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 ).م2018 یولیو 24(هـ 1439 القعدةذو  10 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس رئ�سل ق�وح، اخللیفة أ�ول الصمداملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
�ق�قة او  ثانیة، ٕابتداء من السا�ة ال �قةدق  عرشة ثالثتان و ساع : التوق�ت

  .السادسة والثالثني بعد الزوال
  .أ�س�ئ� الشفهیة ةم�اقش: �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد ق�وح، رئ�س اجللسة
�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ىل 

 .ٔ�س�باطه املیامني
  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  ر�ن احملرتمون،الس�یدات والسادة املس�شا
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

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، 
ٔ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس�ید ا

  .وٕا�ال�ت، اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

هنایة هذه  يف البدایة حنیط ا�لس املوقر ٔ�ننا س�نكون �ىل مو�د بعد
اجللسة مع �لسة �رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل النصوص 

- 2017اجلاهزة، وتعقهبا �لسة اخ�تام دورة ٔ��ریل من الس�نة ال�رشیعیة 
2018.  

كام توصلت الرئاسة مبراس� من رئ�س الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
اد الرتاب والتعادلیة یطلب من �اللها تغیري سؤال الفریق املو�ه لقطاع ٕا�د

تق�مي �ر�مج مدن "والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة، حول الوطين 
�لسؤال املو�ه لقطاع الش�باب والر�ضة حول معلیة " بدون صف�ح

  .التخیمي
ومبراس� �نیة من رئ�س فریق أ�صا� واملعارصة یطلب من �اللها 

دور الواك� ت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين حول 
  .احلرضیة يف تطو�ر م�ظومة التعمري �لعامل القروي ٕاىل �لسة الحقة

 24و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 
  :، فه�ي اكلتايل2018ٔ��ریل 

  ٔ�س�ئ�؛ 3: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 سؤ�؛ 23: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .�جوا 17: و�دد أ�جوبة الك�ابیة -
 .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ٕاذن، �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع 
ٕاصالح إالدارة والوظیفة العموم�ة، حول حتدیث إالدارة العموم�ة، سؤال 
مو�ه من طرف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل ٔ��د السادة 

  .یدات، تفضل الس�ید املس�شار احملرتموالس� 

  :املاكوي ر�ال س�یداملس�شار ال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر،
طبعا حتدیث إالدارة وٕاصالح إالدارة العموم�ة من أ�وراش أ�ساس�یة 

ٔ�ن لك إالشاكلیات ا�يل  واجلوهریة ٕاىل بغینا حنققو التمنیة يف بالد�،
ت��لكمو �لهيا عندها ارتباط �بري �ٕالصالح د�ل إالدارة، وال غرابة ٔ�ن 
�ال� امل� نرصه هللا يف اخلطاب العرش د�ل الس�نة املاضیة، یعين تقریبا 
�يق وا�د ٔ�س�بوع و�كون س�نة مرت �ىل هذا اخلطاب املهم، جلال� امل� 

د�ل إالدارة، و�شلك �ل�س�بة لنا وقف ف�ه �ىل املشالك وأ�عطاب 
  .مد�ل من مدا�ل إالصالح د�ل إالدارة

بغینا نعرفو، الس�ید الوز�ر، يف ٕاطار ٔ�یضا ما قا� �ال� امل� ب�ٔن 
  �اص التق�مي �كون م�ين �ىل النتاجئ دا�ل إالدارة العموم�ة؟

بغینا ٔ�یضا التق�مي م�ين �ىل النتاجئ د�ل ٔ�ش�نو معلت احلكومة يف هاذ 
لورش هذا، نعرفو الش توصلتوا �الل هاذ الس�نة؟ ؤ�ش�نو �ویني تعملوا ا

  �الل الس�نوات املق��؟
  .وشكرا

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

الس�ید محمد بنعبد القادر الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة ملكفا ٕ�صالح 
  :إالدارة و�لوظیفة العموم�ة

  .ا الس�ید الرئ�سشكر 
شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال املهم �دا يف ٕاطار مراق�ة 
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وتق�مي الس�یاسات القطاعیة والعموم�ة، وا�ي س�ی��ح يل الفرصة ولو يف 
ظرف و�زي ٔ�ن ٔ�تقامس مع ٔ�عضاء هذا ا�لس املوقر اخلطوط العریضة 

  .�خ�صار شدید لرؤیة ومقاربة احلكومة ٕالصالح إالدارة
، یتعني التدق�ق ب�ٔن املس�ٔ� يه ل�ست �لرضورة حتدیث إالدارة، ٔ�وال

ٔ�ن هذا املصطلح الت�دیث �اء يف وا�د الس�یاق اكن معروف ٔ�ش�نا هو 
املقصود بت�دیث إالدارة، ا�يل �اءت يف ٕا�راهات د�ل التدبري املزيانیايت 
 ود�ل �نف�اح �ىل القطاع اخلاص وٕاد�ال مفهوم د�ل التدبري العمويم

ا�يل حىت هاذ الوزارة اكنت  (new public management)اجلدید، 
�سمى الت�دیث يف وا�د ا�لحظة، ا�ٓن اح�ا يف إالصالح ومايش يف 

  .الت�دیث ا�يل هو تطو�ر من ا�ا�ل
اح�ا يف إالصالح ا�يل هو ٕاصالح توخ�نا ٔ�نه �كون حتویيل، ا�يل 

معطیات �دیدة  اتتحمكو تیحول ا�منوذج إالداري احلايل ٕاىل منوذج �دید، 
يه قوا�د احلاكمة اجلیدة ا�يل �اهبا ا�س�تور، وا�يل يه واحضة �دا، 

ٔ�یضا الثقافة اجلدیدة د�ل املواطنة واملرتفق راه موطن يف �الق�ه  اوكتحمكو 
  .�ٕالدارة �ادي یصبح عندو احلقوق �ىل إالدارة ٔ�یضا

وذج �دید، فاك�ن معطیات �دیدة كتجعلنا ٔ�ننا �اصنا ن��قلو من من
و�یفاش تفضليت، راه �ال� امل� راه ف�ح ٔ�فق واسع لهاذ ا�منوذج اجلدید، 
�� فاح�ا ميكن لنا نقولو اكینة رؤیة ا�ٓن مكمت� وواحضة وموجودة يف 
وثیقة، وس�منكن السادة رؤساء الفرق من هاذ الوثیقة هاذي، ا�يل مايش 

عیات والتوجهيات امللك�ة، الرؤیة واملبادئ واملنطلقات واملرج فهيا فقط �ري 
لكن ٔ�یضا فهيا مشاریع، ٔ�ن هذا إالصالح �ادي �كون مد�ر �ملشاریع 

 24مايش �ملنطق إالداري ٔ�یضا، أ�مر یتعلق ب�ٔربع حتوالت كربى و
مرشوع، حتول تنظميي، ٔ�نه إالدارة �اصها تنظم من �دید يف ٕاطار 

ارة ميل كتنقل سلط الال�ركزي إالداري يف ٕاطار ٕا�ادة النظر، ٔ�ن إالد
 �20اصها تعید النظر يف الب��ة د�لها يف املركز، ما �اد�ش حنتفظو ب

مد�ریة واح�ا كننقلو جزء �بري من السلط، وهاذ اليش ا�يل حصل مع 
  . أ�سف يف الس�نوات املاضیة

ٕاذن ٕا�ادة النظر يف قوا�د التنظمي الهیلكة إالداریة د�ل إالدارة، 
مج حتسني �س�تق�ال مبا �سمى �ملاكتب أ�مام�ة والال�ركزي ؤ�یضا �ر�

د�ل إالدارة ا�يل كتحتك �ملواطن، فاك�ن وا�د العدد د�ل املشاریع يف 
التحویل التنظميي، اك�ن حتویل تدبريي ٔ�یضا يف املنظومة د�ل تدبري املوارد 
 ال�رشیة، �مة �دا، واك�ن التحویل الرمقي هو ٔ�نه یتعلق أ�مر ٕ��داد تصممي

مد�ري خللق وا�د ��س�ام والتناسق بني اكفة إالدارات حىت تتو�ه حنو 
  .التدبري الالمادي خلدماهتا إالداریة، �ٕالضافة ٕاىل التحویل الت�لیقي

  .شكرا

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

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

  :ر�ال ماكوياملس�شار الس�ید 
ا �لكمتوا �ىل التصور ا�يل رامك ك�ش�تغلوا �لیه، ولكن السؤال طبع

د�لنا اكن �ىل النتاجئ ا�يل توصلتوا لها، ٕاىل اكنت هاذ الو�ئق ا�يل تتلكموا 
�لهيا هو د�ل هاذ املیثاق د�ل املرافق العموم�ة ا�يل ٔ�سايس �دا واك�ن يف 

ىل اكنت يش الرب�مج احلكويم، راه ت�ٔخر بوا�د الشلك �ري مق�ول، إ 
�ا�ة كتو�دها احلكومة �اصها خترج، الش كت��ظروا؟ ٔ�ش�نو؟ ٔ�ن 
اخلوف د�لنا هو ٔ�ن احلكومة �راجع �ىل مجیع هذیك أ�هداف ا�يل اكنت 

، �ٔ�مس مسعنا الرتاجع �ىل %�5ادي حتققها، �راجعت عن ا�منو د�ل 
 ، خوف�ا ٔ�ن هاذ الورش ٔ�یضا%5.8حتق�ق الهدف د�ل البطا� تنقص ل

  .یع�ش نفس املسار
نقطة، ما اكی�ش الوقت كثري �ش نتلكم العدد د�ل النقط ا�يل م�علقة 
�لتدبري د�ل إالدارة، نتلكم فقط �ىل املنظومة ٔ�و ال القانون املتعلق 
�لتعیني يف م�اصب املسؤولیة، هذا �م وقلتوا يف الرب�مج احلكويم �ادي 

وز�ر، كند�رو حبث، ك�سولو ب�ٔن �ش�تغلوا �لیه، ميكن نقول لمك الس�ید ال
التطبیق د�لها خرج �ىل إالدارة العموم�ة الیوم هو  ٔ�و المن بني القوانني 

هذاك التعیني يف املناصب السام�ة، ما بقا�ش الكفاءات يف القطا�ات 
احلكوم�ة ٔ�و يف بعض الوزارات، اك�ن بعض �س�ت��اءات طبعا ولكن 

فاءات ا�يل اكنت يف إالدارة ما بقا�ش، اس�ت��اءات تف�د القا�دة، الیوم الك
وهذا �یق�ل الطموح د�ل املوظفني والطموح واحلوافز ٔ�و التحفزيات ا�يل 
ميكن �كون عند املوظف ا�يل ميكن �ش�تغل �ش یلقى راسو �دا ٔ�نه �كون 
يف م�صب املسؤولیة ٔ�و �ميكن �ش�تغل وميكن یعطي ٔ�كرث لبالدو، ٕاذن هذا 

ات النقط ما اكی�ش الوقت �ش نتلكمو �لهيا من بني یعين نقطة من عرش 
  .اكم� ا�يل كتطرح الیوم املشلك د�ل إالدارة العموم�ة

ٕاذن هاذي ٔ�وراش الس�ید الوز�ر، هاذ اليش د�ل �س�تق�ال وهذا 
عنرص من العنارص د�ل أ�جوبة د�لمك، ولكن اكینة ٔ�ش�یاء جوهریة �اص 

ام قلت لمك البد ما يف أ�خر نتلكمو �ش�تغلوا �لهيا وتب��وا النتاجئ د�لها، ك
�ىل ٔ�ش�نو يه النتاجئ، مايش ٔ�ش�نو يه إالماكنیات ا�يل م�ا�ة، اح�ا 
ك�سمعو حىت رئ�س احلكومة فاش ك�سولوه �یتلكم فقط �ىل إالماكنیات 
ا�يل ٔ�تیحت وال ٔ�عطیت لبعض القطا�ات احلكوم�ة، ولكن مازال ما 

مو �ىل النتاجئ ا�يل توصلنا �هيا، وصلناش �لتصور نبداو جناوبو، نبداو نتلك
  .وهاذ اليش ا�يل بغینا م�مك الس�ید الوز�ر، ن��ظر ٔ�جوبة يف هاذ ا�ال

  .وشكرا

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

السؤال الثاين موضو�ه، ٕانصاف املوظفني وال�ساوي ب�هنم يف 
�دة التعویضات، وهو كذ� موضوع من طرف الفریق �س�تقاليل �لو 
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  .والتعادلیة

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  أ�خوات وإالخوة،

  الس�ید الوز�ر،
الزالت مجمو�ة من املوظفني ی��ظرون ٕانصافهم وال�ساوي ب�هنم خبصوص 
املنح اليت یقد�ا الصندوق التمكیيل عند الوفاة، هذا الصندوق �یعطي 

�یت�الوا �ىل التقا�د، �یعطي كذ� م�ح �مة عند الوفاة، كام  �لناس ا�يل
  .ك�سامه كذ� يف ٕا�انة أ�طفال ذوي إال�اقة وأ�رامل

هاذ القرار املشرتك مت ما بني وزارة ال�شغیل ووزارة املالیة، والتعاضدیة 
العامة ملوظفي إالدارات العموم�ة، �ري ٔ�ن الیوم التغیري، الس�ید الوز�ر، �اء 

القرار املشرتك لیدفن ویقرب دا�ل الوزارة، وزارة ال�شغیل، مفىت س�مت  هذا
  . فك احلصار وٕانصاف املوظفني

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

�ى رئ�س احلكومة ملكفا ٕ�صالح إالدارة  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :و�لوظیفة العموم�ة

  .س�ید الرئ�سشكرا ال 
شكرا الس�ید املس�شار �ىل تفضلمك هبذا السؤال ا�يل �یعكس الغرية 
�ىل أ�وضاع د�ل موظفي ا�و�، ٔ�نه هذا �ید�ل يف مصمي ٕاصالح إالدارة 
والوظیفة العموم�ة، ميكن نقول لمك ب�ٔن امحلایة �ج�عیة، معوما �ك�يس 

وكتعرفوا ب�ٔن املوظف  ٔ�مهیة �لغة يف ٕاطار �رس�یخ احلقوق د�ل املوظفني
مبجرد ما �یلتحق �لوظیفة العموم�ة فهو �ینخرط يف وا�د العدد د�ل 
املنظومات د�ل التغطیة الصحیة ود�ل التعویض �ىل احلوادث ود�ل 

  .�خنراط إالج�اري والوجويب يف صندوق نظام التقا�د
وبطبیعة احلال فهناك كام تفضلمت هناك صندوق �مكیيل �یخول 

ظفني و�اصة �وي حقوق الها� يف طور العمل تعویضات مينحها هلم �لمو 
�كون �مة �دا، وحىت �ل�س�بة لٔ�بناء املمتدرسني، ال ميكن �لحكومة وال 
ميكن ٔ�ي ٕاسرتاتیجیة ٕالصالح إالدارة ٕاال ٔ�ن ت�ٔ�ذ بعني �عتبار لك 
حتسن حصل فهاذ املنح هاذي، وٕاذا اكن هناك يش قرار ثاليث اكن مت 

اذه ق�ل هذه احلكومة هذه، وهو ا�ٓن بصدد حتیني التوق�ع ٕالخرا�ه فهذه اخت
مس�ٔ� ميكن نؤكد لمك الس�ید املس�شار مبجرد ما توصيل هبذا السؤال 
الشفوي ا�ٓين ٔ�صبحت من ٔ�ولو�ت أ�ولو�ت يف هذه الوزارة، ٔ�نين معين 

 �ىل هذا �ملوظفني، وز�ر الوظیفة العموم�ة، رمغ ٔ��مك كام تفضلمت املوقعني

التوق�ع مه الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة والس�ید وز�ر الشغل وإالدماج 
د�ل الوزارات �لتوفر  2املهين، ومبجرد ما توصلت �لسؤال راسلت هاذ 

�ىل املعطیات الاكف�ة ٕالخراج هاذ الصندوق ٔ�ن من ش�ٔنه وخصوصا يف 
ع د�ل هذه الظروف هذه، ٔ�نه خيلق وا�د املتنفس �ل�س�بة لٔ�وضا

  . الس�یدات والسادة املوظفني
  .وشكرا

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

  . اللكمة لمك الس�ید رئ�س الفریق

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذا إالیضا�ة

ٔ�� راين ك�س�تغرب وكن�ساءل و�ی�ساءلوا معا� املوظفني، ح�ث ال 
يف التعاضدیة م�ال، التعاضدیة د�ل التعلمي عند  معىن موظف م�خرط

د امللیون هذاك ذوي احلقوق نتاعو، يف �ني ٔ�ن ا�يل �بع  5الوفاة تیا�ذوا 
  . درمه 6000ٔ�و  �5000لتعاضدیة العامة ملوظفي إالدارة العموم�ة تیا�ذ 

هذا عیب، ٔ�ن القرار املشرتك موقع من طرف وز�ر سابق، �اء 
 ترصفر ال�شغیل اليس محمد ی�مي ا�يل هو یترصف الوز�ر احلايل وز�
يش حساب مع عبد املوىل راه ٕاذا اكن نقايب  ال عندو، سادي مع املوظفني

ید�ر النقابة، ٕاذا اكن س�یايس مييش �لس�یاسة، وٕاىل اكن خشيص مييش 
�لزنقة یتعرض لو، وال ید�ر راسو ما یضیعش املنخرطني، هذا عیب، ما 

�قم من املنخرطني �ىل س�ب حسا�ت خشصیة معر� ما شف�ا وز�ر �ی� 
م�قا�د  5000حىت ل  4000ضیقة، ا�لهم هذا م�كر، راه عند� من 

ا�يل �ميوتوا، فكفاش  2200حىت ل  1900كتخرج س�نو�، وعند� ما بني 
هاذو موظفني �بعني ��و� �یتقاضاو وا�د املنح وهاذو ال، ٔ�ن اك�ن متا 

ی�مي �وز�ر ال�شغیل، ا�يل �اقد �ىل عبد املوىل، واك�ن اليس محمد 
املنخرطني، واش الوز�ر �ا �ش خيدم ا�و� وال �كون ضد املنخرطني 

  . د�ل التعاضدیة، هذا راه ما ميك�ش نق�لو به، وال یق�� العقل السلمي
والفریق �س�تقاليل الیوم تیدق �قوس اخلطر ويه صی�ة ٕالنصاف 

لق�نا التعاضدیة ا�يل كتعوضهم واح�ا وال�ساوي يف املنح، ا�و� �اجزة و 
 .كنك�فوها، وا�لهم هذا م�كر

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

  .�نیة ف� تبقى من الوقت 50اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف �دود 

�ى رئ�س احلكومة ملكفا ٕ�صالح إالدارة  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :و�لوظیفة العموم�ة

 الس�ید املس�شار احملرتم، هذا ملف یتد�ل ف�ه ٔ�كرث بع�ا� كام تفضلمت
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من قطا�ه وزاري، وكام قلت لمك فور توصيل السؤال عندو طابع �ٓين اكن 
البد �اصين جني جناوب والبد نق�ل ٔ�نين جناوب ونتفا�ل معمك و�س�متع لمك، 
لك�نا يف انتظار نتوصل �ٔ�جوبة �ىل املصري د�ل هاذ امللف ميكن نربجمو 

خرى �ش ن�سطو معطیات ٔ�خرى يف هذا املوضوع، لكن امحلایة �لسة �ٔ 
�ج�عیة د�ل املوظفني �ل�س�بة يل و�ل�س�بة �لحكومة �شلك مد�ل 

  .ٔ�سايس لضامن حقوق املوظفني وٕالصالح إالدارة والوظیفة العموم�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

الثالث، وموضو�ه العدا� أ�جریة يف الوظیفة ون��قل ٕاىل السؤال 
العموم�ة وارتفاع ٔ�جور بعض املوظفني الك�ار، وهو موضوع من طرف 

  .فریق العدا� والتمنیة، تفضلوا الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

اخ�الالت وتفاو�ت خم� مببادئ العدا� تعرف م�ظومة أ�جور ببالد� 
أ�جریة، �اصة �ل�س�بة ٔ�جور بعض املوظفني الك�ار، وهو ما یعمق 
ٕاحساس املواطنني �لغنب والظمل ویعمق كذ� مظاهر �ح�قان بني 

  .خمتلف مكو�ت ا�متع
�ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت تنوون اختاذها 

العدا� أ�جریة �ىل مس�توى خمتلف قطا�ات الوظیفة  لتحق�ق نوع من
  العموم�ة؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

�ى رئ�س احلكومة ملكفا ٕ�صالح إالدارة  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :و�لوظیفة العموم�ة

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

ملت�ذة لتقلیص الفوارق بني أ�جور وٕالرساء العدا� إالجراءات ا
أ�جریة ميكن نقو� �لك رصا�ة و�لك تواضع ٔ�هنا ساریة املفعول م�ذ �دة 
س�نوات مايش �اد غتنطلق، تدار جمهود حق�قي، نعطیك �ري بعض أ�رقام 

 1586ٔ�نه احلد أ�دىن لٔ�جر عرف وا�د التطور، حبیث ٔ�نه ارتفع من 
، املتوسط د�ل أ�جر 2016درمه س�نة  3000ىل إ  2007درمه س�نة 

درمه س�نة  7600ٕاىل  2007درمه س�نة  5333الشهري الصايف ارتفع من 
2016.  

مرة  26مما یعين تقلص الفارق ما بني احلد أ�دىن واحلد أ��ىل من 
السلطات  ا، ٕاذن اك�ن جمهود ت��ذلو 2016مرة س�نة  16ٕاىل  2007س�نة 

  .اق�ةالعموم�ة واحلكومات املتع
لكن ٔ�یضا اكینة ٕاجراءات ٔ�خرى ا�يل سامهت ٔ�و مازالت ك�سامه يف 
تقلیص الفوارق، وهو ٔ�نه اك�ن جمهود �بري تدار يف حماربة الهشاشة يف 

هذا يشء �م ومت " 4"حىت ل " 1"الوظیفة العموم�ة حبذف الساللمي من 
�دة عون مؤقت مت الرتس�مي د�هلم مع الز �42000رس�مي وا�د العدد حوايل 

درمه �ل�س�بة �لموظفني، مع ٔ�یضا حتسني نظام  600ا�يل اكنت متت د�ل 
يف احلصیص د�ل الرتيق يف  %33ل  28الرتيق ٔ�ن الكوطا حتولت من 

الوظیفة العموم�ة، ٕاذن هاذ اليش هذا لكو ٕاذا اس�تحرض� جتمید أ�جور 
�اب د�ل �بار املوظفني، ٔ�نه اك�ن ا�يل كرتجع حىت �ل�سعی��ات، الك 

العامون واملد�رون، والتحرك ا�يل وقع يف الساللمي ا�نیا والز�دات ا�يل 
وقعوا، كنالحظو ٔ�ن الفوارق فعال �ادیة وكتقلص، وهاذ احلكومة ��سهر 
ٔ�هنا غمتيش وتبذل جمهودات مضاعفة �لمزید من تقلیص الفوارق وحتق�ق 

  .العدا� أ�جریة
  .وشكرا الس�ید املس�شار

  :ةالس�ید رئ�س اجللس
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الس�ید الوز�ر طبعا حنن كن�ٔكدو ب�ٔنه اك�ن وا�د التعامل ٕاجيايب واك�ن 
ل  2007وا�د التحسن ٔ�ساسا �یف ما ٔ�رشمت، حتسن احلد أ�دىن من 

قى هذا �ري اكف، ، لكن طبعا یبقى هذا مع القدرة الرشائیة، یب2014
  .ف�التايل هناك دامئا الشغی� تطالب بتحسني الوضعیة

ٔ�ما �ىل مس�توى إالشارة د�لمك فاجلواب، الس�ید الوز�ر، لتجمید 
ؤ�ساسا الك�اب العامني واملدراء د�ل مجمو�ة من ٔ�جور �بار املوظفني 

املؤسسات، فهنا يف احلق�قة هذا شلك یربز �شلك �يل �خ�الالت ا�يل 
ینة يف املنظومة د�ل أ�جور عند� يف البالد، ٔ�نه �یف ميكن ٔ�ن اك

�س�توعب ب�ٔن جند مد�ر �ام مؤسسة یتلقى احلد أ�دىن د�ل أ�جور ا�يل 
ملیون يف  30درمه مبعىن  3000، 100درمه مرضوب يف  3000هو 

ملیون، صندوق إالیداع  30الشهر، عند� املك�ب الرشیف �لفوسفاط، 
ملیون، الرشكة الوطنیة  13لیون، اخلطوط امللك�ة اجلویة م  13والتدبري 

 8.. ملیون، املد�ر العام لبنك  8ملیون، �رید املغرب  9.5لٕالذا�ة والتلفزة 
ملیون، وزید �لهيا املك�ب الوطين �لسكك  20ملیون، وايل بنك املغرب 

  .وهمل جراامللیون،  7.5احلدیدیة 
�ٔنه فعال اك�ن هناك اخ�الالت جيب ف�التايل هذا تیعطینا وا�د إالشارة ب
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ٔ�ن نضع لها �دا، فعال رمبا إالجراء ا�يل اكن هو التجمید، هذا ٕاجراء ٔ�ويل 
ولكن �اصنا ٕا�ادة هاذ املنظومة جيب ٔ�ن �كون فهيا نوع من العدا�، 
�اصة وهذا مس�ٔ� رضوریة وهناك مجمو�ة من ا�ول ا�منوذج د�ل فر�سا 

د السقف حمدد لٔ�جور ا�يل ما ميك�ش ود�ل الیو�ن ا�يل وضعت وا�
تت�اوزوا، اكنت هناك مقار�ت، مايش ا�ٓن هاذ احلكومة ٔ�و احلكومة 
السابقة، راه اكنت م�ادرات فهاذ املسار من ٔ��ل یتوضع وا�د السقف 
ٔ��ىل أ�جور، ولكن مع أ�سف ما عرف�اش من یوقف هاذ املبادرات 

  إالصالح�ة؟
ر، �رشفون �ىل قطاع هيمت هباذ املوضوع، و�لتايل ٔ�ن�، الس�ید الوز�

ٕاصالح إالدارة والوظیفة العموم�ة، هو موضوع �م �دا، ف�التايل �ش 
�كون نوع من حتق�ق �دا� ٔ�كرث، حناول ما ٔ�مكن ٔ�ن نعید الثقة �لمواطنني، 

  ... ٔ�نه فاش تیقارن هاذ أ�رقام یعين املواطن �یف ميكن
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :جللسةاالس�ید رئ�س 
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت

�ى رئ�س احلكومة ملكفا ٕ�صالح إالدارة  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :و�لوظیفة العموم�ة

�متىن الس�ید املس�شار ٔ�ن أ�رقام ا�يل تفضلت هبا تنصف يش شویة 

�يل �بار املوظفني ٔ�و �بار املسؤولني يف الوظیفة العموم�ة، ٔ�ن أ�رقام ا
تفضلت هبا تتخص املؤسسات العموم�ة ا�يل مايش �لرضورة ٔ�� ا�يل 
�اصين جناوب �لهيا، ٔ�� عندي �خ�صاص د الوظیفة العموم�ة، الك�اب 
العامون يف القطا�ات الوزاریة، واملد�ر�ن املركزیني، ا�يل الناس �یعتربوا ب�ٔنه 

ب �ام يف قطاع الریع، ولكن ميل تتقارن مع املؤسسات ومع الرشاكت، اكت
ملیون د�ل  7موظف، م�ال حبال التعلمي ويف  300000وزاري ف�ه تقریبا 

زعام يف مس�توى �ايل �دا يف قطاع  (c’est un manager)التالم�ذ 
عندو رها�ت �منویة قویة �دا ویعين ما تی�ذ حىت الثلث وال العرش د�ل 

  .املؤسسات العموم�ة
تنو�ر� هباذ أ�رقام، ا�يل ميكن �رد  ٕاذن ٔ�� ما ميكن يل ٕاال �شكرك �ىل

  .�عتبار لك�ار املوظفني ٔ�و �بار املسؤولني يف الوظیفة العموم�ة
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . شكرا الس�ید الوز�ر، وشكرا �ىل مسامهتمك

كام س�بق ؤ�ن ٔ��لن الس�ید أ�مني وقع تغیري يف �دول أ�س�ئ�، وذ� 
أ�صا� واملعارصة لسؤال اكن مو�ه  بعد ورود طلب الت�ٔج�ل من فریق
  .لوزارة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري

ٕاذن ن��قل م�ارشة ٕاىل قطاع وزارة الص�ة، ون��دئ �سؤال موضو�ه 
املسا�د�ن الطبیني بوزارة الص�ة، وهو موضوع من طرف املس�شار�ن 

احملرتمني من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، تفضيل أ�خت 
  .س�شارة احملرتمةامل 

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  .الس�یدات والسادة الزمالء الكرام
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، حول إالجراءات اليت تعزتم وزار�مك الق�ام هبا 

  ٔ��ل رفع احلیف �ىل ف�ة املسا�د�ن الطبیني بقطاع الص�ة؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .للكمة لمك الس�ید الوز�را

  :وز�ر الص�ة ا�اكيلالس�ید ٔ��س 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

لهذه الف�ة د�ل املسا�د�ن ٔ�وال، يف البدایة البد من إالشارة ٔ�نه �ل�س�بة 
ا�يل الطبیني، فالوزارة صاغت مرشوع مرسوم ا�يل �اص هبذه الهیئة و 

ا�يل ف�ه النظام  �93هيدف ٕاىل التحیني وال�سخ د�ل املرسوم السابق د�ل 
أ�سايس اخلاص ا�يل �یجمع بني املمرضني واملسا�د�ن الطبیني قصد 
املالءمة د�لو مع املنظومة ال�رشیعیة والتنظميیة اجلاري هبا العمل يف جمال 

  .الوظیفة العموم�ة
ٔ��لنا هذا املرشوع �ىل الوزارة  2015نونرب  23يف هذا الصدد يف 

امللكفة �لوظیفة العموم�ة، وبغیة املبارشة د�ل مسطرة املصادقة ومقنا 
، واكنت ف�ه 2016مبجمو�ة د�ل �ج��ات، �ٓخر اج�ع اكن يف یولیو 

مالحظات د�ل مصاحل الوزارة امللكفة �لوظیفة العموم�ة ا�يل ٔ�عطت 
م�ه، رمبا �كونوا  7ملرسوم �س�ت��اء املادة املوافقة د�لها �شلك �ام �ىل ا
م�ه املتعلق �عتبار ام��ان التخرج من  7تتعرفوا هذا املرشوع، املادة 

املدرسة الوطنیة �لص�ة العموم�ة ٔ�و من املعهد الوطين لٕالدارة الصحیة 
سابقا، اعتبار هذا �م��ان مبثابة م�اراة، فه�ي رفضت هذا املق�ىض ٔ�هنا 

من الظهري  22طابق ملق�ضیات الفقرة الثانیة من الفصل تعتربه �ري م
�ش�ٔن النظام أ�سايس العام  1958الصادر س�نة  1.58.008الرشیف 

�لوظیفة العموم�ة، �ىل اعتبار ٔ�ن ال املدرسة الیوم وال املعهد سابقا ال 
  .�كو�ن حرص� لفائدة إالدارة املعنیة یعين لفائدة وزارة الص�ة

�ٔن هناك تو�ه �لوزارة امللكفة ٕ�صالح إالدارة �اصين نذ�ر كذ� ب
والوظیفة العموم�ة ف� یتعلق �ٔ�نظمة أ�ساس�یة اخلاصة �ملوظفني، وهذا 
التو�ه ینكب يف ٕاطار توح�د أ�نظمة أ�ساس�یة، والیوم اح�ا ت�ٔس�سا �ىل 
ما قلت فالوزارة مس�تعدة ومس�مترة يف �س�مترار يف التوصل ٕاىل صیغة 
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  .مع القطا�ات املعنیة �لوظیفة العموم�ة وقطاع املالیة م�وافق حولها
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه إالیضا�ات

ولكن لٔ�سف هذا املرشوع ا�يل كتلكموا �لیه ما شف�اهش اح�ا 
فدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ما عند�ش هنائیا ٔ�ي �مل بتفاصیل هذا �كون

املرشوع، �لعكس اح�ا كنا شاركنا يف ٕاطار جلنة تق�یة مع الوزارة السابقة 
یعين يف الوزارة د�ل أ�س�تاذ عبد الوا�د الفايس، هللا یذ�رو خبري، هو 

رة ٕا�شاء نظام ا�يل كنا خرج�ا معه �كونفدرالیة بربوتو�ول اتفاق یقيض برضو
  .ٔ�سايس �اص هبذه الف�ة

لٔ�سف الوزراء ا�يل �او من بعد لكهم ٔ�قربوا هذا امللف واح�ا يف 
اكمل نقاشاتنا القطاعیة مع وزراء الص�ة املتعاق�ون، كنا دامئا نلح �ىل رفع 

  . احلیف �ىل هذه الف�ة
لٔ�سف هذا املرشوع اح�ا ما شف�اهش و�متناو ٔ��مك تطلعو� �لیه 

وطنیة �لص�ة �ش نعرفو تفاصیلها و�رش�و� ٔ�ن ما ميك�ش یدار  كنقابة
وا�د النظام ٔ�سايس �اص بوا�د الف�ة معینة بدون ٕارشا�ها ٔ�و ٕارشاك 

  .ممثلهيا، حىت �كون التوافق حو� وما �كو�ش ف�ه مشالك
ولٔ�سف، الس�ید الوز�ر، امسحوا يل نقول لمك ب�ٔن هذا یتعارض مع 

إال�الن ٔ�و البیان ا�يل درتوا حول توظیف املترصفني املذ�رة أ��رية د�لمك، 
وا�يل كتطلبوا ختصصات د�ل هاذ الناس، وهذا ا�رتاف مضين ب�ٔن هاذ 
الناس هاذو، هاذ التخصصات د�هلم �مني وكتحتا�م يف القطاع، 
ولٔ�سف �ادي �شغلومه يف ٕاطار م�رصفني ؤ�نتوما تتعرفوا ب�ٔن النظام 

 �ی�دد املهام د�ل هاذ الناس يف �ام ٕاداریة، أ�سايس اخلاص �ملترصفني
�لام ٔ�ن هاذ الناس هاذو عندمه تق�یات مؤهالت، مه �املني من 

(DESA)  واملاسرت مفا فوق، اك�ن ا�كتوراه، دكتوراه ا�و� اك�ن مجمو�ة
د�ل التخصصات دق�قة �لمیة كتحتاج يف مجمو�ة د�ل املؤسسات د 

  .املرافق الص�ة
م�ال �ري املعاهد ا�يل اكینة عند� يف القطاع م�ال املعهد  وحنلیمك �ىل

الوطين �لص�ة، البحوث ا�يل كتخرج من املعهد فه�ي تقریبا لكها من ٕانتاج 
هذه الف�ة، حنیلمك �ىل مد�ریة أ�دویة، حنلیمك �ىل إالدارة املركزیة حىت يه 

ناس هاذ الناس، ويف املس�شف�ات خصوصا املس�شف�ات اجلامعیة، هاذ ال 
هاذوا �یقوموا بعملیة البحث و�یقوموا بت�ٔطري الشغی�، وخصوصا الناس 

حىت  (les internes) وحىت املقميني و (L’ISPITS)ا�يل غیتخرجو من 
هاذو �یمت الت�ٔطري د�هلم من طرف هؤالء، ف�التايل كنمتناو ٔ�ن هاذ املرشوع 

لكن كنمتناو ٔ��مك د�لمك ��د بعني �عتبار هاذ ا�مو�ة د�ل املعطیات و 
�رش�و� كنقابة وطنیة �لص�ة يف بلورة هذا املرشوع حىت حيصل �لیه 

  .اتفاق، واح�ا مس�تعد�ن �لنقاش و�لتفا�ل مع لك املقرت�ات د�لمك
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت

  :الس�ید وز�ر الص�ة
س�شارة ٔ�� ك�شكرك �ىل السؤال ا�يل بعدا خرج �لوجود الس�یدة امل 

  . هاذ املرشوع د�ل املرسوم
ٔ�� مس�تعد �ش الیوم نناقشو يف ٕاطار  2016ٔ�ن �ٓخر اج�ع يف 

الرشاكة مع النقا�ت الوطنیة، فعال و�ا هاذ الف�ة قلی� عند� تقریبا ت��لكمو 
  .رةد�ل أ�طر د�ل الوزا 47000تقریبا يف  �500ىل 

فعال اك�ن �ح�یا�ات الیوم لهاذ الف�ة �اصة فالطب إالشعاعي يف 
�الج الرسطان �ملس�شف�ات اجلامعیة فعال، كذ� يف الت�ٔطري �ىل 
املس�توى ا�ربي كذ� وغنلزتمو �ش نف�حو نقاش يف هذا ا�ال معمك 

  .�ملوازاة مع إالدارة �ش ميكن نتوصلو ٕاىل �ل يف ٔ�قرب وقت
  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين، موضوع من طرف فریق �حتاد املغريب 
�لشغل وموضو�ه اس�تفادة املهاجر�ن والالج�ني من نظام املسا�دة الطبیة 

  .، تفضيل الس�یدة الرئ�سة"رام�د"

  :املس�شارة الس�یدة امال العمري
  .شكرا الس�ید الرئ�س
لوز�ر احملرتم عن مدى اس�تفادة املهاجر�ن والالج�ني �سائلمك الس�ید ا

  من نظام املسا�دة الطبیة ومن اخلدمات الصحیة بصفة �امة؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل طرحمك لهذا السؤال، تفعیل االتفاق�ة 

املهاجر�ن والالج�ني املقميني بصفة قانونیة، بطبیعة احلال املتعلقة �س�تفادة 
تتخضع الیوم لٕالسرتاتیجیة الوطنیة �لهجرة، قطاع الص�ة �بايق القطا�ات 
هو معين بتزنیل هاذ االتفاق�ة من ٔ��ل �س�تفادة د�ل هاذ الف�ة من 
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  .�دمات الش�بكة �س�شفائیة الغري املس�تع��
میع املغاربة، الیوم كتعرفوا ب�ٔنه �س�تفادة بطبیعة احلال كام هو الش�ٔن جب 

من هاذ اخلدمات �اص ٕاما �كون إال�سان �امل �لت�ٔمني إالج�اري �ىل 
ٔ�و أ�داء، وميل ما تیكو�ش عندو هاذ " رام�د"املرض ٔ�و املسا�دة الطبیة 

الوس�یلتني، خفاصنا نعرفو كذ� ب�ٔنه هاذ الف�ة يف غیاب حصولها �ىل 
هاذ النقطة، فه�ي ك�س�تافد من اخلدمات �ىل مس�توى ؤ�� غنجي ل " رام�د"

ٔ�قسام املس�تع�الت، مفا اكی�ش يش وا�د ا�يل �یمت الرفض د�لو، 
وك�س�تافد كذ� من اخلدمات �ىل مس�توى مؤسسات الر�ایة الصحیة 

  .أ�ساس�یة أ�ولیة
ميكن نعطیمك بعض أ�رقام �شلك جماين بطبیعة احلال، الیوم ك�س�تافد 

ا�يل عند� �لر�ایة الصحیة أ�ولیة من �الل اس�شارة مؤسسة  2700من 
الطب العام ٔ�و �س�شارات املتخصصة واخلدمات د�ل الوقایة والكشف 
والعالج يف ٕاطار �رامج ماكحفة أ�مراض الساریة مكاكحفة داء السل، 
التلق�ح يف مجیع املراكز �ل�س�بة لٔ�طفال واحلصول �ىل أ�دویة ��ان، 

املالر� وداء ا�ل�شامنیا، كذ� أ�مراض املنقو� ��س�یا وماكحفة ماكحفة داء 
  :داء الس�یدا، ميكن نعطیمك ٔ�رقام

د�ل املهاجر�ن ا�يل اس�تافدوا من الكشف املزدوج  14106: 2017يف 
د�ل داء الس�یدا، �س�تفادة جما� من �دمات الوقایة والكشف والعالج 

اء السكري والضغط ا�موي، يف ٕاطار �ر�مج أ�مراض الغري ساریة، د
الص�ة العقلیة والنفس�یة، ر�ایة احلوامل وحصة أ�م كذ�، ما ميك�ش جتي 
يش وا�دة يف �ا� والدة ٔ�و وضع ما �متش اس�تق�الها يف املس�شفى 

الر�ایة الصحیة املس�تع�� أ�ولیة . والتكفل هبا وحىت توضع اجلنني د�لها
  . س�تع�� د�ل القرب�ل�ساء احلوامل، والر�ایة الصحیة امل 

ميكن كنقول لمك كذ� ب�ٔنه يف أ��ري ب�ٔنه هناك وا�د االتفاق�ة بني 
قطاع الهجرة، قطاع الص�ة والواك� الوطنیة �لت�ٔمني الصحي، �ش نعملو 

لهاذ املواطنني ا�يل عندمه ٔ�و هاذ الر�ا� ا�يل عندمه " الرام�د"البطاقة د�ل 
طلبت  (L’ANAM)حبمكها اح�ا طلبنا،  الصفة القانونیة، هاذ االتفاق�ة

وا�د ا�مو�ة د�ل املعطیات �لقطاع د�ل الهجرة، معطیات خشصیة كهتم 
هاذ أ�ش�اص فور التوصل هبا اح�ا ملزتمني �ش خنرجو هاذ البطاقات يف 

  .ٔ�قرب وقت

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

  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة

  :یدة امال العمرياملس�شارة الس� 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ�نمت كتعرفوا طبعا ب�ٔن هاذ الظاهرة د�ل توافد �ٓالف من طاليب ا�لجوء 
واملهاجر�ن من أ��انب من م�طقة السا�ل ج�وب الصحراء، من مر�لني 

قرصیني و�ح�ني عن الع�ش الكرمي، ٕاىل �ٓخره، كذ� العرب وأ�س�یویني 
  .ق�صادیة وكتع�ش حرو� ٔ�هلیةا�يل كتعرف ب�اهنم صعو�ت ا

هاذ الظاهرة ٔ�صبحت كتطرح الك�ري من إالشاكلیات �ىل مس�توى 
إالدماج �ق�صادي و�ج�عي لهذه الف�ات ومتتیعها طبعا �اكفة حقوقها 
إال�سانیة، طبقا اللزتامات بالد� يف جمال ا�لجوء والهجرة، ويف مقدمهتا 

  .طبعا احلق يف الص�ة
ليش ا�يل قلتوا الس�ید الوز�ر، ب�ٔن اك�ن هنا� �رامج و�لرمغ من هاذ ا

حكوم�ة وطنیة معدة لهذه الف�ة ا�يل كهتم م�ال ال�شخیص والتكفل 
  .�ٔ�مراض الو�ئیة و�رامج أ�م والطفل، ٕاىل �ٓخره

ٔ�كتو�ر وا�يل  26و�لرمغ من هاذ االتفاق�ة ا�يل ذ�ر�هيا ا�يل توقعت يف 
یة �ش�ٔن املقميني، �ش�ٔن اس�تفادة املهاجر�ن ما بني القطا�ات الوزاریة املعن 

، وا�يل اكنت يف احلق�قة "رام�د"والالج�ني من املسا�دة الطبیة ا�يل يه 
خطوة يف �جتاه الصحیح، ٕاال ٔ�نه يف الواقع هناك تعرث �بري يف ٔ�رض 

مارس  25الواقع، حبیث هاذ الواك�، التوق�ع ما مت مع الواك� حىت ل 
، قلتو 2017مث التوق�ع ما وقع حىت  �15ة راه اكنت يف ، یعين االتفاق 2017

ٔ�لف بطاقة، حلد ا�ٓن مازال ما توز�ا�ش، و�لتايل  25ب�ٔن اك�ن هنا� 
اح�ا عند� یعين �شك�ك يف مدى جنا�ة هاذ البطائق، مث احلصول �ىل 
البطائق يف �د ذاتو صعب املنال ن���ة لٕالجراءات املسطریة، ٔ�نه رهني 

الوضعیة، یعين هاذ اليش �یتعطى لالج�ني واملهاجر�ن كذ� ب�سویة 
  .النظام�ني، ولكن من �ريمه ما عندهومش احلق يف هاذ املسا�دة الطبیة

هذه ف�ة كتعاين من ا�هتم�ش، �الوة �ىل �ون هاذ الوضعیة  الس�ید الوز�ر،
الغري النظام�ة �لعدید من املهاجر�ن و�اصة مهنم ال�ساء احلوامل وأ�طفال، 

 ٔ�ش�یاء ٔ�خرى حتول دون �س�تفادة من الربامج الوطنیة ا�يل قلهتا، هنا�
م�ال اخلوف من املالحقة والتعرض �لتوق�ف، التخوف من التعرض 
�لتوق�ف �ٔ�خص يف املناطق احلدودیة لهاذ الناس ا�يل هام �اجر�ن �ري 

�یث�هيم �ىل �س�تفادة من هاذ  نظام�ني، اليشء ا�يل �یجعل ٔ�ن هاذ اليش
  .ربامجال

الس�ید الوز�ر، اح�ا كنقرتحو يف �حتاد املغريب �لشغل، رضورة 
ت�س�یط مساطر احلصول �ىل بطائق املسا�دة الطبیة، ٔ�نه ٔ��ذا بعني 
�عتبار الظروف اخلصوصیة د�هلم ا�يل �یغريوا فهيا السكىن، لك مرة 

رونة �یغريوا السكىن، و�لتايل �یصعب ٔ�هنم يف التايل �یخص شویة د�ل امل
  .من ح�ث هاذ الباب

مث ٕارشاك امجلعیات ا�يل خمتصة يف هاذ العمل، ا�يل ك�ش�تغل يف جمال 
الهجرة من ٔ��ل التحس�س ودمع �س�تفادة د�ل هاذ الف�ات �ىل أ�قل 

  .من الربامج الوطنیة
بغیت �ٓخر، ٕاىل مسحيت الس�ید الرئ�س، �ٓخر هذا، قانون ا�لجوء، 

یات فهيا �لتقائیة، �اصة ؤ�ننا �ىل الس�ید الوز�ر، ومرافق�ه �سرتاجت 
وشك اح�ضان املؤمتر ا�ويل �لهجرة �لجمعیة العامة لٔ�مم املت�دة، اقرتحت 
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  .املغرب �ش اس�تضافوا
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

 -ون��قل ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه الوضع الصحي جبهة در�ة
وهو موضوع من طرف فریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید �ف�اللت، 

  .املس�شار احملرتم

 :م�ارك مجیيل الس�یداملس�شار 
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
�ف�اللت مشالك م�عددة من ح�ث -یعرف الوضع الصحي جبهة در�ة

  .اتاملوارد ال�رشیة والتجهزي 
�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات املس�تع�� اليت ميك�مك الق�ام 

  .�ف�اللت �لهنوض هبذا القطاع- هبا جبهة در�ة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

المي د�لها يف أ�شهر ف� خيص هاذ اجلهة ا�يل امحلد � زرت لك أ�ق
أ��رية، وا�يل احلكومة وقطاع الص�ة تیولیوها وا�د أ�مهیة �لغة يه 
واجلهات ا�يل كتعرف خصاص الیوم، وا�يل تدارت فهيا جمهودات �برية يف 

  :الس�نوات أ��رية، ميكن نتلكم �لهيا
هناك اف�تاح مس�شف�ات �دیدة ٕ�قلمي قلعة مكونة، مبیدلت، �لر�ش، 

املس�شفى ذ� ز�رة ٔ��رية الزتمت �ش �كون توسعة وا�هتیئة د�ل هناك ك
یمت إالهناء د�لها مع التجهزيات ق�ل هنایة الس�نة،  س�یدي حسا�ن بنارص

هناك كذ� الزتام �ش نوقعو اتفاق�ة يف ش�ت�رب �ىل مس�توى املس�شفى 
تخبة �رشاكة مع ا�الس املن  مس�شفى ا�راق �زا�ورةد�ل زا�ورة،  إالقلميي

ومع الواك� د�ل التمنیة د�ل الوا�ات، هناك كذ� الزتم�ا �ش تنطلق 
  .أ�شغال الكربى �ملس�شفى إالقلميي ب��غري

ٕاضافة ٕاىل ذ�، هناك الیوم مجمو�ة من املس�شف�ات ا�يل �ادي �كون 
إالجناز د�ل املس�شف�ات د�ل القرب كذ� ا�يل يه يف طور  2فهيا 

 عطيلحبامن بمس�شفى القرب �لریصاين والثالث  ، وكذ�بومان، دادس

  . ب�ٔرفود
 9نضیف ٕاىل ذ� ٔ�نه ف� خيص املس�تع�الت د�ل القرب، هناك 

املشاریع د�ل مس�تع�الت القرب يف ٔ�فق  8د�ل املس�تع�الت م�وفرة و
، ٕان شاء هللا، املؤسسات د�ل العال�ات الصحیة أ�ولیة ا�يل 2020

مؤسسة بني ا�هتیئة، ٕا�ادة  82التمنیة القرویة  �ادي تنجز يف ٕاطار صندوق
مراكز حصیة  48د�ل املس�توصفات قرویة،  17البناء، بنا�ت �دیدة، فهيا 

، ٕاضافة ٕاىل ذ� ميكن 2مراكز حصیة من املس�توى  17، 1من املس�توى 
د�ل املراكز د�ل العال�ات الصحیة أ�ولیة ا�يل �ادي تنجزها  6نضیفو 

  .ا�طط اجلهوي لعرض العال�اتالوزارة يف ٕاطار 
اخلصاص الیوم مازال اك�ن يف بعض املؤسسات الطبیة �ج�عیة، 
فعال �ملقارنة مع �ات ٔ�خرى، لك ما یتعلق �لفضاء الص�ة والش�باب، 
مراكز د�ل تقومي العظام، مراكز أ�طراف الصناعیة، معاجلة إالدمان، مركز 

�اصنا نفكرو كذ� فهيا يف رمبا  طيب �امعي كذ�، هاذي �ة ا�يل ميكن
  .�لكیة ومركز اس�شفايئ �امعي يف املس�تق�ل

ف� خيص التجهزيات البیو طبیة، هناك كذ� جمهودات �برية لتوفري 
تقریبا أ��لبیة د�ل هاذ التجهزيات، كثرية ما ميك�ش نتلكم �لهيا، ولكن 

قلمي، ولكن التفاو�ت ا�يل اكینة يف أ�قالمي اكینة الیوم يف هذا االٕ  التجهزيات
  .دا�ل اجلهة ا�يل �اصنا نعاجلوها

  .شكرا

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

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

  :م�ارك مجیيل الس�ید املس�شار
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ اجلواب د�لمك ا�يل تیحمل مجمو�ة من 

اذ أ�رقام عندما نقارهنا �لواقع بعیدة لك البعد عن أ�رقام، وتنظن ٔ�ن ه
  .تقدمي �دمات طبیة لهذه اجلهة الف�یة

  الس�ید الوز�ر،
�متىن ٔ�ن نناقش هذا املوضوع يف ٕاطار جلنة �متناو ٔ�نك �س�تجب لنا 

دقائق  ��3عوة يف ٕاطار ا�لجنة، ٔ�ن هاذ املوضوع ما ميك�ش نناقشوه يف 
ت طویل �متناو ٔ��مك �س�تجیبوا �ش د�ل سؤال شفوي، هذا �اصو وق

  .تناقشوا معنا هاذ املوضوع بتفصیل و�س�تفاضة
  الس�ید الوز�ر،

�یلومرت مربع، �ة  88000ت��لكمو �ىل �ة ا�يل كتبلغ املسا�ة د�لها 
مرتام�ة أ�طراف، فقرية، جمال قروي �اد تقریبا، نقص �اد يف املوارد 

  واملمرضون م�عددو �خ�صاصات  ال�رشیة، كنتلكمو �ىل أ�طباء العامون
الثلث د�ل املؤسسات الصحیة، الس�ید الوز�ر، ما فهياش طب�ب، 
تقریبا عند� �ل املراكز الصحیة ال یت�اوز �دد املمرضني فهيا جوج، مجمو�ة 
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  . د�ل املس�توصفات مغلقة والبعض د�لها �یقدم �دمات مرتني يف أ�س�بوع
�رشیة عندو انعاكسات طبعا �ىل هاذ اخلصاص املهول يف املوارد ال 

تعطیل العدید من اخلدمات، طول لواحئ �نتظار مع القوامئ د�ل تبا�د 
املواعید، ٕارسال املرىض من مؤسسة حصیة ٕاىل ٔ�خرى من املركز الصحي 
ٕاىل مس�شفى القرب ٕاىل املس�شفى إالقلميي ٕاىل اجلهوي ٕاىل �ارج اجلهة، 

  .ة، تفامق احلا� الصحیة �لمریضهاذ احلاالت عند� نتعا�ش معها �كرث 
�� كنقرتح �لیمك، الس�ید الوز�ر، حرص التعی��ات اجلدیدة لٔ�طباء 
واملمرضني �اصهم یتحرصوا يف اجلهات ا�ٔكرث خصاصا، یعين اجلهة د�ل 

خ�یفرة وهاذ اجلهات ا�يل عندمه خصاص �اص -�ف�اللت، بين مالل-در�ة
ون هبذه اجلهات یبقاو �ىل أ�قل حترص التعی��ات د�هلم ونلزم املعین

س�ن�ني، اح�ا �یعتربو� م�اطق عبور، �یعتربو� م�اطق ت�ٔدیب، ا�يل بغینا 
�ف�اللت، مبجرد ٔ�ن املوظف �یوصل �یقلب –ن�ٔدبوه كنصیفطوه جلهة در�ة

  .ی�سحب وال یقلب ی��قل
كنقرتحو �لیمك ٔ�یضا ال�رسیع يف توق�ع اتفاق�ة الرشاكة مع اجلهات ومع 

  .�ات الرتابیة اليت ٔ�بدت فعال املسا�دة ودمع لهذا القطاعامجلا
�ل�س�بة �لتجهزيات، الس�ید الوز�ر، يف رمشة �ني �یتحولوا مؤسسات 
حصیة من مس�توى ٔ�دىن ٕاىل مس�توى ٔ��ىل بدون املرا�اة لٕالماكنیات، 
املركز الصحي حتول ٕاىل مس�شفى د�ل القرب الر�ش، مس�شفى د�ل 

فى ٕاقلميي، ومس�شفى ٕاقلميي حتول ٕاىل مس�شفى القرب ٔ�یضا حتول ملس�ش
�وي د�ل الراش�یدیة بدون أ��ذ بعني �عتبار هاذ التحول، ٕاىل رق�ناه 
راه �اصنا �رق�وه �لك إالماكنیات ال�رشیة والتجهزيات ولكه، وهاذ اليش ما 

  . �ف�اللت-حصلش �ل�س�بة �ر�ة
صل�ة إالنعاش غیاب إالنعاش، �ل�س�بة ملس�شفى ٕاقلميي ما فهيش م

  .ٔ�ش�نو كتعين؟ راه غیاب ٔ�ي معلیة جراح�ة تقام يف هذا املس�شفى
  .�متناو الس�ید الوز�ر ر�اءا ٔ�ننا نناقش هاذ اليش �س�تفاضة يف ا�لجنة

  شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

ون��قل �لسؤال الرابع، موضو�ه تدبري النفا�ت الطبیة، وهو موضوع من 
  .ارصة، تفضلوا اليس ٔ�محدطرف فریق أ�صا� واملع

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

فاملس�شف�ات العموم�ة، املص�ات، العیادات الطبیة، الصیدلیات، 
صنا�ة أ�دویة، ا�تربات الطبیة، لكها ت��ج ٔ�طنان من النفا�ت ا�يل يه 

  .خطرية �ىل إال�سان و�ىل الب��ة
نا، الس�ید الوز�ر احملرتم، هو عن إالجراءات اليت تت�ذوهنا فسؤال 

لتدبري هذه النفا�ت السامة واخلطرية �ىل إال�سان و�ىل احلیوان و�ىل 
  الب��ة، ملا لها من ٔ�رضار �ىل هاذ القطا�ات اليت قلت؟

  .الس�ید الوز�ر وشكرا

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

  .ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة لمك الس�ید الوز�

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

فالبدایة �اصنا نعرفو ب�ٔن قطاع الص�ة التطور امللموس ا�يل عرف يف 
الس�نوات أ��رية يف اخلدمات الصحیة وتوس�یع التغطیة الصحیة والتحسن 

یوم د�ل الطاقة �س��عابیة ٔ�دى ٕاىل ارتفاع مكي ونوعي �لنفا�ت الطبیة، ال 
  :طن موز�ة اكلتايل 7000كتقدر ب 
طن مبؤسسات العال�ات  �800ملس�شف�ات العموم�ة، و 3500
  .طن �ملؤسسات الصحیة التابعة �لقطاع اخلاص 2000أ�ولیة، و

مجمو�ة د�ل التدابري ا�يل ٔ��دهتا الوزارة من ٔ��ل معاجلة ت� النفا�ت، 
ات �س�شفائیة �ىل مذ�ورة مهنا لتدبري ومعاجلة النفا�ت �ملؤسس

املس�توى ا�ا�يل �شلك ذايت، �رب رشاء ٔ��زة د�ل التف�یت ومعاجلة 
النفا�ت، جزء مهنا اكن ك�ش�تغل، جزء �ٓخر وال ك�ش�تغل يف ٕاطار التدبري 

  .املفوض، وجزء رمبا �لث جيب تغیريه
مث كذ� املس�شف�ات اجلامعیة قامت �ق�ناء ٔ��زة ملعاجلة النفا�ت، 

فاس كذ�، ؤ�� وقفت �ىل وا�د املنظومة د�ل �الج النفا�ت مبرا�ش و 
�ىل مس�توى فاس ا�يل ميكن تغطي احلاج�ات مايش �ري د�ل املركز 

  .�س�شفايئ د�ل فاس، بل �لمس�شف�ات ا�اورة لكها
و�رش دور�ت وزاریة ودلیلني �لمیني لتدبري ومعاجلة  ٕاصدار كذ�

فوض، ومزيانیات ا�يل ولینا كنعطیو الیوم النفا�ت، �لكمت عن التدبري امل
�ىل املس�توى اجلهوي وإالقلميي �ش ميكن وحىت �لمس�شف�ات العموم�ة 
م�ارشة �ش ميكن ید�روا هاذ املرفق، واقرتاح دفرت التحمالت اخلاصة هبذه 
اخلدمة، ربط حسن املعاجلة وتدبري النفا�ت مبعایري اجلودة و�ع�د 

، 2013س�شف�ات، ٕا�داد دلیل مرجعي �لتدق�ق س�نة �س�شفايئ د�ل امل 
حتضري خمطط وطين ملعاجلة وتدبري النفا�ت وٕا�شاء سطر مايل ملزيانیات 
اجلهات واملندوبیات التابعة �ل�س�بة �لتفویض، كذ� هناك موا�بة 
مؤسسات القطاع العام ٔ�ثناء الز�رات التفقدیة من ٔ��ل ضامن ا�رتام 

  .تطبیق القوانني
  .لس�ید الرئ�سا شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید الوز�ر
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  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
ا�يل �هيمت بتدبري  28.00قانون هناك قانون يف الواقع، ما قل�شاي، 

النفا�ت والت�لص مهنا، هذا قانون �ام ف�ه النفا�ت الطبیة وف�ه النفا�ت 
  .يت ت��جها املؤسسات، �دد �بري �دا من املؤسساتأ�خرى اخلطرية ال

 بتدبري النفا�ت الطبیةاملتعلق  2.09.139كذ� عند� وا�د املرسوم 
والصیدلیة اليت یت�دث هذا القانون �لضبط عن ٔ�نواع النفا�ت الطبیة 

  .ورضورة معاجلة لك نوع حسب املعایري ا�ولیة
ٔ�ن هناك مشاریع، مشاریع �ش ٔ�ن� الس�ید الوز�ر احملرتم، قلتوا �ىل 

ند�رو ا�طط الوطين، اقرتاح كناش التحمالت، ٕاىل �ٓخره، مث كذ� اك�ن 
ٔ�ن هناك املس�شف�ات تتوفر �ىل ا�ٓلیات الالزمة والرضوریة والعلمیة متكهنا 

  .من الت�لص من هاذ النفا�ت دا�ل املس�شف�ات
طن من  �8ٓلف وال  7ٔ�� كنقول � الس�ید الوز�ر، �لك رصا�ة 

النفا�ت اخلطرية واخلطرية �دا، راه فهيا من الشوكة د�ل إال�رة، فهيا من 
أ�عضاء ال�رشیة، فهيا من املواد السائ�، فهيا من النفا�ت الصیدلیة، 
أ�دویة الك�رية �دا الغري املس�تعم� ا�هتت صالح�هتا والسامة، لكهم هاذوا 

رتم الب��ة و�ب� ا�ي اس�تق�ل راه مسائل خطرية �دا، ال ميكن لنا �ب� حي
ٔ�ن ال �كون عندو صورة، �كون عندو خمطط واقعي �لت�لص " �22وب "

  .من هذه النفا�ت
يف �الب أ�ح�ان، الناس دروك �یقولوا لقاو الرباوات د�ل الس��طار، 
كنلقاو الفامصة، كنلقاو وا�د العدد د�ل املسائل يف اخلال طاحية يف 

رشاكت ا�يل عندها التفویض اخلاص ا�يل قلت،  املطارح العادیة، هناك
ولكن هاذ الرشاكت واش عند� القدرة وال عندمك ٔ�ن� القدرة �ش تعرفوا 
واش ٕاماكنیات الت��ع واش هاذوك النفا�ت ختلص مهنم �لطرق التق�یة، 

اك�ن  العدد د�ل الغازاتٔ�ن احلرق د�هلم، هاذ احلرق د�هلم �یخرج وا�د 
)furane( ن وا�د العدد ا�يل يه سامة، ٕاذا حرقهنا بطرق ا�يل يه �ري اك�

�لمیة، فهذیك الغازات السامة اليت ت��عث عند احلرق تؤ�ر �ىل حصة 
  . املواطن، �ىل حصة الطب�ب، �ىل حصة الفرميل، �ىل حصة وا�د

ٕاذن هناك ٕاشاكلیة �برية �دا، الس�ید الوز�ر، ف� خيص هاذ الت�لص، 
دوا البال، مايش نقولو مك من �ا�ة قضیناها برت�ها، �اصمك يف الواقع �ر 

خنلیوها متا مجمو�ة ٕامىت �یجي هذاك ا�يل �ادي جيمعها، فني �یحطها؟ ٕاذن 
القانون ا�يل عند�، عند� قوانني جيب تطبیق هاذ القوانني، ٕاذن هاذ 
القوانني واحضة ف� خيص العملیات والتق�یات واملرا�ل اليت البد من ٔ�ن 

  .ا ليك نت�لص من هذه النفا�تنقوم هب
ٕاذن املطلوب م�مك تفعیل هذه القوانني وا�رتام هاذ القانون وجعل 

  .هاذ القانون ا�يل هو صوتنا �لیه.. الرشاكت املفوض لها
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الص�ة
واملرسوم  28.00تطبیق القانون شكرا، فعال اح�ا یعين مصممون �ىل 

ا�يل �لكمتوا �لیه، الیوم اك�ن قرار مشرتك مع قطاع الب��ة، غیمت یعين 
التزنیل د�لو و�هيدف ٕاىل تنظمي و�س�یري التدبري ا�ا�يل �لنفا�ت، كذ� 

ما�ن د�ل ت�ٔهیل ا�ٔ و  ك�شري ٕاىل قوا�د ختز�ن النفا�ت الطبیة والصیدلیة،
التخز�ن، التق�یات املالمئة �تلف طرق معاجلة النفا�ت، و�یف�ة اع�د 

  .و�شغیل ومراق�ة أ��زة معاجلة النفا�ت
وهاذ اليش ك�رسي �لیه ملا كند�روه �شلك ذايت، ك�رسي �ىل هاذ 
املقاوالت ا�يل ك�ش�تغل يف هاذ ا�ال ٕاضافة ٕاىل املراق�ة ا�يل �ادي یمت 

لها �ىل هذه الرشاكت �ش ميكن یعين �ش�تغل یعين يف ا�رتام التك�یف د�
  .القانون

  .شكرا

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

موضو�ه حامیة أ�طر الطبیة وش�به الطبیة من  اخلامس،السؤال 
وهو موضوع من �عتداءات اليت یتعرضون لها �الل مزاو�هتم �لعمل، 

والتعادلیة، تفضلوا اليس حسن لوضع  طرف الفریق �س�تقاليل �لو�دة
  .السؤال

  :احلسن سلیغوة س�یداملس�شار ال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  زماليئ أ�عزاء،
  الس�ید الوز�ر، 

كام تعلمون، یتعرض العدید من أ�طباء وأ�طر الطبیة وش�به الطبیة 
يف املس�شف�ات العموم�ة، وكذ� املراكز �س�شفائیة لعدد من 

  .عتداءات، سواء ا�لفظیة مهنا ٔ�و اجلسدیة ٔ�ثناء مزاو�هتم لعملهم�
�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر، ما يه ٕاسرتاتیجیة الوزارة �ل�د من هذه 

  الظاهرة املش��ة؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

  :الس�ید وز�ر الص�ة
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  .شكرا الس�ید املس�شار
د يف البدایة ٔ�ن ا�رب عن ٔ�سف�ا وجشبنا لهذه املامرسات الب

و�عتداءات، لٔ�سف، ا�يل �ميكن متس �ٔ�طر الطبیة والش�به الطبیة 
  .ؤ�طر القطاع �شلك �ام

اح�ا ٔ�وال نعي مبدى ٔ�مهیة املوضوع وا�ور الفعال واحلیوي ا�يل تقوم به 
مل �ىل حام�هتم أ�طر، و�ش�تغل �ىل توفري ظروف العمل املرحية هلم والع

  .من �عتداءات والت�اوزات
  :�� الیوم هناك مجمو�ة من إالجراءات، ميكن نتلكم �لهيا، اك�ن هناك

بلورة وعرض م�ثاق املس�شفى، ا�ي ینص �ىل وجوب ا�رتام  -
  املؤسسة املتوا�د فهيا وكذا الطامق ا�ي یعمل هبا؛

  العالج؛ بلورة وعرض م�ثاق املریض، ا�ي ینص �ىل حقه يف -
حتسني ظروف الشغل �ل�س�بة �لعاملني �اصة يف مصاحل �س�تق�ال  -

  واملس�تع�الت؛
ختصیص مضیفة ملكفة �الس�تق�ال، قدر إالماكن، ملا ميكن ذ�،  -

  ٔ�ن ت�سا�د �ىل تقدمي اخلدمات د�ل التوج�ه وإالرشاد؛
تعز�ز �دد احلراس اخلاصني، واح�ا بعثنا دوریة �ش تنطلبو ت�ٔهیل  -

هذه اخلدمة وغنصدرو وا�د دفرت التحمالت �دید، ا�يل ميكن حبمكه یمت 
�ش�تغال مع الرشاكت د�ل احلراسة، مبواصفات ٔ�رفع �ىل مس�توى العالقة 

  مع الزبناء ا�يل مه املرتفقني؛
وضع رهن ٕاشارة املرىض مسا�دة اج�عیة ل�سهیل املساطر  -

یة، ٔ�� شفت هاذ الت�ارب يف ومرافقهتم، املس�ٔ� د�ل مرافقة املرىض ٔ�ساس� 
املس�شف�ات اجلامعیة، هناك مجعیات ا�يل �ش�تغل يف توفري موارد �رشیة 
تتلكف �ربط العالقة بني املصاح�ني �لمریض واملس�شفى وأ�طر 

  �س�شفائیة؛
تفعیل التدابري القانونیة وم�ابعة مر�كيب أ�فعال املس��ة �لمؤسسة  -

  العاملني فهيا؛
السلطات احمللیة �لتد�ل عند وقوع �عتداء، اح�ا الت�س�یق مع  -

تنطلبو بعض املرات ٔ�نه �كون هناك مراكز �بتة �لرشطة قرب املس�شفى 
ٔ�و حىت دا�ل املس�شفى، هناك بعض املس�شف�ات ا�يل تتكون أ�من 

  م�وا�د يف ا�ا�ل، لٔ�سف نت�ٔسف ��؛
املسطرة موا�بة املوظفني حضا� �عتداء �ىل مس�توى تطبیق  -

  القانونیة واملؤازرة د�هلم �الل فرتة العالج؛
  وضع مرافق يف املس�شف�ات رهن ر�ال الرشطة، هاذي قلهتا؛ -
كذ� اكمريات املراق�ة، حناولو نعممو املس�ٔ� الاكمريات ٔ�ن تتجن��ا  -

  وا�د العداد د�ل املشالك وت�سا�د يف التحق�قات ا�يل تتجرى ف� بعد؛
تك�یف الز�رات واملراق�ة الس��اق يف �ا� �عتداء، مث تنقومو ب  -

�شوفوا �الش أ�س�باب د�ل �عتداء؟ هاذي ٔ�ساس�یة و�ش�تغلو �ىل 
  .حمو ت� العوامل

  .وشكرا

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

  .تفضلوا الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب
  :احلسن سلیغوة س�یداملس�شار ال 

  .رشكرا الس�ید الوز�
برصا�ة �اولت زعام ��ذ من اجلواب د�لمك يش �ا�ة ا�يل يه فعلیا 
ا�يل �ادي ميكن لها حتد من هاذ الظاهرة، ولكن مع أ�سف ما �دا التعبري 
�ىل أ�سف ا�يل قلتوه، و�ش�تغل عن حامیة هاذ أ�طر واملیثاق د�ل 

تابعة املس�شفى واملرافقة �ج�عیة �ل�س�بة لٔ�طباء والرتخ�ص هلم مب 
  .ا�ٓخر�ن، ٔ�ظن ب�ٔن هذا حق د�هلم

ٔ�� تنظن الس�ید الوز�ر و�لك رصا�ة، ٔ�قسم �� ٕاين ٔ��لكم معك �لك 
م�طق، ٔ�ن لك تد�ل ال من أ��لبیة وال من املعارضة ت�سمعو نفس 
الس�یاق يف نفس التو�ه، اخلصاص يف املوارد ال�رشیة، اخلصاص يف أ�رسة 

اليش ت�سمعوه مايش �ري من اجتاه، يف ويف مجیع املعدات الطبیة، هاذ 
مجیع �جتاهات، حيسن عوا�مك ما غنقلوشاي، ولكن اك�ن يش مسائل 
ت��غیو �ري نعربو �لهيا ٔ�هنا اكینة يف املقدرة د�لمك، ٕاىل ما اس�تطعتوش 
حتمیوا أ�طباء ٔ�ن� الس�ید الوز�ر، شكون ا�يل �ادي حيمهيم؟ واش أ�سف 

ش املؤازرة د�لمك معهم هو ا�يل غیحمهيم؟ من هو ا�يل �ادي حيمهيم؟ وا
املسؤول ا�يل ت��عاقد مع ذاك الرشاكت د�ل أ�من د�ل احلراسة؟ شكون 
ا�يل ت��عاقد معهم؟ ان� ا�يل تتعاقدوا معهم، �یفاش ميكن هاذو املعتد�ن ا�يل 
تیعتادوا راه ما يش مرىض، راه الطب�ب تیكون تیعمل وتیجیه وا�د، وهللا 

 ٕاىل زعام ما بغی�ش نقول بعض احلاالت، ا�رتاما لبعض أ�طباء، العظمي
شكون ا�يل ت�سمح هلم �ش ید�لوا �لبالصة د�ل العمل د�ل أ�طباء من 

  �ري ذیك الرشاكت د�ل احلراسة؟
�ن �ىل یقني رامك، اقسم .. ٕاىل ما اس�تطعتوش، الس�ید الوز�ر، �ش

  .اليش، راه �ري ٔ�م�یات ��، ما ميكن لمك تقدموا يش �ا�ة يف هاذ
ٔ�سابیع مسعتوا ٔ�ش�نو وقع يف ٔ�والد �مية يف  2أ�س�بوع املايض، وهاذي 

د�ل فاس، ٔ�ش�نو وقع  )CHU(املس�شفى �اك املمرض، ٔ�ش�نو وقع يف 
  .يف الر�ط، ٔ�ش�نو وقع يف املغرب اكمل

فٕاذن �ىل أ�قل اك�ن بعض املسائل ا�يل يه يف ٔ�ید�مك، كام تنقول لمك، 
ض املراس�مي التطبیق�ة ا�يل ميكن لمك خترجوها �لتطبیق مبراسالت، اك�ن بع

واك�ن بعض املسائل ا�يل ميكن لمك دروها، خنلیو املسائل املادیة، خنلیو 
  .ا�ٓلیات

فالس�ید الوز�ر، ٔ�� ت�متىن �ش ميكن لمك توصلوا حلل د�ل هاذ املشلك 
  .ٔ�نه راه ما ميك�ش هلم خيدموا أ�طباء يف هاذ الوضعیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
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  .شكرا الس�ید املس�شار
  .ثواين 9الس�ید الوز�ر بق�ت لمك 

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
ٔ�� م�فق معمك، الس�ید املس�شار، ؤ�� بنفيس ملا تزنور املس�شفى 
ت��عجب �لعدد د�ل أ�فراد ا�يل �ارض�ن، ما كتعرف اكع الصفة د�هلم، 

ا �رجع، املس�شفى هو حفرمة املس�شفى اح�ا �ادي �ش�تغلو �ىل ٔ�هن
  .لٔ�طباء و�لمرضني ولٔ�طر، هو �لمرىض

  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال السادس، وموضو�ه مدى الزتام احلكومة بدمع مركز 
تصف�ة ا�م مبدینة ا�ا��، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .احلريك، تفضل اليس حيفظه

  :حيفظه �منبارك الس�یدملس�شار ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�الل ٕا�دى �لسات أ�س�ئ� الشفهیة الزتم الس�ید وز�ر الص�ة 

دم الوفاء السابق بدمع مركز تصف�ة ا�م ��ا��، ٕاال ٔ�ننا لٔ�سف �س�ل �
هبذا �لزتام ٕاىل �د ا�ٓن، �لام الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�ن هذا املركز من 
ٕاجناز احملس�نني، وحيتاج ٕاىل ٕاماكنیات �رشیة ولو��س��ك�ة هامة لی�افظ 

  .�ىل دميوم�ه
الس�ید الوز�ر احملرتم، �سائلمك، ما يه أ�س�باب الاكم�ة وراء �دم 

  م ��ا��؟الزتام احلكومة بدمع مركز تصف�ة ا�
  .وشكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب �ىل السؤال

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

مركز تصف�ة ا�م التابع �لمركز �س�شفايئ اجلهوي لواد ا�هب، اف�تح 
د�ل  47تصف�ة ا�م، الیوم تیخضع �لعالج حوايل �ٓ�  13ف�ه  2006س�نة 

د�ل  7املرىض، طامق طيب ف�ه طبی��ني ٔ�خصائی�ني، طب�ب �ام و
املمرضني، هذا ف�ه اتفاق�ة، و�لزتام د�ل الوزارة اكن بتوفري أ�طر الطبیة 
وش�به الطبیة، وهذا ما مقنا به، بتوفري املعدات الطبیة الالزمة واملس�تلزمات 

�شغیلها مقنا به، وحتمل مصاریف املاء والكهر�ء والهاتف، وتوفري الطبیة ب 
  .مو� �هر�يئ، هاذ اليش قامت به الوزارة

 Les(الزتام امجلعیة هو �زوید املركز �ملواد املس�هتلكة 
consommables ( یعين)les kits et les solutés.(  

ملراكز ا�يل هاذ املسا� د�ل ا�ا�� كنع�شها فوا�د ا�مو�ة د�ل ا
تیكون فهيا الزتام وتیجیوا وتیطلبوا ٕاماكنیات �لوزارة، اح�ا �لزتام د�ل 

ملیون د�ل  1.5الوز�ر السابق اح�ا حمرتم�نو و�رصدت مزيانیة د�ل 
، وميكن نوا�دمك ب�ٔنه يف أ��م املق�� غیمت ٕارسال هاذ 2017ا�رمه س�نة 

�ش �كون مس�تدامة، ٔ�نه الیوم املواد، ولكن هاذ املس�ٔ� هاذي راه ما ميك 
ملیون د�ل ا�رمه ا�يل تترصف الوزارة �ىل هاذ املرض د�ل العجز  500

  .ملیون د�ل رشاء اخلدمات 250اللكوي املزمن ا�هنايئ فهيا 
اح�ا التصور د�لنا هو �كون وا�د التعاقد �دید مع هاذ امجلعیات ا�يل 

�ی�لقوها �ش �ش�تغلو كذ�  ك�ش�تغل ا�يل ٔ��لب�هتا حمس�نون وهاذ املراكز
�ىل ال�س�یري د�ل هاذ املراكز، املسامهة يف ال�س�یري، اح�ا كنعطیو املوارد، 
ولكن ما یتعلق �ٔ�دویة واملس�تلزمات یبقى هاذ �لزتام يف ٕاطار ٔ�نه ميكن 
�كون رشاء كذ� �دمة من ت� املراكز عوض ٔ�ن �كون هناك دمع، ا�مع 

ا ا�يل تنفكرو ف�ه �ش ميكن لكنا نتغلبو �اصو �كون مرتبط خبدمة وهذ
�ىل ا�لواحئ د�ل �نتظار ا�يل لٔ�سف ا�يل �هتم هاذ املرض �ىل املس�توى 

  . الوطين
  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ك�شكروك �ىل هاذ �لزتام، ولكن بغینامك تفا�ال الس�ید الوز�ر احملرتم 
مع توضی�ا�مك ٔ�ود ٔ�نه ٔ�ؤكد ٔ�نه �لمرة الثالثة نعود لطرح نفس السؤال حول 
ٔ�س�باب اس�ت��اء مركز تصف�ة ا�م ��ا�� من ا�مع، �لام ب�ٔنه س�بق ٔ�ن 

یولیوز  11سة و�نا سؤ� يف املوضوع ٕاىل الوز�ر السابق �لص�ة يف �ل 
، ٔ�ي م�ذ س�نة �لت، و�الل جوابه ٔ�كد مرشوعیة طلب ا�مع 2017

 les(والزتم ٔ�ن املركز س��وصل حبوايل ملیون ونصف ملیون درمه خمصصة 
kits ( سرتصد �لجمعیة س�نو�، �ري ٔ�نه بعد س�نة مل تتوصل امجلعیة ب�ٔي دمع

مصري هذا  یذ�ر، وهو ما دفعنا ٕاىل ٕا�ادة مساء� س�یاد�مك احملرتمة عن
لمك ٔ�نمت  2018ٔ��ریل  �24لزتام يف �لسة جملس�نا املوقر یوم الثال�ء 

الس�ید الوز�ر احملرتم، و�اء جوا�مك الس�ید الوز�ر احملرتم ٕاجيابیا، ح�ث 
الزتممت بدراسة املوضوع والبحث يف ٔ�س�باب �دم وفاء الوزارة �اللزتام، 

شار ٕالیه حلدود الیوم، وبعد ؤ�كدمت ٔ�ن مراكز التصف�ة تتوصل فعال ��مع امل 
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والیوم �شكرومك الس�ید الوز�ر �ىل هاذ  -ٔ�شهر �ىل هذا �لزتام  3مرور 
مل نتوصل �جلدید يف املوضوع، لتظل امجلعیة اليت ٔ�سست املركز  -�لزتام 

  .وقامت بتجهزيه وتتوىل متوی� دون ٔ�دىن دمع من وزار�مك املوقرة
وادي  –مكمثلني لساكنة �ة ا�ا�� بناء �لیه الس�ید الوز�ر یؤسف�ا 

ا�هب ٔ�ن �س�ل �دم الوفاء، والیوم �متناو ٔ��مك توفوا �اللزتام املعلن ٔ�مام 
الرٔ�ي العام الوطين، بل ٔ�بعد من ذ� مفثل هذا املوقف جيعلنا ن�ساءل عن 
�دوى هذه اجللسات الرقابیة وعن دور� مكس�شار�ن نتك�د التنقل من 

صوت الساكنة، �اصة ٔ�ن م�ل هذا ا�مع هو حق ٔ�قىص اململكة ل�سمع 
مرشوع و�ا فا�س�تور، ما دامت �يق املراكز �ىل الصعید الوطين �س�تف�د 
م�ه �س�ت��اء هذا املركز الس�ید الوز�ر احملرتم ا�ي لوال تضحیات ر�ال 
وطنیني، ؤ�سطر حتت ر�ال وطنیني هام ا�يل داروا هاذ اليش، ملا ٔ��دث 

  .تقدمي �دماته ٔ�صال وملا اس�متر يف
تنقول �لس�ید الوز�ر احملرتم ن��ظر م�مك الیوم ؤ�مام الرٔ�ي العام ربط 

  .القول �لفعل وحتدید ٔ��ل حمدد لتنف�ذ هذا �لزتام
  .وشكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا اليس حيفظه، ؤ�� معمك يف التد�ل د�لمك

  .الوقتتفضلوا الس�ید الوز�ر ف� تبقى من 

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
ٔ�� تن�ٔكد الس�ید املس�شار ب�ٔنه الوزارة الزتمت مبا ٔ�ىت يف االتفاق د�ل 

  .وهذا الطلب �یجي من مجمو�ة د�ل املراكز 2006
ملیون، الزتمت  1.5الیوم الزتمت معك ٔ�نه اك�ن هذا �لزتام د�ل 

 les kits et les)یل معك �ش أ��م املق�� یمت املد د�ل املركز هبذا ا�متو 
solutés) ولكن كن�ٔكد ب�ٔنه مايش �ل مس�تدام، �اصنا نفكرو مجیع يف ،

 dialyse(�لول مس�تدامة، ما فهياش �ري ا��لزي، فهيا كذ� ما یتعلق 
péritonéale ( ا�يل �یعملوه يف الب�ت د�هلم، اك�ن هناك ا�ٓن ٕاماكنیة ٔ�نه

حصیة معینة، كذ� ال�شجیع د�ل إال�سان یعملو يف الب�ت د�لو �رب تق�یة 
زرع اللكي، والتربع �ٔ�عضاء، هذه لكها معل ا�يل �اصنا �ش�تغل �لیه هاذ 
الناس ا�يل ك�ش�تغلوا يف املراكز ا�يل كذ� ميكن �سا�دو� يف ٕاطار وا�د 
الرب�مج وطين ٕان شاء هللا، وميكن يل نقول لمك ب�ٔنه ق�ل هنایة الس�نة �ادي 

  .أ�ساس�یة لهذا ا�طط�كون عند� احملاور 

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

ون��قل ٕاىل السؤال السابع وهو موضوع من طرف فریق التجمع الوطين 
واد نون، تفضل - لٔ�حرار، وموضو�ه تدهور قطاع الص�ة جبهة لكممي

  .الس�ید املس�شار احملرتم

  :محمد ا�ح�یين املس�شار الس�ید
  .الرئ�سشكرا الس�ید 

  الس�ید الوز�ر،
واد نون �لرمغ من ا�هودات اجلبارة اليت تقوم -تعاين ساكنة �ة لكممي

هبا �دة مشالك جراء الوضعیة املزریة اليت تع�شها مس�شف�ات اجلهة بصفة 
  .�امة، و�اصة املس�شفى إالقلميي ٕ�قلمي طانطان

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ار اجلواباللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاط

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

  ..بطبیعة احلال هذه اجلهة 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٔ�رجو ٕا�ادة التوق�ت، التوق�ت د�ل الس�ید الوز�ر، تفضلوا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
هذه اجلهة حظیت يف الس�نوات أ��رية �ه�م �اص، ومعروف ٔ�نه 
كذ� تعاين من خصاص �بري �ىل مس�توى التجهزيات واملوارد ال�رشیة، 

س�نوات، �زاد العدد د�ل  5معلنا جمهود يف الس�نوات أ��رية تقریبا 
مؤسسة حصیة د�ل  93مؤسسات الر�ایة الصحیة �ش یوصل لتقریبا 

د�ل املراكز �ىل املس�توى القروي  10أ�ولیة، فهيا الر�ایة الصحیة 
مركز  33من املس�توى الثاين يه مراكز قرویة،  40واملس�توى أ�ول، و

  .د�ل املراكز من املس�توى الثاين 10حرضي من املس�توى أ�ول، و
ف� خيص الب��ات املتخصصة �مع مؤسسة الر�ایة الصحیة أ�ولیة، 

ة �ىل مركز �ل�شخیص و�الج أ�مراض هناك كذ� الیوم توفر اجله
د�ل  5التنفس�یة ا�يل اك�ن يف مدینة لكممي، الش�بكة �س�شفائیة 

، ولكن اك�ن هناك الیوم زائد مس�شفى بو�زاكرناملس�شف�ات ٕاقلميیة فعال 
ا�هود تدار �ىل مس�توى مجمو�ة من املس�شف�ات، �زوید مجمو�ة من 

-2016وا�تربات الطبیة، بني املس�شف�ات بتجهزيات الفحص �ٔ�شعة 
ملیون د�ل ا�رمه، حتویل بنك ا�م �لكممي ٕاىل مركز �وي  25، 2018

و�دات  3ملیون د�ل ا�رمه، ٕاضافة ٕاىل  2.6لت�اقن ا�م وجتهزيه بقمية 
و�دات �لمس�تع�الت الطبیة  5د�ل املس�تع�الت الطبیة �لقرب، 

  .نق� �لمس�تع�الت وإالنعاش�س�شفائیة أ�ساس�یة وو�دتني �لمصاحل املت 
هناك كذ� ف� خيص س�یدي ٕایفين �ىل س��ل املثال، مت مؤخرا اق�ناء 
�از الساكنري وف�ح وجتهزي مصل�ة د�ل الرتویض الطيب �ىل مس�توى ٔ�سا 

  .الزاك مت بناء مصل�ة طب أ�طفال ومركز ���لزي
ٔ�طباء  68هيا د�ل املوارد ال�رشیة ف 896املوارد ال�رشیة هناك ٕاجاملیا 
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 2017ٔ�طباء ٔ�خصائیون، ميكن نقول ب�ٔنه يف س�نة بني  �118امون، 
طب�ب ٔ��ید ما اكف�اش، ولكن  14تقریبا زد� �دد د�ل أ�طباء  2018و

ميكن يل نقول لمك ٔ�نه �ىل مس�توى املعدالت الیوم ٕاذا �دینا ممرضني عند� 
ن هو �ىل املس�توى الوطين، ٕاذ 1091مواطن مقابل  661ممرض للك 

يف الوقت ا�يل  2425معدل ٔ��ىل من املعدل الوطين �ل�س�بة لٔ�طباء 
، و�لتايل تقریبا �اصنا نضاعفو العدد د�ل أ�طباء �ش ميكن 1300وطنیا 

  .نوصولو لهذا املعدل
هناك مشاریع مقرت�ة ٔ�و يف طور إالجناز مهنا املس�شفى اجلهوي، 

فت، واح�ا يف طور �ق�ناء، املس�ٔ� د�ل أ�رض ا�ٓن امحلد � راه اتص
�رجمة بناء وجتهزي املركز �س�شفايئ إالقلميي د�ل س�یدي ٕایفين، كذ� 

رس�ر، ٕاصالح وتوس�یع مس�شفى طانطان، �لكمت �ىل طانطان،  120
�كون اع�دات ٕاضاف�ة، اس�مترار  2019ؤ�سا، وهنا اح�ا ك�شوفو �ش 

  .املس�تع�التت�ٔهیل املس�شف�ات واملصاحل الطبیة واجلراح�ة و 
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب
من فض�، كنطلبو من السادة الزوار ��رتام د�ل اجللسة، تفضل 

  .الس�ید املس�شار

  :محمد ا�ح�یين املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اجلهة �لك، ولكن نقطة املوضوع  حق�قة �لكمنا �ىل إالحصائیات د�ل
�لضبط أ�مهیة ما اعطی��ا �لهيا حىت يش جواب مق�ع، ٔ�ن ٔ�� كنتلكم � 
بصفة �امة �ىل اجلهة، ولكن الوضع املزري هو يف طانطان، وما �لكم�ش 
�ىل أ�طر كام �یطلبوا بعض إالخوان، اح�ا عند� ٕاشاكلیات يف ال�س�یري 

�امني،  14اخ�صايص، و 29انطان، فهيم طب�ب يف ط 44والتدبري، عند� 
ولكن لٔ�سف حىت وا�د ما اك�ن، وبطبیعة احلال ما �اد�ش نقول حىت 
وا�د ما اك�ن �ش نعود نعرف ٔ�ش كنقول، ولكن الس��طار وىل حمطة 
د�ل الكورتیة، وكنتحمل مسؤولیيت يف �يم، ٔ�ن ٔ�� رئ�س جام�ة 

، تدي امرٔ�ة بغات تو�، هذا وعند� س�یارة إالسعاف یوم�ا كمتيش للكممي
�ار �ىل ٔ�ن �كون مس�شفى ٕاقلميي ینقل ملس�شفى ٕاقلميي �ين، ما هو دور 

  املس�شفى إالقلميي ٕاىل كنا غنقلو ملس�شفى �ين ٕاقلميي؟
أ�طباء عند� جوج د�ل الوالدة، و�دة بطبیعة احلال مشت تو� 

طب�ب ا�يل عندها رخصة، ولكن �الش �لضبط متيش ما تبدلت، هذاك ال 
تد�ل يف  20د�ل الوالدة كذ� حباالش �ادي ید�ر التد�ل؟ عندو 

  .الشهر، وعندو ا�ميومة د�لو، مبعىن ٔ�نه ما یقدرش یوا�ب هاذوك ال�ساء
ٕاذن الس�ید الوز�ر، هللا خيلف �لیك هذا راه ٕاشاكلیة مطرو�ة 

  .�ل�س�بة ٕالقلمي طانطان
تد�ل فك كثري من  اكنت ٕاشاكلیات مطرو�ة، الس�ید العامل مشكور

إالشاكلیات، ولكن راه �ادي �كون ٕاشاكلیة مطرو�ة يف إالقلمي، وكنقولها 
� من هاذ املنرب، ٔ�ن عند� ٕاشاكلیة ما ميك�ش وا�د جيي ویدي امرٔ�ة 
د�لو �لس��طار وهيزوها ویدوها لس��طار �ٓخر، ٕاذن هاذ الس��طار ٕاىل ما 

  .ٕاذن هذه ٕاشاكلیة.. اكن �دام سدوه، �ش �كون مس�شفى ٕاقلميي
إالشاكلیة الثانیة د�ل الطب�ب د�ل القلب، عطاوه رخصة �ش مييش 

  �مكل دراس�تو، �الش یتعني عند� ٕاىل بغا مازال یقرا؟
ا�يل ماتوا �ري  7وال  6إالشاكلیة الثالثة د�ل السموم، د�ل أ�فاعي، 

ري تنقد �.. يف هاذ الس�نة هاذ، د�ل مسوم أ�فاعي، ولو ما عند�ش حىت 
وا�د بعدا �ىل أ�قل �لكمي ذاك احلر د�ل ا�لفعة حىت یوصل الس�ید 

) la piste(لكم و 400، وب��ا مع امحلادة �300ٔاكد�ر، من بی��ا مع ٔ�اكد�ر 
حباالش �لضبط ) land rover(وما اكی�ش س�یارة إالسعاف جتیبوا �ري 

ن هتزو حىت هاد الس�ید بغت ٔ�نت تنقدوا �ش جيي من امحلادة حىت لطانطا
�ش �ري یفكوا بعدا ) vaccin(�ٔاكد�ر، وما عندهومش حىت يش 

  .إالشاكل شویة �ىل احلر حىت یوصل للكممي
الس�ید الوز�ر، هذا راه خطري الوضع وبغیناك تصیفط لنا جلنة د�ل 
تقيص احلقائق، د�ل التف��ش تعود مركزیة، �ش متيش تعرف �ٓش واقع يف 

  .طانطان
  .سشكرا الس�ید الرئ�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
�رس�ة غنلزتم معك ٕ�یفاد ا�لجنة ٕاىل ٕاقلمي طانطان والوقوف �ىل الوضع 

  .الصحي
  .شكرا

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

جتیة احلكومة حول القطاع ون��قل ٕاىل السؤال الثامن، وموضو�ه ٕاسرتا
الصحي، وهو موضوع من طرف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، 

  .تفضل الس�ید الرئ�س لوضع السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

سؤال الفریق �س�تقاليل مو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر الص�ة بعدما س�بق 
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الزتمت بوضع ٕاسرتاجتیة ٕا�ادة الثقة �لمواطنني وجتوید اخلدمات  �لحكومة ٔ�ن
  .الصحیة

  مفا يه هذه إالجراءات؟
  .شكرا

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

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

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

ز�ز التمنیة ال�رشیة وال�سك �ج�عي ٔ�وال، يف ٕاطار سعي احلكومة لتع
وا�ايل، ت�ٔيت ٕاسرتاتیجیة احلكومة ف� خيص حتسني وتعممي اخلدمات 

  : حماور ٔ�ساس�یة 4الصحیة، هناك 

التغطیة الصحیة الشام� �رب املرور �لتغطیة إالج�اریة  -
  أ�ساس�یة؛

�نیا، تعز�ز ولوج اخلدمات الصحیة وتقویة العرض العال�،  -
ا�يل تیدار يف الس�نوات أ��رية وت��ان �ىل مس�توى املزيانیات و�ىل وهذا 

مس�توى العدد د�ل التجهزيات و�ىل املس�توى د�ل أ�وراش ا�يل يه 
 مف�و�ة الیوم؛

تعز�ز املوارد ال�رشیة، وهذا ت��ان كذ� يف العدد د�ل املناصب  -
 2018س�نة  املالیة ا�يل تیحصل �لهيا القطاع يف الس�نوات أ��رية، و�اصة

 واح�ا �ادي �ش�تغلو �ش تبقى هذا الوثرية مرتفعة؛

مث التكر�س د�ل الربامج الوطنیة �لص�ة مبا فهيا �ٔ�ساس، اك�ن  -
وا�د الرب�مج اسرتاتیجي ا�يل هو الص�ة د�ل أ�م والطفل ٔ�ولویة 

 .ٕاسرتاتیجیة
وهاد اليش ٔ�عطى أ�لك د�لو، حبیث ميكن نتلكم معك �ىل هذا 

ج أ��ري فاملسح الوطين السادس حول الساكن وحصة أ�رسة د�ل الرب�م
�ا� وفاة  72بني ب�ٔنه اخنفاض �بري يف وف�ات أ��ات ا�يل وصل ل  2017

، یعين 112، 2010ٔ�لف والدة، يف الوقت ا�يل اكنت  �100ل�س�بة للك 
، هاد الشئ ما اكجي�ش من ال يشء، �یجي من العمل، %35اخنفاض د�ل 

 �1000ا� وفاة ل  13.6اض يف الوف�ات د�ل املوالید، ا�يل ولت مث اخنف
، �لتايل %75، یعين اخنفاض 21، 2011والدة اكنت حشال هادي يف 

 .اح�ا بغینا �س�مترو يف هذه �سرتاتیجیات
بطبیعة احلال ما اكی�ش �ري أ�م والطفل، اسرتاتیجیات ٔ�خرى د�ل 

مراض الساریة، وهاد الن�اح د�ل ٔ�مراض مزم�ة ٔ�مراض الغري الساریة، ا�ٔ 
هذا الربامج رهني �ملقاربة املعمتدة، املشاركة التعبئة ا�يل ميكن ختلق، 
املس�ٔ� د�ل التق�مي والت��ع، ٔ�نه الربامج �ل�س�بة لنا ٔ�ساس�یة يه ا�يل 

هذه فلسفة ٔ�خرى  2025كت�يل املؤسسات ملا �ادي جنیو �لمخطط د�ل 
، وضعنا خمطط من ٔ��ل �لق تعبئة �دیدة الیوم ٕاسرتاتیجیة احلكومة اكینة

والوصول ٕاىل م�ثاق وطين یعين حول املس�ٔ� د�ل الص�ة، لت�اوز إال�راه 
الزمين �لوالیة احلكوم�ة ویذهب ٕاىل ٔ�فق وضع وا�د املرشوع جممتعي يف 

  .جمال الص�ة
عرضته ٔ�ماممك يف ٕاطار جلنة وظیف�ة ا�يل  2025هنا هذا ا�طط د�ل 

دي �كون ٕان شاء هللا حمط تقر�ر، و�ادي �كون كذ� موجود يف واكن �ا
شهر ش�ت�رب و�ادي یمت العرض د�لو �ىل الرٔ�ي العام، و�ادي منش�یو ٕاىل 
اجلهات �لمناقشة د�لو، التعبئة حو� والق�ام �تفاق�ات مع الفا�لني �ىل 
املس�توى اجلهوي ٔ�ن اكینة ٕاماكنیات كثرية، ال عند ا�الس وال عند 

 .شكرا. ش�اص�ٔ 

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

  .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س، يف ٕاطار التعق�ب

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

  الس�ید الوز�ر،
يف احلق�قة ال �سع املواطن املغريب �اصة م�ه ا�ي یتحمل املسؤولیة 

الوزارة لتجوید وحتسني اخلدمات ٕاال ٔ�ن یبارك اخلطوات اليت تبذلها 
الصحیة، ف�ٔمتىن صادقا ؤ�دعو لمك �لتوف�ق، �ري ٔ�نين الزلت ٔ��متس ؤ�متىن ٔ�ن 
ٔ�جل مس�شفى مغريب و�كون �ملواصفات اليت عندما نتجول يف ا�ول 
املتقدمة نالحظ ٔ�نه �ش�به مس�شف�اتنا، ماذا ینقص املغرب؟ عند� كفاءات 

إالرادة، إالرادة احلكوم�ة مازال �قصة، مازال �الیة يف جمال التطب�ب، لكن 
ما عند�ش وا�د العنایة �ملس�شف�ات النائیة والبعیدة، مازال عند� 
مواطنني ما تیلقاويش فني ميش�یوا، م�ال يف ذیك العط� أ�س�بوعیة الس�ت 

  .وأ��د
راه الس�ید الوز�ر راه هاذوك الناس أ�طباء مشكور�ن ا�يل عندمه 

ومة راه تیعیاوا، ٔ�ن �كتظاظ والطلب ٕاىل العالج �یكون هاذیك املدا
�بري، حصیح راه عند� بعض النقط اح�ا ما ج�ناش نصبغو لكيش �لك�ل، 
عند� بعض النقط ٕاجيابیة، ولكن راه حيز يف النفس ٔ�ن نلقى مس�شف�ات 
ومس�توصفات يف الهوامش �ري يف املدن يف الهوامش ومسدود�ن، مفا �� 

النائیة، وما غنبداش هنرض �ش ما نغفلش يش م�طقة وما  يف املناطق
اكی�ش يش م�طقة ٔ�كرث من ٔ�خرى، بدینا �ري من وزان ومش��ا �لحس�مية، 
�ر��ست وهبطنا حىت لفك�ك، راه لك ما بعد� �ىل احلضارة ٔ�و العامصة 
لكام یقل �ه�م واك�ن �دم العنایة، وهاذوك املواطنني ت��قاوا يف رمحة هللا 

مئا سواء اكنوا يف املس�شفى ٔ�و ال، ولكن راه ما اكی�ش وا�د العنایة، دا
فك�متىن هاذ إالسرتاتیجیة تتطور ليشء ملموس، �الش كنتغیبو؟ �الش 
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ما اكی�ش ا�ٓلیات؟ �الش ما اكی�ش املعدات �لعنایة �ملواطن املغريب وهو 
  �یدفع الرضائب وهو خملص �لوطن؟

  .شكرا

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

ون��قل �لسؤال التاسع، موضو�ه م�ٓل الزتام احلكومة ٕ��داث �ر�مج 
�اص بص�ة أ�ش�اص املس�نني، وهو موضوع من طرف فریق أ�صا� 

  .واملعارصة، تفضلوا الس�ید املس�شار اليس الاكمل

  :موالي عبد الرحمي الاكملاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  واين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،ٕاخ

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
من بني �لزتامات اليت �اء هبا الرب�مج احلكويم ٕا�داث �ر�مج 
�اص بص�ة أ�ش�اص املس�نني، يف هذا إالطار �سائلمك حول م�ٓل هذا 

  �لزتام؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

فعال، كام ذ�ر�مك هناك الزتام احلكومة والزتام القطاع بوضع ٕاسرتاتیجیة 
  .ا�يل یتعزز هبا ما یقام به حلد ا�ٓن يف اجتاه أ�ش�اص املس�نني

ا�راسة أ��رية ا�يل �لكمت �لهيا سابقا تت�ني ب�ٔنه الیوم عند� ٔ�كرث من 
 60ا�يل فوق �ام، هاذ أ�ش�اص  60د�ل أ�ش�اص ا�يل فوق  11%

  .مه مصابون مبرض مزمن �ىل أ�قل وا�د %64.4س�نة 
بطبیعة احلال هاذ الظاهرة ا�يل كتعرف �املیا بظاهرة �ش�یخ ا�متع ترتجع 
�مو�ة من العوامل، وا�يل �اش�هتا بالد�، اخنفاض معدالت اخلصوبة، 

یبا اخنفاض معدالت الوف�ات، ٕاطا� م�وسط العمر امل�ٔمول، الیوم �منرو تقر 
  .1980س�نة  59س�نة يف الوقت ا�يل كنا يف  75

ان�شار وتطور �دمات الر�ایة الصحیة و�ج�عیة هذا ك�سا�د �ىل 
الوزارة معلت ٔ�ول مرة  1994هاذ املس�ٔ� هاذي، نقول لیمك ب�ٔن يف 

مصل�ة د�ل الت�ٔهیل وطب الش�یخو�ة مبد�ریة الساكن، ووضعت 
ين �لش�یخو�ة، اكن ف�ه مجمو�ة د�ل الرب�مج الوطين �لت�ٔهیل و�ر�مج وط

  .إالجنازات
  :الیوم ميكن يل نتلكم �ىل هاذ ا�مو�ة د�ل إالجنازات

التكفل �ٔ�ش�اص املس�نني يف مرافق الر�ایة الصحیة  -
  أ�ساس�یة؛

وضع قوا�د ومعایري ٕا�داث و�دات �اصة بطب الش�یخو�ة  -
 ؛)إالقامة القصرية أ�مد(

س�شف�ات إالقلميیة، ٕا�شاء و�دات طب الش�یخو�ة �مل  -
مس�شفى إالدر�يس �ىل س��ل املثال ومس�شفى ا�ن البیطار بفاس، وهام (

 ؛)يف طور إالجناز

ٕا�داث و�دات الطب النفيس والعقيل لفائدة أ�ش�اص  -
 املس�نني �ىل مس�توى املس�شفى اجلامعي لٔ�مراض العقلیة مبدینة سال؛

 ؛"ام�در "اس�تفادة هاذ أ�ش�اص من نظام املسا�دة الطبیة  -

كذ� هناك معلیة د�ل اق�ناء نظارات و�ٓلیات السمع ا�يل  -
 ك�س�تافدوا مهنا هاذ الف�ة؛

 اق�ناء ٔ�دویة لعالج أ�مراض النفس�یة والعقلیة؛ -

مث كذ� ��رتاف بطب الش�یخو�ة كتخصص قامئ بذاته م�ذ  -
 ؛2005

ٕادماج و�دة �لتكو�ن أ�سايس د�ل طب الش�یخو�ة يف  -
وتعدیل التخصصات و�كو�ن ٔ�طباء وطب��ات  التكو�ن د�ل املمرضني

 .ٔ�خصائیني يف الطب ا�ا�يل يف جمال الطب الش�یخو�ة
�ین�ين �ىل مقاربة احلق  2030-2018الیوم هناك خمطط معل وطين 

يف الص�ة وكري�كز �ىل احلاج�ات د�ل أ�ش�اص املس�نني، وهذا �ی�سجم 
 .مع أ�هداف د�ل ا�طط العاملي من ٔ��ل �ش�یخ سلمي

  .شكرا

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

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

  :موالي عبد الرحمي الاكملاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يف احلق�قة الس�ید الوز�ر هاد الرد ا�يل ردیتوا �لینا مايش هو الرب�مج 
احلكومة ا�يل �ات به ما د�ل احلكومة ا�يل �ات به، الرب�مج د�ل 

عندوش يش وقع �ىل هذه الف�ة د�ل املس�نني، ما اكی�ش يش مسا�دة، ما 
اكی�ش يش ام�یازات، ما اكی�ش يش �كفل، اك�ن هتم�ش واك�ن ٕاقصاء لهذه 

 40الف�ة �ج�عیة ا�يل يه �كرفصات وتعذ�ت و�انت أ�مر�ن �الل 
 وا�د العجز مادي س�نة د�ل العمل د�لها، وا�ٓن ا�يل ٔ�صبحت يف

وجسامين، و�ش تقوموا �لر�ایة د�هلم ال يف ا�ال القروي وال يف ا�ال 
  .الریفي هذا ما اكی�ش يش �ا�ة
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الص�ة كتعاين معوما، فك�فاش �ادي تعطیوا لهادوك الناس اخلاص 
تعطیومه يش ام�یازات، هاد اليش ا�يل ذ�ريت الس�ید الوز�ر ما عندوش ما 

ا�ٓن الناس املس�نني �ا�شني يف ٔ�مراض مزم�ة و�ا�شني . �ی�ش ما اكی�ش
ٔ�مراض د�ل القلب، ٔ�مراض د�ل السكري، ٔ�مراض ا�يل يه خطرية، 
ولكن �ش تلقى من احلكومة اس�ت�ابة ٔ�و يش مسا�دة ما اكیناش، العجز 
التام د�ل احلكومة الس�ید الوز�ر، وهاد اليش ما تنقولوهش اح�ا كنبغیو 

ود ولكن واقع، هذا واقع الس�ید الوز�ر، و�لتايل نصبغو ��لون أ�س
فاملس�نني وال حىت الناس ا�ٓخر�ن ما اكی�ش، ٕاذن الص�ة معوما مریضة، 

  .ويه بنفسها يف �ا� مرض، فك�فاش �ادي تعطي لهاد املس�نني
الس�ید الوز�ر، تنطلبو م�مك ٔ��مك تعطوا لهذه الف�ة �ج�عیة ا�يل يه 

ها وا�د �م�یاز، �ري املو�د ما كتلقاش �ا�ت وا�يل �كرفصات تعطو 
وا�د �م�یاز د�ل املواعید، �ري النقل حىت ا�يل بغا ینقلها �ري من دارها 
�لس��طار هام تیع�شوا بطا�، تیعشوا يف الفقر وتیع�شوا يف ٔ�مسو، وزاید�ن 

  .يف الص�ة ما اكی�ش وا�د التغطیة حصیة
وتد�ر هذا القطاع د�ل  اح�ا ا�يل تنطلبو من احلكومة ٔ�هنا تتد�ل

املس�نني وهتمت هبم، و�كون وا�د الس�یاسة واحضة يف مجیع القرى وال 
  .البادیة

الس�ید الوز�ر، راه مازال هاد اليش ا�يل قلتوا راه ما عندوش وا�د 
  .الت�ٔثري فعيل وواقعي

  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
لسؤال العارش، ون��قل ٕاىل ا.. ون��قل ما بقاش. شكرا الس�ید املس�شار

وموضو�ه املس�توصفات يف العامل القروي، وهو سؤال موضوع من طرف 
الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، تفضيل الس�یدة املس�شارة لوضع 

  .السؤال

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

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  ني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتم

  الس�ید الوز�ر، 
  . یعاين ساكن العامل القروي مشالك �برية �لولوج ٕاىل العالج

  ما يه الس�ید الوز�ر جمهودات الوزارة لت�اوز هذا املشلك؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الص�ةالس�ید وز�ر 

  .شكرا الس�یدة املس�شارة
لوسط القروي اس�تلزم م�ا ٔ�نه تفعیل ا�طط الوطين لتمنیة الص�ة �

نقومو بتعز�ز ش�بكة مؤسسات الر�ایة الصحیة ا�يل العدد د�لها امحلد � 
�یعرف حتسن مس�متر، مع دمعها �ٔ�طر الصحیة والتجهزيات الرضوریة 
لعملها وتفعیل الربامج الوطين ا�يل كتقام �ىل املس�توى د�ل هذه املراكز 

من �الل مس�تع�الت القرب ومن  وكذ� التكفل �حلاالت املس�تع��
  .�الل كذ� س�یارات إالسعاف �لوسط القروي

أ��لبیة د�ل الس�یارات الیوم تتو�ه لهذا العامل، املس�توصفات القرویة 
املغلقة هذه ظاهرة ا�يل تنع�شوها واح�ا ت�ش�تغلو يف ٕاطار الرشاكة مع 

  . �ف�تاح د�لهاامجلا�ات الرتابیة �ش ميكن نعززو هذه املوارد ال�رشیة ویمت
ف� خيص املوارد ال�رشیة ٔ�� كنقولها دامئا جوا� �ىل أ�س�ئ� د�لمك، راه 

من املناصب ا�يل �متيش لهذه املناطق د�ل العامل القروي  %85حوايل 
أ�طباء  118م�صب من ٔ�صل  100يف الس�نة املاضیة راه . والعامل اجلبيل

ل املمرضني ا�يل مت ٕادما�م مشاوا د� %67العامون مشاوا لهذه املناطق، 
  .ٕاىل ت� املناطق

بطبیعة احلال اح�ا الهدف د�ل الس�یاسة د�لنا هو �سعاو ٕاىل دمع 
�س�تقرار �لعامل القروي، وذ� هاذ املس�ٔ� مرتبطة بتوفر د�ل ظروف 
احلیاة ود�ل السكن الوظیفي �ل�س�بة �لمهنیني، تعز�ز التغطیة الصحیة �رب 

قل، العامل القروي عندو الشسا�ة د�لو، و�لتايل ما ميك�ش نغفلو منط املتن
ا�منط املتنقل �لو�دة الطبیة املتنق� �لقوافل الطبیة املتخصصة ا�يل خصنا 

  .�كرثو مهنا ونضموها ٔ�كرث
مث ميكن نقول لمك ٔ�نه ف� خيص ما س�ی�ٔيت الفرتة القادمة وزارة الص�ة 

غیمت �س�مترار يف الرفع من املناصب كتبذل �ود مجمو�ة من إالجراءات، 
املالیة ا�صصة �لقطاع مع ٕاعطاء أ�ولویة �لعامل القروي، التعاقد مع �نيي 
الص�ة لف�ح املراكز الصحیة املغلقة �لعامل القروي، �شجیع التعاقد مع ٔ�طباء 
القطاع اخلاص، عند� مرسوم ما عندوش اجلاذبیة الاكف�ة اح�ا ك�ش�تغلو 

زیدو يف هاذ اجلاذبیة، انتداب ٔ�طر طبیة من القطاع العام �لیه �ش �
واخلاص �الش�تغال �ىل أ�قل مرة يف أ�س�بوع �ملراكز الصحیة القرویة، 

مواص�  -ٔ�� قلهتا وكنعاود نؤكد �لهيا  -وتعز�ز الرشاكة مع امجلا�ات الرتابیة 
 2021 ٔ�فق د�ل تعز�ز أ��شطة الص�ة املتنق� يف ٔ�فق بلوغ بغینا نوصلو يف

ٕاىل و�دة م�نق� �لك ق�ادة، بغینا كذ� نوصلو ٕاىل الرفع من �دد الوثرية 
ٔ�لف ز�رة م�دانیة س�نو� يف ٔ�فق  14د�ل الز�رات املیدانیة �ش نوصلو ل

، وهاذ اليش غیت�ٔىت كذ� يف ٕاطار الرشاكة مع امجلا�ات الرتابیة 2021
عیة والرتابیة ا�يل غمييش ويف ٕاطار كذ� �ر�مج تقلیص الفوارق �ج�

  .2021حىت لس�نة 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
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  .شكرا الس�ید الوز�ر
  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة

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

   .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إال�ا�ت والتوضی�ات اليت تبذلها الوزارة
  الس�ید الوز�ر، 

من املناصب كرتصد لهاذ املناطق، ولكن ك�س�تغربو  %85ذ�رمت ٔ�ن 
الس�ید الوز�ر ٔ�ن املس�شفى إالقلميي د�ل ٕاقلمي ٔ�زیالل م�ال، عندو 

)gynéco ( وا�د، اح�ا كن�ساءلو معمك الس�ید الوز�ر فني �ميشوا هاذ
أ�طر الطبیة؟ و�اصة يف هاذ املناطق كتعاين وا�د اخلصاص ا�يل هو 

  .و�ة من املشالك الس�ید الوز�ر�بري زائد الفقر، زائد مجم
هاذ املناطق راه ما كتنعزلش �ىل املناطق أ�خرى، نفس إالشاكل ا�يل 

�ف�اللت، اح�ا كذ� يف ٕاقلمي ٔ�زیالل والز�رة د�لمك، الس�ید  -�یوقع �ر�ة
الوز�ر، ٔ�ن شف�وا الهشاشة د�ل الب��ة التحتیة د�ل الوزارة، زد أ�طر 

راكز الصحیة وال املس�توصفات، يف �ني ٔ�ن الطبیة كتكون يف بعض امل
مس�توصفات ٔ�خرى فهيا أ�طر، غیاب التجهزيات، اح�ا هاذ اليش الس�ید 
الوز�ر كن�ساءلو معك �الش هاذ اخلریطة العشوائیة يف هاذ املناطق؟ 
مس�شف�ات ٕاقلميیة يه �لسمیة ٕاقلميیة ولكن راه �قة مس�توصف، 

البالكة الس�ید الوز�ر، اح�ا مس�شفى �ویة كذ� الناس كتغري �ري 
طب�ب،  ن�تبغینامك ٔ��مك تقولوا �لمواطنني ٔ�ن الص�ة، قطاع الص�ة �اصو 

ٔ�ن عی��ا من هاذ اليش الس�ید الوز�ر، اخلصاص �ول، البنا�ت �ٓی� 
 les(الس�ید الوز�ر ما بقاوش ك�س�تق�لوا الناس " الرام�د"�لسقوط، 

RAMEDistes (ٔ�ن اك�ن وا�د..  
  ر، الس�ید الوز�

اليش �ش �لكفت،  ذاك) (les hôpitauxالوزارة ما عط�ش ل 
�اصو ) RAMEDistes(الناس ما بقاوش �یبغیوا �س�تق�لومه، �یجي 

خيلص، ٕاىل ما �لصش راه ما�اد�ش ید�ل، هذا نعطیك هاذ أ�رقام 
، راه ما )RAMEDistes(الس�ید الوز�ر راه ما بقاوش الناس ك�س�تق�لوا 

  .إالقلمي د�ل ٔ�زیالل بقاش هاذ اليش اك�ن يف
نعطیك، الس�ید الوز�ر، ذوك التحویالت من املس�توصف ٕاىل املركز 
املس�شفى إالقلميي، د� �یجي الس�ید فقري �دا، �یجي �لمس�شفى إالقلميي 

 les(�یعاود یصیفطوه �لمس�شفى اجلهوي لبين مالل �ادي خيلص 
ambulances(الش الس�ید الوز�ر هاذ اليش؟�،  

�ن وا�د إالشاكلیة د�ل ذاك مس العقارب ا�يل قالوا زد �ىل ذ� اك
اك�ن راه ما اكی�ش، �اصمك توحضوا �لناس هاذ اليش وتوفروا إالنعاش، 
�ىل أ�قل بغینا �ري إالنعاش يف املس�شفى إالقلميي �ىل أ�قل، هذا هو 
التد�ل، ود�روا لنا كام �ا يف ال�م د�لمك و�دات م�نق� مس�تع��، يه 

ٕالماكنیة ا�يل ممكن تد�روا الس�ید الوز�ر، وزودوا امجلا�ات هذه يه ا
ا�يل كن�متي لها كت�لص  جام�ة ٔ�یت عباسم�ال .. القرویة الفقرية ال ميكن

وا�دة، �ىل أ�قل وفروا ) ambulance(ر�ل، حشومة،  4000الفرد 
 les(�ري ��انیة �ىل أ�قل املس�تع�الت ٔ�وال د�روا ذوك 

ambulances ( نقلوا الناس ميل جيي التحویل �لمس�توصفات اجلهویة ٔ�هنم ی
��ان، �ىل أ�قل، هادو �ري إالماكنیة ا�يل ممكن تد�روا، ٔ�ما راه عرف�ا 

  .اخلصاص املهول يف وزارة الص�ة
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الس�ید الوز�ر ف� تبقى لمك من الوقت

 :الس�ید وز�ر الص�ة
ب نقولو ب�ٔنه املس�شف�ات إالقلميیة واجلهویة يه عبارة عن �رس�ة صع

ٔ�� تزنور املس�شف�ات ٔ�س�بوعیا، وت�شوف التجهزيات واملصاحل . الف�ات
 les(الطبیة والعمل ا�يل فهيا، وكزنور املرىض وك�سوهلم وك�سول 

RAMEDistes ( واش تیعملوا �، ك�سول �ىل التلكفة د�ل لك معلیة
  .ٕاىل �ٓخره

س�نوات ا�يل دازت  5قع، ا�يل اك�ن هو ٔ�ن هناك ضغط، يف اك�ن وا
اك�ن وا�د الضغط �بري ا�يل ما قدر�ش " الرام�د"انطالقا ميل بدا 

�س�توعبوه، �اصنا منش�یو �شلك ٔ�رسع �ش ميكن �س�توعبوه وكنتلكمو 
كذ� �ىل �لول ٔ�خرى يف ٕاطار الرشاكة، وكذ� الرشاكة مع القطاع 

بصفة ٔ�كرث " الرم�د"ه الف�ات ا�يل �س�تف�د من اخلاص �ش ميكن نداویو هذ
  .جودة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك و�ىل الزتاممك ا�ي �شكرمك �لیه ف� 

  .خيص �ة ا�ا�� و�ة لكممي واد نون
ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع الش�باب والر�ضة، وموضو�ه تفعیل 

د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، دور الش�باب، واللكمة ٔ��
  .تفضلوا الس�ید املس�شار احملرتم

  :سعید السعدوين الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء،

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

باب مؤسسة معوم�ة �ربویة وثقاف�ة ال خيفى �لیمك ٔ�ن مؤسسة دار الش� 
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واج�عیة وفضاء خصب ملامرسة ٔ��شطة خمتلفة وم�نو�ة وفضاء �لتكو�ن 
والتعمل، لكن الس�ید الوز�ر هل فعال دور الش�باب مازالت تؤدي �ا�ا 
وحتقق هذه أ�هداف املطلوبة؟ وما يه التدابري وإالجراءات اليت 

لها دور ٔ�سايس يف ت�ٔطري ش�باب س���ذوهنا لتفعیل دور هذه ا�ور لیكون 
  الغد؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب �ىل السؤال

  :الس�ید راش�ید الطاليب العلمي وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار
لش�باب جناوبك �ىل اجلزء أ��ري من السؤال، هل مازالت دور ا

  .تقوم؟ ٔ�� تنقول ال
ٔ�� م�فق معك الس�ید املس�شار، الربامج البیداغوج�ة اليت وضعت يف 
دور الش�باب يف بدایة �س�تقالل مازالت نفسها مس�مترة يف هذا الوقت، 
. رمغ التحوالت ا�يل عرفها ا�متع املغريب والتطور ا�يل عرفه ا�متع املغريب

و�لتايل النقص د�ل �دد املوظفني يف  اكن يف حلظة من ا�لحظات ٕاهامل،
الوزارة مت تفویت هذا الت�ش�یط ٕاىل امجلعیات، لكن بدون ت�ٔطري بدون 

  .موا�بة، بدون مراق�ة، ٕاىل �ري ذ�
هناك مجعیات من ٔ�بدعت، و�ش�تغل �شلك ج�د وتتالءم مع التطور 
ا�متعي، وهناك مجعیات ذاك اليش ا�يل عطامه هللا، ذاك اليش ا�يل 

رفوه تیقدموه، �لتايل حنن يف حوار مع امجلعیات اليت تد�ر هاد دور تیع
الش�باب يف وضع �ر�مج وا�د التصور �دید ف�ه مجمو�ة د�ل املعطیات 

�ري %�100دیدة، وكذ� ف�ه معطیات قدمية، ٔ�نه مايش القدمي راه يسء 
�يق لو یت�ٔقمل مع التطور د�ل ا�متع، �ىل ٔ�ساس ٔ�نه املرشوع تقریبا �اهز، 

ا�لمسات أ��رية و�ادي خيرج حلزي التنف�ذ، مبا ف�ه توس�یع ش�بكة البنا�ت 
  .اجلدیدة اخلاصة بدور الش�باب

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

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

  :سعید السعدوين الس�یداملس�شار 
واحض، ٔ�ن فعال هاد شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك الرصحي وال

دور الش�باب اكنت تقوم ب�ٔدوار �رخيیة، اكنت مش�تل د�ل ٕاخراج كفاءات 
ف�یة �ربویة ونقدرو نقولو س�یاس�یة بطبیعة احلال، لكن تالىش هذا ا�ور مع 

  .مرور الزمن
من طبیعة احلال هناك ٕاشاكالت م�عددة، ٕاشاكل يف املوارد ال�رشیة مل 

التدبري إالداري وال يف الت�ٔطري الرتبوي والفين، تعد هناك موارد اكف�ة ال يف 
  .هذه ٔ�رشمت ٕالیه

دار  600هناك اخلصاص �ىل مس�توى العدد ٔ�ن ميل ت���دثو �ىل 
راه  1500الش�باب �ىل الصعید الوطين، ٕاىل حس��ا �ري امجلا�ات الرتابیة 

ما فهيا حىت وا�دة دار ش�باب للك جام�ة، هذا خصاص �ول ؤ�سايس، 
  . ٔ�رشمت ٕال�ادة النظر يف هاذ البعد هذاومشكور ا�يل

هناك ٔ�یضا امجلعیات اليت �ش�تغل يف هذا ا�ال، و�شكرها �ملناس�بة 
ٔ�هنا غطت وا�د النقص ووا�د اخلصاص فهاذ الفرتة، ن�ٔمل هاذ الرؤیة 
اجلدیدة ٔ�ن تتعاون مع امجلعیات يف ٕاطار التطو�ر د�ل هاذ املنظومة د�ل 

مى مب�الس ا�ار د�ل دور الش�باب، ی��غي ٔ�ن دور الش�باب، هناك ما �س
  .یعاد النظر يف الرت�یبة د�لو ويف أ�دوار اليت س�یقوم هبا

ٔ�یضا احملیط اخلار� د�ل دار الش�باب والتعاون مع ا�ال اخلار� 
ولك املؤسسات ا�يل عندها تقاطع فهاذ ا�ال د�ل الت�ٔطري د�ل الش�باب، 

افز وأ�مور لكها املتعلقة �لتدبري د�ل هاذ ال نت�دث ٔ�یضا �ىل نقص احلو 
  .ا�ور

ٔ�س�تغل الفرصة ليك ٔ�حتدث الس�ید الوز�ر �ىل وا�د االتفاق�ة ٔ�ن هذا 
ٔ�یضا مطلب الرشااكت مع امجلا�ات الرتابیة، وامجلا�ة الرتابیة د�ل ٔ�اكد�ر 
عقدت اتفاق�ة مع املندوبیة اجلهویة �لش�ب��ة والر�ضة، وصادقت �لهيا 

ة د�ل ٔ�كتو�ر ل�ت�ٔهیل هاذیك دار الش�باب احلي احلس�ين، ٔ�ن فا�ور
عندها �رخي ف� یتعلق ب�ٔاكد�ر وف�ه البناء د�ل وا�د القا�ة �ىل �اتق 

ملیون د�ل ا�رمه، و�متناو �رسعوا �لتوق�ع �ىل هاذ  10امجلا�ة بوا�د 
  .اراالتفاق�ة وحنن مس�تعدون �جامع �رابیة �ش نتعاونو لت�ٔهیل هاذیك ا�

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید املس�شار

ٔ�� م�فق معك، ٔ�� ��شوف هاذ االتفاق�ة، �ري ا�يل اك�ن اح�ا وضعنا 
ي خيرج كذ� وا�د الرب�مج ا�يل هو مشابه �لمالعب د�ل القرب، �اد

واك�ن ا�متویل د�لو والرت�یبة د�لو �ش ميكن لینا نوسعو الش�بكة د�ل دور 
الش�باب، ولكن ق�ل ما نوسعوها املضمون دا�ل دور الش�باب هو من 
س�ید�ر والعالقة التعاقدیة ما بني الوزارة وما بني امجلعیات، هاذ اليش 

  .ك�ش�تغلو �لیه
وب فالر�ط، بغینا ند�رو فهيا هناك وا�د دار الش�باب منوذج�ة كتصا
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هاذ ا�متر�ن ق�ل ما نعمموه، �ش �شوفو ٔ�ش�نو هام احلواجي ٔ�نه ما �اصناش 
نغلطو ٔ�و نقلص �س�بة الغلط، ٕاىل مش��ا �لطنا راه ٔ�ج�ال كتضیع، ما 
عند�ش احلق، ف�التايل كند�رو هاذ التجربة وٕان شاء هللا غنعموها �ىل 

  .الصعید الوطين
  .شكرا

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

ون��قل �لسؤال الثاين، وموضو�ه تق�مي مشاركة املنتخب املغريب ��ٔس 
العامل �روس�یا، وهو سؤال موضوع من طرف الفریق احلريك، تفضل اليس 

  .الس�باعي

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمني،
  س�شار�ن احملرتمني،الس�یدات والسادة امل 

�لمرة اخلامسة الس�ید الوز�ر �شارك م�تخب املغرب يف ٔ�س العامل، 
و�لرمغ من ٕاقصاء فریق�ا ٕاال ٔ�نه ٔ��ن عن مس�توى ممتزي ٔ�مام عاملقة �رة القدم 

  .�شهادة امجلیع
ما هو تق�ميمك : و�ىل هذا أ�ساس، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم

ٔ�س العامل املقامة مؤخرا �روس�یا؟ وما يه  ملشاركة النخبة الوطنیة يف
احلی��ات احملیطة ٕ�خفاق امللف املغريب يف تنظمي بطو� ٔ�س العامل لس�نة 

  ؟ 2026
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
ش�ناهام، السؤال  الس�ید املس�شار راه طرح وا�د جوج ٔ�س�ئ� قداش

  .د�ل التنظمي والسؤال د�ل املشاركة
ٔ�ن املغرب قدم ملف ج�د �دا، ا�لیل ٔ�نه  -بع�ا�  -ٔ�عتقد ٔ�ن التنظمي 

، فعملیة التصویت ما صوتوش مع 5نقط من ٔ�صل  2.6حصل �ىل 
املغرب، صوتوا مع امللف ا�ٓخر، ما ميك�لناش نقولو �لناس �الش ما 

معهم؟ ٕاذن ما فهيش معلیة د�ل التق�مي بقدر صوتوش معنا و�الش صوتوا 
  .ما هو أ�مر ا�ي یقمي هو املس�ٔ� د�ل امللف ا�ي مت عرضه وق�و�

وهاذي ق�ا�ة عند امجلیع،  -ف� یتعلق �ملشاركة يف املنافسات، ٔ�عتقد 
ٔ�ن الفریق الوطين ؤ�ن املغرب یف�خر ٔ�ن عندو  -من �ري ٕاىل كنت �الط 

هاذي وى العايل، ما مار�یناش البیوت وما ت�ٔهلناش، فریق وطين من املس�ت

الر�ضة، وا�د تیخرس ووا�د تريحب، لكن ٔ��ن الفریق الوطين، نقول لمك 
ٔ�� يف دا�ل امللعب وت��فرج، وامجلهور املغريب ا�يل تنقدم لو وا�د التحیة 
يف حتیة العامل الوطين ما اكی�ش ا�يل ما �اكش، والفریق الوطين اش�تغل 

ا�د ا�لعب �د ممتاز، وهنا �ملناس�بة ت��قدمو �لشكر مجلیع الفعالیات لعب و 
اليت اش�تغلت �ىل �كو�ن هاذ الفریق الوطين، من �امعة، من مدربني، 
تق�یني، رئ�س اجلامعة، ٕاىل �ري ذ�، امجلیع لعب ا�ور �شلك ٕاجيايب �ش 

  .ميكن لنا نوصلو لهاذ املس�توى
ملسرية مس�مترة ومازال النتاجئ واش غنوقفو؟ ما غنوقفوش، مازال ا

�كون، ٕان شاء هللا، ٔ�ن املغاربة ت�س�تحقوا يش �ا�ة زوینة، والیوم عند� 
يش �ا�ة زوینة بني یدینا �اصنا حنافظو �لهيا، ما نبقاوش ذوك 

ال، هذه . ، راه لكيش �ایب0ل  �1نتقادات، ٔ�ول مقاب� تنخرسو ب 
  .�ش �رحبوا جبوجالر�ضة وا�د تريحب ووا�د تیخرس، ما ميك 

  .�متناوا �ىل هللا الفرتة املق�� �كونو ٔ�حسن مما حنن �لیه الیوم
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . شكرا

  .فضل الس�ید املس�شار

  :الرحامن ا�ر�يس عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
امجلهور  التصف�ق واق�ال �لس�ید الوز�ر وكذ� �لفریق، و�خلصوص ٕاىل

ا�يل اكن سفري حق�قي ا�يل م�ل املغرب وا�د ا�متثیل �بري �دا فهاذ امللتقى 
د�ل الكرة، ا�يل اكن يف احلق�قة �بعو العامل لكو، وا�يل من �اللمك الس�ید 
الوز�ر، اح�ا بود� ٔ�ننا كذ� �شكرمه �عبني، ٔ�نه تقابلوا مع مدارس 

ود و�ا يه اخلسارة بذوق �نتصار، �برية �دا، وا�يل اكن يف احلق�قة املرد
وهذا ما �اش من فراغ، اكن وا�د �ش�تغال �بري ا�يل البد ٔ�ننا نوقفو 
وقفة ٕا�الل وٕا�بار لٕالخوان ا�يل اكنوا وراء هاذ العمل اجلبار، ا�يل يف 
احلق�قة رشف�ا مجیعا، رمغ ٔ�نه كنا ت�متناوا لكنا مكغاربة ٔ�نه نوصلو �لجوالت 

 قلت الس�ید الوز�ر، ما يش ا�يل بغیناه نلقاوه، هاذي الثانیة، ولكن، كام
  .لعبة د�ل الكرة والبد ٔ�ننا حىت اح�ا ن�شاو مع الواقع د�ل هاذ ا�لعبة

كام  - مرة ٔ�خرى، الس�ید الوز�ر، هو اكن �ش�تغال �ىل هاذ امللف 
، ت�متىن 2026د�ل التنظمي د�ل ٔ�س العامل د�ل  - قال الزم�ل د�يل 

وز�ر ٔ�نه هاذ �لزتام نبقاو �ادیني ف�ه، وبعض املالحظات ا�يل الس�ید ال
�ات يف هاذ امللف هذا �ش�تغلو �لیه، مادام ٔ�ننا �هنرضو �ىل ٔ�ننا ملف 

  .�2030ادي �كون، ٕان شاء هللا، يف 
و�لتايل هاذ البنا�ت لكها ا�يل ملزتم هبا جيب ٔ�ننا ما نتوقفوش الیوم 

�ادي نعاودو حنطو امللف د�لنا، ت�متىن ٔ�ن و�ش�تغلو حبال ٕاىل راه اح�ا �دا 
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وما  2026هاذ امللف �ش�تغل �لیه �لطریقة ا�يل �ش�تغل �لیه يف 
نتوقفوشاي حىت نوصلو، وما ميك�ش هنرضو ٔ�ن املدینة د�يل د�ل 
ورزازات فهيا و�د التريان، الس�ید الوز�ر، ت�متناو ٔ��مك هو أ�ول �س�بقوه، 

وا�د الب��ة حتتیة �برية �دا، ورمغ ٔ��مك  ٕان شاء هللا ٔ�ن �ادي جير معه
ت���سموا، كنمتىن ٔ�ن هاذ �ب�سامة �كون يه مرح�ا، ٔ�نه هاذ املنطقة 
�س�تاهل م�مك الك�ري الس�ید الوز�ر، ولكنا ت�ش�تغلو و�خلصوص هاذ 
املناطق هاذي النائیة، ٕاىل ما اك�شاي حبال هاذ امل�ش�ٓت الك�رية ما ميك�ش 

الناس ویبقاوا ملزتمني �لسكن د�هلم يف هاذ  يف احلق�قة نفرحو هاذ
  .املناطق

ت�متىن ٔ�هنم حىت هام یوصلهم ما وصل �لمناطق أ�خرى، وتنعرف 

اجلواب د�لمك الس�ید الوز�ر، و�خلصوص ٔ�نك اش�تعلمت يف امجلا�ات ما 
تنلقاوش معمك ٕاشاكل �ش نوصلو الصوت د�لنا لمك، ٔ�نه ٔ�ي وز�ر داز يف 

  .إالشاكلیات والت��ع د�ل التريانامجلا�ات تیعرف 
  . وشكرا

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

  .الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�� اعتقد ٕاىل اكن يش معلیة د�ل التق�مي حق�ق�ة ملشاركة الفریق الوطين 
يف الطریق الصحیح، ٔ�ن البدایة د�ل البناء، يف ٔ�س العامل، هو ٔ�نه حنن 

مايش نقول �زاف، یاله بدا البناء، هاذ البناء النتاجئ د�لو اكنت رسیعة، 
شف�اها، ما خرس�ش �يش خسارة مذ�، لعبنا مع ٔ�كرب الفرق ا�ولیة، 

  .والبايق رامك انتوما �ارفني التفاصیل ما �اد�ش ند�ل لها
عل�ت من �ال� امل� نرصه هللا، املغرب ف� یتعلق ��ٔس العامل بت

، وقلناها يف ح�هنا وس�ش�تغل 2030س�یقدم الرتش�یح د�لو يف س�نة 
حكومة وجام�ات ومؤسسات ومغاربة من ٔ��ل ٕاجناح املر�� املق��، 

  .مس�تف�د�ن من لك الت�ارب ا�يل اح�ا دز� مهنا
  .شكرا

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

السؤال الثالث، وموضو�ه معلیة التخیمي، اللكمة ٔ��د  ون��قل ٕاىل
السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي 

  .السؤال

  :عبد ا�لطیف ٔ�بدوحاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر،

ما يه إالجراءات : لنا هوموضوع السؤال یتعلق ���ت الصیف�ة وسؤا
  والتدابري املت�ذة ٕالجناح معلیة التخیمي يف هذه الس�نة؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید املس�شار

ا�يل وقع هاد العام هو . ف� یتعلق �ٕالجراءات، إالجراءات يه موجودة
عملیة د�ل إالجراءات ٔ�نه دز� �لمساطر املنصوص �لهيا قانو�، ق�ل تغیري ال 

ما اكن�ش هذه العملیة، د� املساطر املنصوص �لهيا قانو� جتاو� مع 
مالحظات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، رفعنا العدد د�ل املس�تف�د�ن هذه 

الس�نة  �100000الل فرتة الصیف مقابل  180000الس�نة غنوصلو ل 
ا��ت احلرضیة، بناء ٔ�ما�ن  30000ا��ت القارة،  150000ة، املاضی

د�ل التخیمي �دیدة مبواصفات �دیدة، راه اك�ن وا�د يف احلوزیة، و�ٓخر 
يف الغابة ا�بلوماس�یة، مجمو�ة د�ل ا��ت ا�يل ت��ات، ٔ�لكموس راه �یت�ىن 

وفر فهيا مجیع املهم فضاءات �دیدة تت. وا�د �دید، الصو�ریة ٕاىل �ري ذ�
  .الرشوط

ف� یتعلق اخلالف ا�يل اك�ن ا�يل واقع فهيا النقاش وخنرجو لو ن�شان 
يه املطعمة، املطعمة اكنت كتعطى ٕاماكنیات �لجمعیات ولك وا�د �ید�ر 
التدبري بطریق�ه، الیوم لكيش داز �رب صفقات ملمونني واح�ا م�ابعیهنم، وملا 

الیل د�ل ا�رك املليك د�ل �یقول � ال�سمم، كمنش�یو عند الت�
)L’ONSSA ( ود�ل وزارة الص�ة ولكهم)négatifs ( ،وال �سمم وا�د
�یدا�زوا ب��اهتم دا�ل ا�مي �ی�اولوا �ش یربروا الفشل د�ل العملیة، ٔ��  2

لن ٔ�تنازل عن هذه املس�ٔ� ٔ�ن مسطر� وقانونیا وس�ٔ�ش�ث هبا ٕاىل �ٓخر 
  . حلظة

  .شكرا

  :سةالس�ید رئ�س اجلل 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا، الس�ید الوز�ر، �ىل تفضلمك هبذه أ�جوبة

ا�ي �رغب يف ٕایصا� ٕالیمك الس�ید الوز�ر هو ٔ�ننا ٔ�وال وق�ل لك يشء 
 لنا ح�ني وارتباط قوي هبذا املیدان، و� الفضل كذ� يف �كوی��ا ويف
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�ربی��ا يف مر�� من املرا�ل، بل كنا من املسامهني يف الت�ٔطري، �� 
  .فعی��ا وقلبنا مع هذا القطاع حىت یتطور كام �رغبون ٔ�نمت كذ�

ا�ٓن اختذت وا�د ا�مو�ة د�ل التدابري ا�يل فعال ٕاجيابیة و�مة، 
وبغیناها تنجح ولكن من حق�ا كذ� ٔ�ننا نثريو ان��ا�هم �لمسائل ا�يل 
تبعناها يف التجربة د�لمك يف هذه الس�نة هذه، وراه قس�توا وا�د املوضوع 
ٔ�سايس ا�يل �یتعلق �ملطعمة، حق�قة ٔ�هنا تدبري �دید، اكنت يف املايض 
امجلعیات �یقوموا به، الیوم درتوا صفقة �یتزنل �ىل الناس يف ٔ�ول جتربة 

)les traiteurs ( الناس د� درمه، السؤال ا�يل تیطرحوه  26ا�مثن هو
ا�ٓن وال املهمتني وا�يل اح�ا مازال ما غند�روش التق�مي، ت�س��او حىت 

درمه ٕاذا ح�ديت مهنا العام�  �26سايل هذه املر��، ا�يل هو ٔ�نه ذیك 
 والناس ا�يل ك�ش�تغلوا وذاك اليش ا�يل بغا خيلص الرضائب ذاك

)traiteur (اك الولید حشال �ادي تبقى يف أ��ري، ا�يل ��س�تافد مهنا ذ
  .م�ارشة؟ وا�د

رمق جوج يه املوضوع ا�يل �رتوا د�ل ال�سمم، هو اك�ن ال�م �ىل 
احلوزیة حصیح، ولكن د� ٔ�ج�مت �ىل ٔ�نه ذاك اليش ما م�و والو، اح�ا هاذ 

  .اليش ا�يل بغینا، اح�ا هاذ اليش ا�يل بغینا، وهاذ اليش ا�يل كنمتناو
و ا�يل اكن م�ري �ل�دل، كذ� ف� خيص موضوع �ٓخر، هو موضوع ه

هو القضیة د�ل مراكز �س�تق�ال ا�يل ك�س�تق�ل هاد امجلعیات وهذه 
املنظامت، خصوصا امجلعیات الوطنیة ا�يل عندها حصص �د �مة ا�يل 
ا�ٓن ما قدرا�ش توصل �اك العدد ٔ�نه ما لقا�ش مراكز �س�تق�ال، ویقال 

ت �لیمك فيش اتفاق�ة وهذا ما ٔ�نه وزارة التعلمي ختال - ؤ�نمت �ادي تصحوه  -
  .مق�ولش ٕاىل اكن حصیح يف ٕاطار التضامن احلكويم

مث كذ� املوضوع د�ل الت�ٔمني، واش ن�ت فعال اك�ن ضام�ت حق�ق�ة 
لهاذوك الولیدات ا�يل �ميش�یوا �یصیفطومه وا�هيم مع ذوك امجلعیات؟ واش 

  الزمة؟ ٕاىل وقعت هلم يش �ا�ة �ادي �كونوا م�ٔخوذ�ن �لعنایة ال
ؤ��ريا ويه ٔ�ساس�یة كذ� مكالحظة، هو وقع وا�د الت�ٔ�ري يف 
الرخص ا�يل كتعطیوا �لجمعیات �ش ختربومه بيل راه مق�ولني وال عندمه 
ا�مي، ح�ث مازال ما تیكو�ش عندمه ذاك الرتخ�ص وذاك الق�ول تیكونوا 

، جتي �ق�ني مرتدد�ن، ٕاذن الفرتة د�ل �س�تعداد كتقالل وكتقدر �زامح
فوا�د الفرتة ضیقة ا�يل �ميكن ذاك �س�تعداد �یف بغیناه ما تیكون، 

  .وهاذي تنظن ٔ�هنا مس�ٔ� ٕاداریة ميكن تدار�ها ٕان اكنت
ٕاذن الس�ید الوز�ر احملرتم هاذي مجمو�ة من املالحظات، �متىن ٔ�ن ال 

  .�كون حق�ق�ة، �كون �ري شكوك وال كذا، وانمت غت�ٔكدوها �لرٔ�ي العام
  .شكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
ك�شكر الس�ید املس�شار ا�يل ٔ��ح يل هاذ الفرصة �ش من �ربمك نوحض 

  .مجمو�ة د�ل أ�مور
 ف� یتعلق �ملطعمة، اكنت صفقة، مايش صفقة وا�دة، صفقات، لك

م�طقة عندها الصفقة د�لها، ٔ�كرث من ذ� من یقوم �ملراق�ة؟ هناك جملس 
تدبري ا�مي، ف�ه املمثلني د�ل امجلعیات مع السلطة احمللیة مع أ�طر د�ل 

الوج�ة دازت عند أ�طباء ا�تصني ) le menu(الوزارة، الصفقة هاذ 
)des nutritionnistes ( الناس هام ا�يل دا�ر�ن المكیات د�لها، وهاذ

مجعیة كتقول لیك ٔ�� عندي  11كرياق�وا، كتخرج لنا مجعیة وا�دة من 
  .؟ خنيل لمك ٔ�نمت حتمكوا10وال  11مشلك، واش نصدقو وا�د وال 

ف� یتعلق مبراكز �س�تق�ال ٔ�و الت�ٔمني، ما �ید�لش يش طفل عند� 
ما عند�ش . �لمخمي ٕاىل ما اك�ش عندو الت�ٔمني وت�ٔمني ج�د �دا، ج�د �دا

  .التفاصیل د�لو ما ج�هتاش معا�، لكن نعطهيا لیمك
ف� یتعلق �رخص الق�ول، ماذا وقع؟ مجعیات ا�يل مت ق�ولها وعندها 
املؤطر�ن وعندها الرشوط، اك�ن ا�يل �ع الر خص د�لو مجلعیات ٔ�خرى 
ال تتوفر فهيا الرشوط، �لقت لنا ٕاشاكالت، �ابت ٔ�طفال بدون مؤطر�ن، 

لینا يف ا�مي ما بغا�ش �رجعهم تنقلهم، ا�يل �لق لنا م�اعب ذاك �الهتم 
اليش �الش ت�ٔخر� فهاذ العملیة �ش كنضبطوها، هاذ اليش ما �یع��ش 

  .هاذ التحول، لكن اح�ا مس�متر�ن ف�ه
  .شكرا

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

سؤال املوايل، �نیة نظرا ٔ�مهیة املوضوع، ون��قل ٕاىل ال  30ٔ�ضف�ا لمك 
وهو مو�ه لك�ابة ا�و� امللكفة �لنقل، وموضو�ه ٕاشاكلیة نقل املواد 

  .اخلطرية �رب الطرق
  .كام �شكر الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة �ىل مسامهته معنا

واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت 
  .املغرب لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء احملرتمون،

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

�رب  اخلاص بنقل املواد اخلطرية، 30.05القانون مىت س�مت تفعیل 
  �بة �؟ٕاصدار النصوص التنظميیة وإالجراءات املوا

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

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

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

لنقاش كام ینص �ىل ذ� رمقه بدا ا 30.05تعمل �ىل ٔ�نه �لفعل القانون 
�عتبار  2011ومل یصدر �جلریدة الرمسیة ٕاال يف یونیو  2005ف�ه يف 

املكو�ت د�لو وا�يل اكنت يف معو�ا مكو�ت تق�یة �ٔ�ساس، وا�يل اكن 
فهيا النقاش سواء �ىل الصعید احلكومات السابقة وال حىت الربملان ٔ��ذ 

  .كثريا من الوقت
ورة �ش �زلو النصوص الیوم يف هذا إالطار شف�ا ب�ٔنه هناك رض 

ٔ�نه �كون عند� التطبیق�ة، ولكن هاذ النصوص التطبیق�ة تتطلب م�ا 
املوارد ال�رشیة �ش نوا�ب هاذ إالجراءات التق�یة، و�لتايل يف ٕاطار 

مع  le statut avancéاحلكومة اكن هناك نقاش، فمت االتفاق يف ٕاطار 
ا�د التؤ�مة مع ٕا�دى ا�ول ٔ�ننا ند�رو و ) الوضع املتقدم(�حتاد أ�وريب 

د�ل �حتاد أ�وريب، ومت اخ�یار ٕاس�بانیا �ىل ٔ�ساس ٔ�نه وزارة النقل 
إالس�بانیة الیوم يه س�تكون موا�بة لوزارة النقل املغربیة، �ىل ٔ�ساس ٔ�نه 
نبداو يف �ش�تغال يف التزنیل د�ل املق�ضیات د�ل هاذ القانون من 

ٔ�نه وجب يف أ�مور التق�یة ٔ�نه نوا�هبا  الناح�ة التطبیق�ة �ٔ�ساس، و�اصة
  .مع اخلصوصیات ا�يل يه اخلصوصیات املغربیة

شهر، تقریبا س�ن�ني،  24فعند� ٕاذن �ر�مج د�ل التؤ�مة ا�يل تیدوم 
ٔ�شهر هادي، وا�يل الشق ا�يل مرتبط ٔ�ساسا  6ا�يل بدینا ف�ه ٔ�كرث من 

ش��ا ف�ه، راه تنقولو ٔ�نه �لنصوص التنظميیة والتطبیق�ة ا�يل اش�تغلنا ف�ه وم 
يف ٔ�كتو�ر من هاذ الس�نة، ٕان شاء هللا رب العاملني، ند�لوه يف املسطرة 

ا�يل يه مرتبطة �ٔ�مور  3د�ل املصادقة، وهناك حماور ٔ�خرى رئ�س�یة 
أ�خرى يف هاذ االتفاق�ة، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن هاذ النص القانوين ٔ�نه �كون 

  .�ر�ن مع اخلارجا�يل دا) L’ADR(موا�ب لالتفاق�ة د�ل 
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة لمك اليس حفظي

  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

حق�قة يف ٕاطار الزتامات املغرب ا�ولیة، خصوصا من مضن جتلیاهتا مع 
اتفاق�ات التبادل احلر، و�لكممت �ىل الوضع املتقدم ا�يل عند املغرب حيظى 

�ى �حتاد أ�وريب، وكذ� ا�س�اما مع املطابقة مع املك�سب  به املغرب
امجلاعي أ�وريب، وكذ� طموح املغرب وسعیه ٕال�رام اتفاق شامل ومعمق 

صادق املغرب �ىل  2003مع �حتاد أ�وريب، ٔ��ید ٔ�نه الیوم املغرب يف 
وهاذ املصادقة و�نضامم لهاذ االتفاق�ة ٔ�ن ما عطتناش ) L’ADR(هاذ 

ك�ري، هو ٔ�نه معلیا هو ٔ�ن أ�سطول املغريب العامل يف النقل الطريق ال 
ٕاذن الوسق ) L’ADR(ا�ويل ظل خيضع لهاذ الرشوط ا�يل �اء هبا 

  .الناجت �ىل هاذ العملیة هذا لكو اس�تحوذت �لیه أ�ساطیل أ�ج�بیة
)L’ADR ( هاذ االتفاق حق�قة ا�يل صادق �لیه املغرب ا�يل هو مضن

رية، ا�يل يه لكها هت� وتؤطر لٔ�دوات القانونیة �لمصادقة اتفاق�ات �ب
ٔ�ش�نو هو؟ ) L’ADR( ،)L’ADR(ل�سهیل وت�سري النقل ا�يل مهنا هاذ 

)L’ADR ( ا�يل ت��لكمو �لیه الیوم ا�يل هو م�بثق م�و هاذ القانون
  .ا�يل هو تیصنف لنا ٔ�وال ٔ�ش�نا يه املواد اخلطرية 30.05

واد املتفجرة، يه املواد املشعة، يه املواد هاذ املواد اخلطرية يه امل
یعين مواد خطرية .. السامة، يه املواد املش�تع�، يه صلبة، سائ� ٕاخل

  .�ىل در�ة اخلطورة د�لها 5حىت  1ومصنفة من 
اك�ن رشوط كذ� �ل�س�بة مجلیع املتد�لني يف هاذ العملیة د�ل 

�لتلف�ف والتعلیب، احللقة  إالجناز، سواء النقل ٔ�و البضائع، احللقة املتعلقة
يف  30.05املتعلقة �لشحن، �ٕالفراغ ٕاخل، هاذي لكها و�اء �لطبع القانون 

ٕاىل  2011س�نوات من  8، واش الس�ید الوز�ر اكن البد ٔ�نه ن�س�ناو 2011
یوم�ا هذا �ش نقولو الیوم ب�ٔنه �ادي نصدرو نصوص تنظميیة، ا�يل يه 

اتفاق�ة دولیة، و�ادي ند�رو الیوم ٔ�ساسا م�بثقة من نص قانوين دويل، 
تؤ�مة مع اس�بانیا �ش تعطینا؟ راه لكيش الب�ان أ�وربیة عندها نصوص 

عن املق�ضیات التق�یة ا�يل اكینة يف  نت�انفتنظميیة �ام� هبا، وهذا لن 
  .القانون

ٕاذن اح�ا الیوم �س�سخو هاذ املس�ٔ� دغیة من هنا� من النصوص 
يف ا�ول أ�وربیة، و�ادي ميكن لنا نبداو نعملو به، التنظميیة ا�يل اكینة 

وخصوصا ٔ�ن سالمة املواطنني وممتلاكهتم وكذ� الب��ة �ددة، الب��ة ا�يل 
يف مرا�ش  22اح�ا الزتم�ا �ىل ٔ��ىل مس�توى يف املغرب ب��ظمي �وب 

، وا�يل الزتم�ا ٔ�نه �س�تحرضو دامئا يف املشاریع د�لنا املسائل البی��ة، 2016
 .اذي ٔ�مانة الس�ید الوز�ر يف عنقمكوه

ؤ�خمت �سورة من سور القر�ٓن الكرمي، قال هللا س�ب�انه وتعاىل وعز 
ٕا� عرضنا أ�مانة �ىل السموات وأ�رض واجلبال ف�ٔبني ٔ�ن حيملهنا : "و�ل

  ."ؤ�شفق�ا مهنا ومحلها إال�سان ٕانه اكن ظلوما �وال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .صدق هللا العظمي

  .مك الس�ید الوز�راللكمة ل

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
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حتمل يش �ا�ة ا�يل ٔ�كرب ؤ�ن إال�سان اكن �وال، �ىل هذاك اليش 
  ...م�ه، �ىل ذاك اليش تیوقعوا هذه الت�ٔخرات وهذه
عمل �ىل ٔ�نه ا�خول ٕاىل الیوم ٔ�نت الس�ید املس�شار ا�ن املهنة وت

جماالت اح�ا مازال ما مس�تعدی�شاي لها، ل�س فقط �حكومة ولكن 
  . مكهنیني، تیجعل ٔ�ن إالشاكالت ميكن �كون ٔ�عقد

الیوم الس�ید املس�شار ٔ�رشت ٕاىل ٔ�نه املواد اخلطرية، املواد اخلطرية 
ما مواد، ولك مادة خطرية ٕاال وعندها نظام من الناح�ة التق�یة ومن �ح�ة 

هو مرتبط ٔ�ش�نو هو اخلطري فهيا و�یف حتمل دا�ل الشاح�ة، وهل جيوز 
لها ٔ�ن متر يف هذا الشارع ٔ�و ال متر، وحشال �اص �كون هذاك ا�يل 
موراها �اطي، مبعىن �لفعل من الناح�ة التق�یة ل�س فقط ٔ�ن هاد اليش 

  .موجود عند ا�ٓخر�ن ميكن ٔ�ن یؤ�ذ
ال مش��ا اكع وقلنا النصوص �اهزة �ٕالضافة ٕاىل ٔ�نه الیوم لو قرر� و

  واش املهنة �اهزة الیوم الس�ید املس�شار؟ 
الیوم املهنیني د�لنا ا�يل تنعطیومه هيزوا هذه املواد اخلطرية رامه تیجوبوا 
الیوم الطریق ويف الطریق الس�یار ولكن ميل تتقول ٔ�ش�نو �اصك تد�ر 

نص القانوين الیوم ٔ�نك هاز وا�د املادة خطرية، ال یعمل، هذاك اليش ال 
ا�ي �ش�تغل �لیه وا�يل ف�ه العدید من النصوص التطبیق�ة ید�ل يف 

) la commande(تفاصیل التفاصیل، �ىل ٔ�ساس ٔ�نه مييش �يل تید�ر 
من ) la commande(لهذاك ا�يل �هيزها، لهذاك ا�يل حىت هو دا�ر 

عىن اجلهة أ�خرى �ىل طریقة النقل، الطریق ٔ�ش�نو �اص �كون فهيا، مب
�لفعل اح�ا ما تنربروش هذا الت�ٔخر ولكن تنقولو امليش �شویة �ادي 

  .یعطینا نتاجئ ٕان شاء هللا ا�يل �ادي �كون ٕاجيابیة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�، كام �شكرمك �ىل مسامهتمك

ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع العدل، وموضو�ه تعز�ز ولوج 
�ات الهشة ٕاىل العدا�، وهو سؤال موضوع من طرف فریق أ�صا� الف 

  .واملعارصة، تفضلوا الس�ید املس�شار احملرتم

  :محمد امحلايماملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،
شاكلیات اليت توا�ه ٔ��لبیة املواطنني املصنفني مضن من بني ٔ�مه االٕ 

الف�ات الهشة اكل�ساء وأ�طفال وأ�م�ني وساكن املناطق النائیة صعوبة 
الولوج ٕاىل العدا� مضن اس�تفادهتا من هذا املرفق العام، �ا �سائلمك الس�ید 
 الوز�ر �ىل إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها ل�سهیل ولوج هذه الف�ة ٕاىل

  .العدا�

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :محمد ٔ�و�ار وز�ر العدل الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا لفریق أ�صا� واملعارصة �ىل طرح هذا ال�ساؤل، والهدف 
�رس الرئ�يس للك الس�یاسات العموم�ة يف جمال العدا� هو ت�سري الولوج امل 

  .والسهل وال�س�یط للك املتقاضني وللك املواطنني ٕاىل العدا�
بطبیعة احلال خنص املواطنني املوجود�ن يف وضعیات صعبة، �اصة 
ال�ساء وأ�طفال والف�ات ا�يل تفضليت بذ�رمه بعنایة �اصة، ولهذا مت 
ٕا�داث يف مجیع حمامك اململكة، سواء اكنت ابتدائیة ٔ�و اس�ت��اف�ة، �ال� 

فل �ل�ساء وأ�طفال من ٔ��ل الت�سري ٔ�مام هذه الف�ات الهشة مساطر �لتك
د�ل الولوج ٕاىل �دا� أ�طفال و�دا� ال�ساء وٕاعطاء هذه اخلدمات بعد 

  .اج�عي وبعد ٕا�ساين
هذه اخلال� �ش�تغل فهيا ف�ة من املوظفني املؤه� ومكونة ؤ�ساسا هام 

احملامك �یكون احلرص �ىل ٔ�ن املسا�د�ن واملسا�دات �ج�عیات، يف لك 
هذه املاكتب املهی�ٔة ملسا�دة هذه الف�ات الهشة تیكون املاكن د�لها 
معروف و�یكون ال�شو�ر د�لو، ويف �الب احلاالت كتكون قریبة من 

  .ٔ�بواب احملامك �لعنایة هباذ املواطنني ولت�س�یط لك إالجراءات
ل�رشیعي اك�ن ٕاضافة ٕاىل �دد من إالجراءات ٔ�یضا �ىل املس�توى ا

عنایة �اصة هبذه الف�ات الهشة، ٕاذا ميل قدم�ا التعدیل �ىل صندوق 
التاكفل العائيل، اكن أ�ساس هو ت�س�یط املساطر ٔ�مام هذه الف�ات الهشة 
  .وتوس�یع هذه الف�ات الهشة املس�تف�دة من �دمات صندوق التاكفل العائيل

�ادي جنیبوه ٔ�مام  يف مرشوع املسطرة املدنیة ا�يل ت�ش�تغلو �لیه وا�يل
الربملان، ٕان شاء هللا، هناك عنایة �اصة هبذه الف�ات املهمشة واحلرص 
�ىل متك�هنا من لك الضام�ت اليت �سا�دها �ىل ت�سري الولوج السهل ٕاىل 

  .العدا� و�لقضاء
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :محمد امحلايم الس�یدس�شار امل 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اح�ا� أ�مور واحضة . الشك يف ا�هودات اليت تقوم هبا وزار�مك
وك�شوفو حتسن اك�ن �ىل مس�توى وا�د ا�مو�ة د�ل احملامك �ىل املس�توى 
الوطين، ولكن اك�ن مجمو�ة د�ل إالشاكلیات ا�يل �یع�شها هاذ الف�ة ا�يل 

  .اكنتذا�رو �لهي
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مازالت ٕاشاكلیة الولوج ٕاىل العدا� من الت�د�ت الكربى املطرو�ة 
ٔ�مام املنظومة القضائیة املغربیة، �اصة اليت یوا�ها الفقراء والف�ات 

  .املس�تضعفة وساكن املناطق النائیة �لوصول ٕاىل العدا�
مازال العدید من املواطنني من ساكن البوادي وأ�ما�ن النائیة اليت 

حمامك تعاين من صعو�ت اس�تخراج بعض الو�ئق، م�ل امللك�ات  تو�د هبا
وعقود الزواج وإالقامة ا�امئة، فضال عن الصعو�ت اليت یطرح مشالك 
البعد عن مقرات احملامك، هناك مشالك مرتبطة بتعق�د املساطر وطول 

مازال مضطر ٕاىل �نتظار  2018أ��ل، لٔ�سف مازال املواطن يف س�نة 
  .من ٔ��ل اس�تخراج و�ئق �س�یطة �دا ٔ��م ؤ��م

مشالك ٔ�خرى كذ� تعاين مهنا الف�ات الهشة تتعلق ��لغة أ�مازیغیة 
  .بصفهتا ا�لغة الرمسیة �لبالد

ٕان الولوج العادي واملنصف �لعدا� یتطلب اع�د ا�لغة أ�مازیغیة 
مادامت أ�م�ة �شلك ٕا�دى جتلیات الهشاشة، فهناك العدید من 

ملغاربة أ�مازیغ ا��ن یفضلون �دم التو�ه �لم�امك فقط ٔ�هنم ال املواطنني ا
  .�س�تطیعون الت�دث ��لغة العربیة، وهذا ما یؤدي ٕاىل ضیاع حقوقهم

�ٕالضافة كذ� ٕاىل غیاب ماكتب �س�تق�ال وإالرشادات يف العدید 
من حمامك اململكة، مشالك أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ا��ن یعانون يف 

غیاب الولوج�ات، یعين هاذ املشالك ٔ�ن� كتعرفوا املغاربة، وا�د  ٔ�ماممصت 
ا�مو�ة د�ل الناس ساكنني يف م�اطق �ئیة، واح�ا امحلد � مغاربة 
وكنعرفو املغرب د�لنا وزر� وا�د ا�مو�ة د�ل املدن، �یفاش الس�ید 
الوز�ر، �ادي ی��قل من وا�د ا�وار ٕاىل وا�د املدینة؟ �اصو یرضب 

�یلومرت �ش مييش �لمحمكة، لكنا كنعرفو بعض التقالید  30و 20وا�د 
وبعض أ�عراف اكنت اكینة، اك�ن القايض العريف ٔ�و قايض امجلا�ة، اكنوا 
الناس كتبدا املساطر من مت واكنت بعض الو�ئق وبعض أ�حاكم وبعض 
أ�مور اكن �یجهبا هلم �ري هو، �ري هذا، �اص حبال هاك دار هاذ 

یقة، هذاك الس�ید ا�يل يف البادیة یبقى يف البادیة ویطلب وثیقة من الطر 
عند هاذ الناس هاذو، ویتوصل هبا و�كون ٕاجراءات سه� و�س�یطة 

  .و�كون معلیة
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت ٕان ش�مت، بطبیعة احلال

  :لعدلالس�ید وز�ر ا
فقط ميل ما بقاش يل الوقت، يف اجللسة ال�رشیعیة املق�� س�ٔتقدم ٔ�مام 
ٔ�نظارمك مبرشوع التنظمي القضايئ، �یحسم وا�د العدد د�ل املشالك ا�يل 

  .�ر�هيا، ؤ�ساسا التعامل ��لغة أ�مازیغیة دا�ل احملامك
  .شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

�ه �دم مالءمة مق�ضیات القانون ن��قل ٕاىل السؤال الثاين، وموضو 
، والسؤال موضوع من 2011التنظميي ��فع بعدم ا�س�توریة مع دس�تور 

  . لوضع السؤال اليس فاحتيطرف الفریق �شرتايك، تفضل 

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر، 
�رب قرارها رمق  2018مارس  6مكة ا�س�توریة بتارخي قضت احمل

املتعلق  86.15بعدم دس�توریة �دد من املواد القانون التنظميي  70/18
بت�دید �یف�ة رشوط وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة قانون، والیوم اح�ا 
ٔ�ربعة ٔ�شهر ونص نقارب مخسة ٔ�شهر، واحلكومة مازالت مل ت�ٔت هباذ 

  .المئ ملا قضت به احملمكة ا�س�توریةاملرشوع القانون م
  .�رید ٔ�ن �سمع املربرات

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر العدل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ٔ�وال ٔ�شكر الفریق �شرتايك �ىل �ه�م هبذا املوضوع
يف احلق�قة يه أ�ج�دة الس�یاس�یة �سعفين يف ٔ�ن ٔ�ج�ب �رتیاح، ففي 

�لس احلكويم يف لٔ�س�بوع املايض تقدمت بعرض ٔ�مام جملس احلكومة ا
حول سؤالمك �لضبط حول �رت�ب ا�ٓ�ر القانونیة �ىل قرار احملمكة 

  .ا�س�توریة
بطبیعة احلال، قرارات احملمكة ا�س�توریة ملزمة �لجمیع، وهنا �ادي 

اليت قضت جنیبو ٕاجراءات املطابقة واملالءمة مع لك املواد د�ل القانون 
  .احملمكة ا�س�توریة بنقضها مبا ی�سجم وروح ا�س�تور

ٕاذن مت �رت�ب النتاجئ القانونیة �لمؤسسة، ا�رتاما لقرار احملمكة 
  .ا�س�توریة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
عنا يف ا�لس احلكويم ٔ��مك تقدممت بعرض، �ىل فعال الس�ید الوز�ر �ب 

ٔ�ساس ٔ�ن ی�ٔيت مرشوع القانون التنظميي املالءم مع قرار احملمكة ا�س�توریة 
  .يف وقت الحق

  . حنن ٔ��ر� هذا املوضوع ملا � من ٔ�مهیة قصوى
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ٔ�وال، جرت العادة ٔ�ن احملمكة ا�س�توریة وق�لها ا�لس ا�س�توري 
توریة اكنت تتع�ل دامئا ٔ�ن تدفع احلكومة ٔ�و ؤ�ح�ا� حىت الغرفة ا�س� 

  .الربملان لتنف�ذ القرارات د�ل احملمكة ا�س�توریة
ٔ�شهر، طوی� �س��ا، ز�دة �ىل ٔ�ن القانون مل  4الیوم اح�ا �ل�س�بة لنا 

فربا�ر  6یصادق �لیه ٕاال �ٓخر جملس ا�يل اكن عندو احلق یصادق هو 
�لس �رشیعي و�حكومة يف ٕاخراج ، مبعىن ٔ�ننا ٔ�هدر� زم�ا �بريا مك2018

، وا�يل ٔ�ساسا ربط 2011هذا القانون التنظميي ا�يل نص �لیه دس�تور 
املرشع ا�س�توري ربط القانون التنظميي ٔ�ساسا �حلقوق واحلر�ت د�ل 
املواطنني، وحنن نعترب ٔ�ن هذا القانون التنظميي هو مقوم ٔ�سايس من 

  .مقومات بناء دو� احلق والقانون
واليت  27حفىت احملمكة ا�س�توریة نفسها يف تعلیقها �ىل املادة �� 

الربملان بطبیعة احلال الربملان �یجیه مرشوع قانون، التعدیالت كتكون 
قلی�، الربملان قال ب�ٔن تنف�ذ القانون التنظميي س�مت بعد انرصام ٔ��ل س�نة 

الزمن ا�يل من �رخي ال�رش يف اجلریدة الرمسیة، و�لتايل �سامه يف متطیط 
كنحرمو ف�ه مواطنات ومواطنني من حق ٔ�سايس، وهو ا�فع بعدم 

  . دس�توریة قانون معني ا�يل �ميس حقوقهم وميس حر�هتم
و�لتايل هذا القانون التنظميي �م ؤ�سايس، ویندرج يف الس�یاق العام 
ا�يل �ا به ا�س�تور وال املضمون القانوين، احلقويق، الس�یايس د�ل 

ا�يل نبغیو ٔ�ن هذا القانون التنظميي ا�يل هو يف أ�صل هو  2011دس�تور 
التفعیل العميل �لمضمون العام ��س�تور، �متىن ٔ�ن ت�ٔيت احلكومة يف القریب 

  .العا�ل هبذا املرشوع
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر، ف� تبقى من الوقت

  :الس�ید وز�ر العدل
  .را الس�ید املس�شارشك

ٔ�وال القوانني التنظميیة يه جزء من الك�� ا�س�توریة، وهذا القانون 
قانون �م �دا، وكام تعلمون ال یصبح هنائیا ٕاال بعد مصادقة احملمكة 

  .ا�س�توریة
احملمكة ا�س�توریة نقضت ٔ�حاكما جوهریة، �اصة ما یتعلق بنظام 

من حممكة النقض ٕاىل إال�ا� التصف�ة، الیوم �ادي نقلو نظام التصف�ة 
  ..املبارشة �لمحمكة ا�س�توریة مع كثري من املق�ضیات اليت تنص

ٕاذن اح�ا ٕان شاء هللا �اهز�ن، وس��دارك الوقت لنكون عند املو�د، 
ٔ�ن �لفعل هذا قانون س�ی�لق ثورة يف املشهد القضايئ، ٔ�نه ميكن مجیع 

م دس�توریة ٔ�ي مق�ىض املتقاضني ٔ�مام لك در�ات التقايض �لطعن بعد
  .�رشیعي �راد تنف�ذه �ىل هاذ املتقاضني

  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  .و�شكر مجیع الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل مسامههتم
وق�ل رفع اجللسة، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد �ىل ٔ�نه سوف �كون هناك �لسة 

  .ة م�ارشة بعد هذه اجللسة�رشیعی
  .شكرا، ورفعت اجللسة


