØل  4يعين مصاوبة، م�نية، جمهزة ومشغ]، مYني تنصاوبو دا� �اليا 
دØل  4املس�شفKات Xامعية، ومYذ Äس?تقالل املغرب ¼ري ف

املس�شفKات Xامعية، هاذي مايش جعب، ما تند�روش العجب، وليين 
احلكومة اAيل س?بقiنا دارت، احYا Oاود 9ين هاذ احلكومة تد�ر يد هللا، 

  .أ#خرى، ٕان شاء هللا، تد�ر حىت يه يد هللاوجتي احلكومة 
  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
    ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

نبقى دامئا يف قطاع الص�ة، ون¾iقل ٕاىل السؤال املوايل ا#ٓين واملتعلق 
�نتقال أ#مراض وأ#وبئة، اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق 

  .د الرئ@سÄس?تقاليل لتقدمي السؤال، تفضل الس?ي

        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم اAلباراملس�شار الس?يد عبد السالم اAلباراملس�شار الس?يد عبد السالم اAلباراملس�شار الس?يد عبد السالم اAلبار
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س
        الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،

        أ#أ#أ#أ#خخخخوات وإالوات وإالوات وإالوات وإالخخخخوة املس�شار�ن،وة املس�شار�ن،وة املس�شار�ن،وة املس�شار�ن،
   الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،

هناك ظاهرة ال تقل ٔ�مهية من خطورهتا يف انتقال أ#وبئة وأ#مراض، 
هاذي ظاهرة اAيل وزارة الص�ة مشكورة مسحت Aلمتدر�ت واملتدربني 

س�شفKات، هؤالء الزوار يدrلن بوزراهتن، �لطابلية نتاعهم، بولوج امل 
يتجولون Oرب خمتلف أ#ج�Yة يف املس�شفKات، ¼ري ٔ�ن الرضر س?يمكن عند 
خروج هؤالء الزوار ا�YAن س?بق هلم ٔ�ن زاروا املرىض فKلجون اxمتع، مبا 

  . فهيا النقل العمويم وهنا �مكن اخلطر
ماذا Æرون؟ وهل من ٕاجراء : الوز�ر سؤال الفريق Äس?تقاليل، الس?يد

  Aل�د من هذه الظاهرة؟ 
  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

  . اللكمة Aلس?يد الوز�ر لٕالXابة عن السؤال

        ::::الس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ة
        ....شكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتم

هاذ السلوك من طرف املتدر�ت واملتدربني موجود، حصيح، ولكهنا 
يه �االت فرادية ومعزو�، اكينني وليين ما ميك¾ش لنا نقولو �لك رصا�ة 

�لف دØل 40ٔ�لف Ýين اAيل اكينني ف" خيص أ#طباء زائد حوايل  22راه ٔ ..
اك�ن �االت فرادية اكينة معزو�، ولكن Hيف قليت . هاذ اليش ما اكي¾ش
  . يه ¼ري مسموح هبا

املؤسسات الصحية  جيب اس?تعامل الوزرات، البلوزة اAيل مسيهتا داrل
Äس�شفائية فقط، ل@ست هناك، اAيل ¼ادي نذHر ونتوXه Aلرٔ�ي العام بoٔنه 
ل@س هناك معطيات Oلمية دقKقة، ال وطنية وال Oاملية اAيل كتث³ت خطر 
انتقال العدوى عن طريق الوزرات rارج املؤسسات، هاذ اليش Oىل 

  . الصعيد العاملي، ما اكيناش
يطة، من �ب الوقاية جيب ا�رتام قواOد 9نيا، ولكن من �ب احل 

وٕاجراءات النظافة والسالمة الصحية وOدم التجول هبذه الوزرات rارج 
املؤسسات الصحية، ٔ�صدر� دورية ٕاىل مجيع املدراء اجلهويني ومجيع 
املسؤولني، ٔ�وال لتحس@س املتدربني ومجيع املهنيني Oىل ا�رتام القواOد 

  :الصحية داrل املؤسسات الصحية
�وال، احملافظة Oىل نظافة اليد�ن ق�ل وبعد ٔ�ي حفص ٔ�و Oالج يقدم ٔ

  Aلمريض؛
9نيا، احملافظة Oىل اس?تعامل هذه الوزرات وأ#ل³سة ومعدات العالج 

  . داrل املس�شفKات فقط
  .شكرا الس?يد املس�شار

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

  .تعقKباللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار ال 

        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم اAلباراملس�شار الس?يد عبد السالم اAلباراملس�شار الس?يد عبد السالم اAلباراملس�شار الس?يد عبد السالم اAلبار
        . . . . شكرا الس?يد الوز�ر Oىل التوضيحشكرا الس?يد الوز�ر Oىل التوضيحشكرا الس?يد الوز�ر Oىل التوضيحشكرا الس?يد الوز�ر Oىل التوضيح

�� راين حىت ٔ�� ك¾س?تفد من التدrل دØلمك، س?" عندما تقولون بoٔن ٔ
الوزرات، ٔ�ن الثوب ما ¼اد-ش �كون �قل Aلعدوى، ولكن الفريق 
Äس?تقاليل �رى ٔ�هنا ظاهرة جيب ٔ�ن توقف ٔ�و تتوقف، ٔ#هنا ظاهرة 

  . @Yةمش 
البذ� املهنية رشفهتا املهنة، رشفهتا امحلو� العلمية والفكرية اAيل rاص 

  . يت�ىل هبا الزا�ر اþتص اðي يلج خمتلف أ#ج�Yة يف املس�شفKات
وٕاذا كنا نعمل ويعمل امجليع Oرب العامل ٔ�ن الرحي �قل، من أ#س?باب اليت 

�ظن ت�Yقل Oربها أ#وبئة وأ#مراض، املاء، الهواء، حىتٔ �ٔoتنفس املريض، ف 
�ن احلزم نتاعمك، الس?يد الوز�ر، اAيل ما ك¾شكوش فKه rاص هاذ اNورية ٔ
تتعزز �ش الزوار، و�خلصوص الناس اAيل Hيعاجلوا وHميسوا املرىض جيب 

�ن خيلعوا وزراهتم ٔ�و الطابلية نتاعهم بعد خرو�م من املؤسسات الصحيةٔ .  
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس?يد رئ@س االس?يد رئ@س االس?يد رئ@س االس?يد رئ@س ا
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار
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شكرا .. اللكمة Aلس?يد الوز�ر، ٕاذا اكن هناك رغبة يف الرد Oىل التعقKب
  . الس?يد الوز�ر

�قسام "منر ا#ٓن ٕاىل السؤال ا#ٓين اخلامس املتعلق ٔ�و موضوOه ٔ
  .، اللكمة Aلفريق Äس?تقاليل لطرح السؤال"املس?تعالت

        ::::املس�شار الس?يد عبد اAلطياملس�شار الس?يد عبد اAلطياملس�شار الس?يد عبد اAلطياملس�شار الس?يد عبد اAلطيفففف ٔ�بدوح ٔ�بدوح ٔ�بدوح ٔ�بدوح
        ....الس?يد الرئ@سالس?يد الرئ@سالس?يد الرئ@سالس?يد الرئ@س    شكراشكراشكراشكرا

        الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،
        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

        الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،
الزتمت احلكومة يف الرب�مج احلكويم ب�Yظمي وحتديث العرض 
Äس�شفايئ، وrاصة قطاع املس?تعالت، وذì ٕ��داث نظام فعال 
 لٕالنقاذ واملس?تعالت Oىل الصعيد الوطين وتoٔهيل املس�شفKات ٕاقلمييا

و�وØ ب�Yظمي تنقل املرىض بني ش?باكت العالXات أ#ساس?ية وش?بكة 
  . املس�شفKات

ðا Öسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن ماهية إالجراءات والتدابري اليت 
اختذت يف هاذ اxال؟ وهل اس?تطاعت احلكومة فعال حتقKق ما الزتمت به 

  خبصوص ٔ�قسام املس?تعالت؟
  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . س?يد املس�شارس?يد املس�شارس?يد املس�شارس?يد املس�شارشكرا ال شكرا ال شكرا ال شكرا ال 

  .تفضل الس?يد الوز�ر اللكمة Aلس?يد الوز�ر،

        ::::الس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ة
        ....شكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتم

فoٔوال، ¼ادي جناوبك من ا#ٓخر، احلكومة الزتمت وٕاىل �دود الساOة مل 
حتقق لك ما الزتمت به، ما اكي¾ش �يق Oام، وليين ما تنظ¾ش يف Oام ٔ�نه 

ملس?تعالت، احYا قدمYا خمطط وطين ٔ�مام ¼ادي حنلو هنائيا مشلك ا
دØل النقط،  5، اAيل فKه 2013مارس  13صاحب اجلال� يف فاس يف 

التكفل �ملس?تعالت Äس�شفائية، ما ق�ل Äس�شفائية اAيل ما اكن�ش 
  Xديدة نوعناها؛

  9لثا، التكو�ن والتكو�ن املس?متر؛
  رابعا، الرشاكة بني القطاOني العام واخلاص؛

  . ا، التoٔطري القانوينؤ�rري 
ما ٔ�جنز، سولت@ين ما ٔ�جنز؟ ف" خيص مس?تعالت القرب اAيل Xديدة 

يف طور إالجناز يف القريب  20اAيل ا#ٓن مس] ومشغ] و 58يه 
Aلو�دات إالسعالية املتنق] اAيل  141العاXل، اك�ن رمق وطين جماين هو 

دØل  4اك�ن كذì و�دة اس?تعالية مiنق] اAيل ارشيناها،  300دازت 
املروحKات اAيل ت�Yقل املرىض ما ¼ايدش نقولو راه مجيع املرىض فني ما اكن 

  ولكن هاذي Hبداية، ٕاىل �ٓخره؛ .. Hس?يدة، فا�ن ما
اك�ن كذì ف" خيص التكو�ن، بدينا مبمرض خمتص يف املس?تعالت 

  والعناية املركزة مفعاهد التكو�ن؛ 
Äس?تعالية يف مجيع املس?تعالت اك�ن كذì مراكز تلقي العالXات 

 Les CESU : les Centres d’Enseignement des)اجلامعية 
Soins d’Urgence)ٓخره�  . ، ٕاىل 

واك�ن الرشاكة بني القطاOني، ابدينا بتجربة gس?يطة اAيل اكينة مEال يف 
اجلديدة، واAيل rدامة وٕان شاء هللا عام قريب Æكون دØل خريبكة ودØل 

  . مدن ٔ�خرى
  .فهذه معوما، ولكن �يق ما حققYاش ذاك اليش اAيل الزتمYا به لكيا

  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        .  .  .  .  شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق Äس?تقاليل يف ٕاطار 
 .التعقKب

        ::::املس�شار الس?يد عبد اAلطياملس�شار الس?يد عبد اAلطياملس�شار الس?يد عبد اAلطياملس�شار الس?يد عبد اAلطيفففف ٔ�بدوح ٔ�بدوح ٔ�بدوح ٔ�بدوح
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

   الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،
�مك يف احلقKقة، ¼ري يف الطريقة وال يف املهنجية دØل من rالل جوا

اجلواب، حKث كتقولوا لنا ما راضيي¾ش، ما rليتوا لنا �يق ما نقول، �ٓش 
  �يق بنا نقولو، ٔ�نÒ ما راضيي¾ش ٕايوا احYا �ٓش نقولو؟ 

احYا املواطنني هو احلمك، يف الس?ياسة احلكومKة، يف القطاعية، 
  . ذاك اxهود وهذاك اليش مiفقني Oليهالشغاالت اAيل كتد�روا، ه

املواطن، هاذوك الناس اAيل Æميش?يوا Aلمس?تعالت، واش سoٔلتوا 
�نفسمك وسoٔلتومه، واش هام راضيني؟ واش الناس اAيل تريافقوا ذوك الناس ٔ
اAيل مشاوا Aلمس?تعالت واش ما تيكونوش حىت هام مراض؟ تيخرجوا 

ار الوقت دÂØهتم Rٔنه وقت ال ميرضوا ٔ�كرث؟ واش ما تيضلوش يف السK³ط
  . قمية H ،eيقدر يقعد ساOات Hي¾iظر وHيخرج rاوي الوفاض

أ#دوية، حىت أ#دوية املس?تع] اAيل تيخصها تعطى، اAيل يه عندها 
  الطبيعة Äس?تعالية ٔ�ش?نو اxهود اAيل مديور فهيا؟ ٔ�ش?نو اAيل اك�ن فهيا؟

قيض هاذ إالÖسان اAيل Xا 9نيا، الوقت حشال عندمك املعدل؟ حشال تي
Aلمس?تعالت يف املس�شفى، حشال تيقيض؟ حشال احلضور دØلو؟ حشال 

  HيتواXد؟
9نيا، ٔ�ش?نو يه إالماكنيات اAيل مiوفرة واAيل وفرتوا، ¼ري اAيل وفرتوا؟ 
مبعىن �ٓخر ٔ�ش?نو هام املؤرشات؟ احYا ما تنقلبوش Oىل املسائل املثالية، 

، بغينا حنسو بoٔنه احYا راه ¼اديني Aلقدام، احYا بغينا مؤرشات اطمئنانية
احYا ما اك�ن �س، ولكن اAيل صعيب هو احYا ما ¼اديي¾ش، ٔ�وال احYا 
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كنتoٔخرو وهاذي كترض، ٔ�ما ¼اديني Aلقدام م�ارك ومسعود، ها احYا ¼اديني 
  . �لتاويل، ٕاىل �ٓخره

ولكن املؤرشات احYا نبغيو اجلواب دØلنا �كون هاك، املؤرشات اAيل 
املواطن -سمعها و�رgح والناس اAيل Hميش?يوا Aلمس�شفKات واملس?تعالت 
وحىت يف �ا� الكوارث حيسوا بoٔنه فعال راه اكينة وا�د اخلصوصية دØل 
ÄهÒم، و�لتايل اكينة وا�د احلضور مركز اAيل إالÖسان Hيكون مطمنئ 
و�ارض فKه، خصوصا ٔ�ن املس?تعل، عندما نت�دث عن املس?تعل فهو 
مس?تعل حقKقة، واملس?تعل مايش حبال اAيل مرض ومىش �رXليه عند 
الطب@ب، هذا ٕاما Ýزوز يف س?يارة إالسعاف، ٕاما يف �ادثة، ٕاما ظرف 

  . rاص، مبعىن ٔ�نه تيخصوا وا�د العناية ووا�د احلضور قوي
ؤ�� ك¾شكرمك، الس?يد الوز�ر، Oىل الرصا�ة �ش قلتوا هبا اجلواب 

  . دØلمك
  .شكرا

        ::::رئ@س اجللسةرئ@س اجللسةرئ@س اجللسةرئ@س اجللسة    الس?يدالس?يدالس?يدالس?يد
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

 .الس?يد الوز�ر لمك احلق يف الرد Oىل التعقKب

        ::::الس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ة
بعا�، ميل تتقول ليا ٔ�� قلت ì ما راض@ش، حقKقة ما راضيي¾ش، 
واش �كذب Oليك، واش اك�ن يش وا�د يف العامل، بال املغرب رايض Oىل 

Ðلو، يف البØو� دNلو؟ ما اكيناش، املس?تعالت يف اØمليون يف  42 د
مليون Öسمة ٔ�� مايش تنقارنو ¼ري الرمق، ٕاىل ما عندو  42الوالØت املت�دة، 

�ش خيلص ت@�قى ميوت يف الزنقة، ما هيزوا حىت وا�د، احYا ما تنقارنوش 
الوالØت املت�دة وال ٔ�ورو�، هاذ اليش ت@�دا تدرجييا، هاذ اليش ما 

فلوس، ما ت@�iلش �لزربة، ت@�iل �لتكو�ن، ت@�iلش مبشلك دØل ال
  . هاذي ٔ�فاكر Xديدة واك�ن الرشاكة

مYني غتجي الهيلكوبرت مايش الطب@ب اAيل تيداوي املريض اAيل ت@سوق 
الهليكوبرت، وال �ايض Âهيا الاكزوال دØلها، ال مايش يه الطريقة هاذي 

  .مسائل Xديدة خصها حتط تدرجييا واحYا ¼اديني
ليا، واحYا ما زايدي¾ش Aلقدام رمبا تنرتاجعو، هذا رٔ�يك  ميل تتقول

وتن�رتمو، ت¾�iرتمو ولكن ما ت¾iقامسوش، ٔ#ن ميل تتقول ليا �ٓش درتوا؟ 
قلت ليك ٔ�ش در�، راه من الصباح ؤ�� تندوي معك، تنقول ليك ها 

س?يارة ٕاسعاف وو�دات اس?تعالية حبال مبثابة  330، ها 141
ها الهيلكوبرت، مايش العجب وليين هاذي مس�شفKات صغرية مiنق]، 

  .بداية
  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

اس?مترار اخلصاص يف أ#طر الطبية �لعامل القروي واجلبيل موضوع 
السؤال السادس، اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن ل³سط السؤال من 

  .فريق أ#صا� واملعارصة

        ::::ممممزيزيزيزيةةةةاملس�شار الس?يد محيد القاملس�شار الس?يد محيد القاملس�شار الس?يد محيد القاملس�شار الس?يد محيد الق
        . . . . gسم هللاgسم هللاgسم هللاgسم هللا

        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س
        شكرا السادة الوزراء،شكرا السادة الوزراء،شكرا السادة الوزراء،شكرا السادة الوزراء،

        السادة املس�شار�ن احملرتمني،السادة املس�شار�ن احملرتمني،السادة املس�شار�ن احملرتمني،السادة املس�شار�ن احملرتمني،
        الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،

يف البداية الزالت احلكومة Oاجزة عن تقدمي ٔ�جوبة ملموسة عن معض] 
اخلصاص يف املوارد ال³رشية الطبية �لعديد من اجلهات اليت تعاين العز� 

الهشاشة، ٔ�مام عزوف واOرتاض الطلبة أ#طباء عن العمل والفقر و 
  .�ملناطق النائية

ðا Öسائلمك، الس?يد الوز�ر، عام قامت به احلكومة خبصوص تزنيل 
من املوارد ال³رشية من  %70اخلارطة الصحية، وما مoٓل الزتاممك ٕ�يفاد 

  ٕاىل العامل القروي؟ 2015و 2014خرجيي 
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة Aلس?يد الوز�ر Aلجواب Oىل السؤال

        ::::الس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ة
        ....شكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  ما مoٓل الزتام الوزارة بتوجKه هاذ املوارد ال³رشية ٕاىل العامل القروي؟
دØل املوارد  %75حىت ل 70ٔ�وال، كنا ذHر� بoٔن الوزارة قالت بoٔن 

اAيل مشات Aلعامل القروي،  %53: 2013يف . مل القرويال³رشية غمتيش Aلعا
دØل املوارد ال³رشية اAيل اrذينا مشات Aلعامل القروي،  %81: 2014يف 

  . اAيل مشات Aلعامل القروي 75%: 2015
حصيح هاذ اليش ¼ري اكيف، ٔ#ن اخلصاص Ýول وفوقاش ما حصحت 

ك الرمق Oاود 9ين يعين rاصنا �rذو الرمق، وذا 75هاذ اليش ميل تنقولو 
  .، الناس اAيل تيخرجوا هاذي بداية(la retraite)الناس اAيل Æميش?يو ل 

9نيا، rذينا، مش@Yا يف اجتاه م�ارØت �وية، ٔ�ول مرة يف gرخي 
املغرب، املبارØت اجلهوية يعين التوظيف ف" خيص أ#طباء وف" خيص 

�ش هام ت@iوظفوا،  املمرضني، لك �ة �ة تيكون Âهيا م�اراة دØلها
  .وت@س?تعملوا املوارد ال³رشية Æميش?يوا وت@iو�وا فني اك�ن خصاص

  .شكرا
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        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب، فريق أ#صا� 
  .واملعارصة

        ::::املس�شار الس?يد عبد إالاله املهاجرياملس�شار الس?يد عبد إالاله املهاجرياملس�شار الس?يد عبد إالاله املهاجرياملس�شار الس?يد عبد إالاله املهاجري
        ....السالم Oليمكالسالم Oليمكالسالم Oليمكالسالم Oليمك
        �ر، �ر، �ر، �ر، الس?يد الوزالس?يد الوزالس?يد الوزالس?يد الوز

حصيح هاذ الkم اAيل تتقولوا ميكن حصيح ميكن ال، احYا ما تنعرفوش، 
ولكن احYا ت¾شوفو وتنعاينو الواقع اAيل تيع@شوه الساكنة دØل العامل القروي 
واملناطق اجلبلية، راه هاذ الناس تيعتربوا بoٔن هاذ الربامج اAيل تتقولوا راه 

ن هاذ الناس اAيل Oارفني Hيف لكهم ¼ري وعود وشعارات، �كونو واقعيني، #ٔ 
تيع@شوا، هام املترضر�ن رمق وا�د، هاذ الراXل يف اجلبل ٕاىل مرض ٔ�و ال، 
هو بعدا خشصيا ٕاىل مرض راه ما تيقول والو Oىل راسو ت@�قى ساHت صا�ر، 
ولكن ٕاىل مرض ليه وا�د من أ#والد دØلو �ش يوصل هذاك املريض، 

rاصو ٔ�وال يفكر يK³ع يش �اXة من  ذاك الوA Nلطب@ب وال Aلمص�ة، راه
 la)دارو بالش يوصل هذاك، ٔ#نه ا#ٔكرث مiرضر هو اAيل تيöلص 

visite) 10  ل املدينة �ش يوصلØلصوها الناس دöيH يلAل مرات اØد
لهذاك املاكن، وميل تيوصل هذاك املريض Aلمس�شفKات �ٓش تيلقى يف 

كونو واقعيني، Hيجي هاذ املس�شفى، الس?يد الوز�ر؟ راه ما تيلقى والو، �
اAيل   (ambulance)املريض، �ش يوصل بعدا حىت لهذا، را ما اكينة ال 

  ...كتوصلو Aلمس�شفى، يعين Hيجي بوسائل
ٓ الس?يد الوز�ر، H" شفiوا راه مرا �ام] Xات gشاحYة  �راه مؤخرا، 
دØل نقل البضائع، وXات حىت ٔ#مام املس�شفى، وما اك�ن اAيل -س?تق�لها، 

وNت يف الشارع، ووNوها الناس املارة، هاذي راه Hيعرفها الناس فاي و 
�ش?نو كتظنوا؟ٔ ��  ملغرب اكمل، يعين ٔ�ش?نو اAيل rاص دا�، هاذ الناس ٔ

�Øم وهو  4ٔ�Øم،  4و�اليا، الس?يد الوز�ر، راXل مسن ٔ�مام مس�شفى ٔ
�مام املس�شفى، اNيدان كتنخر يف اجلسد دØلو، الرXل دØلو Hيالكها ٔ

ٓ الس?يد الوز�ر، وراه اك�ن يف إالنرتنت، اNود Hيالك رXليه، و � 4اNود، 
�Øم قدام املس�شفى، وما -س?تق�لوش هاذ املس�شفى، يعين ٔ�ش?نو يف ٔ

  نظرمك، ٔ� الس?يد الوز�ر، ٔ�ش?نو، ٔ�ش?نو؟
ولكن ٔ�� اAيل كنظن، ٔ�� مسعت وا�د الترصحي دØلمك مؤخرا يف بعض 

رتوا والو يف الص�ة يف اxال القروي، هذا احملطات إالذاعية، ٔ��مك راه ما د
وكنمتىن مYمك وكنطلب مYمك، الس?يد الوز�ر، الوOد اAيل .  اOرتاف دØلمك

  .ختصصها وزارة الص�ة Aلعامل القروي 2016اعطيتوا، ٔ�ن هاذ 
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .تفضل الس?يد الوز�ر، لمك الرغبة يف الرد Oىل التعقKب؟

        ::::الس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ة
ال، اAيل قلت ٔ�� يف الرب�مج، سولوين فني نقط الضعف، وحصيح، 
قلت احلاXة اAيل ندمت Oلهيا، ما زد�ش فهيا Aلقدام، يعين املغرب لكو، 

ما  -رمبا ¼الط  -احلكومات املتعاق�ة يه العامل القروي، ما عطيناهش 
  .وتنoٔكدو ٔ�ماممكعطيناهش حقو اAيل -س?تاهل، هاذ اليش قلتو، 

9نيا، ما rاصناش هاذ اليش اAيل قلت، رمبا اك�ن، حبال اAيل قلت ليا 
�� رمبا تنقول حصيح، حىت ٔ�� تنقول ì رمبا اك�ن، وليين ٔ�� اAيل مoٔكد ٔ�كرث ٔ
مYك ٔ�ن هاذ احلاالت فرادية معزو�، ما rاصناش، مYني تتقولوا، مYني 

. ، ما اك�ن والو، ٕايوا دا� صايفت¾سمعك ت¾iعجب، تتقولوا هاذ املس�شفKات
واش بصح ما اك�ن والو، والو، والو؟ ما اك�ن ال مس�شفى، ال طب@ب، ال، 

ال، ..؟ ما اكي¾ش، واش تقريبا، وال ما اكي¾ش؟ وا ت��دا..يف املغرب لكو
.. شوف، هللا �رىض Oليك، النقائص اكينني، املشالك اكينني، ¼ري rاصنا

@شوف، هاذ اليش اAيل تتقول ¼ادي حيامكوك يعين، املواطن راه ت@سمع وت 
  .Oليه، غيعرفوك بoٔن هاذ اليش اAيل تتقول ¼ري حصيح

اكينني مس?توصفات مغلوقة، حصيح، اكينني أ#ماHن اAيل �قصة فهيم 
التجهزيات، حصيح، اكينني اAيل جمهز�ن، وتيöدموا أ#طباء، Xلهم من هاذ 

�زهاء، رشفاء، وت@iلكفوا بoٔ¼ىل  املنرب اAيل تيقولوا اس?تق�لومه، لكهم Xلهم،
  .يشء عند إالÖسان، هو حصتو، هو حKاتو

  .شكرا الس?يد املس�شار

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

، اللكمة ٔ#�د "وضعية املس�شفKات"منر ٕاىل السؤال املوايل موضوOه 
السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل موالي 

  .تفضلادر-س، 

        ::::املس�شار الس?يد موالي ادر-س احلس?ين Oلوياملس�شار الس?يد موالي ادر-س احلس?ين Oلوياملس�شار الس?يد موالي ادر-س احلس?ين Oلوياملس�شار الس?يد موالي ادر-س احلس?ين Oلوي
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

        الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

خخخخواين املس�شار�ن واملس�شارات،واين املس�شار�ن واملس�شارات،واين املس�شار�ن واملس�شارات،واين املس�شار�ن واملس�شارات،         إإإٕا
رمغ اxهودات اليت تقومون هبا ال زالت بعض املس�شفKات تعاين من 

اجب، ق] أ#طر والتجهزيات والتجهزيات الطبية، �هيك عن ٕاهامل ٔ�داء الو 
توفKت مؤخرا س?يدة يف مس�شفى الريصاين، ومس�شفى : Oىل سK³ل املثال

  .جامOة الس?يفة ال يوXد فKه طب@ب �اليا
وOليه Öسائلمك، الس?يد الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت س�öiذوهنا 

  لتحسني واقع املس�شفKات واملراكز الصحية يف العامل القروي؟
  .وشكرا
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        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . د املس�شارد املس�شارد املس�شارد املس�شارشكرا الس?يشكرا الس?يشكرا الس?يشكرا الس?ي

  .اللكمة Aلس?يد الوز�ر لٕالXابة عن السؤال، تفضل

        ::::الس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ة
        ....شكراشكراشكراشكرا

�� قلت يف العامل القروي، املشلك دØل الص�ة هو ثالثة دØل احلواجي، ٔ
اك�ن الب¾Kات التحتية، املوارد ال³رشية، Ýم Xدا، اك�ن التجهزيات : ٔ�ربعة

  .البيوطبية، واك�ن احلاكمة والتدبري
" خيص املوارد ال³رشية، قلنا ì، تند�رو جمهود، ذاك اليش اAيل فف

 %81، والعام اAيل داز  75، 70عند� يف املوارد ال³رشية، يعين ٔ�كرث من 
  .دØل املوارد ال³رشية Æمتيش لكها Aلعامل القروي

هاذ العام، �ش جنهزو هاذ املس�شفKات الصغرية واملوجودة والنائية يف 
ية، العامل القروي، اrذينا من احلكومة مليار درمه، مليار املناطق اجلبل 

  .  درمه ¼ري دØل هاذ التجهزيات دØل هاذ املس�شفKات دØل العامل القروي
ما ¼اد-ش حنلو املشلك، حصيح، وليين ¼اد�ن يف .. يعين، تدرجييا عن

�ظن... اجتاهٔ ���ظن ¼اد�ن يف Äجتاه الصحيح -رمبا ٔ�� ¼الط  - ٔٔ ��ٔ..  
  .كراش

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

  .اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك

        ::::املس�شار الس?يد عبد الرمحن اNر-املس�شار الس?يد عبد الرمحن اNر-املس�شار الس?يد عبد الرمحن اNر-املس�شار الس?يد عبد الرمحن اNر-يسيسيسيس
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،
�خخخخواواواوايتيتيتيت املس�شارات،  املس�شارات،  املس�شارات،  املس�شارات، ٔ�ٔٔ��ٔ        
خخخخواين املس�شار�ن،واين املس�شار�ن،واين املس�شار�ن،واين املس�شار�ن،         إإإٕا
   ¼ري الس?يد الوز�ر،¼ري الس?يد الوز�ر،¼ري الس?يد الوز�ر،¼ري الس?يد الوز�ر،

الرصا�ة اAيل معهودة فKمك ما يف احلقKقة هاذ اجلهد اAيل معلتوا Oليه و 
ولكن القطاع دØل الص�ة لكنا كنعرفوه بoٔنه Oاىن .ميك¾ش ينكرها يش وا�د

الكEري واك�ن Æراكامت كثرية Xدا يف هاذ القطاع هذا، و�لتايل اكن وا�د 
املناطق اAيل ما اrذا´ش احلق دØلها وهذا ٕاشاكل Hبري، وهاذ احلكومات 

حنامكوك، الس?يد الوز�ر، بو�دك اليوم Oىل هاذ اAيل مiعاق�ة ما ميك¾ش لينا 
  .املشالك اAيل وقعت

  . gفKاللت-بغيت نعطي بعض أ#مE]، الس?يد الوز�ر، مكثال درOة
  الس?يد الوز�ر، 

اكنت التوسعة دØل س?يدي حسا�ن اAيل حلد ا#ٓن مازال مiعرثة واقفة، 
اHورة، يف الس?يد الوز�ر، بغيت هنرضو Oىل الساكنري يف هاذ املنطقة يف ز 

ورزازات، يف تنغري، يف الراش?يدية ولو ساكنري، واكن التعهد دØلمك، الس?يد 

الوز�ر، �ٓنذاك يف وا�د اجلو� دØلمك Oىل الساكنري دØل ورزازات، حلد 
ا#ٓن، الس?يد الوز�ر، الساكنري مازال مiعرث، مايش ¼ري الساكنري Oدة 

�ٓليات.  
�ر، ؤ�نO Òىل Oمل هبا هو ٕاشاكلية ٔ�خرى اAيل كنع@شوها، الس?يد الوز

�نه مجموOة دØل أ#طباء، ٔ�� ما كنقولش لكيش، Hيفام قلت اك�ن �س، اك�ن ٔ
مواطنني، اك�ن �س اAيل هللا جيازهيم خبري، ولكن اك�ن وا�د اxموOة دØل 
الناس اAيل ساحمهم هللا، اAيل Hيجي يدوز ثالث ٔ�Øم وrØذ الطيارة و�رجع، 

@ب هذا Oىل ثالث ٔ�Øم يقولوها لينا، راه عيب واش Hيتöلص هاذ الطب 
  . وOار ٔ�نه جيي يدوز وا�د ثالث ٔ�Øم ومييش

        الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، 
بغينا مYمك ´شخيص حقKقي Aلوضعية دØل املناطق اAيل ترضرت، 
واحYا كنعرفو فKمك ٕاىل عطيتوا اللكمة كتوفKوا هبا، بغينامك توفKوا هبا ٔ�مام هاذ 

اس �كون ´شخيص حقKقي لهاذ املنطقة، Oانت القاOة هاذي قدام هاذ الن
  .الكEري

ملرا¶ش،  H(transfert)يوصلوا لس?يدي حسا�ن  (transfert)عند� 
ملكYاس،  H(transfert)يوصلوا ملس�شفى دØل موالي Oيل الرشيف 

(transfert)  ا وليدتنا وعياالتنا لك يشYلر�ط، احA(transfert)  ولينا
  . محبال اAيل كرنHبو يف الس�Kا

فلهذا ٔ�� مايش كنقلل ٔ�و كنقرص من اxهودات، اك�ن جمهودات ولكن 
  .اك�ن خصاص Hبري، البد ٔ�ننا نتعاونو فKه

هرضتوا Oىل املس�شفKات اجلامعية، ولكن Oىل أ#قل املس�شفى اAيل 
س?نني هادي �ش عطت امجلاOة ٔ�عطت  6اك�ن دØل Äخiصاصات، 

Øلوجود دA لوزارة، بغينا خيرجA ىل أ#رضO صاصات، �شiخÄ ل هاذ
أ#قل نعاونو هاذ املناطق، راه ما مينكش يبقاوا هاذ الناس دامئا Hي�Yقلوا من 

درمه  2000ب  (la visite)هاذ املدن Aلمدن الكربى، راه كتطيح Oلينا 
  ...درمه، راه مايش حبال اAيل كتطيح Oليه ب 4000و

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . Ïى الوقتÏى الوقتÏى الوقتÏى الوقتشكرا Aلس?يد املس�شار، اشكرا Aلس?يد املس�شار، اشكرا Aلس?يد املس�شار، اشكرا Aلس?يد املس�شار، ا����هت هت هت هت 

  .اللكمة Aلس?يد الوز�ر Aلرد Oىل التعقKب

        ::::الس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ة
        الس?يد املس�شار، الس?يد املس�شار، الس?يد املس�شار، الس?يد املس�شار، 

لك ما Xاء Oىل لسانو، ¼ري �ش نقول ليه اÂهنار زرت ذيك املنطقة، 
اكن مشلك دØل املس�شفKات يف الريصاين، اكن مشلك دØل مس�شفى يف 

  .تنغري، ٕاىل عقلت
ديدة، rلينا ورزازات، ورزازات ال، ٔ�� كنقول فني املس�شفKات اجل

اAيل كت³ىن دØل  (c’est une annexe)اك�ن مس�شفى، اك�ن هذاك 
التخصصات، خفذينا قرار ٔ�نه ¼ادي يت³ىن مس�شفى يف الريصاين، غيت³ىن 
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  .مس�شفى يف تنغري، وهام يف طور إالجناز، ٕان شاء هللا
  .شكرا

        : : : : الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        .  .  .  .  شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

موظفو قطاع " قطاع الص�ة، منر Aلسؤال الثامن موضوOه دامئا يف
  ".الص�ة

اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من مجموOة الكونفدرالية اNميقراطية 
  .Aلشغل لتقدمي السؤال، تفضل الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلق �@ساناملس�شار الس?يد عبد احلق �@ساناملس�شار الس?يد عبد احلق �@ساناملس�شار الس?يد عبد احلق �@سان
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        �ن احملرتمني،�ن احملرتمني،�ن احملرتمني،�ن احملرتمني،السادة والس?يدات املس�شار السادة والس?يدات املس�شار السادة والس?يدات املس�شار السادة والس?يدات املس�شار 

        الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، 
gس³ب تغي@ب احلوار بقطاع الص�ة ملا يقارب الس?ن�ني، وكذO ìدم 

، rاضت الكYفدرالية اNميقراطية Aلشغل 2011يوليوز  5تطبيق اتفاق 
مدينة، �ٕالضافة  77مبعية �لفاهئا �ر�مج نضايل ابتدٔ� بوقفات احiاجKة يف 

مرب، وهاذ اليش لكو يف قطاع د-س 10لٕالرضاب الوطين اAيل اكن هنار 
حساس اAيل عندو ارتباط �لص�ة دØل املواطن، لكYمك، الس?يد الوز�ر، مل 

  .حترHوا ساكنا
ماذا تعزتمون القKام به حلل مشالك العاملني يف القطاع، : ðا Öسائلمك

ولكن ٔ�يضا لتجن@ب املواطنني ضياع وقت مثني وخصوصا ف" يتعلق 
  بصحهتم؟

  .�رشكرا الس?يد الوز

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة Aلس?يد الوز�ر لٕالXابة Oىل السؤال

        ::::الس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ة
شكرا Aلس?يد املس�شار احملرتم اAيل طرح السؤال ف" خيص املهنيني اAيل 
Hيلعبوا وا�د اNور Ýم Xدا اAيل ك¾شكرمه الشكر اجلزيل والثناء اخلالص 

  .هOىل لك ما يقومون ب
�وال، مايش مل حنرك ساكنا، يعين هاذ االتفاق اAيل اك�ن يف يوليوز، ٔ
�اولنا ما ٔ�مكن ف" خيص وزارة الص�ة اAيل يف ٕاماكننا راه خرجYاه، مEال، 
اكنت القانون دØل ٕا�داث مؤسسة احلسن الثاين موجود فاكن rاصها 

�نه  خترج ٕاىل الوجود، بدات Äش?تغال دØلها واكن ÄجÒع البار�ةٔ
غيبداوا يف ختفKضات القطار، ¼ادي يبداوا التخفKضات يف Öسب الفائدة 

 5يف الشهر يف  1200، م�Yة التفوق %�2.5ش الولوج ٕاىل السكن ب 

  .. س?نني، ٕاىل �ٓخره، فهاذي رمبا ¼ادي يلعن Oلهيا الس?يد

�وال، تعديل املرسوم وهذا Ýم Xدا، املرسوم اAيل Oدلناه يف  -ٔ2012 ،
  م املتعلق �لتعويضات عن احلراسة وإاللزامKة واملداومة؛تعديل املرسو 

  ؛%950نيا، الرفع من م�الغ التعويض عن احلراسة واخلدمة ب  -

ٕاضافة ختصصات طبية ٔ�خرى ٕاىل قامئة التخصصات الطبية اAيل ما  -
 اكن�ش، اكنوا ت@Yاديوا هبا الشغي]؛

ملراكز ٕاضافة أ#ساتذة الباحEني والطلبة اAيل ما اكنوش مقميني � -
 Äس�شفائية اجلامعية؛

 اك�ن كذì الرفع من التعويض عن أ#خطار املهنية؛ -

الرفع من التعويض عن التخصص لفائدة أ#طباء Äخiصاصيني، ٕاىل  -
�ٓخره؛ 

  . ت@Yاديوا به الشغي] الصحية اAيل اكنوا (LMD6)نظام ٕاقرار  -
Øل د 4ا#ٓن يف الربملان يف اAلجنة تناقش مع إالخوان وأ#خوات 

دØل  (Kinésithérapeutes)القوانني دØل املمرضات واملمرضني دØل 
  . املوNات ودØل املناولني Aلمنتات الصحية

فهذه لكها خرجت Aلوجود، �لعكس حصيح عندك فهيا احلق ٔ�نه تغيري 
�قKة، ٕاضافة درXة Xديدة  509ٕاىل  336الش?بكة Äس?تداللية يعين من 

م املعاهد، توحKد نظام التقاOد �ملراكز rارج السمل، معاد� دبلو 
هذه لكها مسائل تناقش Oىل الصعيد .. Äس�شفائية، التعويض عن

الوطين، واحYا مس?تعد�ن Öسامهو فهيا، ٔ#ن هذه مسائل ٔ�فقKة، ولكن ذاك 
  . اليش اAيل قدينا ند�رو يف وزارة الص�ة، راه در�ه

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
            ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

لمك اللكمة، الس?يد املس�شار، يف ٕاطار التعقKب، الس?يدة املس�شارة 
 .تفضيل

        ::::املس�شارة الس?يدة رXاء الكساباملس�شارة الس?يدة رXاء الكساباملس�شارة الس?يدة رXاء الكساباملس�شارة الس?يدة رXاء الكساب
        ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

        الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
شكرا الس?يد الوز�ر، يعين كنعرتفوا بoٔ�مك مقمت مبجهودات، ولكن 

  . بoٔن ما قديتوش تطبقوا مضامني اتفاق يوليوز لكوكتعرتفوا 
مEال عطيتوا املثال دØل الش?بكة Äس?تداللية  - كام قلتوا  - ولكن 

                                                 
6 Licence, Master, Doctorat  
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ل دا� مايش  2011، كنعتقد بoٔن من 509تبدل ب  �336ل¾س?بة لÎٔطباء 
�ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن . مربرة ٔ�ن ما �كونوش در� فهيا يش خطوات ٕاىل أ#مام

اAيل اكينة يف املضامني دØل االتفاق اAيل يه يف احلقKقة مجموOة دØل النقط 
        . ما تدار فهيا والو

Æلكمتوا Oىل املؤسسة دØل أ#عامل ÄجÒعية، حصيح، ولكن مؤسسة 
أ#عامل ÄجÒعية فهيا rلل يف ال�س?يري ؤ�نO Òارفني، يعين هاذ اليش اAيل 

و لو، ولكن يف ال�س?يري قلتوا مزØن، بطبيعة احلال ما ميكن لنا ٕاال نصفق
        . دØل املؤسسة اك�ن و�د اخللل Hبري

�ل¾س?بة لوا�د اxموOة دØل النقط �يق Oالقة، �ل¾س?بة لنظام 
(LMD)  ،كو�ن املمرضني واملمرضاتÆ ده �ل¾س?بة ملراكزÒحصيح، مت اع

    . ولكن اك�ن ما مطبقش �لطريقة املثىل اAيل احYا تنطلبو مهنا
اك�ن املسoٔ� اAيل احYا وا�د اxموOة دØل النقط، اك�ن ف�ات  9نيا،

الس?يد الوز�ر، يف ٔ�ول لقاء كنتوا درتوه مع النقا�ت، من  ،ٔ�خرى، ونذHرمك
بعد تنصيبمك Hوز�ر Oىل القطاع، قلتوا بoٔن العنرص ال³رشي يعين هو ٔ�مه 

ولÎٔسف rالل هاذ . �اXة �ل¾س?بة لٕالصالح دØل املنظومة الصحية
والية دØلمك ٕاىل �د الساOة ما ك¾شوفو ٕاال التحريض ضد الشغي] ال

الصحية، كنصفق لمك ا#ٓن جKتوا ك�شكروا الشغي] الصحية، ولكن هاذ 
اليش ما Hيتقالش rارج هذه الق�ة لÎٔسف، وهذا يعين نتج عنو وا�د 
اxموOة دØل املضايقات وÄعتداءات Oىل الشغي] الصحية يف مجيع تقريبا 

        . راكز Äس�شفائية والصحية يف املغربامل
ٕاذن، الس?يد الوز�ر، احYا Öسائلمك Oىل جتميد احلوار ملدة س?ن�ني، فهل 
ٕاذا اكنت عندمك نية صادقة حلل املشالك احلقKقKة؟ كنعتقد بoٔن ما ¼اد-ش 

        . ميكن لمك متش?يوا لÎٔمام ٕاذا ما شاركتوش الفرقاء ÄجÒعيني
        .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . كرا الس?يدة املس�شارةكرا الس?يدة املس�شارةكرا الس?يدة املس�شارةكرا الس?يدة املس�شارةشششش

  .الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Oىل التعقKب

        ::::الس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ة
ميل تتقول ليا rلل يف ال�س?يري وٕاذن اxلس إالداري Øاله داز هاذي 

ما فهم�ش، rلل يف ال�س?يري  (CDT7)س?"نة وحبضورمك وحبضور يعين 
        .وتتحرضوا ويعين هذا جعب

Ä يل اكن بدون، 509ٕاىل  336س?تداللية من 9نيا، الش?بكةAع اKالتوق ،
اكنت ¼ري �ش يدوز هنا، وٕاذا به النقا�ت تيطالبوا ٔ�نه يتöلصوا Oليه، هذا 
�ساند، ولكن rاصنا �رجعو لالتفاق وrاصة مع وزارة ٔ ��حقهم، ٔ�� معهم، ٔ

        .املالية
�Øم  10 9نيا، ميل تتقول ليا مشاركة الفرقاء، Øاله بدينا، بدينا هاذئ

                                                 
7 La Confédération Démocratique du Travail 

Öس?تق�ل Oاود 9ين  2016اس?تق�لنا النقابة أ#وىل وٕان شاء هللا ابتداء من 
        .يف جوالت مايش Xديدة، يف  جوالت ٔ�خرى

        .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

  . السؤال املوايل، الس?يدة املس�شارة ٔ�رجوك الس?يدة املس�شارة
، "ات الصحية �لعامل القرويÄرتقاء �خلدم"السؤال املوايل موضوOه 

اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لÎٔحرار، 
  .فليتفضل ٔ��د السادة املس�شار�ن ل³سط السؤال

        ::::املس�شار الس?يد حلسن ادعياملس�شار الس?يد حلسن ادعياملس�شار الس?يد حلسن ادعياملس�شار الس?يد حلسن ادعي
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمات،السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمات،السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمات،السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمات،

        الس?يد الوز�ر احملرتم، الس?يد الوز�ر احملرتم، الس?يد الوز�ر احملرتم، الس?يد الوز�ر احملرتم، 
رمغ اxهودات اجلبارة اليت تبذلوهنا لالرتقاء �خلدمات الصحية �لعامل 
القروي، ٕاال ٔ�ن هناك بعض أ#قالمي يف املغرب العميق ال Æرىق ٕاىل املس?توى 

gفKاللت، ؤ�خص �Hðر ٕاقلمي تنغري اðي الزال - املطلوب، مEال �ة درOة
  .يعاين

        الس?يد الوز�ر احملرتم، الس?يد الوز�ر احملرتم، الس?يد الوز�ر احملرتم، الس?يد الوز�ر احملرتم، 
لوضع الصحي Oىل هذه احلا� املزرية، اليت ٕاىل مىت س@�قى هذا ا

�صبحت مEار احiاXات Hبرية لساكنة إالقلمي؟ٔ  
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة Aلس?يد الوز�ر لٕالXابة Oىل السؤال

        ::::الس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

ت¾شكرك، الس?يد املس�شار احملرتم، ميل تتقول رمغ هذه اxهودات 
جلبارة، وٕاذا هبم مرة مرة ت¾سمعوا ما اك�ن والو وما غيكون والو ؤ�نمت ا

فاشلني، ت¾شكرك، ولكن قلت رمغ هاذ اليش راه اك�ن اخiالالت واك�ن 
  .نقائص، ؤ�� معك يف هذا الشoٔن هذا

فف" خيص ٕاقلمي تنغري، بال ما �رجع Aلعامل القروي ¶لك، قلنا ما اrذاش 
يح، قلنا اك�ن تفاوgت وفوارق بني العاملني حقو، قلنا فKه اخiالالت حص 

  .احلرضي والقروي، حصيح، وهاذ اليش ت@iصحح تدرجييا
ف" خيص �ش �رجعو لتنغري، تنغري rذينا قرار �ش يت³ىن مس�شفى 

رس�ر ملصل�ة الطب النفيس فهيا، حىت مصل�ة الطب النفيس،  120دØل 
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البناء ابتداء من  متت صفقة الهندسة وهو يف طور اNراسة، وغيبدا
  . ، هذا ف" خيص2016النصف الثاين دØل 

Hيلومرت Oىل تنغري، توس?يع املركز  50ولكن كذì بومYداس اAيل 
، واك�ن تتعرفوا %70الصحي مع دار الوالدة اAيل وصل أ#شغال دØلو 

رس�ر ٔ�Öشئ، �ز �لتجهزيات البيو  45مس�شفى قلعة مكونة اAيل فKه 
ل³رشية، كن�س?ناو ¼ري التدشني دØلو �ش ´س?تافد مYو طبية، �ملوارد ا

  .الساكنة
  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

  .اللكمة Aلس?يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس?يد حلسن ٔ�دعياملس�شار الس?يد حلسن ٔ�دعياملس�شار الس?يد حلسن ٔ�دعياملس�شار الس?يد حلسن ٔ�دعي
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،
لمي تنغري، ٕاال ٔ�شكرمك، الس?يد الوز�ر احملرتم، Oىل جوا�مك ف" يتعلق ٕ�ق

من اNس?تور �كفل احلق يف  31ٔ�نين ٔ�رغب يف تذكري� مجيعا بoٔن الفصل 
العالج والتغطية الصحية مجليع املغاربة Oىل قدم املساواة سواء �ملدن ٔ�و 

  . القرى
ويف هذا إالطار ٔ�´ساءل، الس?يد الوز�ر احملرتم، Hيف مEال ٕاقلمي ٕاكقلمي 

 يتوفر Oىل عرض حصي يف املس?توى؟ تنغري gشساعته وكثافiه الساكنية ال
حKث ´ش?تيك الساكنة من مشالك �مجل]، Oىل رٔ�سها النقص احلاد يف 
أ#طر الطبية واÂمتريضية، �ٕالضافة ٕاىل اخلصاص املسل يف مجموOة من 

  .التخصصات، �هيك عن ق] املمرضني
كام ن�ساءل، الس?يد الوز�ر، Oىل مصري املس�شفى إالقلميي اجلديد 

   اðي س?بق ووOدمت �فiتا�ه شهر ش?ت¾رب املايض؟ لتنغري
ٕان مشلك املداومة ليال، الس?يد الوز�ر، -شلك هاجسا حقKقKا 
Aلمرىض وطب@ب املداومة Oىل السواء، gس³ب توافد العديد من املرىض 

  . واملصابني، مما يقلل من جودة اخلدمات الصحية املقدمة
دة يف صفوف أ#Ýات ؤ�طرح كذì تنايم ظاهرة الوفKات عند الوال

وأ#طفال، نظرا لسوء ظروف Äس?تق�ال وصعوبة التنقل ٕاىل املراكز 
  . الصحية

مشلك �ٓخر يقض مضجع هذه الساكنة ويتعلق أ#مر �خلصاص يف 
أ#دوية والتجهزيات والوسائل الطبية، Oىل غرار �از الفحص �ٔ#شعة 

نا اAيل rارس �ش الساكنري، الساكنري يعين هاذوك قالوا خرس، وجKبوا ل 
gفKاللت ¼ري جKبوا لنا ¼ري وا�د rارس ونصاوبوه، -نصاوبوه، احYا يف درOة

  .احYا راه ما عند�ش الساكنري والناس تتعاين rاصهم ي¾iقلوا
فضال عن سوء املعام] اليت يتعرض لها املواطنني واحملسوبية والزبونية، 

oٔخرو هذا، نلوحو هذا يعين راه اكينة حمسوبية يعين ¼ادي Öس?بقو هذا، ن
  . نصيفطوه، يعين هاذ اليش راه مايش معقول

هذا ويعاين ساكن ٕاقلمي تنغري من مYعهم من Äس?تفادة من rدمات 
املس�شفى اجلهوي �لراش?يدية، بعض احلاالت، وورزازات حKث Æرفض 

  ٕادارهتام اس?تق�ال ساكنة هذا إالقلمي، فٕاىل ٔ��ن يتو�ون؟ 
gفKاللت، وهيم -د الوز�ر، هو Oام جبهة درOةهذا الوضع املرتدي، الس?ي

جامOات Oديدة مبا فهيا تلمي، ٔ�مسمر�ر، �ٓيت هاين، بومان، القلعة، 
  . ٕاكنيون، ٔ�لنيف، gغزوت، ت@Yدة، gزار�ن، زاHورة، مKدلت، و¼ريها

ðا نلمتس مYمك ٕاىل املزيد من العناية لهذه اجلهة اليت تعد أ#فقر يف 
  . بالد�

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس?يد رئ@س االس?يد رئ@س االس?يد رئ@س االس?يد رئ@س ا
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

ìب، الس?يد الوز�ر، ٕاذا رغبمت يف ذKىل التعقO لمك احلق يف الرد.   
  . شكرا الس?يد الوز�ر

ا#ٓن �ٓخر سؤال خبصوص قطاع الص�ة، وموضوOه اخلصاص يف 
املس?توصفات، اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق اNس?توري 

  .لاNميقراطي ÄجÒعي لتقدمي السؤا
  .تفضيل الس?يدة املس�شارة

        ::::املس�شارة الس?يدة Oااملس�شارة الس?يدة Oااملس�شارة الس?يدة Oااملس�شارة الس?يدة Oا����شة �ٓيتعالشة �ٓيتعالشة �ٓيتعالشة �ٓيتعال
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        السادة والس?يدات املس�شارات واملس�شار�ن،السادة والس?يدات املس�شارات واملس�شار�ن،السادة والس?يدات املس�شارات واملس�شار�ن،السادة والس?يدات املس�شارات واملس�شار�ن،
        الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،

ٕان املت��ع لٕالشاكلية الصحية ببالد� يقف Oىل حقKقة ميكن اعتبارها 
ة الرتابية �ملس?توصفات واملس�شفKات، سلبية، ويه ضعف التغطي

خصوصا �ملناطق النائية والقروية، وحىت يف احلاالت اليت تتوفر فهيا 
البناØت املعدة Aلمس?توصفات تفiقر هذه امل¾شoٓت ٕاىل التجهزيات وأ#طر 

  .الطبية املتخصصة، حKث يصطدم املواطن بY³اØت وXدران ال حKاة فهيا
        الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، 
واعون هبذه املشلكة، البد ٔ��مك مطلعون Oىل حقKقة الوضع، البد ٔ��مك 

خصوصا �ملناطق القروية واجلبلية النائية، فoٔي مقاربة Aلوزارة ملوا�ة 
مشالك اخلصاص اðي هيدد حصة املواطن �ملناطق القروية، وخصوصا مهنا 

  اجلبلية النائية؟
  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارة
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 .مة Aلس?يد الوز�ر، تفضل الس?يد الوز�ر لٕالXابةاللك

        ::::الس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ةالس?يد وز�ر الص�ة
        ....شكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمة

س?بق يل ٔ�رشت ٔ�ن مشلك العامل القروي، مiفقني، اك�ن تفاوgت، اك�ن 
قلنا، ٔ�وال، ف" خيص املوارد ال³رشية، . فوارق بني العاملني احلرضي والقروي

  .Æميش?يوا Aلعامل القروي %81م اAيل داز وقلت ì تذHرت ٔ�� العا 70%
دØل أ#دوية اAيل  %930نيا، ف" خيص أ#دوية رمغ املشالك ٔ�نه 

وصلت ٕاىل �دود الساOة املزيانية دØلها Oىل مس?توى وزارة الص�ة تفوق 
  . Æمتيش Aلعامل القروي %30دØل املليار درمه،  2

وقلتهيا،  - مايش البناء 9لثا، ف" خيص الب¾Kات التحتية، راه املشلك 
ٔ#ن تن�اولو فني ¼ادي �كون البناء rاص �كون  -الس?يدة املس�شارة 

  . عند� موارد gرشية، وrاص �كونوا التجهزيات البيوطبية
مس?توصف  257س?نني اكن عند�  7س?نني وال  6ٔ#ن دا� راه مYذ 

 ومركز حصي مغلق، ابدا ت@Yقص تدرجييا ودا� يف �دود هذا اليوم اAيل
مغلقة �لك رصا�ة،  87، ما نعرف واش 100تندوي معك عند� حوايل 

ٔ#ن ما اكي¾ش املوارد ال³رشية، واكينني مس?توصفات ٔ�خرى اAيل rدام فهيا 
¼ري املمرض وال ممرضة، حبال هاذ اليش اAيل ما رشت@ش ليه يف هاذ اجلهة 

مث  اAيل تتدوي Oلهيا، ٔ�مغاس، ٕاىل �ٓخره، فهذه لكها ٔ�مور تصحح تدرجييا
  . �لتدرج

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

 .الس?يدة املس�شارة، يف ٕاطار التعقKب تفضيل، الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد محمود عرشاناملس�شار الس?يد محمود عرشاناملس�شار الس?يد محمود عرشاناملس�شار الس?يد محمود عرشان
        . . . . شكرا، الس?يد الرئ@س، Oىل اجلواب دØلمك Aلسؤال اAيل طرحYاه Oليمكشكرا، الس?يد الرئ@س، Oىل اجلواب دØلمك Aلسؤال اAيل طرحYاه Oليمكشكرا، الس?يد الرئ@س، Oىل اجلواب دØلمك Aلسؤال اAيل طرحYاه Oليمكشكرا، الس?يد الرئ@س، Oىل اجلواب دØلمك Aلسؤال اAيل طرحYاه Oليمك

يو بغيت ¼ري نقول Aلس?يد الوز�ر والسادة الوزراء ٔ�ن ملا كنج 
�ملالحظات دØلنا مكمثلني دØل أ#مة املغربية، مايش �ش ننقصو من 
اxهودات اAيل تتقوم هبا احلكومة دØل اململكة املغربية، بل ٔ#ن اك�ن هناك 
اÖشغاالت دØل املمثلني دØل أ#مة، اAيل كتطرح Oلهيم يف اNوا�ر دØهلم 

  .Äنتöابية
وها، وكنعرفو املعرفة دØلمك اNقKقة احYا كنعرفو إالHراهات اAيل كتتحمل

�ملشالك الصحية، ولكن، يف نفس الوقت، كنبغيو احYا كذì، نطرحو 
Oليمك بعض أ#مور اAيل يه �ل¾س?بة لينا كتبان لينا Oىل ٔ�هنا اكرثية، �ل¾س?بة 

  .لبعض املناطق، وrاصة يف اxال الصحي
Aا كنبغيومك تصربوا معا� يف أ#س?ئ] اYفاح ،ìðيل كنطرحوها، ولكن و

يف نفس الوقت rاصمك تعرفوا Oىل ٔ�ننا لكنا معنيني، حكومة وممثلني دØل 
الساكن، �ملشالك اAيل يه مطرو�ة يف القطاOات ÄجÒعية �خلصوص، 
وrاصة ف" خيص هاذ اxال دØل الص�ة، ٔ#ن امجليع Hيعرف Oىل ٔ�ن 

  ".العقل السلمي يف اجلسم السلمي"
طلبوا مYمك، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن Æكون وا�د العناية وìð احYا كن 

rاصة ووا�د ÄهÒم rاص �لعامل القروي، اAيل هو rاصنا نعرتفو هباذ 
القضية، Ýمش مYذ بداية Äس?تقالل ٕاىل ا#ٓن، ولهذا فالبد من العمل يف 

  .هاذ الباب هذا
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

شكرا الس?يد الوز�ر، ٔ�شكرمك، الس?يد الوز�ر، Oىل  الس?يد الوز�ر؟
  .مسامهتمك يف هذه اجللسة

ا#ٓن، منر ٕاىل قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طر، 
تفامق بطا� خرجيي "والسؤال أ#ول املوXه ٕاىل الس?يد الوز�ر، موضوOه 

  ".اجلامعات يف بالد�
أ#صا� واملعارصة لطرح اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق 

  .السؤال، تفضل �ٓ اليس ٔ�محد

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زي
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،
خخخخواين املس�شار�ن،واين املس�شار�ن،واين املس�شار�ن،واين املس�شار�ن،         إإإٕا

¶شف �ٓخر ٕاحصائيات املندوبية السامKة Aلتخطيط تفامق بطا� خرجيي 
  .التعلمي العايل

تعزتمون Ö ìðسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن حفوى إالجراءات اليت 
  القKام هبا Aل�د من هذه البطا�؟

  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا Aلس?يد املس�شارشكرا Aلس?يد املس�شارشكرا Aلس?يد املس�شارشكرا Aلس?يد املس�شار

  .اللكمة Aلس?يد الوز�ر لٕالXابة عن السؤال

        ::::الس?يد حلسن اNاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طرالس?يد حلسن اNاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طرالس?يد حلسن اNاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طرالس?يد حلسن اNاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طر
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

        ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار
ٔ#ن Hون قرييت ذيك  ،%60مزØن بعدا اAيل ما قريت@ش ذيك 

ال، راها اكينة يف . ، غنقول ì راه دØل اليو�ن مايش دØل املغرب60%
  ...الورقة، اكال، امحلد �، ما قري�هياش

إالشاكلية املطرو�ة هو مYني جKنا، الس?يد املس�شار، املدرXات وراك 
كتعرفها قالل، ما اكفKي¾ش، Oدد أ#ساتذة اAيل اكن ت@iعطى Aلامعات ما 
اكفKي¾ش، البحث العلمي ما اكÖش Hيمتول، احYا تنعاجلو هاذ إالشاكليات، 
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ها مرا¶ش كتعرفها، حشال كنب¾Kو من مدرج ا#ٓن؟ وٕان شاء هللا، هاذ 
السؤال Xاي Oىل gمYصورت، العرض الرتبوي، قول يل، �� Oليمك، 

، الس?نة أ#وىل والثانية سري للكية ا#ٓداب وال احلقوق وال العلوم، وXدة
  ..طنة، ٔ�اكد�ر، لك يش يف املغرب، Hيف Hيف

ورضوري Æكون البطا�، ولكن البطا�، املندوبية السامKة Aلتخطيط 
، 20.3%، (niveau supérieur)�اميل الشهادات : 2013ها يه، 

2014 :20%.  
ٓ الس?يد املس�شار، �من  % 55شوف، ٕاىل Hيبان ì هاذ اليش 

، %35: ، ايطاليا%25: سا، فرÖ %55الش?باب يف ٕاس?بانيا Oاطلون، 
، %20راه ال �س، ولكن راه احYا ما راضيي¾ش هباذ . %60: اليو�ن

  .واحYا كنعاجلو، ٕان شاء هللا، شوية gشوية هاذ اليش
  . شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

 .اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زي
        . . . . ا الس?يد الوز�را الس?يد الوز�را الس?يد الوز�را الس?يد الوز�رشكر شكر شكر شكر 

يف الواقع احYا بطرح هذا السؤال طرحYاه Oليمك ٔ#ن الغرية دØلمك Oىل 
هاذ امليدان، ال Öشك يف ٔ�ن عندمك ¼رية Oىل امليدان، مرفوض هذا 

واملعض] الك�رية Xدا اAيل اكينة عند� مكغرب هو بطا� الش?باب، . املوضوع
ٔ#ن العدد الك�ري، كام قلت  املعض] الك�رية عند� تيكون فهيا Xانب ٔ�مين،

  . %30، 25، 60فوا�د العدد دØل اNول 
ولكن التقر�ر دØل املندوبية السامKة Aلتخطيط حول واقع سوق الشغل 
�ملغرب و�ٓفاق التعلمي العايل، Hيقول �حلرف، Oىل ٔ�ن الش?باب من بني 
 الف�ات ا#ٔكرث عرضة Aلبطا�، و�خلصوص اAيل عندمه الشواهد املتوسطة

، مزØن ٕاذا قار�ه مع %19.3س?نة،  24و 15بني الف�ة العمرية بني 
كذì يصل . ا#ٓخر�ن راه زعام ما قلناشاي، ٔ�ي ضعف املس?توى الوطين

  . بني الش?باب �اميل الشهادات املتوسطة %25هذا املعدل ٕاىل 
ٕاذن اكينة فعال ٕاشاكلية، واش انÒ اAيل س³ب هاذ إالشاكلية؟ ٕاذا بغينا 

اليش ¼ادي نوليو يف الس?ياسوية اخلاوية مايش انتوما،  ند�رو هاذ
  .الس?ياسات العمومKة اAيل اكينني حشال هام اAيل ٔ�دت ٕاىل هذا الوضع

ولكن عند� حكومة Xديدة، عند� حكومة مسؤو� اAيل ما اكنوش 
عندها مع رئ@س حكومة مسؤول اAيل ما اكÖش هاذي س?نني، و�لتايل كنا 

ب ي¾iظر ٔ�ن �كون هناك يف الواقع توXه يعطي ن¾iظر واكن الشعب املغر 
فني ما مش@يت كنلقاو نفس  -كام قلت  -خلرجيي اجلامعة وا�د النفس، ٔ#ن 

 les)املسoٔ�، اجلنوب، الشامل، الرشق، الغرب، كند�رو نفس 
formations)  عند� نفس(les formations) ادي يعطيو� يف¼ ،

دØل اخلرجيني الش?باب، ٕاذن ¼ادي  الواقع وا�د العدد Hبري Xدا من البطا�
يعطهيا، Oالش؟ ٔ#ن ما اكيناش اAيل �متناو احYا هو ٔ�نه البحث العلمي اAيل 
درتو فKه وا�د اxهود، وا#ٔلك دØلو يعطي نتاجئ ٕاجيابية ف" خيص ´شغيل 

  . الش?باب
ولكن أ#ساس ف" خيص هاذ ´شغيل الش?باب، أ#ساس هو ٔ�نه 

اذ اليش ؤ�نت ٔ�س?تاذ Xامعي وOارف البالد ؤ�نت كتعرف ه -الربامج 
Oىل ٔ�ن الناس اAيل تيقراوا، القراية اAيل تنقراو يف  -وتتعرف لك يش 

اجلامعات ما عندهاش Oالقة م�ارشة مع سوق الشغل، �لرضورة فني 
  . ¼ادي مييش؟ ¼ادي مييش Aلبطا�، ٕاذن هذا هو إالشاكل

ها، تد�رها احلكومة ٕاذن احYا ٔ�ش?نو هام إالجراءات اAيل ميكن ند�رو
�ش ميكن فعال حبال وا�د العدد دØل املاسرت درتومه مزØنني، وا�د العدد 
دØل املاسرت، اخلدمة ¼ادي Æكون، خيرج يلقى اخلدمة، ولكن وا�د العدد 
Hبري Xدا من التكوينات اAيل تيكونوا داrل اجلامعة ال تعطي ٔ�لكها، Oالش؟ 

عندو البالكورr ،Øاص ي�سل تنقولوا rاصنا ندrلومه، rاص يدrل 
ويد�ر كام قلت ٕاما أ#دب ٕاما يد�ر كذا، وما اكي¾K¾ش، سوق الشغل ما 
مطلوgش، ìð قلنا هاذ الس?ياسات ´س?متر �ش ميكن نعطيو لش?بابنا 

  .الفرص الاكفKة Aلشغل
  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  . يشكرا اليس تو�زي، ا�هتÏى الوقت اليس تو�ز 
 .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر، Aلرد Oىل التعقKب، تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طر
Oىل ٔ�ي �ال، هاذ احلكومة Oالش Æلكمت، ٔ�� مس?تعد Aلحساب، 

دØل يش و�د�ن �ٓخر�ن،  8س?نني مقابل  4س?نني،  4قال Ø ìاله دوز� 
ٓ  8دØويل مقابل  4 � 8س?نني؟ �ٓش دار يف  4خر�ن، �ٓش دار يف هاذ 

س?نني؟ مiفقني؟ ¼ري العدد دØل الطلبة املمنو�ني، الطالب ٕاذا ما عندوش 
  املن�ة وفقري يك بغي�Kه يقرا؟ 

 332.000طالب يه اAيل عندها املن�ة، اليوم  182.500جKت لقKت 
 ا#ٓن هاذ الس?نةمليون يه املنح،  700طالب عندو املن�ة، جKت لقKت 

  . املليار دØل اNرمه 2
كنعملو جمهودات، ا#ٓن العدد دØل الطلبة اAيل عندمه ممتزي�ن �ملن�ة 
يف اNكتوراه تضاعف، تند�رو جمهودات Hبرية، امحلد �، ولكن النتاجئ 

، يه هاذي، العمل ما "غرسوا فoٔلكنا ونغرس فoKٔلكون"هاذيك دØل 
هاذ اليش اAيل كند�رو  Hيظهرش Äس�åر دØلو يف س?نة وال س?ن�ني،

  . 6دØل الس?نوات وال  5¼ادي يبان بعد 
دو� شارHت مع بالد�  29ولكن، امحلد �، العامل Hيعرتف ا#ٓن، 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

17 

 )2015 -سمربد 29( 1437 بيع أ#ولر  17

فالعروض دØل البحث العلمي، من جYوب ٕافريقKا، دول ٔ�مر�اك الشاملية 
  .لكها، من ٔ�ورو� حىت الهند

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

يف ٕاطار قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طر، دامئا 
، "Äكتظاظ اðي تعرفه Xامعة القايض عياض"السؤال املوايل موضوOه 

  .تفضل ٔ��د السادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس?يد م�ارك مجييلاملس�شار الس?يد م�ارك مجييلاملس�شار الس?يد م�ارك مجييلاملس�شار الس?يد م�ارك مجييل
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

        الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،
        دة الوزراء،دة الوزراء،دة الوزراء،دة الوزراء،الساالساالساالسا

        أ#أ#أ#أ#خخخخوات وإالوات وإالوات وإالوات وإالخخخخوان املس�شار�ن،وان املس�شار�ن،وان املس�شار�ن،وان املس�شار�ن،
Öسائلمك، الس?يد الوز�ر، حول ظاهرة Äكتظاظ اðي تعرفها مجموOة 
من اللكيات واجلامعات املغربية، ما يه إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة ٔ�و 

  الوزارة حلل هذه الظاهرة؟
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
            ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر تفضل

        ::::الس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طرالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طر
        ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

Äكتظاظ جKنا لقKناه، الغالب هللا، هاذ اليش اAيل در� راه، مع 
مليون درمه حتل يل املشلك دØل  400أ#سف، Äكتظاظ اكنت 

عطيناش Aلامعة؟ Oالش ما Äكتظاظ يف املغرب لكه، Oالش ما 
بن@Yاش؟ فني الرب�مج إالس?تعايل؟ فني مشاوا فلوسو؟ مايش ٔ�� اAيل 

  .كند�ر، اك�ن املؤسسات، اك�ن املؤسسات دØل هاذ اليش
ا#ٓن احYا دا�ر�ن �ر�مج دØل جتاوز ٕاشاكليات دØل Äكتظاظ، �يق 

قYيطرة اكن فهيا عندي يف الشامل �يق Äكتظاظ، اعطينامه �ش يب¾Kوا، ال 
Äكتظاظ اعطينامه �ش يب¾Kوا لكية احلقوق Xديدة، فني ما اكن 
Äكتظاظ كنعطيومه �ش يب¾Kوا مدرXات Xديدة، وهاذ الس?نة ¼ادي 

مYصب دØل أ#ساتذة، معرمك شفiوها يف gرخي املغرب؟  1300يفرقوا 
  .وقولوا �ز

  ::::لس?يد رئ@س اجللسةلس?يد رئ@س اجللسةلس?يد رئ@س اجللسةلس?يد رئ@س اجللسةا
        . . . . شكرا Aلس?يد الوز�رشكرا Aلس?يد الوز�رشكرا Aلس?يد الوز�رشكرا Aلس?يد الوز�ر

�د السادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية AلتعقKب، اللكمة #ٔ 
  .تفضل

        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم يس Hورياملس�شار الس?يد عبد السالم يس Hورياملس�شار الس?يد عبد السالم يس Hورياملس�شار الس?يد عبد السالم يس Hوري
        ....شكرا الس?يد الوز�ر Oىل اجلواب دØلمكشكرا الس?يد الوز�ر Oىل اجلواب دØلمكشكرا الس?يد الوز�ر Oىل اجلواب دØلمكشكرا الس?يد الوز�ر Oىل اجلواب دØلمك

احYا، الس?يد الوز�ر، يف فريق العدا� والتمنية، كنقدرو اxهودات اAيل 
عرفو كتبذلو يف القطاع، وخصوصا يف التغلب Oىل Äكتظاظ اAيل كت

اجلامعات املغربية، فعال بن@iوا وا�د العدد دØل املدرXات، بن@iوا وا�د 
العدد دØل القاOات، زدتوا يف العدد دØل املناصب دØل أ#ساتذة، زدتوا 
يف املن�ة دØل الطلبة، رفعتوا من العدد دØل الطلبة املمنو�ني، وا�د 

  . العدد دØل إالجراءات Ýمة Xدا
م دØل اخلصاص كتبقى هاذ اxهودات �قKة rاصة ولكن ٔ�مام احلج

  . جمهودات ٕاضافKة �ش نتغلبو Oىل هاذ يعين اخلصاص اAيل اك�ن
ب  2016احYا فعال اس?ت³رش� rريا ميل Æرفعت املزيانية دØل س?نة 

 16دØل القطاع، وكذì اس?ت³رش� rريا ميل قررتوا �ش تoٔسسوا  9%
ن هاذ اليش �ش خيفف ، اAيل من شoٔ 2016مرHب Xامعي فس?نة 

  .Äكتظاظ Oىل اجلامعات املغربية
��، الس?يد الوز�ر، غنذاHر Oىل املرHب اجلامعي دØل gمYصورت، هاذ ٔ
املرHب اجلامعي فعال مرHب Xامعي Ýم Xدا، واAيل ¼ادي يتعترب توسعة 

كتعرفوا اجلامعة دØل القايض عياض مصنفة . دØل Xامعة القايض عياض
 يف الرتت@ب العاملي، و�لتايل بغينا هاذ املرHب اجلامعي تصنيف جKد يعين

يعين ´رسعوا الوترية دØل إالجناز دØلو، ٔ#ن اكن مقرر �ش ي�Yجز يف 
  . ، اليوم توخر تقريبا وا�د الس?ن�ني2013

بغينا، الس?يد الوز�ر، ´سهروا خشصيا Oىل املتابعة دØل Äجناز دØلو، 
Oىل اجلامعة دØل القايض عياض، وخصوصا ٔ#ن إالجناز دØلو ¼ادي خيفف 

يف اxال دØل Äكتظاظ، وكذì ¼ادي �رفع من املاكنة، يعزز من املاكنة 
  .دØل مدينة gمYصورت و-رسع اÂمتركز دØلها كقطب حضاري �حج

        الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،
 71اجلامعة دØل القايض عياض هاذ الس?نة اس?تق�لت ما �زيد Oىل 

�لف طالب يعين يف املؤسسات ذات الولوج  61ٔ�لف طالب من ب@هنم ٔ
املفiوح، وهاذ العدد Hبري Xدا، ما ميك¾ش ´س?توعبو املدرXات ويعين 

  .القاOات دØل اجلامعة دØل القايض عياض
ìð، الس?يد الوز�ر، احYا بغينا هاذ املرHب اجلامعي تعطوه ٔ�مهية 

Øال احملددة دXٓ#لو، بغينا خيرج يف اØلو، �ش اجلامعة وت��عوا إالجناز د
دØل القايض عياض Æزيد تتطور ال يف البحث العلمي وال يف املوقع دØلها 

  .بني اجلامعات العاملية
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .الس?يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Oىل التعقKب
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        ::::ررررالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#طالس?يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ#ط
�وال، ن³رش ٔ�حصاب مرا¶ش، راه، ٕان شاء هللا، امخل@س اجلاي ¼ادي ٔ

يف مرا¶ش، ٕايوا دا� �ركة  (polytechnique)�كون املرسوم �ش Æكون 
  Oليك؟ �زيد؟ 

ا#ٓن املرشوع انطلق، ذاك املباراة دØل املهندسني تعطات، الفلوس 
. ساطرييه اAيل غطول، ٕاىل طولت gس³ب امل دØلها موجودة، املساطر 

املوارد اAيل  -ٔ�� تنقولها ٔ�مام املÎٔ  - تنقول ì املشالك دØل املدرXات 
تعطات واAيل غتعطى ما ¼اد-ش تبقى ٕاشاكلية دØل Äكتظاظ، ٔ�كرث من 

يه  (Cloud)هذا ا#ٓن، Øاله هنار االثنني دش?نا ٔ�ول حسابة 
(académique)  وحiامعي �ش الطلبة ¼ادي يبقى مفX 24ذات طابع 

  .دØل اAليل خيدم 12اAيل بغا يد�ر الÒر�ن حىت يف  O24ة Oىل سا
ٕاذن rاصنا ند�رو التقYيات احلديثة، قلت لمك املشلك دØل الطاgشري 
والس?بورة والطابلية أ#بيض مات، ا#ٓن Hيفاش ندrلو اجلامعة دØلنا يف 

يد التكYولوجKات احلديثة؟ راه يف ٔ�مر�اك ويف ٕاجنلرتا الناس تيقراوا من بع 
ما غيبقاش اكع املدرج  2040عن بعد، مايش لك يش Æمييش Aلمدرج، يف 

ميوت ما ¼اد-ش يبقى، مىش ٔ�Øمات املدرج، واحYا �قKني املدرج را را را، 
 ،ØاYيل تند�رو احAاوز هاذ اليش اiات احلديثة، راه مKولوجYشوفوا ليا التك

نطق راه ٕاىل ما شفYاش ٔ�ش?نو Xاي وÖسدو Oىل روس?نا وخندمو مب 
  . الس?ت@Yات، مYطق الس?ت@Yات مات

ولكن ما اكي¾ش عند� Xامعة يف مرا¶ش ما اكي¾ش Äكتظاظ، اك�ن 
يف بعض اللكيات، ولكن يف وا�د الوقت ها املدرج Oامر ووا�د �ٓخر 

¼ري شوية  r(le mouchoir)اوي، Oالش؟ ٔ#ن اكنوا تيY³يوا حبال يف 
مرا¶ش غيكون عندها  هنا، شوية هنا، ما عند�ش مرHب Xامعي، ا#ٓن

�ول مرHب Xامعي حقKقي يف املغرب غيكون، ٕان شاء هللا، يف مرا¶شٔ.  
ٕاذن هاذي انطالقة، عند� تصور دØل ختصصات Xديدة دrلناها يف 
اجلامعة �ش ٔ�والد الشعب ما بقاش ميل يتخرج يلقى اخلدمة، ٔ�ما التقاليد 

#ٓن التخصصات ذاك اليش اAيل تنكونوه ت¾�قاو �كرروه س?نة بعد س?نة، ا
اجلديدة لك س?نة اك�ن ختصصات Xديدة، نعطيمك ¼ري هاذ الس?نة ٔ�كرث من 

  ..2015يف  (big data)، (big data)يف  (les masters)دØل  6

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�ر، ؤ�شكرشكرا الس?يد الوز�ر، ؤ�شكرشكرا الس?يد الوز�ر، ؤ�شكرشكرا الس?يد الوز�ر، ؤ�شكرمكمكمكمك Oىل املسامهة يف هذه اجللسة Oىل املسامهة يف هذه اجللسة Oىل املسامهة يف هذه اجللسة Oىل املسامهة يف هذه اجللسة
املو�ني Aلس?يد  ومنر ا#ٓن ٕاىل قطاع الش?باب والرØضة، حول السؤالني

وز�ر الش?باب والرØضة، وهام سؤالني �متزي�ن بو�دة موضوعهام، ðا 
ظاهرة الشغب يف "س?نعرضهام دفعة وا�دة، فالسؤال أ#ول موضوOه 

  ".املالعب الرØضية
اللكمة ٔ#�دى السادة املس�شار�ن من الفريق Äس?تقاليل، تفضل 

  .اليس سليغوة

        ::::املس�شار الس?يد احلسن سليغوةاملس�شار الس?يد احلسن سليغوةاملس�شار الس?يد احلسن سليغوةاملس�شار الس?يد احلسن سليغوة
        ....كرا الس?يد الرئ@سكرا الس?يد الرئ@سكرا الس?يد الرئ@سكرا الس?يد الرئ@سشششش

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        زمالزمالزمالزماليئيئيئيئ أ#عزاء، أ#عزاء، أ#عزاء، أ#عزاء،

        الوز�ر، الوز�ر، الوز�ر، الوز�ر، الس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
´شهد العديد من املالعب الرØضية ٔ��داث عنف ؤ�عامل شغب 
´يسء ٕاىل الصورة الرØضية ببالد�، وتطرح ٔ�كرث من سؤال حول تدابري 

  .أ#من والسالمة
 ٕان العنف والشغب هلام Oالقة �لهشاشة Äقiصادية وÄجÒعية

وتفكك الروابط العائلية وتعاطي اþدرات وامل¾شطات واملرشو�ت 
  .الكحولية واخنفاض الوعي مبفهوم الروح الرØضية

الفرXة املفرتضة، الس?يد الوز�ر، والصورة الرائعة والرائدة اليت تصنعها 
 (les ultras)جامهري الفريقني من rالل احملبني وإالبداOات وأ#هازجي 

لت�ل حملها ٔ�عامل الفوىض والعنف اليت تطال الشارع  رسOان ما تتالىش
العام، وت�س³ب يف ختريب الوا�ات واملرافق العمومKة، مع Äعتداء Oىل 
املواطنني وممتلاكهتم من س?يارات و¼ريها من مظاهر إالrالل اخلطري �ٔ#من 

  .العام
        الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، 

 09.09ٕاطار القانون ðا Öسائلمك ما يه إالجراءات والتدابري املتöذة يف 
من هذه الظاهرة وضامن رشوط السالمة �ملالعب الرØضية وrارج 

  املالعب الرØضية بعد ا�هتاء املبارØت؟
  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

، اللكمة "ظاهرة الشغب �ملالعب الرØضية"السؤال الثاين، موضوOه 
  .ق احلريك لتقدمي السؤال، تفضلٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفري

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد شداملس�شار الس?يد ٔ�محد شداملس�شار الس?يد ٔ�محد شداملس�شار الس?يد ٔ�محد شد
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
�خخخخواواواوايتيتيتيت، ، ، ، ٔ�ٔٔ��ٔ        

خخخخواين املس�شار�ن،واين املس�شار�ن،واين املس�شار�ن،واين املس�شار�ن،         إإإٕا
ٕان ظاهرة الشغب �ملالعب الرØضية ال ´يسء فقط AلرØضة املغربية، 
بل تؤ�ر Oىل مسعة البالد وجحم اخلسا�ر املادية اليت تلحق �مل¾شoٓت 

rضية داØار�ا لتطال املمتلاكت اخلاصة والعامة، جيعلنا الرrل املالعب و
ن�ساءل هل هبذه الصورة ٔ�و أ#سلوب ميكYنا اÂهنوض �لكرة املغربية 

  واس?تعادة جمدها؟ 
  : ðا Öسائلمك، الس?يد الوز�ر
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ما يه إالجراءات والتدابري اليت س�öiذوهنا من ٔ�Xل احلد من ظاهرة  -
  الشغب �ملالعب؟ 

ون يف وضع قوانني زجرية يف حق من -يسء لهذه الرØضة ٔ�ال تفكر  -
  الشعبية وAلبالد؟

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

اللكمة Aلس?يد وز�ر الش?باب والرØضة لٕالXابة Oىل أ#س?ئ] املتعلقة 
دقائق، الس?يد الوز�ر، خبصوص  �6لشغب �ملالعب الرØضية يف �دود 

 .تفضل اجلواب والتعقKب،

        ::::الس?يد حلسن السكوري، وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد حلسن السكوري، وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد حلسن السكوري، وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد حلسن السكوري، وز�ر الش?باب والرØضة
        الس?يد الرئ@س احملرتم،الس?يد الرئ@س احملرتم،الس?يد الرئ@س احملرتم،الس?يد الرئ@س احملرتم،

        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�شكر بداية الس?يدات والسادة ٔ�عضاء الفريق احلريك والفريق ٔ
Äس?تقاليل Oىل اهÝÒم مب�اربة اكفة الظواهر املس@�ة AلرØضة، Oلام ٔ�ن 

شجع Oىل الت�يل مببادئ الرØضة gشلك Oام جتسد  �مسى القمي إالÖسانية ́ؤ
التضامن والتoٓزر والعمل �روح الفريق توقوية الشخصية اðاتية وال�سامح 

  . وق�ول ا#ٓخر
وجوا� Oىل ال�ساؤالت اليت تفضلمت بطر�ا، ٔ�ود التHٔoيد Oىل ٔ�نين 
�شطرمك الرٔ�ي خبصوص ا#9ٓر السلبية اليت ختلفها، لÎٔسف، ظاهرة ٔ

لعنف يف املالعب الرØضية Oىل لك املس?توØت، Oلام ٔ�ن بعض الشغب وا
البÐان أ#وربية ٕاكجنلرتا ؤ�ملانيا وفرÖسا Oانت من ظاهرة العنف املنظم، ٔ�و 

مل تمت التغلب Oليه ٕاال Oىل مدى  (hooliganisme)ما يعرف ب 
  . س?نوات
  . البد من Äس�Yاكر التام والشجب القوي لهذه الظاهرة ٕاذن

العنف والشغب اليت ٔ�صبحنا نعاين مهنا �اليا يف املغرب  ٕان �االت
Oىل مس?توى Oدد من م�ارØت البطو� الوطنية لكرة القدم و¼ريها من 
الرØضات أ#خرى، متتد ¼البا ٕاىل rارج املالعب م�س�³ة يف ختريب 
املمتلاكت اخلاصة والعامة وهتدد سالمة املواطنني وتعرقل لك اجلهود 

  . ء �لرØضة الوطنيةاملبذو� لالرتقا
ويف هذا الصدد، ٔ�ود التنويه �لعمل اجلبار اðي تقوم به مصاحل أ#من 
الس?ت��اب أ#من وحامية املمتلاكت العامة واخلاصة، والتذكري بoٔن املقاربة 
أ#مYية وكذا إالجراءات والعقو�ت اليت تتöذها اجلامعة امللكKة لكرة القدم 

ب يف حق أ#ندية اليت ت�س³ب يف ومجعيات ٔ�خرى من توقKف وتoٔدي
��داث الشغب والعنف، وكذا مiابعة املعنيني من طرف السلطات ٔ

  . القضائية �لرمغ من ٔ�مهيهتا ووجوهبا ¼ري اكفKة
  

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

ن¾iقل ٕاىل التعقKبات Oىل جواب الس?يد الوز�ر، اللكمة Aلفريق 
 .Äس?تقاليل يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس?يد احلسن سليغوةاملس�شار الس?يد احلسن سليغوةاملس�شار الس?يد احلسن سليغوةاملس�شار الس?يد احلسن سليغوة
        ....شكرا الس?يد الوز�ر Oىل جوا�مكشكرا الس?يد الوز�ر Oىل جوا�مكشكرا الس?يد الوز�ر Oىل جوا�مكشكرا الس?يد الوز�ر Oىل جوا�مك

دامئا ٔ�قول، مع أ#سف، الضحية دØل هاذ الشغب Hيكون هو 
  . املواطنني

        الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، 
ٕاننا يف الفريق Äس?تقاليل نعترب ٔ�ن املطلب امللح اليوم هو العمل Oىل 

املقاربة أ#مYية ٕابداع تدابري تضمن احلد من هذه الظاهرة، بعيدا عن 
  . الرصفة

ولن يتoٔىت ذì �عتقال الفاOلني وال بفرض غرامات Oىل أ#ندية 
الرØضية اليت ال ذنب لها، وٕامنا ببلورة ٕاسرتاتيجية حتس@س?ية وÆربوية بعيدا 
عن ٔ�سلوب الشحن والتحريض ؤ�يضا من rالل ٕارشاك مجعيات احملبني 

امجلهور وتoٔطريه يف اختاذ  لتضطلع بدورها اكمال يف تنظمي" إاللرتات"و
القرارات الكربى اليت هتم مصري الفريق، من ٔ�Xل ٔ�ال تتحول يه أ#خرى 

  . ٕاىل قوة ضغط يف rدمة الشغب والعنف
  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

 . اللكمة Aلفريق احلريك يف ٕاطار التعقKب تفضل اليس شد

        : : : : املس�شار الس?يد ٔ�محد شداملس�شار الس?يد ٔ�محد شداملس�شار الس?يد ٔ�محد شداملس�شار الس?يد ٔ�محد شد
    ....لس?يد الرئ@سلس?يد الرئ@سلس?يد الرئ@سلس?يد الرئ@سشكرا اشكرا اشكرا اشكرا ا

        الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، 
تنالحظو بoٔن الوزارة دارت جمهود Hبري، وخصوصا يف ا#ٓونة أ#rرية، 
تنالحظو بoٔن دارت ب¾Kات حتتية كثرية وHبرية وم¾شoٓت رØضية Ýمة، رمبا 
�صبحنا تنافسوا هبا دول مiقدمة، ٕاال ٔ�ن هاذ الظاهرة رمبا يف ا#ٓونة أ#rرية، ٔ

وختريب هاذ امل¾شoٓت رمبا ترتجعنا شوية ٕاىل  ..تنالحظو بoٔهنا ´يسء ٕاىل
  .صفوف الوراء

رمبا، لكنا تنالحظو وت¾شاهدو بoٔن اكينة عنارص اAيل ٔ�صبحت تتخرب 
هاذ امل¾شoٓت الرØضية، سواء داrل املالعب ٔ�و rارج املالعب، ونفس 
العنارص ت¾شوفوها تتكرر وتت�اول ما ٔ�مكن ٔ�هنا ´يسء AلرØضة دØلنا 

  .اوAلم¾شoٔت دØلن
ما ت�شوفوش، ٔ� الس?يد الوز�ر، بoٔن �ان الوقت �ش ميكن ٔ�ننا نوقفو 
Oىل هاذ النقطة السوداء، وحناولو ما ٔ�مكن ٔ�ننا لكنا ÖشارHو من ٔ�Xل 
ٕاصالح ما ميكن نصلحو يف هاذ املسoٔ�، وخصوصا يف هاذ النقطة 
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السوداء، ٔ#ن اكنت يف البداية، اكن التخريب ت@شمل Øاله داrل امللعب، 
ة تي¾iقل لÎٔحKاء اxاورة، شوية وىل تي¾iقل تقريبا جلل أ#حKاء داrل شوي

  .املدينة
لهذا، بغينا، الس?يد الوز�ر، يفكر فيش طريقة Xديدة، ٔ�و وا�د 
املهنجية Xديدة اAيل rاصنا ÖشارHو فهيا لكنا، ´شارك فهيا العائ]، ´شارك 

املتدrلني، من ٔ�Xل فهيا وزارة الرتبية، ´شارك فهيا أ#من، اNاrلية، مجيع 
  .وضع �د ل�شويه هاذ الصورة هاذي

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

لمك اللكمة، الس?يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Oىل التعقKب، يف �دود 
  .الوقت املتبقى

        ::::الس?يد وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد وز�ر الش?باب والرØضة
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف احلقKقة هاذ ا#ٓفة راه مشلك قمي، ولهذا فKجب اعÒد مقاربة مشولية 
شارHية ينخرط فهيا امجليع، الوزارة، اجلامعات الرØضية، أ#�زة أ#مYية،  ́و
وسائل إالOالم، اxمتع املدين، أ#رسة، املدرسة، ٔ#نه ٕاضافة ٕاىل اجلانب 

ناك جوانب ٔ�خرى، مهنا أ#مين والعقايب اðي جيب ٔ�ن -س?متر، ٔ#ن Ýم، ه 
ٕاصالح نظام Æكو�ن وتoٔهيل ٔ�ساتذة الرتبية البدنية والرØضة، ٕادراج تعلمي 
القمي الرØضية وقواOد املواطنة Oىل مس?توى اجلامعات والعصب والفرق 

  .ومراكز التكو�ن واملؤسسات التعلميية العامة واخلاصة
ت املشجعني وهناك ٔ�يضا التفكري يف الشلك امجلعوي املناسب xموOا

  .لضامن ت��ع ومعرفة أ#شöاص وأ#Öشطة

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكراشكراشكراشكرا

  سالييت وال مازال �ٓ الس?يد الوز�ر؟

        ::::الس?يد وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد وز�ر الش?باب والرØضة
  واش ما زال عندي الوقت؟

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  .ال، مازال عندك الوقت

        ::::الس?يد وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد وز�ر الش?باب والرØضة
  .دØل اNقايق 6حKث قلت ليا 

        ::::يد رئ@س اجللسةيد رئ@س اجللسةيد رئ@س اجللسةيد رئ@س اجللسةالس? الس? الس? الس? 
 ì الس?يد الوز�ر،تفضل 3تفضل، مازال �  .دØل اNقايق، ٔ

        ::::الس?يد وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد وز�ر الش?باب والرØضةالس?يد وز�ر الش?باب والرØضة
ف" خيص ما عرفه ا�Nريب أ#rري �Nار البيضاء مEال، وٕاضافة لهاذ 
إالجراءات اAيل قلت، فعىل مس?توى اNار البيضاء، ويف انتظار متكني هاذ 

سا�رة Aلتطور الك�ري اðي تعرفه يف املدينة من مرHب رØيض �ٓخر، م 
خمتلف اxاالت، فٕان مرHب محمد اخلامس، اðي يعد معلمة وطنية وذاHرة 
رØضية gرخيية هامة، يصعب التفريط فهيا، rاصة وقد مت تصنيف هذا 

  .ملعب Oىل الصعيد العاملي 100املرHب مضن ٔ�فضل 
 ضامن و�لتايل، فس?يعرف معلية ٕاصالح وجتديد س�سامه الشك يف
ٕاذن . تنظمي وتoٔمني جKد Aلمباراة داrل امللعب من rالل العمليات التالية

هناك هاذ العمليات اAيل قلت، وهاذ النظرة الشمولية، ولكن، هناك ٔ�يضا 
  :بعض إالجراءات اAيل يف بعض املالعب rاصنا نقوموا هبا

�وال صيانة، هاذ املرHب ¼ادي يعرف صيانة خمتلف مرافق وجتهزيات  -ٔ
 لعب؛امل

Æرقمي أ#بواب والكرايس ل�سهيل اÖس?يابية اNخول واخلروج من  -
 امللعب؛

اقiناء ٔ��زة ٕالكرتونية ملراق�ة واحiواء ٔ�ي انفالت قد يؤدي ٔ#عامل  -
 الشغب، اكمريات املراق�ة، ٔ��زة االتصال؛

  .Æزويد امللعب ببوا�ت الكرتونية لضبط اس?تعامل تذاHر اNخول -
جتعلنا ٔ�ننا يف مoYٔى من هاذ املشالك وهاذ هاذ إالجراءات لكها ¼ادي 

الشغب اAيل Hيوقع، rاصة داrل املرHبات، ولكن، كام قلت ق�ي]، فKبقى 
هذا ٕاضافة ٕاىل اجلوانب أ#مYية اAيل rاصنا نقويوها ونعطيوها إالماكنيات 
�كرث، البد من مقاربة مشولية يعين ميثل فهيا امجليع ٕالجياد �لول �جعة لهذه ٔ

  . Öس�Yكرها gشدةا#ٓفة اليت

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

  .ؤ�شكرمك Oىل مسامهتمك يف هذه اجللسة اNس?تورية
السؤال املوايل موXه ٕاىل الس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتمنية 

  ".ÄجÒعية، وموضوOه ت@سري متدرس أ#طفال يف وضعية ٕاOاقة
�ن من فريق العدا� والتمنية ل³سط اللكمة ٔ#�د الس?يادة املس�شار 

  .السؤال

        ::::املس�شار الس?يد محيد زاتيناملس�شار الس?يد محيد زاتيناملس�شار الس?يد محيد زاتيناملس�شار الس?يد محيد زاتين
        الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،
        الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،

        احلضور،احلضور،احلضور،احلضور،
�لرمغ من املبادرات اþتلفة اليت ٔ�طلقهتا احلكومة يف جمال إالOاقة يف 
الس?نوات أ#rرية، ٕاال ٔ�ن معا�ة أ#طفال يف وضعية ٕاOاقة مع اÂمتدرس ال 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

21 

 )2015 -سمربد 29( 1437 بيع أ#ولر  17

  . Æزال مس?مترة
ðا Öسائلمك، الس?يدة الوز�رة، عن حصي] املبادرات اليت مقت هبا 
لت@سري متتع أ#طفال يف وضعية إالOاقة هبذا احلق، حق اÂمتدرس، وما يه 

  إالجراءات اليت تنوون القKام هبا لسد اخلصاص يف هذا اxال؟

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .ة Oىل السؤالاللكمة Aلس?يدة الوز�رة لٕالXاب

        ::::الس?يدة gس?الس?يدة gس?الس?يدة gس?الس?يدة gس?ميميميمية احلقاوي، وز�رة املرٔ�ة وأ#ة احلقاوي، وز�رة املرٔ�ة وأ#ة احلقاوي، وز�رة املرٔ�ة وأ#ة احلقاوي، وز�رة املرٔ�ة وأ#رسرسرسرسة والتضامن والتمنية ÄجÒعيةة والتضامن والتمنية ÄجÒعيةة والتضامن والتمنية ÄجÒعيةة والتضامن والتمنية ÄجÒعية
        ....gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل س?يد املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل س?يد املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل س?يد املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل س?يد املرسلني

        الس?يد املس�شار احملرتم، الس?يد املس�شار احملرتم، الس?يد املس�شار احملرتم، الس?يد املس�شار احملرتم، 
هذا من أ#س?ئ] املهمة واليت يُطرح يف س?ياق نفعل فKه صندوق 

��د حماوره واخلاص �متدرس أ#شöاص يف الÒسك ÄجÒعي، واðي يف ٔ
  .وضعية ٕاOاقة، بذلنا �د Ýم Xدا

فالوزارة اكنت Æرعى ٔ�مر متدرس أ#شöاص يف وضعية ٕاOاقة، وٕان مل 
Æكن هذه العملية تدrل مضن اخiصاصاهتا، ومع ذì فعند تفعيل صندوق 

درمه Aلجمعيات اليت ´سري املراكز  25.000الÒسك ÄجÒعي خصصنا 
مجعية من  172صة يف متدرس أ#طفال يف وضعية ٕاOاقة، وجعلنا اþت

الساهر�ن Oىل هذا أ#مر ´س?تفKد يف ٕاطار الرشاكة مع القطب ÄجÒعي، 
طفل هذه الس?نة فقط، واملبلغ مرحش ٕاىل ٔ�ن �رتفع  4000وكذì اس?هتدفYا 

 350.000درمه، ٔ�قول  35.000يف الس?نة املق�] ٕان شاء هللا حىت يصل 
مليون دØل اNرمه  35مليون دØل اNرمه و 25فوا، ق�ل ذì درمه ع

�ش نضبطوا هذه أ#رقام، Oىل اعتبار ٔ�ن صندوق الÒسك ÄجÒعي 
 e كرب م�لغ رصد ٔ#�د احملاور أ#ربعة  50خمصص�مليون دØل اNرمه، ٔ

اAيل Xات يف القانون املالية هو احملور املتعلق �متدرس أ#طفال يف وضعية 
  .قةٕاOا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رة

اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية AلتعقKب يف 
  .ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شارة الس?يدة ٔ�مال مKرصةاملس�شارة الس?يدة ٔ�مال مKرصةاملس�شارة الس?يدة ٔ�مال مKرصةاملس�شارة الس?يدة ٔ�مال مKرصة
        . . . . gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

        ....شكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتم
        الس?يدة الوز�رة احملرتمة،الس?يدة الوز�رة احملرتمة،الس?يدة الوز�رة احملرتمة،الس?يدة الوز�رة احملرتمة،

        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،
        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

بداية �مثن حنن فريق العدا� والتمنية لك اجلهود اليت قامت هبا وزارÆمك 

ف" يتعلق بتزنيل مقiضيات اNس?تور، وذì من rالل مرشوع القانون 
إالطار اðي وضع ٔ�هداف مiعددة، نذHر ٔ�ن من ٔ��رزها ؤ�مهها ٕالزام اNو� 

 � [Kيضا ضامن متدرسهم ٕ�جياد س?بل كف�متدرس أ#طفال يف وضعية ٕاOاقة، ؤ
  .داrل املؤسسات العمومKة

Öشري، 9نيا، ٕاىل جناحمك يف اختاذ مرا¶ش مدينة منوذجKة �مiياز يف 
  . جمال الولوجKات اخلاصة �ٔ#شöاص يف وضعية ٕاOاقة

كام ال ن¾ىس إالشادة �لك ما بذÂمتوه من جمهودات Aلرفع من اNمع 
معيات، ف" خيص متدرس أ#طفال يف وضعية ٕاOاقة، كام ذHرمت اþصص Aلج 

مليون درمه  25ٕاىل  2011مليون درمه س?نة  10مت رفع هذا اNمع من 
  . 2015س?نة 

نعم، هذا إالجناز اخلاص بدمع امجلعيات ٕاجناز قمي و�رىق ٕاىل طمو�ات 
دة اxمتع، لكن يبقى ´ساؤلنا، الس?يدة الوز�رة احملرتمة، عن مدى اس?تفا

أ#طفال يف وضعية ٕاOاقة من هذا اNمع؟ بل ن�ساءل هل هناك ٕاجراءات 
�و تدابري اعمتدمتوها ٔ�و س?تعمتدوهنا ملواHبة هذه امجلعيات املس?تفKدة من ٔ

مالية وتدبريية لهذه امجلعيات، Aلمتكن اNمع؟ وهل هناك �رجمة الف�iاصات 
عليون من هذا من معرفة هل أ#طفال يف وضعية ٕاOاقة هو املس?تفKدون الف 

 اNمع املرصود ٔ�م هناك ´رس�ت؟
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارة

  .الس?يدة الوز�رة، لمك اللكمة Aلرد Oىل التعقKب

        ::::وز�رة املرٔ�ة وأ#وز�رة املرٔ�ة وأ#وز�رة املرٔ�ة وأ#وز�رة املرٔ�ة وأ#رسرسرسرسة والتضامن والتمنية ÄجÒعيةة والتضامن والتمنية ÄجÒعيةة والتضامن والتمنية ÄجÒعيةة والتضامن والتمنية ÄجÒعيةالس?يدة الس?يدة الس?يدة الس?يدة 
        ....شكرا الس?يد املس�شارةشكرا الس?يد املس�شارةشكرا الس?يد املس�شارةشكرا الس?يد املس�شارة

إالطار Xاء مبعطى Xديد، ٔ�وال، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد Oىل ٔ�ن مرشوع قانون 
 �وهو اðي حيث Oىل ٔ�ن �كون تعلمي أ#طفال يف وضعية ٕاOاقة جزء ال يتجزٔ

  .من املنظومة الرتبوية والتعلمي يف املغرب، وهذا يشء Ýم Xدا
9ين يشء، ٔ�ننا ا�ك�بنا Oىل مدى س?ن�ني يف بلورة س?ياسة معومKة 

التعلمي والتدر-س مYدجمة، الرHن أ#ساس يف هذه الس?ياسة العمومKة هو 
لÎٔشöاص يف وضعية ٕاOاقة، طبعا ٕاىل Xانب تدrالت القطاOات احلكومKة 

  .أ#خرى
بغيت نقول ì بoٔن اNمع اAيل كنقدموه طبعا Aلجمعيات الساهرة Oىل 
متدرس أ#شöاص يف وضعية ٕاOاقة يه يف ارتفاع من حKث العدد ومن 

 ٔ�ن �كون �ارسني ٔ�و حKث اNمع اþصص، طبعا هذا يعين مال Oام، البد 
حراس، ٕان ش�مت، Oىل ٔ�ن -سري يف الو�ة اليت �ددت ìð ،e افiحصنا 

مجعية يف العموم، وطبعا بعد تفعيل صندوق الÒسك ÄجÒعي  1000
سوف �ركز Oىل املراكز اليت يه م¾شغ] ومYك�ة Oىل متدرس أ#شöاص يف 

  .وضعية ٕاOاقة
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  .مرة ٔ�خرى.. AلولوجKات بغيت نعطي وا�د التوضيح ٕاضايف �ل¾س?بة

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكرا Aلس?يدة الوز�رةشكرا Aلس?يدة الوز�رةشكرا Aلس?يدة الوز�رةشكرا Aلس?يدة الوز�رة

  .ا�هتÏى الوقت، ؤ�شكرمك Oىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
ون¾iقل ا#ٓن ٕاىل السؤال الفريد املوXه Aلس?يد الوز�ر امللكف �لعالقات 
مع الربملان واxمتع املدين حول مراق�ة اÂمتويالت اخلارجKة لبعض هيئات 

املدين، اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق أ#صا� واملعارصة اxمتع 
  .لتقدمي السؤال، تفضل اليس Hرمي

        ::::املس�شار الس?يد عبد الكرمي ااملس�شار الس?يد عبد الكرمي ااملس�شار الس?يد عبد الكرمي ااملس�شار الس?يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
�خخخخواواواوايتيتيتيت، ٕا، ٕا، ٕا، ٕاخخخخواين املس�شار�ن،واين املس�شار�ن،واين املس�شار�ن،واين املس�شار�ن،ٔ�ٔٔ��ٔ        

سابقة حول خ�اØ �لرمغ من الزوبعة الك�رية اليت ٔ�ثريت يف مر�] ال 
اNمع اخلار� اðي تتلقاه العديد من هيئات اxمتع املدين، فاملالحظ ٔ�نه 
ٕاىل �دود ا#ٓن مل تتöذ ٔ�ية م�ادرة Aلكشف عن مصادر هذه اÂمتويالت 

  .ؤ�هدافها ؤ�وXه رصفها
Ö ìðسائلمك، الس?يد الوز�ر، حول rلفKات هذا التلكؤ يف الكشف 

رتبطة مبوضوع اNمع اخلارج املوXه ٕاىل بعض عن لك احلقائق واملعطيات امل
  مجعيات اxمتع املدين؟

  .شكرا الس?يد الرئ@س

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة Aلس?يد الوز�ر لٕالXابة Oىل السؤال

الس?يد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكالس?يد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكالس?يد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكالس?يد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكفففف �لعالقات مع الربملان واxمتع  �لعالقات مع الربملان واxمتع  �لعالقات مع الربملان واxمتع  �لعالقات مع الربملان واxمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

        ....محن الرحميمحن الرحميمحن الرحميمحن الرحميgسم هللا الر gسم هللا الر gسم هللا الر gسم هللا الر 
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

  .شكرا، الس?يد املس�شار احملرتم، Oىل طرح هاذ السؤال
يف احلقKقة حتدثمت مبوضوع دØل ما ٔ�ثري يف اÂمتويل دØل امجلعيات من 
�ات ٔ�جYبية، اكن الهدف فKه هو موضوع الشفافKة �ٔ#ساس، الفاOل 

O يقوم هباH دوار�ىل املس?توى احلقويق، املدين امجلعوي عندو دور ٔ�سايس، ٔ
  .Oىل املس?توى التمنوي، الثقايف، الرØيض، ÄجÒعي، ٕاىل �ٓخره

اك�ن فرص Aلمتويل من اخلارج، اك�ن �اXة لهاذ أ#مر، لكن يف املقابل 
ي¾�غي ٔ�ن Æكون الشفافKة وي¾�غي ٔ�ن �كون ٔ�كرث من هذا وذاك، احلذر ف" 

  .خيص املوضوOات املرتبطة �لس?يادة الوطنية
 32واملادة  58املوضوع مؤطر يف ٕاطار القانون، الظهري دØل  هاذ

املكررة مYو كت�دد هاذ إالطار، اجلهة اAيل كتلقى الترصحيات يه ٕالزامKة، 
�ي مجعية كتلقى اÂمتويل من اخلارج ملزمة �ش تقدم الترصحي لÎٔمانة العامة ٔ

ادة ٔ�ضيفت Aلحكومة، هذا أ#مر أ#ول، ٕاذن هناك ٕالزامKة قانونية، هاته امل
  . 2012امل¾شور �جلريدة الرمسية دØل ٔ�كتو�ر  75.00مبقiىض القانون رمق 

هاذ ٕالزامKة الترصحي تتضمن املبالغ اAيل ´سلمت Aلجمعية، كتضمن 
املصدر دØل هاذ اÂمتويل مYني Xا؟ الغرض من هاذ اÂمتويل وأ#Xل ي¾�غي 

ني، Ø ٕاما ٔ�ن امجلعيات يوم اكم]، بطبيعة احلال هناك �الت 30ٔ�ن ال يتاوز 
كترصح ويف هاذ احلا�، بطبيعة احلال، أ#مانة العامة Aلحكومة كتقدم 
معطيات مYتظمة يف ٕاطار الشفافKة وكتحيل هذه املعلومات Oىل وزارة 

  .اNاrلية وOىل وزارة املالية من ٔ�Xل الت��ع وٕاجراءات املراق�ة
لقانون رصحي بoٔن لك يف احلاالت اAيل ما HيكوÖش ترصحي، هذه احلا� ا

عن طريق القضاء، بطبيعة احلال، والبت �رجع خمالفة تعرض امجلعية Aل�ل 
ٕاىل احملمكة اAيل ترتفع عندها القضية، ٕاما مببادرة من النيابة العامة ٔ�و لك من 

  . يعنيه أ#مر
بعض املعطيات املرمقة، الس?يد املس�شار احملرتم، هناك تنايم مضطرد 

مجعية اAيل  85اكنت  2007ويل، ٕاذا اكنت س?نة يف الولوج لهذا اÂمت
 210وصلنا ل  2015مجعية، نونرب  96طلع العدد ل  2011رصحت، يف 

املليار دØل الس?ن�مي،  7: 2007دØل امجلعيات، اكن املبلغ املرصح به يف 
نت�دث  2015مليار دØل الس?ن�مي، ٕاىل هناية نونرب  14طلع ل  2011يف 

  . س?ن�مي مليار O29ىل ما يقارب 
 .شكرا الس?يد الرئ@س

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

 .اللكمة Aلس?يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد عبد الكرمي ااملس�شار الس?يد عبد الكرمي ااملس�شار الس?يد عبد الكرمي ااملس�شار الس?يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
    ....شكرا الرئ@سشكرا الرئ@سشكرا الرئ@سشكرا الرئ@س

        الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، 
احYا بدور� كفريق البد ما ننوه �xهودات اجلبارة اAيل تيقوموا هبا 

ملدين وrاصة امجلعيات املواطنة اAيل كتلعب دور يف مجعيات اxمتع ا
اNبلوماس?ية املوازية واAيل تتقوم �Nور اAيل املفروض اNو� ٔ�و مؤسسات 
�خرى اAيل تقوم هبا، من جتهزي مجموOة من املرافق الصحية gس?يارات ٔ
إالسعاف ومث بعض املدارس �حلافالت Aلنقل املدريس، هذا اNور اAيل 

ذ امجلعيات اAيل rاصمك، ¶حكومة، تدrلوا �ش حتفزومه هو معروف فها
شجعومه وتنوهومه �كرث ́ؤ .  

لكن، الس?يد أ#مني العام دØل احلكومة Æهيرض Oىل مجعيات توصلت 
مليار من اخلارج، هاذ اNمع هذا اكن طالب هو فKه �لتدقKق يف  26ب 

�ختاذ اNمع، اكن طالب فKه �لتدقKق، واش مت هذا العمل؟ واش مقمت 
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إالجراءات الصارمة، وrاصة ٔ�ن لها انعاكسات مiعددة، ٔ�وال اجلانب أ#مين 
ؤ�نÒ ¶حكومة غترصفوا، املس �س?تقاللية اxمتع املدين، التخوف من rدمة 

�جYدات ٔ�جYبيةٔ .  
فكحكومة كنتوا الزتمiوا الس?نة الفارطة �ختاذ ٕاجراءات صارمة يف حق 

متويالهتا أ#جYبية، ف�غينامك توحضوا امجلعيات اليت ال Æكشف عن مصادر 
Aلرٔ�ي العام و�كون فٕاطار وا�د الشفافKة، ٔ�ش?نو اAيل قامت به احلكومة 
rاصة ٔ�ن هناك غياب الوضوح والتمنيط الالزمني لضبط شلكية مراق�ة 

�موال امجلعيات اليت ´س?تفKد من اNمع العمويم؟ ٔ  
عيات ´ش?تغل خناف، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن �كون هذا اNمع موجع ٕاىل مج 

يف اxال اخلريي وإالحساين بoٔبعاد انتöابوية، rاصة امجلعيات اNامعة لبعض 
  . أ#حزاب الس?ياس?ية، فرنيد توضيح Aلرٔ�ي العام الس?يد الوز�ر احملرتم

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

اين لمك احلق يف ٕاطار الرد Oىل التعقKب Aلس?يد الوز�ر يف �دود الثو 
 .املتبقKة، تفضل

        ::::الوز�ر امللكالوز�ر امللكالوز�ر امللكالوز�ر امللكفففف �لعالقات مع الربملان واxمتع املدين �لعالقات مع الربملان واxمتع املدين �لعالقات مع الربملان واxمتع املدين �لعالقات مع الربملان واxمتع املدينالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
عندما نت�دث عن الشفافKة، الشفافKة �لك ٔ�بعادها اAيل Hيتلقى أ#موال 
ي¾�غي ٔ�ن يقوم بواج�ه يف الترصحي، ٔ�ي نوع دØل هذه امجلعيات ما 

  . rاصناش نعممو، امجلعيات تتقوم بoٔدوار Ýمة Xدا
انب اAيل تتكون فKه املراق�ة من �تني، Xانب وزارة املالية ملا اجل

كتعطهيا املعطيات أ#مانة العامة Aلحكومة واAيل فهيا اجلوانب املالية ٕاىل 
�ٓخره، واك�ن جوانب تتوXه لوزارة اNاrلية، يف ٔ�فق ٔ�ن عند� ٕاصالح ما 

يد من يتعلق مبدونة العمل امجلعوي اAيل فهيا ٕاصالح شامل من مضنه مز 
  . املقiضيات القانونية املرتبطة مبوضوع الشفافKة

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

ن¾iقل ا#ٓن ٕاىل �ٓخر سؤال مربمج يف Xلسة اليوم، وهذا السؤال موXه 
Aلس?يد الوز�ر ٔ�و وز�ر ال�شغيل والشؤون ÄجÒعية حول دور الواك� 

  .الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات
تفضل . مة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق أ#صا� واملعارصةاللك

 .الس?يد املس�شار لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوح
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        الس?يدة والسادة الوزراء،الس?يدة والسادة الوزراء،الس?يدة والسادة الوزراء،الس?يدة والسادة الوزراء،
        الس?يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

   الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،
كفاءات وهاته أ#rرية مYذ ٕاÖشاء الواك� الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل وال

´شهد العديد من Äخiالالت التدبريية، أ#مر اðي حيول دون حتقKق هذه 
  . الغاØت واملقاصد اليت ٔ��دثت من ٔ�Xلها

Ö ìðسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن س?بل تعز�ز دور الواك� الوطنية 
ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات لالضطالع �ٔ#دوار والغاØت اليت ٔ��دثت 

  ا؟ ٔ#Xله
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

 .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر لٕالXابة Oىل السؤال

        ::::الس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÄجÒعيةالس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÄجÒعيةالس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÄجÒعيةالس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÄجÒعية
        ....شكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتم

  . Öشكرمك الس?يد املس�شار Oىل توجKه هذا السؤال
©Kوحض يف البداية ح�تتلكمون عن Äخiالالت التدبريية،  ٔ�ريد ٔ�ن ٔ

rاصمك توحضوا Aلرٔ�ي العام بoٔي اخiالالت يتعلق أ#مر، من هنا كنا 
رصحيني، احYا يف مؤسسة ´رشيعية، الشك ٔ�ن هاذ الواك� 

(l’ANAPEC8)  ٔسست يفoيل  2001ملا تAا هذا، رصيد العمل اYٕاىل يوم
دا�، الوظائف دØلها قامت به معل ٕاجيايب Aلغاية، لعل أ#رقام املتوفرة 

 :دØل الوظائف 3معروفة، 

 دور الوساطة؛ :ٔ�وال، تتقرب ما بني العرض والطلب -

الوظيفة الثانية، ويه Ýمة، كرتافق �اميل املشاريع ف" خيص  -
 ال�شغيل اðايت؛

الوظيفة الثالثة، يه ك�سامه يف حتسني القابلية دØل ال�شغيل من  -
  .س?بة Aلش?بابrالل ٕاعطاء Æكوينات ٕاضافKة �ل¾ 

ٕاىل   2001هاذ الوظائف هاذي جعلت ٔ�ن ا#ٓن مYذ تoٔس@سها يف 
 Øنا من ´شغيل س?نوYٔجور متكoا هذا، العمل املYانتقلنا من 30.000يوم ،

الناس ت@شغلومه، من هاذ  70.000س?نوØ، ا#ٓن  70.000ٕاىل  30.000
ذا من هنائية يف املقاو�، هتقريبا Hيتدجموا بصفة  H60.000يتدمج  70.000

  .�ة
اك�ن Xانب �ٓخر اAيل ما جنحناش فKه �زاف هو اجلانب دØل املقاو�، 
يعين مرافقة املقاوالت هذا اك�ن حقKقة ضعف، ولكن مايش اخiالل 

  .تدبريي، هذا ضعف جممتعي ثقايف ميكن لينا ن�Yاقشوا فKه مطوال
xيل اكن اAمنوي اÆ ىل خمططO ريةr#ٔم اØ#ٔا يف اYلس ا#ٓن الواك� صادق

إالداري Æرٔ�سو الس?يد رئ@س احلكومة، و�دد� بعض أ#هداف rالل املدة 

                                                 
8 Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences  
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 445.000¼ادي �متكYو من ٕادماج يف ٕاطار العمل املoٔجور  2016-2020
  .خشص

مواطن شاب  554.000ف" خيص القابلية دØل ال�شغيل ¼ادي -س?تافدو 
  .وشابة

ايت ¼ادي وف" خيص ال�شغيل اð 510.000ف" خيص التوجKه املهين 
مقاو�  10.000مرشوع �ش نoٔسسو  20.000مقاو�،  20.000نصاح�و 

شاب، ٔ#ن لك مقاو�  30.000اAيل ¼ادي متكYنا من توفري الشغل ل 
  . دØل مYاصب شغل، هذا من �ة 3صغرية كت�دث 

 75ا#ٓن ٔ�صبحت معروفة Nى امجليع،  (l’ANAPEC)من �ة 9نية 
 2016عند� الهدف يف .  الرتاب الوطينواك� Oرب (Agence)ش?باك دØل 
دØل الواكالت Xديدة، وعند� ¶هدف ٕاسرتاتيجي يف لك  10¼ادي نفiحو 

¼ادي ند�رو فهيا واك�، هاذي ما  20.000قرية Hيتاوز Oدد الساكن دØلها 
ميكYاش نتلكمو Oىل اخiالالت، �لعكس rاصنا Öشجعو احلاXة اAيل 

  . كمتىش
ف نتعاونو Oلهيا �ش حنس?نو أ#مور، ٔ#ن ما ال شك ٔ�ن هناك نقط ضع

ميك¾ش ها Äخiالالت، ها Äخiالس هذا، �م مطلوق Oىل عواهنه 
هاتوا �رها�مك ٕان كنمت "¼ري معين، ٔ�عطيين اNليل دØل Äخiالالت، 

  .، والعيب والعار ٕاىل ما در�ش الالزم"صادقني
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
    . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

للكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق أ#صا� واملعارصة يف ٕاطار ا
  .التعقKب، تفضل اليس املربوح

        ::::املس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوح
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س
        ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

Äخiالالت دا� نتطرقو هلم، ولكن إالطار العام دØل هاذ السؤال هو 
، %10، احYا فايتني %8الزتمت ب احلكومة . تفامق البطا� يف بالد�

والواك� عندها اNور دØلها، اAلهم ٕاىل قلت ليا الواك� يف �ة واحلكومة يف 
  . �ة ٔ�خرى

مغريب يف البطا�، الس?يد الوز�ر، دون ا��ساب  1.200.000
املعطلني وش?به املعطلني، راه املندوبية دØل التخطيط كتلكم ٕاىل حسY³ا 

  .ل املليون، وتقالت لينا يف هذه الق�ةدØ 3ش?به املعطلني Oىل 
        الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، 

ما ميك¾ش لنا نبقاو ساكتني ونقولو العام ز�ن، ونقولو ما اك�ن والو 
Oام يف البطا�، ما ميك¾ش لينا  30من الش?باب دØلنا اAيل ٔ�قل من  %62و

  . Öسكiو

 بغيتو� نتلكمو Oىل القضية دØل الواك� Öس?بقوها، عندمك تقر�ر دØل
اxلس أ#Oىل Aلحسا�ت، جKبوه Aلرٔ�ي العام وقولوا ليه ٔ�ش?نو فKه، ؤ�ش?نو 
درتوا Aلمالحظات دØلو، نعطيك ¼ري جوج دØل أ#مE]، ٔ#ن السؤال 

دØل املرات بoٔموال �هظة،  4مايش هو هذا، الواك� دØل الر�ط تعاودت 
هاذ اجلوج، دØل القYيطرة تعاودات جوج مرات بoٔموال �هظة، و�ركة ¼ري 

ر، الس?يد الوز�ر، الرٔ�ي العام، راه ما كنطلقوش من عبث، راه ما  ٕاوا نَو�
كنطلقوش �ش نبخسو العمل دØل ٔ�ي وا�د، ولكن املعطيات هام هاذو 

  .  هاذ اليش اAيل اك�ن
من أ#ساس، وهو البطا� كتفامق يف بالد�،  - ٔ�� قلت ì  - وانطلقYا 

  .بقاو ساكتنيالس?يد الوز�ر، ما ميكن لناش ن 
العامل القروي، ٔ�ش?نوا كتد�روا يف العامل القروي؟ قولوا لنا ٔ�ش?نو 
كتد�روا Aلعامل القروي؟ ومYني كنقولو لمك هنا العامل القروي، عندمك ¼ري 
شعار، كتقولوا ال، مايش هو هذاك، قولوا لنا ٔ�ش?نو درتوا؟ قولوا لنا �ٓمشن 

القروي اAيل الواك� دارت  قرية فهيا هاذ الواك�، �ٓمشن بالصة يف العامل
الوساطة ما بني املشغلني وطالبني الشغل، قولوا لنا يش مEال، قولوا لنا 

  . Aلرٔ�ي العام
        الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، 

قولوا لنا، امجلود دØل اxالس اجلهوية وإالقلميية ٕالنعاش ال�شغيل، ما 
تفعال´ش هاذي عرش س?نوات، قولوا لنا Oالش؟ والبطا� واص] لÎٔرقام 

  .Aيل قلت لمك دا�ا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكراشكراشكراشكرا

  .شكرا الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوح
  .وا راه �يق شوية، الس?يد الرئ@س

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
وقع خطoٔ يف . دØل اNقايق 3دقايق، ¼ري  4ال، وقع ¼لط، مايش 

(tableau)هللا خيليمك ،.  

        ::::املس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوح
  .ربع Oيل بدقKقة ما اك�ن مشلكت

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوحاملس�شار الس?يد احلو املربوح
  .ال؟ شكرا الس?يد الرئ@س
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        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
    . . . . شكرا Aلس?يد الوز�ر Oىل املسامهة يف اجللسةشكرا Aلس?يد الوز�ر Oىل املسامهة يف اجللسةشكرا Aلس?يد الوز�ر Oىل املسامهة يف اجللسةشكرا Aلس?يد الوز�ر Oىل املسامهة يف اجللسة

  . ما بقاش التوقKت. ال ما عند¶ش التوقKت

  .التوقKت، ٔ� الس?يد الوز�ر، معذرةل@س لمك احلق يف الرد ٔ#ن ما بقاش 
�شكر امجليع Oىل املسامهةٔ .  

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


