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  وال�سعنيالسابعة  اجللسةحمرض 

 ).م2017 یونیو 20(هـ 1438 مضانر  25 الثال�ء: التارخي
  .ا�لس �وسكوس، اخللیفة الثالث لرئ�س محید داملس�شار الس�ی: الرئاسة
بتداء من السا�ة الثانیة وا�ق�قة اساعتان وثالث عرشة دق�قة، : التوق�ت

  .بعد الزوال ةالثانیة عرش 
  .اقشة أ�س�ئ� الشفهیةم�: �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید محید �وسكوس، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100 ب�ٔحاكم الفصل معال

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

ق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول ٔ�عاملنا، 
د من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �

  .تفضل الس�ید أ�مني. وٕا�ال�ت

  :الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
حنیط ا�لس املوقر �لام ب�ٔن جملس املس�شار�ن توصل من جملس 

  .تمنیة الرمقیةحتدث مبوج�ه واك� ال  61.16النواب مبرشوع قانون رمق 
كام توصلت الرئاسة مبراس� من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان 
خيرب من �اللها ا�لس طلب الس�ید اكتب ا�و� امللكف �لنقل ٕ��ادة 
�رت�ب السؤال املو�ه ٕالیه حول وضعیة النقل البحري ببالد�، م�ارشة بعد 

نه س��وىل إال�ابة عنه السؤال املو�ه �لس�ید وز�ر التجهزي والنقل لكو 
  .�لنیابة

 �20ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء 
 : فه�ي اكلتايل 2017یونیو 

  سؤ�؛  22: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 ٔ�س�ئ�؛  5: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 . جوا� 11: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤالني ا�ٓنیني املو�ني �لس�ید 
وز�ر الص�ة وا���ن جتمعهام و�دة املوضوع، ویتعلق أ�مر �سؤال حول 

  .املشالك اليت تعرفها ٔ�قسام املس�تع�الت
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي 

  .يس حسنالسؤال، تفضل ال

  :احلسن سلیغوة املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ن من العدید من املشالك اليت یتخبطها عند جلوهئم و�ش�تيك املواطن

ٕاىل ٔ�قسام املس�تع�الت، اليشء ا�ي یتطلب من احلكومة حبث لك 
ساس دا�ل املنظومة الصحیة الس�بل ملعاجلة هذه النقط السوداء ��ٔ 

  .�ل�س�بة �لمواطنني
ما يه إالجراءات والتدابري اليت س���ذها احلكومة حلل املشالك هباته 

  أ�قسام؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

اللكمة ا�ٓن ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك ل�سط السؤال 
  .بت�ٔهیل املس�تع�الت، تفضل الس�ید املس�شار ا�ٓين الثاين، واملتعلق دامئا

  :یةمح ید ام�ارك لس� املس�شار ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

رمغ ٕاطالقمك يف الوالیة احلكوم�ة السابقة �ر�مج لت�ٔهیل املس�تع�الت، 
الزالت هذه أ��رية �شلك نقطة سوداء يف املنظومة الصحیة ببالد�، 

ارتباط معلها �حلاالت اخلطرية واملس�تع�� اليت تلج  ف�ٔمهیهتا تت�ىل يف
البنا�ت الصحیة ؤ�یضا يف �ون معظم الوف�ات تقع يف فضاهئا، مما �س�تلزم 

  .مضاعفة اجلهود ملعاجلة اخ�الالهتا وٕاشاكلیاهتا
الس�ید الوز�ر، ما هو تق�ميمك لرب�مج تق�مي  ،بناء �لیه، �سائلمك

  لوالیة احلكوم�ة السابقة؟املس�تع�الت ا�ي ٔ�طلقمت �الل ا
هل هناك يف أ�فق �ر�مج طموح وحق�قي و�حج  :السؤال الثاين

  لت�ٔهیل املس�تع�الت ومعاجلة اخ�الالهتا؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة عن السؤالني املتعلقني ب�ٔقسام 
  .املس�تع�الت

  :وز�ر الص�ة ،ديالس�ید احلسني الور
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال ت�شكرمك �ىل هاذ السؤال ا�يل �هيم املس�تع�الت وا�يل يف احلق�قة 
راه �یف رشتو لیه السادة املس�شارون، النقائص واملشالك اليت تع�شها 

بالد�، حصیح، مشالك  ٔ�قسام املس�تع�الت �ىل الصعید العاملي و�اصة يف
  .كثرية وم�عددة

ٔ�وال م�ني �ایة هاذ املشالك؟ �ایة من املفارقة الك�رية ا�يل اكینة بني 
العرض والطلب، فهيا العرض والطلب والعرض ف� خيص الب��ات التحتیة 
وف� خيص التجهزيات البیو طبیة، ف� خيص املوارد ال�رشیة والطلب ا�يل 

ت يف مجیع دول العامل ويف املغرب كذ� تزتاد س�نو� كثري، ٔ�ن املس�تع�ال
  .لك س�نة تزتاد الناس ا�يل �ميش�یو �لمس�تع�الت %10يف املس�تع�الت 

النقطة الثانیة، هو �دم وجود وا�د النظام اتصااليت وت�س�یقي بني مجیع 
  .املتد�لني، مهنم القطاع العام والقطاع اخلاص والوقایة املدنیة

و�ن املس�متر، ٔ�ن املس�تع�الت خصو وا�د التكو�ن �لثا التكو�ن والتك
س�نني  �7اص به، �ري �ش نذ�ر بيل التكو�ن فاللكیات د�ل الطب يه 

س�نوات �ش  �5كون طب�ب من بعد املباراة �ىل �امني من بعد تتدوز 
�كون طب�ب املس�تع�الت، وكذ� التكو�ن املس�متر ٔ�ن التكو�ن املس�متر 

ويف التكفل �ملریض، ٔ�كرث من هذا وذاك يف  تیكو�ش �ري فالتجهزياتا م
اس�تق�ال املریض يف اس�تق�ال العائ� د�لو، راه فاملس�تع�الت حسن 

من العالج، حسن  % �60س�تق�ال فاملس�تع�الت �ساوي ٔ�كرث من 
  .يف العالج %�60س�تق�ال يف املس�تع�الت �ساوي ٔ�كرث من 

�، ٔ�ن يف ؤ��ريا، �كتظاظ يف املس�تع�الت ا�يل معروفة كذ
من الناس ا�يل �ميش�یو �لمس�تع�الت ما اك�ش  %83املغرب اك�ن حوايل 

خصهم ميش�یو �لمس�تع�الت، ٔ�� مايش تنقول �هيم ما تبقاوش متش�یو 
بغا م�ال ابغا الرادیو، ا�يل ا�لعكس، ولكن �ا�ة �س�یطة ٔ�و �برية وال ا�يل 

رشة د�ل تیقول ا�لهم منيش حىت �لعا) rendez-vous(ميش�ش یدوز ا م
  .ٕاىل �ٓخره ..د�ل 12ا�لیل حىت 

هاذ اليش لكيش جعلنا ٔ�نه اكن وا�د ا�طط وطين يف ٔ�واخر مارس 
  :نقط 5وال  4، هاذ ا�طط الوطين ا�يل تیعمتد �ىل 2013

  ؛ٔ�وال تعز�ز وتطو�ر املس�تع�الت �س�شفائیة ا�يل موجودة
ملس�تع�الت �نیا، ٕاخراج وٕا�شاء يش �ا�ة �دیدة ا�يل يه التكفل �

 (les hélicoptères)ما ق�ل �س�شفائیة ا�يل فهيا ا�ٓن هاذ أ�ربعة د�ل 
  ا�يل فهيا بعض س�یارات إالسعاف والو�دات �س�تع�الیة املتنق�؛

  . دوینا �لیها�لثا، التكو�ن والتكو�ن املس�متر ا�يل 

بدات كد�ر ارابعا، الرشاكة بني القطا�ني، ف�عض املدن، بعض اجلهات 
و�دات �س�تع�الیة املتنق�، ��ذ م�ال �س�یط هو ا�يل واقع يف اجلدیدة ال

ملیون درمه س�نو� يف اجلدیدة، ولكن وزارة  22بوا�د الغالف مايل د�ل 
  .ملیون �ات ٔ�خرى 20الص�ة ك�شارك فهيا فقط جبوج ملیون درمه، 

  .العامة ؤ��ريا، یعين الت�ٔطري القانوين، القانون ا�يل اك�ن ا�ٓن يف أ�مانة
  مفاذا ٔ�جنز؟ فني وصلنا فهاذ املشالك لكها؟

بدینا تدرجيیا، يف ما خيص تطو�ر املس�تع�الت، اللك یتفق ٔ�ن ا
م�ال وال ٕاذا ما اك�ش قریبة �هيا ) scanner(املس�تع�الت بدون 

(l’IRM)  مايش مس�تع�الت، فٕاىل �دود الیوم عند� �ىل الصعید
العموم�ة، ا�ٓن هاذ الس�نة ج�نا  ساكنري يف مجیع املس�شف�ات 52الوطين 

 l’appel( يف ٔ�خرى �26داد لهاذ املس�تع�الت واملس�شف�ات، زائد  23
d’offre ( یعين(on va doubler la capacité) د�ل )la tenue 

scanner(.  
و�دة د�ل  �80نیا، يف ما خيص مس�تع�الت القرب ا�يل كنا �رجمنا 

 2012من  80م، كنا �رجمنا مس�تع�الت القرب، وصلنا ٕاىل �دود الیو 
و�ز�ها  88، ٔ��ش�ٔ� 88، ٕاىل �دود الیوم حقق�ا �لضبط 2016ٔ�واخر 

  .مركز اس�شفايئ �لقرب 88وشغلناها، 
يف ما خيص التكو�ن ا�يل قلت اك�ن ٔ�طباء دا� ك�شجعو حىت 

 5د�ل املس�تع�الت  (spécialité)بدات ااحلكومات السابقة، هنار 
فهيا مع وزارة  ،�اصنا نعاودو فهيا ٕا�ادة النظر س�نوات ا�يل قلت ا�يل

 5س�نني، زائد  9س�نني زائد �امني،  7التعلمي العايل ٔ�ن يه طوی� �دا، 
�ام �ش �كون طب�ب املس�تع�الت، ٕا�ادة النظر فهاذ  14س�نني، يه 

اليش، وخرج�ا ٕاىل الوجود ممرض د�ل املس�تع�الت، بدات يف بعض یعين 
 .زارة الص�ةاملدارس ا�يل �بعة لو 

واك�ن كذ� القانون ا�يل �ی�ٔطر املس�تع�الت، و�اصة هاذ س�یارات 
إالسعاف �ش�ال �اصها تقاىض وفني �اصها متيش، قانون �دید يف أ�مانة 
العامة �لحكومة ٕان شاء هللا، ا�يل �ی�ٔطر هاذ اليش لكو د�ل 

  .املس�تع�الت
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر

  .�لفریق �س�تقاليل يف ٕاطار التعق�باللكمة 

  :د احلسن سلیغوةس�یاملس�شار ال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ك�شكرو الس�ید الوز�ر �ىل هاذ إالیضا�ات ا�يل قدم لنا
ٔ�وال، طرح�ا اح�ا ٔ�وال هاذ السؤال �رية م�ا �ىل هذا القطاع، ميل 
 كنقولو املس�تع�الت ما كنتلكموش �ىل ا�يل �مييش �لمس�تع�الت �ش
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ميكن لو ید�ل لبعض أ�قسام د�ل الطب وال د�ل القلب وال يش �ا�ة 
ٔ�خرى، كنتلكمو �ىل حوادث السري م�ال، هللا �سرت، ا�يل يه فعال 
مس�تع��، ميل �ميش�یو راه ذاك �كتظاظ �اص البد �كون وا�د 
ا�هود، یعين ما ميك�ش � تصور هللا �سرت ميل �یوقع يش �ادثة سري، 

الوز�ر، �كون عندك ب��ك وال هللا �سرت ود�لهتا وما  الس�ید ،تصور
كتلقاش ا�يل �ادي �كون هبا، فٕاذن ٔ�ش�نو هو الشعور ا�يل ميكن � �شعر 

  به؟ 
ٔ�� ٔ�ظن مز�ن درتوا جمهود يف الساكنري ويف ا�ٓلیات، ولكن املوارد 
ال�رشیة، املوارد ال�رشیة يه ا�يل كهتم �خلصوص �ل�س�بة �لمس�شف�ات، ٔ�� 

ن ب�ٔن ٕاىل اكنت احلكومة فعال عندها هاذ القطاع من أ�ولو�ت، �اصها ٔ�ظ
تعطهيا وا�د أ�مهیة يف املزيانیة د�لها يف الس�نوات املق�� �ىل أ�قل �ىل 
هاذ املدى د�ل وا�د ثالث س�نني وال مخس س�نوات، ما یبقاش عند� 

  . هاذ النوع د�ل املشلك
لشغل ما �شغلش، ميكن ٔ�ن ٔ�صعب �ا�ة ميكن وا�د یصرب �ىل ا

یصرب �ىل �زاف د�ل املسائل يف احلیاة، ولكن ما یقدرش یصرب يف 
الس�ید الوز�ر، ؤ�� �لكمت معك  ،فهمتينا�س�تع�الیة، ٔ�� كنظن ب�ٔنك 

ق�ل �ىل بعض املشالك ا�يل اكینني �ىل املس�توى الوطين، املس�توى 
راه  ذأ�و بعض املس�شف�ات، ه (CHU)الوطين ما �ینحرصش �ري يف 

  .�ىل الصعید الوطين، كنمتىن �ش تلقاو احلل لهاذ املشلك
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املسش�تار

  .الفریق احلريك لمك اللكمة يف ٕاطار التعق�ب

  :ام�ارك محیة املس�شار الس�ید
اس�سمح الس�ید الوز�ر راه ما شف�مك يف أ�ول، بطبیعة احلال، الس�ید 

ن �الیا ��هودات ا�يل تتقوموا هبا، بطبیعة احلال هذا ال الوز�ر، حنن �مث
  . خيفى �ىل ٔ��د

وطرح�ا هاذ السؤال ی�ٔيت �عتباره �كون نقصا مس�تع�التیا يف م�ات 
املس�شف�ات وبذات القطاع �رم�ه، ف�ق�مينا لوضعیة املس�تع�الت الطبیة 

القرب  جيعلنا نؤكد ٔ�ن ما جنحمت ف�ه �س��ا هو ٕا�شاء و�دات ملس�تع�الت
�ملناطق البعیدة عن املس�شف�ات، ٔ�ما املس�تع�الت املتوا�دة 

مالیني مواطن فه�ي تعاين  �5ملس�شف�ات واليت �س�تقطب س�نو� ما یفوق 
  :من اخ�الالت، نذ�ر من ب�هنا �ىل س��ل املثال ال احلرص

�ردي ظروف �س�تق�ال يف املس�تع�الت، غیاب التجهزيات 
معط� وحتتاج ٕاىل الصیانة، السامح  لغالبالبیوطبیة واليت �كون يف ا

وهذا مشلك تیعاين م�ه بدخول �االت ال تتوفر فهيا رشوط �س�تع�ال، 
أ�طباء بطبیعىة احلال، واح�ا تن�ٓزرومه يف هذا املوضوع، بعض املرات 

تتجي بعض احلاالت، یتوافدون �ىل قسم املس�تع�الت ومه يف ظروف ال 
  .. .�س�تدعي

طري �س�تع�ايل، ٕاذن �س�ل اخلصاص �ىل ضعف التكو�ن والت�ٔ 
مس�توى املوارد ال�رشیة يف ٔ�قسام املس�تع�الت، اخلصاص يف بنك ا�م، 
ا�م ا�ي یعترب من رضور�ت العمل �س�تع�ايل، �دم تعممي املروح�ات 
لنقل املرىض �ىل مجیع اجلهات، و�ٔ�خص اجلهات اجلنوبیة، رمغ ٔ�نه اكینة 

  . مروح�ة يف العیون
لمي اجلنوبیة، الس�ید الوز�ر، يه تتعاين ٔ�كرث من �ريها �ىل اعتبار أ�قا

البعد، مدینة ا�ا�� بطبیعة احلال ٕاىل اكنت يش �االت حر�ة رضوري 
نقلها ملرا�ش، رضوري من نقلها �ٔاكد�ر، بطبیعة احلال ٔ��مك ��ذوا هاذ 

  .وها بعني �عتبارذأ�قالمي نظرا �لبعد ومهنا ��
  .ز�رالس�ید الو  شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت املتبقى  لمكاللكمة 
  .لمك

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
  الس�ید�ن املس�شار�ن،

�ري �ش نقول املس�تع�الت هو ختصص �دید يف املغرب، مايش 
را�ة، س�نني، والیين �ل�س�بة �لج 4س�نني وال  �3دید یعين هاذي 

�ل�س�بة لطب أ�طفال، یعين التخصص عندو بضعة س�نوات، هذه النقطة 
  .أ�وىل

س�نني  7النقطة الثانیة هاذ التخصص طویل �لك رصا�ة، طویل یعين 
 5س�نني و�ادي �ش یتكون، �اصو  9زاید �امني وهو تیو�د، قول حىت 

  .س�نوات
ما �ملناس�بة التخصص يف الطب �س�تع�ايل يف املغرب اكن ق�ل 

�الش؟ ٔ�ن �ل الطلبة، ؤ�� تندوي ا�كون يف فر�سا، مجیع ا�ول، یعين 
�عمید لكیة الطب سابقا، ما ت��غیوش ميش�یو لهاذ التخصص، ٔ�ن ختصص 
صعیب، اخلدمة ��هنار واخلدمة ��لیل، اخلدمة الس�ت، اخلدمة هنار العید، 

  ...نولهذا من بني اجلواب ا�يل كنت �غي نعطي �لس�ید�ن املس�شار�
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر، شكرا

السؤال الثالث، موضو�ه توفري أ�دویة �ملراكز �س�شفائیة القرویة، 
فریق أ�صا� واملعارصة لطرح  مناللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .السؤال، تفضل الس�ید املس�شار
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  :موالي عبد الرحمي الاكمل املس�شار الس�ید
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
الس�ید الوز�ر احملرتم، العدید من املراكز �س�شفائیة �اصة �لعامل 
القروي واملناطق النائیة �شكو من نقص �اد، ٕان مل نقل غیاب أ�دویة 
هبا، مما ینعكس سلبا �ىل حصة املواطن، وا��ن یعانون أ�مر�ن �لحصول 

  . أ�دویة �رب التنقل ٕاىل م�اطق بعیدة�ىل
ل�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما ا�ي س�تقومون به لت�اوز هذا  ،�ا
  يه إالجراءات العملیة اليت تعزتمون الق�ام هبا؟ وما اخللل؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الص�ةد وز�ر الس�ی
   ،الس�ید املس�شار احملرتم

بطرحمك هذا السؤال ا�يل �هيم أ�دویة يف العامل القروي، ويه يف 
احلق�قة ٔ�� فهمت السؤال ا�يل �هيم اخلدمات الصحیة يف العامل القروي، اك�ن 

اكن حمور أ�س�ئ�  دا� من الغرفة أ�وىل ا�يل �اي ،فوارق اك�نالتفاو�ت، 
  . الس�ید رئ�س احلكومة يف الفوارق والتفاو�تا�يل طرحت �ىل

ف�ٔ� ن�ٔكد ٔ�نه رمغ ا�هودات ا�يل قامت هبا الوزارة، احلكومات السابقة، 
ا�يل اكنت هاذ احلكومة ٔ�وائل البدایة د�لها ٕاىل یوم�ا  2012مفثال �ري بني 

ملیون درمه ف� خيص رشاء أ�دویة �ىل  800هذا، یعين من حوايل 
ملیار درمه، ورمغ هذا رمغ ٔ�نه ف�  �2 و�ك�ري اين، دز� دالصعید الوط

خيص رشاء أ�دویة جمهود �بري، والیين املواطن الفقري يف املناطق النائیة، 
  . يف القرى، يف اجلبال ما تیوصلوش هاذ ا�واء

ا�يل �اصنا �ركزو �لهيا ا�يل قالها الس�ید املس�شار  من بني النقط ٔ�وال
الفقري د�ل اخلدمات الصحیة، املوارد ال�رشیة، و�ا  ی� هام العموداق�

نعطیو ٕاىل �ادي نعطیو ا�واء م�ال �لمس�توصف ا�يل �ا يف اجلبل، ٕاىل ما 
ا�يل  (stock)اك�ش هناك طب�ب ٕاىل ما اك�ش �نیني ا�يل �ادي ید�ر 

�ادي ی��ع ذاك ا�واء ا�يل �ادي یعرف حيافظ �لیه، ا�يل �ادي یعرف ملن 
بقا�ش يف أ�دویة �ري تعطى، راه املوارد اما یعطهيش، مفا  یعطیه، ملن

من  %67 ال�رشیة لك ويه ا�يل تند�رو لها أ�ولو�ت د�لنا، ولهذا
 . س�نوات �متيش �لعامل القروي 4ٔ�و  3التوظیفات يف وزارة الص�ة م�ذ 

كذ� در� جمهود ف� خيص أ�دویة يف املس�توصفات د�ل العامل 
�ل�س�بة ا�يل اك�ن  %38ٔ�كرث من   (une dotation)ا القروي تزتاد له

  . إالجراءات �2ىل الصعید الوطين، هاذو هام 

وإالجراء الثالث هام مخمنا واكن عندي نقاش يف الغرفة أ�وىل، وٕان 
شاء هللا عام قریب يف الغرفة الثانیة اقرتاح د�ل املناو� د�ل هذه املوارد 

ول ـــــدوا و�ادي نقـــــا الـــــيل ت�رشي ٔ�نــــــرشیة، ٔ�ن الناس م� ال� 
ا�يل تیصنعوا، �اصنا هذا املس�توصف حتط   (laboratoire)ال لـــــــم�

 (périmé)لیه حشال دا�واء، هو تید�ر راسو ما یبقى یقول يل ال دوا 
  .تنعرف فوقاش حمطوط، ٔ�� �ري تن�لص وتزنید

اح�ا ت��قاو نفرقوه، هاذ اح�ا تیحطوا لنا لك يش يف الر�ط و  ،ولهذا
اليش ما تنعرفوش لیه �لك رصا�ة، و�اصنا وزارة الص�ة تبقى تتلكف �ري 

  . د�رو يه العال�اتتشویة ابذاك اليش ا�يل خصها د�ر، وا�يل تعرف 
ٔ�ما هذه القضیة د�ل البناء وال تفرق وال هاذ اليش �اصنا نعطیوه 

  . فو بذاك اليش ا�يل �اصنا ند�روملوالیه، الناس ا�يل تیعرفوا لیه، واح�ا نتلك
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 .لمك اللكمة يف ٕاطار التعق�ب الس�ید املس�شار، تفضل

  :موالي عبد الرحمي الاكمل الس�یداملس�شار 
   .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات

دویة يف السؤال د�لنا واحض، الس�ید الوز�ر، هو �ل�س�بة لغیاب ا�ٔ 
العامل القروي، العامل القروي تیع�ش وا�د الوضعیة د�ل البؤس، وضعیة 

  . د�ل الفقر، وضعیة د�ل الهشاشة، ا�يل هنا �اصنا نعطیومه أ�دویة
أ�دویة ا�ٓن اك�ن سواء د�ل السكر، سواء د�ل أ�مراض املزم�ة ما 

ی�ش وا�د اكی���ش، واك�ن البعد عن املركز �س�شفايئ، ٕاذن ما اك
  .التواصل ا�يل �ادي �كون قریب هلم أ�دویة

واك�ن، الس�ید الوز�ر، اك�ن ا�ٓن تنع�شو يف فصل الصیف اكینة د�ل 
السموم، املواطنني العدید تیعانیو من الوف�ات، جبراء ٕاما تیكونوا بعید �ىل 

مىش �لس��طار ما �یلقاش التجهزيات ااملركز �س�شفايئ، وٕاما حىت ٕاىل 
ت�سمعو ا�ٓن يف  د�لو من هاذیك السموم،یة �ش ینقذوا الروح أ�ساس� 

سطات ويف قلعة الرساغنة ويف م�اطق املغرب لكها، ولكن إالجراءات ا�يل 
  . يه غتكون معلیة ما اكیناش

اك�ن، الس�ید الوز�ر احملرتم، فوارق شاسعة ما بني العامل القروي والعامل 
شح ال  ٔ�درى هبذه أ�مور، ولكن ٔ�مام احلرضي، ودامئا تنقولو وتنعاودوه ؤ�ن�

يش �ا�ة،  اد�ل املزيانیة ا�يل خمصصة لقطاع الصحي ما ميك�ش تد�رو
اح�ا معمك، ولكن راه ما ميك�ش هنائیا الص�ة ٔ�هنا �رىق و�منى و�اصة يف 

  . العامل القروي ٕاال بتخصیص املزيانیة
ة الص�ة كنمتناو ٔ�نه رئ�س احلكومة �كون ت�سمعنا، ٔ�نه خيصص لوزار 

وا�د املبلغ مايل �م �لهنوض هبذا القطاع، ٔ�نه هذا القطاع مازال م��ٔخر، 
  . ال يف أ�دویة وال يف أ�طر الطبیة وال يف مجیع ا�االت
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من ساكنة العامل القروي ما  %50ولهذا، الس�ید الوز�ر، تتعرفوا ب�ٔن 
عندهاش الت�ٔمني الصحي، ٔ�ضف �� �ل�س�بة �لفقراء ا�يل عندمه 

ما تیوجلوش ملراكز العالج ا�اين �ملس�شف�ات   1(RAMED)بطاقة
الفحص  ادیو وا�د املبلغ مايل �ش ید�رو�ٔ العموم�ة، تیفرضوا �لهيم ٔ�نه ی

دیو ویعطیومه البطاقة د�ل رشاء أ�دویة، م�ني �ٔ �ام، �اد �ل�س�بة من بعد ی
ا، �ادي �رشیوها وهام ما عندمهش هنائیا ما عندمه حىت �ش یع�شو 

  . املع�شة �ا�شني فهيا مشالك �اد كزيیدمه �ش �رشیو أ�دویة
وا�س�تور املغريب  ،ٕاذن، الس�ید الوز�ر، أ�دویة �اصها �كون جمانیة

وال مجیع املواثیق ا�ولیة تنص �ىل ٔ�نه البد من توفري أ�س�باب الكف�� 
  . �ش یع�شوا يف �رامة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

   .را الس�ید الوز�رشك
منر �لسؤال الرابع موضو�ه وضعیة أ��زة الطبیة �ملس�شف�ات 
العموم�ة، اللكمة كذ� دامئا ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� 

 .واملعارصة، اليس العريب تفضل

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�ید

الس�ید الوز�ر احملرتم، تعرف مجمو�ة من املس�شف�ات واملراكز الصحیة 
خصاص �بري يف التجهزيات الطبیة ويف املوارد ال�رشیة، وكذ� التجهزيات 

  . الطبیة ا�يل يه موجودة فهيا وا�د اجلزء �م معطل
ٓ اوهنا  ل د�ل هاذ أ��زة و�متناو بغینا �سائلمك، الس�ید الوز�ر، �ىل امل�

  �كون �لول �ا�� لهاذ؟ 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

حصیح، ٔ�ن بالد� تتعرف وا�د التطور �بري ف� خيص هاذ التجهزيات 
طبیة، ال م�ذ یعين عقود ويه تزتاید تدرجيیا، و�ري دا� قلت ٔ�ماممك البیو 

املس�شف�ات العموم�ة  52ٔ�نه ف� خيص الساكنري �ىل الصعید الوطين عند� 
  .، یعين �ادي ضعف يف بضعة ٔ�سابیع26وال  23و�ادي یزتادو 

                                                 
1 Régime d’Assistance Médicale. 

 اك�ن كذ� دا� مع الرسطان مع لال سلمى اك�ن مرسع اجلزئیات
)les accélérateurs (حىت هام �الني، ٕاىل �ٓخره.  

ف�یتطرح هاذ املشلك، هاذ املشلك مرة مرة تیوقفوا تیكونوا عطل يف 
هاذ التجهزيات �كرثة �س�تعامل، �لك رصا�ة، �اصة م�ذ دخول نظام 

  86%، ٔ�كرث من86%ٔ�ن �زاد ارتفاق املس�شف�ات ٔ�كرث من " �درام ال"
  .�ىل هاذ اليش مس�شف�ات�ل ا�يل �زاد، یعين الناس تیجیو 

س�نوات �لضبط، قلهتا لمك  3ٔ�ش�نو هو احلل؟ ٔ�وال اح�ا هاذي مدة 
  . ها �لمدراء اجلهوینياتدبري ا�يل اكنت يف الوزارة ٔ�عطین 41ذاك ا�هنار، 

بغیناش خنلیوها يف وزارة اما  ،بقا�شاهاذ الصیانة د�ل التجهزيات ما 
یطو �لوز�ر حىت يف طانطان ویع   (l’ appareil)الص�ة �ش �ري خيرس

رصد� �الف مايل ا�يل  �2017لر�ط، یعين تنعطیومه أ�موال، م�ل هاذ 
  12%ملیون درمه �ز�دة ٔ�كرث من �168.5ادي اك�ن يف املزيانیة، 

 150درمه،  �150ل�س�بة ا�يل اكنت ق�ل يف الس�نة الفارطة ا�يل اكنت 
  . ملیون درمه، یعين ها اح�ا

دویت �ىل ا� بنفس الطریقة ا�يل كنت یاولكن ٔ�� تنظن �یف قلت ق�
بدینا ف�ه مع هاذ اأ�دویة، ٔ�حسن دواء د�ل هاذ اليش و املناو� ف� خيص 

مع مرسع اجلزئیات �اص ميل تند�رو  ،ساكنري 26ساكنري، مع  23
)CPS(  زیدوا ف�ه هاذ الصیانة، ٔ�ن هاذ�(les appareils)  لكهم عندمه

(des cartes électroniques) ميكن �هياش تصاوهبا، �متيش تیقول  ما
تند�لو يف  (l’appareil)� �اص جتیهبا، ولهذا �ري ا�هنار أ�ول ت�رشیو 

املاريش د�لو الصیانة، ولهذا املد�ر اجلهوي ت��قى يف اتصال 
  . ا�يل �عتو لیه  (l’entreprise)مع

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر

  .ملس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضللمك اللكمة الس�ید ا

  :العريب احملريش املس�شار الس�ید
  .ت�شكرمك، الس�ید الوز�ر، �ىل التوضی�ات

اح�ا، الس�ید الوز�ر، فعال ٕاىل الحظتو الس�نوات اليت مضت فهاذ 
 %20 الربملان كنا طلبنا من وز�ر املالیة �ش خيصصوا وا�د املبلغ �م د�ل

حبال الص�ة والتعلمي، ٕاىل ا�ات �ج�عیة یعين ا�يل �كون يف هاذ القطا
�ري ذ� من القطا�ات ا�يل يه �مة، ٔ�ن هاذ القطاع هو قطاع �م 
وقطاع ا�يل يف احلق�قة �اصو عنایة �اصة من مجیع املسؤولني ومن رئ�س 

  . احلكومة
اح�ا، الس�ید الوز�ر، تنعرفو ب�ٔن هاذ القطاع مايش ساهل، واك�ن 

يف احلق�قة یصرب �جلوع ویصرب یعين �لطریق ما  ٕا�راهات واملواطن راه
مز��ش، ویصرب لزباف د�ل أ�ش�یاء ولكن ما یصربش یبقى مریض، ٕاىل 
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  . ىداو تاكن مریض �اصو ی 
، تیجي، نعطیك م�ال "الرام�د"املشلك ا�يل اك�ن يف هاذ اليش د�ل 

ولوا عند� اح�ا يف وزان، تیجي املواطن من وا�د امجلا�ة ومييش لوزان یق
لو سري لتطوان، ولو ٔ��مك، الس�ید الوز�ر، مشكور�ن یعين من بعد ما 
خصص ا�لس إالقلميي قطعة ٔ�رضیة لبناء املس�شفى إالقلميي درتو م�ادرة 
حتسب لمك، هاذ أ�س�بوع ا�يل فات، ولكف�و فریق �م من الوزارة ا�يل 

من طرف  زار� وا�يل يف احلق�قة كام س�بق لمك و�لكمتو ٔ�نه اك�ن م�ادرة
الوزارة د�ل التجهزي د�ل املس�شفى احلايل، واك�ن كذ� �نطالقة د�ل 

  . البناء د�ل املس�شفى إالقلميي ا�يل لكفمت وزارة التجهزي والنقل �لبناء د�لو
وهاذ العالقات، الس�ید الوز�ر، مع امجلا�ات ومع ا�الس إالقلميیة ومع 

القطا�ات، ٔ�ن الربملانیني واملنتخبني اجلهات يه ا�يل �اصها �كون مع مجیع 
هام ا�يل �ید�روا الش�ٔن العام وهام ا�يل قرابني �لمواطنني، وهام ا�يل �ارفني 
املشالك ا�يل ت��خبطوا فهيا املواطنني، ولكن ميل تنجیو لقطا�ات وزاریة 

  .وما تنلقاوش ا�يل �سمعنا تنلقاو مشلك
ايش من �خ�صاص نعطیمك م�ل دا�، الس�ید الوز�ر، ولو ٔ�نه م

د�لمك، اح�ا عند� مشلك دا� د�ل املاء وعند� اح��ا�ات وعند� الناس 
�یلومرت �ش جيیبو املاء، وميل تنعیطو �لوز�رة املعنیة  20و 10دا� �ميش�یو 

وبناش، وق�اش غی�اوبنا اواملد�ر املعين �ش جيي ید�ر معنا �لسة ما تی�
  . لبو �ىل شكون ا�يل مسؤولحىت یلقى �ح��ا�ات �اد نبداو نق 

تحمل املسؤولیة د�لها والقطا�ات یتحملوا ت �الش ا�يل ما احلكومة ا
املسؤولیة د�هلم و�كون وا�د العمل اس��ايق، و�كون وا�د التدبري مس�بق 
�لقطا�ات ا�يل يه �مة، �اصة يف العامل القروي، ٔ�ن الناس يف وضع �رىث 

� .  
الس�ید الرئ�س والسادة الوزراء، هو ٔ�ن  الرسا� د�يل الیوم، ،ولهذا

  .احلكومة �اصها تتحمل املسؤولیة د�لها �ش نعاجلو مجمو�ة د�ل القطا�ات

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .�نیة يه ا�يل بقات لمك 20الس�ید الوز�ر يف �دود 
وأ��ري ٔ�عتقد، موضو�ه اخلصاص املهول يف قطاع  ،السؤال اخلامس

ص�ة النفس�یة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة ال
  .لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س

  :ل ش�یخي��املس�شار الس�ید ن 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

اع سؤالنا، الس�ید الوز�ر، یتعلق �خلصاص الك�ري املس�ل يف قط
وعن إالجراءات اليت تنوي وزار�مك الق�ام هبا من  ،الص�ة النفس�یة والعقلیة

  .ٔ��ل جتاوز هذا الوضع
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

النفس�یة والعقلیة مع املس�تع�الت هام الرب�جمني  ف� خيص الص�ة
الوح�د�ن إالثنني ا�يل قدمت ٔ�مام صاحب اجلال� ف� خيص الوالیة 

  . الفارطة
هاذ الص�ة العقلیة والنفس�یة يف بالد�، بنا�ت �د قلی� م�قادمة 

  .وموجودة بني الر�ط وا�ار البیضاء، هاذي النقطة أ�وىل
ما بني ا�ار  %45یة اك�ن نقص �اد، ؤ�كرث من �نیا، املوارد ال�رش 

  .البیضاء والر�ط
�لثا، مزيانیة أ�دویة ا�يل ت��ادي هبا املنظمة العاملیة �لص�ة، �ىل أ�قل 

  .%1.2وال ق�ل اكنت حوايل  2012من مزيانیة أ�دویة يف  2%
، ما 1959رابعا، القانون ا�يل تی�ٔطر أ�مراض العقلیة والنفس�یة من 

  . تبدل، ولك يش تبدل من �ري هاذ القانونمعرو 
اك�ن خمطط وطين ا�يل ٔ�وال تري�كز �ىل تنظمي العرض الصحي وحتسني 

اكن عند� ٔ�قل  ،التكفل يف جمال الص�ة العقلیة والنفس�یة ا�يل اكن وصلناه
رس�ر، وهذا �ري  �0.64سمة دا� وصلنا ل  100000رس�ر للك  0.5من 

 ـملیة تتقول � �اص �كون رس�ر وا�د لاكيف، ٔ�ن م�ظمة الص�ة العا
  .�سمة 100000

واملنظمة العاملیة �لص�ة  100000طب�ب للك  0.85اك�ن حلدود الیوم 
  . �0.55ش نعرفو ال ق�ل اكن  100000طب�ب للك  1تتقول �اص �كون 

 10000ممرض للك  2.96كذ� اكن ٕاىل �دود الیوم يف املغرب 
، یعين اك�ن 1.7 كنا يف 2.96، �3.3اص �سمة، واملنظمة العاملیة تتقول 

جمهودات �لتدرج ا�يل بداهتا احلكومات السابقة وا�يل حىت هاذ احلكومة 
  .تتمكلها ٕان شاء هللا

م�صب  362من  2016و 2015واك�ن ف� خيص املوارد ال�رشیة بني 
  . ممرض 314طب�ب د�ل أ�مراض العقلیة والنفس�یة وفهيا  48فهيا 

بار�ت ا�يل اكنت تتدار �لممرضني لكهم ا�ا�ل يف �لتذكري فقط امل 
واك�ن ممرضني اخ�صاصیني يف  ،� تند�رو املمرضني بو�دمهانفس املباراة، د

أ�مراض العقلیة والنفس�یة، تن�لو هلم م�اراة �ش �شجعومه �ش �كونوا 
  .ذ ا�طط الوطينأ�كرث ٔ�ن حمتاج�هنم يف ه

�ن املس�متر ف� خيص أ�طباء اك�ن كذ� التكو�ن أ�سايس والتكو 
خضعوا �لتكو�ن املس�متر، املقاربة طب�ب �ام س�نو� تی 480 ،نيالعام
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ال�شار�یة بني القطا�ني العام واخلاص وا�متع املدين �اصة مع ا�لس 
الوطين حلقوق إال�سان ا�يل كنا �دم�ا معه، واك�ن القطاع اخلاص ٕاىل 

البیضاء واك�ن القانون د�ل ف�ح  �دود الیوم اك�ن مص�ة وح�دة يف ا�ار
 .شكرا ..زاید�ن، و�دة �زاد �2ب �س��ر اك�ن 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف  ،ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر، شكرا

 .ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

لهذا السؤال نعمل ٔ��مك حتیطون  حنن يف فریق العدا� والتمنیة عند طرح�ا
جبمیع املعطیات وأ�رقام واليت ٔ�كدمت بعضها، واليت تؤكد فعال ٔ�نه هنا� 
خصاصا ا�رت� عند وضع السؤال ٔ�ن نصفه �خلصاص املهول، وهو فعال 

  .كذ�
   ،الس�ید الوز�ر

ال ا�راسات وال البحوث ا�يل مقت هبا وال التقر�ر ا�ي قدمه ا�لس 
وق إال�سان یؤكد مع أ�سف الشدید هذه أ�رقام الصادمة وا�يل الوطين حلق

  .ذ القطاع يف بال�ايف احلق�قة كتبني الهشاشة د�ل ه
ٕاىل ٔ�ضف�ا املعطى د�ل �ون ٔ�ن ا�متثالت �ج�عیة السائدة يف ب�� 
حول أ�مراض النفس�یة �شلك �ام حتول دون ا�لجوء التلقايئ د�ل املرىض 

 ،الس�ید الوز�ر ،ايل هذا كزيید یفامق الوضعیة وكريتب �لیمكلالس�شفاء و�لت
وا�د املسؤولیة �برية �دا ف� یتعلق �لتحس�س والتوعیة د�ل املواطنني 
ب�ٔمهیة �لت�اء لالس�شفاء يف �ا� �ضطرا�ت النفس�یة، مع أ�سف 
الشدید الناس ما �ميش�یو �لمس�شفى حىت كتفامق أ�وضاع د�هلم و�یكونوا 

  .انوا �شلك �بري �دا وكتكون �انت أ�رس د�هلم معهم�
�ادي نعطي �ري بعض أ�رقام بطریقة ٔ�خرى، ميل كنتلكمو  ٔ�� ..ذ�رتو

رس�ر، من  �2200ىل �دد أ�رسة، حسب املعطیات املتوفرة �ي اك�ن 
املفروض حسب �دد الساكن �كون عند� حسب املعایري ا�ولیة املتعارف 

رس�ر، ٕاىل اس�تحرض� كذ� ب�ٔن هذه  �15000 �لهيا �اص �كون عند
الب��ات يه �ري موز�ة �شلك م�اك� �ىل الصعید الوطين فكميكن نقول 
� اك�ن بعض املدن املتوسطة والصغرية ا�يل ما فهياش حىت طب�ب نفساين 

  .وا�د، ویرتك الناس �ٓال�م ولظروفهم یعانون يف مصت
  ،الس�ید الوز�ر

فعال �ود معتربة �الل الوالیة السابقة من �الل ٔ�� ٔ�عتقد ب�ٔنه بذلمت  
ولكن مع أ�سف الشدید هنا�  2016-2012ا�طط ا�ي اعمتدمتوه بني 

مجمو�ة من إالجراءات أ�خرى اليت مل یمت تزنیلها ومت تضمیهنا يف ا�طط 
  .ا�ي قدممتوه أ�س�بوع املنرصم ٔ�مام ا�لس احلكويم

ا امللف �جلدیة الالزمة من ٔ��ل جتاوز ندعومك ٕاىل ٔ�ن ی�ٔ�ذ هذ ،و��

مظاهر النقص احلاد يف هذا القطاع، و�ادي خنمت �لقضیة د�ل مرشوع 
القانون ا�يل مع أ�سف الشدید متت املصادقة �لیه يف ٕا�دى �ج��ات 
د�ل ا�الس احلكوم�ة السابقة يف الوالیة السابقة ولكن یبدو ٔ�نه مل �كن 

مع املهنیني، ٔ�عتقد ب�ٔنه ی��غي ال�رسیع به و�اص هنا� اس�شارة اكف�ة 
املعاجلة د�ل �خ�الالت املرتبطة �الس��ر د�ل القطاع اخلاص يف 

ذ الوضع ا�يل عند� مص�ة �اصة وا�دة االص�ة النفس�یة �ش نت�اوزو ه
  .�ىل املس�توى الوطين لتخف�ف الضغط �ىل القطاع العام

  شكرا الس�ید الوز�ر

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
شكرا الس�ید املس�شار، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة ا�س�توریة
هو السؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه �لس�ید  ،ون��قل ٕاىل السؤال املوايل

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة والوظیفة 
 العام �لوظیفة العموم�ة، وموضو�ه ٕاسرتاتیجیة ٕاصالح النظام أ�سايس

العموم�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك ل�سط 
 .السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر،
 60اء هللا س�تكون قد مرت فربا�ر من الس�نة القادمة ٕان ش 24یوم 

س�نة �ىل ٕاقرار النظام أ�سايس �لوظیفة العموم�ة ببالد�، والیوم التجربة 
 يه قامئة ملراجعة هذا القانون �رم�ه، مبا یضمنقد ٔ��نت �ىل ٔ�ن احلا�ة 

�كر�س املك�س�بات وتطو�ر املسارات املهنیة �لموظفني، وميكن ٔ�یضا إالدارة 
رية إالصال�ات اليت مل تعد تق�ل ٔ�ي تع و من ا�ٓلیات الرضوریة ل�رسی

  .ت�ٔج�ل
الس�ید الوز�ر، عن ٕاسرتاتیجیة  ،الفریق �شرتايك �سائلمك ،و�لیه

  .الوزارة ٕالصالح هذا النظام
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر املنتدب لٕال�ابة �ىل السؤال

وز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ال ،الس�ید محمد بنعبد القادر
  :ٕ�صالح إالدارة و�لوظیفة العموم�ة

  الس�ید الرئ�س،
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س�نة يف  60الفرتة الزم�یة الطوی� ا�يل �لكمت �لهيا وا�يل �ادي �مكل 
نومفرب املق�ل، يه فرتة عرفت تطورات وحتوالت كثرية يف اململكة املغربیة، 

ت د�ل الوظیفة العموم�ة يف العامل، ولكن ٔ�یضا يف لك ما یتعلق �ملنظوما
یعود ٕاىل س�نة  ،یتعلق أ�مر بنص من ٔ�قدم النصوص القانونیة يف املغرب

حىت ق�ل صدور ٔ�ول دس�تور يف املمكة املغربیة، ٔ�د�لت �لیه  1958
تعدیل حىت ٔ�نه مل یعد حيمتل ٔ�ي تعدیل، و�ادي �كون من �ب  15حوايل 

  .ن النصوص �كون لها فلسفهتا ورو�اف�ه، �ٔ  العبث ٔ�نه �ادي �زید نعدلو
وهاذ النص القانوين النظام أ�سايس �لوظیفة العموم�ة يف اعتقادي، مل 
یعد یناسب ال الطمو�ات د�ل الشعب املغريب وال �لزتامات د�ل ا�و� 
املغربیة ف� یتعلق ��االت التمنویة، و�دة جماالت ٔ�خرى اق�صادیة 

  .واج�عیة
ن �لزتامات أ�ساس�یة د�ل احلكومة هو مراجعة فاكن م ،��

م�ظومة الوظیفة العموم�ة، هناك �شخیص دق�ق لالخ�الالت الوظیفة 
العموم�ة، و�لتايل فٕاننا س�نجعل من هاذ املهمة ورشا �ی� ؤ�ساس�یا 

  .س��كب �لیه بطبیعة احلال، مبشاركة اكفة الفرقاء �ج�عیني املعنیني
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر املنتدب

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :�لمياملس�شار الس�ید محمد 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

بغیت نقول �ىل ٔ�ن احلكومة الیوم أ�� م�فق معمك ف� �اء يف جوا�مك، و 
عندها وا�د الفرصة، الفرصة هو التوج�ه الصادر عن �ال� امل� مبناس�بة 

، ا�ي 2016اخلطاب د�ل اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة ��ورة اخلریف�ة ٔ�كتو�ر 
ٔ�كد ف�ه �اللته �ىل رغبته املل�ة لف�ح هذا الورش د�ل إالصالح إالداري 

  .الك�ري
الس�ید الوز�ر، حصیح �ىل ٔ�ن التعدیالت ا�يل عرفها هاذ القانون  ،�نیا

عدیالت جتزی��ة ٔ�و ٕاىل الیوم اكنت يف تقد�ر� املتواضع يه ت 58م�ذ 
، احلكومة اكنت 2005ظرف�ة، ؤ�ح�ا� احلكومات السابقة، كام وقع س�نة 

ضع �رشئب ٕاىل ٕاصدار مراس�مي يف غف� من السلطة ال�رشیعیة، و�اد ت
مة النص أ�صيل مع املرسوم، ولعل املرسوم ءالربملان ٔ�مام أ�مر الواقع ملال

، امجلیع 2005عتقد س�نة �ٔ وم�ة، الس�ید الوز�ر الوظیفة العم ا�يل اكن دارو
  .هنا یتذ�ر ت� الض�ة

الیوم من هاذ املنرب �ىل ٔ�ن إالصالح ا�يل ن�شده  وبغینا نقولاح�ا ا
مجیعا وا�يل تت�شدو احلكومة ال ی��غي ٔ�ن یغفل �ه�م �لرٔ�سامل ال�رشي، 

 ،يف هاذ إالصالح �العنرص ال�رشي ی��غي ٔ�ن �كون هو قطب الر
مة ٔ�ن متكن املوظفات واملوظفني د�لنا �لوسائل وی��غي �ىل احلكو 

  .التك�ولوج�ة احلدیثة لتطو�ر أ�داء ولتطو�ر إالنتاج إالداري
حنن كفریق اشرتايك، نلفت نظر احلكومة ٕاىل اع�د م�ظومة  ،ؤ��ريا

، من ٔ��ل �لق وا�د الت�س�یق، 58ٕاداریة �ویة ٔ�ثناء مراجعهتا لظهري 
 اجلهات، بغیة الوصول ٕاىل ت�س�یط املساطر وا�د التعاون بني املركز وبني

  .وكذ� وصوال ٕاىل ختلیق احلیاة العامة ،إالداریة، �رش�ید التدبري العمويم
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .تفضل ،�لرد �ىل التعق�ب ،الس�ید الوز�ر املنتدب ،لمك المكة

كومة امللكف ٕ�صالح إالدارة احل رئ�سالس�ید الوز�ر املنتدب �ى 
  :و�لوظیفة العموم�ة

إالصالح الشامل ٔ�و ٕا�ادة بناء ن اللك ٔ�صبح مق�نع برضورة �ٔ ٔ�وحض 
الوظیفة العموم�ة يف املغرب، ؤ�عتقد ٔ�ن لك من �ردد ٔ�و تقاعس يف 

  . �خنراط يف هاذ الورش ما �ادي �كون ٕاال ملصل�ة ف�ویة
ن إالصالح �ىل أ�قل غیكون هناك املق�ىض ا�س�توري، ٔ�نه ٕاىل اك

مة �لنظام أ�سايس العام دالوظیفة العموم�ة مع ا�س�تور ا�يل �اب ءمال
مق�ضیات �مة �دا كتعلق بتكر�س م�ادئ احلاكمة، وٕاخضاع اخلدمة 

  . العموم�ة ملبادئ الشفاف�ة والزناهة
 1999ٔ�كتو�ر  12مث التوجهيات امللك�ة ا�يل كتبدا من اخلطاب د�ل 

كام - ٔ�كتو�ر مبناس�بة اف�تاح  14فهوم اجلدید �لسلطة، حىت ل �ىل امل 
الس�نة ال�رشیعیة، وا�يل �ٔكد فهيا �ىل رضورة ٔ�وال �ه�م و�مثني  -تفضلمت

العنرص ال�رشي، هاذ الرٔ�سامل ال�رشي ا�يل هو رٔ�سامل �م �ل�س�بة 
ٔ�لف موظف ا�يل  �600لمغرب ا�يل هام املوظفون، أ�مر یتعلق ٔ�كرث من 

املني اجلهاز د�ل ا�و� إالداري، هام ا�يل �ینفذوا الس�یاسات هام �
 العموم�ة و�یخططوا لها و�یربجموها، و�ادي �كون �لتايل �م �دا ٔ�ننا نف�حو

هاذ الورش، ٕ��ادة النظر، ٔ�� ٔ�دعو ٕاىل ٕاصالح النظام أ�سايس مايش 
ة التفكري يف لرتق�ع املسائل املتعلقة �لسمل والرتت�ب والف�ویة ولكن ٕ��اد

  . مفهوم الوظیفة العموم�ة، ٔ�ن مفهوم الوظیفة العموم�ة تغري
 des( هل �رید وظیفة معوم�ة �لمسارات :�اصنا جناوبو �ىل سؤال

parcours professionnels(  ٔ�م �لمهن �لمزید من املهننة و�لمزید من
 احلقوق، و�لمزید من �لزتام �لواج�ات ٔ�یضا؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ظاهرة إالعفاءات والتنق�الت التعسف�ة  السؤال ا�ٓين الثاين موضو�ه
اليت طالت مجمو�ة من أ�طر �ٕالدارة املغربیة، اللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، تفضيل الس�یدة 

  .ر�اء
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  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .س�ید الرئ�سشكرا ال 

  الس�ید الوز�ر، 
عرفت مجمو�ة من إالدارات واملؤسسات العموم�ة ٕاعفاءات من املهام 
وم�اصب املسؤولیة وتنق�الت تعسف�ة يف خرق سافر ملق�ضیات النظام 

  .أ�سايس العام اخلاص �لوظیفة العموم�ة
�ا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات اليت اختذمتوها لتصحیح هاذ 

  وضعیة؟ال
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر املنتدب

امللكف ٕ�صالح إالدارة  احلكومةالس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س 
  :و�لوظیفة العموم�ة

  .شكرا الس�یدة املس�شارة
ٔ�عتقد ٔ�ن هذا املوضوع رمبا ال �س�تدعي ٕاىل الك�ري من ا�هتویل ا�ي 

هو القضاء إالداري،  ؟ح�ط به، من حيمك �ىل الطابع التعسفي لقرار ما�ٔ 
اح�ا اململكة املغربیة فهيا ضام�ت وفهيا حقوق، فهيا واج�ات وفهيا قوانني، 

وا�د  ،�لضبط، ٔ�صبحت عند� وا�د املنظومة 2011و�لتايل مفنذ نومفرب 
ة يف ٕاطار املسؤولی�ل إالطار قانوين لت�دید �یف�ة التعیني يف املناصب د

الشفاف�ة و�س�تحقاق واملنافسة والزناهة، ولكن ال ميكن ٔ�ن نغفل ب�ٔن 
التعیني هو قرار �لسلطة إالداریة املعنیة، و�لتايل فاملرسوم د�ل التعیني يف 
املناصب د�ل املسؤولیة ٔ�یضا �یتلكم �ىل إالعفاء من هاذ املهمة هاذي، 

فاملعين �ٔ�مر ٕاذا ارت�ٔى ٔ�ن فهيا وعندما یمت إالعفاء من هاذ املهمة هاذي، 
  . ميك�ه ٔ�ن یلتجئ ٕاىل القضاء اتعسف

من القانون العام د�ل  64الت، ٔ�ن الفصل �كذ� ف� یتعلق �لتنق 
الوظیفة العموم�ة یعطي احلق �لوز�ر ٔ�ن یبارش تنق�الت �راعي فهيا بطبیعة 

صل�ة املعنیني واحلاالت العائلیة د�هلم يف �دود امل�ل احلال الطلبات د
د�ل إالدارة، وٕاذا ارت�ٔى املعين �ٔ�مر ٔ�ن أ�مر ف�ه تعسف و�ري رشعي 

  .ميكن ٔ�ن یلتجئ ٕاىل القضاء، وهكذا �رسي أ�مور يف دو� احلق والقانون

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اللكمة لمك ٔ��د السادة املس�شارون من الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 
  .ق�ب، تفضليف ٕاطار التع 

  :املس�شار الس�ید املبارك الصادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  السادة الوزراء،

طبعا هاذ املشلك د�ل إالعفاءات �یعتربوه لك ا�يل �یطمحوا لبناء 
القانون، ودو� املساواة ودو� حقوق إال�سان، هاذ إالعفاءات  دو� احلق 

ا�يل وا�د ا�مو�ة د�ل أ�طر فوا�د  �ىل تصور س�یايس وفكري بناء
ا�مو�ة د�ل إالدارات، تعترب رض� حق�ق�ا ٔ�مه حقوق من حقوق 
إال�سان، و�لتايل هاذ املامرسات ا�يل ميكن العامل، مهنا ال�سار يف وقت 
مىض، ولك یعين لك ا�يل عندمه یعين فكر م�نور ما یق�لوش رمغ 

الء ا��ن حيملون ٔ�فاكر خمالفة، ما ري مع لك هؤذ�خ�الف اجلوهري واجل
ببالد� ٔ�نه الیوم تدار تعسفات يف حق ٔ��س لكوهنم عندمه  ميك�ش نق�لو

ق�ا�ات س�یاس�یة، ؤ�نت تعمل، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه النظام أ�سايس �لوظیفة 
ع د�ل ان�ء ز االعموم�ة حيرم ٔ�نك �س�ند �ام وال تقس�مي املهام بناءا �ىل و 

  .س�یايس وال فكري
  الس�ید الوز�ر، 

�لموظفني وأ�طر د�ل الوظیفة العموم�ة  بغینا نقولواالقضاء، الیوم ٕاىل 
  . وا ٕاىل القضاء ورحبوا يف احملامك إالداریةؤ وا �لقضاء وكثريا مهنم التجؤ التج

يف إالدارات العموم�ة ؤ�نمت تتعرفوا، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه املشلك  ،الیوم
ی� تقرون �ىل ٔ�نه ال ميكن اد ال�رشیة ا�يل ق�الك�ري ا�يل عند� هو هاذ املوار 

ٔ�ن تتقدم إالدارة ٕاال �اله�م هباذ املوارد ال�رشیة، الیوم اكینة يف مجیع 
الرتابیة، الیوم ٕاس�ناد املهام یعمتد ل�س �ىل  تاإالدارات و�اصة يف امجلا�

الكفاءة والزناهة والشفاف�ة، بل يف كثري من أ�ح�ان ويف كثري من إالدارات 
العموم�ة، وهذا هو س�ب العمق د�ل املشلك ین�ين �ىل حسا�ت ضیقة، 

ابتعد� لك بعد عن  ..ٕاما الزبونیة وٕاما احملسوبیة، ٕاما القرابة العائ�، � ٕاما �
  .ها إالدارة العموم�ة الیوماالكفاءة والزناهة ا�يل حمتا�

بالدمه  تی�دموا املصاحل العلیا د�ل ،بغاو موظفني �زهاء رشفاءااملغاربة 
وتی�دموا املصاحل د�ل املواطنني، و�لتايل ٔ�ي مقاربة ٔ�خرى �ش زعام 

  .املاء يف الرم� حبال ٕاىل تنك�واإالدارة، راه  نصلحو
الیوم إالدارة العموم�ة واملوظفون یعانون ٔ�كرث من ٔ�ي وقت  ،��

  .مىض من هاذ التعسفات �س�ب ان�هئم النقايب وان�هئم الس�یايس

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
  .ا�هت�ى الوقت ،شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر املنتدب �لرد �ىل التعق�ب

احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة  رئ�سالس�ید الوز�ر املنتدب �ى 
  :و�لوظیفة العموم�ة

املوظفون سواء اكنوا يف م�اصب �لیا ٔ�و م�اصب مسؤولیة ٔ�و �ام 
ملواطنات واملواطنني املغاربة �متتعون �لك احلقوق تنف�ذیة �ىل غرار اكفة ا

اليت ختص حق �ن�ء الس�یايس والنقايب وحق التعبري، هاذي مر�� 
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بقاش فهيا نقاش ا�ٓن، واك�ن ضام�ت واك�ن �ٓلیات اجتاوز�ها ما 
  . ومؤسسات لتكر�س ذ�

ولكن ی��غي ٔ�ن نوحض وا�د ا�ل�س، ٔ�ش�نو هو التعیني يف املسؤولیة؟ 
ني يف م�صب املسؤولیة ال �القة � �لرتق�ة من دا�ل إالطار ٔ�و التعی

ا�ر�ة ٔ�و السمل، ال �القة لها، و�لتايل مفن �س�ند ٕالیه املسؤولیة فهو ال 
حيصل �ىل حق مك�سب �ملعىن القانوين ٔ�و إالداري، هاذ املس�ٔ� تتكون 

ارش و�زیه وقادر یب ءم�نیة �ىل وا�د النوع د�ل الثقة ب�ٔن الشخص كف
هاذ املهمة ووا�د النوع د�ل الطم�ٔن��ة �ىل حسن تدبري املرفق العام، ٕاذا 
اخ�لت الثقة والطم�ٔن��ة وهاذي مس�ٔ� ما عندها �القة �الن�ء الس�یايس، 
ٔ�ن يف ا�لحظة اليت ٔ�تو�ه ٕالیك، الس�ید املس�شار، ٔ�قول � ب�ٔن إالدارة 

الس�یاس�یة، یعين يف لك املغربیة تعج �ٔ�لوان من �ن�ءات والق�ا�ات 
  . س�تو�تامل 

وهاذ املس�ٔ� مل ت�ٔ�ذ ٔ�ي تو�ر یعرف، نقدر نقول � ٔ�نه نعطیك ٔ��داد 
الك�ري من إالعفاءات متت، �س يف مس�توى  2015حىت  2004من 

املسؤولیة من كتاب �امون، رؤساء أ�قسام ومل یعطى هاذ البعد 
 �س�تقمي ال من ال�س�ی�يس ا�يل تعطاها فهاذ الظروف هاذي، ولك�ه ال

  .الناح�ة القانونیة وال من الناح�ة الس�یاس�یة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر املنتدب، شكرا لمك و�شكرمك �ىل مسامهتمك

ون��قل �لسؤال املوايل املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، وموضو�ه التدابري 
�لمومس املق�ل، اللكمة ٔ��د املت�ذة ملوا�ة �كتظاظ يف أ�قسام �ل�س�بة 

 .السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال
  .تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

یة وأ�طر الس�ید الوز�ر، لقد ٔ�صبحت وضعیة املؤسسات التعلمي 
الرتبویة تدعو �لقلق و�سائل الفا�ل احلكويم حول جعزه عن اختاذ التدابري 
الكف�� ٕ�جياد الب��ة املالمئة �لتحصیل دا�ل املدرسة العموم�ة يف ظل 

  . �كتظاظ والزنیف ا�ي یعرفه �دد العاملني يف القطاع
�اوز هذا مما یدفعنا ٕاىل ال�ساؤل حول ما تعزتم احلكومة الق�ام به لت

الوضع ا�ي ینذر ��ساع رقعة �كتظاظ دا�ل أ�قسام؟ وما يه التدابري 
اليت س�تقومون هبا لتوفري ب��ة سلمية �لتحصیل ا�رايس مبناس�بة املومس 

  ا�رايس القادم؟ 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

 .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل  ،محمد حصاد الس�ید
  :والبحث العلمي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن، 
ف� خيص هاذ النقطة، اكنت النقطة أ�وىل اليت مت التطرق ٕا�هيا ف� 
خيص ا�خول املدريس املق�ل، ٔ�ن ما ميك�كش �كون ا�خول املدريس 

نعانیو من هاذیك املشالك د�ل نقص أ�ساتذة و�كتظاظ ٕاىل ونبقاو 
 ٓ  ،خره، واختذت �دة ٕاجراءات مهنا ف�ح ٔ�قسام �دیدة ف� خيص أ�قسام�

وتوظیف �دد �م �دا من أ�ساتذة، ال ف� خيص الس� �بتدايئ 
 )Les prévisions( والس� الثانوي يف لك التخصصات، واح�ا ا�ٓن

اء هللا ما �ادي �كون حىت يش اكتظاظ العام اجلاي، ا�يل عند� هو ٕان ش
من �ري ٕاىل اكن يش مشلك يف يش بالصة ما اك�ش م�تظر، ولكن بصفة 

  . �امة �ادي �كون أ�قسام یعين يف مس�توى ج�د من �ح�ة العدد د�هلم
بغیت نغتمن فقط هذه املناس�بة لبعض التوضی�ات خفرج التقر�ر د�ل ا

حول أ�قسام ٔ�و املدارس املغلقة، �یتلكم �ىل  ا�لس أ��ىل �لحسا�ت
 200فهيا  ،1000كد �ىل ٔ�ن فهاذیك �ٔ بغیت فقط نامدرسة تقریبا،  1000

مهنا بصفة �اصة توا�دها يف  ،مؤسسة ا�يل يه مغلقة ٔ�س�باب م�عددة
ا�ٓخر�ن لكهم  600كثار، ولكن ابقاوش فهيا الساكن ابعض أ�ح�اء ا�يل ما 

بقا�ش اعبارة عن جحرات مش��ة وما  (les annexes)فقط ك�سمیومه 
 �20مل وال  30تتصلح ورمبا مغلقة م�ذ س�نوات، فاك�ن ا�يل مغلقة هاذي 

  . �ام
مؤسسة من طبیعة احلال �اصنا �شوفو ٔ�ش�نو  200فٕاذن هاذیك 

دار فهيا يف نطاق بطبیعة احلال دامئا تدار لها من بعد، �ٓش �ادي ی ت�ادي ی 
  .يش �ا�ة ٔ�خرى التعلمي ٔ�و املرافق العموم�ة مايش

، فٕاىل اكنوا يف �ا� ما مز��ش (les annexes)ٔ�ما ف� خيص ذاك 
�ش ما تبقاش  (leur destruction)ف�ٔحسن �ا�ة يه الت�لص مهنا و

  .حمسوبة مكؤسسات
ٕاذن �ونوا مطمئنني ٕان شاء هللا، من �ري ٕاىل اكن يش �ادثة معینة، 

 د�ل أ�قسام �ادي ، مع العمل ٔ�ن الثلثني40حىت يش قسم ما غیفوت 
  .، رمبا بعض أ�قسام ٔ�قل ٕان شاء هللا�35كون فهيا ٔ�قل من 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 .لمك اللكمة الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب، تفضيل
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  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
 تعلمون ٔ�كرث من �ريمك ٔ�ن ٕاشاكلیة �كتظاظ يه ٕا�دى املعضالت

اليت یعا�هيا قطاع التعلمي، واس�متعت لردمك �شغف، �لين ٔ��د جوا� شاف�ا 
اجلهویة  اتا�ٔاكدميیل�ساؤاليت بعد ما تناىه �لعمل د�يل ٔ��مك راسلمت 

ذ مجمو�ة من إالجراءات إالقلميیة واملؤسسات التعلميیة قصد اختا تواملد�ر�
  . الیااليت �راها ٕاجيابیة وحنییمك �لهيا، وهذا ما ٔ�كدمتوه �

ٔ�ن وزار�مك س�تقوى �ىل تفعیل مضامني هذه  اولكن واش كتعتقدو 
املراس� �الل هذه املدة القصرية ا�يل كتفصلنا �ىل املومس ا�رايس املق�ل، 
خصوصا ؤ�ننا كنلقاو ٔ�هنا م�ناقضة مع ما سطرمتوه يف وثیقة جنا�ة أ�داء ف� 

ا�يل  2017الیة لس�نة خيص التوقعات املس�تق�لیة �لواقع التعلميي لقانون امل
ك�شري ب�ٔن �س�بة �كتظاظ ما �اد�ش تعرف هاذ الس�نة وا�د 

  ؟�خنفاض
ٕاىل  وقس �ىل ذ� �ل�س�بة لٔ�قسام املشرتكة ٔ�یضا، ح�ث �ل�س�بة يل

مازال اكینة أ�قسام املشرتكة معناها ٔ�ن اك�ن اكتظاظ، وهاذ املس�ٔ� 
ه یدرس ٔ�كرث من مس�توى �ل�س�بة لٔ�قسام املشرتكة ٔ�ن أ�س�تاذ �یضطر ٔ�ن

دا�ل القسم، اليشء ا�يل ك�ش�ت التفكري د�ل التلمیذ والرتكزي د�لو، 
  .و�لتايل ما �یعطیناش جودة التعلمي

الهدف د�لنا، الس�ید الوز�ر، من حماربة �كتظاظ هو رفع جودة 
التعلمي، ولكن، الس�ید الوز�ر، هل س���ٔىت هذا �رب التعاقد مع ٔ�ساتذة مل 

ش حىت أ�جبد�ت أ�وىل والرضوریة ٔ�ي �كو�ن، بل ما عندمهخيضعوا 
�لتعامل والتواصل مع التلمیذ، يف �ني ٔ�ن ا�لس أ��ىل �لحسا�ت 

مدرس،  16700 ـیت�دث عن اخلصاص د�ل أ�طر الرتبویة ا�يل �یوصل ل
ٔ�س�تاذ ٔ�و مدرس يف وضعیة فائض، یعين  14055فالوقت ا�يل عند� 
  ؟ل التوزیعاملشلك اك�ن حىت د�

  الس�ید الوز�ر، 
�لفعل ٔ�رشمت ٕاىل ٔ��مك �ازمون �ىل بناء مجمو�ة د�ل أ�قسام 
واملؤسسات �ٕالضافة ٕاىل �زوید املؤسسات التعلميیة مبجمو�ة د�ل 

  شكون يه املناطق ا�يل ��س�تافد مهنا؟ابغینا نعرفو االطاوالت، ولكن 
التقر�ر د�ل ٔ�ن، الس�ید الوز�ر، یوم امجلعة املايض تفا��ٔت بوا�د 

الق�اة الثانیة عن جام�ة ٔ�یت بو ٕالقلمي ٔ�زیالل وا�يل اكن صادم حول حق�قة 
التعلمي يف البالد د�لنا، يف ٔ��د ا�واو�ر اكینة مدرسة وا�دة فهيا قسم 

ٔ��مل �یفاش  ٔ�ساتذة، هللا �7لهيا  اتلمیذ و�ی��اوبو  250وا�د �یدرسوا ف�ه 
ثري هو ٔ�ن �ئب رئ�س مجعیة ا�ٓ�ء لهاذ الس�تعامل الزمن د�هلم، وامل  ا�ید�رو

ما حصل حىت يش تلمیذ �ىل الشهادة  1986املدرسة رصح ب�ٔنه م�ذ 
  .�بتدائیة، و�یفاش غیحصل �لهيا يف ظل هاذ �كتظاظ

بغیت �سولمك �لهيا، الس�ید الوز�ر، او�ل�س�بة �لحجرات املغلقة كنت 
  . ولكن ٔ�ج�مت
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .�نیة املتبقى لمك، تفضل 20يف �دود  ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
ودخول  2017فقط توضیح �س�یط، ما بني حتضري القانون املايل د�ل 

مدرس �دید تقرر  24000احلكومة اجلدیدة راه وقع تغیري، حبیث ٔ�ن 
  .یلتحقوا ٔ�ن غیتوظفوا �لتعاقد طبعا �ادي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ت�ٔهیل أ�ساتذة املتعاقد�ن مع ا�ٔاكدميیات،  السؤال الثاين موضو�ه
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لطرح السؤال، 

  .تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :ةاملس�شارة الس�یدة ٔ�مال م�رص 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

تعاين املدارس العموم�ة من ق� أ�ساتذة، مما دفع وزارة الرتبیة الوطنیة 
الشواهد املعاد� لها ملدة  ٔ��دوالتكو�ن املهين �لتعاقد مع �اميل إال�ازة ٔ�و 

عتبار �نة أ�س�تاذ من ٔ�مه املهن عقد ووفق القانون، و�حمددة مبوجب 
املسامهة يف �كو�ن خشصیة املواطنات واملواطنني وت�ٔهیلهم لالندماج يف 

  .مسار التمنیة
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات اليت س���ذوهنا يف  ،�ا

جمال التكو�ن أ�سايس والتكو�ن املس�متر لفائدة أ�ساتذة املتعاقد�ن لضامن 
  واملردودیة يف جحرة ا�رس؟ اجلودة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
تداء من هاذ التوظیف د�ل أ�ساتذة املتعاقد�ن س�مير ٕان شاء هللا اب 

أ�س�بوع املق�ل، وبعد ذ� هناك �كو�ن ملدة شهر يف املسائل 
 le( ف� بعد، ٔ�ن يف" نرتن�تا�ٔ "غوج�ة، وو�دات الوزارة �كو�ن البیدا
site( در� �كو�ن �اص لهاذ أ�ساتذة �ش یبقاو م�بعینو �ىل اد�لنا د �

ة ٔ�ساس �ش یدوزوا �م��ان د�ل أ�هلیة بعد س�نة، و�الل الس�ن
ا�راس�یة بطبیعة احلال غتكون موا�بة د�ل املف�شني د�ل الوزارة ؤ�ساتذة 
�ٓخر�ن �ش حيصلوا �ىل ٔ�كرب �دد ممكن من املؤهالت ا�يل متكهنم من 
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  .التدر�س بصفة ج�دة
ز�دة �ىل ٔ�ن وا�د العدد �بري من هاذوك ا�يل �ادي یتوظفوا راه عندمه 

 د�ل )des spécialités( ين يفبعدا �كو�ن �امعي ف� خيص التكو�ن، یع
)l’éducation( يف دا�ل اجلامعات.  

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :م�رصة ٔ�مالاملس�شارة الس�یدة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك
  الس�ید الوز�ر، 

 �ىل �ٓلیة التوظیف �لتعاقد، ح�ث وفرمت لها هذه اعمتدت وزار�مك
شغل �مة، ٕاال ٔ�ن تزنیل م�صب، وهو �دد یوفر فرص  11000الس�نة 

هذه ا�ٓلیة اقرتن مبجمو�ة من املالحظات ال �ىل املس�توى �ج�عي ٔ�و 
  . �ىل مس�توى ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل العرض الرتبوي
�ا من النتاجئ اليت قد �س�ل ٔ�وال البد ٔ�ن نثري، الس�ید الوز�ر، ختوف 

�ىل مس�توى حتصیل التالم�ذ �س�ب �دم خضوع املعنیني �ٔ�مر، یعين 
السادة املتعاقد�ن لتكو�ن ممهنن مس�بق يف ا�ال �ريم ٕاىل تطو�ر مؤهالهتم 

م املهنیة وقدرهتم �ىل تزنیل مضامني املنظومة الرتبویة ووضعها هتوٕامناء كفا�
 ٔ�ن التكو�ن عن بعد، الس�ید الوز�ر، �ري يف ٕاطارها الصحیح، مع العمل

  .اكيف
�شري ٔ�یضا ٕاىل غیاب جواب حق�قي �ىل سد اخلصاص املس�ل يف 
أ�قالمي البعیدة واملناطق اجلبلیة، يف ظل اس�مترار توزیع املتعاقد�ن �ىل 

  . ا�ال احلرضي دون أ��ذ بعني �عتبار التناس��ة بني التوزیع واحلاج�ات
ري، ٕاىل غیاب دراسة أ��ر وتق�مي التجربة أ�وىل من ٔ�یضا البد ٔ�ن �ش

ٔ��ل اع�دها �شلك مشويل و�س�مترار يف التوظیف �لتعاقد، یعين مشولیة 
بعد التق�مي والتحسني، ٔ�یضا البد من حتصني وضعیة املوظفني املتعاقد�ن 
من لك ما من ش�ٔنه املساس �س�تقرارمه �ج�عي واملادي، ومه أ�ساس 

  .ملیة التعلميیة والرتبویةيف الع 
ٔ��ريا، نقول بقدر ما نؤكد �ىل ٔ�ن لهذه العملیة ما لها من ٔ��ر ٕاجيايب 
�ىل التوظیف وام�صاص البطا�، ٕاال ٔ�ن هذه ا�ٓلیة معرضة �لفشل، ٕاذا مل 

�ىل مس�توى التحصیل الرتبوي  یمت �ن��اه �لمالحظات السابقة، �اصة
  .وجودته
  . وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . شكرا الس�یدة املس�شارة

  .تفضلوا يف ٕاطار التعق�ب ،الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
والو ما  ما ند�رو هو ما اك�ن حىت يش معلیة سه�، �اود �ين جنلسو

ش قلنا �الاما حىت يش �ا�ة، ما يش �ل �اود �ين، ذاك اليش  نوظفو
 un( ، �لتكو�ن د�هلم كام قلنا یعين بوا�د�24000 هاذ اد ا�لهم نوظفو

mois intense(  من بعد التكو�ن عن بعد بنفس هذا، �م��ان من
  ...�ىل ٔ�ن بعد، مسا�رة �الل ا�راسة، تنظنو

 اذا�يل د�الت العام ا�يل فات، هاذ العام ه 11000 ـ�ل�س�بة ل
العام ا�يل فات اكنت د�لت  11000ن �ادي �كون ٔ�حسن، �ٔ  24000

  .راه وسط الس�نة اكنوا د�لوا عقلتواوسط الس�نة، ٕاىل 
ف� خيص توزیع املتعاقد�ن، فكونوا م�یق�ني �ىل ٔ�ن املناطق اجلبلیة ا�يل 

ميكن  ..اكن فهيا خصاص �بري �ادي �كون عندها حظ �بري �دا يف هاذ
ش�شاوة وال شفشاون وال  نعطیمك بعض أ�قالمي، ٔ�زیالل وال �رودانت وال

 1000احلوز، هاذو لكهم راه العدد ا�يل �ادي یتوظف فهيا ٔ�كرث من 
  .)scientifique( ٔ�س�تاذ، یعين ذاك اليش تدار بعلمیة ومبسائل یعين

  .شكرا

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثالث موضو�ه، الشعب العرصیة يف التكو�ن املهين، اللكمة 
من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي  املس�شار�نالسادة  ٔ��د

  .لتقدمي السؤال، تفضيل أ�خت الس�یدة املس�شارة

ٓ  �ا�شةاملس�شار الس�یدة    :یتعال�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

لوج ٕاىل املهن الوز�ر، نطرح الیوم ٕاشاكلیة �لق شعب تؤهل �لو  الس�ید
  . العرصیة

لهذا، الس�ید الوز�ر، ما يه ٕاسرتاتیجیة الوزارة خللق شعب تؤهل الطلبة 
  �لمهن العرصیة؟

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة لمك الس�ید اكتب ا�و�، تفضل

ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  اكتب ،الس�ید العريب ب�ش�یخ
  :البحث العلمي ملكف �لتكو�ن املهيناملهين والتعلمي العايل و 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
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ٔ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�شكر الس�یدة املس�شارة �ىل هذا السؤال الوج�ه 
وا�ي خيص موا�بة التكو�ن املهين �لتطور التقين والتك�ولو�، سواء 

ٔ�ح�ا� م��اوزة، جيب  �ل�س�بة �لشعب القامئة �الیا واملوجودة واليت تصبح
حتی�هنا ٔ�و �ل�س�بة �لشعب اجلدیدة اليت جيب �لقها، وذ� لتلبیة �اج�ات 

  . سوق الشغل، وكذ� ملطابقة التطور التك�ولو� والتقين
مفا يه املهنجیة اليت ن��عها �الیا و�اصة مبك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش 

التكو�ن املهين يف  من 90%الشغل كام تعلمون ا�ي یقوم مبا �زید �ىل 
  بالد�؟ 

كفاءات املكونني، وا�ور د�لو هاذ املراكز وهو ف�عد �لق مراكز �منیة ل
مركز لتمنیة  11س�نة �لق  12الرصد التك�ولو�، ومت ما �زید �ىل 

الكفاءات، ويه اليت تقوم هبذه املهمة، املهمة أ�ساس�یة وهو جرد الشعب 
التكو�ن ف� خيص الشعب اجلدیدة،  كام تقوم هبندسة ،اليت جيب حتی�هنا

  .ولك هذا یمت مبعیة امجلعیات املهنیة وكذ� الوزارات القطاعیة املعنیة
وحسب إالحصائیات اليت ٔ�توفر �لهيا �الل الس�نوات الثالث 

شعبة س�نو�  34شعبة وكذ� �لق  30مت حتیني ما �زید �ىل  ،أ��رية
مجیع أ�طراف ف� خيص �دیدة، ومن �الل هذا یت�ني ٔ�ن هناك وعي من 

  .مطابقة التكو�ن مع التطور التقين والتك�ولو� مجلیع �خ�صاصات

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

ٓ املس�شارة الس�یدة �ا�شة    :یتعال�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . تشكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ا
كام قلمت، الس�ید الوز�ر، هاذ إالسرتاتیجیة �د �مة، ولكن ا�ٓن نناقش 

�الش هاذ ال�سب ابق�ناش تنفرسو احول �سب البطا� وهاذ أ�رقام ما 
البطا� تتختلف من لك �ة ك�ش�ث �ملعطیات واملصداق�ات د�ل 

  . املؤرشات د�لها
قة هاذ البطا�، یعين هذا اح�ا ٔ�مام صعو�ت �برية ملعرفة وٕادراك حق�

  . و�لتايل وضع الس�یاسات القادرة �ىل ام�صاصها
نذ�رمك، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن من �الل �خ�الالت الك�رية رصدهتا 

بتعاون مع الوزارة ومك�ب العمل ا�ويل ٔ�ن  2015دراسات ٔ�جریت س�نة 
�ن بلغوا املس�توى الثانوي هناك ضعف �سب الفا�لني ال�ش�یطني ا�

ملك�س�بة من ق�ل خرجيي م�ظومة التكو�ن، فضال عن وضعف املعارف ا
ضعف الت�ٔهیل املهين، ٔ�هنا �ري مالمئة مع املؤهالت املطلوبة يف سوق 

  . الشغل
كام ٔ�ن سوق الشغل یتطور برتاجع، بل ٔ�كرث من ذ� ٔ�ن هناك اند�ر 
بعض املهن وان��اق �ن ٔ�خرى �دیدة، واملغرب � رها�ت ٔ�ساس�یة و�رامج 

یة، خمطط املغرب أ�خرض، نذ�ر م�ه املغرب أ�خرض وخمططات وطن 
  . وان��اق الصنا�ة وا�طط أ�زرق �لس�یا�ة

هنا ن�ساءل من �دید، الس�ید الوز�ر، هل �لتكو�ن املهين خمطط 
ٕارادي لالس�ت�ابة �لتطورات املس�تق�لیة لسوق الشغل ٕ��داث شعب 

  . �دیدة وختصصات �دیدة وتغیري وحتدیث �ن التكو�ن
ذ�رمك، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن سابقمك يف هذه القا�ة ٔ��لن �ىل ٔ�ن كام ن

  الوزارة س�تعمل �ىل توفري السكن واملنح �لطلبة، ٔ��ن وصل هذا املرشوع؟ 
طي �اج�ات غويف �دود �لمنا، فٕان ما مت الق�ام به حىت ا�ٓن ال ی

لطلبة، ٕاذ حرم الك�ري مهنم خصوصا يف بعض املراكز اليت تو�د �ملناطق ا
یة، ٔ�نه یغلب �لهيا الطابع القروي، ولهذا وملا ال التفكري، الس�ید القرو

  . الوز�ر، يف توفري النقل لفائدة الطلبة والس�� الف�یات
وهناك مشلك �ٓخر، الس�ید الوز�ر، یتعلق بتوزیع الشعب 
والتخصصات حسب ا�االت اجلغراف�ة، فهناك ختصصات مبراكز م�ال 

ختتلف �ىل املناطق اجلبلیة، م�ال ل�س  احلرضیة، هنا الر�ط وما �اوره
زیالل م�ال، فهناك اخ�الف �ٔ التكو�ن املهين ا�ي یو�د يف الر�ط م�� يف 

  . يف التوزیع د�ل الشعب يف التخصصات
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  وز�ر�ى  و�الس�ید اكتب ا�
  :العايل والبحث العلمي ملكف �لتكو�ن املهين

ف� خيص �س�بة إالدماج، لیكن يف �لممك س�نو� یقوم ماكتب خمتصة 
بدراسة �س�بة إالدماج، حفسب ا�راسات اليت تقوم هبا هذه املاكتب 

حسب املهن، وهذه �س�بة  %100و %75ف�س�بة إالدماج ترتاوح ما بني 
  .�الیة، امحلد �

ٔ�ما يف ما خيص �اج�ات القطا�ات، فهناك دراسات قطاعیة قامت هبا 
مجیع الوزارات، سواء وزارة الصنا�ة ٔ�و وزارة الس�یا�ة ٔ�و وزارة الفال�ة 

، لك هاذ الوزارات قامت ��راسات د�لها، اوالصید البحري وهمل جر 
ا�راسات نقوم خبلق و�كو�ن �اج�ات هذه  واح�ا �ىل غرار النتاجئ هذه

  .القطا�ات، فهناك تطابق، لهذا �س�بة إالدماج امحلد � مرشفة
ٔ�ما يف ما خيص حتدید الشعب حسب املناطق، فهناك طبعا �راعي 
�اصیة املنطقة، وال�س�یج �ق�صادي احمليل، ما ميك�ش غت�لق وا�د 

فوا التكو�ن املهين رشیط الشعبة ا�يل ما �كو�ش هناك مقاوالت، ٔ�ن كتعر 
  .التدریب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�، ا�هت�ى الوقت
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السؤال الرابع موضو�ه، الرسوم اليت تفرضها املدارس اخلاصة، اللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل، لتقدمي السؤال، تفضل 

  .الس�ید الرئ�س

  :م ا�لباراملس�شار الس�ید عبد السال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ،السادة الوزراء
سؤال فریق �س�تقاليل الیوم �ی��اول موضوع املدارس اخلصوصیة وما 
تفرضه من �اكلیف �ىل أ�رس، كنعرفو مجیع ب�ٔهنا هاذي مسائل لیربالیة 

بغات، ولكن اك�ن وا�د النوع د�ل وا�د، �یف �یقولوا اد�ر ا�يل تؤ�هنا 
وا�د العتبة ا�يل يه مق�و� و�راعى فهيا  ،(un seuil)�لفر�ساویة 

الظروف �ج�عیة والقدرة الرشائیة د�ل املواطنني، مايش �ري �ىل 
  .بغینااا�يل  ا�لیربالیة ونفرضو

هذا هو الهدف من  ،لتوضیح ٔ�مام الرٔ�ي العام� مفا رٔ�ي الس�ید الوز�ر 
  ؟طرح هاذ السؤال

  .شكرا الس�ید الوز�ر 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .كرا الس�ید املس�شارش

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

   :والبحث العلمي وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل الس�ید
ٔ�وال، �اصنا نقر �ىل ٔ�ن التعلمي اخلصويص والت عندو بالصتو دا�ل 

تقریبا ملیون د�ل  املنظومة التعلميیة، دا� تقریبا رامك كتعرفوا أ�رقام راه
دا� يف املدارس اخلصوصیة، ٕاذن وىل �لعكس �اصنا  واالتالم�ذ �یقر 
هاذ التعلمي اخلصويص ا�يل عندو الفائدة د�لو وعندو احملل  مازال نطورو

  . د�لو، البالصة د�لو
ا�يل �اص موازاة مع ذ� هو التعلمي العمويم �اص یطلع يف املس�توى 

ا�يل رمبا ما عندهومش حىت يش �ل من �ري یدي  د�لو، �ش هاذ الناس
والدو �لمدرسة اخلاصة ویبدا خيلص وا�د املبالغ ا�يل مايش يف املتناول ا

لو ٕاماكنیة ٔ�خرى �ش مييش یقري والدو بدون �لكفة  د�لو، �یخص نوفرو
ٔ�و ب�ٔقل التاكلیف، هذا هو الهدف د�لنا دا�، هو نقولو املدرسة العموم�ة 

وتويل فوا�د املس�توى معني يف نفس املس�توى د�ل القطاع  �اصها تطلع
  .اخلاص

قانونیا ٔ�ن كنمتشاو  ٔ�ما يف ما خيص املراق�ة د�لنا، فقانونیا، نقولو
�لقوانني، املراق�ة ا�يل عند� يه فقط يف ما خيص املواصفات التق�یة د�ل 

طر إالداریة املؤسسات التعلميیة اخلاصة والكفاءات د�ل ر�ال التعلمي وا�ٔ 
د�ل هاذ املدارس، ٔ�ما أ�مثنة فه�ي حرة متاما، وحىت ٕاىل شف�و أ�مثنة يف 

 300القطاع اخلاص رامك ك�شوفوا راه كرتاوح بعض املرات راه كمتيش من 
حىت  ،3000حىت  ،4000يف الشهر حىت رمبا ٕاىل  400، 350درمه، 

  .�ىل حسب إالماكنیات د�ل لك وا�د 5000
وا�د النوع د�ل ا�راسة  مك به، هو ميكن اح�ا نعملوا�يل ميكن نوا�د

�ش �شوفو یعين هاذ �خ�الف يف أ�مثنة واش �یوازیه اخ�الف يف 
املس�توى د�ل التعلمي ٔ�و فقط یعين �ىل حسب �یف ما قلت املزاج، هذا 

) une photographie(به، �كون عند� نظرة �ىل هاذ  ا�يل ميكن نقومو
السا�ة  ا�دمك هبا ما اك�ن حىت مشلك ميكن نعرضوها ذیكهاذي تنو  ..د�ل

  .�ىل ا�لس

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :ا�لبار السالماملس�شار الس�ید عبد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
 � قطاع التعلمي اخلصويص وىلاضافت، راه دهذه م�ادرة طیبة ها يه ت

رضوري �ملقارنة، ٔ�ن وا�د الف�ة هشة ال �س�تطیع ٔ�ن �س�ل ٔ�طفالها 
ؤ�بناءها يف القطاع اخلصويص، وتلتجئ �لعمويم ٔ�ن هو فقد� الثقة ف�ه، 

من القمية  د�ل ا�هودات اجهتادات كثرية، �رفعو 2كنمتناو ٔ�وال ند�رو 
  .سة العموم�ةالثقة �لمدر  و�رجعو

ؤ�رى لنا هاذ اخلصوصة ا�يل ٔ�صبحت رش البد م�ه، راه بیع ورشاء، 
ا�اكء د�لنا اس�تطعنا نصنفو أ�وطیالت، اس�تطعنا نصنفو القهاوي، هاذي 

درمه، اس�تطعنا نصنفو اخلدمات  15 ـدرامه وهاذي ب 4 ـالقهوة ب
لناس حبالمك، �ج�عیة، مفا فهيا �س �جهتاد د�لمك وا�و� عطا� �ىل ا

 à ne( شویة ونوضعو وا�د املساطر معینةا ا�اكء والفطنة واخلربة ٔ�ننا نق�نو
pas dépasser( ما نتجوزوهاش.  

ق�ل ا�ٓخر�ن، الق�ل معىن ا�ازي، ل معىن ٔ�نه نطلقو العنان �لناس راه ال 
لنا هبا،  �لینا ٔ�ش�یاء ال ق�ل راه ربنا ال �لكف�ا مبا ال طاقة لنا به، اح�ا تتفرضو

ٕاذن ما ميك�شاي، ها مدرسة خصوصیة يف وا�د احلي راه مفروض 
�س�تق�ل، وٕاال ما �ادي تبقايش روح املواطنة، ما �ادي تبقايش ٔ�هنا معف�ة 

فد من ا�و� وما تتعط�ش هاذ روح امن �دة رسوم، ما غتبقايش ٔ�هنا �س�ت
لبالد ا املواطنة، خص وا�د الت�ٓزر، وا�د التاكفل اج�عي �ش خندمو

ولكيش �كون ما يش وفق التو�ات د�ل س�ید� هللا ینرصو، لكنا دافعني 
  .�لع�ا� د�ل التقدم د�ل هاذ البالد ٔ�هنا يه مسؤولیهتا �ىل امجلیع

ح�ا حصیح هللا �كون يف العون هاذ الناس ا�يل رصفوا فلوسهم، ولكن ا
  .وا رفقا بعباد هللا � عباد هللایإ 

  .الس�ید الوز�ر شكرا

  :اجللسةلس�ید رئ�س ا
  .شكرا الس�ید املس�شار
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  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب تفضل

   :والبحث العلمي وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل الس�ید
ٔ�� س�ٔبقى ٔ�دافع عن التعلمي اخلصويص حىت �ٓخر �مة ٕان شاء هللا، 

ا ما يش �ري يف املغرب، عندها ٔ�ن التعلمي اخلصويص يف الب�ان لكه
بغا ا�الش، و اوالدو ابالصهتا، اك�ن ا�يل عندو تبارك هللا �ش خيلص �ىل 

ید�رمه يف مدرسة ا�يل یعين قریبة لیه، ولكن يف نفس الوقت هاذ اليش 
يف املدرسة العموم�ة �لعكس، ٔ�� ت�متىن  ا�يل تنلح �لیه، ما خصناش نفرطو

ا�يل �ادي تويل املدرسة العموم�ة يه ا�يل تیويل  وا�د ا�هنار ا�يل رمبا قریب
لو،  وطلبات ال�سجیل كثرية، هذا هو ا�يل خصنا نوصلو ظاظ�لهيا �كت

  .يف ا�ٓخر�ن ما يش نرضبو
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
ؤ�شكرمك الس�ید الوز�ر والس�ید اكتب ا�و� �ىل ، شكرا الس�ید الوز�ر

  .لسةمشاركتكام ومسامهتكام يف هذه اجل 
ن��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع التجهزي والنقل، وموضو�ه حوادث 

د یالسري ببالد�، و�لتذكري فسوف یتوىل إال�ابة عن هاذ السؤال الس� 
من فریق  اكتب ا�و� امللكف �لنقل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن

  .العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید املس�شار

  :ياملس�شار الس�ید �يل العرس 
  الس�ید الوز�ر، 

رمغ إالصال�ات القانونیة وا�ططات املتتالیة وامحلالت التحس�س�یة 
  .الزالت طرق�ا تق�ل �رشاسة ورشاهة م�نام�ة

الس�ید الوز�ر، عن ما يه احللول اليت بق�ت �لحكومة  ،�سائلمك ،�ا
والوزارة �اهبة هذه احلرب �ىل الطرق اليت تق�ل و�رشد و�س�هتدف 

  .مة البدنیة وممتلاكت املواطننيأ�رواح والسال
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .تفضل ،الس�ید اكتب ا�و� اللكمةلمك 

اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  بولیف ،الس�ید محمد جنیب
  :وا�لو��س��ك واملاء ملكف �لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ن �لفعل الطرق املغربیة الزالت تق�ل، ولكن ل�س �لرشاسة وٕان اك
و�لرشاهة اليت �لكممت عهنا، ٔ�نه املعطیات املتوفرة تف�د �ىل ٔ�نه، امحلد �، 

نه �ٔ الیوم حنن يف اجتاه ٕاجيايب �دا من ح�ث �دد الوف�ات، �عتبار ٔ�وال 

ابیة، ٔ�عطت مؤرشات ٕاجي 2013-2003إالسرتاتیجیة الوطنیة أ�وىل د�ل 
 4ح�ا م�وفرة لنا و�اصة، نعطیمك منوذج د�ل اولكن ٔ�یضا املعطیات ا�يل 

أ�شهر أ�وىل، ٔ�ن يه ا�يل رمسیة �ل�س�بة لنا، راه ٔ�ح�ا يف �دد الق�ىل 
مبعىن ٔ�ن املؤرشات  %4و�دد املصابني جبروح �لغة �قص  %�6قص 

  .يه ٕاجيابیة
نه التو�ه العام ل و ــبغیت تقا، ٕاىل ٕاجيابیة املؤرشات تف�د �ىل �ٔ

)la tendance profonde ( ،د�ل السالمة الطرق�ة يه ٕاجيابیة
، د�ل النقط 8حبیث �ٔن مؤرش اخلطورة، وهذا ا�يل �م، ارحبنا ف�ه 

د�ل النقط ومؤرش  8ارحبنا  2016يف  %15، 2012يف  23%
�ٔنه يف لك �دد احلوادث ال�س�بة د�ل الق�ىل، ارحبنا فهيا الق�ىل، مبعىن 

  .2016يف  4.4ٕاىل  2012يف  6.01نقطة من  1.6
مبعىن ٔ�ن التو�ات العامة يه �د ٕاجيابیة، وٕان اكنت �لفعل يف بعض 

د�ل  14أ�ح�ان تقع بعض احلوادث، كام وقع مؤخرا مليل مشاوا لنا 
أ�رواح، �س�ٔل هللا عز و�ل ٔ�ن �رمحهم يف هاذ الشهر أ��ري، وهذا ا�يل 

�ن هناك هاذ الرشاهة وهاذ الرشاسة ا�يل تیعطي وا�د النفس �ىل ٔ�نه اك
  .�لكممت �لهيا، لكن املؤرشات يه ٕاجيابیة

ا�يل الهدف مهنا نقلصوا �دد الق�ىل  2026-2017ٕاسرتاتیجیة وطنیة 
، وخمطط خاميس متت 2026هنبطوا �ىل السقف يف ٔ�فق  %50 ـب

املصادقة �لیه �الل هاذ الشهر أ��ري من طرف ا�لجنة بني الوزاریة 
يل تیرتٔ�سها الس�ید رئ�س احلكومة، وا�يل ٔ�عطت مؤرشات معلیة ا�

وا�د ا�طط ا�يل هو مؤرشايت   )un tableau de bord( ومدققة
س�توى د�ل حوادث مل امن  ومعلیايت �ل�س�بة لهاذ الفرتة �ش نقلصو

  .السري يف بالد�
  .الس�ید الرئ�س شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .تب ا�و�شكرا الس�ید الوز�ر ٔ�و الس�ید اك

  .املس�شار يف ٕاطار التعق�ب الس�یداللكمة لمك 

  :العرسي �يلاملس�شار الس�ید 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات، حنن ٔ�یضا يف فریق العدا� 
والتمنیة �مثن هذه الردود وهذه التوضی�ات و�مثن ما حتقق، ولكن عندما 

ة وا�دة �ریئة هيزت یتعلق أ�مر ٕ�زهاق أ�رواح ال�رشیة، فٕازهاق روح �رشی
وف�ات یوم�ا، ٕاذن  10لها عرش الرحامن، فك�ف ب�ٔن ا�ٓن تقریبا يف معدل 

الرمق مقلق �لغایة �اصة ؤ�ن هذه احلوادث ت�س�ب، ٔ�و جتلب م�ٓيس 
اج�عیة ٔ�خرى برتم�ل �ساء، بت��مي ٔ�طفال، ٕ�ضافة ٔ�رقام ٔ�خرى �وي 

ع �ل�س�بة لنا أ�مر الزال إال�اقات، و�لتايل ٔ�نه �ام اكنت أ�رقام يف �راج
  .مقلقا

مث ٔ�نه نود ونلمتس ٔ�ن �كون هناك مقاربة ٔ�كرث مشولیة �لتعاطي مع 
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حوادث السري ومع السالمة الطرق�ة، ؤ�ن ال یتوقف أ�مر �ىل املقار�ت 
ال�س�یك�ة العادیة حبمالت حتس�س�یة، حبمالت ٕاشهاریة، ولكن ٔ�ن �كون 

  .ا�اتهناك مقار�ت ٔ�فق�ة هتم مجیع القط
ومن هنا ن�ساءل عن س�ب الرتاجع يف قطاع الرتبیة الوطنیة عن 
العطل �ٔ�قطاب اليت قالت ٔ�هنا اكنت �س�هتدف التقلیل من كثافة السري 

  �ىل الطرقات ٔ�ثناء العطل املدرس�یة و�لتايل التقلیل من حوادث السري؟
ال كام ن�ساءل �ش�ث وزارة التجهزي بقرار �دم املسامهة ال يف صیانة و

يف �شو�ر الطرق املنجزة يف ٕاطار �رامج الطرق القرویة، رمغ ٔ�هنا ٔ�صبحت 
ش�بكة �مة من الطرق دا�ل العامل القروي ؤ�ن �دم �شو�رها ٔ�و �دم 

  .صیا�هتا یعين ٔ�ن توفري ٔ�رضیة خصبة حلوادث السري �دیدة وحلوادث ممیتة
بة ٕاذن ٔ�ن هذا أ�مر جيب ٔ�ن �راجع، مث نعتقد ٔ�نه يف ٕاطار املقار 

الولوج خلدمات النقل البد من ٔ�ن احلكومة ٔ�ن تفكر يف ت�سري  الشمولیة
والتنقل ا�ٔكرث ٔ�م�ا، النقل السكيك من �الل توس�یع الش�بكة والرفع من 
�دد اخلطوط، النقل اجلوي، هاذ ش�بكة طرامواي دا�ل املدن الكربى، 

  . سريو�لتايل ٔ�ن هذا النقل ا�ٔكرث ٔ�م�ا س�یقلل �شلك م�ارش يف حوادث ال 
مث البد من �عتناء جبودة الش�باكت الطرق�ة، �ىل س��ل املثال م�ال 

يه الصاحلة، الطریق  %�10یلومرت من الطرق،  1000ٕاقلمي �و�ت ف�ه 
  ..الوح�دة ا�يل دارت رمزیة طریق الو�دة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .املس�شار الس�ید املس�شار شكرا، ا�هت�ى الوقت من فض�، الس�ید

  .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكف  وز�رالس�ید اكتب ا�و� �ى 
  :�لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
هو الس�ید املس�شار �لكمت �ىل �زاف د�ل النقط ما �اد�ش ميكن 

بقا�ش اعند الوزارة يه ما جناوب �رس�ة، لكن املقاربة الیوم ال�شار�یة ا�يل 
من املسامهني يف  %40مقاربة مركزیة، الیوم ا�متع املدين �ميثل ٔ�كرث من 

السالمة الطرق�ة، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�نه الیوم �زلنا من املوقع املركزي ٕاىل التعاقد 
مع امجلا�ات احمللیة و�ىل ا�الس إالقلميیة ا�يل مفرتض عندها ٔ�كرب �دد 

 3مهنم ومازال  9جام�ة ا�يل وقعنا مع  12ل الق�ىل، د�ل احلوادث ود�
مهنم، طن�ة ا�يل �اصها �كون حىت يه من املبادر�ن وا�يل كن�س�ناو �ىل 
ٔ�نه حترك هاذ امللف، �ٕالضافة ٕاىل البیضاء والر�ط من الكربى ا�يل مازال 
عند�، وبغیت نوقعوا معهم �ش �شعروا احمليل وإالقلميي واملنتخب ب�ٔن 

  .ة الطرق�ة راه مس�ٔ� د�لوالسالم
 3الرب�مج ا�يل �لكمتو �لیه د�ل ال�شو�ر، والوزارة كتعطي ف�ه 

مرتبط هباذ  1.7ملیار م�علق �لنقط السوداء، و 1.3دامللیار دال ا�رمه 

اليش ا�يل �لكمتو �لیه الس�ید املس�شار، هو الرب�مج �دام وف�ه ٔ�ولو�ت 
  .وراه م��رش �ىل املغرب لكو

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

نواصل دامئا معمك الس�ید اكتب ا�و� امللكف �لنقل، �سؤال حول 
وضعیة النقل البحري ببالد�، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال، تفضل اليس الرزمة

  :الرزمة محمداملس�شار الس�ید 
  .را الس�ید الرئ�سشك

  ،الس�ید الوز�ر احملرتم
یع�ش النقل البحري يف بالد� ٔ�وضاع صعبة بفعل توقف العدید من 
اخلطوط �ىل رٔ�سها اخلط الرابط بني مدینة طرفایة والس �ملاس، مما 
انعكس سلبا �ىل �ق�صاد التام د�ل مدینة طرفایة وكذ� �ق�صاد 

  . الوطين �شلك �ام
الس�ید الوز�ر، هو ٔ�ن الطبقة العام� جبزر  ،تعرفواوكذ� �یف ما ك 

الك�اري يه كت�متي يف الغالبیة د�لها �لمناطق اجلنوبیة، ولهذا �ینعدم �لهيم 
اجلنوبیة، �لك ٔ�رحيیة �ی��قلوا  التنقل �لس�یارات د�هلم يف العطل �لمناطق

  .�رب الطا�رات
رتاجتیة الوزارة لهذا، الس�ید الوز�ر، سؤايل هو ما يه ٕاسرتاجتیتمك، ٕاس

حلل معض� النقل البحري �شلك �ام؟ وٕاىل مىت س��قى هذا اخلط بني 
  طرفایة والس �ملاس م�وقفا؟

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

اء ملكف وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك وامل �ىالس�ید اكتب ا�و� 
  :�لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار

السؤال ا�يل ورد �لینا هو سؤال �ام وما مرتبطش �خلط ا�يل �لكمت 
�لیه، لكن ا�يل �اصنا نعرفو هو ٔ�نه �لفعل هاذ النقل د�ل البضائع ولكن 
 ٔ�یضا النقل د�ل املسافر�ن، النقل د�ل البضائع حمرر ف� یتعلق �لنقل

البحري وٕان اكن الیوم إالشاكل احلق�قي راه هو الس�یادة د�ل البالد، ٔ�نه 
فقط د�ل املنتو�ات د�لنا املغربیة كنقلوها �لرشاكت د�لنا املغربیة  3%
  .�یخضع ل�ٓخر�ن، وهذا ٕاشاكل حق�قي د�ل ال�س�یري %97و
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ل السؤال د�لمك ا�يل انصب �ىل النقل د�ل املسافر�ن، هاذ النقل د�
املسافر�ن ٔ�یضا هو قطاع ا�يل اش�تغلنا �لیه وا�يل ٔ�یضا م�ف�ح، لكن 
إالشاكل هو ٔ�ن الرشاكت املغربیة ما اس�تطع�ش جتاري املنافسة اخلارج�ة، 

مؤخرا ؤ�یضا د�ل ) Comarit(و�لتايل الرشاكت عرف�و سواء د�ل 
(imtc)  مشاواا�يل اس�تطعوا راه. 

 Un appel à manifestation( ـالیوم در� ما یعرف ب
d’intérêt(  ،د�ل ٕابداء �ه�م �ىل ٔ�ساس ٔ�ن لك مس�مثر، لك مس�مثر

بغا �س�مثر يف ٔ�ي خط، سواء هذا ا�يل �لكمت �لیه االس�ید املس�شار، 
، سواء اخلطوط د�ل املتوسط ا�يل كمتيش د�ل الس �ملاس، الك�اري

خلز�رات، اجلز�رة جلنوب فر�سا وال ج�وب اس�بانیا وال ٕایطالیا، وال د�ل ا
اخلرضاء، وال د�ل طریفة، �ري �كفي ٔ�هنم �كون عندمه ملف ا�يل هو 

من الناح�ة العملیة وفق  ٔ�یضا مس�تقمي من الناح�ة القانونیة، ولكن
 les appels à manifestations( إالجراءات، ميل تند�رو هاذ

d’intérêts(  ٕاشاكل مرح�ا ما اك�ن حىت يش ابغاا�يل .  
واس�تطعنا نعطیو بعض اخلطوط، طن�ة  2014 در� �ٓخر وا�د يف

املغريب، امحلد �، راه  ملعند� العطریفة وطن�ة اجلز�رة اخلرضاء ا�يل الیوم 
د�ل البواخر، عند� رشیك مؤخرا ا�يل من املفروض ٔ�نه  5م�وفر فوا�د 

�رفع معنا هاذ الت�دي وا�يل مس�تعد �س�مثر يف �ر�مج ا�يل ميكن مييش 
  . 2021ل البواخر من هنا ٕاىل د� 10 ـحىت ل

إالشاكل د�ل اخلط ا�يل �لكمتو �لیه، هو �لك وضوح ا�يل مس�تعد 
�س�مثر ف�ه مرح�ا، لكن اكن عند� إالشاكل ٔ�ن الرشكة اليت قدمت اكن 

عندها مشلك سابق د�ل ذیك الباخرة ا�يل تتعرفوا ا�يل وقعت، ويه 
واح�ا عند� الرشط اكن ت جتي وختيل لنا ذیك احلطام د�ل الباخرة، ابغا

واحض، هتز اس�یدي ذاك اليش ا�يل دارتو، ٔ�ن هاذي يه القوانني، واح�ا 
  .تفضل �س�مثر

بغا يش �رخ�ص فهاذ املقابل وفق دفرت اوهذا القطاع راه مف�وح وا�يل 
  .التحمالت مرح�ا به

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

  .، تفضللمك اللكمة الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید محمد الرزمة
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذا اجلواب الشامل والعام

كد �لیك، الس�ید الوز�ر، هو ٔ�نه ذاك الرشكة ا�يل بغي �ن ولكن ا�يل 
كت�دم فهاذ اخلط ا�يل ما بني الس �ملاس ومدینة طرفایة، يه الباخرة 

يه واقفة �ىل السا�ل  راه اد�لها وقع فهيا ذاك العطب و�یف ما ت�شوفو 
  . د�ل مدینة طرفایة

ولكن هام ا�يل تی�ٔكدوا �لیه هو ٔ�هنم امللف خرج من بني ٔ�یدهيم ب�ٔهنم 
، الت�ٔمني هو ا�يل �ادي یتلكف �لباخرة و�ادي (l’assurance)�سلامتو 

  . یت�ل العق�ة د�لها
قال � اح�ا خرج املوضوع من بني ٔ�یدینا، ولكن اح�ا عند� اس�تعداد 

�ٔن ذاك اخلط نعاود ن�شطوه ونعاودو خندموه، واح�ا يف ٔ�مس احلا�ة يف ب
مدینة طرفایة ٔ�و ال يف �ة العیون �ىل �ش�تغال فهذاك اخلط، ٔ�نه ا�يل 
�ادي یعطینا من اجلانب �ق�صادي واجلانب د�ل التنقل د�ل 

  .أ�ش�اص، �یف ما قلت لمك الس�ید الوز�ر
ة وحتاولوا تفهموا معهم، هام عندمه �م بغیتمك تعطیوه عنایاامللف  ذاوه

واقف يف الوسط ما  ىبقاؤ�نمت عندمك �م، الس�ید الوز�ر، واح�ا واملواطن 
  . بقى فامها

ولكن ٔ�� من �انيب ومن املسائل ا�يل تنفهم �ىل ٔ�نه امللف ٕاىل �سلمتو 
  .الت�ٔمني راه هو ا�يل �ادي یتابع امللف، ل�ست الرشكة حبد ذاهتا

ساكنة د�ل مدینة ال بغینامك اح�ا وال االوز�ر، هو سؤالنا و  وهذا، الس�ید
  .طرفایة هلم أ�مل ف�مك �ش حتلوا معنا هذا امللف هللا جياز�مك �خلري

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

يف �دود الوقت املتبقى الس�ید اكتب ا�و� يف ٕاطار الرد �ىل 
  .التعق�ب

التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكف  وز�رالس�ید اكتب ا�و� �ى 
  :�لنقل

  الس�ید الرئ�س،
ال، د� الت�ٔمني اح�ا ما ميك�لناش نتالعبو مع املؤسسة د�ل الت�ٔمني 

وا�د املغامرة،  يف (une aventure)بغیت تقول إاىل .. وند�لو معهم يف
مع  مث الت�ٔمني راه يه س�نوات، اح�ا �لزتام اكن عند� مع الرشكة مايش

  .الت�ٔمني، الت�ٔمني مرتبط �لرشكة مايش بنا اح�ا ٕاكدارة وكدو�
ٕاذن هذا امللف د�لها يه مع الت�ٔمني مايش معنا اح�ا، اح�ا عند� 
ٕاشاكل حق�قي ا�يل هو ب�يئ وا�يل هو حطام، ٕاىل ٔ�خره، ما خص ا�و� 

  . املغربیة يش وا�د یتحمل
احلوار �ش، كام قلت،  والیوم ا�يل ممكن هو ٔ�ننا مس�تعد�ن نعاود نف�ح

املواطن ما �كو�ش هو الضحیة، �اود ٕاىل اكنت يش مس�ت�دات يف هاذ 
امللف سواء مع رشكة الت�ٔمني ٔ�و ال مع الرشكة املعنیة، إالدارة مس�تعدة ٔ�هنا 

  .تف�ح احلوار �ش نلقاو يش �ل �لمواطنني د�لنا يف اجلنوب
  .الس�ید الرئ�س شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .مك، و�شكرمك الس�ید اكتب ا�و� �ىل املسامهة يف هذه اجللسةشكرا ل
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ن��قل ا�ٓن ٕاىل قطاع الطاقة واملعادن، واللكمة ٔ��د السادة 
السؤال املتعلق بتعممي �هربة العامل  املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي

  .القروي، تفضل الس�ید الرئ�س

  :الس�باعي م�اركاملس�شار الس�ید 
  .ئ�سشكرا الس�ید الر 

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

مت ٕاطالق �ر�مج تعممي الكهربة القرویة، وٕاىل �دود  1996يف س�نة 
حسب  %98.4فاقت ال�س�بة الوطنیة �لكهربة القرویة  2015هنایة س�نة 

  . الترصحيات الرمسیة
معر هذا س�نة من  20ومع ذ� فالواقع ال یعكس ذ�، ٕاذ بعد 

  .الرب�مج مازالت �دة دواو�ر ومدارش �ارج التغطیة
و�لیه �سائلمك، الس�ید الوز�ر، مىت س�مت تعممي الكهربة القرویة �ىل 

  �ري املس�تف�دة؟مجیع ا�واو�ر 
  .الس�ید الرئ�س شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ضللمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تف

  :والتمنیة املس�تدامة واملعادنوز�ر الطاقة  ،الس�ید عز�ز ر�ح
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الصوت، الس�ید الوز�ر

  :ز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامةو الس�ید 
 2016ٕاىل  96 ،ارالس�ید املس�ش ،طیب، تنظن من التارخي ا�يل ذ�رمت

د�ل الكهر�ء اس�تطاعت البالد د�لنا، امحلد �، ت��قل ٕاىل وا�د ال�س�بة 
�ري �ش أ�مور �كون واحضة، مبعىن رجعنا،  %99.45 ـا�يل كتوصل ل

ملیون ونصف  12ج�نا من بعید كام یقال يف التعابري، اس�تطع �س�تافدوا 
ن وا�د اخلصاص هو د�ل املغاربة من الكهر�ء، لكن مع ذ� مازال اك�

 18و 2017نعطیك الرمق ٔ�نه ا�ٓن حتدد يف  ا�يل ك�ش�تغلو �لیه، ميكن يل
 1200ملیار د�ل الس�ن�مي لكهربة حوايل  220امللیار مبعىن  2.2، 19و

دوار، اك�ن ا�يل ا�ٓن ا�راسات ا�هتت، اك�ن ا�يل تلقت طلبات العروض، 
قدرش یوصل �هيا، عندها طبعا �یبقاو بعض املناطق ا�يل يه معزو� ما ی

ٕان شاء هللا الوسائل البدی� �ش  صعو�ت �برية، اك�ن احلل هو �س�تعملو
  .الكهر�ء يف العامل القروي ميكن لنا ٕان شاء هللا نعممو

هذا مع العمل ٔ�نه العامل القروي حيظى بعنایة �اصة �ى احلكومة، ؤ�نمت 
س احلكومة ال يف الترصحي �ارفني اك�ن الرب�مج ا�ي �لكم عنه الس�ید رئ�

 5ملیار ومضن  50احلكويم وال الیوم يف الغرفة أ�وىل، ا�يل �یت�دث �ىل 
جماالت ٔ�ساس�یة، التعلمي والص�ة والكهر�ء واملاء والطرق وا�يل غن�اولو 
ٕان شاء هللا �س�تاج�و لاكفة املواطنني يف العامل القروي ٕان شاء هللا فهاذ 

 .س�نوات 7املر�� د�ل 

  :د رئ�س اجللسةالس�ی
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  . شكرا معايل الوز�ر �ىل هاذ التوضی�ات

فني  %�99ري يه هللا جياز�مك خبري، الس�ید الوز�ر، وحضوا لنا هاذ 
 %�99هناش، الس�ید الوز�ر، مس اكینة؟ ٔ�ن اح�ا يف العامل القروي راه ما ال

اكینة يف املراكز واكینة فاملقرات د�ل امجلا�ات، ولكن وا�د العدد د�ل 
  . ا�واو�ر رامه �ق�ني بال ضو، �ش �كونو واقعیني

ٔ�عطو� �دد العدادات ا�يل اكینة ؤ�عطو� �دد الكوانني، نعرفوا واش 
ٕالحصائیات ا�يل مش��ا لااكینة وال ما اكیناش، راه ٕاىل  %99فعال هاذ 

� �لعني ا�ردة راه وا�د ا، ولكن اح�ا ك�شوفو د%99اكینة راه اكینة 
  . العدد د�ل ا�واو�ر راه �يق ما عندهومش الضو

ا�يل  PERG)(�2اصة، الس�ید الوز�ر، اح�ا فذاك الرب�مج ا�يل اكن 
، راه %50وا�و� تعطي  %25وامجلا�ات % �25یخص الساكنة تعطي 

ا�ات ا�يل فقرية ما عندهاش �ش تعطي هاذ �ع�دات الس�ید اك�ن امجل
  .الوز�ر

� وا�يل هو ااح�ا ت�متناو من هاذ الرب�مج ا�يل �ابت احلكومة د ،ولهذا
يف احلق�قة ف�ه وا�د احلد من الفوارق �ج�عیة یعطي لهذاك الصندوق 

لنا هاذ  د�لو ا�يل هو ف�ه التمنیة د�ل املناطق القرویة واجلبلیة �مكل
  . املسائل ا�يل �اصة

ز�دة �ىل هذا، الس�ید الوز�ر، هللا جياز�مك خبري راه اك�ن مشالك 
فاملناطق القرویة، �اصة ٔ�� كندوي �ىل امجلا�ة ا�يل عندي ٔ��، �دة 
رسائل كت��اها �لمك�ب الوطين �لكهر�ء، راه وا�د العدد د�ل أ�معدة ا�يل 

الناس ميل ت��غي حترث �اص جيي  ساقطة يف أ�رض واخلیوط �ادیني،
یقلب �ىل ذاك اخلیط شكون ا�يل هيزو معه، وا�د العدد، ميل �منش�یو 
�لمك�ب �یقول � راه اح�ا دا�ر�ن ماريش �ىل الصعید الوطين، �ىل أ�قل 

  . �ااح�ا نفكو املسائل ا�يل يه اكینة د
ــ دها خرج ــــــقول � جام�ايت بوحـــــــٔ�� ك� لناس ع ا�نا مــــ

                                                 
2 Programme d’Electrification Rurale Global. 
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  . 2014ا�يل طاحية من  )3،poteaux)  320(ONEE)ال ـــــــــــدی
ناقشو املزيانیة د� لقاء مع الس�ید الوز�ر السابق ميل كنا ك نواكن ع 

، وفعال ٔ�عطى أ�وامر د�لو، ولكن حلد السا�ة راه هاذوك 2015د�ل 
  . أ�معدة راه �ق�ني طاحيني

صیفطت رسا� �لمد�ر العام  هللا یعطیمك اخلري، الس�ید الوز�ر، ٔ��
  .�لمك�ب الوطين �لكهر�ء ولكن ال من جيیب

ولهذا، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن الناس تیجیو �لجام�ة ما �ارف��ش بيل 
عندمه عقدة مع املك�ب الوطين �لكهر�ء، امجلا�ة راه ما عندهاش ٕاماكنیات 

بار بعني �عت  اذو �ش توقف هاذوك اخلشب، ولهذا هللا جياز�مك خبري �
  .هاذ املسائل �ش تفكو� من هاذ املشلك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة �لرد �ىل التعق�ب، الس�ید الوز�ر، تفضل

  :والتمنیة املس�تدامة واملعادنالس�ید وز�ر الطاقة 
بطبیعة احلال أ�رقام يه أ�رقام وال حيمك �ىل العموم جبام�ة، وا�لیل 

 1100كنتلكمو �ىل  2019و 2017ه �يق راه ت��لكمو ا�ٓن �ري �ىل ٔ�نه را
دوار ٕاىل قسمتیه �ىل امجلا�ات راه م�ات د�ل  1100دوار، مبعىن راه 

  . امجلا�ات ٕان حص التعبري
وا�د امجلا�ة ما فهياش وال جزء من  ثف�التايل كنعتقد ب�ٔنه مايش ح�

خص �كون املقاربة �ش امجلا�ات العامل القروي حنمك �ىل الوطن �اكم�، �ی
  .�كونوا م�فقني اح�ا �جهاز تنف�ذي ؤ�نمت ك�رشیعي �ش �كونوا م�فقني

بغاو إالخوان وقلهتا � مرارا و�كرارا، اهاذ أ�رقام طبعا  ملا كنقولو
املؤسسات العموم�ة يه م� �لشعب املغريب، جنیو، �ٓس�یدي، وند�لو 

حىت يش مشلك، جتي ا�ل�ان  فالتفاصیل ونعطیو أ�رقام �ٔ�قالمي، ما اك�ن
دقائق  3دقائق وجواب �ىل  3ٔ�ن سؤال د�ل .. ونذا�رو فهيا، ولكن فقط

مل یفي �لغرض �ش نعطیو ٕاقلمي ٕ�قلمي، جام�ة جبام�ة، إالشاكالت ا�يل 
  . مطرو�ة

هاذ الشاك�ت ا�ٓن احلكومة ماش�یة يف اجتاه تطو�ر النظام د�ل 
وا�د املرسوم مؤخرا يف ٕاطار وزارة الشاك�ت، وراه صادق�ا كنظن �ىل 

الوظیفة العموم�ة، �ش ميكن لنا، القانون مايش مرسوم، مبعىن ٔ�ننا نعاجلو 
هاذ إالشاكل د�ل الشاك�ت و�یفاش نت�اوبو معها، فٕاىل اكنت هاذ 
الشاك�ت اح�ا مس�تعد�ن، اكن وا�د العدد د�ل الوزارات تطورت فهاذ 

م�ة طورهتا، �ادي تويل شفافة مىت املنظومة هاذي واملؤسسات العمو 
  اكنت الشاكیة؟ ومىت اكنت �س�ت�ابة؟

املس�ٔ� أ�خرى، الرب�مج ا�يل �ا هو ٔ�نه غمنش�یو �لمناطق اجلبلیة 
والقرویة، وامجلا�ات ا�يل ما عندهاش س�ت�ٔ�ذ بعني �عتبار، ا�و� 

                                                 
3 Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable. 

س��حمل املسؤولیة، اجلهات س��حمل املسؤولیة �ش مجیع املواطنني 
  .لقرضصل هلم هاذ ایو 

مع العمل، نبغي �شري لها ٔ�نه ا�ٓن كنتلكمو �ىل اخلدمات أ�ساس�یة يف 
الكهربة، ميل اخلدمات أ�ساس�یة تطورت ملطالب فغند�رو ا�ٓن وا�د 

  .�لطلبات اجلدیدة ٔ�یضا الش�بكة الكهر�ئیة و�س�تجبو ا�راسة �ش نطورو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ن ٕاىل السؤال الثاين موضو�ه وضعیة قطاع املنامج �جلنوب منر ا�ٓ 
الرشيق، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين 

  .لٔ�حرار، تفضل الس�ید املس�شار

  :دعيااملس�شار الس�ید حلسن 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  رتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احمل

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
كام تعلمون تتوفر بالد� و� امحلد �ىل �روة م�جمیة �مة، �اصة يف 
اجلنوب الرشيق �لمملكة، وهو القطاع ا�ي تع�ش م�ه الساكنة احمللیة 

  .خصوصا املعوزة مهنا
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

إالجراءات تدع� ملبدٔ� �اكفؤ الفرص ومعال �ىل تقلیص البطا�، ما يه 
اليت تعزتمون الق�ام هبا ل�شجیع �س��ر يف قطاع املنامج يف هذه املنطقة 

  وفق رؤیة �شار�یة مع الساكنة؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والتمنیة املس�تدامة واملعادنالس�ید وز�ر الطاقة 
  . س�ید املس�شار احملرتمٔ�شكر ال 

كام تعلمون ٔ�ن هناك دینامك�ة الیوم، وا�د ا�ینامك�ة �برية �دا �ىل 
مس�توى املعادن من �الل القانون اجلدید ا�يل �ی�ٔطر القطاع د�ل املعادن 

  . وا�يل كتزنل ا�ٓن من �الل املراس�مي واملؤسسات
مت ٕا�هيا تعلمون ٔ�نه اك�ن قانون �دید ف� یتعلق �ملناطق اليت ٔ�رش

الك�رية ا�يل  التعاونیة (la CADETAF) ـاجلنوب الرشيق ما �سمى ب
ٔ�لف �یلومرت مربع بطریقة تقلیدیة، واح�ا نت�دث  �6ی�س�تغل فقط وا�د 

  .ٔ�لف �یلومرت مربع، مبعىن ٔ�ن هناك مؤهالت �برية �60ىل 
اكن عندي اج�ع مع الس�ید رئ�س اجلهة واتفق�ا �ىل ز�رة ٕاىل اجلهة 
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معمك �ىل ا�ٓفاق، ٔ�ن �ادي �كون خمطط وطين لتمنیة  ت�دثو�ش ن 
  .املعادن و�س��ر فهيا، وغتكون خمططات �ویة

اكن عندي اج�ع مع بعض رؤساء امجلا�ات مبا فهيا ا�يل فهيا بعض 
إالشاكالت، اكن عندي ٔ�یضا لقاء مع بعض امجلعیات د�ل املعدنني 

�ع ٔ�یضا مع الف�درالیة، اجلامعة املنجمیني التقلیدیني، واكن عندي اج
الوطنیة �ش �كون عند� وا�د الرب�مج ٕان شاء هللا د�ل �شجیع 
�س��ر ا�يل �ادي �كون عندو ا�رتام الب��ة و�كون عندو ٔ��ر �ىل التمنیة 
احمللیة ومنش�یو يف ٕاطار التصنیع مايش فقط �س�تخراج، مث ٔ�یضا منش�یو يف 

  . �ىل مس�توى احمليل واجلهويٕاطار الرشاكة مع املنتخبني

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .عندمك يش تعق�ب؟ تفضل ،الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید حلسن ادعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل جوا�مك، قطاع املنامج یع�ش العدید 
عي الیوم تعدیالت من املشالك ٔ��رزها قانون املنامج، لٔ�سف �س�تد

ٔ�ساس�یة هتم �ٔ�ساس ٕاعطاء الفرصة �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة حىت 
�متكن من اس��عاب الطلبات املتعددة �لش�باب املعطل، وا�ي یع�ش 

املتعلق �ملنامج،  13.33ٔ�وضا�ا صعبة، �اصة ف� یتعلق بتطبیق القانون 
كة، و�ىل رٔ�سها شواهد وا�ي یتطلب توافر القدرات املالیة والتق�یة �لرشا

  .113.14العاملني هبا، وكذا ا�رتام مق�ضیات القانون التنظميي �لجام�ات 
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ٔ�بناء اجلنوب الرشيق رشحية واسعة مهنم تع�ش �ىل هذا القطاع، �لام 
ٔ�ن ب�� و�لرمغ من �س��رات املربجمة وتوافد العدید من الرشاكت 

، ويف هذا إالطار ننوه بعمل املك�ب ا�ا �ري مس�تكشف�لتنق�ب، یبقى قط
الوطين �لهیدرواكربورات واملعادن ا�ي ف�ح �دة ٔ�وراش اس�تكشاف�ة كربى 

  . يف جمال البحث والتنق�ب
�ف�اللت یع�ش جزء �بري من ساكنهتا من قطاع املنامج  –�ة در�ة 

�داث معاهد واملعادن بصفة �امة، و�لتايل نطلب م�مك، الس�ید الوز�ر، إ 
�لتكو�ن يف ا�ال من ش�ٔهنا ٔ�ن �س�توعب شغف الساكنة احمللیة �جلهة، 
�ىل رٔ�سها الش�باب لالخنراط يف هذا القطاع والعامل معه �ىل اعتبار ٔ�ن 
الش�باب �ك�سب �ربة �برية يف جمال املعادن، وحنتاج ٕاىل دفعة قویة جتع� 

ا�ايت �مع هذه ینخرط ٕاىل ٕا�داث مقاوالت يف ٕاطار مرشوع املقاول 
  .الرشحية ومسا�دهتا �ىل �لق الرثوة

  الس�ید الوز�ر، 
امجلا�ات الرتابیة اليت تتوا�د هبا هذه املشاریع املنجمیة ال �س�تف�د من 
هذه �س��رات، ويه تعاين الیوم من ضعف الب��ات التحتیة ومن فك 

جامعهتا، وتف�قر ٕاىل ٔ��سط احلاج�ات وٕاىل املوارد الاكف�ة لتمنیة  ،العز�
�الوة �ىل العواقب الوخمية النامجة عن �س�تغالل املفرط �لمعادن، وما 
�� من ٔ��ر سليب �ىل الفرشة املائیة الباطنیة اليت تعاين من الشح، 

�ف�اللت وٕاقلمي تنغري �ىل اخلصوص، ح�ث جندها -خصوصا يف �ة در�ة
  . مس�تق�التف�قر ملعایري الب��ة، اليشء ا�ي جيب ٔ�ن �ش�تغلوا �لیه 

  الس�ید الوز�ر، 
اقرتا�اتنا يف هذا املوضوع العمل �ىل توطني الس�ل الت�اري �لرشاكت 
املمتزية يف قطاع املنامج �جلهة حىت �س�تف�د امجلا�ات من احلسا�ت احمللیة 
احملص�، مطالبة الرشاكت ب��اء مر�بات اج�عیة و�رفهيیة لفائدة الساكنة 

-اء معامل ومصانع ٕالنعاش الشغل جبهة در�ةاملش�تغ� يف هذا القطاع، بن
�ف�اللت، تفعیل صنادیق امجلا�ات الساللیة وفك احلصار �لهيا وجعلها 

  ...�سامه يف التمنیة من ٔ��ل �لق اس��رات مدرة �لرحب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار ا�هت�ى الوقت

  .تفضل لمك اللكمة الس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب،

  :والتمنیة املس�تدامة واملعادنالس�ید وز�ر الطاقة 
من بني أ�مور ا�يل تفامهنا مع إالخوان د�ل اجلامعة د�ل املعادن، ٔ�ننا 
غند�رو وا�د ا�لجنة ا�يل غیكون فهيا القطاع اخلاص والقطاع العام، وطبعا 
 غتكون وزارة ا�ا�لیة �ش ميكن لنا نعاجلو وا�د العدد د�ل أ�مور

مرتبطة �لتمنیة احمللیة، مرتبطة ٔ�وال يف �القات مع العامل، ٔ�نمت تعلمون ٔ�نه 
اك�ن ا�ٓن نظام �دید �ادي خيرج د�ل العامل املنجمیني ا�يل �یعطهيم 
احلقوق د�هلم ولكن �یحفظ ٔ�یضا احلقوق د�ل الرشاكت وغی�ل 

  .إالشاكالت ا�يل مطرو�ة
�لها �ىل مس�توى املنطقة، ميكن �نیا، ٔ�یضا هاذ �س��رات الفائدة د

من الرشاكت موجودة يف املنطقة د�ل اجلنوب  %45نقول �  يل
بدینا تن�لسو معهم �ش �شوفو ا�ٓ�ر د�ل التمنیة احمللیة، االرشيق، وا�ٓن 

ؤ��ربتين بعض الرشاكت ٔ�ن اك�ن اس��رات وقلنا غنبداو نعلنو لك دورة 
ٔ�ش�نو دارو فالطرق، ٔ�ش�نو دارو فاملاء،  غنبداو نعلنو ٔ�ش�نو دارو فالتعلمي،

مث ٔ�یضا املراجعة البی��ة، كتعرفو ب�ٔنه اك�ن ا�راسة البی��ة ما ��ذش يش 
 5مرشوع ٕاال ٕاذا اكنت دراسة الت�ٔثري �ىل الب��ة، غند�رو مراجعة لك 

س�نوات بطریقة ذ�یة ما غت�ٔ�رش �ىل �س��ر ولكن ٔ�یضا غت�افظ �ىل 
  .الب��ة

نه ٕاىل ما عند�ش ما �سمى �ملعلومة اجلیولوج�ة ما ٔ�ضف ٕاىل ذ� �ٔ 
عند�ش اس��رات، قرر� �كون �ارطة طریق د�ل املعلومات اجلیولوج�ة 

ملیار د�ل �س��رات ف� یتعلق  3واملنطقة فهيا �ىل أ�قل جوج حىت ل 
ٔ�نه ا�ٓن قرر� �ىل أ�قل فهاذ املر��  ،�خلریطة اجلیولوج�ة، ٔ�ن �الیة

د�ل امللیار د�ل الس�ن�مي يف اخلرائط اجلیولوج�ة �ش نعطیو  7حنطو وا�د 
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  .املعلومة مجلیع املس�مثر�ن
د�ل �س��رات كربى ا�ٓن فاملنطقة، املنجم  2نقول �  ميكن يل

ملیون د�ل ا�رمه، هاذ املنجم ما �سمى  400أ�ول ا�ٓن ا�يل �ادي ��ذ 
ا�يل غیا�ذ تقریبا " مفعادن"وع الثاين ا�يل مث اك�ن املرش " ٔ�جمران"مبرشوع 

  . ملیون د�ل ا�رمه 345
بغینا نتفقو ند�رو ما ابغینا هاذ �س��رات �كون لالس�تخراج، اف

بغینا ٔ�یضا �كون ا�ش �كون متا التمثني، ) cluster industriel( ـ�سمى ب
 رشاكة م�علقة �لتمنیة احمللیة واحلفاظ �ىل احلقوق د�ل املنجمیني

  . وإالشاكالت ا�يل مطرو�ة �ىل املس�توى احمليل
مث يف نفس الوقت �ونوا م��ٔكد�ن ب�ٔن هاذ اليش �ادي خيلق وا�د 

بغیيت تد�ر االثورة �ىل مس�توى ٕان شاء هللا الب��ة التحتیة، ٔ�ن ٕاىل 
البد �كون النقل، كام  ،البد �كون ا�لو��س��ك ،اس��ر البد �كون الطرق
و مع اجلهات غنتفقو �ىل التو�ات املس�تق�لیة ٕان قلنا اجلوالت ا�يل غند�ر 

  .شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا الس�ید الوز�ر ؤ�شكرمك �ىل مسامهتمك

ون��قل ا�ٓن ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، 
وموضو�ه م�ٓل االتفاق املشرتك بني ٕادارة الصندوق الوطين �لضامن 

لوصیة �ىل القطاع وبعض الفرقاء �ج�عیني حول �ج�عي والوزارات ا
توفري املوارد ال�رشیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد 

  .املغريب �لشغل، الس�ید املس�شار تفضل

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
�ٔمني إالج�اري �ىل لقد متت مؤخرا املصادقة �ىل مرشوع قانون الت

املرض اخلاص بف�ة املهنیني والعامل املس�تقلني، وا�ي مبوج�ه س�س�تف�د ما 
  . د امللیون ونصف من املنخرطني يف هذا املرشوع �6زید �ىل 

ٔ�س�ند تدبري هاذ النظام ٕاىل الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي يف 
رد ال�رشیة، الوقت ا�ي تعرف ف�ه هذه املؤسسة خصاصا �وال يف املوا

  . ملیون ونصف من املؤم�ني 3واليت ال تؤمن �الیا سوى 
، مت االتفاق بني ٕادارة الصندوق الوطين 2014ریل �ٔ  25ويف �رخي 

�لضامن �ج�عي والوزارات الوصیة و�حتاد املغريب �لشغل، مت االتفاق 
لالزمة �ىل عقدة �ر�مج مبوجهبا جيب توفري املوارد ال�رشیة وإالماكنیات ا

  .لتدبري هاذ املرشوع
ومدى  ،�ا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن م�ٓل هاذ االتفاق املشرتك

  الزتام الوزارات الوصیة بتطبیقه؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :وز�ر الشغل وإالدماج املهين ،الس�ید محمد ی�مي
  .را الس�ید املس�شار احملرتمشك

ٔ�وال، البد ٔ�ن ٔ�و�ه التحیة ملس�ت�ديم الصندوق الوطين �لضامن 
�ج�عي ��ور ا�ي یقومون به يف تفعیل م�ظومة امحلایة �ج�عیة اليت 
تعرف الیوم قفزات نوعیة، وس�تعرف قفزات نوعیة، حنن واعون ��ور 

دیدة اليت ٔ�ضیفت هلم حىت ق�ل ا�ي قام به هؤالء املس�ت�دمون واملهام اجل
  .ٔ�ن یمت تفعیل هاذ املنظومة

ٔ�ما ف� یتعلق �لتعویض عن فقدان الشغل، اسرت�اع اشرتااكت 
یوما، �ٕالضافة لعالج أ�س�نان،  �3240ل�س�بة �لمؤم�ني ا��ن مل �س�توفوا 

  .�ٕالضافة لٔ�مور ا�يل �ادي جتي
ة، ٔ�ن احلكومة حنن �حكوم ،فٕاذن تبعا �� ال ميكن ٕاال ٔ�ن ندمع

عندها وا�د التو�ه د�ل دمع املفاوضات امجلاعیة املؤدیة ٕاىل اتفاقات 
جامعیة، ٕاذن ٔ�ي ٕاتفاق جامعي �یتوصلوا � الرشاكء، و�اصة ملا �كون هاذ 

� هذا ا�لس إالداري ا�يل ف�ه االرشاكء �یكونوا یعين هام �یكون حبال د
رار ا�يل �یدعو لتوس�یع وا�د الطرف ا�يل هو نقايب و�یصدر وا�د الق

احلاج�ات وٕامداد الصندوق الوطين �ملزید من الكفاءات ال�رشیة، فال ميكن 
  .ٕاال ٔ�ن �كون دامعني لهذا التو�ه

ف� یتعلق �لتعامل مع االتفاق املشرتك، ٔ��ربمك ب�ٔنه قامت جلنة مشرتكة 
یعين بني وزارة الشغل وإالدماج املهين ووزارة �ق�صاد واملالیة ٕ��داد 

مرشوع عقد �ر�مج بني ا�و� والصندوق س�مت عرضه �ىل ٔ�نظار ا�لس 
إالداري �لمصادقة �لیه، وبطبیعة احلال هاذ املرشوع �یتضمن �دد من 
التدابري الرام�ة ٕاىل تطو�ر وجتوید �دمات الصندوق �لمؤم�ني وحتسني 

وبطبیعة  الوضعیة د�ل املوارد ال�رشیة وتوفري مزید من املوارد ال�رشیة،
احلال عندي وا�د ا�مو�ة د�ل أ�رقام عن اجلهد ا�يل تدار �الل 

  .الس�نوات السابقة و�الل هاذ الس�نة ٔ�یضا ف� یتعلق �ملوارد ال�رشیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
و�خلصوص �ىل التحیة ا�يل قدمت ملس�ت�ديم  ،ید الوز�رشكرا الس� 

  . الضامن �ج�عي
ولكن يف نفس الوقت ٕان شغی� الضامن �ج�عي سوف تقوم 

  .ٕ�رضاب یوم امخل�س املق�ل
 24ٕان شغی� قطاع الضامن �ج�عي س�تخوض ٕارضا� وطنیا ٕانذار� 
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ل يف املوارد ال�رشیة، سا�ة یوم امخل�س املق�ل، اح��ا�ا �ىل اخلصاص املهو 
بقاو �یطالبوا ال بفلوس ال والو، والو �یطلبوا �ري �ملوارد ال�رشیة اما 

الالزمة، وتدهور ظروف ورشوط العمل ا�ي حتد من القدرة �ىل الق�ام 
�ملهام �شلك الئق، وتؤدي ٕاىل اصطدامات م�كررة بني املس�ت�دمني 

  .والزبناء املتذمر�ن
�دة معلیات املغادرة الطوعیة ا�يل عرفهتا هاذ اخلصاص هو �جت عن 

د�ل العملیات، وكذ�  10هاذ املؤسسة، ح�ث فاقت ما �زید �ىل 
ريهتا س�نة بعد س�نة، وكذ� نظرا ملعدل تإال�ا� �ىل املعاش املزتایدة و 

ٔ�لف مس�ت�دم من  3السن املرتفع وا�ي �س��ه �ادر املؤسسة ما �زید �ىل 
قابل توظیفات قلی� و�ري اكف�ة، ٔ�صبحت ٕاىل یوم�ا هذا، م 2010س�نة 

هذه املؤسسة تل��ٔ ٕاىل التعاقد و�ىل و�ه اخلصوص يف املص�ات التابعة 
�لضامن �ج�عي اليت ٔ�صبح هبا �دد املتعاقد�ن ٔ�كرث من �دد اخلاضعني 

  .لالتفاق�ة امجلاعیة
وح�� نتلكم عن العمل �لعقدة نعين العمل ملدة زم�یة معینة ٔ�داء 

مر�لیة، ب�� �رى الیوم يف املص�ات ممرضني وممرضات ش�باب  �دمة
حتمكهم �القة عقدة معل �رشوط ٕاذ�انیة لفائدة إالدارة، ومه یعملون دا�ل 

س�نوات، ومع اكمل أ�سف ال یمت  10هذه املؤسسة ملدة �زید �ىل 
الترصحي هبم ٕاىل الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، املؤسسة �ج�عیة 

ؤمن م�خرطني �ٓخر�ن ول�س هلم احلق ال يف تغطیة حصیة وال يف اليت ت
  .تقا�د

  :الس�ید رئ�س اجللسة
�نیة الس�ید املس�شار، كنا�ذو بعني �عتبار  26ا�هت�ى الوقت راه زدتك 

. ن�ساحمو مع إالخوان �ىل ٔ�ن عندمك سؤال وا�د فأ�س�بوع، ولهذا كن�اولو
  .تفضل الس�ید الوز�ر

  :دماج املهينالس�ید وز�ر الشغل واالٕ 
ٔ�وال، هذا نظام تعاقد عندو املق�ضیات د�لو، بطبیعة احلال ميكن يف 

مجیعا حللول يف  ٕاطار التفاوض ويف ٕاطار املفاوضة كام قلنا �ميكن نتوصلو
  . ٕاطار توفري املوارد ال�رشیة

مت  2015ولكن مايش ما تدار والو، ٔ�� غنعطیك املعطیات، يف س�نة 
، غنضبط هاذ الرمق 150حوايل  2016س�نة  مس�ت�دم، يف 212ٕادماج 

مس�ت�دم، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�نه مت  188جيري ٕادماج  2017هذا، الیوم س�نة 
واك� يف ٕاطار الوعي ب�ٔنه اك�ن فعال وا�د الضغط  �202لق ما �زید �ىل 
  .�ىل املوارد ال�رشیة

ٔ�نه اح�ا كنعتقدو ب�ٔن هاذ املؤسسة يه مؤسسة �مة �لهنوض �لنظام 
لتغطیة �ج�عیة، من الطبیعي ٔ�ن نوفر لها إالماكنیات ال�رشیة يف د�ل ا

�دود ما هو ممكن ويف �دود إالماكنیات د�ل ا�و�، ولكن دامئا هاذ 
ا�ال �یبقى مف�وح �لتفاوض، ٔ�ما إالرضاب فهو حق مرشوع یضمنه 

  .القانون، و�متىن ٔ�ن ینظمه القانون يف الوقت القریب العا�ل ٕان شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . ؤ�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة ،شكرا الس�ید الوز�ر

ونواصل مع السؤال املو�ه لقطاع الشؤون العامة واحلاكمة، وموضو�ه 
�دم موا�بة ٔ�سعار احملروقات ببالد� لٔ�سعار يف أ�سواق العاملیة، اللكمة 

  .اليس حسن ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل، تفضل

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

الس�ید الوز�ر، رمغ �راجع ٔ�سعار النفط يف أ�سواق ا�ولیة رصد 
املؤرش ا�ويل ت��ع ٔ�سعار احملروقات يف العامل ارتفا�ا �بريا يف ٔ�سعار البزن�ن 

 %12ح�ث ٔ�ظهرت البیا�ت الرمقیة لهذا املؤرش ز�دة ب�س�بة  والغازوال،
  .تقریبا من مثن الغازوال يف ظرف ٔ�قل من شهر

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه املقای�س املعمتدة ببالد� جلعل  ،�ا
  تحوالت وأ�سعار �ٔ�سواق ا�ولیة؟ال ٔ�سعار احملروقات توا�ب 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .س�شارشكرا الس�ید امل 

  .تفضل ،الس�ید الوز�ر املنتدب

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،الس�ید حلسن ا�اودي
  :�لشؤون العامة واحلاكمة
  . شكرا الس�ید املس�شار

مضات ٔ�هنا حررت هذا القطاع ٔ�ن أ�وال �اصنا هننیو احلكومة ا�يل 
  . ا�ٓ�ر د�لو �ىل املزيانیة د�ل ا�و� اكتعرفو 

زيانیة د�ل ا�و� امحلد � تعاجل، �يق املعاجلة یاله املب �ان ،ا�ٓن
�ذینا س�نة ونصف جتربة، ا�ٓن البد من تق�مي هذه التجربة �ٕالجيابیات ا

د�لها والسلبیات، ونوفرو الرشوط د�ل املنافسة، ٔ�ن املشلك هو 
الرشوط د�ل املنافسة، ٔ�ي وا�د ف�نا �یبغي ید�ر ا�لیصانص وال املازوط 

�لمحطة ا�يل ق�التو، ما �یعرفش احملطة ا�يل بعدو واش السعر مرتفع  �مييش
  . وال م�خفض

ا�ٓن ٕان شاء هللا ابتداء من ا�خول املق�ل، س�مترب ٕان شاء هللا ٕاىل 
متك�نا غتكون وا�د القا�دة، تد�ل �لر�ط تعرف الالحئة فهيا أ�سعار لكها 

س�ن�مي  20حىت  15بني وأ�مثان يف لك حمطة، من حمطة حملطة ممكن تلقى 
  . د�ل الفرق يف لرت وا�د

واك�ن در� لقاء مع الرشاكت، ا�ٓن ٕان شاء هللا غند�رو لقاء مع 
إالشاكلیات، ولكن ٔ�ول �ا�ة يه  املوز�ني ومع احملطات �ش نعرفو
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وعند� جلنة ٕان شاء هللا  ،املنافسة �اصنا نوفرو الرشوط د�ل املنافسة
وف واش اك�ن يش اتفاق وال ال، واح�ا طلبنا غمتيش عند الرشاكت �ش

ویوم " 1"أ�سعار يف نفس الیوم، یوم  اكذ� �ش ما یبقاوش یغريو
لكهم تداروا �ىل هاذ احلساب،  (les logiciels) ، ولكن هاذ اليش "16"

ایة د�ل امحل ،�ونوا �ىل یقني ٔ�ننا ٕان شاء هللا س�نحمي ،اح�ا �اد�ن تنطورو
  .ؤ�سايس يف هاذ اليش لكاملس�هت� هو العنرص ا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر املنتدب

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�ات

ٔ�ظن ب�ٔن ٕاىل اكنت امحلایة د�ل املس�هت� املنافسة، السؤال ا�يل 
قل ب�ٔن الوقت ا�يل اكن تیعمل تیطرح املس�هت� واملواطن، هو �یف یع

 112، كزنولو صندوق املقاصة اكن 43دوالر �لربم�ل ا�ٓن تیعمل  140
  . 10.8 ـدرامه يف الغازوال، ا�ٓن ب 10درمه و

ٔ�ظن ب�ٔن هاذ املنافسة فهاذ املیدان صعیب �ىل احلكومة �ش �ادي 
الرحب ا�يل اكن عندما اكن صندوق �ل ميكن ت�ٔطرها، �یخص هامش د

  . نت دا�� وتتفرضو �اصو هو ا�يل یبقى دا� �الیااملقاصة اك
هامش الرحب، الوقت ا�يل اكنت ا�و� كتفرض وا�د ا�مثن هو ا�يل 
�اصو �كون، ٔ�ن ٕاىل ما د�ال�ش ا�و� يف هاذ إالطار، ٔ�ن ٕاىل ما 
حام�ش ا�و� ذاك املس�هت� �ن �ىل یقني ب�ٔن الضحیة أ�ول ا�يل �ادي 

  . �كون هو املس�هت�
 40نت وا�د املن�ة ا�يل اكنوا املوز�ني تیا�ذوها يف ٕاطار ميكن اك

  . دوالر، رمغ رفع ا�مع الزالوا حيتفظون بذاك املن�ة تقریبا
بغینا ندوزو لمك ابغیيت تقول، الرسا� ا�يل إاذن، الس�ید الوز�ر، ٔ�� ٕاىل 

حام�ش املس�هت� فهاذ النوع د�ل املواد �ن �ىل یقني اراه احلكومة ٕاىل ما 
وید�روا سعر وا�د  افقو مىش اكن التحر�ر د�ل أ�سعار راه ت��اب�ٔن ٕاىل 

  . �ىل حساب املغرب اكمل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

تفضلوا �لرد �ىل  ،يف �دود الوقت املتبقى الس�ید الوز�ر املنتدب
  .التعق�ب

العامة الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون 
  :واحلاكمة

�ونوا مطمئنني ٔ�ن امحلایة داملس�هت� وداملواطن املغريب هو الهاجس 
 6شهور، ا 5د�لنا، ا�ٓن قلنا اك�ن جتربة، اكنت حكومة ما �كو��ش يف 

شهور، � هللا �در�، ٕان شاء هللا، تنا�ذو التدابري الالزمة محلایة ا
  .املس�هت� وأ�سعار

رشیه فر�سا، ت�رشیه ٕاس�بانیا، ت�رشیوه حىت ٕاىل شدینا ذاك، البرتول ت� 
اح�ا�، املغرب ٔ�قل يف ا�مثن د�لو من هاذ ا�ول لكها ا�يل حول البحر 

  . أ�بیض املتوسط ٕاال املنت�ة �لبرتول وال لبنان ا�يل ما فهياش رضائب
ولكن رمغ هذا خصنا �زیدو نوفرو رشوط املنافسة واح�ا �دامني يف 

، وأ�سعار بدات ها� عندي بدات كت��ع، كت��ع هاذ اجلانب ٕان شاء هللا
املعطیات ا�ولیة، ها يه أ��رية، ٕاذن اح�ا �دامني فهاذ اليش ٕان شاء 

  . هللا
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ؤ�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

عي، السؤال املوايل مو�ه لقطاع الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�
وموضو�ه أ�وضاع �ج�عیة �لصناع التقلیدیني، اللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 

  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید ٔ�محمد امحیدي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید والسادة الوزراء احملرتمني،
  رتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احمل

الس�یدة الوز�رة، �لك رصا�ة من ٔ��ن س��دٔ� أ�وضاع �ج�عیة د�ل 
الصانعات والصناع التقلیدیني، �لك رصا�ة ا�يل تیع�شوا أ�وضاع الاكرثیة، 
مع العمل ب�ٔن هناك وعود من طرف احلكومات السابقة، ٔ�ن �ادي یعطیو 

 ا�ا�يل الوطين �ه�م لهاذ الرشحية ا�يل تتعطي الك�ري �ل�س�بة �لناجت
  . اخلام

ولهذا �سائلمك، الس�یدة الوز�رة، ماذا ٔ�نمت فا�لون مع هاذ الرشحية د�ل 
  املواطنني من الصانعات والصناع التقلیدیني؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي اكتبة ا� ،الس�یدة مجی� املصيل
والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة 

  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . شكرا الس�ید املس�شار والفریق �ىل هذا السؤال
طبعا موضوع امحلایة �ج�عیة ٔ�و وضعیة حتسني أ�وضاع �ج�عیة 
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تقلیدیني هاذي الیوم �شلك صلب اه�م�ا دا�ل الوزارة، وكذ� �لصناع ال 
ٕاذا الحظمت فٕانه يف الرب�مج احلكويم ا�ي تقدم به الس�ید رئ�س احلكومة، 
موضوع امحلایة �ج�عیة وتطو�ر أ�وضاع �ج�عیة �لصناع التقلیدیني 

  . شلكت هاجسا ٔ�ساس�یا
بعا من �الل نعمل �ىل �رمجة الرب�مج احلكويم، ط  ،الیوم

 2015-�2007سرتاتیجیة اجلدیدة �لوزارة، معلوم ٔ�ن إالسرتاتیجیة القدمية 
اهمتت فقط بصنف وا�د من الصنا�ة التقلیدیة هو ا�يل عندو البعد 

  . الثقايف
إالسرتاتیجیة اجلدیدة نعزتم �ش�تغال �ىل أ�صناف الثالثة  ،الیوم

�ه�م �جلانب �ج�عي  ذایعين إالنتاج�ة والنفعیة واخلدماتیة، طبعا ه
ٔ�مه يشء ميكن لنا نتلكمو �لیه الیوم هو بعد املصادقة �ىل القانون املرتبط 
�لتغطیة الصحیة إالج�اریة، حنن الیوم س��طلق يف ف�ح مشاورات 
واس�شارات من ٔ��ل تزنیل املراس�مي املرتبطة هبذا القانون، و�لتايل 

  . الصنا�ة التقلیدیة من التغطیة الصحیة اس�تفادة الصناع والصانعات ا�يل يف
طبعا من �ري التغطیة الصحیة هناك جماالت ٔ�خرى مرتبطة ��ال 
�ج�عي وحتسني أ�وضاع �ج�عیة ويه الظروف اليت �ش�تغل فهيا 

تتفاوت، الصناع، ٔ�تفق معمك، الس�ید املس�شار، ما غنقولوش اكرثیة ولكن 
�هتم �شلك فرادى مايش يف ٕاطار �اصة ٔ�ن الصناع ك�ش�تغلوا ٔ��لب 

مقاوالت، فالیوم �ش�تغل �ىل ٕا�داد ا�الئل، دالئل ا�يل ٔ�وال الت�ذ�ر من 
بعض ا�اطر اليت توا�ه بعض الصناع والصانعات ا�يل ك�ش�تغلوا يف بعض 

  . �وش اخلطورة د�لها �ش�تغل �ىل هذه ا�الئلر املیاد�ن وما تید
مع اجلامعات املغربیة حول  �ش�تغل كذ� �ىل ٔ�نه يف ٕاطار حبث �لمي

ظروف �ش�تغال وسالمة �ش�تغال، ٔ�ن ا�يل �هيمنا، وهذا الیوم الصناع 
والصانعات ك�ش�تغلوا يف وا�د القطاع ا�يل عندو بعد ثقايف، بعد �رخيي، 
بعد حضاري داملغرب، ف�ٔي اه�م هبم هو اه�م بتارخي املغرب وحضارة 

  . املغرب وثقاف�نا وهوی��ا املغربیة
ونبغي نضیف مس�ٔ� ٔ�خرى ٔ�ننا �ش�تغل كذ� يف ٕاطار ٕا�ادة �عتبار، 
وهنا اك�ن مرشوع �ادي ی��جز مع الیو�سكو حول املراجع ٔ�و أ�ش�اص 
ا�يل هام فوا�د املس�توى من إالنتاج ومن إالتقان �لصنا�ة التقلیدیة �یتحولوا 

ل �ىل ٕاىل كنوز، �سمون �ك�وز �رشیة م�حركة، وحنن يف ٕاطار �ش�تغا
هذا املرشوع، یعين ٔ�ن هناك ٔ�بعاد م�عددة وا�يل ٕان شاء هللا �ادي 

  . تتابعوها معنا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا اكتبة ا�و�

 .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید ٔ�محمد امحیدي
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

رثیة ٔ�عي ما ٔ�قول، ٔ��مل ف�لك رصا�ة، ٔ�ن ٔ�� ميل قلت ب�ٔن أ�وضاع اك
ب�ٔن هذه الرشحية د�ل الصانعة والصناع التقلیدیني فهيم وا�د املزية �اصة، 

�لشارع ال �لوقفات �ح��اج�ة هام هاذ الناس هاذو ا�يل ما �یخرجوا ال 
  .هاذو ا�يل اكنوا من الساكنة د�ل املغرب ا�يل دحروا املس�تعمر

ن التغطیة الصحیة ا�يل ذ�رت يف ولهذا عندمه ظروف اكرثیة كنذا�رو ب�ٔ 
ٔ��لن الوز�ر أ�ول  2010اجلواب د�� ؤ�عطیيت لها ٔ�مهیة، هاذي يف 

هذاك عباس الفايس ب�ٔن التغطیة الصحیة فاش� �ٓنذاك، ؤ�عطى لنا وا�د 
ٕاىل �د  2010املدة ال تت�اوز س�نة ب�ٔن مك�ب ا�راسات �ادي یعملوا من 

و �ىل هذه االتفاق�ة �دیدة وكذا، ا�ٓن، مازلنا ن��ظر، فعال قلتو وقعت
وسوف �رى �یف �كون، واش �ادي �كونوا يف �س�تطا�ة د�هلم هاذ 

  . الصانعة والصناع التقلیدیني ب�ٔن �ادي �متشاو معهم
دقائق ال �كفي �ش �ادي هندرو �ىل اهلموم د�ل  3فعال �لكممت ب�ٔن 

ج�عي، الت�ٔمني، هاذ الصانعة والصناع التقلیدیني، ما طلبنا من السكن �
عندو مشالك د�ل الت�ٔمني، املشالك د�ل ٕا�القات احملالت د�هلم ا�يل 
 تتغلقها هلم السلطة، ٔ�ن اك�ن وا�د النوع د�ل الشطط ك�س�تعملو

السلطة، خصوصا ذیك املهن ا�يل فهيم شویة د�ل الصداع، ٔ�ن الصانع 
  . نالتقلیدي �یكون بني املطرقة والس�ندا

عن القطاع د�ل اخلدماتیة، وما ٔ�دراك ما قطاع اخلدماتیة مث �لكممت 
عطاولوش �ه�م، حىت فذاك اليش د�ل اا�يل احلكومات السابقة ما 

الف�یة إالنتاج�ة، ولكن وا�د  �لعطاو ذاك اليش داالتكو�ن والتدرج املهين 
الرشحية �برية و�برية �دا ا�يل ك�ش�تغل، �یجیو نعطیك وا�د املثل ب�ٔن، 

فش حىت الوزارة، �یجي وا�د احلالق م�ال عندو وا�د احملل وما غتلك
صغري �یف�ح احملل د�لو ��هودات د�لو ما �یتطل�ش راس املال و�ی�دم 

  . أ�فراد ا�يل من مورامه �ائالت �لد 6، 5معه وا�د 
ٔ�ما عندمك املشلك ب�ٔن التكو�ن د�ل هاذ اليش د�ل ٕاصالح 

ب�ٔن هناك �ك�ولوج�ا ا�ٓن جيب  الس�یارات، ٕاصالح الس�یارات وخصوصا
�ىل الصانع التقلیدي ب�ٔن ی�ىش مع التك�ولوج�ا، ولكن هاذ الصانع التقلیدي 

  شكون ا�يل �ادي یو�و؟ا
�یخص الوزارة، هناك س�یارات �دیثة ا�يل تصلح بذاك اليش د�ل 

(l’ordinateur)  وكذا، ٕاذن �یخص التكو�ن ف� خيص هاذ اليش د�ل
 ذ� من املشالك ا�يل تنعرفو، خصوصا ب�ٔن هناك الناجت اخلدمات، ٕاىل �ري

، معىن ب�ٔن جيب %19.5 ـا�ا�يل اخلام ا�يل ك�سامه ف�ه هاذ القطاع هذا ب
�ىل احلكومة ٔ�ن ت�ٔ�ذ هاذ اليش بعني �عتبار ؤ�ن �رفع �لك رصا�ة ب�ٔن 

  . هناك ح�ف يف حق هاذ الصانعات والصناع التقلیدیني
 �قشوشاء هللا ٕاما يف ا�لجن ٕاما معمك م�ارشة  وا�ادي جيینا الوج�ة ٕان

  .هاذ املشالك
  .وشكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .يف ٕاطار التعق�ب يف الوقت املتبقى الس�یدة اكتبة ا�و�

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :�لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عيو�ق�صاد �ج�عي ملكفة 

دقائق  3طبعا قضا� امحلایة �ج�عیة وأ�وضاع �ج�عیة ال �سع 
من ٔ��ل �سط لك إالجراءات اليت نعمل �ىل اختاذها، وكذ� إالشاكالت 

  . املوجودة
ولكن عند� الثقة، عند� الثقة ٔ�نه یعين ما مت �سطريه يف الرب�مج 

ا�ططات ا�يل ت�ش�تغلو �لهيا �الیا، س�سامه �شلك �بري  احلكويم وكذ�
يف حتسني هذه أ�وضاع، وعند� الثقة كذ� يف تعاون املؤسسة ال�رشیعیة 
من �الل القوانني اليت س�ن�ٔيت هبا، ويف مقدمهتا القانون املرتبط هبذه املهنة، 

یاب وٕاىل ا�ٓن الزال هناك غ  78ٔ�ول مرشوع تقدم يف  أ�نه �یف ما كتعرفو 
  . لقانون مؤطر ملهن الصنا�ة التقلیدیة

طبعا القطاع اخلدمايت �م و�م �دا، ولهذا فالرؤیة اجلدیدة �لقطاع 
  . س�تدرج قطاع اخلدمات يف صلب اه��ا

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�، و�شكر الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا يف 

  . هاته اجللسة
ٕاىل السؤال املو�ه لاكتبة ا�و� امللكفة �لس�یا�ة، وموضو�ه ون��قل 

، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 2020حصی� �ر�مج رؤیة 
  .تفضل ،�حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال

  :حميي یوسف الس�ید املس�شار
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الوزراء،السادة والس�یدات 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 20 ٔ�مهها من ٔ�هداف �دة عندها اكن 2020 رؤیة الوز�رة، الس�یدة

   .املداخ�ل د�ل ملیار 140 وكذ� ،2020 ٔ�فق يف ساحئ ملیون
 ٔ�ش�نو وكذ� وصلنا؟ فني ؟الرب�مج هاذ من الیوم حنن ٔ��ن هو السؤال

   الس�یا�؟ ضالعر  لتعز�ز احلكومة د�ل اخلطة يه
  .شكرا

  :اجللسة رئ�س الس�ید
  .شكرا

  .لٕال�ابة ا�و� اكتبة الس�یدة اللكمة لمك

 اجلوي والنقل الس�یا�ة وز�ر �ى ا�و� اكتبة ،بوطالب ملیاء الس�یدة

  :�لس�یا�ة ملكفة �ج�عي و�ق�صاد التقلیدیة والصنا�ة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم لطر�ك هذا السؤال

 حتق�ق من متك�ش ما بالد� يف الس�یا� القطاع امجلیع یعمل �یف

 د�ل ونصف ملیون 13 ات��ظرو كنا ،2020 رؤیة يف املرتق�ة أ�هداف

   .ملیون 11 نوصلو ت�متناو 2017 يف العام وهاذ ،2015 يف الس�یاح
 كت�دد اكنت �یفام ٕاسرتاتیجیة ٔ�ي ولكن لٔ�هداف، وصلناش ما ٕاذن

 هاذ يف ٕا�هيا النظر وجيب معینة الظروف وا�د يف معني، الس�یاق فوا�د

   .الس�یاق
 ظاهرة ٔ�ورو�، يف اق�صادیة ٔ�زمة من دز� عرف�وا ا�يل حبالا اح�ا ٕاذن

 الثورة ومن �لمغرب املنافسة الو�ات من العدد وا�د قاست ا�يل إالرهاب

 لنا یعين واملهم الظروف، بتغیري 2020 لرؤیة مةءاملال نم والبد ٕاذن الرمقیة،

 هذه وراء ا�يل الفكرة نفهمو ٔ�یضا ولكن أ�رقام، ٕاىل النظر فقط هو مايش

  .التعطل ؤ�س�باب الرؤیة
 ات��قدمو  ا�يل الس�یاح هاذ نفس�نا س�ٔلنا ممتازة، 2020 الرؤیة وراء الفكرة

 �ش إالسرتاتیجیة هاذ �و�دد یالمئهم �ادي ا�يل املنتوج هو ٔ�ش�نو �لمغرب

 هاذ املشلك، وا�د لق�نا ولكن د�لنا، لٔ�سواق مالمئ ا�يل املنتوج نوفرو

 منیو ميك�لیناش ما ح�ث املشلك وهاذ التنف�ذ، يف املشلك وا�د لقات الرؤیة

 كرث مس�تحیل، هذا ميك�ش، ما الوقت، نفس يف لكها اململكة يف املنتوج

 املعنیة، أ�طراف بني �لت�س�یق م�اس�بة ةاحلاكم وا�د اك�ش ما مع اليش

 و�ىل مالمئ س�یا� م�توج لتمنیة أ�ولو�ت حتدید �ىل تت�دم والوزارة

 �لد إالطار وا�د وضع ويف وقت، ٔ�قرب يف �س��ر دینام�ة ٕاطالق

 االتصال ش�بكة �ىل املغربیة �لو�ة الرمقي احلضور وتقویة م�اسب احلاكمة

وتوزیع الو�ة مع  و�سویق �روجي مةءمال و�ىل �نرتن�ت �ىل �ج�عي
 .طمو�اتنا

والسؤال الثاين ا�يل طرحت �ىل حتدیث التوزیع، ٕاذن املك�ب الوطين 
�لس�یا�ة تیعمل �ىل هاذ اليش د�ل تقویة احلضور الرمقي وٕا�رام رشاكت مع 
رشاكت الطريان، و�ري ذ�، وعند� وا�د القانون �دید غن�دثو القانون 

ت أ�سفار، غنقدموه يف ٔ�ول ٔ�س�بوع یولیوز �ش حندثو هاذ املنظم لواكال
توزیع أ�سفار من واكالت أ�سفار يف املغرب �رب �دة ق�اة 

(multicanal) و�شجعو ظهور فا�لني يف ال�سویق الرمقي.  
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعق�ب الس�ید املس�شار
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  :ملس�شار الس�ید یوسف حمييا
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

 20ؤ�مهها كام قلنا  ،2020یعين اح�ا م�فقني �ىل ٔ�ن ٔ�هداف رؤیة 
  . ملیار ما �ادي حنققوهاش، هذا م�فقني �لیه 140ملیون ساحئ و

الس�یدة الوز�رة، واش ما �ا�ش الوقت �ش ند�رو  ،ا�يل ك�سائلمك
�رامج وال �ر�مج �دید ب�ٔهداف �دیدة واحضة قاب�  وقفة ت�ٔمل وٕا�داد

�لتحق�ق والت��ع والتق�مي ٕ�رشاف املتد�لني لكهم، �ر�مج حيقق �لتقائیة مع 
الربامج احلكوم�ة أ�خرى، وكذ� �ر�مج ميكن �لحاكمة الرضوریة �لقطاع، 

ة وهكذا ال نضیع ٔ�كرث من الوقت وال �ر�كب ٔ��الط، ٔ�ننا �رید العمل �رس�
  .نظرا لالنتظارات ا�ٓنیة �لمهنیني واملواطنني �لك

ونعطیك بعض أ�م��، الس�یدة الوز�رة، هناك الس�ید وز�ر الرتبیة 
ورجعنا لشطر  ،الوطنیة قام بطریقة مفاج�ة ٕ�لغاء العطل �ٔ�شطر الثالث

وا�د دون اس�شارة املهنیني ٔ�و تق�مي مشرتك، وهاذ املهنیني اكنوا �د 
  .نظام، وهنا كنتلكمو �ىل �لتقائیة يف الربامجمرسور�ن هباذ ال 

الس�یدة الوز�رة، مت االتفاق �ىل �لق رشاكت التمنیة الس�یاح�ة  ،كذ�
بدال لواكالت التمنیة الس�یاح�ة يف اجلهات، وهذا ما ٔ��لنمت عنه يف 

�ش حتر�وا  مش��وا�ج��ات ا�يل مقمت هبا يف اجلهات مشكور�ن، ٔ��مك 
  .ملهنیني ٕالجياد �لول �ا�� لتمنیة القطاع�رس�ة ٕاىل �انب ا

�مك اقرتحمت الرشكة الوطنیة �لهندسة الس�یاح�ة  إالشاكلیة يه �ٔ
(la SMIT)4  ،عضو ومك�شط يف جملس إالدارة د�ل هاذ الرشاكت�

�لام �ٔن هذه الرشكة حسب ا�لس ا�ٔ�ىل �لحسا�ت ا�ٓن تعاين من 
تنف�ذ عقود الرب�مج  �دة اخ�الالت وتتحمل مسؤولیة �برية يف فشل

، هاذ اليش مايش �ري كنقولوه، اح�ا �ري 2020اجلهویة د�ل رؤیة 
  .(la SMIT) كنالحظو وك�شوفو، ما عند� حىت مشلك مع 

الس�یدة الوز�رة، ٕاذن مت الوقوف �ىل هاذ �خ�الالت  ،هاذ �قرتاح
 یعين �یفاش هاذ احلاكمة ،د�ل هاذ الرشكة، وهنا ن�ساءل عن احلاكمة

  . هاذي ا�يل الیوم كنتلكمو �لهيا كنا�ذو قرارات هكذا
مس�ٔ� ٔ�خرى تتطلب  -امسح يل -ال�ساؤل كذ� �ىل مس�ٔ� �مة 

احلاكمة، ويه �لتقائیة يف الربامج يه ٕاسرتاجتیة التواصل وال�سویق �رب 
مواقع التواصل �ج�عي، الیوم و�دت �دة وزارات مهنم ا�ا�لیة 

حتتاج لتلمیع صورة املغرب وحتتاج ٕاىل �رش الصورة والصنا�ة والت�ارة 
احلق�ق�ة لبالد� �الفا �ىل ما �راه الیوم يف �نرتن�ت حبال ٕاىل اح�ا 

  .�السني يف غزة، وهذا ٔ�ن ما عند�ش ٕاسرتاجتیة كدو� يف هذا ا�ال
ب�ٔنه السؤال واش ما �ا�ش الوقت  الس�یدة الوز�رة، كنكررو ،لهذا

�ىل ٕا�داد رؤیة �دیدة متكن من  جبدیة ٔ�كرث ونعملو �ش ��ذو املس�ٔ�

                                                 
4 Société Marocaine d’Ingenierie Touristique. 

املقروئیة لٔ�هداف و�لتقائیة يف الربامج والسهو� يف الت��ع وكذ� 
  .احلاكمة اجلیدة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار، و�شكر الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا

�لس�یدة اكتبة ا�و� نواصل مع السؤال أ��ري يف هذه اجللسة واملو�ه 
امللكفة �لتمنیة املس�تدامة، وموضو�ه الرب�مج الوطين لتدبري النفا�ت 
املزنلیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل، تفضل 

  .اليس ٔ�بدوح

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات الوز�رات،

  الس�ید الوز�ر،
  ء احملرتمني،الزمال

  الس�ید الرئ�س،
�ر�جما وطنیا لتدبري النفا�ت  2008لقد سطرت احلكومة م�ذ س�نة 

املزنلیة، وذ� من �الل دمع �لجام�ات احمللیة من ٔ��ل تدبري مرافق 
النفا�ت املزنلیة بطریقة �نیة �لرفع من معلیة مجع النفا�ت وٕاجناز مطارح 

  . ذا تطو�ر معلیة فرز وٕا�ادة التدو�ر�ىل صعید مجیع املراكز احلرضیة، وك
وقد رصد لهذا الغرض ٕاماكنیات مالیة �د �مة سواء �ىل مس�توى 
وزارة ا�ا�لیة ٔ�و وزار�مك، الوزارة امللكفة �لب��ة، وكذ� من �الل ما 
�رصده امجلا�ات احمللیة مبزيان�هتا، لك ذ� من ٔ��ل معاجلة النفا�ت املزنلیة 

  . �ىل الصعید الوطين
�سائلمك، الس�یدة الوز�رة، عن ما يه املرا�ل اليت قطعها الرب�مج  ،�ا

الوطين ٕال�ادة تدبري النفا�ت املزنلیة؟ وما يه النتاجئ اليت مت حتق�قها يف هذا 
  الصدد مع السؤال عن التدابري املس�تق�لیة لبلوغ نتاجئ ٔ�فضل؟ 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .ة الس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضيللمك اللكم

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة  ،الس�یدة �زهة الوايف
  :املس�تدامة ملكفة �لتمنیة املس�تدامة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید املس�شار احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الوطين �لنفا�ت املزنلیة واملامث� ٔ�عتقد ب�ٔن  ٔ�وال، احلدیث عن الرب�مج

س�یكون احلدیث �شلك �بري ؤ�وفر وم�سع يف ا�لجنة، ولكن البد ما نقدمو 
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  . بعض عنارص إال�ابة
ٔ�وال، الیوم املغرب �لفعل �یتوفر �ىل م�ظومة لتدبري النفا�ت املزنلیة 

 م�ظومة التدبري ا�يل ذمدینة ومركز حضاري، ها 350ا�يل ك�شمل 
ٔ�ساسها هتدف ٕاىل حتسني إالطار الب�يئ لع�ش الساكنة، اس�تطاع املغرب 
امحلد � �خلربة و��متكن د�لو من م�ظومة �شهد � هبا حىت دولیا من الرفع 

يف س�نة  44، كنا يف %85من �س�بة مجع النفا�ت �ملراكز احلرضیة ل 
مركز وا�د  النفا�ت، وعند� لطمر و�مثنيمركز  23، الیوم عند� 2008

  . هو يف طور املرا�ل أ��رية لٕالجناز (recyclage)لطمر و�مثني النفا�ت 
وكنا  %54كذ� وصلنا ٔ�ننا نوصلو يف الت�لص من النفا�ت ل�س�بة 

  . 2008فقط يف  10%
�ٕالضافة ٕاىل تقدم �بري �اصة ف� یتعلق جبمع النفا�ت املزنلیة، وصلنا 

وهذا يف املهننة د�لو واحلاكمة، الیوم يف ٕاطار التدبري املفوض،  %85ل 
�ذینا وا�د التجربة �رشاكة مع وزارة ا�ا�لیة د�ل تق�مي هذه املسار ااح�ا 

  . ا�يل ف�ه تقدم �بري، ولكن كذ� ٔ�فرز ٕاشاكالت حق�ق�ة
�لتايل الیوم عند� تصور واحض هو ٔ�ن �س�تفادة من ا�مع املادي ا�يل 

وزارة ا�ا�لیة البد ٔ�ن �س�تفي رشوط �ش كتعطیه الوزارة وا�يل كتعطیه 
�س��قو املشالك ا�يل اكینة، اك�ن مشلك د�ل �سویة العقار، �لتايل 

فد البد ٔ�هنا �سوي ٕاشاكلیة العقار �لموقع، ٔ�ن اامجلا�ات ا�يل �ادي �س�ت
�ٓش �یوقع؟ كند�رو مطرح و�یوقع ف�ه ٕاشاكل د�ل املطرح، وكنولیو �اصنا 

ٕالشاكالت لكها �ارف�هنا، مث ��هتاء من ا�راسة، ن� ااحنیدوه، املهم 
  . لالس�تفادة البد �لجام�ة ٔ�ن �كون عندها دراسة حول املطرح

مش��ا ٔ�كرث ٔ�ن ٕاىل اكنت امث اكن عند� ٕاجناز دراسة اجلدوى، ومث 
عند� ٕاماكنیة جام�ة امجلا�ات، ٔ�ن ا�ي وقع كند�رو املطرح يف مدینة 

 �یويل املطرح يف وسط املدینة، و�یوقع معینة �یكون التوسع العمراين
ٕاشاكل ب�يئ حق�قي ا�يل ما �ميك�ش نترصفو ف�ه، الیوم اح�ا �شرتطو �ىل 
ٔ�ن یتجمعوا امجلا�ات وهام یتفقوا �ىل املطرح ا�يل �كون د�ل العام� ٔ�و 

  . د�ل إالقلمي ٔ�و د�ل اجلهة
طمر و�مثني الیوم عند� مركز وا�د �ل 2021-2017مث يف الفرتة ما بني 

النفا�ت، مركز منوذ� ا�يل هو د�ل مرا�ش، يف هذه الفرتة عند� يف 
 7أ�فق �اصنا خنرجو يف هذه الوالیة ٕان شاء هللا �كون عند� �ىل أ�قل 

داملراكز منوذج�ة يف البالد، �ش بالد� ما تبقاش مقربة لطمر النفا�ت، 
  .ولكن منش�یو يف التمثني والفرز

صة �لمواطنني وامجلا�ات احمللیة �ش ميش�یو �لمهننة وهاذي دعوة �ا
  . ویتعاونوا معنا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل إال�ابة

 .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ابدوح
  .الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدة الوز�رة،
هاذ املعطیات اليت تفضلت بتقدميها ومن �اللنا �لرٔ�ي �شكرك �ىل لك 

و�لتايل كذ� هو موضوع  ،العام، خصوصا ٔ�ن املوضوع یتعلق ب�ٔسس بی��ة
م�طور يف الزمان ويف املاكن حبمك التطور ا�ميغرايف وكذ� ارتفاع مس�توى 

  . �س�هتالك، �ٕالضافة ٕاىل التحوالت �ق�صادیة �ىل مس�توى التصنیع
سقاطات احلالیة املتوا�دة �ىل مس�توى �راب اململكة، فاالٕ  ،��

هناك طموح اكن مس�ال من �الل الرب�مج الوطين �لنفا�ت، ا�ٓن وصلنا 
دامللیون، ٔ�عتقد، د�ل الطن س�نو� د�ل النفا�ت املزنلیة، التعدد  7ل

ا�يل وصلتوا  85%ا�ٓن كترصحو ب .. والتنوع د�لها، عند� ٕاشاكل د�ل
ٔ�نه الفرق فني هو؟ �ادي �كون ضایع هذاك هو إالشاكل د�ل لها مبعىن 

  . التلوث
النفا�ت املزنلیة،  �مثنياك�ن طموح د�ل �نتقال ٕاىل املر�� د�ل 

وهذا ٔ�ساس وهذا �ادي یقلل حىت من التلكفة د�ل هاذ اخلدمة هاذي 
  . أ�ساس�یة واملهمة البی��ة ا�يل مرتبطة هباذ املوضوع هذا

�ىل ما ٔ�عتقد، ا�ٓن اح�ا يف  2020يف  %20الطموح هو اك�ن  ،��
ح�ث تنقارنو راس�نا بدول ٔ�خرى، ويف املسار يف احلق�قة  11- �10دود 

�لك موضوعیة، ا�يل بدینا فهيا ا�ٓن تنلقاو راس�نا م�قدمني ٔ�حسن، ٕاىل 
�ش �منش�یو، اح�ا مش��ا �شویة م�قدمني   (vitesse)ج�يت �لمقارنة د�ل

ا هاذ املوضوع ٔ�سايس و�م، ا�يل اح�ا البد من وزار�مك ٔ�نه ولكن ت��قى دامئ
رية رسیعة، ٔ�نه مرتبط �یف قلنا �ملوضوع الب�يئ، مث من ت�كون ف�ه الو 

 ،ٔ�معق من ذ� ٔ�ننا ت�ساو �ىل ٔ�نه ا�ٓن ٔ�صبح عند� ا�متدن �رتفع
ؤ�صبحت مراكز ختلق ونواة حرضیة ك�شلك من ا�ٓن تیخصنا نفكرو هلم 

طارح د�ل النفا�ت، خصوصا ٔ�نه اك�ن املوضوع د�ل املطارح يف هذیك امل
  . د�ل النفا�ت العشوائیة ا�يل اكینة ا�ٓن

بغیت نثري ان��اهمك �لنقط الوس�یطیة ا�يل يف املدن، ٔ�نه او�ملناس�بة 
حىت يه كذ� �القة مشلك، فرمغ ا�هود ا�يل تیدار �ىل حسب 

ك النقط الوس�یطیة ا�يل اكینة مس�توى القرب، املواطن ما ت�شوف ٕاال هذو 
  . يف املناطق احلرضیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید املس�شار

كر امجلیع �ىل املسامهة �شكر الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل املسامهة، و�ش
  .الفعا�

  .ورفعت اجللسة


