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 ).م2018 یولیو 17(هـ 1439 ذو القعدة 03 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس رئ�سل امساخللیفة اخل م�ة التازي، ة �ئ�الس�ید ةاملس�شار : الرئاسة
�ق�قة او  ثانیة، ٕابتداء من السا�ة ال �قةدق  وست عرشةتان ساع : التوق�ت

  .بعد الزوال الثام�ة والثالثني
  .أ�س�ئ� الشفهیة قشةم�ا: �دول أ�عامل

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

  :املس�شارة الس�یدة �ئ� م�ة التازي، رئ�سة اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید الوز�ر، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100حاكم الفصل معال ب�ٔ 

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

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

  .وٕا�ال�ت، اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :ٔ�مني ا�لس ،املس�شار الس�ید محمد �دال
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

 40.17توصل مك�ب ا�لس من جملس النواب مبرشوع قانون رمق 
  . املتعلق �لقانون أ�سايس لبنك املغرب

لس مقرتح قانون بتغیري ؤ�ودع فریق العدا� والتمنیة �ى مك�ب ا�
املتعلق �حلا� املدنیة، الصادر ب��ف�ذه الظهري  37.99و�متمي القانون رمق 

ٔ�كتو�ر  3 املوافق ل ،1423 من رجب 25بتارخي  1.02.239الرشیف رمق 
2002 .  

كام ٔ�نه وبطلب من فریق العدا� والتمنیة عوض السؤال املو�ه �لس�یدة 
اواة والتمنیة �ج�عیة حول وضعیة العام� وز�رة أ�رسة والتضامن واملس

ال�سائیة �لقطاع الس�یا� �لسؤال املو�ه لنفس القطا�ات حول 
  .إالجراءات املت�ذة �لتخف�ف من معا�ة ٔ�طفال التو�د وذوهيم

و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� الشفهیة اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم 
  :فه�ي اكلتايل 2018یولیوز  17الثال�ء 

  سؤ�؛ 13: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  سؤ�؛ 12: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .جوا� 18: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
كام توصلت الرئاسة بطلب من الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين، 
یلمتس ف�ه �رت�ب سؤالني شفهیني مو�ني ٕالیه، واملدر�ني يف �دول ٔ�عامل 

م�ارشة بعد قطاع  2018یولیوز  17ء �لسة أ�س�ئ� الشفهیة لیومه الثال�
  .أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، وذ� نظرا الرتباطهام �لزتامات حكوم�ة

ويف أ��ري، حنیط ا�لس املوقر ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د م�ارشة بعد 
  : هنایة هذه اجللسة مع �لس�تني �ام�ني

أ�وىل �رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل �دد من النصوص 
  اهزة؛ اجل

والثانیة لتقدمي تقر�ر لك من ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول املك�ب 
الوطين �لس�یاح�ة، وا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة 

  .النفا�ت الس�ترياد
 2018یولیوز  18وس�یعقد ا�لس �لسة �امة ٔ�خرى یوم �د أ�ربعاء 

  .قشة تقر�ري ا�لجنتني املذ�ورتني�ىل السا�ة العارشة صبا�ا، ختصص ملنا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا الس�ید أ�مني

  ..�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �ٔ�س�ئ� املو�ة
  .تفضل

  :عبد السالم ا�لبار یدالس� املس�شار 
  الس�یدة الرئ�سة،

الیوم حنن يف �لسة دس�توریة رصفة، واملغاربة یت��عون طبعا هذه 
  .لسةاجل 

ٔ�ال �رون أ�خت الرئ�سة ٔ�نه من العیب غیاب وزارات، غیاب 
احلكومة، مع تقد�ر� الاكمل �لس�ید الوز�ر احلارض بی��ا، ولكن نت�ٔسف لهذا 
الغیاب املتكرر، فهذا تن��ه، لو مسحمت، وهذا ٔ�یضا اح��اج عن الغیاب 

ة تتطلب املس�متر ٕالخواننا الوزراء يف ش�ىت القطا�ات، الیوم السا�ة املغربی
اجهتادات وحضور مك�ف �لت�اوب مع مطا�هبا، ف�ٔ�ن مه الوزراء؟ ٔ��ن يه 

  احلكومة؟ 
هذا سؤال عریض �متىن ٔ�ن �س�توعبه السادة الوزراء والس�یدات 
الوز�رات حىت �متك�ون من احلضور �ىل أ�قل �لت�اوب مع مطالب السادة 

  .الربملانیني
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید ا�لبار

  .شكرا الس�ید الرئ�س
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ن��قل �لسؤال املو�ه �لوزارة املنتدبة امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج، 
  . حول معلیة مرح�ا، واليت جيمعها و�دة املوضوع

والبدایة مع سؤال فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، وموضو�ه معلیة 
ن من فریق التجمع الوطين ، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�2018مرح�ا 

  .لٔ�حرار لتقدمي السؤال

  :ید عبد العز�ز بوهدودالس�  املس�شار
  .شكرا

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
تعرف هذه الفرتة من لك س�نة تدفق العدید من املهاجر�ن املغاربة 
�خلارج، وما �رافقها من مشالك �ىل مس�توى نقط العبور من نقل حبري 

  .عض املضایقات يف احملاور الطرق�ةوتدق�ق مجريك، �هیك عن ب
  مفا يه ٕاسرتاتیجیتمك لتجوید وحتسني ٕاجراءات حسن �س�تق�ال؟

  وما يه إالجراءات املوا�بة ملقا�م �ملغرب؟
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا الس�ید املس�شار

، اللكمة ٔ��د السادة 2018السؤال الثاين موضو�ه، معلیة العبور 
  .الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤالاملس�شار�ن من 

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

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

الس�ید الوز�ر احملرتم، سؤالنا ما يه إالجراءات اجلدیدة؟ وما يه 
  ؟2018اس�تعدادات الوزارة لعملیة عبور 

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا

�سهیل معلیة العبور �لمغاربة ٔ�بناء اجلالیة السؤال الثالث موضو�ه، 
املقميني �خلارج، اللكمة ٔ��د املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

  .والتعادلیة لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  الس�ید الوز�ر،
و�دت والزتمت احلكومة �لق�ام �لعدید من إالجراءات من ٔ��ل لقد 

�سهیل معلیة املرور وكذ� ضامن اس�تق�ال ٔ�فضل �لمغاربة املهاجر�ن دامئا 
  .املقميني �خلارج

�رى، الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات والتدابري املزمع الق�ام هبا من 
  ٔ��ل �سهیل معلیة العبور؟

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .را الس�یدة املس�شارةشك

السؤال الرابع موضو�ه، ظروف اس�تق�ال املغاربة املقميني �خلارج، 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید محمد رحيان
  الس�یدة الرئ�سة،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  ،السادة املس�شار�ن احملرتمني

، �رجو م�مك الس�ید 2018عن طریق العبور لس�نة  تعرف هذه الس�نة
  .الوز�ر اجلواب عن أ�س�ئ� التالیة

  .والسالم �لیمك

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

، اللكمة ٔ��د 2018السؤال اخلامس موضو�ه، معلیة العبور لس�نة 
  .السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :الطیب البقايل املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
كام تعلمون �سامه اجلالیة املغربیة املقمية �خلارج يف التمنیة �ق�صادیة 
و�ج�عیة لب��، فرمغ اندما�ا إالجيايب وتعا�شها يف جممتعات إالقامة 

الهویة الوطنیة املتنو�ة يف حرصت دامئا �ىل �رتباط بوطهنا واحملافظة �ىل 
  .ٔ�بعادها الثقاف�ة وا�لغویة وا�ی��ة

ورمغ ٕاشاكلیاهتا القضائیة وإالداریة و�ج�عیة �ملغرب، ی�ش��ون 
�ل�الیة �لعودة س�نو� ٕاىل ب�مه أ�صيل، و�زام�ا مع ختلید الیوم الوطين 

ما  غشت من لك س�نة، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم عن 10املنظم يف 
  :یيل

ما يه التدابري املت�ذة ٕالجناح معلیة العبور لهذه الس�نة؟ وما هو تق�ميمك 
  ؟2018املؤقت لبدایة عبور لس�نة 

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

السؤال السادس موضو�ه، دمع وموا�بة ٔ�فراد اجلالیة، اللكمة ٔ��د 
  .رصة لتقدمي السؤالالسادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعا
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  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،

الس�ید الوز�ر احملرتم، تتطلع العدید من فعالیات ا�متع املدين بدول 
ربة املقميني املهجر ٕاىل املوا�بة وا�مع الرضوري من ق�ل الوزارة امللكفة �ملغا

  . �خلارج �دمة لقضا� هذه الرشحية من املواطنني
من ٔ��ل ذ� �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، حول س�یاس�تمك �مع 

  وموا�بة ٔ�فراد اجلالیة؟
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

اللكمة �لس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر اخلارج�ة امللكف �ملغاربة 
  .2018قميني �خلارج وشؤون الهجرة، لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة مبرح�ا امل 

الس�ید عبد الكرمي ابنوعتیق الوز�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة 
  :والتعاون ا�ويل ملكفا �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

  الس�یدة الرئ�سة،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

یت نعرب �ىل �شكراتنا كقطاع لاكفة الفرق �ىل �ه�م يف البدایة بغ 
�س�ت��ايئ ا�يل حضت به معلیة عبور من طرف لك الفرق، وهذا دلیل 

  .ب�ٔن مغاربة العامل �یحضاوا بوا�د إالجامع من اكفة مكو�ت أ�مة املغربیة
معلیة عبور عندها مجمو�ة من املرجعیات، املرجعیة أ�وىل يه خطب 

 ا�يل دامئا من �اللها اك�ن توجهيات هامة اس�ت��ائیة �ش صاحب اجلال�
  .�كون اه�م �ري �ادي مبغاربة العامل طی� الس�نة و�اصة يف عبور

 163- 18-17- 16الفصول  2011املرجعیة الثانیة، هو م�طوق دس�تور 
  .ا�يل كتعين وكتقصد وكهتم مغاربة العامل

�م م�و يف التعاطي  كذ� الرب�مج احلكويم ا�يل خصص وا�د احلزي
  .مع قضا� مغاربة العامل

ا�ٓلیات، هناك مجمو�ة من ا�ٓلیات �ٕالضافة �لمرجعیات، ا�ٓلیة أ�وىل 
هو ا�ور املركزي احملوري ا�يل كتقوم به مؤسسة محمد اخلامس �لتضامن، 

مرجعیة و�الها اس�ت��اء ومنوذج  �الهاوا�يل عندها هاذ ا�ور الر�دي 
  . مجمو�ة من ا�ولرمبا یق�دى به يف

كذ� �ٕالضافة هناك ا�لجنة الوطنیة ا�يل ك�ش�تغل �شلك ق�يل 
لتحضري �لعبور، و ك�ش�تغل �شلك بعدي �ش د�ر معلیة التق�مي وكرتٔ�سها 

  .وزارة ا�ا�لیة، وكهتم وك�شمل مجمو�ة من القطا�ات
هناك كذ� ا�لجنة املشرتكة املغربیة إالس�بانیة، وا�يل ٔ�سايس مدام ٔ�ن 

س�بانیا معنیة كذ� هباذ العبور، وا�يل اك�ن تعاون �م، ا�لجنة الوطنیة إ 

، 2018ماي  �4ٓخر اج�ع د�لها بعد اج��ات م�عددة اكن انعقد يف 
مبدینة  2018ماي  9ا�لجنة املشرتكة إالس�بانیة، �ٓخر اج�ع د�لها اكن يف 

  .الف�یدق، �شامل املغرب، هذه ا�ٓلیات
ٔ�لف  789ملیون و 2عبور عرفت توافد  2017فقط لالس�ت��اس، 

مغريب ومغربیة، ٔ�ي ٔ�نه اكنت س�نة �مة يف التواصل وتنقل املغاربة  981و
  .حنو وطهنم أ�م، املغرب

  :بطبیعة احلال من بني التحضريات أ�ساس�یة 2018
س�مترب،  15یونیو و�ادي �س�متر حىت  5ٔ�وال، هاذ العملیة انطلقت يف 

  . ب اجلال� حفظه هللاحتت إالرشاف الفعيل لصاح
حرض� مجمو�ة من التحضريات ا�لو��س��ك�ة كهتم املوا�، كهتم 
املطارات، كهتم املعا�ر الربیة، كذ� حرض� بت�س�یق وحضور قوي 
ملؤسسة محمد اخلامس �مو�ة من ا�ٓلیات ا�يل كت�يل هاذ العبور ٔ�نه یدوز 

�ل الرسیع يف طریقة سلسة، حىت ٕاىل اكن يش صعو�ت ك�سمح �لتد
  .والتد�ل إالجيايب يف وق�ه املناسب

  . شكرا س�یدايت والسادة املس�شار�ن

  :اجللسة ةرئ�س ةالس�ید
وا�ٓن التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر، اللكمة لفریق التجمع 

  .الوطين لٔ�حرار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  الس�یدان الوز�ران،
  س�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ال 

الس�ید الوز�ر احملرتم، لك س�نة وحنن نطرح هذا السؤال، ویبدو ٔ�نه 
  .نتلقى نفس اجلواب دامئا

نعم هناك اه�م �بري �جلالیة من طرف احلكومة، إالشاكلیات املطرو�ة 
مرتبطة بظروف �س�تق�ال واحلواجز امجلر�یة وأ�م�یة ٔ�صبحت م��اوزة، 

ا� املرتبطة �ملصادقة �ىل الو�ئق ويف مراكز �سجیل الس�یارات القض
�لسا�ات، �رتفاع الصارو� ٔ�مثنة النقل البحري واجلوي، ظروف 
النقل، مشالك تتكرر لك س�نة، وجند ٔ�نفس�نا نعید نفس ال�م ونتلقى 

  .نفس أ�جوبة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

مك ؤ�كرث، ولكن ٕاشاكلیات هللا �كون يف عوا�مك، ٔ�نمت تقومون بواج�
اجلالیة هیلكیة وتق�يض �لوال مشولیة، ف�ٔوضاع اجلالیة يف الق�صلیات اكرثیة، 

  . ق�صل 70رمغ الزلزال ا�ي وقع عند تغیري �ٔكرث من 
لٔ�سف أ�وضاع الزالت يه، يه، ول�س هناك تغیري یذ�ر، �الش 

ر، ويف املغرب د�ل اجلواز د�ل الباس�بو  ا�متربٔ�ورو يف  78م�ال كن�لصو 
درمه، یعين فرق �بري الس�ید الوز�ر، إالكتظاظ يف الق�صلیات د�لنا،  300
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سوء املعام�، �ردي اخلدمات، يف مقابل ذ� جند اه�م �بري يف ب�ان 
  .إالقامة وتعامل مغا�ر �دا �ىل ما یوفره الب� أ�صيل لهذه اجلالیة

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
لتعامل مع �الی��ا �ملهجر وتوفري ٔ�حسن �لیمك مضاعفة اجلهود � 

اخلدمات ل�شجیعها �ىل العودة ٕاىل الب� أ�صيل، خصوصا يف صفوف 
  . اجلیل الثالث والرابع وحامیة ممتلاكهتا

ؤ�سوق لمك ٔ�م�� ملغاربة العامل تتفا��ٔ بعد عودهتم ٕاىل د�رمه بفقداهنم 
-�ىل ذ� يف �ة در�ةٔ�راضهيم وعقاراهتم ظلام و�دوا�، ؤ�سوق لمك ٔ�م�� 

  . �ف�اللت و�ريها من م�اطق اململكة
ٕاذن، الس�ید الوز�ر، ماذا ٔ�نمت فا�لون السرت�اع حقوق هؤالء 
ومشالكهم من إالدارة اليت ٔ�صبحت ٔ�مرا ممال �دا، یعين راه الس�ید الوز�ر 
راه اك�ن مشالك عند اجلالیة �زاف، عند� وا�د الس�ید م�ال رشى أ�رض 

الاكغط د�ل العدول، مىش لبلجیاك رجع راه حتفظ أ�رض و�لصوا ودار 
ملیون، یعين ٔ�ش�نو ذنب هاذ الناس، وميل �یجیوا  100د�لو وتباعت ب 

  . هنا لٕالدارة ما �یلقاوش مع من، �یدوزوا شهر ما فكوا حىت مشلك
ٕاذن، الس�ید الوز�ر، راه ما بقا�ش يف العبور، الباخرة �الت، الطیارة 

هاذ اجلیل الثالث والرابع �ش جيیوا لهاذ البالد، راه �الت، یعين كفاش 
  .�یجیوا ما �یفهموا والو

  .وشكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 . اللكمة �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .مشكرا الس�ید الوز�ر احملرت 
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ٔ�وال، بغیت هننیمك حول اجلو�ت ا�يل مقمت هبا حول �دد من ا�ول 
يف ٕاطار التواصل مع ٔ�بناء اجلالیة، مع ر�ال أ�عامل، ومس�مثر�ن مغاربة 

  . وهذا يشء ٕاجيايب هننئمك �لیه
كذ� بغیت هننئمك حول معلیة التنقل، تدار وا�د ا�هود �بري �ىل 

البحري و�ىل املس�توى اجلوي، هناك خطوط حبریة خففت املس�توى 
املعا�ة ا�يل اكنت سابقة، وهذا تريجع الفضل �لحكومة ال احلكومة احلالیة 

  . وال احلكومات السابقة
لكن، الس�ید الوز�ر احملرتم، اك�ن بعض املشالك تتكرر وما لق�ناش لها 

 �10ل�الیة ا�يل هو  احللول، وبغیت نعطیمك �ىل س��ل املثال، الیوم الوطين
غشت مجیع أ�قالمي كتد�ر اج��ات د�لها �ىل مس�توى العامالت، وكتطرح 
وا�د العدد د�ل املشالك ٕاىل �دود السا�ة ميكن نقول � �ح�فال د�ل 

  . س�نوات بعض املشالك تتكرر س�نو� وما لق�ناش لها احللول 8، 7
يه املشالك من مضن وبغیت نقول لمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�ش�نو 

هذه املشالك ا�يل لق�تو لها احللول و�لیتو املشالك د�ل املواطنني، و�لیتو 
یوم  20املشالك د�ل اجلالیة، ٔ�ن معروف ٔ�بناء اجلالیة عندمه ما بني 

وشهر �یقضیوها يف املغرب، ما يه یدوزوا عط� صیف�ة مع أ�بناء د�هلم، 
  هلم، ٔ�ش�نو يه إالسرتاتیجیة اجلدیدة؟ما يه كذ� یت�اراو مع املشالك د�

 16و 15نعم �لكمتوا �ىل ا�س�تور، وا�س�تور �اب �ل�الیة الفصل 
ابغینا نعرفو ٔ�ش�نو هو اجلدید د�ل الوزارة املعنیة ف� خيص �ل املشالك 

  .د�ل ٔ�بناء اجلالیة القاطنة �خلارج
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
 .شكرا الس�ید املس�شار

 .�لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف ٕاطار التعق�باللكمة 

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

الس�ید الوز�ر، �ني نطرح السؤال فٕاننا ال نطر�ه �ىل ما تقوم به 
، فه�ي مشكورة قامت بواجهبا 2018مؤسسة محمد اخلامس يف مرح�ا 

  .وتقوم دامئا
ة، الس�ید الوز�ر، ماذا حرضت وزار�مك حلل ولكن ٔ��ساءل و�لك عفوی

املشالك اليت جيدها املهاجرون �ملغرب مع امجلا�ات احمللیة، مع الواكالت 
  . احلرضیة، مع الرضائب، مع احملامك، ٕاىل �ري ذ�

نعم، هناك یوم �لمهاجر وحتاول مجیع العامالت ٔ�ن حتل بعض املشالك 
�، ماذا حرضمت �لمشالك �لمهاجر، ولكن ضیق الوقت ال یصلون ٕاىل ذ

اليت یعانون مهنا مع املك�ب الوطين �لامء الصاحل �لرشب وكذ� لتوزیع 
الكهر�ء، الناس �ميش�یوا �یبقاوا �زیدوا �لهيم ویقطعوا هلم، اك�ن ا�يل �یجي 

  .ة مشاتاملاكن�ی�رب 
ماذا حرضمت، الس�ید الوز�ر، �ل�الیة واليت اكنت يف ٔ�واخر ال�ن��ات 

عن لك م��ة حتویل، وقالوا هلم ذاك الفلوس �ادي نعطیوها  2.5كتا�ذ 
  لبنك العمل لالس��ر، ا�ٓن ٔ��ن يه اس��راهتم؟

مث كذ�، الس�ید الوز�ر، مباذا مقمت لتنف�ذ االتفاق�ات املربمة بني املغرب 
  ومجمو�ة من ا�ول أ�وربیة؟

ثناء �س�تفادة من التعویضات �ىل املرض �ٔ  ماذا فعلمت ل�سویة مشلك
 . إالقامة �ملغرب

مباذا ٔ�ق�عمت ا�ول أ�وربیة ليك تعرتف حبق تعویض املغاربة يف �ا� 
  .مرضهم وكذ� �الس�تفادة من تقا�دمه دا�ل وطهنم

مث كذ�، الس�ید الوز�ر، مباذا ٔ�ق�عمت امجلارك ليك ال حترم املتقا�د�ن من 
س�نة؟  60 �س�تفادة من الس�یارات، ؤ�ن تفرض �لهيم ٔ�ن �كون ٔ�قل من



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )2018 یولیو 17( 1439 ذو القعدة 03

 60، الس�ید الوز�ر، ولكهم فوق ا�لممس�نة؟ ٕاال  60ومك من م�قا�د ٔ�قل من 
س�نة، مث كذ� مرة وا�دة، ٕاذن ملاذا ال تعیدون النظر يف هذه ال�رشیعات 
محلایة املهاجر، هذا ما جيب ٔ�ن تقوم به وزار�مك، الس�ید الوز�ر، ٔ�ما العبور 

  .فهو مو�ول ملؤسسات ٔ�خرى
وز�ر، اش�تعلت النريان يف تذا�ر البواخر وصلت مث كذ�، الس�ید ال

ٔ�ورو مع حماو� الس�یطرة �ىل هذه التذا�ر من  500ٔ�ورو ٕاىل  250من 
، (BALEARIA)، (FRS)طرف رشكة ٕاس�بانیة ل�س ٕاال، 

(ACCIONA TRASMEDITERRANEA)ٕاىل �ري ذ� ،.  
وا بواخر مغربیة ؤ اكن جيب �لیمك رفقة الس�ید وز�ر الس�یا�ة ٔ�ن تعب

  .�ل �سهیل معلیات العبور �ل�الیةمن �ٔ 
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
 .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .اللكمة �لفریق �شرتايك

  :الس�ید محمد رحياناملس�شار 
  الس�یدة الرئ�سة،
  السادة الوزراء،

  املس�شارون احملرتمون،
من املسمل ٔ�ن املغرب حقق مجمو�ة من الطفرات املشهود � هبا �ىل 

اس�تق�ال وتنظمي معلیات عبور مغاربة املهجر ٕاىل وطهنم والسهر مس�توى 
  .�ىل راحهتم

من هنا فٕاننا ننوه ��ور ا�ي یلعبه ر�ال أ�من وا�رك املليك والقوات 
  . املسا�دة والهالل أ�محر املغريب ومجیع مجعیات ا�متع املدين

د معلیة مرح�ا، وكذا خمتلف املبادرات اليت تقوم هبا مؤسسة محم
  .اخلامس �لتضامن ومؤسسة احلسن الثاين �لمغاربة املقميني �خلارج

ٕاال ٔ�نه رمغ ا�هودات املبذو� فٕان ذ� ال ميك�ه ٔ�ن جيیب عن معا�ة 
املسافر�ن مع ازد�ام واكتظاظ حركة العبور، كذ� سا�ات �نتظار 
الطوی� يف �ٓخر الطوابري، كام �شكوا املواطنون من معلیة �سجیل 

  .یارات ن���ة ما یطبع هذه العملیة من بطءالس� 
ٕان، الس�ید الوز�ر، �س�ٔلمك �الش هاذ الناس هاذوا تري�بوا يف الباطو؟ 

د�ل  (l’informatique)د�ل  (système)�الش ما یدروش هلم 
(l’ordinateur)  هاذ الس�یارة �ایة دا�� راه مس��(automatique) 

تیحتاجوش یبقاوا �ساینوا �اد یبوان�هيم،  راه كام تید�رو اس�بانیا، اس�بانیا ما
  .من مت تتجي الطموبیل تیجي، الصالة �ىل النيب

ٕاال ٔ�نه رمغ ا�هودات املبذو�، الس�ید الوز�ر، وا�د املس�ٔ� ٔ�خرى ا�يل 
�اي د� مریض و�ایب معه واك� د�ل الس�یارة د�لو، �ا�هبا �اطیاها لیه 

ل هنا �لمغرب ت�شدوه ا�رك مرات والو و�و تیكون عیان، تیجي ید�

وحيیدو لو الس�یارة یدیوها �لفور�ن ویقولوا لو ٔ�س�یدي ما عندش حق 
�ش �سوق، حقا �الش وا�د الس�ید �اء سا�دو، عندو الواك� هو، 
والس�ید ا�ٓخر ا�يل �اي سایق به ما عندوش احلق �ش �سوق به، 

ا�یوانة، درمه عند  10000ميوت، یدیوا لو الس�یارة �لفور�ن وخيلص 
 2وهذا ال یعقل الس�ید الوز�ر، هاذ الناس هاذوا بعدا تیجیوا یدوزوا وا�د 

�اصهم یبقاو جيریوا هام �ري ما بني احملامك وما بني ا�یوانة  3س���ت ٔ�و ال 
  .وما بني ا�رك، هذا ال یعقل

كام جيب إالشارة ٕاىل العمل ٕاىل العائق ا�لغوي ا�ي یطرح نفسه، 
ث ٔ�ن بعض العاملني ال جيیدون احلدیث ٕاال �ٔ�مازیغیة �االت كثرية ح�

  . اليت یت�دث هبا �دد �بري من مغاربة العامل
 املتوايلومن هنا ن��ه ٕاىل ٔ�مهیة التكو�ن املس�متر والت�ٔهیل املتواصل 

�لموارد ال�رشیة العام� جبمیع املعا�ر من ٔ��ل موا�بة اجلالیة املغربیة 
  .الرضوریة وإالنصات ٕاىل تقدمي املسا�دة

راه ما  63و، 18و 17هاذ القانون الس�ید الوز�ر، ا�يل �لكمتوا لنا �لیه 
  . تتطبق م�و حىت �ا�ة، كام �اء يف �م �ال� امل�

  .والسالم �لیمك

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
 .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة �لفریق احلريك

  :الطیب البقايل املس�شار الس�ید
  .حملرتمشكرا الس�ید الوز�ر ا

حنن يف الفریق احلريك نتقدم بتحیة تقد�ر ٕاىل مؤسسة محمد اخلامس 
�لتضامن، وٕاىل لك العاملني �مجلارك �ىل جمهوداهتم اجلبارة ل�سهیل معلیة 

  . العبور وحتسني اخلدمات املقدمة حىت متر العملیة يف ٔ�حسن الظروف
ود يف الفریق وتفا�ال مع هذا املوضوع ا�ي هيم احلكومة يف مشولیهتا، ن

  : احلريك ٔ�ن �س�ل بعض املالحظات وبعض �قرتا�ات ويه اكلتايل
ٔ�وال، نعتقد ٔ�ن معلیة العبور ال تعين فقط تقدمي املسا�دة إالدارة 
�لمهاجر�ن، بل من الرضوري العمل �ىل ٕاجياد �لول مع الرشاكت املعنیة 

والبحریة لتنویع عروض النقل والتنقل �رب الز�دة يف الر�الت اجلویة 
  .وب�ٔمثان تنافس�یة وحتفزيیة �راعي ظروفهم �ق�صادیة و�ج�عیة

�نیا، توفري ش�باك ٕاداري مو�د �ىل مس�توى لك �ة ل�سهیل مساطر 
قضاء ٔ�بناء اجلالیة ٔ�غراضهم إالداریة و�سویة ملفاهتم العقاریة ومشاریعهم 

  . �س��ریة
ة لتفعیل احلقوق ا�س�توریة �لثا، اختاذ التدابري ال�رشیعیة والتنظميی

ملغاربة العامل، �اصة ضامنیة متثیلیهتم الس�یاس�یة يف املؤسسات ا�س�توریة 
الوطنیة و�اصة املؤسسة ال�رشیعیة وٕا�ادة النظر يف �ر�یبة واخ�صاصات 

  . ا�لس أ��ىل �لمغاربة املقميني �خلارج
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غربیة �خلارج رابعا، تعز�ز ا�ور ا�بلومايس وت�ٔهیل ٔ�داء الق�صلیات امل
ملوا�بة مغاربة العامل يف شؤوهنم بب�ان إالقامة، التفكري مس�تق�ال يف 
التحفزيات الرضی��ة �مع اس��راهتم يف الوطن، وٕا�اطة ف�ة عریضة 
�لمتقا�د�ن مهنم املقميون �ملغرب �لتغطیة الصحیة و�ج�عیة ورفع احلیف 

  . السكن الثانوي �ىل عقاراهتم عهنم جراء ا�لجوء ٕاىل ا��ساب الرضیبة �ىل
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
 .شكرا

 .اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

الس�ید الوز�ر، ال �شكك يف ا�هودات د�لمك ا�يل تتقوموا هبا، ولكن 
د�لني حبال وزارة التجهزي والنقل ووزارة هاذ الوزارة فهيا مجمو�ة د�ل املت

الس�یا�ة، هنا �اص �كون ت�س�یق مس�بق بني الوزارات و�كون �ر�مج 
  .معل من ٔ��ل �سهیل معلیة العبور د�ل اجلالیة املقمية �خلارج

إالخوان قالوا ما ف�ه الكفایة، ولكن �ادي نطرقو لبعض املواضیع ا�يل 
�الء د�ل التذا�ر د�ل البواخر، �ىل  يه �مة، حبال ا�يل قالوا إالخوان،

ٔ�ورو، هاذي النقطة أ�وىل، النقطة  250ٔ�ساس حبال ا�يل قالوا إالخوان 
، ها ٔ�نت��ا (Tanger med)الثانیة غیاب فضاءات �س�تق�ال، حبال د� 

تتعرف وا�د املشلك �بري يف املس�ٔ� ا�يل تیكونوا ماش�یني حباهلم، �یجیوا 
السا�ة ما اكی�ش وا�د ا�مو�ة د�ل إالماكنیات ا�يل �هيودوا من متا �یك 

، حبال (les toilettes)�اصها تتوفر هلم ما اكینايش، حبال املقايه حبال 
  . وا�د ا�مو�ة د�ل أ�ش�یاء ا�يل �اصها �كون

�ل�س�بة �لممرات، املواطنني �ميش�یوا مع الاكم�و�ت ومع الس�یارات ومع 
، ما اكی�ش وا�د املمر د�ل الرا�لني ا�يل وا�د ا�مو�ة د�ل احلواجي

هللا �اصوا �كون يف املس�تق�ل، راه ٔ�ن� تتعرفوا هذاك املرشوع ا�يل س�ید� 
ٔ�عطى �نطالقة د�لو، هذاك املرشوع اك�ن �س��فع م�و املغرب  وینرص 

  . اكمل، ٕاذن �اصنا �كون عند� وا�د النظرة يف املس�تق�ل ٕان شاء هللا
یوا هاذ اجلالیة الس�ید الوز�ر، �یخرجوا �یلقاو وا�د �ل�س�بة ميل �یج 

ا�مو�ة د�ل ٔ�طفال الشوارع �یبقاوا یربزطومه، ج�توا أ�ورو، ج�توا 
أ�ورو، ٔ�عطیو�، ما تعطیو�ش، �یقطعوا هلم وا�د ا�مو�ة د�ل احلواجي، 
�اص هاذ اليش هذا یت�اذ بعني �عتبار وال بغیيت �شوف ها هو 

ف دا�رة، ما تقدريش جتلس يف يش قهوة يف الشارع، ذاك �شوف طن�ة �ی
  . �امر (Tanger med)اليش هودوا ل� 

�ل�س�بة لالس��رات، �س��رات ما اكی�ش �سهیالت د�ل 
�س��رات، كنعرفو الناس �او �س�مثروا، و�یجیوا وا�د الس�ید ویطیح 

ما �یطیحوا هلم مك�شوفيش يف ٔ�ورو�، يف ٔ�ورو� ..لو و�رونو وهو مايش

مجمو�ة د�ل احلواجي ا�يل يه قانونیة  يش، ٔ�ورو� �یك�بوا هلم، اك�ن مساطر،
  .ومعروفة

�ل�س�بة لٕالخوان تطرقوا لوا�د ا�مو�ة د�ل الناس ا�يل داروا بعض 
املعارض ا�يل كتحمل فهيم وزارة إالساكن املسؤولیة وحبال وا�د التعاونیات 

د�، اح�ا� د� لك يش املواطنني بدینا وها هام ك�س���دوا دا� �س�ی
ك�شوفومه ك�س���دوا �س�ید�، احلكومة �اصها تقوم ��ور د�لها، �او 

  .س�نني 10س�نني و 7س�نة و 15س�نة و 20رشاو عقارات، ما عندمه والو، 

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
 .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بات

�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل ملكفا الس�ید الوز
  :�ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

ك�شكر الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل التفا�ل د�هلم، ولكن هاذ 
  .التفا�ل �ادي خيلیين �ش نقدم مجمو�ة من التوضی�ات

املشالك راه اك�ن  ٕاىل اكنت معلیة عبور فهيا السال� مع مجمو�ة من
حتضري ق�يل، الس�یدة املس�شارة، وحتضري ق�يل �یكون ف�ه معلیة �شار�یة 
ما بني مجمو�ة من القطا�ات أ�ساس�یة، وهاذ ا�لجنة الوطنیة ك�ش�تغل 
طی� الس�نة حتت ٕارشاف وزارة ا�ا�لیة �ش كتدارك أ�خطاء ا�يل 

  .وقعات يف عبور ا�يل تیكون ق�ل من الس�نة املوالیة
�خرة، راه فهيا تفاوض ما بني لك  24اذ ا�لجنة اجمتعت �ش وفرات ه

�خرة ختصص فقط  11الرشاكت مادام ٔ�هنا قطاع �اص، و�ش ختيل 
یوم�ا  40000لطن�ة املتوسط، ٔ�نه �اصو �كون عندو طاقة اس��عابیة د 

يف م�ناء وا�د يف نفس الیوم،  40000عربة، راه مايش ساه�  11000و
  .�، رمبا كتجي �ادیة �ىل ٔ�رض الواقع صعیبةختیلوها معا

د الباخرات لطن�ة  4هاذ ا�لجنة املشرتكة يه ا�يل �الت ٔ�ننا نوفرو 
الباخرات ا�يل كتدي ما بني الناظور ؤ�ملري�، نوفرو �خرة  3املدینة، نوفرو 

ا�يل كتدي ما بني الناظور ومورتیل، نوفرو �خرة ا�يل كتدي ما بني 
  .احلس�مية ومورتیل

ٕاذن هاذي جلنة اش�تغلت �شلك �شاريك، راه هاذي �ٓلیة �ش�تغل طی� 
  . الس�نة

وطن�ة �ىل أ�قل  لقامما بني ا�ٓن اك�ن تفاوض �ىل خط ا�يل غیجمع 
س�ت وأ��د، �ش ميكن ٔ�هنا يف ٔ��م ا�روة تنقص هاذ احلضور املك�ف 

ا�يل  ا�يل تیكون يف مجمو�ة من املوا�، بطبیعة احلال ا�لجنة املشرتكة
�الت ٔ�نه فلك ا�ٓلیات ال�رشیة �رتفع، ر�ال الرشطة كريتفعوا ٔ�ي رشطة 

رشطي  2300 (mobiliser)تیكون  %40و 30احلدود أ�ساس�یة ما بني 
مجريك،  634 (mobiliser)�ل�دود طی� عبور مايش ساه�، تیكون 

مف�ش مجريك ا�يل ما �ی�دوش العطل د�هلم وا�يل �یكون حتضري  85فهيم 
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من القوات  1000دريك، تیكون  1200ي ق�يل، �یكون �ىل أ�قل س�نو 
  .املسا�دة �ش یوفروا الرشوط، مايش ساه�، هذا معل حتضريي ق�يل

مؤسسة محمد اخلامس ا�يل يف ٕاطار ال�شارك مادام ٔ�هنا معلیة �شار�یة، 
من املتطو�ني،  126مسعف،  63ممرضة،  132طب�ب،  122كتوفر 

  .ا معلیة ٔ�ساس�یةمايش معلیة سه�، ٔ�هن
فٕاذن التحضري الق�يل ٔ�سايس، ٕاىل اكن سلس بفضل هاذ التحضري 

  .الق�يل
ا�ٓن ندوزو �لمشالك أ�خرى، املشالك �اصنا نصنفوها، مشلك 
العقار مشلك مطروح، و�د� �لول وا�يل اكن فهيا اجهتاد �بري بت�س�یق مع 

جمرد ما ید�ل ل  احملافظة العقاریة، الیوم ٔ�ي مغريب يف اخلارج ٔ�و ا�ا�ل
وید�ر العقارات د�لو فابور بدون مقابل  (l’application)" حمافظيت"

حبال الاكرط د�ل البا�كة د��، ا�يل ٔ�ي  (un code spécial) �یتعطاه 
 à l’instant) تغیري وقع فالعقار د�� ت�مت إالشعار د�� فا�لحظة 

même)  ٕاما عن طریق (sms)  ٔ�و عن طریق(email)،  اك�ن ما ٔ�كرث
  من هاذ اليش هذا؟

هذا معل مس�تق�يل �ش نوا�و املشالك ا�يل اكینة �القة، ٕاىل بق�نا 
فقط تنقولو فقط مشا العقار، وما عند�ش �لول، ما ميك�ش، هنا ت�شكر 
احملافظة العقاریة، ما عند�ش إالماكنیات املالیة، جمهودها املايل �ش ٔ�هنا 

  .(les normes du secteur bancaire)مشات ف 
ٕاذن تنطلبو م�مك وتنطلبو من املغاربة تعبؤومه �ش ید�لوا حملافظيت، 

  .الیوم راه شف�و اك�ن ٕاشهار يف اكفة ق�وات إال�الم
ٕاىل تذا�ر� �ىل وزارة العدل دا�رة ش�باك يف لك احملامك اطلعوا �لیه 
شوفوه، ٔ�عتقد ٔ�نه ك�ش�تغل، ٕاذن ٕاىل اكن مشلك مايش نعمموه، نقول 

  .لفعل اح�ا اس�تطعنا نتغلبو جزء من املشالك الزالت قامئة�
ر�� ٔ�س�بوعیة،  560اكنت عند� فقط  2006منش�یو �لنقل اجلوي يف 

طا�رة يف ٕاطار  22ر�� ٔ�س�بوعیة، أ�جواء املغربیة د�لت لها  1240ا�ٓن 
 les)�لكفة م�خفضة  �17نف�اح ا�يل كتد�ر ر�الت جتاریة، مهنا 

charters) طیارة عفامك، و�ادي  56حتول وقع، راه اح�ا عند� �ري ، هذا
یمت اس���ار طا�رات ٔ�خرى هاذ العملیة هاذي، راه معلیة ملكفة، اك�ن 

  .اه�م �اص
�ل�س�بة �لمسائل إالداریة، اكینة انطالقا من دور�ت رئ�س احلكومة، 
لك الوزارات املعنیة عندها ش�بابیك �اصة طی� الصیف، فٕاذن العملیة 

  .اكینة، الصعو�ت اكینة، املشالك اح�ا كنتقدمو، كنتطورو يه
ما �زاد�ش، حس�بوا معا�، ا�يل فهيا  �95ل�س�بة جلوازات السفر، من 

�اكلیف �مة، ٔ�وال املغاربة ما بقاوش �ی�شاكوا �ىل طول انتظار جواز 
السفر يف اخلارج، بغیتمك تقارنوا مع دو� ٔ�خرى بال ما نذ�رها ما بقاوش 

ٔ�س�بوع �ىل أ�قل ما بني  (la carte nationale)وا �ىل التوصل �ی�شاك
ٔ��م، ٕاذن هذا راه �یطلب وا�د التاكلیف د�ل ٔ�هنا �كون  10ٔ�س�بوع 

  .عندك وا�د القدرة ٕاداریة لالس�ت�ابة
�ل�س�بة �لق�صلیات ما تعمموش، اك�ن صعو�ت يف بعض الق�صلیات 

  .ا كنتابعو یوم�اولكن ما اكیناش صعو�ت يف لك الق�صلیات، اح�
در� جمهود �بري يف نقل اجلثامني، اس�ت��ايئ �ش ما خيلیوش املغاربة 

، �ش ند�لهم ٔ�رض الوطن ج�ام�هنمیبقوا یطلبوا يف املسا�د، �ش ینقلوا 
وكتمت �س�ت�ابة، ٕاذن التعاون اك�ن، املشالك غتبقى، لكن التعممي يف 

بذل من طرف الوزارة، بعض أ�ح�ان �یجهض نفس�یا ا�هودات ا�يل كت 
  .ا�متع املدين واكفة املؤسسات ا�يل ك�ش�تغل فهاذ ا�ال

نذا�رو �ىل العقار، راه �اصنا �كونو واحضني، مغريب، مغربیة مشا 
�رشي عقار اكن يف ا�ا�ل، اخلارج، ٕاىل ما ا�سلحش �الس�شارة القانونیة 

ش هذا �زاع یوقع خط�ٔ، اح�ا �ادي ندار�وه، عن طریق القضاء، ما ميك�
قانوين، ما من حق�اش ند�لو ٕاكدارة �ش نقول ال، عطیه عقارو، ما اكی�ش 

  . يف العامل هاذي لكو
فٕاذن اح�ا ا�يل كند�رو وكن�اولو ند�رو املوا�بة القانونیة، الق�لیة، ٔ�ما 
ٕاىل وقع �ىل العقد ا�هتت �متنا، ما م�حق�اش ند�لو يف القضاء، ٔ�ن 

اري بني طرفني، واح�ا ما كند�روش ا�متیزي اكن سلطة مس�تق�، يف �زاع عق
مغريب يف اخلارج ٔ�و ا�ا�ل، هام جبوج مغاربة �ادي حيتمكوا �لقضاء 

  . املغريب، فٕاذن هنا يف العقار �اص ثقافة �دیدة
�ل�س�بة لالس��ر، اح�ا مس�تعد�ن، والعمل ا�يل مقنا به مؤخرا ٔ�عطى 

ءات، هاذ الكفاءات �دد� لها نتاجئ قویة، هو ٔ�نه ب��اجئه كنجمعو الكفا
  :ثالثة حماور ٔ�ساس�یة

احملور أ�ول، هو ٔ�هنا ا�يل بغا �س�مثر يف بالدو جيي ند�رو لیه املوا�بة، 
  . ونو�ه �لقطا�ات املعنیة

�ادي نعطیمك �رب يف س�مترب غیجیوا املغاربة ا�يل ك�ش�تغلوا يف الطريان 
والصنا�ة �ىل ٔ�ساس التكو�ن يف كندا �ش یوقعوا اتفاق�ة مع وزارة الت�ارة 

والبحث العلمي واس�تقدام �س��ر يف هاذ ا�ال، وا�يل وز�ر الت�ارة 
والصنا�ة رحب �لفكرة، وعند� مشاریع ٔ�خرى كنو�وها، لكن ما 
هنرضوش هكذا �شلك �ام لالس��ر، هذا �شلك �ام، هذا فضفاض، ال، 

نوا�به، اح�ا ق�اة ٔ�عطیو� ملف �افمك، نتابع ملف، واح�ا مس�تعد�ن 
واسطیة مع لك القطا�ات املعنیة، مادام ٔ�نه هناك س�یاسة �شار�یة يف تدبري 

  .مغاربة العامل
�ل�س�بة كذ� �لتك�ولوج�ا، اح�ا مس�تعد�ن، مجعنا �ربائنا يف 
إالمارات، مجعنا �ربائنا يف ٔ�مر�اك، مجعنا �ربائنا يف فر�سا، مجعنا �ربائنا يف 

�ر�مج مطول، لك مرة �یكون معلیة �نتقاء ٔ�و رغبة ٔ�ملانیا، واح�ا عند� 
  . ٔ�و مرشوع معيل اح�ا كنلبیوه مع القطا�ات املعنیة

فٕاذن ما خصناش لك س�نة ند�رو تق�مي د�ل ٔ�ننا لكيش مز�ن، ال ٔ�بدا، 
 30لكن ند�رو املوضوعیة ونقولو ٔ��ن ٔ�خط�ٔ� وفني طور�، هذا معل د�ل 

  . ذا �رامكس�نة مايش د احلكومة بو�دها، ه
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ٔ�ن اه�م املغرب، ورغبة ملك�ة للك اه�م اس�ت��ايئ هذا �اي عندو 
�ذور، و�لتايل حولوا اج�ع وطين، حولوا هاذ إالجامع الوطين �یرتمج ٕاىل 
الواقع، ٔ�ي وز�ر اكن يف هاذ املسؤولیة ��رسوا، من هاذ الق�ا�ة الوطنیة، 

أ�ح�ان تنع�شو نوع من  �رؤیة تدبريیة ضیقة، ٔ��ید ٔ�نه يف بعضمايش 
�نتقال من ج�ل ٕاىل ج�ل يف صعو�ته، ٕاىل اكن �نتقال ٔ�سايس، نعطیومك 

 �2017لنقل اجلوي، هاذ الس�نة  (un basculement)م�ال، ا�ٓن اكینة 
مغاربة ا�يل �اوا عن طریق اجلو، �س�بة �مة  430ٔ�لف  160راه ملیون و

ص هذا، ٕاذن �اصنا �دا غیتقل %41، وا�يل �اوا عن طریق البحر 40%
�ركزو اه�ماتنا �لنقل اجلوي ونطوروه ٔ�كرث �عتباره من اخلدمات أ�ساس�یة 

 . ا�يل �ادي یلت��ٔوا ٕا�هيا مغاربة العامل
�دا م�ال مس�مثر �ادي �كون مغريب ٔ�و من ٔ�صول مغربیة ا�يل �ا�ش 

 50، 40يف اخلارج ومس�مثر هنا، فٕاذا بق�نا ت��لكمو فقط لغة د�ل هاذي 
س�نة ا�يل ٔ��ید �ق�ة �ارضة، لكن ما تنطل�ش تعمم، تنطلب ٕاىل اكنت 

دارت ت (Tanger Med)�كون �ا� اس�ت��ائیة، ٔ�نه ٔ�ش�نو نقول لمك 
دراسة، ومايش اح�ا مؤسسات ٔ�ج�بیة قارنت مع بعض املوا� يف ٔ�ورو� 

ل ، اح�ا تنوصلو 30000و�ري ٔ�ورو�، لقات ب�ٔن املیناء الك�ري ا�روة د�لو 
، لكن املشالك ا�يل كتكون �نویة �ملقارنة مع طبیعة السالسة ا�يل 40000

  .اكینة �ٓنذاك
فٕاذن ٔ�� تن�ٔكد لمك اكینة صعو�ت، لكن تضافر اجلهود، ٔ�ن ما بني 
ر�ال الرشطة، ر�ال امجلارك، ر�ال ا�رك، ر�ال القوات املسا�دة، �ساء 

نا نقدمو هلم التحیة ور�ال ا�يل ت�ش�تغلوا يف مؤسسة محمد اخلامس �اص 
ٔ�شهر حمرومني من العط�، ما ت�شفوش ٔ�والدمه،  3مجیع، ٔ�هنم طی� 

 ا�لیل 3مع .. لیه ، اك�ن ا�يل تدوز لیه الس�یارة وهتز )fois 8 3(عندمه 
�ش متيش لرشطة احلدود، �ش متارس واجهبا الوطين واملهين، راه مايش 

  .ساهل واح�ا �السني �عسني
اح�ا  (aller-retour) �ميش�یوا يف بواخر راه تید�ر ر�ال الرشطة ا�يل

راه �ري �منش�یو ومنش�یو مرة وا�دة، هو �مييش �ش یطبع، ما �یناش هاذي 
تیطبع � الباس�بور د�� دا�ل الباخرة  كيف مجمو�ة من ا�ول �ش ٔ�ن

  .وتزنل، تزنل �اهز
يم، فٕاذن هاذ أ�ش�یاء لكها مايش �ش ندافع �ىل وا�د ا�هود احلكو

هذا جمهود اك�ن، لكن �ش ن�ٔكدو ب�ٔن مجیع املسؤولني �ىل ما حقق�اه من 
ٕاجنازات وا�يل �يق تی��ظرمه صعو�ت ا�يل ٔ��ید هاذ احلكومة واحلكومة 

  . املق�� �ادي تبقى، لكن غتغلب �لهيا، املهم اك�ن �رامك
ؤ�� اعطیت م�ال العقار، ٔ�عتقد ٔ�نه س�یحسم يف الس�نوات املق��، 

قلو من ثقافة إالدراك التقلیدي لثقافة إالدراك عن طریق ما �سمى وغن��
عن بعد، و�لتايل ما �دا ٕاىل اكن يش مغريب ما بغاش یقول العقارات من 
حقو، لكن جمرد ما ید�ل راه الوح�د ا�يل تید�ل �لعقارات ما �دا ٕاىل 

  .ٔ�عطى الكود ليش وا�د �ٓخر، وغیبقى �ىل ٕاطالع �شلك م�تظم �لهيا

  .  الس�یدة الرئ�سةشكرا 

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية يف هذه 

  .اجللسة معنا
التالم�ذ  ،ؤ�طلب م�مك ٔ�ن �رحب ب�ٔطفال موظفي جملس املس�شار�ن

  .املتفوقني، مرح�ا �مك وكنمتناو لمك الن�اح ٕان شاء هللا، وشكرا �ىل احلضور
الني املو�ني لقطاع أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة وا��ان ون��قل �لسؤ 

  .جتمعها ٔ�یضا و�دة املوضوع
والبدایة مع سؤال فریق العدا� والتمنیة، وموضو�ه ٕاجراءات حتسني 
ظروف احلج لهذا املومس، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :سالم يس �ورياملس�شار الس�ید عبد ال 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس�ید الوز�ر، وحنن �ىل مشارف مومس احلج، ٔ�سائلمك عن 
إالجراءات املت�ذة لتحسني رشوط الق�ام هبذه الفریضة املقدسة �ل�س�بة 

  �لح�اج املغاربة؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

س�تعدادات ملومس احلج، اللكمة ٔ��د السادة الٕ السؤال الثاين موضو�ه ا
  .املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

  :السالم ا�لبار عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

اليت تعودمت  ٔ�ظن ٔ�ن املغاربة الیوم ی��ظرون، ما يه �س�تعدادات
 . الق�ام هبا حىت مير مومس احلج �ىل ٔ�حسن ما �رام

حنن الیوم ال ننكر ا�هودات املبذو�، ولكن الس�ید الوز�ر قد رامكمت 
جتربة �مة �دا واس�ت��طمت بعض �خ�الفات ٔ�و �خ�الالت اليت وا�بت 

  .معلیة احلج، ٔ�ظن ٔ�ن الوزارة ا�ك�ت �لهيا مشكورة
ءات �لتحسني حىت �شعر احلاج املغريب واحلا�ة مفا يه هذه إالجرا

  املغربیة ٔ�هنا يف طم�ٔنة وتقوم �لشعا�ر ا�ی��ة �ىل الو�ه الاكمل؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا
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اللكمة �لس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة لٕال�ابة �ىل 
  .السؤالني املتعلقني مبومس احلج

  :�ق وز�را لٔ�وقاف والشؤون إالسالم�ةالس�ید ٔ�محد التوف 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�یدة الرئ�سة احملرتمة،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�شكر الس�ید�ن املس�شار�ن �ىل سؤا�هيام وعنا�هتام هبذه الشعرية اليت 
  .يه من ٔ�راكن دی��ا احلنیف

ٔ�مري املؤم�ني ٔ�عزه هللا،  وكام ذ�رمت فٕان هذه الوزارة تنف�ذا لتعل�ت
ومهنا اليت �رد يف الرسا� اليت یو�ها ٔ�عزه هللا ٕاىل راكب الطا�رة أ�وىل اليت 

  . تنطلق �لحج
هذه الوزارة تعمل �ىل تنف�ذ هذه التعل�ت وحتس�هنا و�س�ت�لص كام 
قلمت يف لك س�نة ما ی��غي اس�ت�الصه، �لام ب�ٔن هذه املس�ٔ� من ح�ث 

 هللا تعاىل، ولكن أ�س�باب يه تنظمي ت� الر�� �لك ٔ�ساسها يه ما یق��
ما تق�ضیه من سفر وتعاقد وٕاساكن ونقل، و�ري ذ�، ويف ذ� رشاكء كام 
تعلمون وحناول ٔ�ن �كون هنا� ت�س�یق رضوري بني هؤالء اجلهات 

  .املشرتكة
فقامت الوزارة �ىل غرار الس�نوات املاضیة جبم� من التدابري التنظميیة 

قة عن اج��ات ا�لجنة امللك�ة �لحج اليت �شرتك فهيا �دة وزارات املن��
  .واليت تقوم الوزارة ب��ف�ذ قراراهتا

من ذ� اختاذ مجمو�ة من القرارات هتم الت�س�یق بني مجیع القطا�ات 
 8واكنت  1439واملؤسسات وحتدید �رخي معلیة ال�سجیل �ل�س�بة ملومس 

  .2017ماي  19ٕاىل 
هام ا�يل  320000س�لني، وهذه لك س�نة �یكون وقد بلغ �دد امل 

 لُعرش�ی�س�لوا بغاوا ميش�یوا �لحج، ولك س�نة لٔ�سف ال �س�تجیب ٕاال 
  . هذا العدد، نظرا ٔ�ن ال�س�بة اليت تعطى لنا يه هذه

�ل�س�بة �لتنظمي الرمسي، و  21500واكن ما ٔ�سفرت عنه القر�ة هو 
من املس�نني  4500ا �ل�س�بة لواكالت أ�سفار الس�یاح�ة وفهي 10500

ا���ن یذهبون عن طریق القر�ة یعين �حلاسوب حسب السن، كنبداو 
  . من الفوق وكزنلو �لتحت

هاذ الس�نة، وحنمد هللا �ىل ذ� غمتيش وا�د الس�یدة �لحج �زادت 
س�نة، وس�بق ٔ�ن وا�د الس�ید من ٕا�زاكن  18یعين عندها قرن و 1900يف 

وامحلد � ورجع  124وزارة عندو اكن مشا هاذي س�نوات یعين و�رماتو ال
  .خبري، امحلد �

مث قامت الوزارة بت�دید مصاریف احلج �ل�س�بة حل�اج التنظمي الرمسي 
درمه، فهيا مصاریف السكن والتغذیة والنقل واخلدمات  46551يف 

  . ا�يل زادهتا السلطات السعودیة %5والرضیبة �ىل القمية املضافة ا�يل يه 

الوزارة ب��ظمي دورات تدری��ة وتوعویة �لح�اج �ىل مث بعد ذ� قامت 
وٕاعطاء دروس تطبیق�ة  2018الصعید احمليل ابتداء من شهر مارس 

�س�تعامل جمسامت الكعبة والتوعیة إالداریة مبشاركة ٔ�طر الوزارة، والتوعیة 
الصحیة مبشاركة ٔ�طباء وم�تدبني من طرف وزارة الص�ة، مث ٕا�داد �رامج 

وٕا�داد م�ت�ات توجهيیة وٕارشادات ملرا�ل احلج مضمنة  ووصالت ٕا�الم�ة
مث الت�س�یق مع وزارة الص�ة، مث عقد ) mp3(و) DVD(يف رشیط 

 .اج��ات مع الرشكتني الناقلتني اخلطوط املغربیة والسعودیة
ا�يل اح�ا  2018یولیوز اجلاي  26ف�ٔول ر�� غمتيش ٕان شاء هللا یوم 

ف�ه، ٔ�ول ر��، و�ٓخر ر�� يف مر��  يف هاذ الشهر ا�يل اح�ا 26ف�ه، 
 28غشت، والعودة ٕان شاء هللا �ادي �كون ما بني  15ا�هاب يه 

ش�ت�رب، مث ٕان هنا� ت�س�یقا مع وزارة الس�یا�ة خبصوص  16غشت و
  .إالجراءات والرتت��ات املتعلقة حب�اج واك� أ�سفار الس�یاح�ة

 70طر وا�د للك وقد مت انتقاء املؤطر�ن ومرافقي احل�اج مبعدل مؤ 
س�نة  �80ا�ا، �لام ب�ٔن هؤالء احل�اج املیامني ا�يل عندمه ٔ�كرث من 

�یصعب ٔ�ن إال�سان ید�ر مع لك وا�د �داه يش �د هو حمتاج لیه، ولكن 
هذا هو الغالب، ٔ�ن �اود �ين هاذ البعثة د�ل الت�ٔطري راه حمددة للك 

  . وزارة وللك دو�
و�دد  108ري اك�ن �دد البعثة إالداریة مث ف� یتعلق هباذ معلیة الت�ٔط

، و�دد ٔ�عضاء البعثة 308و�دد املرافقني احل�اج  18ٔ�عضاء البعثة العلمیة 
من املدنیني و�دد ٔ�عضاء البعثة العلمیة  75من العسكریني و 58الطبیة 

  . س�تة
مث وقع ختصیص مؤطر�ن مرافقني يف لك ر�� جویة �اصة، وتوفري 

ز حصیة یمت ٕا�دا�ا �لف�ادق مبكة املكرمة واملدینة الت�ٔطري الصحي �رب مراك
املنورة، وتوفري س�بعة س�یارات ٕاسعاف ٕاضاف�ة، مخسة مبكة، واثن�ني 

  . �ملدینة
مث ٕاجراءات وتدابري ���ر املقدسة یعين مت إالتفاق �لهيا مع وز�ر احلج 
ا�ي اكن لنا معه اج�ع، وحتدید مسؤولیات لك من البعثتني، وضع 

 �رت��ات القدوم ونقل احل�اج، ووضع ٕاطار �ام لت�ٔمني السكن وحرص
والتغذیة �لح�اج ���ر املقدسة ووضع الرتت��ات الالزمة لضامن سالمة 
احل�اج ٔ�ثناء التفوجي جلرس امجلرات �اصة، ووضع الرتت��ات الرضوریة 
لتوفري ٔ�ما�ن وخ�ام ؤ�فرشة ؤ�غطیة اكف�ة مبشعر مىن، ووضع الرتت��ات 

زمة لتوفري شاح�ات نقل ؤ�م�عة ٕاضاف�ة و�افالت الس�تعاملها يف نقل الال
  .احل�اج وقت ا�ورة �ملشاریع املقدسة

هذه يه بعض الرتت��ات ولكن یتوقف أ�مر �ىل سلوكنا مجیعا، ٔ�ن 
هذه املس�ٔ� يه مس�ٔ� �ٓالف من احل�اج، ولكام یعين اكن القصد هو احلج 

امئا وكثريا ما رددهتا ٔ�ماممك نعمتد �ىل صرب اكن الصرب ٔ�كرب، وحنن معمتدون د
احل�اج، ونطالب یعين ٔ�هلنا ب�ٔن یصربوا ٔ�كرث، وامحلد � �ميش�یوا وكريجعوا 

  .مرهقني، یعين ولكن ٔ�جرمه �ىل هللا
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  .والسالم �لیمك

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

عدا� والتمنیة ا�ٓن التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر، اللكمة لفریق ال
  .يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد السالم يس �وري
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اح�ا يف فریق العدا� والتمنیة ك�شكرمك �ىل ا�هودات املبذو� يف هذا 
  . إالطار

ٕاال ٔ�نه الس�ید الوز�ر، ا�يل دفعنا �ش نطرحو هاذ السؤال هو ٔ�نه 
بعض احل�اج مايش لك احل�اج،  الس�نوات أ��رية �كررت شاكوى د�ل

من سوء اخلدمات املقدمة هلم يف ٕاطار بعثة الوزارة مما دفعهم لالح��اج، 
والتعبري عن الغضب و�رش ذ� يف مواقع التواصل �ج�عي، وهاذ اليش 
الس�ید الوز�ر، �يسء لهذا الر�ن من ٔ�راكن إالسالم، وكذ� �يسء لسمعة 

  .ب��
حساب هاذ احل�اج هاذو، ذاك اليش ا�يل اح�ا الس�ید الوز�ر، �ىل 

�یقولوا هاذ أ�مر راجع ٕاىل ٔ�وال ظروف إالقامة، بعض ظروف إالقامة، مث 
الرداءة د�ل بعض �افالت النقل مث �دم توفري احلافالت الاكف�ة لنقل 

، مما اضطر مىن ٔ�و من مىن ٕاىل عرفاتاحل�اج، خصوصا من مكة ٕاىل 
�ل رمغ وجود �بار السن من الر�ال احل�اج لقطع املسافات �ىل أ�ر 

  . وال�ساء
مث كذ� الس�ید الوز�ر، من بني املعاتبات د�هلم �دم توفري أ�مك�ة 
الاكف�ة يف خم�ت مىن، مما اضطر بعض احل�اج ٕاىل املب�ت يف املمرات ويف 

احل�اج املغاربة  الوج�ات ٔ��م مىن مما اضطرالعراء، مث كذ� �دم توفري 
  .عثات أ�ج�بیة �لحصول �ىل الطعام�لجوء ٕاىل الب 

واك�ن وا�د املسا� ٔ�ساس�یة، هو بعض البعثات، یعين مايش لكيش، 
خصوصا یعين كمتزي �سوء التنظمي، خصوصا ٔ�ثناء ٔ�داء املناسك د�ل احلج 

م املوا�بة د�هلم، خبالف البعثات دو�یعين كت�يل هاذوك احل�اج ملصريمه، 
 .عرفات الطواف ٔ�و يف مىن ٔ�و يفاء ٔ�ثناء أ�ج�بیة ا�يل كتبان م�ظمة، سو 

اح�ا الیوم الس�ید الوز�ر تنطرحو هاذ السؤال �ش تصححوا الوضع 
وجتاوزا هاذ �خ�الالت و�زیلوا مجیع أ�س�باب د�ل �ح��ا�ات، �ش 
ما تعاودش �ين �كرر وت�رش �اواد �ين يف املواقع د�ل التواصل 

  .�ج�عي
توا وا�د �لزتام یعين احل�اج د�ل هاذ الس�نة الیوم الس�ید الوز�ر در 

هاذي وفرضمت �لهيم �ش یوقعوا �لیه، یتعهدون ف�ه بعدم �ح��اج �ىل 
  .اخلدمات املقدمة هلم

اح�ا الس�ید الوز�ر تنقولو لهاذ الناس هاذو یوقعوا هاذاك �لزتام، 

 فعال الزتام ٔ��اليق، ما �اد�ش �كون عندو يش تداعیات، ولكن الس�ید
الوز�ر البد الوزارة تلزتم كذ� �الجهتاد �ش توفر الرشوط الالزمة د�ل 

  .إالقامة ود�ل إالطعام ود�ل التنقل د�ل لهاذ احل�اج
اح�ا الیوم، الس�ید الوز�ر، تنطرحو يف هاذ املوضوع هذا، السؤال 
 د�ل احلاكمة، ٔ�ن تقریبا الفرق املادي بني البعثة د�ل الوزارة مع البعثات

د�ل واكالت أ�سفار ما يش �بري �دا، و�لتايل ٕاىل حس�نا من احلاكمة 
د�ل التدبري د�ل هاذ أ�مر هذا، �ادي �كون تقریبا حنس�نو اخلدمات 
د�ل احل�اج و�ادي نت�اوز هاذ إالشاكالت ا�يل تیطر�ا احل�اج يف هاذ 

  .أ�مور هاذي
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .لس�ید املس�شارشكرا ا

  .اللكمة �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :السالم ا�لبار عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  الس�ید الوز�ر،
اكن هدف الفریق �س�تقاليل هو طم�ٔنة احل�اج ؤ�رسمه عن املومس 

ام ك -املق�ل حبول هللا، وقد اس�متعنا ٕاىل تد�لمك ا�ي اكن عبارة عن الزتام 
  .�ىل طم�ٔنة املغاربة املق�لني �ىل ز�رة هاذ ا��ر املقدسة -يه العادة 

تبقى بعض املالحظات اليت جيب ٔ�ن تدرج، ويه ال نق�ل مكغاربة 
الیوم، ال نق�ل ٔ�ن یبقى جحاج�ا �هئني يف املطارات، �دم وصول الطا�رة 

  .نةا�صصة ٕالر�اعهم ٕاىل ٔ�وطاهنم، هاذي املالحظة ا�يل تتكرر لك س� 
كذ� واكالت أ�سفار، ال نق�ل ٔ�ن یمت التالعب �ىل هذا الر�ن 

ٔ�هنم  - ساحمهم هللا  -أ�سايس من ٔ�راكن إالسالم، اك�ن واكالت ا�يل 
ت��العبوا، تیق�طوا الفلوس وما تی�ٔدیوش الواجب، هاذي ت�متىن ٔ�هنا ما 

و نبقاوش �شوفوها، خصوصا �لرصامة د�لمك و�جلدیة د�لمك �اصنا نوضع
  .�د لهاذ الترصف املشني

كذ� هاذ �لزتام �زاف د�ل احل�اج ت��صلوا بنا واش الزتام؟ واش 
ما يش الزتام؟ اح�ا طبعا عندما �رید احلاج إالق�ال �ىل هذا الر�ن أ�سايس 
من ٔ�راكن إالسالم، فراه تیق�ل لكيش، ف�نظن ٔ�ن هذاك �لزتام اكن شویة 

 -تنظن ٔ�� يف نظري  - د�ل ا�يل �اصو ف�ه د�ل الشك، اك�ن وا�د شویة 
�ام جسل ٔ�دى الواجب د�لو فراه ملزتم و�ح��اج ما �اصوش �كون، 
ٔ�ن بالد� هاذوك رامه سفراء د�ل اململكة املغربیة يف ذیك الربوع، 

�كون م�و�ة و�كون يف املس�توى املطلوب وفق ف�یخصنا بالد� دامئا 
  .والتو�ات السام�ة لس�ید� هللا ینرص 

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
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  .شكرا الس�ید املس�شار، �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته
ون��قل �لسؤال املوايل مو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، وموضو�ه 
العمل عن بعد، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام 

  .تفضل ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال،

  :حميي یوسفاملس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�یدة الرئ�سة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

شهد سوق الشغل يف العقد�ن أ��ري�ن حتول �بري وظهور ٔ�مناط 
ارف �لهيا يف جمال �دیدة من وظائف، ختتلف يف ممارس�هتا مع املفاهمي املتع

الشغل، ومن ٔ�مهها جمال العمل عن بعد �رب �نرتن�ت ٔ�و ما �سمى 
)télétravail.(  

لهذا �سائلمك الس�ید الوز�ر، هل هناك رصد وت��ع من ق�ل الوزارة 
  لواقع هذا النوع من الشغل ببالد�؟

  وهل تتوفرون �ىل رؤیة ٔ�و ٕاسرتاتیجیة ملوا�بة وتطو�ر هذا ا�ال؟
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید محمد ی�مي وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

كام ورد يف سؤالمك، فالتطورات �ق�صادیة والتك�ولوج�ة اليت یعرفها 
جمال ما �سمى ب  العامل وتعرفها بالد� تفرض الیوم تغريات وٕا�راهات يف

، وتف�ح جماال ٔ�مناط �دیدة، مهنا بطبیعة احلال "أ�مناط التقلیدیة �لشغل"
  .العمل عن بعد

بطبیعة احلال هذا العمل هذا ميكن ٕاذا ٔ�حسن اس��ره ؤ�ح�ط �اكفة 
الضام�ت ا�يل يه احلقوق أ�ساس�یة د�ل العامل والضام�ت �ج�عیة، 

صادي، �ميكن �كون عندو ت�ٔثري اج�عي فكميكن �كون عندو ت�ٔثري اق�
ٕاجيايب، �اصة ٔ�نه م�ال �ادي ميكن من احلد م�ال من النفقات املرتتبة عن 

الیوم يف ) le déplacement(التوا�د يف مقرات العمل، ؤ�ح�ا� تتعرفوا 
بعض املدن الك�رية �ش مييش إال�سان لبعض مقرات العمل كتكون مس�ٔ� 

ي اخلصوصیات د�ل بعض الف�ات م�ل ال�ساء م�عبة، �ميكن ٔ�یضا �راع
احلوامل م�ال، م�ل املرضعات واملربیات ٔ�و حىت ا�ٓ�ء ٕاىل هام اخ�اروا �ش 
یقوموا �ملهام د�ل العنایة �ٔ�طفال، ٔ�ن ذ� ممكن ميكن تصوره كذ� يف 

  .ٕاطار هاذ ا�منط اجلدید

رشیة وٕاماكنیة ٔ�یضا املرونة الالزمة لتلبیة �ح�یا�ات من املوارد ال� 
�ش�تغال ٔ�ح�ا� مع مشغلني م�عدد�ن ملا كتكون وا�د العقود حمددة املدة، 
ٔ�یضا ذوي �ح�یا�ات اخلاصة، املرونة يف التدبري د�ل ٔ�وقات العمل 

  .والعمل بنظام املهام بدل التوق�ت اجلامد
ٕاذن هاذ ا�منط اجلدید هو منط �اصنا نفكرو ف�ه، �اصنا �س�تعدو لیه، 

يف ٕاطار الرب�مج الوطين �ل�شغیل يف ٕاطار ا�ل�ان املوضو�اتیة ا�يل واح�ا 
اش�تغلت اكن ٔ��د ا�االت ا�يل مطرو�ة وهو ا�لجنة املوضو�اتیة الرابعة 
املن��قة عن ا�لجنة الوزاریة �ل�شغیل املتعلقة بتحسني ظروف العمل 
و�ش�تغال �سوق الشغل ٔ�وصت ٕ�طالق دراسة من ٔ��ل اع�د هاذ 

اجلدیدة وا�تلفة �لشغل، ومهنا م�ال العمل املؤقت، العمل عن  الس�بل
راه تدارت بیه بعض الت�ارب ) le temps partial (بعد، كتعرفوا 

ا�ولیة، و�لتايل �اصنا نفكرو ونطورو التفكري د�لنا، ومن ا�االت ا�يل 
ن �یخصنا نفكرو فهيا، نفكرو �یفاش نت�ٔقلمو مع هاذ ا�منط، ولكن دامئا مض

مرا�اة معایري العمل الالئق، مرا�اة احلقوق أ�ساس�یة، وبطبیعة احلال راه 
املدونة نفسها كتفسح بعض ا�االت يف ٕاطار املدونة، اح�ا يف ٕاطار احلوار 
�ج�عي، ج�د� �لكمنا �ىل هاذ أ�مور هاذي و�ادي �ش�تغلو مع الفرقاء 

ت��علق �اصة �لعمل  �ج�عیني �ش �شوفو �یفاش خنرجو املرسوم ا�يل
املؤقت، �ش �كونو دامئا فهاذ التو�ه ا�يل ترياعي املتغريات، كرياعي 

أ�ساس�یة واملعایري  التحوالت ا�يل ٔ�رش� ٕا�هيا، ولكن ٔ�یضا كرياعي احلقوق
  .د�ل العمل الالئق

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .عق�باللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار الت 

  :ف حمييساملس�شار الس�ید یو 
  .شكرا لمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

ٔ�� ٔ��ساءل الس�ید الوز�ر، هل تعلمون ٔ�ن املغفور � امل� احلسن 
الثاين ٔ��ر �ن��اه ٕاىل هذا ا�منط من العمل والفرص الوا�دة اليت یوفرها 

مللك�ة س�نة، وذ� من �الل الرسا� ا 24م�ذ حوايل ربع قرن؟ ربع قرن، 
السام�ة حول العمل عن بعد اليت و�ها ٕاىل املشاركني يف أ��م الوطنیة 

، 1994ماي  17و 16الثانیة لالتصاالت املنعقدة �لر�ط �الل یويم 
ٕان العمل البعدي ٔ�سلوب �دید لتنظمي العمل یعكس :" واليت �اء فهيا

  ".لتواصلحبق التطورات اليت ٔ�فرزهتا التك�ولوج�ا احلدیثة لٕال�الم وا
�ري ٔ�ن جتاهل احلكومات املتعاق�ة و�دم اس��عاهبا ملضمون الرسا� 
امللك�ة فوتت �ىل بالد� العدید من فرص الشغل و�لق مقومات اق�صاد 
�دايث م�تكر، �سا�ر التطورات العاملیة وی��ج الرثوة و�سامه يف تقلیص 

ام ٔ�ن هاذ جعز مزيان أ�داءات، بضخ العم� الصعبة يف خزینة ا�و�، ك
ا�منط من العمل قادر �ىل ام�صاص ٔ��داد �برية من العاطلني خرجيي 
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املؤسسات التعلميیة، ٕاذ یوفر �اكفؤ �لفرص بني خمتلف رشاحئ ا�متع من 
  .ح�ث النوع والعمر والظروف الصحیة و�ج�عیة والتوزیع ٔ��ايل

  الس�ید الوز�ر،
ال، ح�ث �س�تحوذ دول هناك وفرة يف العرض العاملي �ل�س�بة لهذا ا�

ٔ�ورو� الرشق�ة والهند وحىت بعض ا�ول إالفریق�ة �جنوب ٕافریق�ا ورواندا 
  .ومدغشقر �ىل �س�بة معتربة من فرص الشغل يف هذا ا�ال

وهنا ن�ساءل عن ٕاماكنیة اس�تفادة املغرب من �س�بة من هذه الفرص 
عاملني عن بعد اليت ی��حها العمل عن بعد، فعىل س��ل املثال تبلغ �س�بة ال

 %8.4، ويف فر�سا لو�دها تبلغ هذه ال�س�بة %17.7يف �حتاد أ�ورويب 
من مجموع العاملني، وهو ما یعين ٔ�ن هناك دول ٔ�وروبیة تت�اوز فهيا هذه 

  .%22ال�س�بة 
  الس�ید الوز�ر،

یغطي العمل عن بعد بعض ا�االت الواسعة لنا فهيا �ربة هامة يف 
مجة، املعلوم�ات، االتصال و�س�شارة، وهنا املغرب م�ل التصممي، الرت 

نالحظ ٔ�ن ال�رشیع الوطين احلايل غیب مفهوم العمل عن بعد، مما جيعل 
املامرسني لهاذ النوع من العمل یصنفون مضن القطاع الغري املهیلك ٔ�و 

  .املنظم
  :ولنا بعض �قرتا�ات الس�ید الوز�ر

  مس�ت�دات التك�ولوج�ة؛رضورة حتیني �رشیعنا الوطين جلع� موا�با �ل  -

�نیا، �شجیع الفا�لني �ىل ٕا�داث م�صات ٕالكرتونیة وطنیة �لوساطة  -
 يف جمال العمل عن بعد؛

�لثا، يف ٕاطار التقائیة الس�یاسات العموم�ة، من الرضوري ٕادماج  -
 العمل عن بعد مضن إالسرتاتیجیة الوطنیة �لمغرب الرمقي؛

بعد ٔ�سوة بت�ارب بعض ا�ول  رابعا، ٕا�شاء جلنة دامئة تعىن �لعمل عن -
 الرائدة يف هذا ا�ال؛

ؤ��ريا، ال�رسیع يف وثرية اع�د �ك�ولوج�ة إال�الم واالتصال يف  -
املنظومة التعلميیة من ٔ��ل ٕا�داد الكفاءات القادرة �ىل ممارسة العمل 

 .عن بعد ومالءمة التكو�ن مع العرض
 .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

السؤال الثاين موضو�ه، معا�ة العامالت املغربیات �حلقول الفالح�ة 
�جلنوب إالس�باين من العنف والتحرش اجل�يس، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید محمد ح�توم
  شكرا الس�یدة الرئ�سة،

ٔ�خ�ار الصادمة اليت یعرفها الرٔ�ي العام �سائلمك الس�ید الوز�ر عن ا
الوطين حول ما تعرضت � العامالت املغربیات ج�وب ٕاس�بانیا من حترش 

  ��يس؟
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا الس�ید املس�شار

عن هذا املعطى يف جلنة القطا�ات  س�بق يل ٔ�ن ٔ�ج�ت بتفصیل
�ج�عیة �لس النواب، وقدمت لك التوضی�ات يف املوضوع، وس�بق 

  . يل كذ� يف جملس النواب، يف �لسة أ�س�ئ� الشفویة ويف هذا ا�لس
ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ب�ٔن هاذ العملیة د�ل �شغیل العامالت يف ٕاس�بانیا 

�ا� وا�د الطلب اس�ت��ايئ، ٔ�ن  يه ل�ست معلیة �دیدة ؤ�ن هاذ الس�نة
ٔ�لف وز�دة، و�س�بة املعاودات ا�لوايت �س�لن يف هاذ  15طلبنا حبوايل 

�ٓالف �ام� ا�يل هام  �8ٓالف �ام�، مما یبني ٔ�ن هاذ  8العام يه حوايل 
�اودوا یعين �یبني ب�ٔهنم یعين اخ�اروا �ش �رجعوا، و�لتايل فاحلكومة فهاذ 

نة العملیة د�ل التنظمي د�لها ٔ�ح�طت �اكفة احلا� �لضبط هاذ الس� 
  .الضام�ت املمك�ة

انعقدت م�ذ ٔ�ن توصلنا �لعرض، یعين جلنة �ىل مس�توى رئاسة 
احلكومة حرضهتا لك القطا�ات املعنیة ا�ا�لیة، اخلارج�ة، الشغل، الوزارة 
امللكفة �لهجرة، مؤسسة محمد اخلامس، واختذت اكفة التدابري من معلیة 

�خ�یار، ٔ�ن العملیة د �خ�یار تدارت يف لك أ�قالمي ٕ�رشاف  یعين
وزارة ا�ا�لیة والسادة العامل والوالة، ؤ�رشف �لهيا املشغلون ٔ�نفسهم مع 
الواك� الوطنیة، �لتايل فعملیة �نتقاء اكنت معلیة متت وفق اكفة املعایري، 

ن إالرشاف �ىل مث بقات العملیة د املصاح�ة من اس�تصدار اجلوازات، م
معلیة العبور، وٕایصال ال�ساء ٕاىل ٔ�ماكهنم، بعد ذ� وق�ل ٔ�ن یمت احلدیث 
عن ما مسي �لتحرش ٔ�و �عتداء اجل�يس، ما اكی�ش �عتداء اجل�يس، 

الوزارة د�ل ا�ٓن عند� املعطیات، یعين الوزارة دارت جلنة م�دانیة، 
ل واش�تغال هذه الهجرة دارت ز�رة م�دانیة، ووقف�ا �ىل ظروف مع

ال یعين ٔ�هنا م�الیة وال یعين ٔ�هنا  الس�یدات ا�يل يه يف العموم مق�و�،
اكم�، وجسلنا بعض املالحظات مع اجلانب �س�باين، وحنن �ازمون �ىل 
تطو�ر هذه العملیة وٕا�اطهتا ٔ�یضا بضام�ت ٔ�خرى، ومن املسائل ا�يل 

ت ا�يل اكن فوا�د كنفكرو فهيا، كنفكرو �رجعو �لنظام د�ل املصاح�ا
الوقت فالبدایة، كنفكرو �یفاش �كون وا�د النظام د�ل الوصایة، ٔ�ن 

  .اك�ن املشلك د�ل ٔ�ح�ا� �ري د�ل التواصل ا�لغوي �ل�س�بة �لس�یدات
املعطیات ٕاذن اح�ا �ازمني �ش نطوروها، �ادي �ش�تغلو حىت مع 

ة ا�يل �غیة �ش�تغل ا�متع املدين، اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل امجلعیات مدنی
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  .معنا يف ٕاس�بانیا ٔ�یضا �كونوا �یوا�بوا معنا
املعطیات اليت توصلنا هبا تف�د بطرق�ا اخلاصة تف�د ٔ�ن احلرس الوطين 

�ا� اهتام  �12ام� مت فهيا �سجیل  800إالس�باين اس�متع فهيا ٕاىل حوايل 
بان ٕاس�  3مهنم مغاربة و �4لتحرش، املسؤولیة تعود فهيا لس�بعة ٔ�ش�اص، 

مهنم خيضعان �لمتابعة والتحق�ق، وحلد السا�ة وحلد املعطیات املتوفرة  2و
  .�ینا مل تمت ٕادانة ٔ�ي وا�د

  ..املعطى أ��ري، بعض اجلهات �س�بانیة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :د ح�توماملس�شار الس�ید محم
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

الس�ید الوز�ر احملرتم، ٕان ما تعرضت � العامالت املغربیات حبقول 
ج�وب ٕاس�بانیا من حترش واس�تغالل ��يس هو جزء فقط من واقع " فر�ز"

القهر و�س�تغالل ا�ي تعانیه هذه الف�ة العام� يف ظروف بعیدة لك 
  .البعد عن رشوط العمل الالئق

�حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن مرد ذ� يه الرشوط ا�حفة ونعتقد يف 
اليت فرضت يف االتفاق�ة اليت عقدة بني الطرف املغريب والطرف إالس�باين، 
فالطرف إالس�باين فرض رشوطه بدقة، �ارات فالح�ة، حصة ج�دة، 
قامات حمدودة �ىل املقاس لولوج ٔ�ما�ن العمل، مزتو�ات ولهن ٔ�طفال 

س�تقرار ٕ�س�بانیا، �ملقابل بق�ت وزار�مك ح��سة صغار حىت ال تضمن �
النظرة المكیة يف �لق م�اصب الشغل �ىل قلهتا و�ىل حساب قهر ال�ساء 

  . العامالت
بل أ�دىه من ذ�، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن العملیة يف مجملها ال م�فعة 
اق�صادیة فهيا من وراهئا، ٔ�ن يف هنایة املطاف تقدم دعام لفال�ة تنافس 

�ة املغربیة يف السوق أ�وربیة، بتوفري ید �ام� رخ�صة �دا، ح�ث الفال
ٔ�ورو، يف �ني ٔ�ن  46ال حترتم ف�ه حىت احلد أ�دىن لٔ�جور، ا�يل هو 

واح�ا كذ� وقف�ا  35و 25طریقة العمل ا�يل �ی�دمو هبا كتعوض ما بني 
  .�ىل هاذ الرشوط

ن مس�تورا ا�ٓن وبعد ٔ�ن ان�رشت الفضاحئ و�شف املس�تور ا�ي اك
م�ذ س�نني هاهن یوا�ن هتدیدات بعدم ق�ولهن من �دید يف العمل هناك 

  .ٕاذا اس�متررن يف الترصحي والشاكیة
  الس�ید الوز�ر، 

�رامة املغرب �ب� يه من �رامة بناته ؤ�بنائه ٔ�ی� �لوا ؤ�ی� ارحتلوا، وال 
ر �رامج هيم هنا العدد قلیل ٔ�و كثري، والبدایة تبدٔ� من دا�ل الب� ٕ�قرا

�منویة تعمتد س�یاسة القرب خصوصا يف العامل القروي وجتمع الصنادیق 

املرصودة حملاربة الفقر والهشاشة وعقلنة �س�یريها وم�ابعة �ٓ�رها �ىل الساكنة 

مع ربط املسؤولیة �حملاس�بة، وٕاقرار حقوق املواطنة مع ا�رتام �م 
ل �لرثوة لضامن الع�ش �لحر�ت، ومضهنا احلر�ت النقابیة، والتوزیع العاد

الكرمي لاكفة املغاربة وم�ابعة �ادة وصارمة مللفات تنظمي الهجرة مبفاوضات 
تضمن احلقوق �ج�عیة اكم� �ري م�قوصة و�رامة املعنیني دا�ل الوطن 

  .و�ار�ه
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار، �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته

  .ا�هت�ى الوقت �ىل التعق�ب، امسح يل الس�ید الوز�ر
لقطاع التجهزي والنقل وا�لو��س��ك، ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه 

وموضو�ه غیاب �المات ال�شو�ر، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 
  .لتقدمي السؤال الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :ع�ن عی� الس�یداملس�شار 
  .یدة الرئ�سةشكرا الس� 

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

�س�ل العدید من حوادث السري املمیتة �س�ب غیاب �المات 
ال�شو�ر �لعدید من الطرقات، و�اصة �ٔ�قالمي اجلنوبیة، اليشء ا�ي 

ممي یق�يض تضافر اجلهود من ق�ل املسؤولني واجلهات ا�تصة لتوفري وتع
  .هذه العالمات جبمیع الطرق الرئ�س�یة

  ما يه إالجراءات املت�ذة، الس�ید الوز�ر، �ى وزار�مك؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

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

  :وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء اعامرةالس�ید عبد القادر 
  .رتمةشكرا الس�یدة الرئ�سة احمل

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
ٔ�وال، الشك يف ٔ�ن ال�شو�ر رضوري وهام بطبیعة احلال �ل�س�بة 
�لطرق، ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن نتصور طرقا بدون �شو�ر، لكن �ري �لتدق�ق 
عندما �ربط ال�شو�ر حبوادث السري، إالحصائیات ا�يل موجودة عند� 

�ىل ٔ�ن العامل ال�رشي ٔ�ساسا واليت تعود فقط ٕاىل الس�نة املاضیة تت�دث 
من حوادث السري  %94السائقني والرا�لني، ا�يل �ميثلوا ٔ�كرث من 

اجلسامين، تلهيا احلا� املیاكنیك�ة �لس�یارات والعر�ت والع�الت، وال ميثل 
العامل املرتبط حبا� الطرق مبا يف ذ� ال�شو�ر يف ٔ�س�باب احلوادث ٕاال 

  .جزءا ضئیال
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احلال �عتبار ٔ�ن املوضوع � ٔ�مهیته، ی��غي الت�ٔ�ید لكن مع ذ� بطبیعة 
�ىل ٔ�ن وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ت��جز �ر�مج س�نوي هيم 

�یلومرت من الطرق س�نو� �ٕالضافة ٕاىل معلیة الصیانة  5000تقریبا 
�عتیادیة، مع العمل ب�ٔن هاذ معلیة الصیانة �عتیادیة عند� فهيا وا�د 

و�ة د املشالك، ٔ�ن الحظنا التنايم د�ل ظاهرة ٕاتالف ٔ�و رسقة ا�م
لو�ات ال�شو�ر ومعدات أ�مان يف بعض املناطق، هذا �ٕالضافة بطبیعة 
احلال ٔ�ن عند� وا�د الرب�مج ا�ي یتعلق �لسالمة الطرق�ة ا�يل تی��ثق 

  .2026- �2017ىل إالسرتاتیجیة �لسالمة الطرق�ة د�ل 
  .ئ�سةشكرا الس�یدة الر 

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :الس�ید ع�ن عی� املس�شار
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�ادي نعطیمك معطى و�اصة يف أ�قالمي اجلنوبیة، �ادي نبدا لمك من 
ناطق الس�ید لكممي، طانطان، طرفایة، العیون، بو�دور، ا�ا��، هاذ امل 

  :الوز�ر، يف أ�سابیع املاضیة مت حصد مجمو�ة من أ�رواح لس�ب�ني اثنني
الس�ب أ�ول، ٔ�ن الطرق ال تو�د فهيا �المات ال�شو�ر ا�يل كتدل 
�ىل ٔ�ن هناك ممرات �لحیوا�ت، ؤ�نمت تعرفون الس�ید الوز�ر، ٔ�و یعرف 

ن راعي، معناه، امجلیع ٔ�ن املناطق الصحراویة يه تو�د فهيا احلیوا�ت بدو 
د  5وا�ٓ�ر تو�د جبانب الطرق، ونعطیك م�ال، الس�ید الوز�ر، ب�ٔهنا 

احلوادث ا�يل مطلع �لهيا ا�ٓن، وٕاىل بغیت نعطیك التصاور د�لها ا�يل 
مجل يف الطریق �س�ب ما �یناش �المات ال�شو�ر د�ل  25كتضحي ب 

  . ا�يل مايش هبااحلیوا�ت ا�يل تعطي ٕاشارة �لسائق ب�ٔنه ینقص من الرس�ة 
مجل ومعها موا�هيا، الرموك �ادي بوا�د  15يف أ�س�بوع املايض 

الرس�ة مفرطة يف الف�الج، خرج يف امجلال لكيش ماتوا اكنوا �ادي حىت 
موا�هيم ميوتوا، �لعكس اكنت ��س�ب اكرثة، ٔ�ن الناس د�ل امجلال شدوا 

  .فكوا املشلك الش�یفور بغاوا یرضبوه لوال حرضوا الناس ا�يل �اقلني
هاذ أ�س�باب، الس�ید الوز�ر، ؤ�نت تعرف ما يه املسافة ا�يل بني 
بو�دور وا�ا�� ما غتو�د حىت يش قریة وال يش مدینة ا�يل ممكن تعطي 
ان��اه �لسائق �ش ینقص من الرس�ة د�لو، ت��قى مايش يف اخلالء بوا�د 

  .نني الناسالرس�ة مفرطة ا�يل ت�سحب ما اكیناش احلیوا�ت وال �ی 
�ا الس�ید الوز�ر، اح�ا تنلمتسو م�مك، وس�بق لنا احطینا �لیمك هاذ 
السؤال، ب�ٔ�مك تعطوا التعل�ت د�لمك �لمصاحل التابعة لمك بت�س�یق مع رؤساء 
امجلا�ات ومع امجلعیة اجلهویة ومع الساكنة لوضع �المات ال�شو�ر، ا�يل 

ا موجودة بت� الطرق، من ك�شري �ىل یعين املار�ن و�ىل احلیوا�ت ب�ٔهن
ٔ��ل ٔ�ن السائق ین��ه واملمرات د�ل یعين ا�ٓ�ر د�ل املاء لكهم موجود�ن 

�ىل ج�ب الطریق، مما یفرض �ىل الكساب ب�ٔنه یورد احلیوان د�لو، وهذا 
الس�ید الوز�ر، ب�ٔهنم الكسابة ٔ�صبحوا �سموهنا مبجزرة الواد الفالين ومبجزرة 

د�هلم ها هام عندي، الس�ید الوز�ر، ٔ�كرث من الواد الفالين، والتصاور 
مجل ا�يل مشات حضیة �لعرشات، هذا يشء الس�ید الوز�ر، ميس  220

�الق�صاد وميس كذ� �لرثوة احلیوانیة ا�يل الكسابة هذه يه الرثوة د�هلم 
  .وهذا هو �ق�صاد د�هلم وهذه يه املع�شة د�هلم

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .ید املس�شارشكرا الس� 

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

  :وا�لو��س��ك واملاء والنقلالس�ید وز�ر التجهزي 
طیب، مادام �لكمت �ىل املناطق د�ل اجلنوب، طیب، الرسا� 
وصلت، بطبیعة راك ٔ�رشت لوا�د القضیة �مة �دا، راك قلهتا يف التعق�ب 

يف احلق�قة تعرف رس�ة، مايش ما  يه القضیة د�ل الرس�ة، ٔ�ن هذه طرق
اكی�ش ال�شو�ر، اك�ن، لكن هاذ القضیة ا�يل ٔ�رشت د�ل امجلال س�ن�ٔ�ذها 

  .بعني �عتبار لتقویة ال�شو�ر يف هاذ ا�ال
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر
بعض س�مية و احل - تعرث ٕاجناز الطریق الرسیع �زة موضو�ه،السؤال الثاين 

دا�رة ٔ�كنول، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن ، احملاور الطرق�ة ٕ�قلمي �زة
  .من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  السادة الوزراء،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،

ني م�علق ٕ�جناز الطریق الرسیع ، السؤال د�لنا عندو شقالوز�رالس�ید 
احلس�مية، ا�يل عرفت وا�د الت�ٔخر، مث بعض احملاور الطرق�ة ا�يل  –�زة 

كهتم ٕاقلمي �زة دا�رة ٔ�كنول، ا�يل يه عندها ارتباط �لطریق الرسیع، اك�ن 
مث �رارتو �ر�دو جام�ة بورد ٔ�كنون �رب ٔ��د�ر، مث �ني زورة وتزيي وسيل، 

   .لمي �زةٔ��د�ر و�ب ٔ�ود�ر وٕاق
ما يه التدابري الس�ید الوز�ر، املت�ذة هبدف �رسیع وثرية ٕاجناز هذه 

  أ�وراش؟
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

15 

 )2018 یولیو 17( 1439 ذو القعدة 03

  .اللكمة �لحكومة

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
  .ٔ�نه طرح �يل سؤال حمددا، �دأ�وال، ك�شكر الس�ید املس�شار 

ٔ��ید ٔ�ن الس�ید املس�شار �یعرف أ�س�باب اليت اكنت وراء الت�ٔخر ا�يل 
احلس�مية، ا�يل بطبیعة احلال توقعت االتفاق�ة -عرفو الطریق الرسیع د�ل �زة

، ومل �كن ا�راسات �اهزة ومل �كن 2010د�لو ٔ�مام �ال� امل� يف هنایة 
، وهذا اس�تلزم بطبیعة احلال من الوزارة بضع س�نوات التعبئة املالیة �اهزة

  .الس�تكامل ا�راسات، �لام ب�ٔن هاذ املنطقة تعرف وعورة يف التضار�س
لكن ميكن نطم�ٔن الس�ید املس�شار ٔ�ن املقطع ا�يل دا�ل يف إالقلمي 

 �23یلومرت، ف�ه ٔ�ربعة اشطر وف�ه التث��ة د�ل  94د�ل �زة ا�يل ف�ه تقریبا 
ملیار د�ل درمه �ىل وشك ��هتاء، بقى  2ة، ولكف حوايل م�ش�ٔة ف�ی

اجلانب ا�ٓخر ا�يل اك�ن يف ا�ریوش ويف احلس�مية حنن بصدد ٕاهنائه، ؤ�� 
ٕ�ذن هللا �ادي �هنیو هاذ  2019كنت قلت ب�ٔن ٕان شاء هللا يف بدایة 

  .الطریق ا�يل يف احلق�قة ٔ��ذت الوقت
بني  510ر، الطریق اجلهویة رمق ف� یتعلق مبا تفضل به الس�ید املس�شا
أ�شغال يف طور  108ٕاىل  92ٔ�كنول ؤ��د�ر من النقطة الك�لومرتیة 

ملیون درمه، ف� یتعلق �ملقطع أ��ري بني  18.5 إالجناز، القمية د�لها
ٔ��د�ر وبورد �دا �ادي تف�ح ٕان شاء هللا أ�ظرفة، الطریق إالقلميیة رمق 

د و�ني زهرة، قامت الوزارة درهتا يف ٕاطار بني تزيي وسيل وبين محم 5402
ملیون درمه،  35ا�هتیئة د�لها يف ٕاطار الرب�مج الثاين، ولكفت حوايل 

  .ویقرتح بناء القار�ة يف ٕاطار الرب�مج د�ل الفوارق الرتابیة و�ج�عیة
الطریق الغري املصنفة ا�يل مك�د�لش مضن �خ�صاصات د�ل 

لكم، هی�ٔهتا الوزارة  15رن و�رات و�ٓ�ر �ىل طول الوزارة، ما بني تزيي ود
ملیون درمه، وحىت يه نقرتح ٔ�ن یمت ٕادما�ا ٔ�و  19.6بوا�د الغالف د�ل 

  .بناء القار�ة د�لها يف ٕاطار تقلیص الفوارق الرتابیة و�ج�عیة
�ىل  س�یطةاكو ف� یتعلق �لطریق الغري املصنفة الرابطة بني ٔ��د�ر 

  .لكم 42طول 
اكن االتفاق �ىل املسار د�لها، طلبوا املنتخبني والسلطات  هاذي

 72احمللیة یتغري، ی��غي حتیني ا�راسة وهاذي اللكفة التقد�ریة د�لها حوايل 
 .ملیون د�ل ا�رمه

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :اهلمسس�ید عبد الكرمي املس�شار ال 

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
الس�ید الوز�ر، ٔ�� ا�يل كنلح �لیه واخ�ارت هاذ السؤال ٔ�ن هناك 
مجمو�ة من احملاور ا�يل يه رشایني ا�يل يه مرتبطة �لطریق الرسیع، هاذ 
الطرق ا�يل يه عندها وا�د ا�ور اق�صادي واج�عي ��ا�رة د�ل ٔ�كنول 

تقریبا كتعرف وا�د التعرث، ا�ٓن اك�ن ٕاشارة ٔ�ن  2012من  ٕاقلمي �زة، یعين
  . هناك �رسیع من الوثرية

ولكن، الس�ید الوز�ر، هنا كتفقد وا�د املصداق�ة، ٔ�ن ميل بدات 
هر ط بورد ل من  ا�ٓن د، والناس كتطمح ٔ�نهوبورالطریق ما بني ٔ�كنول 

یق نظرا �ادي یوصلوا، ٔ�ن الناس د�ل �و�ت �ی��ظرو هاذ الطر  السوق
��ور الرئ�يس د�لها، خفاص هنا التفكري مس�بقا ٔ�نه دامئا ذیك ا�راسة ق�ل 
ما یتعلن �ىل الصفقة �كون �اهزة، ف�دات أ�شغال مث توقفات هذا هو 
الس�ب �ىل ج�نا هاذ السؤال، �لتوضیح �لرٔ�ي العام احمليل وإالقلميي، 

  ؟بني بورد ؤ�كنول�الش توقفت أ�شغال د�ل الطریق ما 
فاللك یالحظ  س�ت بوقالل لتازةتعرث الطریق الرسیع يف املقطع د�ل 

وما عرف�ش شكون ا�يل شد امل�ش�ٓت  ..ا�يلامل�ش�ٓت الف�یة وذیك املقطع 
  .الف�یة كذ�، فهذا ٔ��ر كذ� �ىل ذیك الطریق الرسیع ومجمو�ة من أ�مور

اول بورد، �ب بود�ر، �زة، الس�ید الوز�ر، اكنت تعطات الصفقة ملق
ومن بعد ذ� مت حسب الصفقة و�لتايل الوزارة من ذاك الوقت مل تنصف 
ٕاقلمي �زة وذاك ا�ور د�ل ذیك الطریق ا�يل هو س�یا� وا�يل ذیك 

ا�يل اكنت كتطالب بوا�د الغالف مايل  (GTR)الوقت الرشكة ا�يل يه 
 révision du)ملیون د�ل ا�رمه، ا�يل رمبا اكنت وا�د ال  2د�ل 
prix)  ش یمت بدٔ� أ�شغال، فهنا� اك�ن وا�د إالح�اط عند الساكنة�

  .�زة -واملنتخبني �یفاش مت ٕالغاء ذیك الصفقة د�ل �ب بود�ر
ف�ٔملنا، الس�ید الوز�ر، حسب أ�جوبة د�� ٔ�ن �رسیع الوثرية 
فأ�وراش ا�يل اكینة �ىل مس�توى ٕاقلمي �زة حتتاج ٕاىل طامق ٕاداري �د �م، 

تق�یة ا�يل �ادرت املد�ریة، الس�ید الوز�ر، �اصها تعوض، أ�طر ال 
فالكفاءات ا�يل اكنت ك�سري املد�ریة ما بقا�ش خر�ات تقا�د، ف�اش ميكن 

، وكنا �قش�ناها وتصادقات �ىل 2017ل  2012منش�یو بنفس الوثرية من 
املس�توى إالقلميي، ویاله �رتجع د� �شوف النور، خفاص وا�د اجلهاز ا�يل 

وي، ٔ�طر و�ندسني وتق�یني ا�يل غیوا�بوا هاذ العمل و�سهروا �ىل �كون ق
  .تنف�ذ هاذ املشاریع، الس�ید الوز�ر

ف�ٔملنا ٔ�ن هاذ أ�مور ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي هاذ املشاریع تعرف 
النور، ٔ�ن دا�رة ٔ�كنول وٕاقلمي �زة بصفة �امة مل ینصف بعد، خفاص یتعطى 

  .لیه احلق د�لو �م�یاز
  .راوشك

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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  .�نیة 48اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، بقي 

  :وا�لو��س��ك واملاء والنقلالس�ید وز�ر التجهزي 
الس�ید املس�شار، ٔ�نت �ارف هاذیك د�ل س�ت بوقالل ش�نو واقع 

 ٕالغاء لیه، ٔ�نه اك�ن رشاكت ٔ��لت �اللزتامات د�لها واضطرر� ٕاىل
الصفقة، وهذا مشلك تیوقع لنا �س�مترار، ٔ�ن تن�اولو حنافظو �ىل املقاو� 

  .الوطنیة ولكن يف نفس الوقت تن�افظو �ىل املصاحل د�ل البالد
د�ل  بت�لیة احملاربف� یتعلق ببعض الت�ٔخر مايش لكو مرتبط 

نا الطریق، ٕاىل تبعت معنا ذیك املشالك واكنت عند� مشالك كثرية، وك 
  .احملاربمضطر�ن بطبیعة احلال ٔ�ن منر �رب القضاء، ٕال�الء هاذ 

لكن ٕاقلمي �زة معوما مع االتفاق�ة ا�يل عند� ال ميكن ٔ�ن نقول ٔ�نه مل 
ینصف، لكن هاذ إالقلمي �متزي بوعورة التضار�س د�لو، وحنن ٕان شاء هللا 

یة �ري �ايف س�رسع من الوثرية ٕاجامال وحىت هاذ القضیة د�ل املوارد ال�رش 
�ىل الس�ید املس�شار ٔ�ن عند� وا�د العدد د�ل إالشاكلیات حناول ٔ�ن 

  .نعاجلها قدر �س�تطا�ة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  . شكرا، �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته يف هذه اجللسة

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الص�ة، وموضو�ه الوضعیة املنظام�ة 
ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� �لمعهد الوطين �لص�
  .والتمنیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�سائلمك الیوم حول الوضعیة املنظام�ة �لمعهد الوطين �لص�ة يف ٕاطار 
ا�هنوض بوضعیة ا�تربات الس�یاسة املعمتدة من طرف الوزارة من ٔ��ل 

  والبحث العلمي، و�ري ذ� من املهام اليت یقوم هبا املعهد؟
  .شكرا لمك

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید ٔ��س ا�اكيل وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  الس�ید املس�شار احملرتم،
وذ� �مع مشالك  1930العمل به س�نة  املعهد الوطين �لص�ة رشع

النظافة، ماكحفة أ�مراض املعدیة والعمل �ىل �رش م�ادئ ؤ�سالیب النظافة 
والعالج الوقايئ الالزم محلایة حصة ساكن املغرب، بطبیعة احلال مع الوقت 
تطورت املهام د�ل هاذ ا�ترب، الیوم ا�يل من مجلهتا توفري اخلدمات ا�ربیة 

، وتلبیة احلاج�ات ٔ�و �ح�یا�ات د�ل الربامج الصحیة �لمواطنني
الوطنیة، وكذ� ٕاجراء دراسات وحبوث يف جمال الص�ة العامة واملسامهة 

  .يف الرصد واملراق�ة الو�ئیة
ويف هاذ املهمة ��ات مؤخرا مت اعتبار هاذ ا�ترب ٔ�و خمترب دا�ل 

ه �قرتاح من الوزارة �عضو املعهد، ا�يل هو خمترب �مل الفريوسات، مت تعی��
  .�ملنظومة العاملیة �لمراق�ة والتصدي لٔ�نفلو�زا

يف املرسوم املنظم �لوزارة مت ٕادما�ه، ٔ�و هاذ  1994هاذ ا�ترب يف 
املعهد مت ٕادما�ه مبد�ریة �مل أ�وبئة ٔ�و حماربة أ�مراض، ولكن مع اعتباره 

یل أ��شطة أ�ساس�یة مكرفق دو� مسري بطریقة مس�تق� مبا �سمح � �متو 
  .اليت یقوم هبا

ف� خيص أ��شطة د�لو يه ٔ��شطة عرضیة، مكجمو�ة من املصاحل 
وأ�قسام د�ل الوزارة، فهو عندو طابع عرضاين ت�ش�تغل مع مجمو�ة د�ل 
املد�ر�ت املركزیة، مد�ریة الساكن، مد�ریة املس�شف�ات، مد�ریة املعدات 

ل�رشیة ومد�ریة أ�دویة والصید�، وكذ� واملناز�ات، مد�ریة املوارد ا
بطلب من الوزارة تیقدم �دمات و�ربة لبعض إالدارات والوزارات 

  .أ�خرى
والتفكري يف ٕا�ادة الهیلكة د�ل  2025الیوم مع ا�طط د�ل الص�ة 

الوزارة، هناك تفكري يف ٔ�ن نضع هاذ املعهد يف ٕاطار ٔ�كرث مالمئة مع �امه 
ة، ومن ٔ�مهها املسامهة يف الق�ام �لوظائف أ�ساس�یة احلالیة واملس�تق�لی

  .�لص�ة العموم�ة
  .شكرا

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  الس�ید الوز�ر،

ف�ه، ٔ�نه  واح�ا ما ميكن لنا ٕاال ٔ�ن �مثن هاذ التو�ه ا�يل بدیتوا تفكروا
�لك رصا�ة املعهد هو ٔ�كرب �ك�ري من جمرد مصل�ة �بعة ملد�ریة �مل 
أ�وبئة، یمت تعیني مد�رها ا�ي �ساوي وضعه وضعیة رئ�س مصل�ة، 
الس�ید املد�ر، كام قلتوا، ا�ٓن تطورت الوظائف د�ل املعهد العلمي 

ولوج�ة، تیقوم �لص�ة، ٔ�نه ا�ٓن تیدمع الربامج الصحیة، تیقوم �ملراق�ة البی
خ�ري،  180ب�شخیص وم�ابعة أ�مراض يف جمال الص�ة، عندو ٔ�زید من 

خمترب وطين،  15خمترب،  30فهيم ٔ�طباء، فهيم �ح�ني، فهيم تق�یني، عندو 
د�ل ا�تربات معرتف هبا من طرف املنظمة العاملیة �لص�ة، ال ميكن ٔ�ن  3

مع وزارة الص�ة،  تبقى وضعیته �ىل هذا أ�ساس، هو �ش�تغل ل�س فقط
مد�ریة إالساكن، مد�ریة املس�شف�ات و�ريها من املد�ر�ت، ولكن 
ت�ش�تغل ٔ�یضا مع مركز أ�حباث اجلنائیة وزارة العدل، ت�ش�تغل مع وزارة 
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، مع ذ� ٔ�نه عندو �ام تت�اوز �ك�ري )ONSSA(الفال�ة، ت�ش�تغل مع 
  .ةما ینظر ٕالیه من طرف وزارة الص�ة مكصل�ة �بعة ملد�ری

راه هناك مصل�ة �بعة �لمد�ریة فهيا خشصني، ٕاىل مسحت يل، مصل�ة 
أ�وبئة فهيا خشصني �بعة �لمد�ریة، و�لتايل ما ميك�ش نقارنه �ملصاحل 

  ..أ�خرى

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  ..شعل املیكرو هللا خيلیمك

  :العيل �ايم ا��ن عبداملس�شار الس�ید 
لیه املطلب د�لنا واحض هو �رتقاء يف ٕاطار التو�ه ا�يل ك�ش�تغلوا � 

هبذه املؤسسة �ىل أ�قل ٕاىل مد�ریة �بعة م�ارشة لوزارة الص�ة، ٔ�ن 
�نعاكس د�ل �وهنا مصل�ة وال تیضعف التحفزي �ىل التباري �ىل 
املنصب د�ل املد�ر د�ل املعهد، والت الكفاءات وأ�طر ما تتلقاش ما 

، 1930صب الهام، ٔ�ن هذا �رامك من �ام یغري من ٔ��ل ٔ�ن ترتحش لهاذ املن
یعترب من املراكز املهمة يف املغرب وا�يل ما وا�ذش املوقع د�لو الرضوري 

تعوض املعهد يف الس�یاسة د�ل ا�تربیة، ما ميك�ش مد�ریة �مل أ�وبئة 
  .الوطين �لص�ة يف وضع الس�یاسة ا�تربیة

هاذ املعهد من ح�ث  ميكن يل نقول لمك انطالقا من معطیات دق�قة ٔ�ن
إالنتاج العلمي د�لو یضايه إالنتاج د�ل معهد �س�تور، ا�يل هو ا�ٓن 
مؤسسة معوم�ة، ال من ح�ث المك وال من ح�ث الك�ف، وعندو ا�ٓن 
وا�د العدد د�ل ��رتافات به من طرف املنظمة الص�ة العاملیة، �ٓخره 

  .لوا�زاذاك اليش ا�يل تفضلتوا به ا�يل عندو �القة �النف
حنن نطالب ٔ�یضا، بوضع نظام ٔ�سايس �اص �ملعهد، ٔ�نه ٕاىل �دود 
السا�ة هاذ املعهد ما عندوش نظام ٔ�سايس، املهام د�لو �ري مدققة �شلك 
واحض، و�� هو ضایع �ونه �بع �لمد�ریة، یمت التعامل به مكصل�ة ٕاىل 

  .وى ٔ�مه�انب �يق املصاحل، الواقع ا�ي ی��غي ٔ�ن �رتقي به ٕاىل مس�ت
  .شكرا � الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار

هو يف تصور� �ىل مس�توى الوزارة، هو ٔ�ن نقوم بوضع وا�د ا�ٓلیة 
 غرار ما قام به يف مس�تق� عبارة عن واك� وطنیة �لص�ة العموم�ة �ىل

مجمو�ة من ا�ول، الیوم �ىل مس�توى ٕافریق�ا اك�ن الواك� إالفریق�ة �لص�ة 
ب�ٔطلنطا، فر�سا كذ�  (la CDC)العموم�ة، هناك الواك� أ�مر�ك�ة 

مشات يف هاذ �جتاه، لتجمیع لك املراكز واملعاهد ا�يل ميكن �كون �بعة 

د�ل اخلربة ا�يل �ش�تغل لكها يف لوزارة الص�ة يف ٔ�قطاب بطبیعة احلال 
الوظائف أ�ساس�یة د�ل الص�ة العموم�ة، وهذا هو التصور د�لنا، و�متناو 

  .مجیع �ش�تغلو �لیه
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
 .شكرا

السؤال الثاين موضو�ه توس�یع التغطیة الصحیة، واللكمة ٔ��د السادة 
  .السؤالاملس�شار�ن من مجمو�ة العمل التقديم لتقدمي 

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

فالس�ید الوز�ر احملرتم، لقد س�بق ٔ�ن رصحمت يف ٕا�دى ا�لقاءات اليت 
ٔ�رشفمت �لهيا ب�ٔن �دد املغاربة املنخرطون يف التغطیة الصحیة ال یتعدى 

دد ضئیل رمغ ا�هودات اليت بذلت يف هذا ا�ال، ويف ، یعين �65%
نفس ا�لقاء �ربمت عن طموحمك وعن طموح الوزارة ليك �رتقون هبذه 

  .%90ال�س�بة ٕاىل 
  و�لتايل الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت س���ذوهنا؟ 

  وما يه الربامج اليت س�تفعلوهنا لتحق�ق هذا الهدف؟
  . شكرا

  :ةالس�یدة رئ�سة اجللس
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

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

اح�ا واعیني وهذا تو�ه املغرب يف ٕاطار التو�ه العاملي د�ل املنظمة 
الص�ة العاملیة، ٔ�ن الوصول ٕاىل التغطیة الصحیة الشام� مير �رب تغطیة 

املنظومة الصحیة لبالد� ال من �ح�ة حصیة ٔ�ساس�یة و�رب كذ� ت�ٔهیل 
املوارد ال�رشیة وال من �ح�ة البىن التحتیة الصحیة وال من �ح�ة 

  .التجهزيات
كذ� الیوم، هاذ املسرية تقریبا ا�يل بدات احلكومة السابقة وا�يل ق�ل 
مهنا ح�ث مت یعين �رب نظام الت�ٔمني الصحي إالج�اري عن املرض ا�يل مت 

د�ل التغطیة، مث بعد ذ� دخول نظام  %35وصلنا ل إالصالح د�لو
من طرف  2012ا�يل مت التعممي د�لو س�نة " الرام�د"د�ل املسا�دة الطبیة 

صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، ح�ث كذ� ارتفعت هنا 
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  .%63ٕاىل  �35س�بة املس�تف�د�ن من 
، ذ� مير %90الیوم هاذ احلكومة �ات مبرشوع د�ل الوصول ٕاىل 

�رب یعين ٕادماج الف�ات د�ل املس�تقلني يف ٕاطار التغطیة الصحیة 
�هيم الف�ات د�ل املهنیني ود�ل  ا�يل 98.15القانون أ�ساس�یة، و�� �اء 

ملیون د�ل  11العامل الغري أ�جراء واملس�تقلني، هاذو �ميثلوا تقریبا 
 .املس�تف�د�ن

القانون صدر،  وال نص�ویة، اك�ن هناك وا�د ا�راسة ا�يل تدارت ف 
دراسة ف�ویة لٔ�صناف د�ل العامل مع التعاون مع �حتاد أ�ورويب، هاذ 
ا�راسة وزارة الص�ة حبمك امل�شور اجلدید د�ل امحلایة �ج�عیة ا�يل 
�یعطي لوزارة الص�ة إالرشاف �ىل ا�لجنة املوضو�اتیة امللكفة �لتغطیة 

 هاته ا�راسة ا�يل كت�دد ٔ�صناف العامل الصحیة، س�یقوم �ملصادقة �ىل
  .الغري أ�جراء واملس�تقلني

كذ� هناك الیوم ٕا�داد مرسومني �امني، وس�مت ٕا�داد مراس�مي �اصة 
وس�یكون دخول �زي التنف�ذ  ،�98.15لك أ�صناف حسب القانون 

  .�شلك تدرجيي بعد سلس� من املفاوضات مع ت� املهنیني
قریب بني وزارة الص�ة ووزارة ال�شغیل، الیوم هناك اج�ع يف ال

الواك� الوطنیة �لت�ٔمني الصحي والصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، �ش 
حنددو الرب�مج د�ل ا�لقاءات ال�شاوریة، مع العمل ٔ�نه بدینا اجمتعنا مع 
الف�ات املنظمة، مع الهیئة الوطنیة لٔ�طباء، الصیاد�، ٔ�طباء أ�س�نان، 

ش�به الطبیة، اجمتعنا مع احملامون، اكنت لقاءات، الیوم �اصنا املهن كذ� ال 
ندوزو ٕاىل أ�مور التق�یة، و�لتايل اح�ا غنقومو �لك �د� �ش ميكن ق�ل 

  .هنایة الس�نة نبداو �ىل أ�قل بوا�د الف�ة من ت� الف�ات
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .تعق�باللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار ال 

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  .ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك و�ىل املعلومات ا�ق�قة

فطرح�ا هاذ السؤال ل�شاطرمك، الس�ید الوز�ر، الطموح ولنتقامس معمك 
ٔ�نه عندما �كون إالرادة فاملشالك ك�سهل احلل د�لها، وميل كنتلكم �ىل 

ا رضوریة حق�قة ٕاىل بغینا ٔ�ننا �كون إالرادة الس�ید الوز�ر، كنتلكم �لهيا ٔ�هن
  .وا�د إالصالح مشويل د�ل املنظومة الصحیة

ف�ٔملنا ٔ�وال ٔ�ن هذا الطموح یتحقق، ؤ�ملنا كذ� ٔ�ن هاذ التغطیة 
�كون شام�، �كون شام�، مايش من �ح�ة ال�س�بة د�ل الناس ا�يل 

�ة ما �ادي تغطهيم هاذ التغطیة الصحیة، ولكن كذ� �كون شام� من �ح 
حيتا�ه املریض ف� خيص املسائل د�لو لالس�شفاء، ٔ�نه ا�يل كنالحظو 

ٔ�نه تبذل جمهود، ولكن كتبقى التغطیة د�ل " الرام�د"م�ال من �الل 

كتبقى جزئیة، ٔ�ن املریض ميل �مييش �لمس�شفى ما �یلقشاي " الرام�د"
د د�ل مجیع أ�مور ا�يل �یحتاج لها يف �س�شفاء، �مييش وا�د العد

أ�مور �یق�نهيا �ىل �را و�یق�نهيا �ىل ٔ�مسیتو، حبیث ٔ�ن يف �الب أ�ح�ان ٔ�ن 
  .�ینحرص �ىل �س�شفاء" الرام�د"

كنمتنوا ٔ�ن هاذ التغطیة �كون شام� و�كون ال من �ح�ة العدد وال من 

  ..�ح�ة
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  . شكرا الس�ید املس�شار

خ�یفرة، –الوضع الصحي جبهة بين مالل  ،السؤال الثالث موضو�ه
  .واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد شد
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�یدة الرئ�سة،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن،
�شفائیة وما خ�یفرة خصاصا �بريا يف الب��ات �س -تعرف �ة بين مالل

یرتتب عن ذ� من نقص �اد يف أ�طر إالداریة والطبیة، ؤ�مام شسا�ة 
ا�ال الرتايب �لجهة وكثافة ساكهنا، یظل مس�شفى مدینة بين مالل، رمغ 
ضعف قدرته �س��عابیة وجتهزياته الطبیة وموارده ال�رشیة، املالذ الوح�د 

  .لساكنة اجلهة
  :ر احملرتموبناء �لیه �سائلمك الس�ید الوز�

ٔ�وال، ما يه التدابري املت�ذة لالرتقاء فعلیا مبس�شفى مدینة بين مالل 
  ٕاىل مس�شفى �وي؟

�نیا، ٔ�مل حين الوقت بعد �متكني هذه اجلهة من مس�شفى �امعي 
  �س�تجیب �لحق يف الص�ة لساكهنا؟

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

  .للكمة �لس�ید الوز�ر

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
ید املس�شار �ىل طرح هذا السؤال املرتبط جبهة بين مالل شكرا الس� 

  .خ�یفرة -
مؤسسة �لر�ایة  240مؤسسة اس�شفائیة،  11هاذ اجلهة تتوفر �ىل 

دار �لوالدة يف ا�ال القروي، ويف هاذ الب��ات اك�ن  52الصحیة أ�ولیة، 
املس�شفى اجلهوي د�ل بين مالل، اح�ا تند�رو لك ا�هود د�لنا �ش 
نعطیوه املواصفات د�ل املس�شفى �وي مكس� ومس�توى �ين �لعال�ات 
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يف ٕاطار املسا� د�ل العالج بني املس�شف�ات د�ل القرب واملس�شف�ات 
  .إالقلميیة

ملیون  2هاذ املس�شفى فعال هو تیغطي وا�د الساكنة ا�يل تتفوت 
اش يف د�ل ال�سمة، ف�ه ختصصات وجتهزيات طبیة خمتربیة ا�يل ما �ین

املس�شف�ات إالقلميیة أ�خرى، و�� هذاك اليش �الش تیعرف یعين 
  .�كتظاظ

ميكن نعطیك بعض املؤرشات الصحیة د�ل هاذ املس�شفى، �دد 
الولوج لقسم  2016يف  87000، 73500 2017الولوج�ات يف 

ٕاىل  2016يف  128000املس�تع�الت، �دد ٔ��م �س�شفاء ارتفع من 
 10یعين تقریبا يف  %88بة إالیواء وصلت تقریبا ، معدل �س� 139000

مشغولني �شلك مس�متر، وهذا معدل مرتفع كثري �ىل  9د�ل أ�رسة 
  .املعدل الوطين

بطبیعة احلال العرض الصحي �جلهة هو ت��عزز �ش ميكن خيفض 
الضغط �ىل املس�شفى اجلهوي، هناك الف�ح د�ل مس�شفى القرب 

ى إالقلميي خبنیفرة ا�يل ا�ٓن ت�ش�تغل يف بدم�ات، هناك كذ� املس�شف
هناك يف الطریق، ٕان شاء هللا، املس�شفى إالقلميي . الس�نة د�لو الثانیة

رس�ر والعمل راه وصل ٕاىل  �250لفق�ه �ن صاحل بطاقة اس��عابیة د�ل 
ال�س�بة د�ل أ�شغال، مث كذ� اف�تاح املس�شفى اجلهوي  50%

د�ل  100تصف�ة ا�م ا�يل غیكون ف�ه تقریبا لٔ��كولوج�ا واملركز اجلهوي ل 
ا�يل  (L’IRM)املو�ات، ٕاضافة ٕاىل �از الفحص �لرنني املغناط�يس 

  .غیمت �شغی� يف أ�سابیع القلی� املق��
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :الس�ید ٔ�محد شداملس�شار 
لس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك، ولكن هذا ما �مينعش نقول شكرا ا

املعا�ة احلق�ق�ة د�ل ساكنة اجلهة، وخصوصا ٔ�ن ٔ��لهبم تی�متیوا �لمناطق 
اجلبلیة، وبطبیعة احلال فهيم ٔ�رس ا�يل فقرية ؤ�رس ا�يل عندها د�ل حمدود، 

النص�ب  ومن طبیعة احلال ا�يل فعال ٔ�هنا تتعاين �ش ميكن ٔ�هنا تلقى وا�د
  .د�لها يف هاذ املس�شفى اجلهوي

حق�قة الس�ید الوز�ر، قدم�وا مجمو�ة د�ل �م�یازات ومجمو�ة د�ل 
أ�رقام ومجمو�ة د�ل أ�ش�یاء ا�يل ميكن تدارت، ولكن ت��قى �ري اكف�ة ٔ�ن 
الساكنة �برية واحلاج�ات د�لها يف هذا املس�شفى �خلصوص، مس�شفى 

�ل مدینة شویة تنقل ٕاىل ٕاقلمي شویة تنقل ٕاىل �ة ا�يل اكن تیعرف ت�س�تق 
د�ل أ�قالمي، وبقى نفس العدد  5د�ل أ�قالمي شویة تنقل ٕاىل  3اكنت فهيا 

، رمبا ٔ�قل من العدد أ�ول د�ل أ�طباء ؤ�قل من العدد د�ل ..د�ل

  .املمرضني، ومن طبیعة احلال الطامق ا�يل ت�ش�تغل يف املس�شفى
م هاذ اخلصاص املهول د�ل أ�طباء ود�ل تصوروا معنا قدا

�خ�صاصات ود�ل املمرضني ود�ل أ�طر، واش ميكن ٔ�ننا نقدمو وا�د 
  .العمل ا�يل فعال ٔ�نه �رىق �لمس�توى د�ل الساكنة

ٔ�شهر،  3ٔ�ن الساكنري تیوقف ٔ�كرث من تصوروا معنا، الس�ید الوز�ر، 
ة سري ٔ�ش�نو ميكن ٕا�سان فقري وما عندوش إالماكنیات و�ا عندو �ادث

ید�ر؟ تنقولو لیه غمتيش ملص�ة �اصة �را �ش ميكن ٔ�نه ید�ر الساكنري 
  .د�لو

تصوروا معنا ٕا�سان مریض �اصو ید�ر هاذ العملیة د�ل الساكنري 
  .ٔ�شهر 3ویتلقى الساكنري 

اك�ن وا�د العملیة ٔ�خرى الس�ید الوز�ر، هو �خ�صاصات ا�يل دا�ل 
النقص �بري من أ�طباء واملمرضني، نقص �بري هاذ املس�شفى تتعرف وا�د 

من أ�طر، ميكن، الس�ید الوز�ر، غنطلبو م�ك ٔ�نك تد�ر وا�د الز�رة ٔ�و 
تد�ر وا�د ا�لجنة �ش ميكن توقفوا �ىل احلقائق، ما ميك�ش هنرضو �ىل 
أ�رقام ولكن الواقع تیقول ٔ�ش�یاء ٔ�خرى، عند� اقرتا�ات ا�يل ميكن �كون 

  ..ح�ا عند� مجمو�ة د�ل املدارس د�ل املمرضنيمعلیة، ملاذا؟ ا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
الس�ید املس�شار ميكن نعطیك بعض املشاریع املربجمة وا�يل ميكن ختفف 

 7من الضغط ا�يل �اصل �ىل املس�شفى اجلهوي ب�ين مالل، هناك ت�ٔهیل 
ل املراكز حصیة من املس�توى أ�ول ٕاىل املس�توى الثاين بدور الوالدة د�

و�دات د�ل املس�تع�الت د�ل  �3اصة يف املناطق اجلبلیة، �لق 
القرب، ٕاضافة ٕاىل املشاریع ا�يل غتكون مربجمة يف ٕاطار الرب�مج الوطين 

  .د�ل تقلیص الفوارق الرتابیة
يف تصور� ٔ�ن لك مدینة �لكمتیوا �ىل املس�شفى اجلامعي، اح�ا 

�امعیة �اصنا منش�یو بتعاون مع قطاع التعلمي العايل ٕاىل ٕا�شاء مركز 
  .اس�شفايئ �امعي

خ�یفرة هناك هاذ املرشوع ا�يل مس�ل - يف ا�طط اجلهوي لبين مالل
عند�، وغنقومو �لك ما يف وسعنا �ش یمت الربجمة د�لو، مع العمل ٔ�نه لك 

 مركز اس�شفايئ �امعي �ش �س�تاج�و ٔ�وال �ة يف اململكة حتتاج ٕاىل
  .ملس�ٔ� التكو�ن وتوفري املوارد ال�رشیة الطبیة الاكف�ة �لمس�تق�ل

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته يف هذه اجللسة

ونواصل مع السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الس�یا�ة والنقل اجلوي، 
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توج الس�یا�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من وموضو�ه جودة املن 
  .فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

  الس�یدة اكتبة ا�و�،
  زماليئ وزم�اليت أ�عزاء،

جلودة ٔ�� م��ٔكد الس�یدة اكتبة ا�و� ٔ�نمت يف احلكومة ما راضیی�ش �ىل ا
د�ل املنتوج الس�یا� يف بالد�، ٔ�ش�نو إالجراءات والتدابري ا�يل عوالني 
تد�روا �ش حتس�نوا هاذ اجلودة د�ل املنتوج الس�یا�؟ واش ميكن تقولوا 
لینا ٔ�ش�نو الرب�مج د�لمك من هنا �هنایة الوالیة احلكوم�ة د�لمك فني غتكونوا 

نتوج ا�يل یق�ل �لیه الزبناء وصلتوا؟ واش �كونوا حس��وا شویة وا�د امل 
  د�لمك؟

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�یدة ملیاء بوطالب اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي 
  :والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي امللكفة �لس�یا�ة

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ت�شكر الس�ید املس�شار احملرتم لطر�ك لهذا السؤال، وحق�قة اح�ا ما 
راضیی�ش �ىل اجلودة ا�يل اكینة الیوم، بصح، ميكن لینا حنس�نوها والقطاع 
د�ل الس�یا�ة يف بالد� حيتاج ٕاىل �س�یج من املقاوالت الس�یاح�ة احلدیثة 

  .القادرة �ىل تقدمي �دمات شام� وفقا �لمعایري ا�ولیة املهیلكة واملهنیة
فهاذ الصدد الوزارة وضعت وا�د الرب�مج وطين لٕالبداع والتنافس�یة 
الس�یاح�ة، ؤ�مه يشء مايش هو ٕاضافة ٔ�رسة �دیدة، ولكن املهم هو بعدا 
أ�رسة ا�يل اكینني الیوم �اصنا ن�ٔهلومه وٕا�ادة الت�ٔهیل وجتدید هاذ الف�ادق 

  . اكینني بعدا الیوم �ش �كونوا ويف ٔ�حسن وضعیة من �ح�ة اجلودةا�يل
ٕاذن ٔ�وال هاذ الرب�مج ف�ه ٕاصالح إالطار القانوين �لمهن الس�یاح�ة، 

 80.14وتنذ�رو يف هذا إالطار مرشوع قانون توزیع أ�سفار وتفعیل قانون 
اء ا�يل هو قانون �م �دا واملتعلق �ملؤسسات الس�یاح�ة ؤ�شاكل إالیو 

الس�یا� أ�خرى، ا�ي هيدف ٕاىل تعز�ز جودة اخلدمات الس�یاح�ة 
  .و�ك�یف نظام تصنیف الف�ادق مع م�طلبات السوق

ما غنبقاش �شوفو سوى الب��ات التحتیة، ولكن ٕاذن الیوم فالتصنیف 
ا�يل یبدا الساحئ ا�يل ما ) visiteur mystère(ٔ�یضا اخلدمات واك�ن ذاك 

�لف�ادق �ش ی��قن راه اخلدمات ٔ�یضا يف مييش �ادي ا�يل  معروفش،
املس�توى مايش �ري الب��ات التحتیة، وهذا القانون �م �دا، ود� �دامني 

  .يف ٕاطار تفعلیه
�نیا، دمع املقاوالت الس�یاح�ة، ونعترب ٔ�مه حتدي يف القطاع هو متویل 
جتدید وٕا�ادة ت�ٔهیل مؤسسات إالیواء املوجودة واملش�تغ� �الیا يف �ا� 

تن�دمو �ش نعاود �شوفو الوضعیة  )Novotel(��ة، حبال د� ذاك س 
د�لو �ش �كون م�طبق، ؤ�یضا التكو�ن، ٕاذن هذا �م �دا وتن�دمو �ىل 

د�ل املعاهد ا�يل عند� حتت الوزارة �ش ٕا�ادة النظر ٕاىل نظام  16ذاك 
  .التكو�ن احلايل ملوا�بة �اج�ات السوق

  .وشكرا

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

  .للكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :بنعزوز العز�زاملس�شار الس�ید عبد 
تنعتقد ٔ�نه هاذ املقاربة د�مك يف احلكومة ما غتحس�نوش جودة الس�یا�ة 
املنتوج الس�یا� الس�یدة اكتبة ا�و�، ٔ�عتقد املقاربة �اطئة، ٔ�نه حتق�ق 

�ال، یعين املؤسسات الف�دق�ة، اجلودة ما ت��علقش فقط بب��ة �س�تق 
ت��علق بوا�د العدد د�ل أ�مور مبا فهيا ب��ة اس�تق�ال املؤسسات، ولكن 
ت��علق أ�مر �خلدمات، هاذ اخلدمات تی�ٔدیوها عامل، هاذ العامل �اصنا 
حنس�نو الوضعیة د�هلم، �اصهم �كونوا يف ٔ�وضاع اج�عیة مرحية �ش 

وا معه مز�ن، �اص احملیط، احملیط �اص �س�تق�لوا الزبون مز�ن ویتعامل
�كون ف�ه املرافق، ٔ�نه املرافق والفضاءات العموم�ة تندرج مضن املنتوج 
�لك، هاذ الفضاءات وهاذ املرافق شكون ا�يل تیوفرها؟ توفرها امجلا�ة، 
املصاحل اخلارج�ة د�ل احلكومة، �يق القطا�ات، معناه �كون وا�د النوع 

  .الس�یاسات يف هاذ ا�ال د�ل التاليق د�ل
انتوما �ٓش تد�روا يف هاذ اليش؟ واش ساهر�ن �ىل ٔ��مك ت�سقوا ما بني 
هاذو اكملني ا�يل تیوفروا اجلودة؟ وال ٔ�نه العینني د�لمك مر�كز�ن فقط �ىل 
املؤسسة الف�دق�ة؟ زعام شوف راه اك�ن بعض املؤسسات الف�دق�ة ا�يل 

، راه تیجیوا لها الز��ن وال الزبون فهيم اجلودة هاذوا(De luxe)ذا�يش 
  .من الطا�رة ��ا�ل وتیخرج �مييش

اح�ا �هنرضو �ىل املؤسسات والفضاءات د�ل التخیمي، �اصة اح�ا 
الیوم يف العط� الصیف�ة ت��ذا�رو �ىل الس�یا�ة الشاطئیة، ا�يل �مييش لها 

) Tourisme de masse(�ىل  الشعب، ا�يل �مييش لها امجلهور، �هنرضو
واش تد�روا ف�ه يش جمهود؟ ٔ�� نقول � من د� یعين اجلودة عیانة �زاف، 
عیانة �زاف، وهاذ املقاربة �ش تتذا�ري، الس�یدة اكتبة ا�و�، ٔ�بعد ما 

  .�كون �ىل حتق�ق اجلودة
  .ٕاذن یعين ٔ�� تنظن س�تخیبون ظن املغاربة يف هاذ أ�مر

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا
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  .تبة ا�و�اللكمة �لس�یدة اك

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

أ�مل ا�يل تعطیو لنا ت�شكرمك، اح�ا تن�دمو �ىل الشعب واح�ا 
تن�دمو �ىل التكو�ن ا�يل �لكمنا �لیه وتن�دمو ٔ�یضا �ىل هاذ القانون ا�يل 

لیه تی�ٔسس �ىل اخلدمات، ٕاذن اح�ا تن�دمو �ىل هاذ اليش لكو �لكمنا � 
وتن�دمو �ىل الشعب، وتن�دمو مع اجلهات املعنیة �ش �كونو ب�ٔقرب ما 
�كون من اجلهات، ح�ث هاذ اخلدمة د�ل الس�یا�ة يه �دمة حملیة، ما 
ميك�لهاش ختدم من الر�ط، ٕاذن د� در� وا�د احلاكمة يف خمتلف اجلهات 

مو مع اجلهات ومع السلطات احمللیة �ش خندمو بصفة قریبة من �ش خند
  .املؤسسات، الت�ش�یط ؤ�یضا مؤسسة إالیواء

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

السؤال الثاين موضو�ه، وضعیة مؤسسات التكو�ن التابعة لوزارة 
الس�یا�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة 

  .اطیة �لشغل لتقدمي السؤالا�ميقر 

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

جل�ٔت وزار�مك ٕاىل القطاع اخلاص من ٔ��ل تدبري مراكز التكو�ن التابعة 
  .لوزارة الس�یا�ة

�ا �سائلمك، الس�یدة اكتبة ا�و�، �ىل الوضعیة احلالیة لهذه املؤسسات 
  .هبذه املؤسساتعات املرتتبة �ىل وضعیة الشغی� و�ىل التب

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

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

  .الس�یدة الرئ�سةشكرا 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  .ك�شكر الس�یدة املس�شارة احملرتمة لطرح هذا السؤال
ٕاذن بدایة البد من ال�ت�ٔ�ید �ىل ٔ�نه مل یمت اختاذ ٔ�ي قرار �ريم ٕاىل 
تفویت معاهد التكو�ن الف�ديق والس�یا� التابعة لقطاع الس�یا�ة، ٕاذن هاذ 

  .ما اكی�ش اليش ما عندوش يش صلب

لقد تقدمت الوزارة يف ٕاطار �ر�مج رشاكة املمول من طرف �ر�مج 
ب�ٔربع عروض هتم مراكز التكو�ن املهين ) MCC(حتدي أ�لف�ة أ�مر�يك 

  :وبطن�ة، هتدف ٕاىل الف�ديق بورزازات، �حملمدیة، �سال،

املسامهة يف حتسني جودة التدریب ومالءم�ه الح�یا�ات القطاع  -
 ل تعز�ز مرونة واس�تقاللیة مؤسسات التدریب؛اخلاص من �ال

تدبري مراكز التدریب يف ٕاطار الرشاكة بني القطاع العام والقطاع  -
 اخلاص؛

ؤ�یضا ٕا�ادة ت�ٔهیل مراكز التدریب من منوذج ٕاداري تقلیدي  -
ٕاذن هاذ . ید�ره القطاع العام مبفرده ٕاىل منوذج �سامه ف�ه القطاع اخلاص

  .اليش ا�يل اك�ن
دور القطاع اخلاص يف احلرص �ىل مالءمة التكو�ن مع  وس�متحور

احملیط املهين، يف املشاركة يف حتدید اح�یا�ات التكو�ن، يف املشاركة يف 
ح�ث القطاع .. اخ�یار وتوج�ه املرحشني، يف املشاركة يف ٕا�داد وتنف�ذ

اخلاص هو ا�يل �ی�دم هاذ الناس، ٕاذن �م �ش �رش�وه يف هاذ التكو�ن 
  .و من اجلودة يف املؤسسات وعند القطاع اخلاص�ش �رفع

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن وزارة الس�یا�ة تبقى يه املالكة ملعاهد �كو�ن 
الف�ديق والس�یا� من ح�ث العقار واملباين واملعدات وحقوق امللك�ة 
الفكریة والصناعیة و�ريها، واليت س�تحتفظ بوضعیهتا القانونیة مكصاحل �بعة 

طریقة مس�تق�، كام س�یحتفظ املوظفون احلالیون هبذه ��و�، مسرية ب
  .املراكز يف ٕاطار الوظیفة العموم�ة املد�ر من طرف قطاع الس�یا�ة

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  . شكرا

  .المكة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
�ات ا�يل اعطیتوها، ما عرف�اش شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل التوضی

الس�یدة اكتبة ا�و� كتقول لنا ما اختذ حىت يش قرار يف الوقت ا�يل اح�ا 
ا�يل توقعوا مايش مازال ما اختاذش القرار،  (les conventions)عند� 
�ام، - �ش �كون هناك رشاكة قطاع �اص) les conventions(توقعوا 

لف�ة، ؤ�ن� ا�ٓن مقدمون �ش ��ذوا بضع دوالرات من حساب ا�ٔ 
و�رسعون اخلطى �ىل خوصصة هذه املعاهد اليت تعترب مقوم من مقومات 
الس�یا�ة �ملغرب، وا�يل خرجت وا�د العدد د�ل أ�طر د�ل الس�یا�ة، 
�رسعون اخلطى �ش حتولوها من مؤسسة مسرية بطریقة مس�تق� ٕاىل ٔ�نه 

  .تعطیوها �لقطاع اخلاص �ش یبدا �سريها
ٔ�حرى �مك �ىل أ�قل ٕاىل ٔ�ن� مق�لني �ىل هاذ اليش، �ىل أ�قل اكن ا

ف�حوا حوار مع املعنیني �ٔ�مر، ف�حوا حوار مع النقا�ت أ�كرث متثیلیة يف 
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ممكن هام یعطومك ٔ�فاكر ٔ�حسن .. القطاع، �شاوروا معهم، شوفوا ٔ�ش�نو يه 
  .من أ�فاكر ا�يل ٔ�ن� �ایب�هنا

س�یدة اكتبة ا�و� اح�ا كنا بغینا الس�ید لكن الس�یدة الوز�رة، ٔ�و ال 
الوز�ر �كون �ارض، ٔ�ن هاذ املشلك د�ل احلوار ما اكی�ش �ري مع هاذ 
النقابة د�ل املعاهد، اك�ن مع حىت اح�ا طلبا � حوار مع الرشكة د�ل 

)SWISSPORT( طلبنا � حوار مع)L’ONDA ( د السا�ة ما�
قطاع ما ميك�ش ی�سري بطریقة اكی�ش الس�ید الوز�ر ساد الب��ان، وال

  .ٔ��ادیة
ف��، اح�ا كنطلبو م�مك الس�یدة اكتبة ا�و� ٔ��مك تق�ل ما تقدموا �ىل 

 4هاذ اخلطوات ا�يل ٔ�قدم�وا �لهيا وا�يل ا�ٓن رامك كتطبقوها و�ا درتوا �ري 
رامك �ادیني للكيش، ف�� اح�ا كنهبومك وكنطلبو م�مك ٔ��مك حتافظوا �ىل هاذ 

  .رافق د�ل ا�و� مسرية بطریقة مس�تق�املعاهد مك
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� يف ٕاطار التعق�ب

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

ویت ملعاهد التكو�ن الف�ديق ٕاذن حبال ا�يل قلت ما اكی�ش يش تف
ٕاىل شف�یوا يش رشااكت حبال ا�يل �لكمت �لیه . والس�یا� �لقطاع اخلاص

هاذ الرشاكة راه رشاكة يف ٕاطار ٕا�داد الربامج، يف ٕاطار توج�ه املرحشني، 
هاذ اليش هو ا�يل اك�ن فهاذ الرشاكة، وهاذ اليش مز�ن �لقطاع، ح�ث 

اح�یا�ات السوق، ٕاذن هاذ اليش هاذ التكو�ن �اصو �كون م�دمج مع 
مز�ن ما اكی�ش يش تفویت وال يش �ا�ة وهاذ اليش ا�يل كتلكموا �لیه 

  .ما اكی�ش

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

والسؤال الثالث موضو�ه، ربط مطار فاس مبختلف العوامص إالفریق�ة، 
تقاليل �لو�دة والتعادلیة اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س� 

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  الس�یدات الوز�رات والس�ید الوز�ر،
  زماليئ أ�عزاء،
  الس�یدة الوز�رة،

ال خيفى �لیمك ا�ور التارخيي واحلضاري ا�ي حظیت به مدینة فاس 

العمق إالفریقي، ويه حمج  �عامصة �لغرب إالساليم وانف�ا�ا لقرون �ىل
ملیون  400لك املن�س�بني �لزاویة التی�انیة، وا�ي یفوق �ددمه ٔ�كرث من 

  .تی�اين
فااله�م �ربط فاس �لعوامص إالفریق�ة م�ارشة س�سامه يف بلوغ 
أ�هداف املسطرة يف جمال اس�تقطاب الس�یاح، ویدمع �نف�اح �ىل 

  .ةٕافریق�ا، وفق التوجهيات امللك�ة السام�
هل تنوي احلكومة ربط فاس �لعوامص : �ا �سائلمك الس�یدة الوز�رة

  إالفریق�ة وا�ولیة لتحق�ق أ�هداف الس�یاح�ة امل�شودة؟
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
أ�جواء  (OPEN SkY)س�یاسة  2004فعال، ت�ىن املغرب م�ذ 

املف�و�ة، ا�يل حق�قة سا�دت قطاع الس�یا�ة بوا�د الطریقة �مة �ش 
اكن نوصلو امحلد � لهاذ �رتفاع ا�يل عرف�اه، وهاذ اتفاق أ�جواء املف�و�ة 

، �ٕالضافة ٕاىل اتفاق�ة ثنائیة مع �دة دول 2006مع �حتاد أ�وريب يف 
  .ٔ�مر�ك�ة و�ٓس�یویة وٕافریق�ة ٔ�یضا

�ل�س�بة ملدینة فاس، وفاس راه عرفات �دد الس�یاح الوافد�ن عن 
�دد  %50ٔ�شهر ارتفع ب�ٔكرث من  5يف  2018طریق اجلو ارتفا�ا يف 

يش بفضل هاذ الس�یاسة د�ل الس�یاح ا�يل �اوا عن طریق اجلو، هاذ ال
ارتفعوا ب  2018أ�جواء املف�و�ة ا�يل مدینة فاس اس�تفادت مهنا ويف 

  .الس�یاح ا�يل �او عن طریق اجلو م�ارشة ملدینة فاس 35%
ٔ�ما �ل�س�بة �لقارة إالفریق�ة تتوفر اخلطوط امللك�ة املغربیة �ىل ش�بكة 

فریق�ة ا�يل �متكن من و�ة إ  33قویة �ربط حمور ا�ار البیضاء ب�ٔكرث من 
  .ملیون د�ل املسافر�ن س�نو� 2نقل ٔ�كرث من 

خبصوص ف�ح خطوط جویة م�ارشة بني فاس والعوامص إالفریق�ة، اح�ا 
م�فقني معك هاذ اليش �م �دا، خصوصا �لب�ان املنف��ة �ىل الزاویة 
التی�انیة، والوزارة تعمل �ىل ربط فاس بدااكر ٕان شاء هللا، وهاذ اليش 

لسلطات الس��غالیة ا�يل اح�ا تنطلبومه �ش �زیدوا لینا وا�د الرخصة �
رخص ا�يل ت�س�تغلها اخلطوط امللك�ة اجلویة،  �5ش ميك�وا ح�ث اك�ن 

ابغینا وا�د الرخصة زایدة �ش ند�روها �ىل مدینة فاس، ؤ�یضا تن�دمو 
ة �مة ا�يل اك�ن وا�د الساكن ب���ري�" اكنو"ك �ىل عوامص ٕافریق�ة ٔ�خرى، 

  ..ت��ع هاذ الطریقة التی�انیة وا�يل �متة �ش جتي لفاس ومايل و�زافا�يل 
  .اح�ا م�فقني معمك وتن�دمو �ىل هاذ اليش
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  .وشكرا

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :سلیغوة احلسناملس�شار الس�ید 
  .ٕالیضا�اتشكرا الس�یدة الوز�رة �ىل هاذ ا

، هناك ز�دة يف إالطار الس�یا� مبدینة %100ٔ�وال ٔ�� م�فق معك 
فاس، و�لك رصا�ة ٔ�ح�ا تنعرتفو ��هودات ا�يل تتقوموا هبا، ولكن يف 
ٕاطار ا�ول الغربیة وأ�وربیة، اح�ا ت��لكمو يف ٕاطار ا�ول إالفریق�ة، اح�ا 

س�یا�ة بصفة �امة اك�ن وا�د �نفراج ميكن يل نقولها � يف ٕاطار ال 
ومبدینة فاس بصفة �اصة، والس�� يف لك ما تتقوموا به وهاذ التغیري 
أ��ري �لمك�ب الوطين �لس�یا�ة ا�يل ٔ�عطى وا�د �نفراج، ٔ�عطى وا�د 

  .�رتیاح لر�ال الس�یا�ة
  الس�یدة الوز�رة،

ملیون  20جللب  20/20كام تتعرفوا ٕاسرتاتیجیة وزارة الس�یا�ة د�ل 
رفوا املبادرة امللك�ة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه ساحئ، وتتع

هللا، �نف�اح �ىل العمق إالفریقي، هاذ إالطار لكو ا�ور التارخيي ا�يل 
تتلعبو مدینة فاس يف املبادالت الت�اریة مع ٕافریق�ا هاذ اليش �رخيي، ٕاىل 

ملیون ٔ�كرث  400ما اك�ش وا�د ا�هود يف ٕاطار �ش ميكن لنا جنلبو ذاك 
ملیون تی�انیني يف مدینة فاس �خلصوص، راه �نطالقة �اصها  400من 

  .�كون من مدینة فاس والس�� الس��غال
راه �لكمت ق�ی� �ىل الت�ٔهیل ممتاز، �لكمت �ىل اخلدمات ممتاز، ولكن 
راه �اص وا�د ا�فعة، ؤ�� م��ٔكد �ن �ادي نوصلوه ٔ�ن هناك نیات 

ل املك�ب الوطين �لس�یا�ة، ٔ�� م��ٔكد ب�ٔن هذا اخلط حس�نة، والتغیري د�
د�ل الس��غال �ادي خيرج، ٔ�نه �ادي یعطي انطالقة س�یاح�ة ملدینة 
فاس، ما تصور�ش ا�يل �الیا لك، ميكن يل نقول �، وان� تتعرفوا الوضع 
ما يش �ري الس�یا�، ال الوضع �ج�عي مبدینة فاس وال �ق�صادي، 

  .�يل ميكن لها �ادي تنقدوميكن الس�یا�ة ا
لهذا تنطلبو م�مك مرة ٔ�خرى الس�یدة الوز�رة �ش ��ذوا هاذ امللف 
�لك �دیة وما نبقاوش عوالني �ىل ا�ول الغربیة وأ�وربیة، ننفاحتو �ىل 

  .ا�ول إالفریق�ة والس�� مدینة فاس

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .ق�باللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� يف ٕاطار التع 

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

شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ اللكامت، واح�ا م�فقني معه 
  .وس�نواصل
  .وشكرا

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  . شكرا، و�شكر الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا

�لسؤال املو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن، وموضو�ه إالجراءات  ون��قل
وذوهيم، اللكمة ٔ��د السادة  لتو�داملت�ذة �لتخف�ف من معا�ة ٔ�طفال ا

  .املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :اف�الل �رميةاملس�شار الس�ید 
  .الس�یدة الرئ�سة

  الس�یدات الوز�رات احملرتمات،
  لسادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات وا

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
كام ال خيفى �لیمك فٕان أ�طفال املصابني �ضطراب التو�د وذوهيم 
یع�شون معا�ة �برية، تتضاعف �س�ب التاكلیف الباهظة اليت حيتا�ا 

  .هؤالء أ�طفال �لعنایة هبم
من طرف  ما يه إالجراءات املت�ذة: �ا، �سائلمك الس�یدة الوز�رة

  الوزارة �لتخف�ف من معا�ة هؤالء أ�طفال وذوهيم؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�یدة �س�مية احلقاوي وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة 
  :�ج�عیة

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
ة �ىل طرح هذا السؤال ذي أ�مهیة شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتم

البالغة، �ىل اعتبار ٔ�ن أ�رس اليت من بني ٔ�عضاهئا خشص يف وضعیة ٕا�اقة 
يف الواقع تعاين معا�ة �برية، والبد ٔ�ن نؤكد �ىل ٔ�ن هناك ٔ�نواع يف إال�اقة، 
لكن ٔ��د أ�نواع املتعبة �دا �لوا��ن واليت تعرف خصاصا �بريا من ح�ث 

غطیة اح�یا�ات أ�طفال يف وضعیة التو�د، هاذ إال�اقة توفر اخلدمات لت 
  .ا�يل يه ٕا�اقة التو�د

انطالقا من التقر�ر ا�يل نتج عن طبعا اح�ا تن��یو القرارات د�لنا 
البحث الوطين لٕال�اقة، وكذ� ما خيص التو�د �ىل و�ه اخلصوص ا�يل 

  .�2014ا ن���ة املؤمتر ا�ويل ا�ي نظمناه خبصوص التو�د س�نة 
�� اختذ� مقاربة متیزيیة بعض اليشء من ٔ��ل حتسني وضعیة 
أ�طفال يف وضعیة التو�د، ومهنا ٔ�ن �رفع ا�مع اخلاص �متدرس أ�طفال يف 
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وضعیة ٕا�اقة بوا�د الز�دة �زید عن ا�مع ا�صص لٔ�طفال يف وضعیة 
 .درمه 1500ٕا�اقة معوما، ح�ث ميكن ٔ�ن تصل ٕاىل 

ص املهول الوجود يف املوارد ال�رشیة املتخصصة يف كام ان�هبنا ٕاىل اخلصا
إال�اقة، ولكن املتخصصة يف التو�د يه ٔ�قل �ك�ري مقارنة مع إال�اقات 
أ�خرى، �� ركز� �كوی��ا فهاذ ا�ال هذا �ش خنرجو وا�د العدد من 
املتخصصني يف هذا ا�ال، والیوم عند� وا�د ا�راسة ا�يل كتقول ب�ٔن 

نني يف هذا ا�ال الیوم وا�د احلا�ة مل�ة، ٔ�ن ا�ٓ�ء اك�ن ا�يل �كو�ن املكو 
�یخرج ك�رشي هاذ التكو�ن من اخلارج �ش جيي یتعامل مع أ�طفال يف 

  .وضعیة التو�د
كذ�، عند� نقص يف املربیني املكونني، فالوزارة الیوم يه مش�تغ� 

�رشیة اخلاصة يف ليك توفر هاذ اخلدمة بتكو�ن املكونني وتوفري املوارد ال 
  .جمال التو�د

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  . شكرا الس�یدة الوز�رة

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة �رمية اف�الل
شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل جوا�مك و�ىل ا�هودات املبذو� من طرف 

معوما، و�ملصابني  وزار�مك �لهنوض بوضعیة أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة
  .�ضطراب التو�د خصوصا

  .ومع ذ� مازال هؤالء أ�طفال ؤ�رسمه یعانون يف مصت
كام تعلمون الس�یدة الوز�رة، هناك غیاب ٕاحصائیات حول �دد 
املصابني �ضطراب التو�د، واملعروف ٔ�ن هناك �زاید يف احلاالت، وقد 

ویصعب ٕاحصاء  �ىل ا�ٔكرث، 500ٔ�لف �ا� �ىل أ�قل و 350تصل ٕاىل 
�دد املصابني ٔ�ن �دد من أ�رس ت�سرت عن مرض ٔ�بناهئا، یعتربونه من 
الطابوهات املسكوت عهنا، يف �ني ٔ�ن أ��لبیة الساحقة من أ�رس ال 

  .تعرف ٔ�ن طفلها مصاب �ضطراب التو�د
ٕاذن البد من �ه�م جبودة ال�شخیص ؤ�ن �كون هذا ال�شخیص 

ل�س�بة �لعالج ویعطي نتاجئ ج�دة، كام ٔ�ن م�كرا، ٔ�ن هذا �م �دا �
املصاب �لتو�د حيتاج ٕاىل املرافقة العالج�ة كام �اء يف �ممك، وهذا 
املصاب �لتو�د حيتاج ٕاىل مرافقة �الج�ة وهاذ املرافقة كتد�ل فهيا املراق�ة 
النفس�یة وم�ابعة السلوك، وهذا ملكف �دا وال ید�ل يف ٕاطار التغطیة 

  . تضطر أ�رس لتحمل لك هذه املصاریفالصحیة، و�لتايل
ومن ٔ��رز ما تعانیه ٔ�رس املصابني �لتو�د هو �دم ق�وهلم يف املدارس 
العموم�ة وحىت اخلاصة ٕاال �رشوط، واملشالك كذ� اليت تعاين مهنا أ�رس 
يه انعدام ٔ�خصائیني يف تعدیل السلوك ؤ�خصائیني يف احلركة، �ا هناك 

  .ز ٕادماج �اصة �ملصابني �ضطراب التو�د�ا�ة ماسة ٕاىل �لق مراك
مفثال جند هذه املراكز يف املدن الكربى فقط، فامجلعیات اليت �سهر 

�ىل �س�یريها ٔ��ات و�ٓ�ء أ�طفال املصابني هام ا�يل �یتلكفوا هباذ امجلعیات 
ا�يل معلت الوزارة اتفاق�ة " ال� مرمي"�البا، م�ال يف طن�ة عند� مركز 

ملیون د�ل ا�رمه، ولكن  1.2ة الص�ة، الوزارة الزتمت معه ومع وزار 
وزارة الص�ة اكنت الزتمت بتوفري مجمو�ة من أ�طباء أ�خصائیني، ولكن مل 

  .تف بذ� وهذا �ربك معل املركز
الطاقة �س��عابیة " أ�مل"وكذ� هناك مركز �ٓخر �سريه مجعیة 

د�ل أ�طفال ا�يل  400ا طفل، والحئة �نتظار فهيا تقریب 60د�لو كتفوق 
�ی��ظروا، وهاذي كتعمتد �ىل الترب�ات فقط و�ددة �ٕال�الق يف ٔ�ي 

 .وقت
  .شكرا

 :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
الس�یدة املس�شارة �ىل �ه�م هبذا املوضوع د�ل ٔ�وال بغیت �شكر 

التو�د د�ل أ�طفال، وبغیت نقول ب�ٔن الس�یاسة العموم�ة املندجمة ا�يل 
وضعهتا الوزارة وكتنخرط فهيا مجیع القطا�ات احلكوم�ة، كت�ين الیوم الرهان 

  . د�لها يف جمال إال�اقة �ىل ال�شخیص املبكر
ا وبني وزارة الص�ة، ولكن بغیت ن�ٔكد طبعا يف ذ� معل مشرتك بی��

مرة ٔ�خرى، ؤ�ن� صادق�وا �ىل القانون إالطار وكذ� اطلعمت �ىل الس�یاسة 
العموم�ة، ال نت�ىن مقاربة طبیة، حنن نعمتد مقاربة حقوق�ة �متكني هؤالء 
أ�طفال من اخلدمات الرضوریة، وعند� وا�د الرشاكة �مة �دا مع ا�متع 

زنيك ال�م ا�يل قالت الس�یدة املس�شارة، مازال عند� املدين، ؤ�� ك
مشوار طویل ليك نقدم اخلدمات الرضوریة لهاته الف�ة من أ�طفال يف 

  .وضعیة ٕا�اقة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  . شكرا، �شكر مجیعا الس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتا

لصنا�ة السؤال أ��ري يف �دول أ�عامل، مو�ه لك�ابة ا�و� امللكفة �
التقلیدیة، وموضو�ه �زوید التجمعات احلرف�ة مبعدات إالنتاج ووسائل 
الوقایة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي 

  . السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد الرحمي المكیيل
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  الس�یدات الوز�رات،

  الوز�ر،الس�ید 
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  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

تلعب التجمعات احلرف�ة ٔ�دوار اق�صادیة واج�عیة وتضام�یة، و�سامه 
يف �لق قطاع اق�صادي ذي �ذور اج�عیة قویة، �� فٕان العدید من 

ائل احلرف حتتاج ٕاىل دمع واملسا�دة، �اصة بزتویدها مبعدات إالنتاج ووس
  .الوقایة هبدف تطو�رها وحام�هتا من �نقراض

يف هذا الصدد، �سائلمك الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، عن ما يه 
التدابري اليت س���ذوهنا لزتوید التجمعات احلرف�ة مبعدات إالنتاج ووسائل 

  الوقایة؟
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .�ىل السؤالاللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة 

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

  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال

�اطر هذا ٔ�وال موضوع ا�مع التقين هذا موضوع وكذ� الوقایة من ا
مايش موضوع �دید �ىل الوزارة، ولك�ه هذا موضوع ید�ل يف صلب 
اه�ماتنا ويف صلب الربامج اليت �ش�تغل �لهيا، فالیوم ا�مع التقين هو ٔ��ید 
كام ذ�رمت مجمعات الصنا�ة التقلیدیة والب��ات التحتیة �لصنا�ة التقلیدیة 

تاج، تطو�ر املواد أ�ولیة حتتاج ٕاىل م�ل هذا ا�مع، ٔ�ن الیوم تطو�ر إالن 
وكذ� اخ�صار املسافات �ل�س�بة �لصناع والصانعات، ٔ�ن الیوم س�یاسة 
ا�مع يه قامئة يف العدید من املدن املغربیة، وطبعا ٔ�ن سؤالمك ف�ه شقني، 

  .الشق الثاين مرتبط �لوسائل د�ل الوقایة من ا�اطر
ن الیوم بصدد موضوع الوقایة من ا�اطر كذ� موضوع �م، وحن

إال�داد ٕالطالق مح� وطنیة من ٔ��ل التحس�س ��اطر املرتبطة ببعض 
احلرف التقلیدیة ووضع التدابري ووضع ٔ�د� من ٔ��ل حامیة العاملني يف هذا 

  .القطاع

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  . شكرا

  .للكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :مساملس�شار الس�ید عبد الكرمي اهل
شكرا الس�یدة الوز�رة، احلق�قة السؤال د�لنا عریض ٔ�ن هاذ ثالثة 
دقائق ما كف�اش لنقاش املوضوع د�ل احلرف�ني، هاذ الف�ة العریضة د�ل 
ا�متع ا�يل كتلعب وا�د ا�ور �د، �د �م يف ا�متع واحلفاظ �ىل 

د�هلم  الصنا�ات التقلیدیة بوا�د الصمت، مفهنم العدید ميارسون املهن
بصمت وحتت معا�ة وضغط ظروف اج�عیة قاس�یة من �راء ال احملالت 

  .ا�يل ��رسوا فهيا املهن وال السكن الرئ�يس د�هلم
خفاص تد�ل د�ل الوزارة الس�یدة الوز�رة، �شلك رسیع، ٔ�ن هاذ 
املوضوع �د �د �م، و�اصة ٔ�ن يف الظروف الراهنة ٔ�ن ا�متع �یعرف 

�د البطا�، خفاصنا �یفاش نوا�بو هاذ الف�ة العریضة من وا�د أ�زمة، وا
ا�متع وحنافظو �لهيا بدمعها جبمیع املس�تلزمات، ما هو تقين ووسائل كذ� 
��مع حىت �ش یؤدي الوظیفة د�لو فوا�د الظروف ج�دة ویقدم وا�د 
املنتوج �شلك ج�د وجبودة �الیة، مث التحس�س د�هلم حىت ال یصابوا 

 . مجمو�ة من أ�مورب�ٔمراض و 
فالرهان د�لنا، الس�یدة الوز�رة، كفریق ٔ��مك �وزارة تف�حوا نقاش مع 
رؤساء الغرف �ىل مس�توى اجلهات و�كونوا رشااكت معهم �شلك �دي، 
وهناك مؤسسات ا�يل مس�تعدة ��مع، �واك� الشامل وواك� اجلنوب يف 

�ات الرتابیة لفائدة اجلنوب واملؤسسات اجلهویة وا�الس إالقلميیة وامجلا
هؤالء احلرف�ني ا�يل �یلعبوا وا�د ا�ور، ال يف تلمیع صورة الس�یا�ة، ٔ�ن 
ملا ك�شوف ا�ٓن هاذ القا�ة ا�يل اح�ا فهيا والصورة الرائعة د�ل املنصة، 
فهذا ن���ة ذاك احلريف ا�يل ك�ش�تغل بصمت لیل وهنار، خفصنا ٔ�كرث من 

  .جمهود
ٕاقلمي، فٕاىل �اولنا  74هات ٕاىل شف�ا فالغرف كذ� �ىل مس�توى اجل 

 5ٕاقلمي �ىل دور لك س�نة ففي ظرف  16حنللو وا�د املشلك يف لك 
س�نني غنكونو �لینا مشلك د�ل املغرب ووفر� لهاذ الناس  6س�نني وال 

ظروف �د مواتیة �لعمل د�هلم مب�ش�ٓت د�هلم ا�يل غتكون كتضمن هلم 
ا�ور د�لمك من �ري الزتوید الكرامة د�هلم د�ل �ش�تغال، وكذ� 

�ملعدات والوقایة، فكذ� حىت املسا�دة يف ال�سویق، وهذا هو الرشط 
أ�سايس، ٔ�ن �ش یمت رفع املعا�ة والظروف �ج�عیة د�هلم هو 

  .املسا�دة يف ال�سویق
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .�ىل التعق�باللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� �لرد 

لتقلیدیة الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة ا
  :لكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عيمو�ق�صاد �ج�عي 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .شكرا لمك الس�ید املس�شار
ذا ٔ�وال فعال ٔ�تفق معمك ؤ�تقامس معمك ب�ٔن موضوع الصنا�ة التقلیدیة ه

الیوم �روة وطنیة والصنا�ة التقلیدیة من �الل ٔ��داد الصناع والصانعات، 
الیوم هذا قطاع مشغل �م�یاز يف بالد�، هذا قطاع �یضمن ٔ�وال اس�متراریة 
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املنتوج الثقايف، ٔ�ن الصنا�ة التقلیدیة الیوم يه سفرية املغرب يف العدید 
غربیة هذا يشء نعزت به من ا�ول، املنتوج التقلیدي هو سفري احلضارة امل

وی��غي ا�زتاز املغاربة مبنتو�م التقلیدي، هو مد�ل رئ�يس ٕال�ادة �عتبار 
  .لهذا القطاع

م�ني كنقول ��زتاز و�ف��ار، یعين من �الل �س�هتالك، من 
�الل �ه�م هباذ املنتو�ات، ؤ��ید الیوم كنالحظو وا�د ا�ینام�ك�ة من 

ة يف خمتلف م�اطق املغرب، هناك دینام�ك�ة �برية �الل املعارض املوجود
وهناك ٕاق�ال �بري ومزتاید �لمواطن املغريب �ىل اس�هتالك هاذ املنت�ات 

  .و�ىل حضورها، نظرا لرمز�هتا الثقاف�ة واحلضاریة
طبعا، اح�ا فالوزارة الیوم مجمعات الصنا�ة التقلیدیة ا�يل يه الیوم 

مجمعات كتب�هيا ا�و� وك�س�تغلوها مجمعات �لحرف�ني، و�ملناس�بة هذه 
  .وك�س�تافدوا مهنا

هناك جمهود �بري �ىل املس�توى الوطين ا�يل كتبذلوا الوزارة ل�س 
لو�دها، ولكن مع رشاكهئا من اجلهات ومن امجلا�ات الرتابیة، ٔ�ن الیوم 
الصنا�ة التقلیدیة يه مايش فقط مه �لوزارة، ولكن الصنا�ة التقلیدیة يه 

  . اربة، و�لتايل فامجلا�ات الرتابیة كتقوم كذ� ��ور د�لهامه للك املغ

اك�ن جمهود �بري ا�يل �اصنا �ش�تغلو �لیه مجیعا، هو الیوم القانون د�ل 

تنظمي هاذ احلرف، ٔ�ن ما ميك�لیناش نطورو املنظومة د�لنا يف غیاب 

�لیه وهو احلاكمة ا�يل يه يف مقدمهتا القانون، القانون الیوم اح�ا ك�ش�تغلو 

  .يف مرا�� أ��رية لتطو�ر هذا القطاع وتنظمي هذا القطاع

هذا من �انب، من �انب �ٓخر البد الیوم اك�ن اش�تغال �ىل مس�توى، 

�لكمتوا �ىل ا�اطر، �لكمتوا �ىل ال�سویق، اح�ا الیوم ك�ش�تغلو يف 

املرا�ل أ��رية ٕالخراج مح� ودالئل واحضة جبمیع وسائل السمعي 

ش فعال �رشدو الصناع د�لنا، ولكن �اصنا نثريو �ن��اه ب�ٔن البرصي، �

الیوم ٔ��رمت موضوع د�ل املعدات، اك�ن مشلك ٔ�ن يف مجمو�ة د اجلهات 

  .اكینة معدات ولكن تطو�رها �اصو فكر تعاوين

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة

  . شكرا، �شكر الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا

  .شكرا ملسامهتمك مجیعا

  .فعت اجللسةور


