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  183رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2018ٔ�كتو�ر  30(هـ 1440 صفر 20 ثال�ءال : التارخي
  .�لسا لرئ�س ثاين، اخللیفة ال إالاله احللوطياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
 اخلامسة �ق�قةاو  ثانیةتان وعرش دقائق، ٕابتداء من السا�ة ال ساع : التوق�ت
  .بعد الزوال والثالثني

  .� الشفهیةأ�س�ئ م�اقشة: �دول أ�عامل

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

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

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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، 
لس �ىل ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني الطالع ا�

  .وٕا�ال�ت
  .اللكمة �لس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید محمد �دال، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 2018توصل مك�ب ا�لس من جملس النواب بعد اخ�تام دورة ٔ��ریل 
  :�لنصوص ال�رشیعیة التالیة

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة �ش�ٔن  23.18مرشوع قانون رمق  - 1
بني حكومة اململكة  2018فربا�ر  27خلدمات اجلویة املوقعة �لر�ط يف ا

  املغربیة وحكومة مملكة البحر�ن؛
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة  22.18مرشوع قانون رمق  - 2

بني اململكة املغربیة ومجهوریة بنغالد�ش  2018فربا�ر  �28لر�ط يف 
�هترب الرضیيب يف م�دان ا ععبیة لتجنب �زدواج الرضیيب وم�الش 

 الرضائب �ىل ا��ل؛
بتغیري و�متمي القانون التنظميي  17.18مرشوع قانون تنظميي رمق  - 3

 49املتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني  02.12رمق 
 27بتارخي  1.12.20من ا�س�تور الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق  92و

 ؛)2012یولیو  17( 1433من شعبان 
بتغیري الظهري الرشیف مبثابة قانون  36.18مرشوع قانون رمق  - 4

، 1976غشت  12املوافق  1396من شعبان  15الصادر يف  1.76.534
ا�ول مبوج�ه تعویض ٕاجاميل لبعض قدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر 

 و�وي حقوقهم؛
ن رمق من القانو 66و 65مقرتح قانون یقيض بتعدیل املادتني  - 5

املتعلق ب��ظمي العالقات التعاقدیة بني املكري واملكرتي �لم�الت  67.12
املعدة �لسكىن ٔ�و لالس�تعامل املهين الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 

 ؛2013نونرب  19املوافق ل 1435حمرم  15يف  1.13.111
 یتعلق �ملسا�دة الطبیة �ىل إالجناب؛ 47.14مرشوع قانون رمق  - 6
یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  121.12نون رمق مرشوع قا - 7

 .املتعلق �لربید واملواصالت 24.96
كام ٔ��ال فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ��لس �ىل املك�ب مقرت�ات 

  :القوانني التالیة
من القانون رمق  26مقرتح قانون یقيض بتغیري و�متمي املادة  - 1

ملكة املغربیة و�لهجرة �ري املتعلق بدخول وٕاقامة أ��انب �مل 02.03
  .الرشعیة

من الظهري الرشیف  17مقرتح قانون یقيض بتغیري و�متمي املادة  - 2
غشت  25املوافق ل 1420جامدى أ�وىل  13الصادر يف  1.99.208رمق 

املتعلق �لتربع �ٔ�عضاء وأ��س�ة  16.98، ب��ف�ذ القانون رمق 1999
 ال�رشیة ؤ��ذها وزراعهتا؛ 

نون یقيض بتغیري و�متمي مق�ضیات القانون اجلنايئ ف� یتعلق مقرتح قا - 3
  بتوق�ع عقو�ت من ��س العمل؛

من الظهري  492و 491مقرتح قانون یقيض بتعدیل و�متمي الفصلني  - 4
 26املوافق  1382جامدى الثانیة  28الصادر يف  1.59.413الرشیف رمق 

  ن اجلنايئ؛املتعلق �ملصادقة �ىل مجمو�ة القانو 1962نونرب 
مقرتح قانون یقيض بتغیري و�متمي وحتیني الظهري الرشیف رمق  - 5

 1969یولیوز  25املوافق  1389جامدى أ�وىل  10بتارخي  1.69.174
  �ش�ٔن التحف�ظ العقاري امجلاعي لٔ�مالك القرویة؛

من مدونة احلقوق العی��ة  317مقرتح قانون �ريم ٕاىل �متمي املادة  - 6
39.08.  

 30لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء  و�ل�س�بة
  :، فه�ي اكلتايل2018ٔ�كتو�ر 

  سؤ�؛ 389: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 سؤ�؛ 246: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .جوا� 103: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
كام توصلت الرئاسة مبراس� من رئ�س فریق �حتاد العام ملقاوالت 

من �اللها ت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه �لس�ید وز�ر الطاقة املغرب، یطلب 
�حملمدیة " السامري"واملعادن والتمنیة املس�تدامة، حول م�ٓل مصفاة رشكة 
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ومبراس� �نیة من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، ، ٕاىل �لسة الحقة
��وب خيرب من �اللها ا�لس ٔ�ن الس�یدة اكتبة ا�و� امللكفة �ٕالساكن، س 

عن الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة 
يف إال�ابة عن السؤال الفرید املو�ه ٕالیه حول التدا�ر �س�تع�الیة ملعاجلة 

  .البناء الغري املنظم والس�یاسة إالس��اق�ة �ل�د من ان�شاره
املو�ه  سؤال املشار ٕالیه ق�ل السؤالال كام یلمتس فهيا ٔ�یضا �رجمة 

�لس�یدة اكتبة ا�و� امللكفة �ٕالساكن، حول �منیة املراكز القرویة الصا�دة، 
  .حىت ی�س�ىن �لس�یدة اكتبة ا�و� إال�ابة �ىل السؤالني دفعة وا�دة

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

واليت جتمعها ونبدٔ� �لس��ا هذه �ٔ�س�ئ� ا�ٓنیة املو�ة لقطاع الص�ة، 
  .و�دة املوضوع و�ددها مخسة ٔ�س�ئ�

والبدایة مع سؤال الفریق احلريك، وموضو�ه �س�تقا� امجلاعیة لٔ�طباء 
  .�لقطاع العام، فلیتفضل ٔ��د السادة املس�شار�ن

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

  السادة الوزراء،
  أ�خت الوز�رة،

  شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين املس� 
ن�رشف بطرح السؤال، ٔ�وال ٔ��رك هاذ أ�مطار د�ل امحلد �  اق�ل م
د �لینا لكنا �خلري ٕان شاء هللا و ري، ا�يل كنمتىن ٕان شاء هللا تعد�ل اخل

  .و�ىل القلوب د�ل املغاربة مجیعا ٕ�ذن هللا
تفا��ٔ� يف الس�ید الوز�ر، كنعرفو �لیمك ر�ل د�ل احلوار، وٕاذا به 

احلق�قة مبجمو�ة د�ل �س�تقاالت د�ل أ�طباء يف مجمو�ة د�ل املدن، 
و�خلصوص من مدینة ورزازات، ؤ�ن� كنت �ىل ٕاطالع و�اولمت ٔ��مك درمت 

يف احلوار  لمي، كنمتىن ٔ�ننا نعرفو فني وصلمتوا�د اجلو� يف مجمو�ة د�ل أ�قا
  مع هاذ الناس؟

  . وشكرا

  :سةالس�ید رئ�س اجلل 
  .شكرا

السؤال الثاين، موضو�ه توايل اس�تقاالت ٔ�طباء القطاع العام، اللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  السادة املس�شار�ن،

الس�ید الوز�ر، ما يه ٔ�س�باب هاذ �س�تقاالت و�ح��ا�ات فهاذ 

  ات؟أ�وضاع وفهاذ الوقت ��

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الثالث، وموضو�ه ظاهرة �س�تقا� امجلاعیة ٔ�طباء القطاع 
العام من بعض مس�شف�ات مدن اململكة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار

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

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

تعاين العدید من املس�شف�ات واملؤسسات الصحیة مبختلف مدن 
اململكة من تنايم ظاهرة �س�تقا� امجلاعیة ٔ�طباء القطاع العام �س�ب 
�ردي وضعیة املنظومة الصحیة وانعدام رشوط العمل، مما ینعكس سلبا 

  .�ىل حصة املرىض النفس�یة واجلسدیة
ز�ر، ما يه التدابري وإالجراءات ا�ٓنیة اليت س���ذها الس�ید الو 

وزار�مك من ٔ��ل ٕاجياد �لول �ذریة �ل�د من تفامق هذا الوضع مبختلف 
  املس�شف�ات واملؤسسات الصحیة �لمملكة؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

السؤال الرابع موضو�ه، اس�تقا� ٔ�طباء القطاع العام، اللكمة ٔ��د 
  .س�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیةالسادة امل 

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

  اس�تقا� ٔ�طباء القطاع العام، ماذا فعلت احلكومة ٕالیقاف هذا الزنیف؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

السؤال اخلامس، موضو�ه تقدمي �دد �بري من أ�طباء املامرسني 
ع العام الس�تقاالهتم، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من �حتاد �لقطا

  .املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  :الزهراء الیحیاوياملس�شارة الس�یدة فاطمة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الس�ید الوز�ر، یعرف قطاع الص�ة اح�قا� اج�عیا �بريا و�ىل ٕا�ره قدم 
  . �دد من أ�طباء اس�تقاالت جامعیة

ذها من ٔ��ل ٕایقاف هذا إالجراءات اليت تعزتم الوزارة اختا ما يه
�د لتدين الوضع الصحي ببالد� وا�هنوض ب�ٔوضاع العاملني  عالزنیف ووض
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  �لقطاع؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

اللكمة �لس�ید وز�ر الص�ة لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �س�تقاالت 
  .ٔ�طباء القطاع العام، تفضل الس�ید الوز�ر

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يف البدایة البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ننا واعون �ملشالك اليت یع�شها 
القطاع، املرتبطة ٔ�ساسا �رتفاع الطلب �ىل العالج وا�لجوء �لمس�شف�ات 

صاحل بعض املس�شف�ات وخصوصا العموم�ة، مما �شلك ضغطا �ىل م
ٔ�قسام املس�تع�الت، وهذا راجع �لتحوالت ا�ميوغراف�ة والو�ئیة ببالد� 

" الرام�د"وتوس�یع التغطیة الصحیة �اصة نظام املسا�دة الطبیة 
و�خ�الالت اليت عرفها تزنیل هذا النظام لعدة ٔ�س�باب ال �سع ا�ال 

  .��رها، حنن الیوم نعمل �ىل جتاوزها
اخنراط العنرص ال�رشي و�اصة أ�طباء يف إالصالح �وس�ی�  ٕان

وهدف يف نفس الوقت یعترب ٔ�مرا رضور� بل وحمتیا، ف�دون موارد �رشیة 
بعدد اكف ممترسة و�متزي �لكفاءة واجلدیة ال ميكن الرفع من مردودیة 
املؤسسات الصحیة، وبدون حتفزيات مادیة ومعنویة وحتسني الوضع 

  .لن نصل ٕاىل ما ن��غیه مجیعا أ�جري واملهين
��، وبق�ا�ة �مة ا�رت� ٕارشا�هم يف مسلسل إالصالح، سواء من 

ٔ�و ف�ح �ب احلوار معهم م�ذ تعیی��ا  �2025الل مشاورات ٕا�داد خمطط 
�ىل رٔ�س هذا القطاع، �ري ٔ�ن هذه الوضعیة �ح��اج�ة، �اصة اليت 

لیة لٔ�طباء مل تعرف ٔ�دىن هدنة تت��اها ٕا�دى النقا�ت القطاعیة أ�كرث متثی 
شهر تقریبا، بل وتطورت ٕاىل ٔ�شاكل غریبة، م�ل ت� اليت ٔ�قدم  15م�ذ 

ا حنن يف �واضعی� ضعني ٔ�نفسهم يف وضع �ري قانوين، �لهيا بعض أ�طباء وا
  .موقف حرج ٕازاء اس�مترار حوار هادف وبناء معهم

نقا�ت املمث� مع العمل ٔ�ن احلوار �ج�عي القطاعي هيم كذ� لك ال 
�لقطاع والتابعة �لمركز�ت النقابیة، واليت دش�نا معها كذ� مجمو�ة من 
ا�لقاءات دون ٔ�ن نصل حلد ا�ٓن ٕاىل وضع ٕاطار مؤسس �لحوار، وهذا ما 
مقنا ��عوة ٕالیه یوم ٔ�مس إالثنني، ٕاال ٔ�ننا فوج�نا ببالغ ٔ�ربع نقا�ت 

من ق�ل لقاءا �شاور� ملناقشة  �لقطاع تقاطع �ج�ع، كام قاطعت ٔ�سابیع
  .2025مضامني ا�طط القطاعي 

ٔ�كتو�ر رسا� مف�و�ة  20و�لمفارقة، يه نفس النقا�ت اليت و�ت یوم 
ا وغضهبا من �دم �س�ت�ابة هئر الص�ة تعرب من �اللها عن اس��إاىل وز�

النتظارات ومطالب الشغی� الصحیة، واس�مترار احلكومة والوزارة يف 
من الزتامات احلكومات السابقة والتغی�ب �ري املق�ول �لحوار  ا�متلص

  . القطاعي اجلدي و�كتفاء �لتلمیح �رب خر�ات ٕا�الم�ة
ٔ�س�باب ومربرات  تیقولو �م تنعیطو هلم تیقولو ما جنیوش، تیعطیو

  .مق�و�ا�يل �ري 
ولٕالشارة فأ�مر یتعلق، �ل�س�بة لهاذ �س�تقاالت، �شلك �دید من 

 77اج، ٔ�ن �س�تقا� من الوظیفة العموم�ة طبقا ملق�ضیات الفصل �ح��
من النظام أ�سايس العام �لوظیفة العموم�ة جيب ٔ�ن �كون فردیة، و�لتايل 
هذه اس�تقا�، بطبیعة احلال، ل�س لها قمية ٕاداریة، �ري مق�و�، ول�س لها 

كون هناك �ٓ�ر �ىل اس�مترار اخلدمة، وحنن قلنا نطمنئ املواطن ٔ�ن لن �
  .ٔ��ر ��

ومبا ٔ�ننا نعترب ٔ�ن املوارد ال�رشیة الصحیة يه جحر الزاویة، حبیث لن 
�كون هناك حتسني �لوضع الصحي ببالد� دون اخنراطها، فقد قررت 
ا�هاب م�ارشة �لقاهئم �ٔ�قالمي واجلهات وحماورهتم، اس�مترارا �لهنج ا�ي 

ىل رٔ�س هذا القطاع رست �لیه م�ذ تعی�ين من طرف صاحب اجلال� �
�ج�عي احلیوي، �ازما �ىل حتسني أ�وضاع املهنیة لٔ�طباء واملمرضني، 
ٔ�� ٔ�ول املدافعني �ىل هذه الف�ة، ولك أ�طر الصحیة وكذا العمل �ىل ٕاجياد 
الس�بل الكف�� مبعیة القطا�ات احلكوم�ة أ�خرى املعنیة لتحسني ا��ل مع 

  .ربط ذ� �لرفع من املردودیة
و�لرجوع ٕاىل التقار�ر الرمسیة الوطنیة، �اصة التقر�ر أ��ري �لم�لس 

يف املردودیة، ح�ث ٔ�كد �ىل ٔ�ن طول  اأ��ىل �لحسا�ت، ا�ي رصد ضعف
�ٓ�ال مواعید الكشف یعود ٔ�ساسا ٕاىل النقائص يف �رجمة حصص الكشف، 
ٕاذ مت الوقوف �ىل �دم توا�د مجیع أ�طباء من نفس التخصص �الل 

س�بوع، ٕاضافة ٕاىل حتدید حصة ٕاىل حصتني �لكشف أ�س�بوعي نفس ا�ٔ 
للك طب�ب وحرص حصة الكشف �البا يف الفرتة الصباح�ة، وكذا حتدید 
بعض أ�طباء لعدد املرىض يف لك حصة �شف، وهو ما یؤدي ٕاىل ضعف 
مردود هذه الكوادر الطبیة، وهو ما تؤكده كذ� تقار�ر املف�ش�یة العامة 

  .�لوزارة
ننا �ازمون �ىل ضبط مس�ٔ� احلضور ٕاىل العمل والرفع من لهذا، فإ 

املردودیة �رب توفري الوسائل والظروف �لوصول ٕاىل ٕانتاج�ة ٔ�م�ل و�دمة 
  .ٔ�فضل �ل�س�بة �لمواطن، وكذا تفعیل املساطر إالداریة املرتبطة بذ�

ٔ�ما خبصوص أ�س�باب وا�وافع املعلنة يف �س�تقا� واملتعلقة �ٔ�وضاع 
ع�شها قطاع الص�ة واليت ال �س�تجیب، حسب قوهلم �لرشوط اليت ی 

العلمیة املعمول هبا دولیا وال �رىق ٕاىل تطلعات املواطنني وحقهم يف العالج، 
  . حسب نص �س�تقا�

فالبد هنا من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن مشالك القطاع، ويه معروفة �ى 
ات امجلیع، ل�ست ولیدة الیوم، وقد بذلت جمهودات من ق�ل احلكوم

املتعاق�ة �لتغلب �لهيا وفق إالماكنیات املتا�ة، سواء �ىل مس�توى ش�بكة 
  .املؤسسات والتجهزيات ٔ�و املوارد ال�رشیة

ففي ٕاطار مواص� س�یاسة ٕاصالح املنظومة �س�شفائیة اليت �هنجها 
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 2012، مت ما بني "الرام�د"الوزارة، وموا�بة لنظام املسا�دة الطبیة 
س�شفائیة وثالثة مراكز اس�شفائیة �امعیة مؤسسة ا 22ف�ح  2018و

  . ملیار درمه 6.3رس�ر، و�س��ر بلغ  �2431دیدة، �سعة 
ٔ�ما ف� خيص مشاریع املؤسسات �س�شفائیة يف طور إالجناز، 

 3مرشوع ا�ٓن يف طور إالجناز، مبا فهيا  49ت��لكمو �ىل ظروف العمل، 
�ر والعیون، ح�ث مراكز اس�شفائیة �امعیة، �لك من طن�ة ؤ�اكد

ملیار د�ل  16رس�ر ٕاضايف، �س��ر یفوق  8196س�تضیف �دد أ�رسة 
 406مؤسسة اس�شفائیة �سعة  16ا�رمه، ٕاضافة ٕاىل توسعة وت�ٔهیل 

ملیار درمه، وذ� يف ٕاطار ٕاسرتاتیجیة  1.1رس�ر واس��ر یقدر ب 
  .وطنیة �دیدة �روم ت�ٔهیل الب��ة التحتیة

س�نوات  5ملیون درمه ملدة  850و� الیوم ح�ث ختصص الوزارة س�ن
من ٔ��ل اق�ناء كذ� التجهزيات، اليت نعطهيا أ�ولویة الیوم من ٔ��ل تعز�ز 
حظرية التجهزيات �ملس�شف�ات العموم�ة، وهنمت �ٔ�ساس �لتجهزيات 
احلیویة والثق�� ٔ��زة التصو�ر املغناط�يس وإالشعاعي ؤ��زة الساكنري 

ا�ربیة ؤ��زة غرف العملیات وإالنعاش ؤ��زة تصف�ة ؤ��زة الت�الیل 
  .اللكي

و�ىل س��ل املثال مت مؤخرا يف الس�نوات أ��رية، یعين مع انطالق 
د�ل  1 ،23(IRM)�از د�ل التصو�ر املغناط�يس  11الرام�د، اق�ناء 

)les scanners( ،78  ،از �لكشف �لصدى  72م�صة د�ل رادیو�
(les échographes) .  

هاذ أ�مور راه هائ� ا�يل ما اك�ش تتكون �س��رات �مة، ت��لكمو 
  . �ىل ظروف العمل و�ىل وسائل العمل

ٕاىل  2008ملیون يف  45و�ل�س�بة لعملیة الصیانة كذ� فرفعناها من 
ملیون درمه �الل الس�نة احلالیة، وعرفت �س�بة التغطیة د�ل عقود  187

  .%100تجهزيات، الیوم د�ل ال  %100الصیانة 
وموازاة مع هاذ ا�ططات مت وضع وتق�ني ٕاجراءات معلیة حممكة �روم 
س�یاسة التدبري الالممركز لت� العقود د�ل الصیانة، ح�ث الیوم �لتدرجي 
من املس�توى إالداري الوطين ٕاىل اجلهة ٕاىل إالقلمي ٕاىل املس�شفى، ٔ�صبح 

یع العملیات املرتبطة الیوم التدبري �ىل مس�توى املس�شفى لتغطیة مج 
  .�لصیانة �ىل املس�توى إالقلميي، املس�شفى واملندوبیة

ٔ�ما �ل�س�بة �لشق املتعلق بتحسني ٔ�وضاع أ�طر الصحیة العام� 
�ملس�شف�ات العموم�ة مبختلف ٔ�صنافها �رشفين ٕا�اطتمك ٔ�نه يف ٕاطار 

ج�عي احلوار �ج�عي اليت مت توق�ع حمرض اتفاق حول حصی� احلوار �
، لكمك 2011یولیوز  5خبصوص وضعیة موظفي وزارة الص�ة بتارخي 

مت تنف�ذها، و�ل�س�بة �لنقط املتبق�ة فه�ي  38نقطة من ٔ�صل  24كتعرفوه، 
يف طور إالجناز �عتبارها نقط مشرتكة بني وزارة الص�ة وقطا�ات ٔ�خرى 

                                                 
1 Imagerie par Résonance Magnétique. 

  . ح إالدارةالس�� وزارة �ق�صاد واملالیة ووزارة الوظیفة العموم�ة وٕاصال
ومن ٔ�مه النقط ا�يل كتعرفوها، الرفع من م�الغ التعویض �ىل احلراسة 

 عن التعویض ا�اطر، �ىل التعویضات من الرفع ،واخلدمة إاللزام�ة

 العامون أ�طباء م�ح الرئ�س، املمرض الرئ�س، الطب�ب حتفزي التخصص،

   .جام�اتیة حصة ٕاطار يف الص�ة وزارة يف معینة ملدة مزاو�
 ت�ٔهیل ملعاهد أ�ول الطور دبلوم معاد� 2017 يف مؤخرا أ��ري يف

 كذ� مالیة �لكفة وا�كتوراه، واملاسرت، �ٕال�ازة الصحي املیدان يف أ�طر

 كذ� مث وا�كتوراه، املاسرت د�ل نظام ٕاقرار درمه، ملیون 250ب تقدر

   .واملقميني ا�ا�لیني أ�طباء د�ل املن�ة مراجعة
 تو�هيا اليت والعنایة لاله�م وجتس�یدا السام�ة، امللك�ة �لتوجهيات ذاوتنف�

 احلكومة بني املس�متر احلوار �هنج و�رس�ی�ا احلیوي القطاع لهذا احلكومة

 �ج�عي احلوار من �دیدة جو� انطالقة ٕاعطاء مت �ج�عیني، والرشاكء

 �ج��ني، ءالرشاك تلفخم  مع املركزي �ج�عي احلوار مع �ملوازاة القطاعي

 اج��ات عقد ومت العالقة، نقطال  لتدارس أ�طباء هیئة ممثيل مقدمهتم ويف

 یوم الص�ة وز�ر �رئاسة ٕاج�ع العام، القطاع ٔ�طباء املس�تق� النقابة مع �لیة

 ٔ�كتو�ر، 15 ش�ت�رب، 26 ،14 التق�یة ا�لجن اج��ات ٔ�كتو�ر، 11و ٔ��ریل 12

 �ىل املن��قة املطالب بعض م�اقشة �ىل �ج��ات اذه �الل الرتكزي مت

 ا�يل 509 �س�تداليل الرمق ختویل ب�هنا من تتحقق، مل واليت یولیوز 5 اتفاق

   .ا�رمه د�ل ملیون 800 من ٔ�كرث الیوم یتطلب تعویضاته اكمل �لك
 إالقامة م�اصب من الرفع إالطار، �ارج در�ة، فوق فدرج�ني ٕاذن

 �ل�سب م�صب 500 الس�نة هاذ هذه، املس�ٔ� هاذ تنجزو ناوبدی  وا�ا�لیة

 اليش هاذ املواطن، واس�تق�ال �ش�تغال ظروف حتسني وا�ا�لیة، لٕالقامة

 اخلاص �لقطاع الطب مزاو� تق�ني ٕاجنازه، طور يف اح�ا لكو ذ�رت ا�يل

 مراجعة نقاش، فهيا �یجبدوها النقطة هاذ حىت العام، القطاع ٔ�طباء �ل�س�بة

 �عتبار ٕا�ادة ذ�، �ىل �ش�تغل وإاللزام�ة، �حلراسة اخلاص ملرسوما

 وامجلا�اتیة العائلیة الص�ة ٕاطار يف الصحیة، �ملنظومة كتخصص العام �لطب

   .ا�ال هاذ يف ٕ�جنازات ومقنا ذ� �ىل �ش�تغل
 ،26/10/2018 النقابة وهاذ الوزارة بني اج�ع حمرض �ىل التوق�ع مث
 م�ارشة، كهتمنا يه ا�يل ها ندارسها، �ادي ا�يل النقط ها قولوتن حمرض وقعنا

 ٔ��لها، من معهم نت�اورو منش�یو �ادي وا�يل أ�خرى القطا�ات كهتم ا�يل وها

 �هتم ٔ�نه أ�خرى، النقا�ت اكمل مع الوقت نفس يف احلال بطبیعة وف�حنا

 عمل�ل مم�ٔسس إالطار وا�د نوضعو ميكن �ش القطاع دا�ل الف�ات مجیع

  .املشرتك
 تفعیل يف س�سامه اليت ٔ�خرى بتدابري �اء 2025 ا�طط ذ� ٕاىل ٕاضافة

 املردودیة عن ماكف�ٔة ٕا�داث وكذ� املس�متر، �لتكو�ن الوطنیة إالسرتاتیجیة

 املهنیة أ�خطار �ىل التعویض من الرفع يف كذ� والنظر والعمل، وأ�داء

   .النائیة املناطق يف العاملني �لموظفني حتفزيات وم�ح
 4000 �ىل احلفاظ اس�تطاعت الوزارة ٔ�نه �ىل �شري ٔ�ن جيب كام
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 عرفت كام مس�تق�ال، العدد هاذ من الرفع ٔ�فق يف 2019 �رمس مايل م�صب

مقارنة مع الس�نة املاضیة، مما  %10 فاق مس�بوق �ري ارتفا�ا 2019 مزيانیة
ملساطر جعلنا �رفع كذ� من �دد م�اصب أ�طباء املقميني، مع ت�سري ا

الج�یاز م�ار�ت إالقامة ملوظفي الص�ة، اكنوا ما �یبغیوش ید�لوا عند� 
ٔ�ن ما تن�لیومهش یدوزوا املباراة د�ل إالقامة، الیوم ما كمننعو حىت يش 
�د، ا�يل جنح هللا �سخر �، اح�ا غند�رو املس�ٔ�، وهاذ املس�ٔ� 

  .اس�تحس�نوها
احلوار س�یظل مف�و�ا ويف أ��ري، البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن �ب 

ومس�مترا مع الرشاكء �ج�عیني من ٔ��ل ٕاجياد احللول املالمئة تليب 
اح�یا�ات املهنیني و�سامه يف الريق �خلدمات الصحیة اليت �س�تحقها 

  .املواطنات واملواطنون
  .والسالم �لیمك

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

تقدم به الس�ید الوز�ر، ونبدٔ� ٔ�وال  ومنر ٕاىل التعق�بات �ىل اجلواب ا�ي
  .�لفریق احلريك يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٕاال  وة یوقف عند هاذ أ�رقام ا�يل قلتما ميك�ش إال�سان ٕاىل ٔ�نه فاحلق�ق
ل وهاذ الرؤیة فاحلق�قة ا�يل �ا�د ا�يل غميكن یتغاىض النظر �ىل هاذ العم

  . تقامستو معنا الیوم
الواقع والرتاكامت يشء �ٓخر يف احلق�قة،  ،الس�ید الوز�ر ،ولكن

إالشاكلیات ا�يل اكینة يه �راكامت كثرية وا�يل �ات من س�نني �دیدة، 
والیوم فاحلق�قة لك يش ت��اضل �ىل ٔ�نه ��ذ حقو، هذا هو ا�يل �اب 

  .شو الیومهاذ إالشاكلیات ا�يل كنع� 
 9000واح�ا كنعرفو ؤ�نمت كتعرفوا، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه الیوم �اص 

طب�ب فهاذ القطاع هذا، هذا اخلصاص، كذ� مجمو�ة د�ل أ�طباء ا�يل 
  .والت كهتاجر لب�ان املهجر

و�لتايل هاذ التخوف د�لنا ود�ل الساكنة فهو ت�متىن ��ذوه مبحمل 
س�تقاالت ٕاال جمرد ٔ�ن ك�سمعو هاذي � اجلد، ٔ�نه هاذ إالشاكلیات �ري

و�یكون عندها وا�د الوقع �ىل الساكنة و�خلصوص �ىل الناس ا�يل 
فالهوامش، ٔ�ما الناس ا�يل عندمه اللكی��اكت قراب هلم راه مزال �یلقاو 

  .البالصة فني ميش�یو
تنطلب من الس�ید الوز�ر كذ� ٔ�نه هاذ الناس هاذو فإالطار د�ل 

حوارات معهم فأ�قالمي د�لنا، فاحلق�قة اك�ن ٕاشاكلیات ومن حىت اح�ا ف�حنا 
بني إالشاكلیات، الس�ید الوز�ر، هو القضیة دالتجهزيات، راه ما ميك�ش 

الطب�ب ما عندوش جتهزيات �ش خيدم و�ادي ینوض خيدم راه ما 
  .عندوش �ش خيدم

س�نني والبناء د�ل وا�د املس�شفى كتنقل  10كذ� إالدارة ا�يل 
 3د الناس من هاذ البالصة لهاذ البالصة، املس�شفى د�ل تنغري ا�يل وا�

داخلطرات وهو ت��عاود، هذا هو ا�يل �ال الثقة ما �كو�ش الس�ید الوز�ر، 
  . ٔ�� كنعرف ب�ٔنه امحلل �بري �دا

وما ميكن لنا ٕاال نعاونومك، ونطلبو من إالخوان أ�طباء كذ� ٔ�هنم 
اخلري ٔ�هنم یعاونوا هاذ القطاع، ٔ�نه قطاع یعاو�مك ومجیع الناس ا�يل فهيم 

حساس والبد كنا نتجندو معمك ؤ�ننا نتعاونو يف ٕاطار يش �ا�ة ا�يل يه 
  .مسیهتا الوطن ق�ل لك يشء، مايش الشخص

  .وشكرا

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

  .اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار التعق�ب

  :ريب احملريشاملس�شار الس�ید الع
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

بغینا �ري نعرفو �ٓش واقع لهاذ احلكومة؟ بغینا ا ،الس�ید الوز�ر احملرتم
�ري نعرفو �ٓش واقع دا�ل هاذ احلكومة، الس�ید الوز�ر، اس�تقاالت 
أ�طباء، اح��ا�ات د�ل ٔ�حصاب النقل، املارش�یات مشلولني، أ�مثنة 

السا�ة ٔ�ضافهتا هاذ احلكومة ضد  خ�الیة، واش ما تتفكروش فهيم؟
املغاربة، بغینا �ري نعرفو هاذ احلكومة واش �دامة مع املغاربة وال �دامة مع 

  .يش �ة ٔ�خرى
ٔ�ن لكيش تیحتج، أ�طباء تیحتجو، ٔ�حصاب النقل  لٔ�سف الشدید

هلم ٔ�والدمه، فهاذ الز�دة  بة تیحتجو ٔ�ن �رفصتومه و�رفصتو، املغار تیحتجو
سا�ة بال ما �س�تارشوا مع املغاربة، الرتاجعات �ىل مس�توى د�ل هاذ ال 

القطاع الصحي اكريث، ها هو ذ�ر الزم�ل د�يل تنغري ؤ�� نعطیك م�ال 
بوزان، الس�ید الوز�ر، ج�نا لعندمك �لبريو د�لمك سلمنا لمك القطعة أ�رضیة، 

نا، ف�  طلودر� اكع ذاك اليش ا�يل طلبتوه، طلقمت ا�راسة ولك خطرة ت�
ملیون د�ل ا�رمه خمصصة لوزان ما  88ا�ٓن ت�شوف اكنت وا�د 

  .، ما عرف�امك فني ر�لتوها2019لق�هتاش فاملزيانیة د�ل 
ا�ٓن، ٔ�ن� الس�ید الوز�ر هاذ املس�شفى د�ل وزان راه بناوها النصارى 
يف عهد �س�تعامر، يف عهد �س�تعامر ت�ىن هاذ املس�شفى د�ل وزان 

�سمة،  350000دا� عند� ٔ�لف �سمة،  60یك السا�ة یاله ا�يل اكنت ذ
اخلري يف الناس، ٔ�� تنقول يف  ودارو ىهاذ الصبیطار ا�يل بناوه النصار 

ن احمليل احلق�ق�ني هام ا�ٓن ا�يل ساهر�ن �ىل تدبري الش�ٔ  ىاحلق�قة، النصار 
دة، ما ٔ�ثناء الوال وخملیني املس�نني �ميوتو، وخملیني احلامالت تیوضعو و�ميوتو
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اكی�ش اه�م، زعام ٔ�ن هاذ احلكومة ما عندهاش الضمري هنائیا، ما تتفكر 
حىت يف يش �د هنائیا، التفكري الوح�د و�ه�م الوح�د يه التعی��ات يف 

  .املناصب السام�ة وأ�ما�ن ا�يل �ادي تبالصیو فهيا املقربني
كومة رٔ�فة الس�ید الوز�ر، �ار وعیب، تنرت�اومك، تنرت�او من هاذ احل

، �رمحهم رامك ٔ�نمت ني، رٔ�فة هباذ الناس ا�يل �ميوتو�ملغاربة، رٔ�فة �ملواطن
هاذ الوضع الاكريث  مام العبد، �ار �لیمك وعیب ختلیومسؤولني ٔ�مام هللا و�ٔ 

ا�يل �ادیة ف�ه بالد�، الوضع ال �رشف الس�ید الوز�ر، الوضع ال ی�رش 
مل �ٓخر، �ا�شني يف يش قارة و�دة �خلري، ؤ�ن� ٔ��مك �ا�شني يف يش �ا

  .ٔ�خرى
 ومن احلكومة �لك، �راجع ذاك ،الس�ید الوز�ر ،ولهذا تنطلبو م�مك

فهيا ا�يل تترض �ملواطنني، حبال القرار  القرارات العشوائیة ا�يل �متش�یو
د�ل السا�ة، حبال القرار ا�يل ا�ٓن اح��ا�ات وحىت يش وا�د ما �لكم 

ا �ىل مس�توى القطاع الصحي، ولكن ال ح�اة مع ٔ�حصابنا، املشلك �بري �د
  .ملن تنادي

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

  .اللكمة دامئا يف ٕاطار التعق�ب لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :حلسن ادعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

أ�طباء والطب��ات لطلبات جوا�مك الیوم ال ینفي حق�قة تقدمي 
طب�ب  30اس�تقا�هتم، �ىل س��ل املثال ال احلرص، جفهة در�ة �ف�اللت، 

�ملركز �س�شفايئ إالقلميي لس�یدي ٔ�حسا�ن بورزازات، نفس اليشء وقع 
بت��غري وزا�ورة والراش�یدیة وم�دلت، ح�ث انعكس وس��عكس �ىل الوضع 

العرض الصحي ا�ي مل  الصحي �جلهة �شلك �ام، وهو ما یفرس ضعف
  .�رق یوما ٕاىل طمو�ات الساكنة

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٔ�عتقد ٔ�ن تو�ه وزارة الص�ة يف الس�نوات أ��رية اكن حياول ٕالصاق 
ضعف هذا العرض ٕاىل �از أ�طباء ؤ�هنم ال یقومون ب�ٔدوارمه، اليشء 
ا ا�ي جعلهم عرضة لالنتقادات ويف اح�اكك م�ارش مع الساكنة، خصوص

املعوزة مهنا، ٕاذ ال یعقل ٔ�ن یطلب من مواطين هذه اجلهة التو�ه ٕاىل 
مرا�ش ٔ�و ٔ�اكد�ر ٔ�و فاس من ٔ��ل ٕاجراء حفص �ٓيل یعين الساكنري ٔ�و 

(IRM).  
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

هناك حقوق لٔ�طباء وواج�ات من املفروض الق�ام هبا ٔ�داء رسا�هتم 
�س�ت�ابة ملطالب النقابة �ىل ٔ�حسن ما �رام، �� فاملفروض الیوم 

املس�تق� لٔ�طباء، واملفروض فهيم الیوم الت�يل �روح الوطنیة العالیة 

قراط، من ٔ��ل ٔ�داء هذه الرسا� إال�سانیة الن���، ح�ث ٔ�بو�لزتام بقسم 
ٔ�ن توفري إالماكنیات وحتسني ظروف العمل والرفع من أ�جور ٔ��د ٔ�مه 

جل، �اصة ؤ�ن احلكومة �رصد لقطاعمك أ�ولو�ت الكربى اليت جيب ٔ�ن تعا
  .ٕاىل یوم�ا 2007مزيانیة �مة وٕاضاف�ة م�ذ س�نة 

��، فٕان ٕارساء ٔ�سس احلاكمة اجلیدة ٔ��د أ�ولو�ت لتوزیع مزيانیة 
القطاع مع ٕاعطاء أ�ولو�ت �لمناطق اليت تعرف خصاصا �بريا، وهنا ٔ�سوق 

غري، وا�ي �ضلنا دا�ل لمك م�ال ٕالغاء صفقة بناء املس�شفى إالقلميي لتن
هذه الق�ة احملرتمة من ٔ��ل ٕاخرا�ه ٕاىل �زي الوجود، ٕاذ ٔ�ؤكد ٔ�ن �دم 
الوفاء به سزيید من در�ة �ح�قان دا�ل إالقلمي، وقد �كون � تداعیات 

  .ن�ىل نفس�یة الساكوخمية 
سا�ة �ش  �18ة در�ة �ف�اللت، الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�� درت 

معزولني یعين الثلج من م�دلت، اجلبل طاح يف  نوصل �لر�ط، اح�ا
دقائق د�ل  3مرا�ش، ٔ�� �اصين نطلع حىت �ٔاكد�ر �ش جني �ش نلقي 

  .السؤال، یعين راه مشلكة �ة در�ة �ف�اللت
  .وشكرا

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

  .دة والتعادلیةواللكمة دامئا يف ٕاطار التعق�ب �لفریق �س�تقاليل �لو�

  :النعم م�ارة الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ٔ�� مل ٔ��ن ٔ�رید التعق�ب، ولكن ح�� یبدٔ� وز�ر يف حكومة كتعترب راسها 
مسؤو� ویبدا ید�ر اهتامات �لنقا�ت �ىل ٔ�هنا ما بغیاش احلوار، هذا يشء 

  . عنهال ميكن السكوت 
ؤ�وال احلوار �ج�عي �لك، ال ميكن السكوت عنه، الس�ید الوز�ر، 

صف�ة ما  24الس�ید وز�ر املالیة قدم مرشوع قانون املالیة ٔ�مام الغرف�ني، 
فهياش لكمة د�ل احلوار �ج�عي، و�یفاش بغیيت ند�ر معك احلوار 

  �ج�عي؟ ٔ�ش من حوار اج�عي كتلكم �لیه، الس�ید الوز�ر؟
�نیا، ف� خيص قطاعمك الس�ید الوز�ر، أ�ربع نقا�ت أ�كرث متثیال، 
ح�� نقول ٔ�ربع نقا�ت ٔ�كرث متثیال، �ل�س�بة �لقطاع العام �لك والقطاع 
اخلاص يه ا�يل كت�اور مع احلكومة، مل یمت اس�تد�اؤمه الس�ید الوز�ر م�مك، 

ار اكن ق�ل م�مك، هام ا�يل طالبوا ب�ٔنه یبداو احلوار، �ىل ٔ�ساس ب�ٔن احلو 
�اصة ب�ٔن احلزب د�لمك س�بع س�نوات دا� ك�سري القطاع د�ل الص�ة، 
وطلبوا ب�ٔهنم �شوفوك �ىل ٔ�ساس ب�ٔنه الرب�مج د�ل احلوار ا�يل اكن، 
�الش اكن؟ اكن حول نقط حمددة مت التطرق د�لها مع الوز�ر ا�يل ق�ل 

ال احلوار وجيلسوا مع الاكتب م�مك، ٔ�ن� �طالبومه ب�ٔهنم یعاودوا من البدایة ٔ�و
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العام مايش معاك ٔ�نت الس�ید الوز�ر، هذا ما �رفضه، اح�ا �اصنا القرار 
الس�یايس مع وز�ر ا�يل �ادي یت�ذ مع قرار س�یايس و�ادي یت�ذ مع قرار 

  . ا�يل �ادي هيم الشغی� اكفة
أ�طباء راه �ح��اج د�هلم حبال قاطعوا املغاربة مجمو�ة د�ل املواد، 
شلك �دید من ٔ�شاكل �ح��اج، هذا الشلك اجلدید من ٔ�شاكل 
�ح��اج، � حرسة الوزارة تعاملت معه �ىل ٔ�نه شلك اس�تقا� �ري 
قانونیة، تعامل مع �ح��اج �ىل ٔ�نه شلك من رفض واقع د�ل أ�طباء يف 

مجیع التخصصات د�ل  2014حىت ل  2012املغرب، هذا الواقع من 
 12الس�ید الوز�ر، هذا هو اخلصاص احلق�قي، �غي أ�طباء سدیتوها، 

واح�ا ما عند�ش دا�ل املس�شف�ات ا�ٓلیات وال " الرام�د"ملیون د�ل 
وال أ�طباء كذ� " الرام�د"أ�ما�ن ا�صصة �ش �س�تق�لو الناس د�ل 

  .. القادر�ن �ىل
�زاف  يف هاذ الوضعیة، الس�ید الوز�ر، س�مترو� �زاف �ىل أ�طباء 

ما " الرام�د"ٔ�و " الرام�د"ب�ٔننا فشلنا يف  ، ولكن نقولواس�مترو �لهيم
  .ملیون، هذه حق�قة �اصك تقولها الس�ید الوز�ر 12نقدروش نوصلو ل 

لنا �ىل املس�شف�ات  ز�ر، من املغالطات الكربى كتلكموالس�ید الو 
�اصك مخس س�نني �ش  د�رواجلامعیة، مس�شفى �امعي وا�د �ش 

ما اك�ن حىت يش مس�شفى �امعي تدار، و�دة  ، فهاذ س�بع س�ننيد�رو
اكن موجود وحتل من ا�يل �ات احلكومة د�ل اليس عبد إال� ٕا�ن كريان 
فقط، العیون كنتلكمو �ىل �ا�ة ما اكیناش، ٔ�اكد�ر �يق ما وا�دش، 

  ٔ�ش�نو يه؟
هاذ احلكومة، الس�ید الوز�ر، �خلالصة هاذ احلكومة يه حكومة 

یا فقط، وهذه التعی��ات �شوهبا ما �شوهبا وعند� تعی��ات يف املناصب العل 
مالحظات كثرية �لهيا، ؤ�دلیت لمك هبا الس�ید الوز�ر، وس�ٔديل هبا �النیة 
الس�ید الوز�ر، ما ميك�ش یتق�ل هاذ اليش ما جيري يف مجیع القطا�ات 

  .و�اصة يف قطاع الص�ة، الس�ید الوز�ر
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ر احملرتمشكرا الس�ید املس�شا

  .�ٓخر تعق�ب لفریق �حتاد املغريب �لشغل

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  الس�ید الوز�ر،

يف خضم �ح�قان �ج�عي املتنايم �لقطاع وشاكوى املواطنني من 
تدهور اخلدمات الصحیة وأ�وضاع الاكرثیة �لمرافق �س�شفائیة، فٕا�الن 

اع العام عن اس�تقاالت جامعیة هو رسا� قویة العرشات من ٔ�طباء القط
تعكس مدى إالح�اط والتذمر السائد بني صفوف أ�طباء �س�ب �دم 
التفا�ل ا�ٓين �لوزارة الوصیة مع مطا�هبم العاد� املمتث� �خلصوص يف حتسني 

ٔ�وضاعهم املادیة واملهنیة وظروف اش�تغاهلم املتدهورة بفعل النقص احلاد يف 
یة ونقص املعدات وأ��زة الطبیة والبیو طبیة، و�دم توفر املوارد ال�رش 

احلد أ�دىن من املعایري املتعارف �لهيا �لمامرسة الطبیة السلمية وإال�سانیة، 
هذا ٕاضافة ٕاىل تنايم �عتداءات ا�لفظیة واجلسدیة ومح� ال�شویه املمهن�ة 

  .اليت یتعرض لها لك العاملني �لقطاع
فریق �حتاد املغريب �لشغل، ٔ�ن نذ�رمك، الس�ید  ��، ال یفوتنا يف

الوز�ر، �الح��ا�ات اليت ختوضها �يق ف�ات القطاع الصحي العمويم 
ببالد�، من ممرضني و�ندسني ؤ�طر متریضیة وم�رصفني وتق�یني والالحئة 

  .طوی� من هذه الف�ات
نظومة ويف هذا إالطار، نؤكد يف إالحتاد املغريب �لشغل، ٔ�ن ٕاصالح امل 

الصحیة ببالد� ینطلق �لرضورة من توفري الظروف املالمئة، و�ىل رٔ�سها 
�زع ف�یل �ح�قان السائد دا�ل القطاع، وضامن ٕاخنراط العنرص ال�رشي 

  :و�ه�م به و�س�ت�ابة ملطالبه العاد�، ومهنا
ٔ�وال، حتسني ظروف العمل و�ه�م �لعنرص ال�رشي العامل �لقطاع 

  املهين؛ ومبساره
وا�رتام معایري  ةات املالیة املرصودة لقطاع الص��نیا، الرفع من �ع�د

 التجهزيات مالءمة رضورة �ىل تؤكدوتوصیات املنظمة العاملیة �لص�ة اليت 
 الوز�ر، الس�ید تبقى، ال حىت املس�شفى، ونوعیة واخ�صاصات �ام مع

 .ٕاال ل�س ٔ�سامء جمرد ببالد� وإالقلميیة اجلهویة واملس�شف�ات الصحیة املراكز
 أ��داد توفري �رب ال�رشیة املوارد يف واحلاد املزمن اخلصاص سد �لثا،

 مجیع يف وإالداریني والتق�یني ا�متریضیة وأ�طر أ�طباء من الاكف�ة
 حسب الصحي العرض ملوا�بة التكوی��ة �لربامج �ه�م مع التخصصات،

 يف �لحسا�ت أ��ىل ا�لس ذ� �ىل ٔ�كد كام متاما، حمددة و�ٓ�ال مربجمة
 أ��ري؛ تقر�ره

 ��رتاف رٔ�سها و�ىل الثانیة الوطنیة املناظرة توصیات تزنیل رابعا،
 يف �لعاملني ومطلب جممتعیة رضورة �عتبارها الص�ة، قطاع خبصوصیة

 القطاع؛
 الت�اذ�ت عن بعیدا الصحیة املنظومة ٕاصالح رضورة �امسا،

 �لیا هیئة ٕ��داث القطاعیة والربامج ا�ططات ٔ�جرٔ�ة تعیق اليت الس�یاس�یة
 .املدى والبعیدة املتوسطة الصحیة إالسرتاتیجیات ل�سطري �لص�ة

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

 �ىل الرد ٕاطار يف الوقت من � تبقى ما �دود يف الوز�ر �لس�ید اللكمة
 .التعق�ب

 :وز�ر الص�ة الس�ید
 �حلوار الزتام�ا خيص ف� �رس�ة، ولكن كثري، الوقت بقاش ما

 الصفر، من ننطلق �ادي ب�ٔنه قل�ش ما ؤ�� ملزتمني، اح�ا �ج�عي
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 ميكن تتغري أ�مور ،2011د�ل  مبحرض تلزتم �لرضورة مايش واحلكومة
 فهيا نتلكمو ميكن ا�يل النقط إالطار اعطینا اح�ا ولكن ٔ�حسن، ٔ�مور �كون

 بعض فهيا بوا�د، وا�د حطیهنا احملرض، يف جرد�ها طباءل�ٔ  �ل�س�بة
 رمبا هناك به فٕاذا ننطلقو، وبغینا د�، یتلكموافهيا بغاوش ما ا�يل النقط
 ٕاطار �ري ال ٔ�و نقابة ٕاطار يف واش رمبا فردیة، م�ادراتو تیا�ذ ٔ�طباء
 .هللا شاء ٕان هاو نت�اوز �ادي هاذي املس�ٔ� هاذ ب�ٔنه تنطمنئ واح�ا نقابة،

 4000 هناك به، واعیني اح�ا أ�طباء د�ل اخلصاص خيص ف�
 �ري ريب ي م�صب 500 العامون أ�طباء �ري الس�نة هاذ أ�طباء م�صب،

 ��ذوا جيیوا ا�يل العامون أ�طباء يف م�صب 500 نلقاو �ري �ريب ،جيیو
 قسم ف�ه �دید، مس�شفى ف�ه سال يف التجربة راه املناصب، هاذ

 يه وفني ،2يل  �اوا املناصب د�ل 7 املقومات، �لك ید�د مس�تع�الت
 يف مايش سال يف املشلك؟ ما ال ٔ�و ٔ�� عندي املشلك املشلك؟ فني د�؟

  املشلك؟ فني ٕاذن املقومات، �لك �دید مس�شفى يف �ئیة، م�اطق
 �ادي الیوم، مشلك فهيا العام القطاع د�ل اجلاذبیة ب�ٔنه واعي ٔ��

 �لیه �دى ا�يل منش�یو لیه، �ادي ا�يل إالصالح ارٕاط يف �ش�تغلو �لهيا
 �شلك النظر ٕا�ادة عن �لكم ملا العرش، خطاب يف اجلال� صاحب
 ا�يل الثورة وا�د ٔ�مام اح�ا صغري، ٕاصالح ٔ�مام يش ما اح�ا �ذري،
 فهياش ما مجیع، فهيا �ش�تغلو و�اصنا الص�ة قطاع يف ند�روها �اصنا
  .املناطق بعض د�ل ملزایداتا فهياش وما الس�یاس�یة املزایدة
 �لصفقة ٕالغاء هناك ل�س وزان �لهيا، �لكمتو ا�يل املناطق �ىل نتلكم ٔ��

 د�ل إالقلميیة املد�ریة ٔ�نه هو اك�ن ا�يل وغیكون، ��س�متر واملس�شفى
 املهندسني، د�ل املباراة د�ل جمدیة �ري لها خرجت الصفقة یعين التجهزي،

  .ق��امل  أ��م يف تعاودها �ادي
 هاذ يف �اود�ها اح�ا راه وا�سحب، �ذیناه املقاول لتنغري �ل�س�بة

 .تنغري يف و��س�مترو ٔ�خرى، مقاو� �شوفو �ادي أ�سابیع
 ذ� من ٔ�كرث �س�متر، يف �ادي احلكومة د�ل �لزتامات ٔ�نه تنطم�ٔ�مك

 اكةالرش  تفعیل �ىل املالیة القانون هاذ يف احلالیة احلكومة ٕا�ابة ا�ٓن عند�
 جمال يف معوم�ة اس��رات ٔ��ل من اخلاص والقطاع العام القطاع بني

 �ش القطا�ني بني هاذي الرشاكة لهاذ وغمنش�یو الص�ة، جمال ويف التعلمي
 �رس�ة، ومنش�یو �س��ر مس�توى �ىل العمويم ا�متویل �سا�دو ميكن

 ملا و،نب�� تنعرفوش ما ٔ�ن إالجناز يف حىت ا�متویل يف مايش و��سا�د�
 �اصنا التجهزي، مد�ریة م�ل �ارقني رامه كذ� �ٓخر�ن لوا�د�ن تنعطیو
 .الصحي القطاع يف �س��ر جمال يف قطیعة كذ�

 الساكنري، د�ل املشلك حبل �رس�ة مقت حسا�ن، سدي د�ل املس�ٔ�
 ..یمت ٔ�نه انتظار يف مؤق�ا املشلك �لینا

 :اجللسة رئ�س الس�ید
  .شكرا ز�ر،الو  الس�ید الوقت ا�هت�ى

 تقلیص الص�ة، وموضو�ه لقطاع املو�ه السادس السؤال ٕاىل ون��قل
 السادة ٔ��د اللكمة القروي، �لوسط و�ج�عیة ا�الیة الفوارق

 .واملعارصة أ�صا� فریق من املس�شار�ن

 :احلو املربوح الس�ید املس�شار
 .الرئ�س الس�ید شكرا

 الوزراء، والسادة الس�یدة
 احملرتمني، املس�شار�ن دةوالسا الس�یدات
 املغربیة العائالت ٔ�ن �لام حنیطك الرئ�س، الس�ید السؤال ق�ل
 ٔ�ق�لت ا�يل السا�ة هاذ خيص ف� ٔ�مهنا ويف �بداهتا ف� يف مصدومة
 .�لموضوع رجوع ولنا ز�دهتا، �ىل احلكومة
 الوز�ر، الس�ید

 طبقا ة،الص� خيص ف� ا�الیة الفوارق تقلیص يف وصلمت ٔ��ن �سائلمك
 احلكويم؟ لاللزتام
 .وشكرا

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

 .الوز�ر �لس�ید اللكمة

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

 ودامئا القروي، ا�ال يف الصحي العرض تطو�ر بدورات واعیة الوزارة
 وال املزيانیة ح�ث نم ال ا�هود د�ل %80 الیوم ب�ٔنه تنقول املدا�الت يف
 الهدف احلا� بطبیعة القروي، العامل ٕاىل تنو�وها ال�رشیة املوارد ح�ث من

 وكذ� اخلدمات جودة كذ� وحتسني الساكنة ولوج د�ل حتسني
 .الصحیة أ��شطة وتفعیل �رجمة يف والرشاكء الساكنة د�ل إالرشاك
 �ىل ا�اتیةامجل الص�ة هاذ يف املدين ا�متع �رشك ٔ�ن كذ� �رید
 .القروي العامل مس�توى
 يف �اء كام املتنق� الص�ة ويف القروي العامل يف اكینة ا�يل م�جزات ٔ�مه
  :هو احملرتم، املس�شار الس�ید سؤالمك،

 22 القروي، �لعامل حصیة و�دة 350 من ٔ�كرث النقل، وسائل توفري
 م�نق�؛ ومص�ة �اف�

  املتنق�؛ الص�ة �شطة�ٔ  لتفعیل الصحیة واملواد أ�دویة توفر
 عند� اكنت 2016 املتنق�، الطبیة �لو�دات س�نویة �رامج تفعیل
 83 مقابل 2016 يف طبیة قاف� 278، 5500 ، 2009 �رة،ز  12859

 تند�روها" ر�ایة"د�ل العملیة �ر�مج دا�ل هو ها الربد مومس طبیة، قاف�
 يف در� املاضیة الس�نة ٕاقلمي، 28 الس�نة يف هاذ تنطلق �ادي س�نة لك

 قاف� 192 املتنق�، الطبیة �لو�دات م�دانیة ز�رة 5437 الش�تاء مومس
 �ىل وٕا�ا�هتا هبا التكفل مت �ا� 1700و حصیة، �دمة ٔ�لف 440و  طبیة
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 �ش الس�نة هاذ الرب�مج هاذ يف كذ� ننطلقو �ادي إالس�شفائیة، املراكز
 هاذ يف �اصة القروي عاملال س�توىم �ىل  د�لنا املهمة وا�د نؤدي ميكن

 .صعبة ظروف یعين تیعرف تیكون ا�يل املومس
 .شكرا

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

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

 :احلو املربوح الس�ید املس�شار
 .الوز�ر الس�ید شكرا

 وز�ر،ال الس�ید املیدان، يف تنالحظوه ا�يل أ�سف مع أ�سف، مع
 تلو �رق�ع �رق�عات، تیعرف فعال القطاع الفوارق، وتوس�یع الرتاجع وهو

 رمغ ت��دل، �ا�ة يش ت��ا�ش ما �لمواطنني �ل�س�بة ولكن الرتق�ع،
 ولكن التجهزيات، وبعض البنا�ت خيص ف� احلال بطبیعة اجلبارة ا�هودات

 الس�ید اش،لن تقولو ما تنغري، مس�شفى أ�م�� بعض التدبري، يف مشلك
 إالنطالقة، تعطات 2016 إالجناز، إالجناز، طور طور لنا، فهمو الوز�ر،
 �او�ين دا� 2018 الثانیة، الصفقة طلقت 2017 أ�وىل، الصفقة تلغت
 هاذ فعال اك�ن واش اليش؟ هاذ ٔ�ش�نو لنا فهمو أ�خرى، الصفقة تلغت

 .الزم�ل ٕالیه ٔ�شار وزان، مس�شفى اكی�ش، ما وال املس�شفى
 ما تنغري د�ل الساكنري تنغري، الوز�ر، الس�ید أ�م��، �ري نعطیك
 15 د�ل )l’onduleur(لیه  درتوش ما ٔ�نه س�ن�مي ملیون 620 �دامش،

  التدبري؟ هو هذا واش متيش، �ادي الضامنة د�ل والفرتة ملیون،
 مس�توصف اكن ،"غريتن ٕاقلمي ف�ز�ی"ٔ�م��،  �ري نعطیك ٔ�یضا، الرتاجع

 واش أ�س�بوع، يف یومني تیجي وا�د ممرض ا�ٓن رضني،ومم وطب�ب
  الفوارق؟ تقلیص هذاك �سمیو

 إالجناز الوز�ر، الس�ید ،"الغامض"ت�سمیه ٔ��  � ٔ�رشتو ا�يل الرم�د
 املعوز�ن تعاجلوا، ا�يل املواطنني �دد لنا قل البطائق �دد يف مايش د�لو
 سري لو تیقول س�شفى�لم  �مييش معوز الت�الیل، �ىل تی�ٔدیو ا�ٓن مازال
يم الیو القوت عندوش ما درمه؟ 1000 عندو معوز الت�لیل، د�ر

  .درمه 1500 وال1000 خيلص  �ش )laboratoire( ليش وتتصیفطوه
 سري كربى، طامة كربى، طامة هاذي الرم�د، د�ل املشلك اجلغرايف

 مترض ٔ�خرى �ة ليش متش�ش ما د��، اجلهة يف �ري مترض ما املواطن
 .فهيا

  الوز�ر، الس�ید
 ٔ�ن لمك يشء، م�مك ٔ�رید املوضوع، يف نتوسعو �ش �ميك�اش ما الوقت

 ونتعاونو معويم نقاش وف�حو بالد�، يف الصحیة املنظومة اهنیار عن تقروا
 .القطاع هاذ نقذو �ش مجیعا

 .وشكرا

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

 .التعق�ب �ىل ردال ٕاطار يف الوز�ر �لس�ید اللكمة

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

 الصفقة هاذیك وم�بع �لیه �لكمت ٔ�� تنغري د�ل �لمس�شفى �ل�س�بة
 العدد وا�د اك�ن العامة الصفقات �ام يف �شلك ٔ�نه واك�شفت خشصیا،

  .املقاوالت ا�س�اب مت ا�يل الصفقات د�ل
 �هنرضو �ىل ااملقاوالت، هن حىت املناطق بعض لٔ�سف هناك

 �اصنا و�لتايل اكف�ة، اجلاذبیة ت�شفوش ما رمبا املقاوالت أ�طباء، حىت
 يف �ش ك�سهرو الیوم واح�ا �اصة، رمبا املعام� وا�د �اصنا معام�، ال

 و�ن �نیة مقاو� �ىل وحنصلو �دید من الظرف ف�ح یمت ٔ�سابیع 3 ظرف
 .اجلهة هاذ من مطمنئ
 فالطریق، )l’onduleur( 22د�ل  لصفقةا )l’onduleur( خيص ف�
 هباذ �امر� اح�ا )l’onduleur( بال و�ا �ی�دم تنغري د�ل الساكنري ولكن

 .العمويم املرفق نعطلو ميك�ش ما �ش هاذي املس�ٔ�
 القطاع مع التعاقد ٔ�ن ��س�مترو ب�ٔنه كنتلكم ٔ�� الفوارق خيص ف�

يف  �ش�تغلو �ش اخلاص اعالقط ٔ�طباء مع التعاقد د�ل املرسوم اخلاص،
 كند�روه ا�يل العمل كذ� مث حتفزيا، ٔ�كرث یويل �ش كنغريوه املس�شف�ات

 �لتعاقد �سمح ا�يل ا�وریة وا�د القریب يف یصدر رمبا الرتابیة امجلا�ات مع
  �لجام�ات �ل�س�بة

 توظیف د�ل ٕاماكنیات �یوفر ا�يل املدين ا�متع مع معل كند�رو كذ�
 .الصحیة املهن د�ل العدد فوا�د املتعاقد�ن
 .شكرا

 :اجللسة رئ�س الس�ید
  .اجللسة هاته يف كذ� معنا مسامهته �ىل الوز�ر �لس�ید شكرا

 وموضو�ه إالسالم�ة، والشؤون أ�وقاف لقطاع املو�ه �لسؤال ون��قل
 فریق من املس�شار�ن السادة ٔ��د اللكمة الوقف�ة، العقاریة �س��رات

 .ارصةواملع أ�صا�

 :عبد الرحمي المكیيل الس�ید املس�شار
 .الرئ�س الس�ید شكرا
 .الرحمي الرمحن هللا �سم

 ،الوز�ر الس�ید
 �س��ریة املصادر ٔ��رز بني من الوقف�ة العقاریة �س��رات تعترب
 یدفعنا ما وهو ا�و�، خلزینة املالیة �لمداخ�ل �مة وموارد العموم�ة
 الوقف�ة، العقاریة �س��رات وت�ٔهیل �منیة يف الوزارة دور حول �ل�ساؤل

 مداخ�ل من الرفع يف �سامه حىت العقاري الرصید هذا �مثني س�بل يه وما
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 ا�و�؟ مزيانیة
 .وشكرا

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

 .الوز�ر �لس�ید اللكمة

 :إالسالم�ة والشؤون أ�وقاف وز�ر التوف�ق ٔ�محد الس�ید
 .الرحمي لرمحنا هللا �سم

 احملرتم، املس�شار الس�ید
 احملرتمون، املس�شار�ن والسادة الس�یدات

 .املوضوع هبذا وعنایتمك سؤالمك �ىل وفریقمك املس�شار الس�ید ٔ�شكرمك
 ملا وذ� لبالد�، الشام� التمنیة يف �بريا دورا احلبويس الرصید یلعب

 وا�ی��ة صادیةو�ق� �ج�عیة ا�االت يف �مة �دمات من �سدي
 :احملاور من �دد �رب والثقاف�ة

 ٔ�و توسعة لبناء مهنا ؤ�جزاء ح�وس�یة لقطع إالشارة رهن الوضع ٔ�ولها،
 ٔ�و العتیق �لتعلمي ومعاهد اج�عیة ومرافق املقا�ر ٕا�داث ٔ�و املسا�د
 أ�هداف مع ی�ىش ٕاحساين ٔ�و �ريي معل ٔ�ي ٔ�و الكرمي القر�ٓن لتحف�ظ

 وضعهتا اليت إالجاملیة املسا�ة بلغت الوزارة، وقد ٕا�هيا �سعى اليت الن���
 .مرت مربع892919 مجمو�ه ما 2018و 2007 بني ما إالشارة رهن الوزارة

 عن التعمري جمال يف ا�و� تبذلها اليت ا�هودات يف املسامهة �نیا،
 معاجلة ٔ��ل من والتعاون التضامن ٕاطار يف الفا�لني اكفة مع الرشاكة طریق

 ٔ�وعیة توفري وكذا الالئق، �ري السكن ان�شار من واحلد القامئة ٔ�وضاعا
 ا�صصة ا�هزة القطع �دد بلغ وقد ا�واو�ر، هیلكة ٕا�ادة لعملیات عقاریة
 7 �الل من و�دة 500عن �زید ما الالئق �ري السكن قاطين ٕایواء ٕال�ادة

 .معلیات
 التجزیئات ٕ��دى عیةو�ج� �ق�صادیة التمنیة يف املسامهة �لثا،
 �اللها من توفر �نیة، وجتاریة سك�یة مجمو�ات وبناء والصناعیة السك�یة
 �لكراء؛ تعرض و�نیة جتاریة وحمالت سك�یة شقق الوزارة

 العتیقة املدن بت�ٔهیل املتعلق الرب�مج يف الوزارة اخنراط رابعا،
 مع الرشاكة اتفاق�ات من مجمو�ة �ىل توق�عها �الل من وذ� �لمملكة،
 ملیون 600 �لوزارة املالیة املسامهة فاقت ح�ث ٔ�خرى، وزاریة قطا�ات

 .درمه
 �امة مرافق من ا�و� م�ش�ٓت ٕالقامة العقاریة أ�وعیة توفري �امسا،

 تعلميیة ومؤسسات وموا� وسدود س�یارة وطرق و�ویة وطنیة وطرق
 1086 مساحهتا قطعة 2455 ،2018و 2001 بني ما بلغت وقد وحصیة،
 هك�ار؛

 �س��ر �منیة ٕاىل الهادفة ٕاسرتاتیجیاهتا مع متاش�یا ؤ��ريا، سادسا
 توفري ٕاىل الوزارة �درت جماالته، تنویع �الل من به وا�هنوض الوقفي

 املر�بات من �دد بناء �الل من والثقاف�ة ا�ی��ة �لتظاهرات فضاءات
 ملیار ٕاجام� مايل غالفب مر�با 18 بلغت وٕاقلميیا، �و� والثقاف�ة ا�ی��ة

 .درمه ملیون 251و
 .هللا ورمحة �لیمك والسالم

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

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

 :عبد الرحمي المكیيل الس�ید املس�شار
 .الوز�ر الس�ید شكرا

 ما وا�يل اشظحمف ما �ق�ة ا�يل أ�رايض �ىل لیك نتلكمو �ري بغینا اح�ا
 ما ا�يل و�س�ت�الص عشوائیة ت��ان يه ا�يل وأ�رايض مس�الش

 وا�د ا�يل امحلامات م�ال واحملالت، الت�اریة احملالت عند من تت�لصوشاي
 �ق�صاد �مني �ادي ا�يل تت�لصوشاي ما ا�يل �س�ت�الص د�ل العدد
 هو ا�يل ا�هود وا�د تبذلو �اصمك یعين �لقدام، �لبالد و�زید املدینة د�ل
 يف ابتاكر �كون و�بتاكر التمنویة �ق�صادیة �لمسائل به توصلو �ش

 الوقف�ة أ�مالك وتدبري أ�سالیب حتدید �ایته إالسرتاتیجیة، مرشوع
 ا�يل املس�توى وا�د يف �كونو �اصنا مردود�هتا، ٕاذن من الرفع �ىل والعمل

  ..هو
 ا�يل القميني الناس ذوك وهو ر،الوز� الس�ید �ين �ٓخر �انب اك�ن

 تعطیه �ادي ا�يل القمي هاذ الوز�ر الس�ید �لیك �� درمه، 1400 تريحبو
 �ادي فني 4 ال ٔ�و أ�والد 5 عندو واش هبا؟ ید�ر �ادي �ٓش 1400
 یقري �ش �ادي ��راري؟ الك�ب �رشي �ادي �ش �كف�ه �ادي �كف�ه؟

 یتعامل؟ �ادي �یفاش ا�راري؟
 �اد هللا �اد ٕاذا سالنا هاذ غنیة، �ش � امحلد د�لمك، ةالوزار  ٕاذن

 معهم وقفوا �اونومه، �اهلم من شوفو هام، حىت فهيم شوفو الناس هاذ معر،
 نوقفو یعين املس�توى، يف يش ما هلم تیدار ا�يل اليش هاذ ٔ�ن شویة،
 د�ل �ق�صاد یومن  �ش �بتاكر � قلت �یفام نعودو �اصنا ولكن معهم،

 �بعوه، �اصمك �س�ت�الص تتابعو �اصمك ا�يل ٔ�رايض اكینة راه البالد،
  .الوز�ر الس�ید وشكرا وهذا

 �ش النقل ٔ�ر�ب �ىل تنطلبو اح�ا الرئ�س الس�ید من وتنطلب
 اك�ن ٔ�ن الناس، هاذ مع �ذري احلل وا�د ت�ٔ�ذ �ش واحلكومة الوزارة
 �ادیني فني الناس هاذ نعرفو بغینا البالد، د� فهيا تتخبط ا�يل �برية مشالك

 هاذ واش هبا؟ �ادیة فني هذه، البالد هاذ يف بنا �ادیة فني احلكومة هبم،
 البالد ا�يل البالد، يف فهيا ت�شوفو ا�يل د� د�لو احلا� ا�يل هذا النقل
 اخلرض اخلرض، د�ل النقل من ال د�لها احلاالت مجیع من لكيش من وقفت

 السا�ة د�ل املشلك حنلو وبغینا �ل يش بغینا لكيش، كتغال، تزتید د�
 ..لها ید�ر �ادي �یف سا�ة عندمه الیوم ا�يل الولیدات د�ل
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 :اجللسة رئ�س الس�ید
  .الس�ید املس�شار احملرتم شكرا

 من تبقى ما �دود يف الوز�ر �لس�ید التعق�ب �ىل الرد ٕاطار يف اللكمة
 .الوقت

 :والشؤون إالسالم�ة أ�وقافوز�ر  الس�ید
 .احملرتم املس�شار الس�ید شكرا

  .حرص وهنا� ابتاكر وهنا� ٕابداع هنا�
 یتعلق ف� حمفظ، راه الهك�ار د�ل 5 فوق هو ما لك التحف�ظ قضیة

 راه ا�ٔكرب، الناظر املؤم�ني ٔ�مري ینرصه، هللا س�ید� راه إالسرتاتیجیة بقضیة
 .ویو�نا فهيا ف�شو  السدید د�لو النظر حتت يه راه إالسرتاتیجیة، طلب

 راه أ�مئة، تتقصدو كنت ٕاىل ا�ٓخر، املوضوع د�ل �لقضیة یتعلق ف�
 العامة ا�و� مزيانیة تت�لصهم راه تت�لصهم، ا�يل أ�وقاف يش ما

 املزيانیات يف هللا شاء ٕان العائ�، ٔ�عضاء من 160000 عم  52000ٔ�نه
 .أ�مور هاذ تطور �ادي اجلایة

 :اجللسة رئ�س الس�ید
  .اجللسة هذه يف معنا مسامهتك �ىل و�شكرك الوز�ر، الس�ید شكرا

 املقررات مضامني وموضو�ه الوطنیة، الرتبیة لقطاع املو�ه �لسؤال ون��قل
 �س�تقاليل الفریق من املس�شار�ن السادة ٔ��د واللكمة املدرس�یة،

  .السؤال لتقدمي والتعادلیة �لو�دة

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

 مت العموم�ة املدرسة يف الرتبویة املناجه مضامني الوز�ر، الس�ید كنظن،
 الت�دید؟ هذا يف �رون السام�ة، مفاذا امللك�ة التو�ات وفق تغیريها
  شكرا

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

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

 العايل والتعلمي املهين والتكو�ن الوطنیة الرتبیة ز�رو  ،ٔ�مزازي سعید الس�ید
 :العلمي والبحث

 .الرئ�س الس�ید شكرا
 املس�شار�ن، والسادة الس�یدات
 املوقرة الغرفة هذه يف املناس�بة وهاذ الفرصة هاذ ٔ�غتمن ٔ�ن ٔ�وال، ٔ�رید،

 �جلا�زة ديب يف الصباح هاذ فازت اليت املغربیة �لطف� احلارة ا�هتاين لتقدمي
  .لها هن��ا القراءة، حتدي ملباراة العاملیة

 الس�نة من طف� املغربیة، �لمدرسة مفخرة �شلك لنا �ل�س�بة وهذه
 لها هن��ا �و�ت، ٕ�قلمي بت�سا ا�ا�� مدرسة من الرابعة الس�نة يف التاسعة

 .ؤ�رسها لعائلهتا وهن��ا
 الوزارة قامت احملرتم، املس�شار الس�ید لسا�مك، �ىل �ا �یف �ل�س�بة

 حصی� من انطالقا �بتدايئ �لتعلمي ا�رايس املهناج وحتیني مبراجعة
 نتاجئ ومن ببالد� والتكو�ن الرتبیة م�ظوم�نا شهدهتا اليت الرتبویة الت�دیدات

 هذه "املنقح املهناج" ب �سمیه ما ٕا�داد ومت العلمیة، وا�راسات أ�حباث
  .س�نوات ٔ�ربع وا�د تقریبا

 ب �سمیه ما واعمتد� مؤسسة 700 يف د�لو التجربة اكنت أ�ول يف
 املهناج هاذ تعممي مت � امحلد مؤسسة، الیوم 90 يف "املقطعیة القراءة"

 وٕاخراج بلورة يف ورشعنا إالبتدائیة، التعلميیة املؤسسات مجیع �ىل املنقح
 هاذ يف الس�نة هذه الثانیة والس�نة ابتدايئ أ�وىل �لس�نة املدريس الك�اب

 والرابعة الثالثة �لس�نة املدريس �لك�اب إال�داد س�مت كام املدريس، خولا�
 .بعد ما ا�خول يف والسادسة واخلامسة املق�ل ا�خول يف

 تضمهنا واحلدیثة اجلدیدة البیداغوج�ة املقار�ت هاذ اكنت يه �م ا�يل
 ط�ٔ اخل مقاربة ف�ه مبا املقطعیة، القراءة ف�ه مبا املدريس، الك�اب هاذ يف

  .�لعلوم و�ل�س�بة �لر�ضیات �ل�س�بة
 والرتكزي املواد مجیع من إاللتقائیة هو املنقح الرب�مج هاذ ومر�كزات

 إالطار القانون م�اقشة بصدد اح�ا � امحلد والیوم أ�ساس�یة، التعلامت �ىل
 �كون �ادي �ش الثانیة الغرفة يف �لیمك حنی� و�ادي أ�وىل، الغرفة يف

 إالطار القانون هاذ ويف النص، هاذ د�ل التجوید ووا�د راتاملشاو  وا�د
 .واملناجه �لربامج ا�امئة ا�لجنة هاذ ٕاطار يف �لمهناج شامل ٕاصالح اك�ن

 .املس�شار الس�ید وشكرا

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

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

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

 حبمك حمظوظة �دا، وحمظوظة حمظوظة الوطنیة الرتبیة وزارة ٔ�ن ٔ�ظن
 ؤ�نه س�� �اصا، اه�ما یو�هيا هللا، نرصه السادس، محمد امل� �ال� ٔ�ن

 العنایة د�ل ا�هنج وا�د �هنج �ش �لحكومة الطریق �ارطة وضع الیوم
 .�ج�عیة ئ�وفصا قطا�اته �ش�ىت املغريب �لشعب
 د�ل الس�نة يف �اصة الوطنیة الرتبیة د�ل املناجه الوز�ر، الس�ید الیوم

 ج�دة فكرة فعال ٔ�ن املغاربة، د�ل الطموح كتواك�ش ما أ�سايس التعلمي
 �مة �ا�ة يش نعطیو �ميك�شاي مفا موجودة، �ري جنا�ا مقومات ولكن
 هاذ �س�تق�ل ميكن ا�يل رضیةا�ٔ  عند�ش ما اكیناش، ما ا�يل احلا�ة لوا�د

  .السا�ة تغیري يف الوزارة ودارت درتیو ا�يل ا�هنج نفس حبال هذا إالصالح،
 7 القادمة العط� من املدريس ا�خول بدایة مع لكيش الیوم ٔ�ن ٔ�ظن

 ف�ه تورطت ا�يل �رتباك ووا�د �رتباك وا�د غنلقاو كنظن الشهر، يف
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 وال"وتعاىل،  س�ب�انه هللا قول �س�ت��ط ي�اد ؤ�� الوطنیة، الرتبیة وزارة
 ما هنجت، اليت يه احلكومة بل �لوزارة ذنب ال ،"ٔ�خرى وزر �زر وازرة

 امجلعة احلكويم، ا�لس امخل�س اجمتع الفائقة، الرس�ة هاذ شفت ما معرين
يف  �كون �ریت فائقة الرس�ة وا�د هاذي القرار، خرج الس�ت �ج�ع،

 �لهيا حث ا�يل �ج�عیة فأ�ش�یاء فأ�جور، لز�دةفا �ج�عي، احلوار
 .ینرصو هللا س�ید�

 ومعنا �س�تقاليل والفریق رٔ�يي من ٔ�� السا�ة هاذیك خبري جياز�مك هللا
 الناس الوز�ر الس�ید �یفاش النظر، فهيا یعاد ٔ�ن جيب �س�تقالل حزب
 واملد�ر فلط 2000 فهيا ا�يل اك�ن واملدرسة �یفاش فاملدرسة؟ �لكو �ادي

 �لك �ادي ا�يل املرافق هاذ يه فا�ن عندوش، ما الاكتبة حىت بو�دو،
  فهيا؟

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

 �ىل إال�ابة من متكن ٕاذا �نیة، 20 �دود يف الوز�ر �لس�ید واللكمة
 .أ�س�ئ� هذه لك

 :العلمي والبحث العايل علميوالت املهين والتكو�ن الوطنیة الرتبیة وز�ر الس�ید
 يف السريورة هاذ لق�نا ج�نا املهناج، اح�ا د�ل فالسؤال �ري غنبقى ٔ��
 إالطار قانون قلت ا�يل وحبال املهناج، وتنق�ح تعدیل د�ل التنف�ذ طور

 هباذ النظر ٕا�ادة �ىل مشولیة نظرة عندها غتكون ا�يل �لجنة غیجي
 .أ�سايس التعلمي د�ل �رامج يف ند�لوها لینا ميكن �ش املس�ت�دات

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

 موضو�ه والتكو�ن، الرتبیة وزارة لقطاع كذ� مو�ه الثاين السؤال
 ٔ��د اللكمة والتكو�ن، الرتبیة ولوج يف الفرص و�اكفؤ إالنصاف حتق�ق
 .فلیتفضل واملعارصة، أ�صا� فریق من املس�شار�ن السادة

  :جناة مكري الس�یدة ةاملس�شار 
 .الرئ�س الس�ید شكرا

  الوز�رة، الس�یدة
 .الوزراء السادة

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

 لٕالنصاف حتق�قا احلكويم الرب�مج هبا �اء اليت �لزتامات مضن من
 أ�وساط ائدةلف ٕاجيايب متیزي ٕاقرار والتكو�ن، الرتبیة ولوج يف الفرص و�اكفؤ
 .اخلصاص ذات واملناطق احلرضیة وش�به القرویة
 امللك�ة �لتوجهيات و�القة املدريس، ا�خول ومبناس�بة ذ�، ٔ��ل من
 إالنصاف لتحق�ق املعمتدة التدابري حول �سائلمك الباب، هذا يف السام�ة

 والتكو�ن؟ الرتبیة ولوج يف و�اكفؤ الفرص

 :اجللسة رئ�س الس�ید
  .ملس�شارةا الس�یدة شكرا

 .الوز�ر �لس�ید اللكمة

 :العلمي والبحث العايل والتعلمي املهين والتكو�ن الوطنیة الرتبیة وز�ر الس�ید
 .احملرتمة املس�شارة الس�یدة شكرا

 �لوسط �ل�س�بة ؤ�ولویة �مة عنایة تويل الوزارة ب�ٔن ٔ�ذ�ر ٔ�ن ٔ�رید
 العامل هاذ جتاه اهب مقنا التدابري د�ل العدد وا�د � امحلد الیوم القروي،

 العرض بتطو�ر س�� وال الفرص، و�اكفؤ إالنصاف م�د�ٔ  لتحق�ق ا�ال وهذا
 مت املدريس ا�خول هاذ املؤسسات، د�ل العدد وا�د ٕ��داث املدريس

 �لوسط 39 الوطين، مهنا املس�توى �ىل مؤسسة 100 تقریبا ٕا�داد
  .القروي

 يف 23 مهنا د�لها، ثإال�دا مت �دیدة دا�لیة 25 ٔ�یضا، ا�ا�لیات
 القروي، العامل مس�توى �ىل جام�اتیة املدارس د�ل 10 ٔ�یضا القروي، العامل

 .املدريس العرض تطو�ر ٕاطار وهاذ الشئ يف
 املس�شار الس�ید لسان �ىل �اء كام �ج�عي، ا�مع توفري ٔ�یضا
ة ا�مع وامحلایلهذا  قصوى عنایة ٔ�عطى هللا نرصه اجلال� صاحب احملرتم،

�ج�عیة، وامحلد � يف خطاب العرش ذ�ر بوا�د العدد د�ل التدابري، 
بتعممي التعلمي " ت�سري"والس�� بتوس�یع قا�دة املس�تف�د�ن يف �ر�مج 
  .أ�ويل، ٕاعطاء أ�مهیة �لمطامع ؤ�یضا �لنقل املدريس

ٕاىل " ت�سري"ٔ�لف مس�تف�د يف �ر�مج  700وامحلد � الیوم مرینا من 
ملیون د�ل املس�تف�د�ن، والعامل القروي اكن وا�د النص�ب  2 ٔ�كرث من

ملیون درمه  �570م، �ل�س�بة لٕالطعام مت ٕاضافة وا�د املزيانیة د�ل 
لتجوید اخلدمة والوج�ة الغذائیة الیوم�ة، والیوم الوزارة كتقدم ملیون 

  . ٔ�لف واكم� تقریبا كمتيش �لعامل القروي 400و
دريس، هذه مايش من اخ�صاصات الوزارة، ٔ�یضا �ل�س�بة �لنقل امل

ٔ�لف مس�تف�د من  300ٔ�لف تقریبا ٕاىل  150ولكن ٔ�یضا مرینا وغمنرو من 
 .النقل املدريس

  .وشكرا

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

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

   :جناة مكري املس�شارة الس�یدة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

را �ىل، غنقول �، ا�هودات املبذو�، ولكن مع اكمل أ�سف واقع شك
التعلمي يف بالد� یؤكد ٔ�ننا الزلنا �د م��ٔخر�ن واحلكومة الزالت مطالبة ببذل 
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املزید من اجلهد ٕاىل اكنت فعال بغات تصلح املنظومة التعلميیة و�هنض هبا، 
اد �لول هنائیة ملشلك ٔ�ن ما �س�� هو الت�ٔخر يف ٕاجناز الزتاماهتا و�دم ٕاجي

الرتبیة والتعلمي، �اصة �لعامل القروي ا�ي یعاين من اخ�الالت �برية 
  .وكثرية

الس�ید الوز�ر، �ل�س�بة �لمؤسسات، �ل املؤسسات التعلميیة �ري 
مؤه� من ح�ث الب��ة التحتیة، حبیث ٔ�ننا كنلقاو يش مؤسسات تف�قر 

افق حصیة، ما اكی�ش املاء حىت ٕاىل التجهزيات الرضوریة، ما فهياش مر 
والكهر�ء، ما اكی�ش أ�سوار، ما اكی�ش املطامع، ما اكی�ش املالعب، بل 
ٔ�ن بعض املؤسسات كنلقاو هبا يش جحرات مازال فهيا البناء املفكك، واح�ا 
كنعرفو أ�رضار الصحیة د�ل البناء املفكك ٔ�ن اك�ن فهيا مواد مرسطنة، 

  .هذا من �ة
زال كنلقاو الس�ید الوز�ر، �كتظاظ، عند� ق�ل من �ة ٔ�خرى، ما

حىت الت�ٓلك د�ل أ�قسام، عند� �كتظاظ، عند� ق� املوارد ال�رشیة، 
وعند� مشلك الهدر املدريس ا�يل ك�سامه ف�ه �شلك �بري الوضعیة 

  .�ج�عیة الهشة
 25م�ال ٕاقلمي س�یدي بنور عند�  الس�ید الوز�ر، لٕالشارة عند�

هل هذا یعين " ت�سري"جام�ة، فهيا ٔ�ربع جام�ات ا�يل ك�س�تفد من �ر�مج 
جام�ة لكها م�سورة؟ ٔ�و ل�س فهيا ٔ��س يف وضعیة هشة؟ هذا من  21ٔ�ن 
  .�ة

الس�ید الوز�ر، ٕاىل �ذینا ٔ�یضا حسب دراسة ٔ�جراها ا�لس أ��ىل 
بني العامل القروي يف الوسط احلرضي ال  �لتعلمي، ا�يل ٔ�كدت ٔ�ن التفاو�ت

س�نة  14و 12زالت صار�ة، حبیث ٔ�ن �س�بة ا�متدرس �لف�ة العمریة ما بني 
يف العامل احلرضي، والف�ة  96.9يف العامل القروي مقابل  75.8كتوصل 

�ل�س�بة  �86ل�س�بة �لعامل القروي  %�40.6اله  17و 15العمریة ما بني 
  .العامل احلرضي

�س�بة �متدرس الف�یات فٕان لك املعطیات �شهد �ىل ٔ�ن الفوارق ل ٔ�ما �
احلالیة يف الرتبیة بني ا��ور وإال�ث ال ميكن �كراهنا، مفعدل ا�راسة 

س�نوات وإال�ث  6.52س�نة هو  �15ل�س�بة ���ور ا���ن یت�اوز س�هنم 
  .س�نوات 4.8

 العامل الس�ید الوز�ر، التعلمي أ�ويل ٔ�یضا، معدل التغطیة �ل��سني يف
  ..مقابل %35القروي ال یتعدى 

ٔ�س�سمح �ل�س�بة �لس�ید الوز�ر، البد ما �شري ب�ٔن حىت �ل�س�بة 
  ..�لسا�ة

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، ا�هت�ى الوقت

 :العلمي والبحث العايل والتعلمي املهين والتكو�ن الوطنیة الرتبیة وز�ر الس�ید
  . شكرا �لس�یدة املس�شارة �ىل هاذ أ�رقام

حق�قة هاذ اليش اك�ن، وكنعرتفو ب�ٔن اك�ن وا�د �نتظارات كثرية 
وخصاص �ول يف العامل القروي، واح�ا م�ك�ني �ىل هاذ إالجنازات، س�نو� 
وا�د العدد د�ل الربجمة اكینة �ش ميكن لنا نوا�بو و�س�تاج�و لٔ�رس يف 

  .�ال القرويهاذ ا
املشلك د�ل أ�سوار، املشلك د�ل املراح�ض، من املشلك ٔ�یضا 

ٔ�لف و�دة الیوم  21مفكك، اك�ن وا�د الربجمة د�ل القضاء �ىل املفكك، 
، واح�ا ماش�یني يف هاذ الوثرية وامحلد � �ادي 6000مت القضاء �ىل وا�د 

ا �ش ميكن لنا هاذ الس�نة ٔ�یض �كون وا�د ا�مع مادي من طرف احلكومة
  .نتدار�و هاذ القضیة

�ىل املس�توى  %1.1املشلك د�ل الهدر املدريس املعدل الوطين هو 
، �اصنا البد نوصلو لهاذ 5.7د�ل �بتدايئ، ولكن يف العامل القروي 

�ىل املس�توى الوطين، ٔ�یضا �ىل املس�توى  1ال�س�بة د�ل ٔ�قل من 
  .إال�دادي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . د الوز�رشكرا الس�ی

السؤال الثالث دامئا يف نفس إالطار، وموضو�ه ٕاشاكلیة التوق�ت 
والعطل املدرس�یة يف العامل القروي، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .الرئ�سشكرا الس�ید 
  .الس�یدة الوز�رة، السادة الوزراء

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
ا�س�توري ا�ميقراطي الس�ید الوز�ر احملرتم، ٕارت�ٔینا حنن يف الفریق 

السؤال الیوم �لضبط وحنن يف بدایة املومس ا�رايس  �ج�عي ٕا�رة هاذ
عوتنا لمك �الل ا�ورة اس�مترارا ملا ٔ��ر�ه يف سؤال سابق، وارتباطا بد

السابقة �ىل اعتبار مقاربة �ویة �راعي اخلصوصیة احمللیة وا�متزيات ا�الیة 
واملناخ�ة يف تدبري ٕاشاكلیة ومشالك الرتبیة والتكو�ن، كام قد حتدثنا يف 
سؤال سابق عن �م��ا�ت وعن ظروف التحصیل والتدر�س �لعامل 

  .القروي
ار�مك �لزمن املدريس �شق�ه، مواق�ت �سائلمك الیوم عن تدبري وز

  .ا�راسة والعطل املدرس�یة
حنن الیوم �ساؤلنا حمدد يف العامل القروي، نثري ٔ�ماممك الیوم معا�ة 
ٔ�طفالنا وف�ات ٔ��باد� �لعامل القروي، والس�� املناطق اجلبلیة اليت تعاين 

، فصل ش�تاء ممطر، �ساقطات ثلجیة وضعف الطرق واملسا� ووعورهتا
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ح�ث جيد أ�طفال الیوم صعوبة �برية �لوصول �لمدرسة، بل حىت 
املدرسون ٔ�یضا، حنن يف نظام العطل الوطين ال ی�سجم مع هذه املناطق 
احملارصة �لثلوج، مواق�ت احلصص املدرس�یة ال ت�سجم مع طبیعة املناخ يف 

  .هذه املناطق
 يف �شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل مجمو�ة من املبادرات، ح�ث م�ال

املناطق اجلنوبیة �لمملكة راعیمت اخلصوصیة احمللیة يف فارق التوق�ت، 
و�سائلمك ماذا عن اجلهات اليت تضم ا�االت الطبیعیة جلبال أ�طلس 
والریف، �یف س�تعمل الوزارة �ىل مالمئة نظام العطل واملواق�ت املدرس�یة 

روي �ىل خصوصا يف ا�االت واملنا�ات الصعبة اليت ختص العامل الق
  العموم؟

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

 :العلمي والبحث العايل والتعلمي املهين والتكو�ن الوطنیة الرتبیة وز�ر الس�ید
  .شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل سؤالمك

 وزمن التعمل بغیت نذ�ر ب�ٔن الوزارة تعمل �ىل �رجمة الزمن املدريس
  .مس�تو�ت ثالث�ىل 

املس�توى أ�ول يه �رجمة التعلامت الس�نویة، يه حمددة من طرف 
  .الوزارة مركز�

  .التعلامت أ�س�بوعیة يه حتت سلطة الصعید اجلهوي وإالقلميي
و�ل�س�بة �لتعلامت الیوم�ة يه �اضعة الخ�صاصات املؤسسات 

  .التعلميیة
و� يف ٕاطار تعدیل ا�خول املدريس موازاة مع هذا، تقوم الوزارة س�ن

ماي، ٕ�صدار وا�د املقرر لوز�ر الرتبیة الوطنیة ا�يل - يف تقریبا شهر ا�ریل
�یا�ذ بعني �عتبار التوزیع املتوازن لفرتات العمل و�سرتا�ة والتحضري 
لالم��ا�ت، �یف شاهدمت معنا الس�نة الفارطة كنا �دلنا �قرتاح د�ل 

ع يف شهر ینا�ر ؤ�س�بو�ني يف شهر نا�ر، در� ٔ�س�بو العطل د�ل شهر ی 
�ریل، هذا حبیث اك�ن وا�د العدد د�ل أ�رس ووا�د العدد د�ل �ٔ 

  .أ�ساتذة ا�يل طلبو م�ا هاذ العطل يف شهر الربیع
خبصوص العامل القروي، بغیت نذ�ر ب�ٔن خولت الوزارة �الس التدبري 

ارسة حسب املعطیات احمللیة، د�ل املؤسسات اع�د التوق�ت املالمئ ��
  .هاذ ا�متیزي إالجيايب راه ما اك�ن حىت فيش، ٕاال �ل�س�بة �لعامل القروي

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ إال�ا�ت

�كر لهاذ ا�مو�ة د�ل التدابري ا�يل �ذاهتا الوزارة يف هذا القطاع، ال ن� 
اكنت هناك جمهودات �برية كت�سري وجمهودات ٔ�خرى م�ذو� من �يق 

  . القطا�ات م�ل فك العز�، ٕاىل �ري ذ�
لكن، الس�ید الوز�ر، ٔ�كدمت ق�ل قلیل ٔ�ن �س�بة الهدر املدريس يف 

مام هاذ الظروف وظروف ٔ�خرى العامل القروي �س�بة م�قدمة �دا، �ٔ 
قاس�یة مهنا ما يه م�اخ�ة، ما هو جمايل ٔ�یضا، ٕاضافة ٔ�ن نظام أ�قسام 

  . املشرتكة، �ٕالضافة ٕاىل ضعف الب��ات أ�ساس�یة واملدرس�یة
ٔ�مام هاذ الظروف، الس�ید الوز�ر، �یفاش هاذ الطفل يف العامل القروي 

��متدرس، ما �ادي یلقى فرصة، ما تیطال�ش �يش �ا�ة ٔ�خرى فقط 
تیطال�ش �لر�ضة، ما تیطال�ش �زاف املعلوم�ات، یعين اك�ن فرق �بري ما 
بني الطفل يف العامل القروي والطفل يف العامل یعين دا�ل املدن ٔ�و نوا� 

  . املدن، هذا من �ة
الس�ید الوز�ر، الزمن املدريس الیوم تزيید الطني ب� ٔ�كرث، ٔ�ن هاذ 

الالٕارادي ��راسة راه اك�ن، ما �اد�ش  اليش اك�ن ظروف، التوقف
حنرصو الثلج، ما �اد�ش حنرصو الربد، ولكن اكن ٕ�ماك�مك تغريو التوق�ت 
د�ل ا�راسة، وهذا ٕاجراء �س�یط راه ٔ��لمت �زاف د�ل إالجراءات یعين 
�رس�ة خوذو هاذ املبادرة وحىت ذاك الطفل راه تیطالب �ري �لتدر�س، 

 اكف�ة، الس�ید الوز�ر، فالعموم ٔ�هنا كتعمم يف ٔ�ن مدة التحصیل راه �ري
  .�م��ا�ت، راه عندمه ام��ا�ت تتعمم وطنیة ٔ�و ٕاقلميیة

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف الرد �ىل التعق�ب

 :العلمي والبحث لعايلا والتعلمي املهين والتكو�ن الوطنیة الرتبیة وز�ر الس�ید
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

�ل�س�بة لهاذ �ك�یف التوق�ت �ل�س�بة �لم�ال القروي بغیت �رجع 
ونعوج هاذ اجلواب د�يل �ىل هاذ الظرف�ة ا�يل ٔ��رها الس�ید املس�شار 
احملرتم �ل�س�بة �لتوق�ت، ٔ�� ا�يل بغیت نعرب �لیه يه بعد املصادقة من 

 التوق�ت اجلدید، اكن �اصنا وا�د �س�ت�ابة طرف جملس احلكومة �ىل
  . فوریة رسیعة �ش نطم�ٔنو العائالت وأ�رس

و�رب� �ىل املوقف د�لنا و�ىل رضورة �ك�یف التوق�ت املدريس، 
ؤ�یضا التوق�ت إالداري، ؤ��لننا �ىل هاذ التك�یف وفاش هرض� �ىل الفرتة 

�لنا ب�ٔن هذاك يه الربجمة الصباح�ة والفرتة املسائیة، ما اك�ش النوا� د
ٕاىل الو�دة،  9البیداغوج�ة هنائیا، اح�ا قلنا الفرتة الصباح�ة �متتد من 

ولكن دا�ل هذه الفرتة الصباح�ة واملسائیة �اد سوف  6ل 2واملسائیة من 
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  .یمت �رجمة بیداغوج�ة
، 2و 1الیوم هذیك القضیة د�ل سا�ة املاكنة ما معرها ما اكنت بني 

 �2ادي ید�ل حىت  �12ادي خيرج يف  9دي ید�ل يف ا�يل اكن �ا
 ٕاذن ،6 يف وخيرج 3ل حىت غید�ل، ا�يل غیخرج يف الوا�دة 5وخيرج يف 

   .مشلك عند�ش ما

  :اجللسة رئ�س الس�ید
 املوضوع هاذ لطبیعة نظرا ولكن الوقت، ا�هت�ى لیا مسحت ٕاىل الوز�ر، الس�ید

   .مسحتو ٕاىل دة،زائ دقائق 2 وا�د نعطیوك �ادي ف�ه تتلكم ا�يل
 موضوع هذا ی��ظرون املواطنون الوز�ر الس�ید الوز�ر، الس�ید تفضل

  .مطروح
   ..ف�ه ا�لس دام ما الوز�ر �لس�ید ت��قى الصالح�ة طیب

 :العلمي والبحث العايل والتعلمي املهين والتكو�ن الوطنیة الرتبیة وز�ر الس�ید
  .ٔ�� مس�تعد الس�ید الرئ�س

 ونطم�ٔنو العام الرٔ�ي نورو �ش �ري شار�ناملس�  السادة مسحوا ٕاىل

  .املواطنني

  :اجللسة رئ�س الس�ید
   .أ��ري يف وال الوسط يف ال املوضوع هذا نت�اوز ٕاذن طیب،

 اختذاها احلكومة تعزتم اليت التدابري وموضو�ه املوايل، السؤال ٕاىل ون��قل

 اخلصويص، التعلمي ؤسساتم سعار�ٔ  �الء وط�ٔة من أ�رس �ىل �لتخف�ف

 والتعادلیة �لو�دة �س�تقاليل الفریق من املس�شار�ن السادة ٔ��د واللكمة

  .املس�شار الس�ید تفضل السؤال، لتقدمي

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

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

د�ل �خ�الفات الك�رية،  السؤال د�لنا الس�ید الوز�ر یتعلق مبوضوع
وصلت حلد الفوىض يف احلق�قة يف الرسوم والتاكلیف ا�يل تتطلهبا 
املؤسسات اخلصوصیة من ا�ٓ�ء ؤ�ولیاء د�ل تالم�ذ ا�يل �ىل حساب 

  . طبعا القدرة الرشائیة د�هلم
�لتايل السؤال د�لنا واش اك�ن يش تفكري، واك�ن يش ٕاجراء �ادي 

د�لمك �لتخف�ف من هذه الوط�ٔة د�ل التاكلیف د�ل كتقوم به احلكومة 
د�ل ا��ل د�ل أ�رس املغربیة، ا�يل  %28ا�متدرس ا�يل كتوصل حىت ل 

  . يه من الواج�ات د�ل ا�و� املغربیة �ىل أ�طفال
  .والسالم �لیمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

 :العلمي والبحث العايل والتعلمي املهين كو�نوالت الوطنیة الرتبیة وز�ر الس�ید
  . شكرا الس�ید املس�شار �ىل السؤال د�لمك

�ري بغیت نذ�ر ب�ٔن هذا السؤال س�نو� كريجع، هذه املرة الثالثة ؤ�� 
  . كن�اوب �لیه، مرة يف هذه الغرفة املوقرة، ويف جملس النواب

والقانون ال  06.00القانون هذه الوضعیة احلالیة يه مؤطرة بقانون، هو 
ینص بتا� �ىل ٕاماكنیة تق�ني وضبط ٔ�سعار ا�متدرس من طرف الوزارة، 
هذا القانون، الیوم �اصنا نغريو القانون، �ات وق�و �ش نغريوه، اك�ن 
امحلد � قانون ٕاطار ا�يل ك�س�توجب وا�د تعدیل �رسانة قانونیة موازیة، 

التصنیف د�ل  �ش ميكن لنا نق�نو التاكلیف حسب 06.00ومهنم 
  .املؤسسات

الیوم اك�ن وا�د التبا�ن �بري، تفاو�ت �برية يف املؤسسات، هاذ اليش 
نعرتف به، ولكن املؤسسات خمتلفة، وهاذ ا�مثن �ید�ل ف�ه رسوم 
ال�سجیل، نفقات الت�ٔمني، واج�ات ٕاضاف�ة، ٕاما النقل املدريس ٔ�و ال 

دمات املقدمة من إالطعام املدريس، ٕاىل �ري ذ�، يه حسب نوعیة اخل
طرف املؤسسة التعلميیة ملبدٔ� العرض والطلب، هاذ اليش د� ا�يل عند�، 
فاش ٕان شاء هللا �ادي نبارشو القانون إالطار و�ادي جيي وقت التعدیل 

  . �ادي نت�اوزو هذا املشلك 06.00د�ل 
  .وشكرا الس�ید املس�شار

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

  .ید املس�شار يف ٕاطار التعق�باللكمة �لس� 

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
ٔ�ول مرة بعدا احلكومة تتقول لنا ب�ٔن �ادي نعاجل هاذ املشلك، ولكن 
الطریقة �ش �اوبمت الس�ید الوز�ر تعطي فكرة �ىل التصور والطریقة 

  . وإالسرتاتیجیة �ش �ادي �ش�تغلو
ذه يه املشلكة، ما �اصش هاذ أ�مور تتعلق �لعرض والطلب، ه

ا�ٓ�ء تیلقاو راسهم ٔ�وال جمرب�ن �ىل ٔ�هنم ميش�یو �لقطاع اخلاص، رمغ ٔ�ن ٔ�ن 
�لقطاع  ما عندمهش إالماكنیات �ش ميش�یو �لقطاع اخلاص، �ميش�یو

اخلاص، ٔ��مك �ارفني الوضعیة يف القطاع العمويم، مث �امل القرب من 
درسة، مايش �اود العام السكن، مث ا�يل �ید�ل أ�طفال د�لو يف وا�د امل

اجلاي ید�ر العرض والطلب و�شوف ٔ�ش�نو ٔ�حسن مدرسة وینقلهم، یعين 
�یلقى راسو تورط مع وا�د املؤسسة ا�يل تزتید �لیه الرسوم لك س�نة، 

ٔ�شهر  10كتفرض �لیه واج�ات ٕا�ادة ال�سجیل �ش تیصدق �ی�ٔدي مايش 
ٔ�� ال ٔ�معم  شهر، تزتید �لیه النقل، اك�ن بعض املؤسسات، �12ی�ٔدي 

ولكن اك�ن بعض املؤسسات والت مؤسسة نقل، �غي �رحب يف النقل، 
�غي �رحب يف املطعم، �غي �رحب حىت يف املناجه يف الك�ب، تتصل �لناس 
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تتويل �رشي يه وت��ع، ٔ�و ال كتفرض، ٔ��مك ما بق�توش فارضني وا�د 
رضها املقررات مدرس�یة، ٕاذن �متيش �شوف مقررات مدرس�یة ٔ�خرى تتف

  . �ىل ا�ٓ�ء، والت �غیة �رحب يف ٔ�ي اجتاه
 �ادي �ش�تغلو أ�ساتذة ا�يل تیجیبو، واش�لتايل حىت الطریقة �ش 

 5اك�ن يف القطاع العمويم، ما ميك�ش �كون عند� يف التعلمي اخلاص، تعلمي 
جنوم، ٔ�و ال ما عندوش النجمة، هذا اح�ا كنعلمو  2جنوم وتعلمي د�ل 

املغرب �لمس�تق�ل، واك�ن �اكفؤ الفرص، كنتلكمو �لیه أ�طفال د�ل 
�شلك مس�متر، ما ميك�ش نتلكمو �ىل �اكفؤ الفرص ونقولو راه العرض 
والطلب، ا�يل عندو الفلوس �زاف �ادي یقري والدو من مدارس من 
مس�توى �ايل، ومن در�ة �الیة و�ادي طبعا التحصیل �ادي �كون 

مييش �ر�ة �ىل قدو، هذا مايش ٔ�حسن، وا�يل ما عندوش إالماكنیات 
  .هو التعلمي

هذا ميكن د�رها يف ٔ�ي يش يف املغرب، يف ٔ�ي م�توج يف ٔ�ي مصاحل 
ٕاال يف التعلمي، �اص التعلمي ا�و� �سهر �ىل ٔ�نه اك�ن �اكفؤ الفرص ؤ�ن 
�كون عندك إالماكنیات وال ما عند�ش، و� فقري ٔ�و ال و� غين، يف 

أ��ري د�ل إال�دادي، �اص �كون مس�توى  أ��ري د�ل �بتدايئ، يف
حبال حبال، و�لتايل هاذ النقطة د�ل العرض والطلب �ري مق�و�، الس�ید 

  . الوز�ر

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

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

 :العلمي والبحث العايل لميوالتع املهين والتكو�ن الوطنیة الرتبیة وز�ر الس�ید
  الس�ید املس�شار احملرتم،

  . هذا املبدٔ� املعمول به �الیا، ٔ�قول � هذا املعمول به
اح�ا �ل�س�بة لنا القطاع اخلاص هو ام�داد د�ل القطاع العام د�ل 

  . املدرسة املغربیة، �اص نفس املعایري، نفس املواصفات
فاش یمت التعدیل د�لو،  06.00ر واح�ا ٕان شاء هللا كنوا�دمك يف ٕاطا

�ادي �كون عندمك املوقف  يف الغرفة املوقرة �ش ��ادي حنیل �لیمك هنا
  .د�لمك

الیوم أ�رس وا�د إالسهام د�ل ٔ�كرث من  ،ا�يل بغیت نقول يه احلق�قة
، ويه ا�يل �ضعف القوة الرشائیة د�ل الطبقة الوسطى، وهذه 25%

  . �ادي نت�اوزو هاذ املشالكمسؤولیة د�ل ا�و�، وٕان شاء هللا
  .وشكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال اخلامس، وموضو�ه ٕاقصاء مجمو�ة من أ�طر من 
الرتحش ملناصب املسؤولیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :رميياملس�شار الس�ید عبد الصمد م
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�ید الوز�ر،

تعرض العدید من أ�طر يف الس�نوات أ��رية ٕاىل إالبعاد من التباري 
  .�ىل م�اصب املسؤولیة دون ٔ�ن �كون ذ� �ىل ٔ�ساس قانوين

الس�ید الوز�ر، ما يه ا�واعي احلق�ق�ة اليت اكنت  ��، �سائلمك،
وراء ٕاقصاء هؤالء املرحشني من م�اصب املسؤولیة يف غیاب إالفصاح عن 

  أ�س�باب واملربرات الس��عادمه من املنافسة؟

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

 :العلمي والبحث العايل والتعلمي املهين والتكو�ن الوطنیة الرتبیة وز�ر الس�ید
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

هاذ العملیة د�ل التوظیف وإالنتقاء فوضناها متاما �ىل املس�توى 
اجلهوي، يف ٕاطار ٕارساء اجلهویة املتقدمة والالمركزیة والالمتركز، والیوم 

مبق�ضیات ا�ٔاكدميیات يه ا�يل كتد�ر هاذ العملیة، وهاذ العملیة مؤطرة ٔ�وال 
یتطرق ٕاىل م�ادئ ا�رتام القانون واحلیاد والشفاف�ة  155ا�س�تور، الفصل 

نونرب  25والزناهة واملصل�ة العامة، مؤطرة ٔ�یضا مبرسوم، مرسوم د�ل 
يف ش�ٔن �یف�ة تعیني رؤساء أ�قسام ورؤساء املصاحل �ٕالدارات  2011

  . 17صل والف 21العموم�ة، مؤطرة ٔ�یضا �لنظام أ�سايس، الفصل 
اح�ا� �وزارة ٔ�طر� العملیة وق�ناها ودر� وا�د دلیل املساطر اخلاص 

أ�مور  يل لمك هاذ املرجعیات �ش �شوفو�شغل هاذ املناصب، و�ادي خن
  .�یف دا�رة

اك�ن العملیة مؤطرة من ٕاصدار إال�الن والقرار عن ف�ح �ب التباري 
دراسة ملفات الرتش�یح،  ٕاىل تلقي طلبات الرتش�یح، ٕا�داث جلان �نتقاء،

إال�الن عن �رخي واملاكن د�ل املقابالت، دراسة املشاریع، ٕاجراء 
املقابالت، املداوالت، وعند� منوذج د�ل لك حمطة اكینة، منوذج إال�الن 
عن ف�ح �ب الرتش�ی�ات، منوذج قرار بف�ح الرتش�ی�ات، منوذج قرار 

وذج مطبوع السرية ا�اتیة، ٕ��داث جلان �نتقاء، ٔ�دوات العمل فهيا، من
منوذج املرشوع الشخيص، منوذج ش�بكة مراق�ة ملفات الرتش�یح، عند� 
امحلد � مسطرة مق�نة، وأ�مر یمت �ىل املس�توى اجلهوي، واح�ا ما عند� 

  .حىت يش د�ل يف هاذ العملیة هاذ
  .وشكرا
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ة كنتحملو املسؤولیة د�ل السلطة احلكوم�ة، ولكن أ�مور كتمت بطریق
  .سلسة �ىل املس�توى إالقلميي واجلهوي

  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

یبدو ٔ��مك مل تتوصلوا ٔ�و ٔ�ح�ل ب��مك وبني شاك�ت املعنیني �ٔ�مر، 
بناءا �ىل شاك�ت م�وا�رة من طرف املعنیني �ٔ�مر، ويف  فسؤالنا ی�ٔيت

غیاب تعلیل القرارات املت�ذة يف هذا الش�ٔن من طرف اجلهات املعنیة، 
وتقد�ر� يف هذه الناز� من موقعنا الرقايب �ىل السلوك التنظميي �لسلطة 
التنف�ذیة ی��عث ٔ�وال من املصل�ة العلیا �لوطن، ویعود لنا ٔ�ن ننظر يف 

افر املق�ضیات املعربة عن ا�رتام احلقوق واحلر�ت أ�ساس�یة لٔ�فراد تو 
دون إال�الل هبا ٔ�و املس هبا ب�ٔي شلك من أ�شاكل ولو محل لباس 

  .املرشوعیة
 الس�ید الوز�ر، لمك و�لحكومة اخ�صاص تطبیق القوا�د القانونیة، ،نعم

ساس�یة ولكن من �تنا لنا مسؤولیة ٔ�ن �راقب مدى ا�رتام الضام�ت ا�ٔ 
املمنو�ة �لموظفني، ومهنا املساواة يف الولوج ٕاىل م�اصب املسؤولیة 
واملساواة يف احلقوق والواج�ات، املساواة يف الولوج ٕاىل املناصب العموم�ة 
دون متیزي ٔ�و تفضیل �ىل ٔ�ساس �ن�ء الس�یايس ٔ�و النقايب ٔ�و امجلعوي، 

  . اس الق�ا�ات الفكریةٔ�و �ىل ٔ�ساس املزن� �ج�عیة ٔ�و تفضیل �ىل ٔ�س
وال �كون هذا ا�متیزي ٕاال يف �ا� حتق�ق �ایة القانون، و�ایة القانون 

  . �كون يف ٕاطار الكفاءة واجلدارة واملواصفات العلمیة واخلرباتیة
ٕان العدید من املبار�ت املتعلقة �لتعیني يف م�اصب املسؤولیة مت ٕابعاد 

بدعوى �ن�ء ٔ�و ٔ��ل ٕا�الء ا�ال  املرحشني عهنا يف مر�� �نتقاء، ٕاما
ٔ�حصاب احلظوات �ج�عیة وا��ن هلم من یدافع عهنم من مسؤولني هنا 

  . ٔ�و هناك
وغين عن القول ٔ�ن حریة �ن�ء ٔ�و احلریة حق ٔ�سايس �لمواطن ومهنا 
حریة �ن�ء الس�یايس والنقايب وامجلعوي، فال دميقراطیة بدون حریة وال 

حریة، و�ني نفقد احلریة س�نفقد جاملیة الو�ه ا�ميقراطي يف  �منیة بدون
  .هذا البالد

و�د�ر �لتذكري، الس�ید الوز�ر، ٕان قضیة احلقوق واحلر�ت أ�ساس�یة 
ومهنا حریة �ن�ء اليت ٔ�صبحت الیوم عند البعض �ائال ٔ�مام الوصول ٕاىل 

ملفات  م�اصب املسؤولیة رمغ الكفاءات، والس�ید الوز�ر س�نطلعمك �ىل
بعض ا�ٔكفاء ا��ن مت ٕاقصاؤمه، وس�یفاج�مك أ�مر، هذه احلقوق وهذه 
احلر�ت ٔ�صبحت الیوم مكرسة مبوجب أ�حاكم ا�س�توریة اليت اتفق �لهيا 

  .2011املغاربة مجیعا يف ٕاطار الوثیقة ا�س�توریة لس�نة 

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

يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب، ٕاذن الوز�ر ل�س � اللكمة �لس�ید الوز�ر 
  . تعق�ب

السؤال السادس موضو�ه، ا�خول اجلامعي واملدريس احلايل، اللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي 

  .السؤال، اللكمة �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل فلتتفضل مشكورة

  :س�شارة الس�یدة ر�اء الكسابامل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
مع �لول مو�د لك دخول مدريس و�امعي تت�دد املشالك الب��ویة 

فمتوها ظ �زید هذه السا�ة إالضاف�ة اليت �ٔ اليت یعاين مهنا القطاع ولن 

�لمشالك ٕاال تعق�دا، �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر عن إالجراءات اليت 
  لت�اوز هذه املشالك؟  اختذمتوها

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

 :العلمي والبحث العايل والتعلمي املهين والتكو�ن الوطنیة الرتبیة وز�ر الس�ید
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

�ل�س�بة �ش ميكن لنا نتذا�رو �ىل ا�خول املدريس واجلامعي 
والتكو�ن املهين �اص سا�ات وسا�ات، واكن عندي املناس�بة والفرصة يف 

السوایع �ش قدم�ا هذا ا�خول واملضمون  4الغرفة أ�وىل ا�ذینا وا�د 
د�ل ا�خول، ا�يل بغیت نذ�ر به يه هذا ا�خول یمت إال�داد د�لو �دة 

  .شهور ق�ل، �ىل املس�توى اجلامعي و�بتدايئ والتكو�ن املهين
جلامعي، ٕاذا د�لنا �ري يف اجلامعي وهنبطو، اكن ٔ�ول مرة كنعلنو �ىل ا

 16العرض الرتبوي د�ل اجلامعات يف املنصة إاللكرتونیة د�ل الوزارة يف 
ماي، مجیع املسا� مت �ع�د د�لها، اكن وا�د العدد الس�نوات يف شهر 

ل الق�يل �ىل اكن ال�سجی. یولیوز يف شهر ش�ت�رب �يق املسا� ما معمتداش
البوابة إاللكرتونیة �ل�س�بة حلاميل البااكلور� اجلدد و�ل�س�بة لٕال�ازة 
وإال�ازة املهنیة واملاسرت يف ٔ�وائل شهر یولیوز، وهذه الس�نة تقریبا متك�نا 

  .يف شهر یولیوز %�95ش �س�لو ٔ�كرث من 
شهر  مت ٔ�یضا ف�ح أ�ح�اء اجلامعیة واملطامع اجلامعیة ٔ�ول مرة يف ٔ�وائل

ش�ت�رب �ل�س�بة �لطلبة القدماء، ؤ�یضا رصف املن�ة ق�ل ممت شهر ش�ت�رب 
�ل�س�بة �لقدماء، ٕاذن اك�ن وا�د ا�هود �بري �ش �رس� هذا ا�خول 
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  .اجلامعي
�ل�س�بة ��خول املدريس، ٕا�ادة ت�ٔهیل املؤسسات بناء املؤسسات 

�ىل الس�نة اجلدیدة، �سجیل م�كر �ل�س�بة ا�يل �ادي یلتحقو �لمدرسة 
ٔ�لف تلمیذ، ا�يل بغیت نعطي وا�د  700أ�وىل ابتدايئ، هاذ الس�نة جسلنا 

دامللیون  9مالیني �لضبط  10الرمق �م الیوم تقریبا يف املنظومة عند� 
ٔ�لف تلمیذ طالب وم�درب يف املنظومة، وا�د ا�هود �بري ا�يل  600و

لوج �لتعلمي اجلامعي هنجهتا احلكومة يف ٕاطار تعممي ا�متدرس، تعممي الو 
  .والتكو�ن املهين

وهاذ ا�خول تیطبعو وا�د العدد د�ل املمزيات أ�وىل يه العنایة 
اخلاصة ا�يل ٔ�عطى صاحب اجلال� �لرتبیة والتكو�ن �رب ا�مع وامحلایة 
�ج�عیة، ؤ�یضا �رب ت�ٔهیل الش�باب �ش ن�رسو هلم الولوج �لشغل 

قع يف املنظومة �ق�صادیة الوطنیة، ؤ�یضا �ش �كون عندمه وا�د الو 
والیوم امحلد � م�خرطني �ش هاذ أ�وراش الكربى، الس�� تعممي التعلمي 
أ�ويل، الس�� �كو�ن أ�ساتذة، ٔ�ن اك�ن وا�د ٕا�ادة التنویع د�ل أ�ساتذة 
س�نو�، الیوم اح�ا م�ك�ني �لهيا وتنعملو �ش ميكن لنا �سطروها يف هاذ 

  .الس�نة
إالصالح اجلامعي، املؤسسات ذات �س�تقطاب املف�وح، ا�يل  ٔ�یضا

 ..اكنت ت�شلك لنا وا�د

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

الس�ید الوز�ر ا�هت�ى الوقت، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار 
  .التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  . شكرا الس�ید الرئ�س

وز�ر، ٔ�ن ال نقف الیوم ونعید دامئا يف احلق�قة مك اكن بود�، الس�ید ال
نفس السؤال �ل�س�بة لمك �وزارة الرتبیة الوطنیة حول ما ٔ��ددمتوه وحول ما 
اكن الیوم ٔ�و ق�ل اخلروج ٔ�و يف ا�خول، ٔ�نه يف احلق�قة هناك غیاب رؤیة 
واحضة وٕاسرتاتیجیة �ل�س�بة لتدبري قطاع الرتبیة والتعلمي يف املغرب، ومن 

عرض والطلب ا�يل ردیتو الس�ید املس�شار هبا، وهو معق لكمتمك حول ال
التفكري د�ل املغرب يف الرتبیة والتعلمي ويه سلعة، والسلعة �شرتهيا لك 

  . مواطن حسب اجلیب د�لو، وحشال عندو د�ل الفلوس
اح�ا ا�ٓن �ل�س�بة لنا الس�ید الوز�ر �س�ل �ىل ٔ�ن هذا ا�خول 

�ادي �كون عندها وا�د الت�ٔثري �ىل املدريس ی�سم ٕ�ضافة سا�ة وا�يل 
املنظومة الرتبویة ف� خيص ٔ�داء ر�ال الرتبیة والتعلمي، ف� خيص التعمل 
�ل�س�بة لٔ�طفال، ف� خيص العائالت املغربیة، وس�ٔلكممك ٔ�م مغربیة ومن 

  . �ائ� مغربیة وبعض العائالت
 �ادي قل لنا الس�ید الوز�ر يك �ادي ند�ر يف الصباح ميل �كون ٔ��

؟ �یفاش �ادي خنيل 9ؤ�� �ام� ونوصل ب�يت �اصها تقرا يف  7ند�ل يف 
لمك ذاك الب�ت وال ذاك الو� يف املؤسسة التعلميیة ا�يل ما هی�ٔمت فهيا حىت 
يش �ا�ة الس�تق�ال ذاك الطفل؟ �یفاش و�ي وال ب�يت �ادي تبقى ا�هنار 

تعرفون ٔ�ن الب��ات  ؤ�نمتلكه يف املدرسة وا�يل ما فهيا حىت يش رشوط 
التحتیة �رتئة وال تتوفر �ىل رشوط د�ل التمنیة 

  .د�ل ا�راري، حراك �ش �اد هذا) l’épanouissement(و
�یفاش ميكن يل ٔ�� نتالىق مع والدي نعش�هيم ونعسهم ؤ�ن� تتعرفو ب�ٔنه 
اك�ن مجمو�ة د�ل ال�ر�ن ا�يل تثقل اكهل هاذ أ�طفال؟ یعين �ادي تويل 

 ل�س فقط مشلك ا�متدرس، بل هو س�یصبح مشلك اج�عي مشلك
  .�ل�س�بة �لمغرب

قلمت اكینة دراسة بغینا �شوفو هاذ ا�راسة ق�ل ٔ�ن ت�ٔ�ذوا القرار وریو� 
ا�راسة، كفرقاء اج�عیني، كنقا�ت ما ميك�ش ��ذ القرارات بطریقة 

  .ٔ��ادیة
 حتمك يف ٔ�ظن ٔ�ن احلكومة ت��حط لها راسها ٔ�ن مفهوم احلكومة يه

الشعب، حتمك ف�ه وتطبق �لیه القانون ا�يل بغات، ما اكی�ش ا�ميقراطیة، 
  .ا�ميقراطیة ال�شار�یة فني يه؟ جنیو �زیدو سا�ة

  ..�ل�س�بة لنا الرسوم هناك الرسوم كذ� وا�يل يه تتحمكها

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل�هت�ى الوقت، إ ، شكرا الس�یدة املس�شارة

  .مسامهته معنا يف هذه اجللسة
ون��قل ٕاىل سؤال مو�ه لقطاع النقل، وموضو�ه تدين �دمات املك�ب 
الوطين �لسكك احلدیدیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .�شرتايك لتقدمي السؤال

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

  الس�ید اكتب ا�و� احملرتم،
  ت والسادة الوزراء،الس�یدا

  الس�ید اكتب ا�و�، 
الفریق �شرتايك یالحظ �ىل ٔ�ن هناك تدنیا �بريا �ل�س�بة خلدمات 
املك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة، مما �زید من م�اعب املواطنات 

اظ واملواطنني، حبیث ٔ�صبحنا ٔ�مام ظاهرة ت�ٔخر القطارات، ظاهرة �كتظ
بق ٕا�الم، اح��از املسافر�ن �ري املربر، ٕالغاء الر�الت دون سا

واملسافرات دا�ل العر�ت الغري املك�فة ملدة عرشات ا�قائق، مما یثري 
  .تذمرا واسعا يف صفوف الشعب املغريب

�ا �سائلمك الس�ید اكتب ا�و� احملرتم، عن ٔ�س�باب تدين هاته اخلدمة 
ر الفائق العموم�ة يف الوقت ا�ي �س�تعد ف�ه بالد� ٕالعطاء �نطالقة �لقطا



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

19 

 )2018 ٔ�كتو�ر 30( 1440 صفر 20

ا�ي س�یقلص املدة الزم�یة اليت �ربط مدینة طن�ة ) TGV(2الرس�ة 
  .دقائق ��10ار البیضاء ٕاىل ساعتني و

  .ا�و� شكرا الس�ید اكتب

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

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

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

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

ٔ�� ال ٔ�تفق معك الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هاذ التوصیف ا�يل هو 
توصیف مل �س�ت�ين ش��ا من اخلدمات د�ل القطار، ؤ�كدت �ىل ٔ�نه مجیع 

  .اخلدمات تتدىن
 2018والقطار د�ل س�نة  2000د�ل س�نة ا�يل تري�ب يف القطار 

یالحظ، ٔ�نه �لفعل اكن فارق حق�قي �ىل صعید التدبري د�ل القطارات 
و�ىل صعید امحلو� و�ىل صعید الب��ة التحتیة و�ىل صعید تطو�ر اخلدمات 

اكن عند� وا�د  2000و�ىل العدید من أ�صعدة، وال ٔ�دل �ىل ذ� س�نة 
راه  2018-2017نوا تري�بو يف القطارات، س�نة دامللیون ا�يل اك 14ٔ�و  13

ل املرات العدد د�ل د� 3ملیون مبعىن تضاعف�ا  38اح�ا واصلني 
ذا اكنت اخلدمات هباته السلبیة اليت تفضلت هبا الس�ید إ املسافر�ن، 

املس�شار احملرتم، ال ٔ�ظن ٔ�ن املواطن �ادي �كون يف هاذ احلجم د�ل 
  .ل القطار�نف�اح �ىل هاذ اخلدمة د�

ما ميكن ٔ�ن ٔ�ؤكده هو ٔ�ن هناك بعض اخلدمات ا�يل �لفعل ميكن 
یتالحظ فهيا �راجع هذا حق�قي، وهاذك اليشء �جت حسب التوصیف ا�يل 
هو عند� د�ل أ�س�باب من ٔ�نه املك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة ٔ�راد ٔ�ن 

تث��ة د�ل الق�یطرة، ال  -یقوم ب�ٔوراش هیلكیة �برية، التثلیث د�ل البیضاء
مرا�ش، النفق د�ل الر�ط، البدال السكيك د�ل ا�ار البیضاء،  -البیضاء

العدید من أ�وراش ا�يل بدات هاذي ٔ�كرث من مخس س�نوات وا�يل بقات 
يف نفس الب��ة التحتیة ومل یوقف ٔ�ي قطار عن وق�ه �ش یبقى اخلدمة 

حملیط لكه تیكون مقدمة، �لفعل عندما تتكون هاذ أ�وراش هیلكیة فهاذ ا
هناك ت�ٔخرات، تتكون هناك بعض إالشاكالت ا�يل تفضلت الس�ید 

  .املس�شار احملرتم
هذا ال یف�د �لفعل �ىل ٔ�ن الیوم اخلدمات راها �ادیة حنو �ند�ر، 
لكن اح�ا تنقولو هاذ اخلدمات، هاذ أ�وراش الهیلكیة �ادي �سايل من 

عن جودة اخلدمات، وهل هنا بضعة ٔ�سابیع، و�ٓنذاك ميكن ٔ�ن �ساءل 

                                                 
2 Train à Grande Vitesse. 

  .�لفعل يه جودة ا�يل يه يف املس�توى د�ل الطمو�ات د�ل املواطنني
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم يف ٕاطار التعق�ب

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

�لك موضوعیة التوصیف د�لنا هو �بع من  اح�ا الس�ید اكتب ا�و�
  .الواقع، من املیدان

الس�ید الوز�ر والسادة ٔ�عضاء احلكومة، رمبا ٔ�نمت �س�تقلون الس�یارات 
الفاخرة وما تتعرفوش جحم املعا�ة ا�يل �یعرفوها املغاربة �ري من ا�ار 

ٔ�و البیضاء �لق�یطرة، ومعنا هنا �رملانیني ال �ىل مس�توى الغرفة أ�وىل 
الغرفة الثانیة ا�يل ك�س�تقلو القطار ؤ�ح�ا� ال یصلون يف الوقت، و�یعانیو 
من الظاهرة د�ل �كتظاظ، ٔ�قول هذا ؤ��رره، هناك اكتظاظ واملغاربة 

  .�ميش�یو واقفني �ري من سال لق�یطرة
اح�ا مز�ن ما اق�نعتوش  - �نیا الس�ید اكتب ا�و�، ما قولمك 

ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �عتباره  -حقمك �لتوصیف د�لنا وهذا من 
ٔ��رز �ىل ٔ�ن هناك  2015مؤسسة دس�توریة يف التقر�ر الس�نوي د�لو ل 

مجمو�ة من �خ�الالت اليت هتم تدبري شؤون ؤ��شطة املك�ب الوطين 
والس�ید املد�ر العام يف رده �ىل  �2015لسكك احلدیدیة، هذا تقر�ر د�ل 

ذاك ب�ٔنه س�یعمد ٕاىل حتسني وس�یضاعف الس�ید الرئ�س أ�ول قال ٕاذ 
ا�هودات �ش یقدم وا�د اخلدمة فهيا جودة �لمغاربة، لكن �یجي التقر�ر 

ویقف �ىل نفس  2017الس�نوي د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف 
حبیث ظل الوضع كام هو �لیه واكینة الضعف  �2015خ�الالت د�ل 

ٕایوا كفاش د� اح�ا املغاربة، اح�ا . ند�ل اخلدمات الیوم�ة املتعلقة �ملسافر�
  . الفریق �شرتايك التوصیف د�لو مايش حصیح، مز�ن

ما قول احلكومة يف التقر�ر د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت؟ هذا تقر�ر 
صادر عن مؤسسة دس�توریة وم�شور، م�شور، الس�ید اكتب ا�و� 

ون �لمي، ا�يل �كون احملرتم، �اصمك جتاوبو� �لیه بوا�د اجلواب ا�يل �ك
، ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ�یضا وا�يل �كون �یعضدو الواقعموضوعي 

الس�ید اكتب ا�و� شدد مرة ٔ�خرى �ىل مطالبة املك�ب الوطين من ٔ��ل 
التعجیل �لصیانة �شلك �ين �لب��ات التحتیة، وهذا التقر�ر یؤكد ما قا� 

  . الفریق
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  :سةالس�ید رئ�س اجلل 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، ا�هت�ى الوقت

  . اللكمة �لس�ید الوز�ر يف �دود ما تبقى من ثواين
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الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكفا 
  :�لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
ٔ�� خشصیا مل ٔ�قل ب�ٔنه ما اكی�ش �دمات اليت حتتاج ٕاىل التطو�ر ؤ�ن 

نقص، هاذ اليش لكو موجود، لكن التوصیف ا�يل ٔ�عطیت ٔ�نت هناك 
الس�ید املس�شار احملرتم يف البدایة ؤ�ن ال يشء موجود قلت قارن بني ما 

  . �ام وما هو موجود ا�ٓن 20اكن هاذي 
التقار�ر د�ل ا�لس أ��ىل، تعمل الس�ید املس�شار ؤ�نت من ٔ�هل 

د املد�ر العام، وتتكون فهيا �خ�صاص ٔ�ن تتكون فهيا ٕا�ا�ت د�ل الس�ی
، ويه يف ٕاطار تطو�ر ما هو ٕاجيايب س�تعمل ..ٕا�ا�ت د�ل الوزارة يف هذا

الوزارة من �الل املك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة �ىل تطو�ر لك ما 
  .ميكن ٔ�ن نطوره

الیوم عند� ٕاشاكل يف ذاك اليش ا�يل تنقومو به د�ل الب��ات التحتیة 
  .. عة ٔ�سابیع ميل �مكل هاذ اليش د�لیؤ�ر حق�قة، قلنا بض

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه احلد من معا�ة مس�تعميل 
القطارات، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .�لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
لٔ�سف عندي نفس السؤال ؤ�متىن ٔ�تلقى ٔ�جوبة ٔ�حسن من اليت 

  .مسعت
  .وشكرا

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

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

، ..ة املس�شارة نفس السؤال فك�ف تطلبني مينٕاذا اكن عندك الس�ید
واش يف نفس احلصة نقلب ا�ٓخر د�يل، ما ميك�ش، ال ٔ�� ٔ�عید ف�ٔذ�ر 
الیوم �ري تبعو معا� املنطق د�ل �ش�تغال، عند� بالد ا�يل يه املغرب 

ملیار  �49سكة ا�يل اكینة دامئا �دامة بغینا ند�رو فهيا ٔ�وراش ا�يل تتفوق 
و �ىل القطارات ما نوقفوهاش، خنلیوها �دامة �ش املواطن درمه وحنافظ

یلقى القطارات يف التوق�ت د�لها، وحناولو هام �دامني ند�رو هذه أ�وراش 

  . الهیلكیة
الیوم عند� �ري البدال السكيك د�ل ا�ار البیضاء ا�يل الس�ید 

راء تري�بو یوم �ذیت ٔ�� القطار، ٕاذا اكنو الوز 15املس�شار احملرتم هذه يش 
يف س�یارات فاخرة ميكن رمبا هناك بعض الربملانیني ا�يل عندمه س�یارات 
ٔ�خفر من ت� اليت عند الوزراء، هذا مايش هو املشلك د�لنا اح�ا، اك�ن 
بدال د�ل ا�ار البیضاء السكيك، الس�یدة املس�شارة، هذا البدال الس�ید 

  ..الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .راللكمة �لس�ید الوز�

  .تفضل الس�ید الوز�ر

وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكفا  �ىالس�ید اكتب ا�و� 
  :�لنقل

قلت الس�یدة املس�شارة البدال السكيك د�ل ا�ار البیضاء الیوم �ميرو 
قطار یوم�ا، ٕاىل  200د�ل القطارات د�ل املغرب، مبعىن ٔ�كرث  %90م�و 

واحلر�یة تويل ٕاجيابیة،  (fluidité)عطینا ج�نا نصلحو هاذ البدال �ش �ٔ 
البد يف بعض أ�ح�ان �اصنا نوقفوه لسا�ة ولساعتني، ميل كنوقفوه راه 
القطار �ادي یت�ٔخر سا�ة، ساعتني، كتقولو ب�ٔنه �یت�ٔخر، �یت�ٔخر حصیح، 
ولكن مايش �یت�ٔخر ٔ�نه اح�ا ما بغیی�ش نعطیو �دمة �لمواطن وال بغینا، 

رو ذاك إالصالح، �الش ذاك اليش اك�ن ٔ�وراش من نت�ٔخر ٔ�ن �اصنا ند�
) l’ONCF(3هاذ الق�یل، اح�ا الیوم الو�د ا�يل عند املد�ر العام د�ل 

ٔ�ش�نو �یقول؟ �یقول � أ�وراش �ادي �مكلو �الل أ�سابیع القلی� وذیك 
  .السا�ة ٕاىل اك�ن يش �لل یتحمل مسؤولیته اكم�

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :سةالس�ید رئ�س اجلل 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�وال الس�ید الوز�ر، النواب ٕاىل اكن عندمه س�یارات ٔ�حسن من 
الوزراء، الوزراء عندمه بلیيك ود�ل ا�و�، ٔ�ما النواب راه �ید�رو س�یاراهتم 

تب��س ٔ�عامل املس�شار�ن والنواب الس�ید هاذي و�دة، مث ال لتجی�ش ول 
  .الوز�ر

  الس�ید الوز�ر، 
ٔ�نت عندك ردود تق�یة ال هتمين، ٔ�� ا�ي هيمين هو معا�ة �برية 
�س�لها املواطنون، البارح يف ق�اة وطنیة �یقولو ب�ٔن لكيش �شكو، ال�ساء 

                                                 
3 Office National des Chemins de Fer. 
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�شكو، لكيش �شكو سا�ة ساعتني، ٕاىل اكن عندك �ادي ٔ�ن القطار 
وساعتني هاذ راه خطرية، ٔ�ن �ش یتوقف سا�ة ٔ�و ساعتني،  یت�ٔخر سا�ة

معىن مصاحل الناس، هاذ الناس راه �دامة ٕاما �ادي ید�رو يش �ا�ة ٕاىل 
  .�ري ذ�

اك�ن ٔ�وراش، أ�وراش اكینة يف ا�نیا اكم�، يف ٔ�ي دو� شفيت 
أ�وراش كتعطل القطار؟ أ�وراش �ید�رو لها التاویل د�لها، �یصلحو وال 

لكن اك�ن ا�د ا�مثن �هظ ا�يل اك�ن ید�رو اس��ر هذاك اليش شلك، و � 
يف القطار واك�ن �دمات ردیئة، ال �القة بني اخلدمة وبني ا�مثن ا�ي 

  .یؤدیه املواطن
زد �ىل ذ� ٔ�ن� زد� سا�ة ؤ�خر القطار ساعتني، وصلنا ثالثة د�ل 

ش �الش ك�ش�نجو السوایع، ٕاذن هذا ٕاشاكل الس�ید الوز�ر، ٔ�� ما فهم�
الس�ید الوز�ر ح�� حنمل معا�ة املواطنني ٕاىل هنا، هذه يه وظیف�نا 
الطبیعیة، يه ٔ�ن نقول ب�ٔن هناك معا�ة �برية ومعیقة وجيب ٔ�ن تتوقف، 
ؤ�نمت الس�ید الوز�ر �وز�ر لهذا القطاع جيب �لیمك ٔ�ن ختففوا املعا�ة ال ٔ�ن 

شالك التق�یة اليت ال هتمنا ب�ٔي تدافعوا عن أ�فاكر التق�وقراطیة، وعن امل 
و�ه من الوجوه، ا�ي هيمنا هو ٔ�ن املواطن یؤدي الفاتورة وجيب ٔ�ن یتلقى 

وكتجي تقول ) retard(�دمة ج�دة، و�لتايل ٔ�ن� بعدا املشلك عندمك د�ل 
 150لكم، ما عرف�ش ٔ�� �الش �مييش ب  150يل بوق�ادل راه اكن �ادي 

قو واش �ميشو �رس�ة؟ واش �یتعطلو؟ واش وجيي معطل ساعتني، �ري نتف
ما �دم��ش؟ واش زاید�ن سا�ة؟ واش �قصني سا�ة؟ هذه انتظاریة 

  . وارتباك حق�قي يف هذه احلكومة
جيب ٔ�ن نضع هنایة لهذا املنطق �س�هتاليك ا�ي �س�تعم� احلكومة 

  .والس�� يف هذا القطاع
كولوارات واقع، �كتظاظ واقع الس�ید الوز�ر، الناس واقفني يف ال

الز�اج �رس واقع، الب��ان ما �ی�سدوش واقع، الصیانة قال لنا اليس 
جطو، كتد�ر �رامج الصیانة ما كت�رتموهاش وهذا واقع، مث اك�ن مقررات 
يف هاذ اليش هاذ القطاع، اكن من القطا�ات اليت حتدث عهنا الس�ید 

مات والسالم، لس أ��ىل �لحسا�ت مؤخرا، وقال ب�ٔن القطاع ا�رئ�س 
  .لهذا ال �زاید �لینا الس�ید الوز�ر

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

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

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكفا 
  :�لنقل
ة �هترض �ىل ال�ش�نج و�هترض �ىل �ري دا� الس�یدة املس�شارة احملرتم. ال

، هو تیقول قال � ..يش ٔ�مور ٔ�� ما �ارفش ٔ�ش�نو املد�ل د�لها دا� د�ل
، خفاصنا �ري "من قال ه� الناس فهو ٔ�هلَكهم ويف الروایة فهو ٔ�هلُكهم"

�كونو، اح�ا مل نقل ٔ�بدا ٔ�ن إالشاكل ٔ�نه القطار ما تید�رش ت�ٔخرات ٔ�و ٔ�ن 
هاذ اليش �اصل، لكن ٕاىل بغیيت تنعطیك  القطار ما فهيش اكتظاظ

  .الس�یدة املس�شارة ال�سب ها ال�سب عندي �ٔ�رقام
مبعىن ٔ�نه  %64، 2017ٕاىل قلت � �س�بة انتظام سري القطارات يف 

ٕاذن  64، ٔ�� �هنرض �ىل %�36ري م�تظمة ٔ�نت �هترضي �ىل ذیك  36%
ما  ٕاذن اك�ن، اح�ا 31ت��قى  %69عندي  2018ٕاىل هرضت �ىل  64

  .تنقولوش ما اكی�ش ولكن تنقولو إال�سان �كون موضوعي يف الطرح د�لو
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال املوايل املو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين، 
الغري م�ظم والس�یاسات وموضو�ه التدابري �س�تع�الیة ملعاجلة البناء 

�س��اق�ة �ل�د من ان�شاره، وس��وىل إال�ابة عنه �لنیابة الس�یدة اكتبة 
ا�و� امللكفة �ٕالساكن، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� 

  .والتمنیة لتقدمي السؤال

  :�رمية ٔ�ف�اللاملس�شارة الس�یدة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  راء،الس�یدات والسادة الوز
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  الس�یدة اكتبة ا�و�، 
تعاين ٔ��لب املدن املغربیة من ٕاشاكلیة البناء الغري م�ظم اليت ٔ�دت ٕاىل 
ظهور ٔ�ح�اء تف�قر ٕاىل املرافق وٕاىل ٔ��سط الرشوط الصحیة، �ا �سائلمك 
 عن الس�یاسات إالس��اق�ة �ل�د من منو أ�ح�اء الغري م�ظمة وعن التدابري

  .�س�تع�الیة ملعاجلة واقع أ�ح�اء الناقصة التجهزي
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة تفضل

اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين  ،الس�یدة فاطنة الك��ل
  :والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل طرحمك لهاذ السؤال املهم، وهو فرصة 
ٔ�عطى وا�د أ�مهیة �برية  2021-�2017ش نذ�رو ب�ٔن الرب�مج احلكويم 

لقطاع إالساكن وس�یاسة املدینة بدمع لك الربامج اليت حتسن ظروف 
  .�ندماج وال�سك �ج�عیني الع�ش د�ل املواطنني، وكذ� �ىل
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ف� خيص أ�ح�اء الناقصة التجهزي، اكینة �ر�مج مضبوط يف ٕاطار 
 �9ات، وميكن يل نذ�رمك ب�ٔن �ة ا�ار البیضاء عند� فهيا  9اتفاق�ات مع 

اتفاق�ة، �ة  44اتفاق�ة، مك�اس  �21ٓسفي -د�ل االتفاق�ات، �ة مرا�ش
، �ة 25الق�یطرة - سال-، �ة الر�ط16ق ، �ة الرش �16ف�اللت -در�ة

- ، و�ة بين مالل12اتفاق�ة، �ة سوس ماسة  14احلس�مية - تطوان- طن�ة
  .اتفاق�ة 21خ�یفرة 

ٕاذن يف هاذ إالطار التعاقدي د�ل االتفاق�ات مع القطا�ات أ�خرى 
ٔ�ن ال ميكن لوزارة إالساكن وس�یاسة املدینة ٔ�ن تذهب لو�دها لتحسني 

�ش ٔ�ن الساكنة يف �ا�ة ٕاىل النقل، يف �ا�ة ٕاىل الرصف لك رشوط الع 
الصحي، يف �ا�ة ٕاىل املدرسة، يف �ا�ة ٕاىل املس�د، يف �ا�ة ٕاىل 

  .املس�توصف
ٕاذن الربامج د�ل ٕا�ادة الهیلكة د�ل أ�ح�اء الناقصة التجهزي �متيش يف 
 ٕاطار اتفاق�ة �ىل ٔ�ساس �ش نضمنو التلقائیة مجیع القطا�ات املتد��،

ولكن ٕاىل بغینا حناربو و�كون عند� س�یاسة ٕاس��اق�ة، ما ميكن لنا نضبطها 
لزجر ا�الفات، واملراس�مي التطبیق�ة  66.12لقانون ٕاال �سن قوانني ؤ�ذ�رمك �

  .د�لو يه يف أ�مانة العامة �لحكومة سوف تربمج يف ٔ�قرب جملس حكويم
اس��اق�ة يه  من بني أ�دوات ا�يل ت�ش�تغلو �لهيا و�كون يف ٕاطار

تصاممي ا�هتیئة ا�يل الوزارة رسعت الوثرية إالجناز د�لها ح�ث مرت من 
ما  2018، وصلنا الیوم يف �دود شهر ٔ�كتو�ر 2016وثیقة س�نة  108

وثیقة تعمري، ٕاذن ٕاىل ا�رتم�ا القانون وا�رتم�ا و�ئق التعمري  141یفوق 
بة �س��اق�ة تنوا�بوها �ادي �كونو در� مقاربة اس��اق�ة، ولكن هاذ املقار 

ببعض التجزیئات ا�يل يه جتزیئات عقاریة طمو�ة ا�يل ت�ىش مع 
إالماكنیات ومع القدرة الرشائیة د�ل بعض ف�ات املواطنني ا�يل ت��غیو هاذ 

  .الشلك د�ل السكن يف هاذ الهوامش
  .شكرا لمك

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .ةشكرا الس�یدة الوز�ر 

  .شارة يف ٕاطار التعق�باللكمة �لس�یدة املس� 

  :�رمية ٔ�ف�الل الس�یدة ةاملس�شار 
 .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل جوا�مك

�مثن ا�هودات اليت تقوم هبا الوزارة وخمتلف الفا�لني يف هذا املیدان، 

ازالت تعاين من لكن مع أ�سف ما نالحظه ٔ�ن ا�لب املدن املغربیة م
�ج عنه ٔ�ح�اء عشوائیة، ومعظم احللول �ري املنظم، ا�يل تت� ٕاشاكلیة البناء 

  .املقرت�ة تعاجل أ�عراض ال أ�س�باب
حصیح كام �اء يف جوا�مك ٔ�ن املق�ضیات الزجریة اليت �اء هبا القانون 

واملتعلقة �ملراق�ة وزجر ا�الفات هدفها احلد من �االت الفوىض  66.12
�شري ٔ�ن املتد�لني  والبناء العشوايئ لكهنا تبقى �ري اكف�ة، هنا رضوري ٔ�نين

ا�ٓخر�ن يف هاذ املنظومة ا�يل تت�ٔدي �لتقس�مي العشوايئ البد ٔ�ننا نتابعو 
وا�د ا�زئني الرسیني ا��ن یقومون بتقس�مي هذه أ�رايض بطریقة �ري 
قانونیة والبد ٔ�ن یتحمل اللك مسؤولیته، ٔ�نه املواطن ملا تیجیك بوا�د 

ت��قال لو؟ هذا عقد �ري قانوين  العقد وتیطلب الرخصة د�ل البناء ٔ�ش�نو
  .ولكن هاذ العقد راه كتبوه �دول وجسلوه قضاة د�ل التوثیق

ٕاذن �ش �سهلو العملیة د�ل املراق�ة البد من احلد من هاذ الظاهرة، 
نعمتدو م�ال الصور الفضائیة �رب أ�مقار �صطناعیة �ش نضبطو هاذ البناء 

لبو �لیه، كام ٔ�نه، حبال ا�يل �اء يف العشوايئ بعدا �ش حناولو ٔ�ننا نتغ 
اجلواب د�لمك، البد من سن س�یاسة اس��اق�ة ٔ�ن املنتوج املمتثل يف 
السكن �ج�عي املو�ه ٕاىل الف�ات ذات ا��ل احملدود ما عطا�ش 
الن���ة، وإالشاكلیة دامئا بقات مطرو�ة، ٕاذن �لرضوري ٔ�ننا نو�دو وا�د 

صغرية ٔ�و ال سكن فردي مبسا�ات  البدائل كتجزیئات ذات مسا�ات
  .صغرية ا�يل �ادي �اوب لنا �ىل هاذ الف�ة هاذي

�ري املنظم حق�قة تی��ج عنه ٔ�ح�اء �قصة الس�یدة اكتبة ا�و�، البناء 
التجهزي وتیصبح هذا واقع، تصاممي ٕا�ادة الهیلكة تعترب وا�د احلل اس�ت��ايئ 

  .لوضع �ري قانون، ولكن ت��قى هو احلل الوح�د
 14تطوان فهيا -طن�ة-قلمت ٔ�ن املنطقة د�ل �ة يف اجلواب د�لمك

اتفاق�ة، ت�متىن ٔ�نه یمت التفعیل د�لها يف ٔ�قرب وقت �ش حناولو ٔ�ننا حنلو 
  .هاذ املشلك

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ةشكرا الس�یدة املس�شار 

  .اواللكمة �لس�یدة الوز�رة يف �دود ثوان حمدودة �د

و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن الس�یدة اكتبة ا�
  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

  .�رس�ة الس�ید الرئ�س
  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،

ما ميكن لنا ننجحو يف هاذ احملاربة د�ل هاذ البناء العشوايئ ٕاال ٕاذا 
  .وداجله افرضتو اكنت عند� املنظومة احمللیة لكها �ش�تغل يف �اكثف 

  .�نیا جلنة الیقظة خصها �كون فعال وفعلیة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

ون��قل ٕاىل السؤال املوايل املو�ه لقطاع إالساكن، وموضو�ه �منیة 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق  املراكز القرویة الصا�دة،

  .احلريك لتقدمي السؤال
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  :م�ارك محیةا الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
كام هو معلوم هيدف الرب�مج الوطين �لتمنیة املندجمة �لمراكز القرویة 
الصا�دة ٕاىل تقلیص التفاو�ت ا�الیة و�ج�عیة بني الوسطني احلرضي 

از والقروي، من �الل تقریب اخلدمات العموم�ة لساكنة العامل القروي وٕاجن
الب��ة التحتیة أ�ساس�یة هبذا الوسط املهمش، ففي أ�قالمي اجلنوبیة هناك 
�دة مراكز قرویة صا�دة يف ٔ�مس احلا�ة لتفعیل هذا الرب�مج الطموح 

واليت �هيا ارتباطات �رخيیة �لساكنة  برئ ٔ��زران والعر�وبٔ�ورسد املركز 
  .احمللیة

 أ�ج�دة الزم�یة لتفعیل هذا ما يه: بناء �لیه الس�یدة الوز�رة، �سائلمك
  الرب�مج؟

�نیا، ما يه املعایري املعمتدة لت�دید املراكز القرویة الصا�دة املس�تف�دة 
  واملس�هتدفة؟
 .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

اكن الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالس
  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

هو �لفعل الس�ید املس�شار الوزارة بصدد بلورة الرب�مج الوطين 
�لتمنیة املندجمة �لمراكز القرویة، وعیا مهنا ��ور �سرتاتیجي واحملوري 

احلوارض والبوادي ويف ت�ٔطري �منیة ا�االت �ل�د من التفاو�ت بني 
القرویة، وك�سهر �ىل ٕا�داد هذا الرب�مج وا�د مك�ب ا�راسات خمتص 

  .مت انتقاؤه طبقا لقوانني الصفقات العموم�ة
  أ�هداف من هاذ الرب�مج ٔ�ش�نو يه؟

ٔ�وال، املسامهة يف احلد من التفاو�ت ا�الیة وتقلیص الفوارق 
  �ج�عیة؛

ا، تنظمي التمنیة احلرضیة من �الل الرتكزي �ىل بعض املراكز �نی
وتطو�رها، اع�دا �ىل معایري اج�عیة واق�صادیة وبی��ة، وكذ� مس�توى 
��ش ساكنة املناطق املس�هتدفة واملوا�بة إالجيابیة ��ینام�ة اليت تعرفها بعض 

  .املراكز
بعد املصادقة �ىل ف� خيص التقدم د�ل إالجناز د�ل هذا الرب�مج، 

التقر�ر د�ل املهنجیة ٔ�ن اكن البد من نتفقو �ىل مهنجیة العمل وٕاقرار 
املعایري �ش نقولو هذا املركز صا�د ٔ�و �ري صا�د، ٕاذن اكن البد من حتدید 

مهنجیة ومعایري، بعد املصادقة �ىل هذا التقر�ر من طرف جلنة الق�ادة 
وم�ة مت إال�داد د�ل جرد املتكونة من قطا�ات م�عددة ومؤسسات مع

وا�د ٔ�مه الربامج و�سرتاتیجیات ا�يل كتد�ر قطا�ات خمتلفة �ش منش�یو 
  .عند� وا�د التمنیة �جعة و�كونويف التقائیة 
هناك ورشات �شاوریة �ىل  -ٔ��ید �ادي یوصلمك ا�ور  -والیوم 

 ، و�لتايل هذه4د�ل اجلهات �يق لنا  8صعید مجیع اجلهات، مكلنا 
ا�لقاءات ال�شاوریة هبا �ادي خنرجو بوا�د اخلریطة وطنیة لك �ة فهيا 
وا�د العدد د�ل املراكز الصا�دة، وبناء �ىل هذه اخلریطة الوطنیة �ادي 

  .منش�یو يف الربامج
س�شملهم هذا الرب�مج  ٔ�ورسد والعر�وب وبرئ ا�زرانف� خيص 

عطى �نطالقة د�لو الوطين، �هیك عن ا�منوذج التمنوي اجلدید ا�يل �ٔ 
  . 2015صاحب اجلال� يف 

  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

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

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل جوا�مك القمي و�ىل هذه الربامج الطمو�ة واليت 

  . سطرت ٔ�هداف حمددة
  الس�یدة الوز�رة، 

واد ا�هب يه مدینة ا�ا�� - كام ال خيفى �لیمك �ىل ٔ�ن �ة ا�ا��
ومدینة ا�ا�� يه اجلهة، و�لتايل مدینة ا�ا�� يه اليت ت�ٔوي مجیع 
امجلا�ات القرویة التابعة �لجهة، و�لتايل اكن من الرضوري وضع �رامج 

توا�دة يف حمیط اجلهة من اس�تع�الیة من ٔ��ل ٕا�داث وا�هنوض �ملراكز امل 
  .ٔ��ل ختف�ف الضغط �ىل مدینة ا�ا��

، هذه مراكز اكلعر�وب وٕاميل ؤ�ورسدهنا� مراكز اكليت ذ�ر�هيا 
�رخيیة ولكهنا تف�قر ٕاىل العدید من الب��ات التحتیة، �لتايل ل�ست هناك 
مقومات حق�ق�ة ا�يل �شجع الناس �ىل ٔ�هنم �سك�و الطرقات الكهر�ء 

س، ما ٕاىل ذ�، ا�ا�� ما ميك�ش تبقى �ة فهيا مدینة ا�ا�� املدار 
  .رضوري من �شجیع املراكز ا�يل يه م�وا�دة يف احملیطبو�دها، �اص 

النقطة الثانیة الس�یدة الوز�رة تتعلق �التفاق�ات املوقعة من طرف 
الوز�ر السابق، اكن �ر�مج موقع يف حضور الس�ید الوز�ر السابق ا�يل هو 

ملیار، هذا الرب�مج اكن  1.6ملیار، سامهت ف�ه الوزارة بوا�د  2.6مض 
جام�ات قرویة ا�يل يه يف اجلهة، هذا الرب�مج فني وصل؟  3مضن مع 

فني وقف؟ هاذیك مسامهة الوزارة يه ا�يل واق�� وقفت �منیة هذه 
  .املراكز، املسامهة د�ل الوزارة ما وفا�ش هبا كام ی��غي

، يه �ة ا�ا�� واد نون مايش �بايق اجلهات ٔ�ن �ىل ٔ�یة �ال اجلهة
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�یف كنقول � راه مدینة ا�ا�� يه احلارضة يه اجلهة يه لكيش، �اص 
  .رضوري من �شجیع مراكز �كون حمادیة

و�ىل ما ٔ�تذ�ر یتعلق ب�منیة قرى  2002اكن هناك �ر�مج يف 
زارة الصیاد�ن، هذا الرب�مج اكن ف�ه م�د�لني بطبیعة احلال مع و 

إالساكن، هذا الرب�مج اكن یعول �لیه ٔ�نه خيفف الضغط �ىل مدینة 
ا�ا�� و�لق نواة يف حمیط د�ل اجلهة �ش �سك�و ف�ه الناس العاملني يف 

  .قطاع الصید البحري، لٔ�سف هذه القرى يه ما جن��ش
الیوم اح�ا تنعولو �ىل هذا الرب�مج ا�يل ٔ�نتوما وقعتو الوزارة واحملس�نني 

هذه املراكز، و�ٔ�خص هذه  ٔ�نه �كون ٔ�رض ٔ�ساس�یة ل�شجیع..  �ٓخرهٕاىل
  . املراكز عندها ارتباط �رخيي �لساكنة

 .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة يف �دود نصف دق�قة

 وإالساكن الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري
  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

  .مع املرونة الس�ید الرئ�س، ��ا�� وأ�قالمي اجلنوبیة العز�زة
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل التعق�ب د��

�ري بغیت نذ�رك �التفاق�ة ا�يل توقعت يف عهد الوز�ر السابق، اكنت 
د� نقاش مع وزارة املالیة هاذ االتفاق�ة �هتم مجیع املراكز القرویة، الیوم عن

تتقول لنا الصندوق د�ل التضامن لٕالساكن و�ندماج احلرضي ما 
�ميش�ش �لقرى، و�لتايل حنن الیوم جنهتد لصیا�ة وا�د التخرجية �ش 

هذاك الصندوق هو ا�يل �ميول هذاك اليش، ٔ�ما املراكز احملیطة مبدینة 
تصعد ٕاىل مرتبة مدن  ا�ا�� يه مراكز �مة، واح�ا �رتقب مهنا ٔ�ن

  .م�وسطة لتخف�ف الضغط �ىل مدینة ا�ا��
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

ن��قل ٕاىل �ٓخر سؤال واملو�ه لقطاع التمنیة املس�تدامة، وموضو�ه 
 د السادة املس�شار�ن منٔ��ح العموم�ة العشوائیة، واللكمة مشلك املطار 

  .فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :عبد السالم يس �ورياملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،

ال تتوفر ٔ��لب امجلا�ات الرتابیة �ىل مطارح معوم�ة مراق�ة، مما یؤدي 
لعشوائیة اليت تغیب فهيا معلیة طمر ومعاجلة النفا�ت ٕاىل ان�شار مطارح ا

مع ما �رافق ذ� من ٔ�رضار بی��ة وحصیة جس�مية تنعكس �ٓ�رها �ىل 
  .املواطن وحمیطه

�ا �سائلمك الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة عن دور وزار�مك يف موا�بة 
  .و�ينامجلا�ات الرتابیة ودمعها لت�ٔهیل هذه املطارح العموم�ة �شلك �لمي 

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة  ،الس�یدة �زهة الوايف
  :املس�تدامة ملكفة �لتمنیة املس�تدامة

  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
دینة مرا�ش، ٔ�وال، البد ٔ�ن �كون م�صفني يف الوصف، ؤ�نت ممثل م

مرا�ش الیوم عندها ل�س مركزا مراق�ا ولكن مركز �لتمثني حسب 
املواصفات ا�ولیة العاملیة وٕان شاء هللا س��طلق قریبا كام تعمل ٔ�ننا تن��اقشو 
�ش �سهل أ�مور املتعلقة �ٕالشاكلیات ا�يل ت�شملها ا�مو�ات يف العامل 

  . القروي
ميل �ا الرب�مج  2008يه ق�ل  ولكن �شلك �ام، بالد� الیوم مايش

ٔ�وال من امجلع وكنا يف  %10الوطين لتدبري النفا�ت حبال ٕاىل �لكمنا يف 
ف� یتعلق �مجلع بطریقة �نیة، و�لتايل الیوم عند� بالد�  %4ٔ�قل من 
ف� یتعلق  %64ف� یتعلق مبهننة قطاع امجلع، وصلنا ٔ�یضا  %86وصلنا ل 

  .املطارح �لعملیة د�ل مجع حفر
احلكومة الیوم تتوفر �ىل تصور واحض ما بغیناش نبقاو ند�رو املطارح، 
بغینا منش�یو ملراكز التمثني هاذ النفا�ت �یفاش ممكن نندجمو يف وا�د 

 50التصور �املي و�كون م�ت�ة �لرثوة؟ �لتايل در� �ر�مج ف�ه خنلقو 
، وهاذ اليش %30مركز �لتمثني و�ادي یبقى شویة د�ل الطمر ال یتعدى 

اح�ا صارمني ف�ه مع امجلا�ات الرتابیة حبیث ٔ�ن ترندو �لجام�ات الرتابیة ا�يل 
  . تتجیب لنا دفرت حتمالت ما ت�س�ت��ش لهاذ اليش

د�ل االتفاق�ات من  10يف هاذ إالطار توقعت يف س�نة ونصف توقعت 
یو ٔ�� طرف الفا�لني احمللیني، رصف�ا هلم ا�مع یتعلق أ�مر والیوم �منش� 

تند�ر ز�رات م�دانیة لهاذ املدن ا�يل فهيا يف بو�دور العیون، بين مالل، 
مك�اس، طن�ة وخ�یفرة، ٕافران، احملمدیة، مرا�ش، كام قلت، �زن�ت، 

اكینة دعومات ) des tranches(وهناك دعومات ٔ�ن تیكونو فهيم �ىل 
  .2019-2018ٕان شاء هللا يف 

دوها �لمركز وكذ� س�نعمل �ىل مطرح �ري مراقب �ادي �ر  25اكینة 
قب یتحول ملركز، أ�ن نلزتم بدفرت التحمالت ا�يل �ميكن ٔ�ن املطرح الغري مر 
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وك�شرتط ٔ�ن الناس ا�يل تیكونو يف ا�لیل تی�دمو �يش طریقة �ري �یلكة 
تی�دمو یولیو خيدموا بطریقة قانونیة، وزرت ٔ�� بين مالل وزرت خ�یفرة، 

ا قالوا لیا ٕایه �ات هذیك امجلا�ة، هاذیك سولت الناس ا�يل �دامني مت
  .الرشكة ود�لتنا ؤ�صبحنا قانونیني

�ٕالضافة ٕاىل هاذ امجلا�ات ٔ�ن الیوم فهيا و�دات د�ل الفرز �مثني 
النفا�ت ا�يل فهيا حىت كذ� بیع وتصد�ر البالس��ك والز�اج، وهذا 

�كون عند�  2021ورش طموح ٕان شاء هللا، �ش بالد� من هنا ل
مخسني مركز �مثني مكشاریع منوذج�ة �لطبع فهيا ٕاشاكالت، اح�ا كنوا�هبا، 
عند� در� ماكتب دراسات �ویة وكذ� وطنیة كتد�ر املوا�بة التق�یة 
�لجام�ات الرتابیة، ولكن كذ� البد ٔ�ن نقول �لجام�ات الرتابیة �اصها حتمل 

 .املسؤولیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الوز�رة ةشكرا الس�ید

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

  :عبد السالم يس �وري املس�شار الس�ید
  . شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

فریق العدا� والتمنیة یقدر جمهودا�مك يف جمال التمنیة املس�تدامة واحملافظة 
  . �ىل الب��ة
كنطلقو من الرب�مج الوطين �لنفا�ت ا�يل  ،الس�یدة الوز�رة ،اح�ا

وضعتوه مع وزارة ا�ا�لیة وا�يل �ددتو ف�ه وا�د العدد د�ل املؤرشات، 
ووا�د العدد د�ل أ�هداف، ٔ�� كهنرض بصفة �امة �ىل املس�توى الوطين، 

  .�ىل املطارح العشوائیة بصفة �امة
الهدف من هاذ الرب�مج هو تعممي مجع النفا�ت املزنلیة والعمل �ىل 

ع تدو�ر و�مثني النفا�ت، ومق�نة و�شجی دفن النفا�ت بطریقة مراق�ة
�ددتوا الرفع من  2022وا�د العدد د�ل ال�سب، ويف ٔ�فق  و�ددتو

، �يق ما وصلهناش، ٕاجناز مطارح %�90س�بة مجع النفا�ت ٕاىل مس�توى 
، ٕا�ادة 2022مراق�ة �لنفا�ت املزنلیة مماث� يف لك املراكز احلرضیة س�نة 

كذ�، وتطو�ر معلیة  �2022ة حبلول س�نة ت�ٔهیل لك املطارح �ري املراق 
  .2022، س�نة %20الفرز وتدو�ر النفا�ت �رب مشاریع منوذج�ة ٕاىل 

هاذ أ�هداف مازالت حمدودة، اح�ا الس�یدة اكتبة ا�و�، طرح�ا هاذ 
املس�ٔ� هاذ �ش �رسعو الوثرية د�ل هاذ الرب�مج �ش یتعمم �ىل 

�ش وبعض املدن الكربى، بغینا �ىل املس�توى الوطين ما یبقاش �ري يف مرا
املس�توى الوطين ٔ�ن هاذ املطارح العشوائیة عندها ٔ�رضار بی��ة وحصیة 

  . وك�شلك خطر �ىل املواطنني
مطرح فقط �ىل املس�توى  24ٕاىل �دود الیوم مت الت�ٔهیل د�ل 

 17خمطط مد�ري، ٕاقلميي، حلد السا�ة تنجز مهنا  67الوطين، تدارت 
ربتني فقط لتحویل الطاقة �س�ت�دام الغاز احلیوي خمطط، مت �سجیل جت

�لك من فاس و�دة، مت �سجیل جتربة وا�دة �لفرز �لر�ط، ومت التدو�ر 
  .فقط من النفا�ت %10د�ل 

اح�ا الس�یدة الوز�رة، كنطرحو هاذ الرب�مج ا�يل وضعاتو وزارة 
اذ املطارح ا�ا�لیة، وكنطالبو ب�رسیع الوثرية د�ل إالجناز د�لو، �ش ه

  .العشوائیة ما �كو�ش بتا�
اك�ن وا�د املس�ٔ� �مة �دا هو ال�شجیع د�ل التعاون بني امجلا�ات 
الع�د العمل املشرتك لتدبري النفا�ت وكذ� مع اجلهات، ٔ�ن اجلهة الیوم 
ممكن یتدار مطرح �وي ا�يل �س�تق�ل النفا�ت د�ل وا�د العدد د�ل 

ل امجلا�ات الرتابیة لتطو�ر تق�یات الفرز والتدو�ر املدن، كذ� ا�مع د�
والتمثني، الیوم هاذ النفا�ت ٔ�صبحت �روة �یف ما قلت، جيب اس�تغاللها 

  .وممكن �كون مصدر د�ل مداخ�ل �ل�س�بة لهاذ امجلا�ات
كذ� إالرشاك د�ل ا�متع املدين، ا�متع املدين الیوم عندو وا�د ا�ور 

یات ا�يل ك�ش�تغل يف هاذ ا�ال د�ل التدو�ر ود�ل �بري �دا، واك�ن مجع 
  .التمثني د�ل النفا�ت ا�يل �اص التعامل معها

  .شكرا

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

  .وشكرا �لس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتا معنا
  .شكرا �لس�یدات والسادة املس�شار�ن مجیعا

  .ورفعت اجللسة


