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 ).م2018 د�سمرب 4(هـ 1440 ربیع أ�ول 26 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�سد القادر سالمة، اخللیفة الرابع املس�شار الس�ید عب: الرئاسة
�ق�قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال �قةدق  ةعرش س�بع تان و ساع : التوق�ت
  .بعد الزوال اخلامسة

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

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

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

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

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

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خنصص 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 ٔ�عامل هذه 
من  اجللسة، ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني الطالع ا�لس �ىل ما �د

  .مراسالت وٕا�ال�ت
  .اللكمة لمك الس�ید أ�مني

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

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

 ،94.18مرشوع قانون رمق ٔ�ودع الس�ید رئ�س احلكومة �ى املك�ب 
من  30، الصادر يف 2.18.781ملصادقة �ىل املرسوم بقانون رمق یقيض �

ٕ��داث الصندوق املغريب �لت�ٔمني ) 2018ٔ�كتو�ر  10( 1440حمرم 
  .الصحي

 4و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء 
  :، فه�ي اكلتايل2018دج�رب 

  ٔ�س�ئ�؛ 5: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -
 سؤ�؛ 82:  الك�ابیة�دد أ�س�ئ� -
 .ٔ�جوبة 10: �دد أ�جوبة الك�ابیة -

ويف اخلتام، حنیط ا�لس املوقر ٔ�ننا س�نكون �ىل مو�د، م�ارشة بعد 
هذه اجللسة، مع �لسة �رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل نص 

 .�اهز
  .والسالم �لیمك

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

س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال أ�ول ٕاذن، �ىل �ركة هللا، � 
املو�ه لقطاع الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، وموضو�ه اسرت�اع 
مدی�يت س��ة وملیلیة السلیب�ني، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، � اللكمة

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .ید الرئ�سشكرا الس� 

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

 ،تعترب مدی��ا س��ة وملیلیة من ٔ�قدم املس�تعمرات يف العامل، �ا �سائلمك
عن املقاربة اليت تعمتدها احلكومة السرت�اع املدین�ني  ،الس�یدة اكتبة ا�و�
قة مع اجلارة املتغريات الس�یاس�یة ا�ولیة أ��رية والعال السلیب�ني �ىل ضوء

  .ٕاس�بانیا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة � الس�یدة اكتبة ا�و�

 الس�یدة م�یة بوس�تة، اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون
  :ا�ويل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

س�ید املس�شار احملرتم، نبغي ف� خيص السؤال املطروح من طرف ال 
ٔ�وال نذ�ر مبضامني الترصحي احلكويم ا�يل �ا يف هاذ الباب، وا�يل ٔ�كد 
برصا�ة ٔ�ن احلكومة املغربیة تضع مس�ٔ� حتصني الو�دة الرتابیة �شامل 
اململكة وج�وهبا �ىل ٍرٔ�س ٔ�ولو�هتا ا�بلوماس�یة، �ىل اعتبار ٔ�هنا قضیة 

وطين وراء صاحب اجلال� امل� محمد املغاربة أ�وىل، وحتظى ٕ�جامع 
  .السادس، نرصه هللا

فاملغرب م�ش�ث �لك شرب من ٔ�راضیه وم�ش�ث �لك ح�ة من رما�، 
�لهيا ٕاجامع لك املغاربة ال غبار عهنا وال �دال  - كام ٔ�رشت  -هاذ املس�ٔ� 

  .فهيا
وحنن نعمل ٔ�یضا ٔ�ن الوضعیة احلالیة �لمدین�ني املغربی�ني يه �جتة عن 

، ونعمل ٔ�یضا انه هناك مناذج 15لفات اس�تعامریة، مهنا ما یعود ٕاىل القرن خم
مماث� يف ما خيص الوضع د�ل هاذ املدین�ني، جندها ٔ�یضا يف بعض ا�ول 
يف ٔ�ورو�، بعض ا�ول يف �ٓس�یا، و�البا ما هناك رمغ یعين مجمو�ة د�ل 
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ٔ�ن هناك بضع هاذ ال�ذج مهنا من عرف طریقه �ل�سویة وم�ه مازال، و�ا 
  .س�نني ا�يل ٔ��ذ هاذ الوضع، فالطریق �ل�سویة ی�ٔ�ذ مسارا �اصا

وقد ٔ��نت الت�ارب وال�ذج اليت يه كام قلت مماث� ب�ٔنه ال�سویة ال 
تق�رص �ىل ما هو �رخيي ٔ�و ما هو جغرايف ٔ�و ما هو قانوين، فاملقاربة ت�ٔ�ذ 

ك ما هو اج�عي، �دة اعتبارات من ٔ��ل �سو�هتا، هناك ما هو ٔ�مين، هنا
هناك ما هو اق�صادي، هناك ما نقول عنه مرا�اة حسن اجلوار ٔ�نه هناك 

  .مسائل تتدا�ل ولها ت�ٔثريات �ىل اس�تقرار ؤ�من املنطقة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة � يف ٕاطار التعق�ب

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

  الس�یدة الوز�رة،
جماوب��اش �ىل السؤال، قلت هناك من ٔ�ولو�ت احلكومة، يف احلق�قة 

مز�ن ٔ�ولو�ت احلكومة، ؤ�ولو�ت الشعب املغريب ٔ�یضا سواء يف ٔ�رض 
الوطن وال يف املدین�ني السلیب�ني، ولكن اح�ا حلد السا�ة اعطیتو� مناذج 

ولكن ماذا تفعل احلكومة حق�قة حلل هاذ .. يف �ٓس�یا، يف ٔ�ورو� يف
  .صا ٔ�ن هناك مس�ت�داملشلك؟ خصو 

اجلارة ٕاس�بانیا عندها حىت يه نفس املشلك مع ج�ل طارق، وا�ٓن يف 
ظل املس�ت�دات وخروج �ریطانیا من �حتاد أ�ورويب واملفاوضات اجلاریة 
هبذا الش�ٔن، تطالب ٕاس�بانیا �س�یادهتا �ىل ج�ل طارق وهذا من حقها، 

اجلارة ٕاس�بانیا تطالب ولكن ال ميكن ٔ�ن نق�ل ٔ�ن �كون التعامل مبك�الني، ف
  .جببل طارق لنفس أ�س�باب اليت نطالب حنن هبا املدین�ني واجلزر ا�اورة

و�لتايل یعين مجیع املربرات اكینة، بل �لعكس اك�ن وا�د الفرق، 
ت يف خٔ�و�ر الفرق هو ٔ�ن ج�ل طارق �سود �لیه �ریطانیا مبوجب اتفاق�ة 

 فهو اس�تعامر �لنار عرش، �ل�س�بة �لمدین�ني السلیب�ني 18القرن 
  .والس�یف، یعين ماكی�ش يش �ا�ة ٔ�خرى

اح�ا بصدد البناء وا�د املنطقة �كون فهيا املغرب وٕاس�بانیا جسور ما 
بني ٕافریق�ا ؤ�ورو� واجلارة ٕاس�بانیا �ىل راس�نا وعی��ا، ولكن �ان الوقت ٔ�ن 
نطالب یعين ؤ�ن حنطها �ىل �دول أ�عامل، و�كون وا�د أ�مور واحضة، 

ن �لك رصا�ة اح�ا مفهمناش الس�یدة الوز�رة، ماذا تفعل احلكومة حلل �ٔ 
  هاذ املشلك ا�يل حطته يف أ�ولو�ت د�ل الرب�مج احلكويم؟

اح�ا بغینا جواب رصحي، ماذا تفعل احلكومة؟ واك�ن مس�ت�د �الیا، 
وكنمتىن ٔ��مك ت�ٔ�ذو بعني �عتبار هاذ املس�ت�د وتقولو لنا ماذا تعزتم 

فع� حق�قة حلل هاذ املشلك؟ ٔ�ن الساكن يف املدین�ني رامه احلكومة 
 .یعانون أ�مر�ن، هناك مشلك حق�قي

اك�ن ا�ٓن حىت �اولو جيردومه من الهویة د�هلم يف وا�د الفرتة زم�یة، 
وميل ما اس�تطعوش ا�ٓن بغاو یرتاجعو �ىل ٕاعطاهئم وم�حهم اجل�س�یة، 

مجلیع �رجع �لوطن، وبغینامك تف�حو ولكن اح�ا بغینامه �رجعو �لوطن وبغینا ا
هذا النقاش مع اجلارة ٕاس�بانیا يف ٕاطار لك أ�مور ا�يل ذ�رتوها الس�یدة 
الوز�رة، من ٔ�من وحسن اجلوار واق�صاد، ولك هذه املعطیات اح�ا مايش 
ضدها، اح�ا فقط ضد ٔ�ن یبقى الوضع الراهن، خصوصا ٔ�ن من ٔ�قدم 

یفام عرفيت، �لتايل والشعب �ی�س�ىن �  15املس�تعمرات يف العامل، من القرن 
اجلواب �ىل هذا املوضوع، وكنمتناو ٔ�ن فعال حتطوها من أ�ولو�ت 

 .احلق�ق�ة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

 .اللكمة � الس�ید الوز�رة يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب، ٕاذا بغیيت

  :يلا�و الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون
  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،

ملا تنقول ب�ٔهنا يه قضیة ٔ�وىل للك املغاربة، مايش �اد حنطوها يف 
�دول أ�عامل، يه واردة م�وا�دة ودامئة، واملس�ٔ� ا�يل ٔ�رشت لها ٔ�یضا ٔ�نه 
املقاربة يه �مة يف هذه الزنا�ات اليت ختضع ٕاىل مجمو�ة د�ل �عتبارات، 

ط اجلانب التارخيي والقانوين ا�يل رسديت، كام قلت ما ميكن لناش نقولو فق
  .هناك مقاربة جيب ٔ�ن �كون شام�

القضیة أ�خرى يه ٔ�نه املغرب دامئا ٔ��ذ خطوات، مايش �اد الیوم �اد 
�ادي نوضو نطرحو القضیة، اكنت هناك خطوات ا�يل تقامت هبا �ى 

  .كريم�ظامت أ�مم املت�دة، اكنت هناك م�ادرات خللق جلان �لتف
ٔ�ن  -وهذا هذا هو املهم ا�يل �اصنا �سطروه  -ٕامنا أ�سايس عند� 

عند� مصاحل البالد، الس�یادة د�ل البالد ٔ�ساس�یة، ٔ�نه �راعي احلقوق 
  .املرشو�ة �لمغرب ٔ�ساس�یة ومصاحل شعوبنا ٔ�یضا ٔ�ساس�یة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ئدة مغاربة العامل، السؤال الثاين موضو�ه، تطو�ر اخلدمات الق�صلیة لفا

 .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

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

  السادة الوزراء،
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

  السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمون،
لت�س�یط املساطر ٔ�مام ٔ�فراد  من ٔ��رز التدابري اليت الزتمت هبا احلكومة

اجلالیة املغربیة املقمية �خلارج، تطو�ر اخلدمات الق�صلیة �س�تعامل 
  . التك�ولوج�ات احلدیثة
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ما ا�ي مقمت به يف هذا : الس�یدة الوز�رة ،�سائلمك ،ومن هذا املنطلق
  ا�ال؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة �لس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

  :ا�ويل الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
  .شكرا �ىل السؤال د�لمك

ف�الطبع، متاش�یا مع التوجهيات امللك�ة السام�ة، قامت الوزارة �الل 
�يل الس�نوات أ��رية مبجمو�ة د�ل التدابري ومجمو�ة د�ل إالصال�ات ا

مهت الق�صلیات يف اخلارج، وفهيا ما هو هیلكي، فهيا ما هو هيم حتسني 
ظروف �س�تق�ال، فهيا ما هو �مت �لعنرص ال�رشي، وفهيا ما هو �لطبع 

  .مسطري
فمت �كر�س س�یاسة القرب من املواطنني،  ،فف� خيص اجلانب الهیلكي

ت مومسیة م�ظمة، ومت ف�ح مجمو�ة من الق�صلیات اجلدیدة، مع اع�د محال
ا�يل يف احلق�قة ٔ�عطت " الق�صلیات املتنق�"وذ� من �الل ما �سمیه ب 

  .وا�د �س�تحسان �بري ووا�د النتاجئ �مة �ى رشحيتنا
النقطة الثانیة يه العنرص ال�رشي، ف�الطبع كتكون هناك مجمو�ة د�ل 
الز�رات تفقدیة ا�يل ك�شوف جودة اخلدمات وظروف تقدمي هذه 

دمات، ومن �اللها مت وضع وا�د الرب�مج �كو�ن مس�متر �ش �یمت اخل
  .التحسني �س�مترار اخلدمات املقدمة يف ا�ال الق�صيل و�ج�عي

ف� خيص التجهزيات ٔ�یضا هذا جمال �م، اح�ا كنعرفو ب�ٔنه الق�صلیة يه 
ٔ�یضا و�ه �لمغرب يف اخلارج، فمت ضبط مجمو�ة د�ل إالصال�ات ا�يل مت 

لق�ام هبا يف ٕاطار املزيانیة العامة د�لنا، ف� خيص حتسني حمیط العمل، ف� ا
خيص ت�ٔهیل املراكز الق�صلیة ؤ�یضا أ�رش�یف، ٔ�ن اح�ا تنعرفو ب�ٔن 

  .أ�رش�یف هو ٔ�یضا �م �لحفاظ �ىل املعطیات واملعلومات
خبصوص �ك�ولوج�ا املعلومات، احلدث املهم ا�يل عرف�و وميكن �كونو 

ه اكنت البوابة إاللكرتونیة املهمة ا�يل قامت هبا الوزارة من ٔ��ل توح�د تبعتو 
وت�س�یط املساطر، ٕاضافة ٕاىل �لق مركز االتصال الق�صيل �لر�ط لٕال�ابة 

دو� ا�يل �س�تف�د يف ٕاطار  �26ىل اس�تفسارات املواطنني، حلد ا�ٓن اك�ن 
  .التعممي، و�س�تفادة من هذا االتصال �یكون جماين

ٕاىل ذ�، ومن ٔ��ل حتسني وت�س�یط املساطر، مت ٕا�داد دلیل  ٕاضافة
  .ا�يل مت الرتمجة د�لو لس�بع لغاتق�صيل 

هذا ٕاضافة ٕاىل مجمو�ة د�ل اخلدمات يف ٕاطار التك�ولوج�ا املعلومات، 
كتعممي العمل �لنظام املعلومايت احلا� املدنیة، ٔ�یضا جحز املواعید عن طرق 

  .أ�نرتن�ت و�ريها

  :ئ�س اجللسةالس�ید ر 
  .يف ٕاطار التعق�ب �ىل اجلواب، اللكمة لمك

  :محمد امحلايم الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدة اكتبة ا�و�،
ٔ�وال ت�شكروك �ىل هاذ التوضیح و�ىل هاذ العنایة، الهدف د�لنا من 
طرح هذا السؤال الس�یدة الوز�رة هو حرصنا مجیعا ٔ�ن �رىق �خلدمات 

ة لهذه الرشحية من املواطنني، اليت حتظى بعنایة وتقد�ر �بري الق�صلیة املقدم
من طرف مجیع املغاربة و�ىل رٔ�سهم �ال� امل� محمد السادس، نرصه هللا، 
ح�ث ٔ�ن �ال� امل� تطرق لهذه املشالك الق�صلیة يف العدید من 

 2016، خطاب اف�تاح الربملان لس�نة 2015اخلطا�ت، اخلطاب س�نة 
�ىل حسن اس�تق�ال  بهط �الل مجیع خ امل� من  ح�ث طلب �ال�

اجلالیة والت�اوب مع مشالكها، حتسني اخلدمات، �س�تق�ال ومتك�هنم من 
  .الو�ئق القانونیة

  الس�یدة الوز�رة،
ٔ�نت تعرفني الق�صلیات د�لنا هو الو�ه د�ل املغرب يف اخلارج، وان� 

من املزيانیة متيش  %30تتعرفو من املزيانیة د�ل ال�س�یري د�ل الوزارات 
يف ا�ٔ�ریة، واك�ن بعض أ�ما�ن مكریة يف ٔ�ور� ال تلیق �ش �كون يه 
ق�صلیة، ا�و� خصها توفر إالماكنیات وت�ين ق�صلیات يف أ�ما�ن 

  .إالسرتاتیجیة ا�يل هو الو�ه د�ل املغرب
النقطة الثانیة الس�یدة الوز�رة، قلت �ىل ٔ�ساس درت وا�د البوابة، 

یوم بدات ت�ش�تغل، هاذ البوابة اك�ن ٕاشاكل ا�يل هو  15بوابة �اله هاذ ال 
مطروح، هذا اك�ن مطروه �ىل مس�توى الق�صلیات، اك�ن مطروح �ىل 
مس�توى امجلا�ات الرتابیة، والس�ید تیجي تیطلب عقد ازد�د تیوقع لو خط�ٔ 
خص ی��قل من ا�و� املقمي هبا جيي حىت �لمغرب، ٔ�نت �ارفة املصاریف 

یارة �ش جيي ٕاىل هنا حيل املشلك د�ل عقد ازد�د، �ري يف خط�ٔ الط 
  .مطبعي

الس�یدة الوز�رة، خص هاذ اليش هذا ید�ل بعني �عتبار،  ،هنا�
ان� تتعرفو اجلالیة املغربیة تتد�ل العم� الصعبة �لبالد، وهاذ اجلالیة اكم� 

ا يف ا�و� عندها �رية �ىل بالدها، خصها �كون عندها حسن اس�تق�ال مت
املقمية هبا، ٔ�ن��ا تتعرف الس�یدة الوز�رة، ٕاىل الس�ید �دام عندو هنار 
دالرا�ة، شكون ا�يل �ادي یعطیه هاذ الرا�ة يف ٔ�ور�؟ حساب � يف 
املغرب راه �مييش ی�ساهلو معه، متا ما اكی�ش الرمحة، ما اكی�ش الشفقة، متا 

د�ر؟ �سمح يف ٔ�والدو اخلدمة، هنار الس�ت وأ��د د�لو �یفاش �ادي ی
  .وی��قل �لمغرب �ش ی�ٔ�ذ وا�د الوثیقة

اح�ا تنطلبو الس�یدة الوز�رة هاذ اليش هذا �اصو إالرساع، �ش هاذ 
الناس هاذو حبال ا�يل عندمه هام اخلدمات ج�دة يف ٔ�ور� يف بعض احلواجئ 
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د�هلم، حىت ٔ�ح�ا �كون عند� اخلدمات ج�دة، هاذو راه مغاربة د�لنا 
  .ني متا يف ٔ�ور��ا�ش

  .وشكرا الس�یدة الوز�رة

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة �لرد

  :ا�ويل الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون
  .شكرا

�ادي نقدر نقول لمك الس�ید املس�شار احملرتم هو ٔ�ن العمل م�واصل، 
تنجزات، ف� خيص اح�ا حىت يف التو�ه  �لفعل انه مجمو�ة د�ل أ�مور ا�يل

د�لنا ٔ�ننا منش�یو ٕاىل اق�ناء وبناء حمالت وق�صلیات �ش �كون �لهيا هذاك 
  .الطبع املغريب أ�صیل و�كون �س�تويف الرشوط الرضوریة �ل�دمات

ٕاضافة ٕاىل ذ�، كام قلت، العمل م�واصل، هناك ٕانصات �لمواطنني، 
 �رىق �لعمل الق�صيل ٕاىل ما �رىض به هناك ٔ�یضا ت��ع وتق�مي مس�متر حىت

  .املواطنني
 . وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين، وموضو�ه 
ت�ٔهیل املراكز القرویة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع 

  .الوطين لٔ�حرار

  :محمد ا�ح�یين املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س
�هت� �ر�مج طموح یتو� ت�ٔهیل  ،الس�ید الوز�ر ،قامت وزار�مك

مدننا وقرا� يف خمتلف ٔ�حناء اململكة، ٕاال ٔ�ن هذا الرب�مج مل �س�تفد م�ه مع 
بين �ف�اللت، - تطوان، در�ة-أ�سف �ات م�عددة و�ىل رٔ�سها �ة طن�ة

  .واد نون-خ�یفرة، و�ة لكممي-مالل
  .وشكرا

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

وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري  ،الس�ید عبد أ��د الفايس الفهري
 :وإالساكن وس�یاسة املدینة

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  الس�ید املس�شار، 
�ف�اللت، و�لت�ٔ�ید هاذ  -ال ا�يل عندي ٔ�� یتعلق جبهة در�ة السؤ 

  .اجلهة �س�تحق عنایة �اصة ومضاعفة ا�هودات التمنویة
  .امسحو يل نعطیمك بعض املعطیات حول ا�هودات ا�يل موجودة

اتفاق�ة رشاكة مع  16س�نني أ��رية  5ف� خيص الت�ٔهیل احلرضي، يف 
 426هة مبسامهة تقد�ریة تصل قميهتا حوايل خمتلف امجلا�ات الرتابیة �جل 

ملیون درمه، �ٕالضافة ٕاىل ذ� ٕا�ادة هیلكة أ�ح�اء الناقصة التجهزي، 
ٕاتفاق�ات رشاكة تقریبا  9ٔ�رسة،  17.000حتسني ظروف ��ش ٔ�زید من 

ملیون درمه، ت�ٔهیل املراكز الصا�دة، اح�ا عند� وا�د االتفاق�ة مع  120
عیلها �ىل ٔ�ساس رؤیة م�دجمة وت�ٔكدو من أ��ر جملس اجلهة، جنهتد لتف 

  .التمنوي د�ل هاذ املشاریع املقرت�ة
ف� خيص �ر�مج �مثني القصور والقصبات، هناك وا�د الرب�مج 

موقع مقصودة من هذا  16منوذ� لتحضري وا�د إالسرتاتیجیة وطنیة، 
، 2ري ، تنغ3وم�دلت  �5ف�اللت، الراش�یدیة  - يف در�ة  13الرب�مج، 

، مث كذ� اك�ن ا�هودات ا�يل متت يف ٕاطار 1، وورزازات 2زا�ورة 
 180جام�ة، القمية إالجاملیة  32د�ل أ�قالمي و 3صندوق التمنیة القرویة، 

  .ملیون درمه
ٕاذن اك�ن جمهود، �لت�ٔ�ید خص مضاعفة ا�هودات، و�لت�ٔ�ید �اص 

س�تحق، خصوصا يف ٕاطار �ف�اللت �كون عندها املاكنة ا�يل �  - �ة در�ة 
  .الرب�مج املندمج لتمنیة املراكز الصا�دة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب �ىل اجلواب، اللكمة لمك الس�ید املس�شار

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

  الس�ید الوز�ر،
ٔ��ید ٔ�ن الوزارة �یف �ربمت رصدت جمهودات مالیة ج�ارة لت�ٔهیل 

جام�ة، ما عرف�اش اش�نو هام املعطیات ا�يل  32ملراكز القرویة، وذ� قلمت ا
جام�ة، وذ� لتحسني اخلدمات  32بن��و �لهيا �ش اخ�اریتو هاذ 

وجتویدها، وذ� ل�سهیل الولوج ٕاىل املرافق العموم�ة وتقر�هبا من الساكنة، 
الد�، خصوصا �ل�س�بة �لجام�ات ذات ا�واو�ر املش��ة، وا�ٔ�ید ٔ�ن ب

وامحلد �، حققت ٔ�هدافا �مة �ىل مس�توى �ر�مج فك العز� وتعممي 
الكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب والربط بق�وات الرصف الصحي، وذ� بفعل 

  .الرشااكت اليت ترب�ا امجلا�ات الرتابیة مع املد�ریة العامة �لجام�ات الرتابیة
�ر، يف خمتلف العامالت ٔ�وقف معلیة البناء، الس�ید الوز 66.12القانون 

وأ�قالمي ذات الب��ة العقاریة الهشة، اليشء ا�ي ٔ�وقف معه ا�ورة 
�ق�صادیة الوطنیة، ٔ�ن البناء لو�ده �شغل سلس� من العملیات اليت لها 

  .أ��ر املبارش �ىل املواطن
كام تعلمون، الس�ید الوز�ر، نظم فریق�ا التجمع الوطين لٔ�حرار مب�ليس 

یوما دراس�یا �ام، شاركمت ف�ه بعرض قمي ٕاىل �انب العدید من  الربملان
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رؤساء امجلا�ات، ومبسامهة لك الفا�لني واملهنیني يف املیدان العقاري 
واجلبايئ، ح�ث ٔ�حطنا جبوانب املوضوع، ووقف�ا �ىل ٔ�ن الظرف�ة �س�تدعي 

يف الشق املرتبط  66.12ٕا�داد مقرتح قانون �دید یعدل مق�ضیات القانون 
�ال القروي، وقد ٔ�رسلنا لمك يف املوضوع خمر�ات هذا الیوم ا�رايس من �

ٔ��ل تدارسها وتنظمي لقاء موسع معمك ٕالخراج املرشوع ٕاىل �زي الوجود، 
ٔ�شهر، كام وّ�نا  10لٔ�سف مل حتددوا لنا هذا املو�د بعد مرور ٔ�كرث من 

ذا املوضوع طلبا ٕاىل اكفة مكو�ت جملس�نا املوقر من ٔ��ل ٕارشا�ها يف ه
  .وحتس�سها ٕ�خرا�ه

ومن هنا ٔ��دد ا�عوة لمك من ٔ��ل إالرساع يف حتدید مو�د هذا ا�لقاء 
نظر لالس�تع�ال ا�ي تطر�ه ٔ�مهیة املوضوع يف الواقع املعاش، ح�ث 

  .ٔ�وقف التمنیة يف ب��
وهنا �سائلمك مرة ٔ�خرى عن املسا�دة التق�یة ا�انیة لفائدة الساكن 

ویة، �رب م�ح الراغبني يف احلصول �ىل التصاممي من طرف �مجلا�ات القر 
الواك� احلرضیة جما�، هاذ اليش �ا يف الرب�مج احلكويم، الس�ید الوز�ر، 
هذه أ��رية اليت ال شغل لها سوى الرفض، ف�ٔصبح الرؤساء یتلقون 
شاك�ت دامئة ا��ن صوتوا �لهيم وی�ساءلون عن �دوى هذا التصویت ٕاذا 

  .ٔ�والدمه ما یؤوون ف�ه� تتحمك يف بناء اكنت الواك
  .الرئ�س شكرا الس�ید

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

 :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
�لت�ٔ�ید العامل القروي �س�تحق نعت��و به، ا�يل بغیت نؤكد �لیه اح�ا يف 

لوزارة عند� ذاك الصندوق د�ل التضامن السكين ود�ل إالدماج ا
  . احلرضي ا�يل �ميك�ا بعض إالماكنیات، ولكن هاذ إالماكنیات حمدودة

�ل�س�بة �لعامل القروي، اح�ا بطبیعة احلال مجیع املراكز القرویة عندها 
احلق يف وا�د احلد ٔ�دىن، ولكن �ش تعطیو جنا�ة ٔ�قوى �لنفقات، ونظرا 
حملدودیة إالماكنیات �ل�س�بة �لوزارة تنعطیو وا�د أ�مهیة �لمراكز الصا�دة 

  .خنلقو الرشوط د�ل التمنیة املس�تدامة... ا�يل فهيا وا�د البدایة د�ل 

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

الوطنیة، وموضو�ه  ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓخر املو�ه لقطاع الرتبیة
ٕالزام�ة التعلمي أ�سايس ببالد�، والسؤال مو�ه من طرف السادة 

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

  :احلسني العبادياملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر، 
كام تعلمون، احلكومة والقطاع ا�ي �رشفون �لیه جنح يف تعممي التعلمي 
أ�سايس يف ٕاطار إاللزام�ة، وهذا ما �شهد به الك�ري من التقار�ر ال 

  .الوطنیة وال ا�ولیة
�سائلمك الس�ید الوز�ر ا�ٓن حول ا�هودات اليت تقومون هبا لتعممي 

�اة أ�طفال، يف ح�اة التالم�ذ، التعلمي أ�ويل، �عتباره حمطة ٔ�ساس�یة يف ح 
�اصة ٔ�ن الك�ري من الت�ارب اليت جنح نظا�ا التعلميي وجنحت مدرس�هتا 
اعمتدت وركزت �ىل التعلمي أ�ويل، �عتباره حمطة ٔ�ساس�یة يف ح�اة 

  .التالم�ذ
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل السؤال

وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل  ،س�ید سعید ٔ�مزازيال 
  :والبحث العلمي

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

يف البدایة، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكرمك �ىل هذا السؤال الوج�ه، وحنن بصدد 
  .تزنیل تعممي هذا التعلمي أ�ويل

ومة هو املد�ل احلق�قي ٕالصالح املدرسة التعلمي أ�ويل �ل�س�بة �لمنظ
  .املغربیة واحلد من الهدر املدريس وت�سري الن�اح املدريس

الوزارة دارت من هاذ التعلمي أ�ويل ٔ��د أ�وراش ذات أ�ولویة تنف�ذا 
  .لتوجهيات لصاحب اجلال�

صاحب اجلال� نرصه هللا يف خطاب العرش د�ا ٕاىل ا�هنوض هباذ 
یولیوز  18تعممي التعلمي أ�ويل، نظمنا وا�د الیوم وطين التعلمي أ�ويل و 

حتت الر�ایة السام�ة لصاحب اجلال�، ا�يل سطر� ف�ه وا�د الرب�مج �د 
طموح لتزنیل هذا التعممي، الیوم رشعنا يف هذا التعممي م�ذ هذا ا�خول 

، وا�متدرس )قسم 4000(املدريس ٕ��داث وا�د العدد د�ل أ�قسام 
طفل يف سن ا�متدرس  1.400.000طفل، الیوم عند� و 100000د�ل 

�ارج  700.000يف املنظومة و 700.000يف مس�توى التعلمي أ�ويل یعين 
، 4لبلوغ هاذ التعممي �لف�ة العمریة  2028، 2027املنظومة، سطر� ٔ�فق 

  .س�نوات 5
س�نوات، وٕان شاء  3بعد التعممي د�ل هاذ الف�ة العمریة �ادي ن��قلو ل

ٔ�یضا هناك وا�د أ��داد �د هائ� و�مة ا�يل  2019، يف ٕاطار مزيانیة هللا
  .�ادي نبارشو ا�متدرس
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ٔ�جنز� وا�د إالطار مهنجي وطين ا�يل �ادي یؤطر هاذ العملیة، ٔ�ن 
الوزارة س��ابع هذا املرشوع، س�تقمي هذا املرشوع وس�ت�سق هذا 

  .املرشوع
وج�ة، ف�ه ت�ٔهیل الفضاءات، هاذ إالطار املرجعي ف�ه املقاربة البیداغ

وف�ه ٔ�یضا �كو�ن املربیني، �ش ميكن لنا نزنلو وا�د املعایري د�ل اجلودة 
  .ونعممو هاذ التعلمي �ىل املس�توى الوطين

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :احلسني العبادي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

الس�ید الوز�ر، �ىل املعطیات وأ�رقام ا�يل اعطیتو� وكذ�  شكرا،
�ىل التقر�ر الواحض ا�يل قدممت به البارح يف ا�لجنة، ا�لجنة الربملانیة مبناس�بة 

  .، وا�يل �ات ف�ه ٔ�رقام �مة �دا2019م�اقشة قانون املالیة لس�نة 
-�2018لفعل، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه متزي ا�خول املدريس لهاذ املومس 

برتكزي �بري و�ري مس�بوق �ىل هدف تعممي التعلمي أ�ويل، �عتباره  2019
مد�ال �اسام يف ٕاصالح املدرسة املغربیة، وكام تفضلمت بذ� الرتكزي �اء 
بعد اخلطاب املليك السايم وكذ� الرب�مج احلكويم، ا�ي نص �ىل هذا 

  .التعممي
ل ومس�تع�ل، لكن ٕاذن هناك حترك حكويم ٕاجيايب يف هذا اجلانب فعا

هذا ال یغن��ا عن طرح سؤال ملاذا ت�ٔخر� يف هذا الورش الك�ري، �لرمغ 
من ٔ�ن مت التنصیص �لیه يف املیثاق الوطين ٕالصالح الرتبیة والتعلمي، مت 

، 2012-2009، كذ� يف الرب�مج �س�تع�ايل 2004حتدیث التعلمي يف 
هو ا�يل  %12.5البار�ة  ورمغ ذ� فال�سب يه ضئی�، كام �اء يف تقر�رمك

هو تقلیدي، مع أ�سف اح�ا ما يش ضد  %62اك�ن كتعلمي معويم �ام و
التقلیدي، ولكن ٔ�ن اك�ن ف�ٔما�ن ال �رشف ٔ�ن �كون فهيا الطفل، ٔ�ن 
الطفل يف �ا�ة ٕاىل اك�ساب املهارات ول�س ٕاىل التعمل، یعين عبارة عن 

  .�را�ات
ة �مة �دا ا�يل يه بوا�د ال�س�ب كذ� هناك التعلمي اخلصويص

  .، اح�ا بغینا تعممي التعلمي أ�ويل العمويم مبواصفات �برية26%
امحلد �، ا�ٓن اك�ن ورش، ٔ�طلب من امجلا�ات الرتابیة مبختلف 
مس�تو�هتا �اصة امجلا�ات وجمالس العامالت وأ�قالمي ٔ�ن �سامه يف هذا 

  .ا هذه الصالح�ةالورش، �اصة ٔ�ن القوانني التنظميیة املؤطرة لها تعطهي
ٔ�طلب ب�ٔن �كون هناك اتفاق�ات رشاكة ما ب��مك وما بني هذه امجلا�ات 

ٔ�ن الك�ري من  - كام ذ�رت -الرتابیة من ٔ��ل الريق هبذا القطاع، �اصة ٔ�ن 
  .الت�ارب ا�يل جنحت اعمتدت �ىل التعلمي أ�ويل

ٔ�ن �ىل القطاع،  -ؤ�نمت ا�ن ا�ار - ا�ٓن �ینا ٔ�مل ف�مك عندمك ٕاطالع 

�كون هذا إالصالح ؤ�ن یبدٔ� إالصالح الفعيل يف ٕاطار التعممي، اك�ن 
  .27ت�متناو ٔ�ن نوصلو لها ق�ل من  2027

يف أ��ري، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ش�ید �ر�ال السلطة، بقوات أ�من ا�يل تعاملت 
��رتاف�ة �برية مع اح��ا�ات التالم�ذ ا�يل شهدهتا، وا�يل د�رهتا ��رتاف�ة 

  .�ادت التالم�ذ ٕاىل مدارسها �برية ودون ٔ�ذى حىت
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب، الس�ید الوز�ر تفضل، ف� تبقى � من 
  .الوقت

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
منیة ال�رشیة ٔ�یضا يه ٔ�رید فقط ٔ�ن ٔ�ضیف ب�ٔن املبادرة الوطنیة �لت 

 15.000م�خرطة يف هذا الورش الوطين، ٕاذ س�مت ٕا�داد وت�ٔهیل وٕا�داث 
جحرة �ىل املس�توى القروي، �ش ميكن لنا نعطیو وا�د ا�متیزي ٕاجيايب 

  .�لم�ال القروي
�نیا، عقد رشااكت �دیدة مع وا�د العدد د�ل املؤسسات اخلاصة 

محلد �، وا�د رشااكت مع املك�ب الیوم عند�، ا. واملؤسسات العموم�ة
الرشیف �لفوسفاط، مؤسسات ٔ�خرى ا�يل تتعمل يف هاذ املیدان، وا�يل 

  .ٔ�یضا مك�تنا �ش نف�حو وا�د العدد د�ل احلجرات
إاللزام�ة، بعد التعممي ٕان شاء هللا، وبعد املصادقة �ىل القانون إالطار، 

قانون نعدل س�نة، وسوف  16س�نوات حىت ل  4س�مت إاللزام�ة من 
  .�ش یويل التعلمي أ�ويل م�دمج يف املنظومة الرتبویة 04.00إاللزام�ة 

  .وشكرا

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

ثاين موضو�ه، واقع التعلمي اخلصويص �ملغرب، اللكمة ٔ��د ال السؤال 
  .السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك، تفضل الرئ�س

  :ك الس�باعيم�ار  الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  أ�خوات، إالخوة املس�شار�ن احملرتمني، 
  الس�ید الوز�ر، 

كام تعلمون، �شلك التعلمي اخلصويص رش�اك اسرتاتیجیا ؤ�ساس�یا 
��و� يف تقدمي العرض الرتبوي، لكن رمغ ٔ�مهیته یعرف جتاوزات 

  .ربیةواخ�الالت تؤرق اكهل أ�رس املغ
بناء �لیه، �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما هو تق�ميمك لواقع التعلمي 
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  اخلصويص؟
  ما يه ٕاسرتاجتیتمك ملعاجلة اخ�الالته؟

  .شكرا

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

  :لميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث الع
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  شكرا الس�ید املس�شار احملرتم،
التعلمي املدريس اخلصويص هو مكون من مكو�ت املدرسة املغربیة، 
هو ام�داد �لتعلمي العمويم، والیوم امحلد �، هاذ التعلمي اخلصويص ال 

 970یعارض بتا� التعلمي العمويم، یبلغ �دد املمتدرسني يف هاذ التعلمي تقریبا 
من مجموع املمتدرسني، �دد  %14ٔ�لف تلمیذ وتلمیذة، و�شلك �س�بة 

مؤسسة، ویبلغ �دد املدرسني  5380املؤسسات اخلصوصیة يه 
ٔ�لف ٔ�س�تاذة ؤ�س�تاذ، �س�تقطب س� التعلمي �بتدايئ  60واملدرسات 

 %48بني املنظومة إال�دادي والت�ٔهیيل، ٔ�كرث من  %73لو�ده ٔ�كرث من 
املمتد بني الق�یطرة واجلدیدة، �يق املؤسسات هام مؤسسات يف الرشیط 

  .موز�ة �ىل مجموع الرتاب الوطين ؤ�ساسا �ملدن
ال مينح �لوزارة  06.00القانون هاذ السؤال ٔ�ج�ت عنه مرارا وسابقا، 

  .إالماكنیة لتق�ني هاذ التعلمي
الیوم عند� وا�د الفرصة �مة هو القانون إالطار، القانون إالطار ا�يل 

ا�يل غميك�ا �ش �راجعو  06.00یف�ح لنا ا�ال د�ل تعدیل قانون �ادي 
هاذ القضیة د�ل أ�مثنة، ود�ل وا�د العدد د�ل املواصفات د�ل التعلمي 

  .اخلصويص
  .وشكرا

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

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

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

  ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،
كام ج�تو يف اللكمة د�لمك الس�ید الوز�ر، كهنرضو �ىل وا�د المك هائل 

د�ل املدارس اخلصوصیة ا�يل يف احلق�قة يه عندها �القة  %14د�ل 
ٔ�نه كام نعرفو وا�د الرشحية  �ملدارس العموم�ة، ويه كتاكمل بعضیهتا، ٕاال

�مة �دا و�خلصوص من إالخوان وأ�خوات ا�يل عندمه د�ل م�وسط 
ا�يل �یوجلو الولیدات د�هلم لهاذ املس�ٔ�، و�لتايل هاذ اليش �ینعكس �ىل 

حىت ا�ٓ�ء وأ��ات وال اجلیوب د�ل هاذ الف�ة املتوسطة ا�يل كن�اولو ما 
  .وى هذأ�مكن ٔ�هنا تبقى يف هاذ املس�ت

الس�ید الوز�ر، ٕاىل اكنت هاذ املس�ٔ� د�ل هاذ املكون ا�يل هو مكون 
ٔ�سايس د�ل املدرسة اخلصوصیة، كنعرف الس�ید الوز�ر، ب�ٔن املف�ش�یة 

يف املس�ٔ� إالداریة، وتقریبا  %100د�لمك وقفت �ىل �دة اخ�الالت، رمبا 
�، وهذا �بع بیداغوج�ة، و�لتايل هاذ املس�ٔ� هاذ مايش مس�ٔ� سه 76%

لمك الس�ید الوز�ر، كنمتنو كام قلت ٔ�نه هاذ قانون إالطار ٔ�نه یتغري هاذ 
القانون هذا والقانون التنظميي د�ل هاذ املدارس، وميكن جياوب �ىل 
إالشاكلیات ا�يل الناس ك�س�ناها بفارغ الصرب، ٔ�ن وا�د عندو جوج وال 

�د م�الغ فهيا بعض ثالثة د�ل الولیدات �ش خيلص وا�د أ�مثنة يه 
أ�ح�ان يف بعض املدارس، يف �ني ٔ�نه �یتلقو عندو مشالك كثرية، �ش 
�كون يف وا�د املدرسة ا�يل يه كتعمل �ىل البیداغوج�ة ا�يل �دامة هبا 

  .املدرسة العموم�ة هذا وا�د
�نیا، املس�ٔ� د�ل الت�ٔمني، وا�د �رتفاع صارو� ا�يل يف احلق�قة 

ش؟ وهذا مميك�ش ٔ�ن ا�ال مف�وح وإالخوان یبقاو الناس ك�سائل �ال
�ادیني هباذ الشلك هكذا بدون حس�ب وال رق�ب، البد الس�ید الوز�ر 
هذه مس�ٔ� �بعة لمك ورمغ ٔ�نه أ�س�ئ� كتكرر وكتعاود، ٔ�نه هاذ اليش 
الناس راه رهقها، و�لتايل راه عندمك وا�د النص�ب د�ل املسؤولیة فهيا 

ا�يل البد ٔ��مك توقفو �لهيا وتوقفو �ىل هاذ �خ�الالت ا�يل الس�ید الوز�ر، 
  .اكینني إالداریة والبیداغوج�ة

والطلب د�ل الناس لكهم هو هاذ الناس ال بد �كون عندمه وا�د السقف 
  .ا�يل ميكن �شمل مجیع هاذ املدارس

اح�ا ك�شكرومه ٔ�هنم هاذ البادرة هاذي يه مس�ٔ� معاونة املدرسة العموم�ة، 
  .لكن ما �اصهمش ی��اهزو الفرصة وید�رو أ�مثنة ا�يل بغاو، وشكراو 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
ناء �ىل �ري بغیت نذ�ر ب�ٔن حتدید رسوم ال�سجیل والواج�ات يه ب 

اخلدمات اليت تقد�ا هاذ املؤسسات، والعائالت �یختارو املؤسسات ا�يل 
یوجلوها حسب إالماكنیات د�هلم، ولكن حبال ا�يل قلت لمك كنوا�دمك ب�ٔن 

س�مت تفييء هاذ املؤسسات حسب هاذ  06.00يف ٕاطار مراجعة القانون 
عار �ري اخلدمات، ٕان شاء هللا، وضبط هاذ أ�سعار �ش ما �كو�ش ٔ�س

  .معقو�
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثالث موضو�ه، �یف�ة ا�هنوض �جلامعة املغربیة، اللكمة ٔ��د 
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  .السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،الس�یدات و 
سؤالنا، الس�ید الوز�ر، هو وضعیة اجلامعة الیوم حتتاج ٕاىل جمهود، 
حتتاج ٕاىل ٕا�ادة النظر يف مجمو�ة من القضا�، �� �رید م�مك ٔ�ن تعطینا 
ماذا تفعل الوزارة، ماذا معلت وماذا تتوقع ٔ�ن تفعل يف املس�تق�ل �لهنوض 

  .ب�ٔوضاع اجلامعة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .مة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللك

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

  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال
اجلامعة املغربیة لعبت وا�د ا�ور �د �م ور�دي م�ذ ت�ٔس�سها هاذي 

وا�د ا�ور د�ل �كو�ن النخب د�ل ا�و� س�نة، واكنت لها  60ٔ�كرث من 
من س�یاس�یني، من �ندسني، من ٔ�طباء، ؤ�یضا لعبت وا�د ا�ور �بري يف 

  .مغربة التعلمي العايل، واكنت عندها وا�د الوظیفة �مة و�د رشیفة
الیوم هاذ اجلامعة عرفت وا�د التحوالت، وال بد من هاذ التحوالت 

سها، وال س�� بعد اع�د املیثاق الوطين يك تت�ٔقمل مع حمیطها وتطور نف 
هاذ  ،2000س�نة  01.00القانون ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن واع�د 

التحول مكهنا �ش �كون عندها وا�د الس�یاسة تعلميیة �ربویة ووا�د 
العرض �ربوي �د غين ووا�د �رامج البحث العلمي و�بتاكر ا�يل الیوم، 

تصنف �املیا، الیوم وا�د العدد من اجلامعات املغربیة امحلد �، مكهنا �ش 
محمد اخلامس، القايض عیاض، س�یدي محمد �ن عبد هللا، محمد أ�ول 
بو�دة متك�و �ش یبانو ویظهرو يف التصنیف العاملي د�ل ش�نغهاي ود�ل 

)Times Higher Education (فوا�د العدد د�ل ا�االت.  
زید تنوع العرض الرتبوي حىت متكن من الیوم ا�ور د�لها هو �اص �

الش�باب �ش یوجلو سوق الشغل بوا�د الكفاءات وبوا�د املهارات ا�يل 
كمتكهنم �ش یوجلو لهاذ سوق الشغل، ٔ�یضا ا�هنوض �لبحث العلمي 

و�بتاكر، حىت �كون هاذ البحث العلمي حبث م�تج و�كون عندو وا�د 
یة �ج�عیة، لك هذا ال ميكن ٔ�ن أ��ر �ىل �ق�صاد الوطين و�ىل التمن 

حنققه ٕاال برتس�یخ �س�تقاللیة احلق�ق�ة �ل�امعة، هاذ �س�تقاللیة ا�يل 
كتعمتد �ىل التعاقد، التعاقد بني السلطة احلكوم�ة وبني اجلامعة حىت حنرر 

الطاقة د�ل اجلامعة ونؤهلها ومنكهنا من ٕاجناز وا�د أ�وراش ذات أ�مهیة 
  .الوطين وال �ىل املس�توى ا�ويلال �ىل املس�توى 

الیوم امحلد � وا�د العدد د�ل اجلامعات عندمه وا�د الص�ت ووا�د 
  .إالشعاع دويل �د �م

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

و� املغربیة بذلت جمهود �بري، واجلامعة فعال اح�ا ال ميكن ٕا�اكر ٔ�ن ا�
املغربیة والناس ا�يل بناو اجلامعة املغربیة مازالت ٔ�سامهئم مذ�ورة وحمفورة يف 
التارخي، لكن �رید أ�فضل لب��، اك�ن جمهود مايل، اك�ن جمهود �رشي، 

  .اك�ن جمهود د�ل الب��ات، لكن �رید أ�فضل
��ا وبني ا�ول املتقدمة، ٔ�نه لك حصیح، ال ميكن ٔ�ن نتدارك الفجوة ب 

وا�د عندو �راكامته وعندو �رخيه، لكن �رید ٔ�ن ن�ين مسار� اخلاص، 
مسار� �ىل الهویة املتعددة، �ىل املشرتك إال�ساين د�ل ال�رشیة لنمتكن من 
معاجلة أ�عطاب القامئة يه ا�يل تتعرقل التطور املرغوب د�ل اجلامعة 

  .املغربیة
و �ىل فوارق الولوج ٕاىل مؤسسات التعلمي العايل، ميل ميكن نتذا�ر 

ت�شوفو املؤسسات ذات �س�تقطاب الال حمدود فه�ي ل�س ٕالنتاج املعرفة، 
ولكن فقط لی�د هؤالء الطالب مل��ٔ مؤق�ا، وحىت ا�يل یص�ب هاذ املل��ٔ 

، كذ� ا�يل ��ذ %60املؤقت یغادره يف هدر �امعي یصل ٕاىل حوايل 
 ٕاىل سوق الشغل واملاسرت ا�يل تیوصل لو قلیل، وحىت إال�ازة لن توص�

املؤسسات ذات �س�تقطاب احملدود فهيا �ائقني ٔ�ساس�یني، فهيا املعدالت 
  .املرتفعة د�ل البااكلور� وفهيا نوعیة شهادة البااكلور� املق�و�

كذ� اجلامعة املغربیة و�امل املعرفة، هناك جفوة حق�ق�ة، �یف �كون 
تل �لمعرفة؟ مش�تل �لمعرفة ٔ�وال تبدٔ� من توفري الرشوط اجلامعة مش� 

ا�اتیة واملوضوعیة ٕالنتاج املعرفة من �الل مزيانیة �لبحث العلمي، من 
�الل توفري رشوط �لباح�ني، من �الل وا�د املؤسسات قامئة ا�ات هتمت 
�لبحث العلمي، وإالشاكل ل�س هناك ربط، اك�ن يف اجلامعة ابتاكر 

  .ل�س هناك ربط مع املقاو� الوطنیة ومع سوق الشغلوٕابداع، لكن 
كذ� اجلامعة والثورة الصناعیة الرابعة، الثورة الصناعیة الرابعة الیوم 
يه اليت تقود العامل، وحنن اجلامعة يه الباب، يه املد�ل يه املاكن ا�ي 
جيب ٔ�ن �كون ف�ه هاذ التحوالت ا�يل ت��غیوها التحوالت الرمقیة، العامل 

  . بح رمقي، وحنن مازلنا قامئني �ىل �س�هتالكٔ�ص 
  .املسا� الثالثة، بع�ا�، �رید ٔ�ن خنرج �امعتنا من الش�هبة والش�هبات

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :علميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث ال
السؤال �د �م واحلدیث طویل، و�اصنا م�سع من الوقت �ش ميكن 
لنا هذا، لكن �ري ا�يل بغیت نتطرق لو هو مس�ٔ� احلاكمة يه أ�ساس�یة 

  .يف ا�هنوض هبذه اجلامعة املغربیة
  .الیوم اجلامعة يه مؤسسة معوم�ة، ذات طابع ٕاداري

تنجز وا�د  هاذ إالطار هذا ما ت�سمح لهاش �ش حترر وميكن لها
العدد د�ل أ�مور، لهذا اح�ا بصدد دراسة هذا إالطار لنقرتح وا�د 

  ..إالطار حمفز

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

السؤال الرابع موضو�ه، وضعیة قطاع التعلمي �ملناطق اجلبلیة، اللكمة 
  .�لس�ید املس�شار من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل

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

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
املناطق اجلبلیة كتع�ش صعو�ت �برية يف الولوج ٕاىل التعلمي، خصوصا 
يف صفوف إال�ث �لنظر ٕاىل وعورة ت� املناطق واف�قارها ٕاىل املسا� 

ش�ٔهنا تقریب هذه اخلدمة �لساكنة، منوذج �ة بين  الطرق�ة، واليت من
  .�ف�اللت - خ�یفرة و�ة در�ة  -مالل 

الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�ش�نو هام احللول املمك�ة لتحسني ولوج التعلمي 
  �لساكنة اجلبلیة؟

  .وشكرا

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال
�ري بغیت نذ�ر ب�ٔن م�ظومة الرتبیة والتكو�ن �لوسط القروي واملناطق 
اجلبلیة يه من ٕا�دى ٔ�ولو�ت الوزارة، اعتبارا �لت�د�ت الكربى اليت 

ط واملرتبطة ٔ�ساسا مبجمو�ة من املعیقات السوس�یو یعرفها هذا الوس
  .اق�صادیة

وا�د العدد د�ل إالجنازات متت، وا�د العدد د�ل إال�دا�ت من 
املؤسسات من ا�ا�لیات، من مدارس جام�اتیة، ولكن املناطق اجلبلیة 

 4000يه ٔ�كرث رضر �ل�س�بة �لم�ال القروي، الیوم عند� تقریبا وا�د 
 300فرعیة ووا�د  3700املؤسسات هام فرعیات،  مؤسسة، �ل هذه

مؤسسة مس�تق�، هذه الفرعیات �یعانیو من وا�د العدد د�ل إال�راهات 
  .بدون �س��ج، بدون رصف حصي، وا�د العدد د�ل إال�راهات

اك�ن الیوم وا�د العدد د�ل الربامج، وال س�� �ر�مج تقلیص الفوارق 
الوزارة اس�تعملته �ش ميكن حتفز ا�متدرس  ا�الیة و�ج�عیة ا�يل ٔ�یضا

�ىل املس�توى د�ل املناطق اجلبلیة، اكن وا�د العملیة �مة يه د�ل 
ت�ٔهیل وا�د العدد د�ل هذه املؤسسات الفرعیة، ٕاما �لقضاء �ىل املفكك 
وبناء جحرات ٔ�خرى، ٕاما �ربط و�زوید هذه الو�دات املدرس�یة �لكهر�ء 

ٕاما �ربط هذه املدارس �ش�بكة الرصف الصحي،  واملاء الصاحل �لرشب،
التدف�ة، ٔ�رید هنا ٔ�ن ٔ�تطرق لهذه التدف�ة ٔ�ن اكن مت الق�ام بوا�د 
إالجراءات اس��اق�ة من ٔ��ل توفري حطب التدف�ة لهذه املناطق اجلبلیة، 
ٔ�ن �یف تتعرفو الس�نة املنرصمة اكنت هذه املناطق عرف وا�د املشالك 

وا�د أ�سابیع، لكن امحلد � من بعد تداركنا �برية وتقطعت املدرسة 
  .ورجعنا أ�مور لوضعها

حق�قة هذه املناطق �اصنا البد ن�ٔهلوها و�اصنا نقربو املدرسة من هذه 
الساكنة وال س�� الیوم �ل املدارس ا�يل يف هذه املناطق اجلبلیة هام 

ٔ�یضا وضع املدارس �بتدائیة، املدارس إال�دادیة �یكونو بعید�ن شویة، و 
الف�اة القرویة، ٕاذا ما قربناش هذه املدارس إال�دادیة هاذ إال�داد�ت لهاذ 
املناطق اجلبلیة كتحرم هذه الف�اة القرویة من املدرسة، ولهذا وا�د العدد 
د�ل امجلعیات د�ل ا�متع املدين قاموا خبلق وا�د العدد د�ل ا�ا�لیات 

  . حىت یوفرو ا�متدرس لهذه الف�یات
  .شكراو 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید حلس ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

تذا�ر� مبا �كفي یوم ٔ�مس و�شلك مطول من العارشة صبا�ا ٕاىل 
�ىل مجیع  العارشة لیال مبناس�بة م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزار�مك ح�ث وقف�ا

الت�د�ت وإال�راهات اليت تعوق تطور م�ظوم�نا التعلميیة �شقهيا، ح�ث 
یبقى التعلمي يف بالد� قضیة وطنیة ذات ٔ�ولویة بعد قضیة الصحراء املغربیة، 
ٔ�ن ٕاصالح �خ�الالت احلق�ق�ة احلالیة مرتبط بدر�ة ٕاصالح هذه 

  .املنظومة خصوصا املعضالت �ج�عیة
، ضعف �دمات التعلمي �لعامل القروي واملناطق اجلبلیة الس�ید الوز�ر

هو املوضوع احملوري يف سؤالنا، ح�ث یق�يض من ذ� تظافر اجلهود 
وٕابعاد القطاع من �س�ی�سه وٕارساء م�ظومة تعلميیة �اد� تتو�ه ٕاىل م�اطق 
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-�ف�اللت بين مالل، �ة طن�ة-اخلصاص، �ىل اخلصوص �ة در�ة
لرشق، وفاس ومك�اس، يف هذا إالطار نؤكد ٔ�ن احلس�مية، �ة ا-تطوان

الهدر املدريس �جلهة مرتفع �دا خصوصا يف ف�ة إال�ث إالطعام املدريس 
س�نني ما اكی�ش اكع، ما  6ذ�رتو الس�ید الوز�ر، عند� يف تنغري هادي 

اكی�ش عند� ما نعرف �الش هاد تنغري مقصیة من هذا الرب�مج، ما 
رو تعیطو لتنغري و�ادي جياوبومك، �ري م�وفر اكی�ش عند� املطعم وتقد

والب��ات �لشلك الاكيف احلجرات املدرس�یة �رتئة، غیاب املك�بات 
أ�ساس�یة اكملراح�ض، غیاب أ�من، تقادم السكن، �ٕالضافة ٕاىل نقص 

 .دور الطالبات
-املدرسة د�ل الر�ل �اصهم یعرفو املغاربة راه عند� يف �ة در�ة

�برية من الر�ل ال یعرفون �لمتدرس س��ال، عند� ٔ�والد� �ف�اللت �س�بة 
ا�يل تري�او إالبل وأ�غنام ما تیقراويش، ما اكی�ش یعين ا�يل تیفكر فهيم، 

وعند� یعين  صغرووعند� يف  وعند� ملسمر�رت خ�اش �ٓییعين عند� يف 
ا�ریة املنطقة د�لنا، وعند� يف فزو، یعين احلدود اجلز يف �ل املناطق د�ل 

، یعين هاذ أ�والد هاذو ما ذ�هبم ٔ�هنم ما تیقراويش، الس�ید یعين جبهة ٔ�نیف
الوز�ر؟ راه عند� الر�ل ا�يل تیعطیومك ا�لحم د�ل إالبل وا�لحم د�ل الغمن 

  .وا�لنب د�ل إالبل، هاذ أ�والد راه ما تیقراوش، الس�ید الوز�ر
�ف�اللت، - در�ة عوامل لكها تعوق تطور املنظومة الرتبویة يف �ة

�ف�اللت وموقعها و�ش�ت طالهبا بني -الس�ید الوز�ر، شسا�ة �ة در�ة
ٔ�اكد�ر، �اصنا اجلامعة ٕ�قلمي تنغري، راه ٔ�والد� مش�ت�ني يف اجلامعات يف 

  .املغرب وحمرومني، واك�ن ا�متیزي وتیرضبومه واك�ن التعنیف
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .شكرا. لوز�ر �يق لمك مخسة ثواين ٕاىل بغیتو تعق�والس�ید ا
ٕاذن، ن��قلو ٕاىل السؤال اخلامس وموضو�ه، ٕاقصاء العدید من أ�رس 

  .املعوزة ببعض أ�قالمي واجلهات من �س�تفادة من �ر�مج ت�سري
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

  .س�شارةوالتعادلیة، تفضيل الس�یدة امل 

  :فاطمة معريي الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
ما �زوا� قطاع �ر�مج ت�سري، امحلد �، ت��عاون الفقراء املغرب، 
ار�شجع ا�متدرس، ارس�نخفض الهدر املدريس، اس���شن �جهة در�ة 

�ة م�قدمة، �اصة ٕاقلمي زا�ورة  �12ف�اللت �ة فقرية من دا�ل 
دغور بعض امجلا�ات ارس�تفاد الرب�مج ت�سري ٕاذ جام�ات فقرية �دا، ٔ�الن

ٕالندن م�طقة ج�لیة �جام�ة ٔ�فالندرا، جام�ة ٔ�والد حيىي، جام�ة �كن�ت، 

جام�ة �ف�ش�نا، �ادي �س�تافدو يف هاذ احلصة، ولكن الس�ید الوز�ر 
عرضت �لهيم بطاقة رام�د، واش بطاقة رام�د ا�يل �ادي یبني لمك ف�نا يه 

  .فقري
ٕاقلمي زا�ورة الس�ید الوز�ر، يه فقرية �امة، سواء جام�ة، سواء ب�یة، 
الس�ید الوز�ر ٔ�ش �ادي د�ر ب�ٔحصاب الضامن �ج�عي �دامني يف 
الرشاكت ود� �ار�ني، واش ما من حقهم �س�تافدو، ٔ�ش �ادي د�ر 

درمه د�ل من؟ د�ل الكراء، د�ل  3000درمه،  �3000لموظفني �اكن 
  .ة، د�ل �ش یقري اوالدواملع�ش

الس�ید الوز�ر، �دیون الطلب ٔ�تعمم ٕاقلمي زا�ورة �لطریقة انتعممت 
امجلا�ات ادغزر�ن �ر�مج ت�سري، الس�ید الوز�ر، ٔ�رونني �رد�ون الطلب 
ٔ�تعمم النقل املدريس ٔ��سول الغورنغ بعض التالم�ذ ٕاذ تونقل الرسي، 

رتیبورتور بو�راط الع�الت سولغورنغ بعض التالم�ذ ٕاذ تونقل املطور ال
  من یتحمل املسؤولیة لهذه أ�طفال؟ 21/2018ٕاننلك القرن 

س�نني یقران يف التحضريي  6الس�ید الوز�ر، سولغورنغ التالم�ذ ٕان 
�یلو، الس�ید الوز�ر، سولغورنغ  �5یلومرت صداغ حيمل الصاك  3ٕاذتون 

إالهامل س�باب س�نني، ما يه ا�ٔ  7س�نني ٕاقمي ٔ�ر 6التالم�ذ عوض ٔ��كشم 
  يف النقل املدريس؟

�ف�اللت، تعمم -الس�ید الوز�ر، خصها تعمم النقل املدريس جلهة در�ة
مسائل ا�يل  2ا�ا�لیات، ا�رمقزمن الهدر املدريس، ولكن �حكومة �الیا 

  .سهل �لیه الز�دة يف أ�سعار وال تبدل السا�ة
  .�منیت ٕاغودان �لس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .مة لمك الس�ید الوز�راللك

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

  . شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل طرحمك هذا السؤال املهم
�ري بغیت نذ�ر ب�ٔن تنف�ذا �لتعل�ت السام�ة لصاحب اجلال� يف 

احلكومة �ىل ٕاعطاء وا�د ا�فعة �برية یولیوز، ٔ�یضا د�ا  29خطاب العرش 
  ". ت�سري"لربامج دمع امحلایة �ج�عیة ومهنم ويف الصدارة هو �ر�مج 

يف أ�ول د�لو اكن �یعمتد �ىل " ت�سري"�یف تتعرفو �ر�مج 
�س�هتداف اجلغرايف، هذا �س�هتداف اجلغرايف �لق وا�د إالشاكل �بري 

جام�ة قرب جام�ة، امجلا�ة اكم� ك�س�تفد  �ل�س�بة �لجام�ات القرویة، كتلقى
ٔ�ن �س�تجیب �لمعایري، املعایري ا�يل مت الت�دید د�هلم، د�ل مس�توى 

، �سب الهدر، ؤ�یضا واش امجلا�ة يف التقس�مي د�ل %�30سب الفقر 
  .املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة

يف  هذا �س�هتداف اجلغرايف ٔ�قىص وا�د العدد د�ل العائالت معوزة
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 10ٔ�لف مس�تف�د بعد ٔ�كرث من  700جام�ات غنیة، ولهذا وصلنا ل 
  .س�نوات

الیوم امحلد � بعد التعل�ت السام�ة مت توس�یع قا�دة املس�تف�د�ن، 
واملعیار ا�يل مت �ع�د د�لو مع القطا�ات احلكوم�ة أ�خرى، وزارة املالیة 

، ری� خيرج الس�ل "الرام�د"ووزارة ا�ا�لیة، هو اع�د �اميل بطاقة 
  .�ج�عي املو�د ا�يل �ادي حيل لنا املشلك د�ل هذا �س�هتداف

ٔ�لف مس�تف�د، ٔ�ي وا�د  100ملیون و 2ٔ�لف ٕاىل  700مرینا من 
ملیون  100ملیار و 2ملیون درمه ٕاىل  630املبلغ مايل ا�يل مت هو من 

  . درمه، وا�د ا�هود �بري �ش ميكن هاذ العائالت �س�تفدو
ون هام هذه ا�االت ا�يل �ادي �س�تافدو؟ هو ا�ال القروي، شك

�ىل املس�توى �بتدايئ وإال�دادي، وا�ال احلرضي ٔ�یضا �ىل املس�توى 
د�ل إال�دادي، ملاذا؟ ٔ�ن الهدر املدريس فني عند�، عند� يف إال�دادي 

�ل�س�بة لالبتدايئ،  %5.7، حرضي وقروي، وعند� يف القروي 12%
  . %1يئ احلرضي �ري معين، ٔ�ن �س�بة الهدر ال یت�اوز �بتدا

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . شكرا الس�ید الوز�ر
دقائق ٔ�داء صالة  �10ادي �رفعو اجللسة ملدة  112يف ٕاطار املادة 

  .دقائق 10العرص، 
  )دقائق ٔ�داء صالة العرص 10مت رفع اجللسة ملدة (

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ه اجللسة�س�ت�ٔنف ٔ�شغال هذ

من فضلمك، السؤال السادس موضو�ه، مراجعة القانون أ�سايس 
ملك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد �اله احللوطي
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
اح�ا الس�ید الوز�ر الیوم كنطرحو �لیك هاذ السؤال، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن 
نعرف ٔ�ش�نو هو املصري ؤ�ش�نو هو امل�ٓل د�ل املش�تغلني والعاملني يف قطاع 

  التكو�ن املهين؟ 
ؤ�نمت تتعرفو الس�ید الوز�ر ونعرف مجیعا ب�ٔن صاحب اجلال� الیوم 

ترب ب�ٔن القطاع د�ل �یعطي ٔ�مهیة �اصة �لتكو�ن املهين، بالد� الیوم كتع 
  .التكو�ن املهين هو من ٔ�مه القطا�ات القادرة �ىل �لق التغیري يف ب��

ولكن مع ذ� ك�شوفو، الس�ید الوز�ر، ب�ٔنه هاذ أ�طر املش�تغ� يف 
هذا القطاع ال زالت تعاين أ�مر�ن �ىل مس�تو�ت م�عددة، ولعل ٔ�مه 

�ٓن مازال ك�ش�تا�لو يف ٕاشاكل ا�يل كتعاين م�و هاذ الف�ة هو ٔ�هنم حلد ا

، وا�يل مت 2011ٕاطار قانون �اص بناءا �ىل �روتو�ول اتفاق اكن من 
  . الو�د ف�ه �ش �ادي �كون القانون أ�سايس حلد ا�ٓن مازال ما ��ش

�س�ٔلمك، الس�ید الوز�ر، واش هاذ القانون �ادي �شوف النور ٔ�و ال 
  جتاه؟مزال؟ وما يه إالجراءات اليت س���ذوهنا يف هذا �

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر، لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل الس�ید الوز�ر

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
ملهين وٕانعاش الشغل، قد ٔ�رید يف البدایة إالشارة ٔ�ن مك�ب التكو�ن ا

نظام ٔ�سايس �دید يف تدبري موارده ال�رشیة، وب�ٔ�ر  2003اعمتد م�ذ س�نة 
وهو اك�ن هاذ النظام أ�سايس  2003، من 2002رجعي ابتداء من ش�ت�رب 

  .. مايش
وقد �اء هذا القانون لسد ثغرات النظام القدمي املرتبط م�ارشة بنظام 

تطو�ر �سق املسار املهين من ح�ث الوظیفة العموم�ة، وذ� من �الل 
وٕا�داث نظام  13نظام الرتيق وحتسني أ�جور وتعممي ٔ�جرة الشهر 

  .تعویضات حمفز
من مج� �م�یازات اليت س�هنا هاذ النظام أ�سايس املعمول به �الیا 
مبك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، هو توح�د إالطار وعقلنة ال�س�یري، 

ف�ة  26مجیع املس�ت�دمني يف ثالث ف�ات عوض ح�ث متت ٕا�ادة �رت�ب 
ٔ�نذاك، ف�ة املسري�ن والتق�یني البیداغوج�ني، وف�ة املكونني وف�ة ا�مع 

  .واملساندة
التطور ٔ�یضا الرسیع �لمسار املهين، حتسني أ�جور ح�ث بلغت الز�دة 

  .%90يف أ�جور معدل ٔ�قصاه وصل ل 
س�ت�ديم مك�ب التكو�ن هذا وقد عرف هذا النظام أ�سايس احلايل مل 

املهين م�ذ دخو� �زي التنف�ذ س�بعة د�ل التعدیالت، طالت �دد من 
  : بنوده وذ� من ٔ��ل

  ٔ�وال، جتاوز بعض إالشاكالت املرتبطة بتفعیل بعض مق�ضیاته؛ 
تفعیل بعض إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة واليت اس�تفاد مهنا 

  مس�ت�دمو املك�ب كرتق�ة اس�ت��ائیة؛
تفادة من نتاجئ احلوار �ج�عي ��ذف السالمل من وا�د ٕاىل و�س� 

  .ٔ�ربعة
التعدیالت املرتق�ة �یف �اء �ىل لسا�مك، وهذا طلب من الشغی� هو 

بند  19اكن توصل املك�ب مبرشوع تعدیل، �هيم هاذ التعدیل  2015من 
  .%20، ٔ�ي حوايل تقریبا وا�د 96من ٔ�صل 

فة املالیة لهاذ التعدیالت، لهاذ �ري ٔ�نه بعد ا�راسة تبني ٔ�ن اللك
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املرشوع يه �د �هظة، لهذا مت إال�ا� د�ل هاذ التعدیالت �ل�ان 
خمتصة، والیوم املك�ب هو يف طور دراسة هاذ التعدیالت، وٕان شاء هللا 

املق�ل �ادي �كون عند� وا�د جملس إالدارة،  �14ادي نوصلو هنار 
هللا �س�تجبو لهاذ الشغی� و�ر�ق�و و��شريو لهاذ النقطة هاذ حىت ٕان شاء 

  .�ملس�توى إالداري د�ل هاذ الف�ة هاذ
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد �اله احللوطي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

و�شكرمك �ىل جوا�مك، وا�ي يف احلق�قة مل یعطینا الصورة احلق�ق�ة ا�يل 
�س�ناوها �ىل هاذ التعدیالت هاذي وق�اش �ادي �شد الطریق كنا كن 
  د�لها؟

ٔ�وال، �یبان لنا من �الل اجلواب د�لمك الس�ید الوز�ر، ب�ٔن هاذ 
التعدیالت هاذي سوف لن �رى النور، بناء �ىل ٔ�ساس ٔ�ن التلكفة د�لها 

  .يه �لكفة ل�ست يف الطاقة
ين م�ذ ذاك الوقت وحنن �رى، الس�ید الوز�ر، ب�ٔن هاذ الف�ة هاذ تعا

ويه يف انتظار، يف انتظار هاذ التعدیالت ا�يل �ادي ميكن تغري من 
أ�حوال د�لها، خصوصا ؤ�ن هاذ التعدیالت مع اكمل أ�سف ا�يل اكنت 
�اصها تن�ين �ىل مجمو�ة من املق�ضیات ا�يل ك�س�تفدو مهنا �يق املوظفني 

لیه، واتفقت �لیه الشغی� د�ل القطا�ات املتعددة، وهذا اكن مت االتفاق � 
  . التكوی��ة مع القطاع املعين

ولكن مع اكمل أ�سف ك�شوفو الس�ید الوز�ر، ٔ�ن هاذ الف�ة اح�ا 
كنطلبو م�مك ٔ��مك تعطیوها أ�مهیة ا�يل كنعطیوها هلم يف بالد� لقطاع 

  .التكو�ن املهين
رمغ هاذ الف�ة الیوم مازال عندها مشالك، الس�ید الوز�ر، يف الرتق�ة، 

ٔ��مك قلمت �دیتو مبا مت االتفاق �لیه، مازال اكینة مشالك يف الرتق�ة، مازال ما 
مطبقاش النتاجئ د�ل احلوار �ج�عي ا�يل طبقت �ىل �يق القطا�ات 
أ�خرى، مازال هاذ الناس عندمه مشلك يف التنصیص �ىل املهام، مازال 

�س�بة سواء إالداریني ٔ�و �ق�ة املهام �ري واحضة دا�ل هاذ القطاع هذا، �ل 
ا��ن یعملون يف ٕاطار التكو�ن، زائد ٔ�ن الناس مازال �یعانیو وا�د ا�مو�ة 
د�ل الف�ات اكملهندسني وا�اك�رة، مازال الوضعیة د�هلم �ري واحضة، 
الس�ید الوز�ر، �هیك �ىل بعض القضا� أ�خرى ا�يل �اصمك تقلبو لها 

يف بالد� حمرتم ومقدر، ال یعقل �ٔن كذ� �ش �كون عند� �كو�ن �ين 
هذه الف�ة ما زال كتعاين ف� یتعلق �لصندوق د�ل التقا�د ا�يل هو 

(RCAR)  وا�يل البعض مهنم تیخرج الیوم يف التقا�د د�لو يف �دود
، ال ميكن الس�ید الوز�ر، �ش یبقاو يف هاذ إالطار وما اكیناش 40%

مف�وحش هلم الباب �لتقا�د التمكیيل، ٕاماكنیة �ش �شوفو إالماكنیات، وما 
زائد قضا� ٔ�خرى، الس�ید الوز�ر، ؤ�ن �كون هناك التفاتة حق�ق�ة لهذه 

 .الف�ة
  .وشكرا

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

  .�نیة ٕاىل بغیتو تفضلو الس�ید الوز�ر �27يق لمك 

  :مي العايل والبحث العلميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعل
هاذ التعدیالت الس�ید املس�شار، ها يه عندي اكم� مرصودة ا�يل 
بغیت نعرب �لیه الیوم يه ب�ٔن امحلد � العزمية اكینة �ش ��ذو �ىل �اتق�ا 

  .هذه �قرتا�ات و�ش�تغلو �لهيا
لهذا ٕان شاء هللا من بعد هاذ جملس إالدارة و�ادي �كون م�اس�بة لنا 

طرقو لهاذ العدد د�ل أ�مور، ٔ�ن نواف�مك �ش فني وصلنا ؤ�ش�نو �ش نت
  .القدرة �ىل �س�ت�ابة لهاذ التعدیالت اكم�

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال املوايل واملو�ه لقطاع الص�ة وموضو�ه، واقع 
التابعة �لمس�شف�ات العموم�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن  ا�تربات

  .من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  عبد إالاله املهاجرياملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ملقدمة من طرف طنون من �ردي اخلدمات ااالس�ید الوز�ر، یعاين املو 
ا�تربات التابعة �لمس�شف�ات العموم�ة، وهو ما �شف عنه �ٓخر تقر�ر 
ٔ�جنزته وزارة الص�ة بتعاون مع م�ظامت الص�ة العاملیة حول تق�مي نظام 

  .الص�ة العموم�ة ببالد�
وت�ٔس�سا �لیه �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن ٕاسرتاتیجیات احلكومة 

  ح�ث التجهزيات واملوارد ال�رشیة؟  لت�ٔهیل هذه ا�تربات، سواء من
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :وز�ر الص�ة ،الس�ید ٔ��س ا�اكيل
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید املس�شار احملرتم،

العرض الصحي  سؤالمك �م ويف قلب الس�یاسة د�لنا، الیوم لت�ٔهیل
وا�تربات د�ل الت�الیل الطبیة وخمتربات د�ل الص�ة العموم�ة �شلك 
�ام، و�لكمتو �ىل وا�د ا�راسة ونقول لمك ب�ٔن إالسرتاتیجیة د�ل التعاون 

كرت�كز �ىل تعز�ز  2021د�ل بالد� مع م�ظامت الص�ة العاملیة يف ٔ�فق 
المة الصحیة وتقلیص الوظائف أ�ساس�یة د�ل الص�ة العموم�ة والس

عبء املرض والوف�ات، �الوة �ىل موا�بة دینام�ة اجلهویة املتقدمة وتعز�ز 
  .احلاكمة يف القطاع الصحي

كذ� وا�ذ هاذ البعد املرتبط  2025ويف هاذ الصدد، ا�طط د�ل 
بتحسني احلاكمة د�ل ا�تربات الصحیة والتقویة د�لها، ال ف� یتعلق 

الص�ة العموم�ة وال ف� یتعلق ��تربات د�ل الت�الیل ا�يل  ��تربات د�ل
  . تتكون دا�ل املس�شف�ات

وا�راسة ا�يل �لكمتو �لهيا تت�ني ب�ٔنه بی�ت حق�قة وا�د ا�مو�ة د�ل 
املالحظات، ح�ث ٔ�ن ال�شخیص بني ب�ٔن هناك یعين د�ل ٔ�وضاع 

زيات، كذ� مس�ٔ� ا�تربات، ٔ�ن هناك یعين ضعف يف الب��ات ويف التجه
املوارد ال�رشیة، ال كام وال �یفا، من ح�ث املالمئة بني املوارد وبني املهام 
املطرو�ة �لهيا يف هذه ا�تربات، النقص د�ل التكو�ن املهين كذ�، 
ضعف النظام د�ل اجلودة، عند� وا�د ا�لیل د�ل املامرسات اجلیدة 

�ىل اخلواص والیوم ت�سعاو لتطبیقه اخلاص �لت�الیل البیولوج�ة، وكنطبقو 
  .ما ٔ�مكن �ل�س�بة �لمختربات العموم�ة

�ل�س�بة لق� د�ل التجهزيات فاكن وا�د ا�هود يف الثالث س�نوات 
ملیون د�ل ا�رمه ا�يل مشلت هاذ  132أ��رية، ح�ث تقریبا مزيانیة د�ل 

�تربي، ال ملیون د�ل الفحص ا 14ا�تربات، ا�يل الیوم تتقوم حبوايل 
  .�ل�س�بة �لمس�شف�ات وال �ل�س�بة �لمراكز د�ل ال�شخیص

وهاذ التجهزيات ا�يل �لكمنا �لهيا یعين مهت معدات د�ل الفحص 
ا�ربي، الفحص الكميیايئ ��م و�ٓلیة حفص �ال� ا�م، حفص املنا�ة 
والفحوصات د�ل الرسطا�ت، وكذ� �ٓلیات د�ل الفحص البك�ريولو� 

  .يلوالطف�
كام مشل هاذ الغالف كذ� ا�هتیئة د�ل مجمو�ة دا�تربات، ووزعت 
�ىل لك املراكز �س�شفائیة، واكن عندي الفرصة يف الز�رات ٔ�نين 
�شوف وا�د ا�مو�ة د�ل ا�تربات ا�يل مت مدها مبجمو�ة من ا�ٓلیات 

  .احلدیثة
ل املوارد، د� �109یبقى بطبیعة احلال املوارد ال�رشیة، عند� وا�د 

صیديل، ٕاضافة ٕاىل تق�یو ا�ترب ا�يل �یوصلو حلوايل  24طب�ب و 85فهيم 
، وميكن نقولو ما اكف�ش، ولكن �ىل غرار املهن أ�خرى والتخصصات 900

  .الصحیة أ�خرى ا�يل عند� فالوزارة
د�ل املرات املزيانیة و�ادي  3التكو�ن املس�متر هاذ الس�نة یعين ضاعف�ا 

اذ ا�ترب، وميكن نقول لمك ب�ٔنه �ىل غرار ا�تربات د�ل �مل هتم كذ� ه
أ�وبئة والص�ة د�ل الوسط الب�يئ غنقومو بوا�د إالسرتاتیجیة تتعلق 

  .��تربات د�ل املس�شف�ات العموم�ة
  .شكرا

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

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

  :عبد إالاله املهاجرير الس�ید املس�شا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

هو فاحلق�قة التقر�ر ها هو اكمل هنا عندي، ولكن ٔ�نت قلتیه اكمل 
تقریبا، قلت اكع هذا، ٔ�نمت �وزارة كتعرتفو هباذ اليش، یعين واح�ا ٔ�ش�نو 
�لیتو لنا ما نقولو ما زال، ٔ�نمت وزارة وصیة كتعرتفو هباذ إالشاكل ا�يل 

  .طاععندمك فالق
طب�ب  100الس�ید الوز�ر، لكنا كنعرفو ٔ�ن املس�شفى �كون عند� 

ولكن ٕاىل ما عندوش ا�ٓلیات �ش �ش�تغل راه حبال ٕاىل ما اك�ن، الوجود 
د�لو حبال �دم الوجود د�لو، ٔ�ن ٔ�ي مریض �ش �شخصو � املرض ا�يل 

اذ عندو �اصنا � ٕاما ید�ر حتلیالت، � ٕاما ید�ر رادیو، م�ني �مييش ه
هاذي، ٔ�ن ما ميك�ش الطب�ب �ادي جيي   (l’étape)املریض یوصل لهاذ

حيط �لیك یدیه ویقول � و�ك�ب لیك ا�واء، راه �ري �كذب �لیك، ٕاىل 
ما مش�يت دريت حتلیالت ٔ�و ال دريت رادیو �ش یعرف �شخص املرض 
د��، هاذ املریض ميل �مييش �لرادیو، � ٕاما بقدرة قادر دامئا أ��لبیة 

  .. ، �مييش ید�ر الت�لی� �یلقى(en panne)الرادیو�ت  د�ل املس�شف�ات
اكینني بعض ا�تربات، الس�ید الوز�ر، ذیك القارورة �ش �یتحید 
ا�م، القارورة ا�يل م�سواش حشال �ادي �سوى؟ ما �یلقوهاش يف بعض 

  . ا�تربات، ما �یناش �ش حيید � ا�م ما كتلقاش، ما �یناش
س�شف�ات كتد�ر بعض ونفرضو ٔ�ن بعض ا�تربات يف بعض امل 

الت�لیالت، واك�ن الت�لیالت ا�يل يه �س�یطة، ورمغ هاذ اليش كتدي 
الت�لیالت �لطب�ب، وهذاك الطب�ب اك�ن بعض أ�طباء ساحمهم هللا م�ني 
كتدي هلم هاذوك الت�لیالت �یقول � ٔ�ودي هاذ الت�لیالت راه ما 

�ىل �را،  �ی���ش، ما ٔ�عطو�ش واحض، سري د�ر الت�لیالت يف خمترب
�یفاش هاذ إال�سان �س�یط �ادي، عندو بطاقة رام�د وال ما عندوش 

درمه وال  2000درمه وال  �1500ادي مييش ید�ر الت�لی� �ىل �را ب 
درمه، م�ني غیجیب هاذ إالماكنیات، و�یفرض �لیك �یقول � سري  800

  .د�رها عند هاذ ا�ترب
�ىل هذا، هاذ ا�تربات اك�ن �ا�، الس�ید الوز�ر، ا�يل و�ا �ار�ة 

د�ل الت�لیالت ا�يل �یكونو معوم�ة، واش اك�ن يش مراق�ة �لهيم؟ واش 
اك�ن يش فرض؟ كمتيش �لمخترب كتدي لیه ورقة د�ل الت�لیالت ٔ�عطاها 
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� الطب�ب، خمترب �یعطیك مثن وخمترب �ٓخر �یعطیك مثن، لك خمترب 
د الت�دید د�ل �یعطیك �یف ما بغى، �الش واش ما ميك�ش �كون وا�

أ�سعار ٕا�ونو �ارف�هنا و�كون مراق�ة �ش �كون القدرة د�ل هذاك الس�ید 
  .ا�يل مشا یدوز

والس�ید الوز�ر، نبغي خنمت، الوقت ما بقاش، نبغي خنمت هبذا، راه عیب 
و�ار، الس�ید الوز�ر، واح�ا املغرب بغیناه نوصلوه معرفت فني، وبغینا 

و�يق ال�ساء �یو�و فاملس�شف�ات د�لمك  جنیبو الس�یاح وكند�رو مؤمترات
د�ل  2راه صبی�ة یوم إالثنني و�ات املرا مع  (les couloirs)ف 

الصباح ما لقا�ش ا�يل یو�ها وما لقا�ش ا�يل یداوهيا، وو�وها العیالت 
د�ل املس�شفى، وهاذي راه اكینة يف مجیع مواقع   (le couloir)ف 

  .التواصل �ج�عي
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . ما بقاش عندمك الوقت لٕال�ابة �ىل التعق�ب

ن��قل �لسؤال الثاين، موضو�ه ضعف اخلدمات املقدمة ب�ٔقسام الوالدة 
مبختلف مس�شف�ات اململكة واملراكز الصحیة، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :لرحمي المكیيلعبد ااملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
تعرف مراكز الوالدة �ملغرب و�اصة يف املدن الصغرية والنائیة واقعا 
مزر�، فضال عن بعد العدید من املراكز عن التجمعات السك�یة وضعف 

 ة، وهو ما ینعكس �ىل احلصی� الس�نویةالتجهزيات وق� املوارد ال�رشی
  .وموالیدهن يف املغرب أ��اتلوف�ات 

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري اليت  ،الصدديف هذا 
  س���ذوهنا لتحسني وضعیة هذه املراكز وجتوید اخلدمات املقدمة هبا؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة لمك الس�ید ا

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

يف بعض احلاالت �ميكن یعطي وا�د الصورة �اطئة �ىل الوضع، 
�لیين نتلكم �ىل أ�رقام حول حصة أ�م والطفل ا�يل يه حمور ٔ�سايس يف 

  .الرب�مج احلكويم، وا�يل بالد� حققت فهيا مجمو�ة دالن�ا�ات

 (Le couloir)الدة والوضع بعض املرات طبیعي، وميكن �كون يف الو
ما جتي املرٔ�ة توصل من الكولوار �لغرفة د�ل الوالدة حىت یقدر �كون 

  .الوضع، وهاذ اليش راه معروف
دا�ل املس�شفى ما ميكن ٕاال �كون �كفل دا�ل املس�شفى، قا�ات 

  ..الوالدة م�وا�دة، �ىل ٔ�یة �ال

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . الس�ید املس�شار هللا �رىض �لیك �يل الوز�ر جياوب

عندك الوقت، واش اكن عندك الوقت، طرحت أ�فاكر د��  اكن
  .و�يل الوز�ر جياوب، تفضل الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
تنظن الس�ید املس�شار عندو الوقت �ش یعقب وميكن يل خنلیو 

  .احلكومة الوقت �ش تعرب وتقول أ�رقام
دل جسل وف�ات أ��ات يف الس�نوات أ��رية، حبمك هاذ الس�یاسة مع

عوض  2018س�نة  �100000ا� الوفاة للك  72هاذي، یعين وصل ٕاىل 
  . 2010یعين س�نة  112

، 2011و 2018بني  %60كذ� معدل وف�ات املوالید اخنفض ب 
من ال�ساء احلوامل ا�يل خضعن  %88هناك ارتفاع ملموس �لمؤرشات، 

من الوالدات تتكون  %87، 2011يف  %76ة د�ل امحلل، اكنت �لمراق�
مازال تیو�و يف ا�ور د�هلم،  %13يف مؤسسات حصیة، یعين راه 

ٔ�جریت  %21، %73اكنت  2011و�لتايل اح�ا �ادیني �لقدام، لكن يف 
  .2011س�نة  %12هلم معلیة ق�رصیة مقابل 

ت، فالوالدة وما بعد إالجراءات املوا�بة، ف� یتعلق یعين املس�شف�ا
الوالدة، الر�ایة يه جمانیة، مث كذ� يف العامل القروي اخلطة الصحیة 
لتطو�ر ٔ�و ت�ش�یط الفرق املتنق� وإالدماج امجلاعي مع نظام املس�تع�الت 
إالجنابیة، توح�د س�یاسة إالعفاء من ا�فع مجلیع ال�ساء احلوامل، هذه 

ل البیولوج�ة الروتی��ة، ضامن �لكمت �لهيا، وإالعفاء كذ� من الت�الی
  .النقل بني املؤسسات

مث كذ� ما مقنا به ف� یتعلق ٕ��ادة النظر يف ٔ�جور احلراسة واحلراسة 
يف املناطق القرویة، أ�طباء والقابالت، یتعلق كذ� ٕ��داد املوارد 

هاذ الس�نة د�ل املناصب ا�يل مو�ة  2700ال�رشیة، وقلتو �ایبني، عند� 
ات واملمرضني والقابالت كذ�، ا�يل �ادي �سد لنا اخلصاص ا�يل �لممرض

یقدر �كون يف بعض املس�شف�ات، ٕاضافة ٕاىل �ر�مج ر�ایة ا�يل تیكون 
  .فهاذ املومس د�ل الربد، وا�يل ٔ�عطینا ف�ه ٔ�ولویة �ل�س�بة �لص�ة إالجنابیة

داملس�شف�ات  12وا�ٓن اح�ا الیوم تنقومو مبسح وطين �ىل مس�توى 
ویة ف� یتعلق �جلودة د�ل اخلدمات الصحیة املقدمة لٔ�م والطفل، وملا �

  .خترج هاذ النتاجئ س�نضع �ر�جما لتحسني هاذ اجلودة
  .وشكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :عبد الرحمي المكیيل الس�یداملس�شار 
  . �شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات د�

اح�ا ما ت�شكوش يف ا�هودات د�لمك والعمل د�لمك ا�يل كتقومو به 
الس�ید الوز�ر، ولكن راه �ري ا�يل ت�شوفو د� اكینة ٕاشاكلیات ا�يل يه 
�برية ا�يل كتعاين مهنا الساكنة، ٔ�ن الیوم ال املشالك ا�يل كتعا�هيا املرٔ�ة ا�يل 

يف اجلبال ا�يل هام �ميش�یو �ري ٔ�ول مرة �ادي تو�، وا�ٔكرثیة ا�يل كتكون 
  .�ىل ا�ا�ت، اك�ن مشالك ا�يل تیع�شوها و�برية ا�يل عویصة �دا

اح�ا ت�شوفو �ري يف املدن ا�يل اح�ا تنع�شو فهيا، ا�يل يه قریبة 
وتنلقاو مشالك ٔ�� كنعطیك م�ال �ري �ل�س�بة ملدینة �رش�ید، ٔ�� �رش�ید 

شالك ا�يل اكینة، دا� الیوم اكینة كنع�ش فهيا ٔ�ين رئ�س جام�ة وتنع�ش امل 
 45امرٔ�ة ا�يل تتو� يف ا�هنار، اح�ا عند�  30العدد ا�يل �یو�و، اكینة 

تتو� يف  20تتا�ذ رس�ر و �10لوالدة، هاذ  10رس�ر خمصصة مهنا 
  .أ�رض، یعين اك�ن وا�د املشالك ا�يل يه مشلك �بري

ٔ�لف  500اكینة اح�ا هاذ املس�شفى ٕاقلميي، واش مس�شفى ٕاقلميي 
مواطن لرس�ر وا�د، �یفاش  11000رس�ر ملعدل د�ل  �45سمة، ف�ه 

  . �ادي نتعاملو معهم
الس�ید الوز�ر السابق اليس الوردي ٔ�عطا� و�د �ىل ق�ل �ش یعطینا 
التوسعة د�ل مس�شفى الرازي ا�يل اك�ن يف �رش�ید، وحلد ا�ٓن ما شف�ا 

، ز�دة �ىل الناس د� ا�يل هام حىت يش �ا�ة، اح�ا أ�رض اكینة موجودة
�یا�ذو أ�دویة، أ�دویة ما اكیناشاي، �الش؟ ٔ�ن أ�دویة تی�لیوها حىت 
كمتوت، حىت كتقادى الصالح�ة د�لها وكتالح وما ك�س�تفدوش مهنا 

ٔ�شهر  6وال  5املواطنني، الساكنري الیوم ٕاذا بغینا ند�روه �اصنا ن�س�ناو 
كذ�، الت�الیل كذ�، اك�ن  (IRM)�اد �ش �یدار هذاك الساكنري، 

  ..مشالك ا�يل يه
ٔ�ما املمرضني وأ�طباء یعين �دث وال حرج، اك�ن ضعف �بري، 
ا�ٓلیات حىت هام ضعف �بري، اك�ن مشالك �بري ا�يل �یتخبط فهيا، �اصنا 
�ل �ذري، الس�ید الوز�ر، �ش حنلو هذه املشالك �لمواطنني، والساكنة 

  .الك هاذيراها كتعاين من هاذ املش
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . شكرا الس�ید املس�شار، شكرا الس�ید املس�شار �ادي نقطع الصوت

  .ن��قل ٕاىل السؤال الثالث، ٔ�ن اس�هتلكت الوقت د�� الس�ید الوز�ر
ن��قل �لسؤال الثالث موضو�ه �ردي ٔ�وضاع قطاع الص�ة، السؤال 

  .�لفریق احلريك، تفضل الس�ید الرئ�س

  :ر الس�ید م�ارك الس�باعياملس�شا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�لرمغ من ا�هودات املبذو� �لهنوض �لقطاع الصحي، ورمغ توايل 

بقى ا�ططات و�سرتاتیجیات املتو�اة مهنا ملعاجلة �خ�الالت �لقطاع، ت 
اخلدمات الصحیة دون املس�توى املطلوب وال �س�توجب ٔ�ي طمو�ات 

  .وانتظارات وتطلعات املواطنني واملواطنات
بناء �لیه �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري املت�ذة لتحسني 
وجتوید اخلدمات الصحیة؟ ما يه اخلطوط العریضة �لمخطط الوطين 

  ومة الصحیة؟ املعول �لیه ٕالصالح املنظ �2025لص�ة 
  .شكرا

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

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

ٔ�وال، عفوا ٕاذا اكن ب��اتنا يش نقاش، اح�ا �اصنا نعرتفو مجیع ب�ٔن قطاع 
  . الص�ة یعرف مشالك، یعين الوز�ر ال خيفي ذ�

ناك جمهودات قمية كتدار م�ذ س�نوات ولكن ا�يل بغیت نقول هو ٔ�ن ه 
وا�يل �الت وا�د ا�مو�ة د�ل املؤرشات الصحیة تتحسن، وهاذ اليش 
��رتاف دويل، صايف هاذ اليش ا�يل بغیت نقول، یعين �اص كذ� وا�د 

  . املقاربة �لمیة ا�يل م�نیة �ىل مؤرشات
يف �لكمنا �ىل حصة أ�م والطفل، هناك وا�د العدد د�ل ا�االت 

الص�ة ا�يل يه تتحسن، م�ال العرض الصحي، یعين الیوم واش بالد� 
 30مايش يه هاذي  8د�ل املس�شف�ات �امعیة و�ادیة ل  5الیوم فهيا 

، �لتايل �اصنا هذه أ�مور لكها �شوفوها كذ� �2ام ا�يل اكنوا عند� 
  . �شوفو إالجيابیات فهيا

ة د�ل املزيانیة د�لو ب�ٔكرث القطاع د�ل الص�ة هذه الس�نة �یعرف ز�د
ملیون، مما س�ميكن من ال�رسیع  31ملیار و 16یعين ٔ�كرث من  %10.4من 

  .من الوترية د�ل �س��رات وإالجنازات د�ل املس�شف�ات
، وقلت ب�ٔنه يف ا�لجنة یعين املعنیة 2025صعب ٔ�ن نتلكم �ىل خمطط 

وضوع، مع العمل �لشؤون �ج�عیة ميكن ٔ�ن �كون هناك عرض يف امل
كذ� ٔ�ن قطاع الص�ة حيظى بعنایة د�ل �ال� امل� من �الل اخلطاب 
د�ل العرش ا�يل اكن ف�ه تو�ه واحض حول ٕاصالح اخ�الالت النظام د�ل 

حول ٕا�ادة النظر كذ� �شلك �ذري يف املنظومة الصحیة، " رام�د"
نضع  وهذا یعين يف صلب الرب�مج د�لنا، ا�ٓن �اص �یف ميكن ٔ�ن
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هندسة ��؟ ٔ�ش�نو يه القطائع ا�يل �اصها تدار الیوم �ش ميكن ندوزو 
من نظام ٕاىل نظام �ٓخر یت�اوز إالشاكلیات املرتبطة، �اصة �حلاكمة د�ل 

  القطاع؟
رس�ر  700، 2018- 2017يف ما یتعلق �لعرض الصحي، ف�قریبا يف 

شف�ات ال د�ل ٕاضايف ا�يل �زادت من �الل ف�ح وا�د ا�مو�ة د�ل املس� 
القرب وال ٕاقلميیة، مث كذ� التكفل �ملس�تع�الت یعين وا�د العدد د�ل 
الو�دات ا�يل تضافت، تنظمي مثانیة مصاحل �ویة لٕالسعاف، وٕا�داث 
مثانیة و�دات د�ل مس�تع�الت القرب، حظرية الس�یارات د�ل إالسعاف 

ا�يل " ء�"س�یارة من نوع  74كتعزز یعين س�نة بعد س�نة، هاذ الس�نة 
�ادي �زاد، بال ما نتلكمو �ىل الرب�مج د�ل تقلیص الفوارق ا�الیة ا�يل 

، مث ما 115وس�ی� د�ل التنقل، تنجزات فهيا  140ف�ه كذ� ٔ�كرث من 
 600س�ی�ٔيت ا�ٓن يف طور إالجناز یعين تقریبا مخس مراكز اس�شفائیة ب

 �ٓخره من رس�ر، مث ت�ٔهیل مس�شفى �وي وبناء مس�شفى ٕاقلميي، ٕاىل
مس�شف�ات القرب ا�يل هاذ الس�نة غیمت  5مس�شف�ات القرب ا�يل كذ� 

�س�مترار يف الف�ح د�لها، وهذا �ادي �سا�د بتحسني املؤرشات الصحیة 
يف مجمو�ة د�ل أ�قالمي واملناطق ا�يل مازال كتعاين ا�ٓن من نقص يف هاذ 

  .ا�ال
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .س�شار �لرد �ىل جواب الس�ید الوز�راللكمة �لس�ید امل 

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد شد
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
فعال ٔ�ن �یدار الك�ري ومن طبیعة احلال يف مجمو�ة د�ل ا�االت يف 

  . م�دان الص�ة، ولكن �اصو الك�ري
اح�ا فعال �ش غنقلو يف هاذ الغرفة وال يف ٔ�ما�ن ٔ�خرى املمثلني د�ل 

ساكن كنقلو املشالك احلق�ق�ة الواقعیة �ىل ٔ�رض الواقع، وكنبغیو فعال ٔ�ن ال 
ا�و� واحلكومة ٔ�ن تبذل وا�د ا�هود �ش ننقصو من الفارق د�ل 

  .املشلك ا�يل �اصل عند الساكنة �ىل مجیع املس�تو�ت
غن�ٔ�ذ ا�منوذج ا�يل كهنرضو �لیه هو املس�شفى اجلهوي ملدینة بين 

كام قلنا اكن �ميثل ثالثة دأ�قالمي دا� ٔ�صبح �ميثل مخسة مالل، املس�شفى 
دأ�قالمي، ولكن اك�ن ٕاشاكل، ٕاشاكل حق�قي وواقعي، اك�ن ٕاشاكل د�ل 

ٔ�لف م�صب يف مما خيص  4املوارد ال�رشیة، هاذ الس�نة ك�شوفو ب�ٔن اك�ن 
، ولكن �اصنا �شوفو مقابلها حشال �ادي یت�ال �ىل 2019مزيانیة 

وا�د، رمغ ٔ�ن العدد هزیل وضعیف ٔ�مام إالشاكلیات  التقا�د، هذا
  .احلق�ق�ة

فاش غهنرضو �ىل إالشاكلیة د�ل املمرضني اك�ن ٕاشاكل، فاش 

غهنرضو �ىل التق�یني اك�ن ٕاشاكل، فاش غهنرضو �ىل أ�طر إالداریة اك�ن 
ٕاشاكل، وهذا �یجر� هنرضو فعال ٔ�ن ال یعقل ٔ�ن شكون ا�يل �یوجل هاذ 

�ال فاش كهنرضو �ىل املس�شفى اجلهوي د�ل مدینة بين املس�شف�ات، م 
  . مالل، �ل الزوار هام فقراء ٔ�و ذوي ا��ل احملدود

يف مقابل هذا ٔ�ش كنلقاو؟ كنلقاو ممرضني �قصني، كنلقاو ٔ�طباء 
�قصني، كنلقاو ٔ�طر ٕاداریة �قصة، وكنلقاو حىت التجهزيات، ال یعقل ٔ�ن 

�د العملیة و�ی�ٔ�ذ مو�د د�ل س�نة، م�ال وا�د املریض �ا بغى ی�ٔ�ذ وا
ٔ�قل ما ميكن ی�ٔ�ذ، ی�ٔ�ذ س�نة ٔ�و س�تة ٔ�شهر ٔ�و مثانیة ٔ�شهر، تصور وا�د 
إال�سان �زل من اجلبل، من ٔ�زیالل من ٔ�عامق اجلبال وجيي و�ادي یلقى 

  .م�ال وا�د املو�د ا�يل �اصو �رجع
معلیة مع العمل ٔ�ن اكینة خطورة م�فاوتة، اك�ن خطورة فعال ا�يل �اصها 

مس�تع��، واك�ن �اص معلیات م�وسطة، واك�ن ا�يل �اصها فعال وا�د 
املدة زم�یة، هذا �یجر� هنرضو �ىل التجهزيات، ال یعقل ٔ�ن مس�شفى ف�ه 
جوج د�ل الساكنري، و�یوقع ٔ�عطاب فهيم تقریبا مدة د�ل ثالثة ٔ�شهر، ما 

ودي ميك�ش ٔ�ن مواطن ما عندو ال د�ل ال حىت �ا�ة، ونقولو لو �ٔ 
�اصك متيش ملص�ة �ارج املس�شفى �ش ميكن ٔ�نك د�ر وا�د الساكنري، 
مع العمل ٔ�ن هاذ �ل الساكنة ا�يل تیوجلو املس�شفى فقراء، ما ميك�ش ٔ�نه 
مييش �لساكنري لعند مص�ة �اصة، وال كنقولو �ادي متيش �سعى، يف 
ا نفس الوقت كنعطیوه مجمو�ة د�ل الت�الیل وكنقولو لو �ادي متيش، م

اكی�ش الت�الیل يف املس�شفى، �ادي متيش لت�الیل �ارج املس�شفى، هذا 
�ف�اللت، وهنرضو  - تیجر� ٔ�ننا هنرضو �ىل املس�شفى اجلهوي د�ل در�ة

  ...�ىل

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

السؤال الرابع وأ��ري يف القطاع الصحي، موضو�ه �خ�الالت اليت 
ة ا�وائیة �ملغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من تعرفها الس�یاس

  .الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  الس�ید الرئ�س،

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

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�سايس �لمنظومة الصحیة الس�یاسة ا�وائیة الناجعة طبعا يه مكون 

وللك نظام حصي �حج، السؤال د�لنا يه ٔ�ش�نو يه إالضافات ا�يل 
كتقدموها وا�يل كتقد�ا احلكومة الیوم يف جمال الس�یاسة ا�وائیة، و�الش 

  كتعمتد هاذ الس�یاسة ٕان و�دت؟ 
  .وشكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

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

ٔ�عتقد ٔ�ن سؤالمك اكن هيم ٔ�كرث املس�ٔ� د�ل �نقطاع د�ل أ�دویة، 
ولكن ٔ�ن� كتعرفو ب�ٔن هناك س�یاسة وطنیة دوائیة الیوم ا�يل فهيا وا�د 

  . ا�مو�ة د�ل احملاور
الیوم ترنكزو ٔ�وال �ىل لك ما یتعلق ٕ�صالح املساطر �ل�شجیع یعين 

ل أ�دویة وا�خول يف أ�دویة وتصنیع أ�دویة كذ� وطنیا، ال�سجیل د�
هناك س�یاسة كذ� ل�شجیع الصنا�ة الوطنیة ح�ث یعين لك ما ميكن ٔ�ن 

  .یصنع يف املغرب جيب تصنیعه
هناك كذ� ا�ك�اب الیوم �ىل ٕاصال�ات �ىل املس�توى القانوين 

ت ف� خيص ا�يل یعين حتسني وا�د العدد د�ل املؤرشا 17.04القانون و 
یعين التصنیع، التوزیع، التخز�ن كذ�، مث اجلودة د�ل أ�دویة والسالمة 

  .ا�وائیة
هناك الیوم ٕاشاكل ا�يل �اء يف سؤالمك املك�وب املرتبط �نقطاع 
أ�دویة، وهذه ظاهرة الیوم ٔ�صبحت �املیة وترتجع ٕاىل انقطاع �زوید 

يف صنا�ة أ�دویة، بعد  املؤسسات الصناعیة �ملواد أ�ولیة املس�تعم�
املرات انقطاع املنتوج �ىل املس�توى الب� املصنع ٔ�و هناك بعض أ�دویة 

  . ا�يل ما تیكو�ش لها ج��س
هنا كذ� الزم ما �شوفو ب�ٔن هناك حىت �ىل الصعید الوطين الس�یاسة 
ا�وائیة ٔ�و الربامج د�ل ا�تربات تت�ه الیوم حنو ٔ�دویة بیوتق�یة 

(biotechnologie) ومن ٔ��ل ٕانتاج أ�دویة البیوتق�یة، نظرا الرتفاع ،
  .الهوامش فهيا

هناك كذ� یوم دراسة �لنتاجئ د�ل �ٓ�ر املرسوم املتعلق بت�دید أ�مثنة 
د�ل أ�دویة، ا�ٓ�ر د�لو بطبیعة احلال كذ� �ىل التوا�د د�ل أ�دویة، 

مشكور�ن یعين �ىل تصنیع أ�دویة حملیا، مث هناك كذ� مقاربة ؤ�ن� 
قدم�یو وا�د املقرتح د�ل التعدیل كفرق �رملانیة مجیعها ف� یتعلق 
�لتخف�ض ٔ�و إالزا� ٔ�و احلذف د�ل الرضیبة �ىل القمية املضافة �ل�س�بة 

دواء،  �343لرشحية الثالثة والرابعة من أ�دویة ا�يل �متثل تقریبا وا�د 
  .ا�وائیة الوطنیة وهاذي مس�ٔ� ٔ�ساس�یة دا�� كذ� يف س�یاس��ا

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  . يف ٕاطار التعق�ب الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  الس�ید الوز�ر،

ٔ�وال �ل�س�بة لهاذ املقرتح التعدیيل ا�يل �ا به جملس املس�شار�ن كنمتناو 
ٔ�دویة، ٔ�نه م�ارشة ٕاىل مر ٔ�نه �كون عندو ا�ٓ�ر م�ارشة �ىل ا�مثن د�ل ا

ٔ�ن بعض املرات تیقدر ی��قص الرضیبة �ىل القمية املضافة وما ی��قصش 
  .ا�مثن د�ل أ�دویة

الس�ید الوز�ر، س�ٔلنامك عن الس�یاسة ا�وائیة وٕان اكن يف السؤال 
�لكمنا �ىل نقص بعض أ�دویة ٔ�ن هاذي �اصها �كون س�یاسة م�اكم� 

ش سولنامك، ٔ�ش�نو هو ٔ�وال من �ح�ة اجلودة، �اص وا�د الیقظة و�ال
  .ا�هود إالضايف، ٔ�ن طبعا عند� خمترب مشهود � �ىل الصعید العاملي

ولكن هاذ ا�هود �اصو یبقى م�تبع من طرف الوزارة و�اص �كون 
جمهودات ٕاضاف�ة �ش �كون عند� معایري دولیة، ملا ال �سا�د حىت 

 بعض ا�ول ا�يل ا�ٓن ا�تربات د�لنا الوطنیة ٔ�هنا تبدا تصدر يف اخلارج يف
تتطلب ٔ�نه �كون هاذیك املعایري معرتف هبا �ىل الصعید الوطين واكینة يف 

  .القانون
النقطة الثانیة د�ل الس�یاسة ا�وائیة يه التوفري د�ل أ�دویة، الیوم 

حىت يف طلبات العروض ا�يل كتد�رو �ل�س�بة  ،كتعرفو، الس�ید الوز�ر
موم�ة، وا�د العدد د�ل أ�دویة ا�يل اكینة لٔ�دویة د�ل املس�شف�ات الع

يف ا�لواحئ ا�يل مطلوبة وا�يل �ح�یا�ات د�لها رضوریة يف املس�شف�ات 
العموم�ة لس�نوات ما تت��ش، ما اكیناش، ٔ�ن ا�ترب ما بقا�ش تتعملها، 
وهنا �اص ا�و� يه ا�يل تد�ر جمهود، �اص الوزارة ا�يل د�ر جمهود مع 

�شوف �الش هذه أ�دویة ما بقا�ش تد�ل، ٔ�ن هاد هذه الرشاكت و 
اليش مرتبط طبعا �لعمل ا�يل ميكن تقومو به مع خمتربات �ش تد�ل هذه 
أ�دویة لبالد�، ولكن ٔ�یضا مرتبط �ٔ�مثنة د�ل أ�دویة، هاذي وا�د 

ما نقولش ٔ�� وا�د ا�هبر�ة ٕا�الم�ة حول النقص من .. الس�نوات اكن وا�د
د من أ�دویة، ولكن بعض أ�دویة ا�يل اكن ا�مثن د�لها ا�مثن د�ل �د

س�ن�مي وال يش  5وا�د (ضعیف وتنقص مهنا يش �ا�ة ضعیفة �دا ٔ�یضا 
وبعض ا�تربات ختلت حىت �ىل ٔ�هنا تبقى جتیهبا لبالد�، وهاذ ) �ا�ة

اليش �الق مشلك �بري �اصو یت�ل، ٔ�نه ال یعقل ٔ�ن أ�دویة ا�يل اكینة 
ٔ�ساس�یة د�ل املس�شف�ات العموم�ة ما كتد�لش، وراه يف الالحئة ا

الالحئة عندمك وراه كثرية �ملئات ا�يل ما اكیناش بال ما نتلكم �ىل أ�دویة 
 .ا�يل ٔ�صال ما اكیناش و�اص ا�هود یتعمل فهيا

مث ٔ�ن هذه الس�یاسة ا�وائیة يه تتعلق طبعا �لوزارة وتتعلق �ملهنیني 
بو وا�د ا�ور ٔ�سايس يف التوزیع د�ل أ�دویة، الصیاد� ا�يل هام تیلع 

�ٔ�مس راه اكن عندمه يش وقفة اح��اج�ة �ی�شاكو ٔ�نه ما اكی�ش وا�د 
النقاش ووا�د احلوار مع الوزارة، ٔ�ن �اص �كون وا�د العمل ووا�د 
ا�هود �ش �س�مترو يف العمل د�هلم لتوفري أ�دویة يف لك املناطق د�ل 

  .املغرب
، هذه الس�یاسة ا�وائیة و�ا كنتلكمو �لهيا �شلك �ام ولكن مث ٔ��ريا

ل�ست ذات ٔ�مهیة ٕاذا ما اك�ش التغطیة الصحیة الشام� يف بالد�، الس�ید 
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الوز�ر، غنبقاو حنك�و �لهيا دامئا ٔ�ن هذا هو أ�ساس مبا ٔ�ن املغاربة و�ا 
مرتفعة تنقص هلم ا�مثن د�ل ا�واء ال�س�بة د�ل املسامهة يف الص�ة مازال 

  . و�اص تغطیة حصیة شام�
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .الس�ید الوز�ر، ف� تبقى لمك من الوقت

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  الس�ید املس�شار،

ٔ�� ت�شكرمك �ىل هذا العرض ٔ�نه ف�ه مجمو�ة د�ل احملاور ا�يل كهتم 
  .الس�یاسة ا�وائیة الوطنیة

ف به من طرف م�ظمة الص�ة فعال عند� خمترب ا�يل هو معمتد ومعرت 
العاملیة، وكذ� من طرف ٔ�ور�، بالد� تعترب م�طقة ٔ�وربیة، یعين أ�دویة 

  .د�لنا �متيش مجلیع ٔ�حناء العامل
وهذه ش�بكة  10000املس�ٔ� د�ل الصیدلیات عند� حوايل ٔ�كرث من 

�مة �اصنا حنافظو �لهيا، وا�ٓن غند�لو يف نقاش مع املمثلني د�هلم �ش 
كن �شوفو �یفاش ميكن لنا جنعلو من هذه الش�بكة ٔ�داة ٔ�ساس�یة يف مي

إالصالح العمیق د�ل املنظومة الصحیة و�یف ميكن �سا�دو� يف التوزیع 
  .د�ل أ�دویة

  ..ٔ�ما هاذ اليش ا�يل �لكميت �لیه د�ل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة

�لسؤال املو�ه والوح�د لقطاع العدل، وموضو�ه الشهادة ون��قل 
إالداریة املتعلقة �لعقار �ري احملفظ، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 
الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة تفضل لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 

 .املس�شار

  :موالي ٕا�راهمي رشیفاملس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات السادة الوزراء،

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

 28الصادر يف  2.08.378من املرسوم رمق  18كام هو معلوم املادة 
املتعلق خبطة العدا� �شرتط  16.03بتطبیق ٔ�حاكم القانون  2008ٔ�كتو�ر 

رة من السلطة احمللیة، يف العقار �ري احملفظ احلصول �ىل شهادة ٕاداریة صاد
تؤكد من �اللها �ىل ٔ�ن العقار ل�س ملاك جامعیا و��س�یا ول�س من ٔ�مالك 
ا�و� و�ريها، وذ� ق�ل صیا�ة العدول لثبوت امللك�ة، لكن احلصول �ىل 

  . هذه الشهادة إالداریة یثري مجمو�ة من إالشاكالت عند التطبیق
جراءات املت�ذة من ٔ��ل ما يه التدابري واالٕ : �سائلمك الس�ید الوز�ر

  تفادي هذا إالشاكل واحلفاظ �ىل امللك�ة اخلاصة �لمواطنني؟
  .شكرا

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

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

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �ىل بغیت يف البدایة ٔ�ن ٔ�شكر 

  . هذا السؤال احملرتم
السؤال د��، الس�ید املس�شار، یعف�ين من اجلواب يف �دود 
مسؤولی��ا �وزارة العدل، العدول مطالبني ق�ل ما یعمل هاذ اليش �كون 
عندو ذیك الشهادة إالداریة، ٔ�ن هذا ف�ه حفاظ �ىل امللك�ة العقاریة، وف�ه 

�ىل أ�من العقاري يف البالد، وف�ه ٔ�یضا حرص �ىل ٔ�ن هاذ العملیة  حفاظ
  .تصان �لك الضام�ت

الشهادة إالداریة مايش من اخ�صاص ال وزارة العدل وال العدول، 
ولكن العدل ملزم �ش یطلهبا من الناس، فٕاذن اح�ا حریصني يف 

مشالك يف التوجهيات ٔ�نه العدول �متسكو هباذ املوضوع، ٕاذا اكن ت�ٔخر ٔ�و 
هادات إالداریة فه�ي ل�ست من اخ�صاص وزارة العدل وال ش �سلمي هاذ ال 

من اخ�صاص السادة العدول، واملساطر القانونیة واحضة يف هذا املوضوع، 
س�ٔثري ان��اه إالدارات  -تقد�را �لفریق �س�تقاليل ولهذا ا�لس  -و�ادي 

ا ميكن السادة العدول املعنیة ٕاىل معاجلة هذا املوضوع د�ل الشهادات، مب
  .من الت�اوب مع الطلبات املوضو�ة �لهيم يف ٔ�حسن ظروف

  .الس�ید املس�شار شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :موالي ٕا�راهمي رشیفاملس�شار الس�ید 
  الس�ید الوز�ر،

نة ٕادارات اح�ا بطبیعة احلال ميل ٔ��ر� هذا السؤال نعرفو ٔ�ن اكی 
م�عددة ا�يل م�د�� يف هذا املوضوع، والشهادة إالداریة املذ�ورة بطبیعة 
احلال تعين ٔ�ول يشء العدول، ا�يل هام مسا�دي القضاء، وهذه الشهادة 
إالداریة تلزم �ىل ٔ�نه مجمو�ة من إالدارات �رسل �لسلطة احمللیة املوافقة 

  .هناك امجلا�ات املعنیة و�ريها د�لها، هناك أ�وقاف، هناك املیاه والغا�ت،
ولكن هذه الشهادة إالداریة تثري ٕاشاكل، ٔ�ول يشء القانون املذ�ور ٕاىل 
اكن تیفرض الشهادة إالداریة فا�س�تور هو قانون ٔ�مسى، وا�س�تور یتلكم 
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عن حامیة امللك�ة اخلاصة، هذه الشهادة إالداریة يف مجموع  35يف الفصل 
ولكن يف اجلنوب �ٔ�خص جتهض هذا احلق  الرتاب الوطين اك�ن ت�ٔخرات،

ا�س�توري من ٔ�ساسه، �الش؟ ٔ�ن الشهادة إالداریة هبذه الطریقة ال 
ميكن احلصول �لهيا، ٔ�نه اكن هناك ٕادارة ا�يل �س�یري امل� اخلاص ��و�، 
وا�يل مفروض �ىل ٔ�نه القضاء ید�رها �ىل قدم املساواة مع املواطنني ف� 

، هذه إالدارة يه خصم، ولكن ما ميكن ند�رها يف خيص امللك�ة اخلاصة
نفس الوقت حمك، نفرض املوافقة د�لها �ش حتصل �ىل الشهادة إالداریة 
وهاذیك الشهادة إالداریة ا�يل يه الزمة من ٔ��ل احلصول �ىل ا�لف�ف 
العديل ٕالثبات امللك�ة، وٕاثبات امللك�ة رضوري �ل�س�بة �لتحف�ظ، رضوري 

  .ت�ل�س�بة �لتعرضا
ٕاذن احلصول �ىل الشهادة إالداریة يف هذه احلا� هو ش�به مس�تحیل، 
ولمك ٔ�ن تت�ٔكدوا الس�ید الوز�ر �ل�س�بة �لشواهد إالداریة، �ل�س�بة الس�مترار 

  .امل� املسمل �لمواطنني يف احملامك �بتدائیة يف أ�قالمي اجلنوبیة
 ونلمتسو ف�مك اح�ا� نلمتسو ف�مك، الس�ید الوز�ر، اجلدیة املعهودة ف�مك

كذ� �ىل ٔ��مك حترصو �ىل تطبیق القانون أ�مسى ا�يل هو ا�س�تور، وٕاىل 
اكن ٕاجراءات ٕاداریة ا�يل �اصها مراجعة �اصمك �راجعوها �حكومة، اك�ن 
قطا�ات وزاریة ٔ�خرى معنیة ولكن نتو�و لمك ٔ�ن� �ٔ�ساس، بطبیعة احلال 

�ىل ٔ�ن املبادرة جتي من  هذا السؤال یعين ٕادارات ٔ�خرى، ولكن �متناو
  .عندمك الس�ید الوز�ر

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا، ٕاذن �شكر الس�ید الوز�ر �ىل املسامهة يف هذه اجللسة

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن، وموضو�ه �زاید ٔ��داد 
القارص�ن امل�رشد�ن ا��ن جيوبون شوارع املغرب، اللكمة ٔ��د السادة 

ملس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، ا
  .تفضل الس�ید الرئ�س

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

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید الوز�ر،

  أ�خوات وإالخوة،
  الس�یدان الوز�ران،

   الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
یعا، س�� بعد اح�ضان ب��، ٔ�طفال الشارع هو صوت �سائلنا مج 

مؤخرا يف مرا�ش، �لمشاركة د�ل مدن بدون ٔ�طفال الشوارع، مفا يه 
الرؤیة؟ وما يه العزمية؟ ما يه هذه الرؤیة لطم�ٔنة ا�متع املغريب ا�ي 
ٔ�صبح یبيك مع هؤالء أ�طفال عندما �رامه يف وضعیة �ري ٕا�سانیة يف 

  الشوارع؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة �لس�یدة الوز�رة �لجواب �ىل السؤال

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید املس�شار احملرتم،
یتعلق �لطفو� وكذ� طبعا ٔ�نمت ٔ��رمت موضو�ا ذا ٔ�مهیة �لغة، لكونه 

ٔ�نه یتعلق ب�ٓفة، يه ومصة �ار يف ج�ني ا�متع �لك، مبا ف�ه املسؤولني و�ري 
  . املسؤولني

ا�ٓن هناك حتوالت يف ا�متع املغريب جعلت ٔ�ن الهجرة من القریة ٕاىل 
ممن جيدون ٔ�نفسهم يف الشارع �ایني من القریة،  %89املدینة جعلت تقریبا 

مجموع أ�طفال مايش �ري ا�يل �اي من القریة ولكن  من %5.6ومن ب�هنم 
كذ� ا��ن جيدون ٔ�نفسهم يف الشارع ٔ�س�باب اج�عیة، تفكك ٔ�رسي، 
هدر مدريس، �ريه من أ�س�باب اليت تدفع �لطفل ٕاىل هاته الوضعیة، 

سطات، وتلهيا �ة  - ؤ�ول �ة تعاين من هاته ا�ٓفة يه �ة ا�ار البیضاء 
  .احلس�مية -تطوان  –طن�ة 

السؤال ماذا نفعل ٔ�و ماذا س�نفعل من ٔ��ل ٔ�ن حند من هاته الظاهرة؟ 
ٔ�نمت تعلمون ٔ�ننا م�ذ س�ن�ني ٔ�طلق�ا الس�یاسة العموم�ة املندجمة محلایة 
أ�طفال، ويه عبارة عن مجمو�ة من الربامج اليت حتقق هاته امحلایة ابتداء 

ليك یع�ش الطفل طفولته، من الوقایة مث امحلایة مث توفري اخلدمات الرضوریة 
طبعا بت�ٔمني ا�متدرس وبت�ٔمني الص�ة، ولكن كذ� بت�ٔمني حضن ٔ�رسي 
رضوري، ٕاال ٔ�ن بعض أ�طفال جيدون ٔ�نفسهم �ارج هذه املنظومات 

  .الثالث وجيدون ٔ�نفسهم يف الشارع
��، هذه الس�یاسة العموم�ة الیوم تلزم�ا ٕ�رساء �از �رايب محلایة 

نة، ويه عبارة عن م�ظومة حامئیة �لطفو�، ت��خرط الطفو� يف لك مدی 
  .فهيا مجیع القطا�ات احلكوم�ة مبصاحلها اخلارج�ة ٔ�وال

�نیا، هناك مجمو�ة من اخلدمات اليت ت�ٔيت �رب ب��ات، مهنا الب��ات د�ل 
حامیة الطفو� ا�يل هام وا�د ا�مو�ة من الو�دات، وكذ� و�دات 

ا�يل اكینني قاللني واح�ا ت�ش�تغلو  (Les SAMU)التنقل د�ل إالسعاف 
ا�ٓن �ش �كونوا يف لك مدینة �ىل أ�قل �ش �یقومو ��ور د�هلم يف 

  .ٕاسعاف أ�طفال يف الشارع ٔ�و ٔ��ذمه من ٔ��ل ٕادما�م يف أ�رس
طبعا هناك �دة �رامج، حنن ن�ٔمل ٕان شاء هللا من �الل �ر�مج د�ل 

ا املصداق�ة د�لو والقوة د�لو مع مدن بدون ٔ�طفال يف الشارع وا�يل �د
ٕاطالق امحل� �رب ٕافریق�ا وكذ� بق�ادة مسو أ�مرية ال� مرمي، ؤ�یضا يف 
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ٕاطار هذا العمل الك�ري ا�يل تند�رو د�ل تزنیل الس�یاسة العموم�ة املندجمة 
  .محلایة أ�طفال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  الس�یدة الوز�رة،

يف احلق�قة ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �شجع لك م�ادرة ٕالیقاف هذا الزنیف 
ا�متعي، ال ٔ��د من املغاربة سوف �كون رافضا �لمسامهة، وحنن س�نظل 

  .دامئا مدمعني
الفریق �س�تقاليل یود ٔ�یضا ٔ�ن حيفز امجلیع ؤ�ن یطلب من الس�یدة 
الوز�رة �ىل مسامهة السلطات إالقلميیة �خلصوص حلرص وٕایقاف هذه ا�ٓفة 
كام �ربمت عهنا، مفن هنا ننوه ��هودات املبذو� من طرف مجمو�ة من 
السادة الوالة والسادة العامل ا��ن �سهرون دامئا �ىل املسا�دة و�ىل حماو� 

  .مبجمتعناالتلطیف من هذه الظاهرة والتقلیل مهنا، ٔ�ن هذا ميس 
ٔ�� ٔ�رى ؤ�� ٔ�سكن مبك�اس ومن هنا حنيي السلطة إالقلميیة مبك�اس 
ور�ال أ�من ا���ن ما ف�ئوا لیل هنار یبارشون و�سهرون �ىل حامیة 
وام�صاص هؤالء أ�طفال، سواء ٕار�اعهم ٕاىل ٔ�رسمه ٔ�و ٕاىل امل�ٓوي اليت 

  .ولصحهتم ميكهنا ٔ�ن حتتضهنم، بعیدا عن ٔ�یة ممارسة �يسء هلم وحلیاهتم
املطلوب، الس�یدة الوز�رة، واح�ا لكنا ید وا�دة، ٔ�ننا �سهر �ىل توفري 
هاذ امل�ٓوي، هاذ املراكز اليت ميكهنا ٔ�ن �سا�د �ىل مجع هؤالء أ�طفال، 
س�� ٕاىل اكن أ�طفال غر�ء �لوا لیجعلوا من املغرب مقرا لالنتقال ٕاىل 

، 14یث ال یت�اوزون ٔ�ما�ن ٔ�خرى �اصة ٔ�ور�، فهناك ٔ�طفال ٔ��داث، حب 
�ام، هذه ظاهرة �لكف�ا ما �لكفه حصیح، ولكن ٕ�رادتنا وبدمع من  16، 15

  .�ال� امل�، ف�ٔظن ٔ�ننا س�نوفق حبول هللا خلدمة إال�سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شكر الس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتا يف هذه اجللسة

ل وإالدماج املهين، وموضو�ه يل مو�ه لقطاع الشغاالسؤال املو 
الزنا�ات �ج�عیة املزم�ة جبهة ا�ار البیضاء الكربى، اللكمة ٔ��د السادة 

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

  :املس�شار الس�ید محمد ح�توم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
ا�ات �ج�عیة املزم�ة يف املغرب �سائلمك من �دید عن هذه الزن 

معوما، وخصوصا يف �ة ا�ار البیضاء، واملمتزية ٔ�ساسا �لهجوم �ري 

  املس�بوق �ىل احلر�ت النقابیة؟
  .وشكرا

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

  :وز�ر الشغل وإالدماج املهين ،الس�ید محمد ی�مي
  .ار احملرتمشكرا الس�ید املس�ش

�ىل لك �ال فالسؤال د�لمك �لكمتو �ىل وا�د العدد حمدد من 
الزنا�ات �المس، والعنرص املشرتك ب�هنا هو لكها فصل بعض أ�جراء �س�ب 
ار�اكب ٔ�خطاء جس�مية حسب املقاولني ٔ�و اجلهة املشغ�، يف �ني ٔ�نه 

یة النقابیة �ل�س�بة �لماكتب النقابیة كتعترب ب�ٔن أ�مر یعترب مساس �حلر 
  . واحلقوق �ج�عیة

ٔ�� اكن أ�مر �ل�س�بة �لوزارة التد�ل د�لها هو دامئا حلل هذه الزنا�ات 
وفضها، وهاذ التد�ل حمكوم مبسار قانوين وحمكوم �لصالح�ات اليت 
حيددها القانون لهذه الوزارة، ٕاما من �الل العمل ا�يل �یقوم به املف�ش 

لیات د�ل البحث واملصاحلة، وح�� یتعلق د�ل الشغل ٔ�و من �الل ا�ٓ 
أ�مر مب�الفات واحضة ٔ�حاكم القانون، فٕان مصاحل الوزارة حترر حمارض 
ا�الفات وحتیل �س�ة مهنا �ىل النیابة العامة ٔ�و يف بعض احلاالت فٕان 
أ�جراء یل��ٔون ٕاىل عرض �زاعهم �ىل القضاء قصد املطالبة حبقوقهم ويف 

ون �ىل التعویضات القانونیة املس�تحقة، وهو ما ینطبق بعض احلاالت حيصل
�ىل �دد من الزنا�ات الواردة يف سؤالمك، وبعضها مت الفصل ف�ه بتد�ل 

  .�از التف��ش
د�ل احلاالت، رمبا يف ٕاطار و�دة املوضوع  11بطبیعة احلال ٔ�نمت ذ�رمت 

و در� لو طرح �ا� �ىل �ا� اكن ميكن جناو�مك �ىل لك �ا� �لضبط ٔ�ش�ن
  .فهيا

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة لمك

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

هو يف احلق�قة اكن سؤ� �ٓنیا يف وق�ه، ولكن ملا ت�ٔخر ٔ�صبح سؤ� 
�اما عن احلر�ت النقابیة، ونت�ٔسف كذ� ٔ��مك مل تتفا�لوا ٕاجيابیا مع السؤال 

  .�ي طرح�اه أ�س�بوع الفائتا�ٓين ا
احلر�ت النقابیة، الس�ید الوز�ر، مكسب �رخيي حضت من ٔ��� 
احلركة النقابیة، و�ىل رٔ�سها إالحتاد املغريب �لشغل، ونصت �لیه لك 
ا�ساتري والقوانني ذات الص�، لكن لٔ�سف واقع احلال ینطق مبا هو 

ٔ�حضت ممارسة یوم�ة  خمالف ملا سطر �ىل الورق، مفضایقة العمل النقايب
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الطرد، تلف�ق ا�هتم واملتابعة حىت إالعتقاالت، البلط�ة : وتت�ذ �دة ٔ�شاكل
اليت وصلت �د الهجوم �ىل املقرات، فعدد املطرود�ن يف �ة ا�ار 

، ومست خمتلف القطا�ات املهنیة، من 544البیضاء و�دها وصل مؤخرا 
�و�ت، البناء، أ�خشاب احلدید، الت�ارة، ال�س�یج، املواد الغذائیة، الك

اليت س�بق ؤ�ن  "س��ل"مغرب ٕاىل �ٓخره، ینضاف ٕاىل ذ� م�ٔساة عامل 
  .�امل 800طردت 

هذا التضییق ٔ�صبح شامال و�اما يف لك م�اطق املغرب، نذ�ر مهنا ما 
  .�دث مؤخرا بتاور�رت والق�یطرة وطن�ة، والالحئة طوی�
النقايب ميارس �ىل تالحظون، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن الهجوم �ىل احلق 

مرٔ�ى ومسمع من السلطات، وتقولون، الس�ید الوز�ر، ٔ��مك تطبقون مدونة 
الشغل، واحلال ٔ�ن حىت مف�يش وزار�مك یُمنعون ٔ�ح�ا� من ولوج بعض 

م�ال وبعض املؤسسات، ففاقد اليشء ال " �ك�وبول�س"املناطق الصناعیة 
ییق، �ني تقول یعطیه، وحكوم�مك، الس�ید الوز�ر، �شجع �ىل هذا التض 

برضورة مراجعة مدونة الشغل ورضورة تق�ني ممارسة حق إالرضاب دون 
ٔ�ن تبذلوا ٔ�ي �د لتق�ني املفاوضة امجلاعیة وتعمميها، ٔ�نه �ادة تنظمي 

  .املفاوضة �س�بق تنظمي حق إالرضاب
ف�الرمغ من التوج�ه املليك ا�ي ورد يف خطاب اف�تاح ا�ورة 

التوافق حول مرشوع القانون التنظميي  حول رضورة 2015ال�رشیعیة 
لٕالرضاب، معدمت ٕاىل وضع املرشوع يف املسطرة ال�رشیعیة دون توافق، 
دون حوار ٔ�و �شاور ٔ�و حىت ٕاخ�ار، مع العمل ٔ�ن ٕاحصائیات وزار�مك تث�ت 

س��ه �دم ا�رتام وتطبیق  %70ٔ�ن �دد إالرضا�ت يف تدين ؤ�ن ٔ�كرث من 
س�تع�ال؟ ؤ��ن يه أ�ولویة ٕان مل �كن مدونة الشغل، ف�ٔ�ن هو و�ه �

املرونة يف "�دمة ٔ�ج�دة لوبیات الضغط اليت تدعو ٕاىل ما �سمیه 
، ويه اليت ال تعين ٕاال الهشاشة والعودة �ملغرب ٕاىل ٔ��م "ال�شغیل
  املوقف؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لوز�ر

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

غیيت حتمل املسؤولیة �لحكومة، ٔ�� نقول � ب�ٔن اك�ن وا�د مبا ٔ�نك ب 
ا�مو�ة د�ل �عتداء �ىل احلر�ت النقابیة ا�يل يه ما بنقابیة، وعند� ٕاىل 

  .بغیيت التارخي راه معروف واملعطیات معروفة
�ا�، ٔ�ما ٕاىل  �11ا� اكن �اص تبقى  11السؤال د�� طرحيت يل 

النقابیة �لك، احلكومة �ش�تغل يف ٕاطار القانون،  بغینا نتلكمو �ىل احلر�ت
يف ٕاطار املدونة، يف ٕاطار الصالح�ات ا�يل كتعطهيا احلكومة �لمدونة، ٔ�ما 
ٕاىل بغیيت يش �ا�ة ٔ�خرى، بغیيت احلكومة تد�ل لطرف لفائدة طرف 

�ٓخر هذا �ري ممكن وما اكی�ش وما عندو حىت يش ٔ�ساس قانوين، وال�م 
  .�جتاهد�� �سري يف هذا 

�ل�س�بة �لتوافق حول قانون إالرضاب اتفق�ا معمك ٔ�س�تاذ، يف ٕاطار 
احلوار �ج�عي، امسع يل ٔ�� كنت �ارض مع الس�ید رئ�س احلكومة، 
واتفق�ا �ىل ٔ�ساس ٔ�نه �ادي نبعثو لمك مرشوع و�ادي تدرسوه، امسح يل، 

�ت، راه صیفطت لمك، صیفطت لمك ٔ�� املرشوع د�ل القانون د�ل احلر
ؤ�� كنقول لمك، قول يل الرٔ�ي د�لمك ف�ه، مايش تقولو القانون التمكیيل 

  .د�ل إالرضاب ا�هت�ى هذا ال�م
هذا قانون تنظميي داز يف جملس وزاري، وٕاىل اكن ف�ه نواقص اح�ا 
مس�تعد�ن نقشوها، ٔ�ما ٕاىل ماكنتوش �غیني القوانني ا�يل كتنظم العمل 

  .قابیة مبا فهيا احلق يف إالرضاب فهذا ٔ�مر �ٓخرالنقايب وكتنظم احلر�ت الن
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثاين موضو�ه، واقع ال�شغیل مبناطق اجلنوب الرشيق 
�لمملكة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 

  .السؤال، تقدم الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  .م هللا الرمحن الرحمي�س

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
�ف�اللت اليت  -�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن واقع ال�شغیل جبهة در�ة 

یعرف ش�باهبا جهرة دامئة ومسرتس� حنو املدن الكربى، نظرا النعدام 
  .فرص شغل تلیق هبذه املنطقة اس��رات يف هذه املنطقة، ونظرا النعدام

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

�س�تف�د من �دد من الربامج املهیلكة اليت س�یكون لها دون شك �ٓ�ر ..
�ىل مس�تق�ل ال�شغیل، بعضها وطين، بعضها �وي من ق�یل مرشوع 

 الطرق القرویة وحمطة نور ورزازات، ت�ٔهیل ش�بكة الطرق و�لق مسا�
  . نور م�دلت، ٕاىل �ري ذ�

يف الربامج د�ل  �2019ىل س��ل املثال قانون املالیة احلايل س�نة 
د�ل امللیار د�ل ا�رمه،  4املؤسسات العموم�ة خصص اع�دات 

اع�دات �مة ٔ�یضا ف� یتعلق �لربامج القطاعیة، �اصة يف الفال�ة، يف 
، يف النقل، الرب�مج الوطين لتطهري السائل، الرب�مج الوطين التجهزي

�لنفا�ت املزنلیة، م�اه السدود، ولكها �رامج واس��رات من شاهنا ٔ�ن ختلق 
  .فرص الشغل
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هل س�س�تجیب �لخصاص؟ بطبیعة احلال دون شك ما اكی�ش يش 
ني وا�د ا�يل عندو وا�د املف�اح حسري د�ل الشغل �ادي حيل البطا� ب

عش�یة وحضاها ٔ�ن هذه كتحتاج ٔ�وال ملد�ل د�ل التمنیة اجلهویة، وهاذ 
  .التمنیة اجلهویة راه تنعرفو وا�د املرشوع یعين �بري و�بري

ٔ�یضا ف� یتعلق �الخ�صاصات د�ل الوزارة اح�ا ت�ش�تغلو مع اجلهة يف 
ٕاطار البعد الرتايب د�ل �رامج ال�شغیل �ش ند�رو م�ظومة �ویة 

دف حتسني قابلیة ال�شغیل �ى الباح�ني عن معل، ا�هنوض �لعمل �س�هت
امل�ٔجور، دمع ال�شغیل ا�ايت بناء �ىل �شخیصات �رابیة، ونعمل كذ� مع 
اجلهة �ىل وضع خطة م�عددة الس�نوات، ت�ٔ�ذ بعني �عتبار الرب�مج 

 5التمنوي اجلهوي تیكون الرب�مج د�ل ال�شغیل م�دمج فهيا، ووقعنا یوم 
، مذ�رة تفامه بني الوزارة وجملس �ة �ف�اللت �ريم ٕاىل دمع 2018ماي 

اجلهة ٕ��شاء املركز اجلهوي �ل�شغیل وتطو�ر الكفاءات، وضعنا فریق من 
اخلرباء هيدف ٕاىل مسا�دة اجلهة يف ٕا�داد الرب�مج اجلهوي، ؤ�یضا هيدف 

الشغل  ٕاىل تعز�ز قدرات الفا�لني اجلهویني واحمللیني يف م�اد�ن فرص
  .واخلدمات املقدمة �لباح�ني عن الشغل

اك�ن عندي املعطیات املتعلقة �لنتاجئ د�ل الربامج ال�ش�یطة العادیة، 
  .ٕاىل بغیيت نعطهيا � �ٓخر اجللسة ٕان شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة لمك

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  ر،الس�ید الوز�

�ة در�ة �ف�اللت ت�ٔيت �ىل رٔ�س اجلهات إالثىن عرش أ�كرث فقرا، 
اح�لت املرتبة أ��رية �ل�س�بة لالس�تفادة من الولوج ٕاىل اخلدمات 
أ�ساس�یة، هاذ اليش حسب التقر�ر ا�راسة اليت قامت هبا املندوبیة 

�ف�اللت تعترب  -السام�ة �لتخطیط، واليت �لصت ٕاىل ٔ�ن �ة در�ة 
مهنم یو�دون يف العامل القروي، ؤ�ن  79.4، 14.6 فقرا مبعدل ا�ٔكرث

صب�ب تدفق �س��رات لهذه اجلهة ضعیف �دا یعترب من أ�ضعف 
�ف�اللت تعترب قاطرة  -�ل�س�بة لبايق اجلهات أ�خرى، �لام ٔ�ن �ة در�ة 

، يف ٕانتاج ا�مثور، قاطرة يف ٕانتاج الس��، قاطرة يف الس�یا�ة جبمیع ٔ�شاكلها
ة وا�يل تتحتل مراتب �لیا يف ؤ قاطرة يف املوارد ال�رشیة املؤه� والكف

ا�راسة، لك هذه املدخرات الطبیعیة وال�رشیة موجودة يف اجلهة، ولكن 
  ٕاىل ٔ�ي �د ٔ�هنا ت�س�تف�د مهنا؟ 

ٔ�كرث من هذا وذاك، اجلهة تتوفر �ىل مدخرات �ىل خمزون معدين هام 
  .م�نو�ة ٕاىل �ٓخره من مجیع أ�صناف وأ�نواع، ٔ�جحار

املطلوب، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن تقام يف هذه اجلهة اس��رات تفي 
�لطلبات املتعددة د�ل هاذ الش�باب، ح�ث ترنجعو �لتقار�ر تنلقاو ٔ�ن 
معدل البطا� يف هذه اجلهة ضعیف، ضعیف �الش؟ ٔ�ن �ل الش�باب 

وفر�  حصیح ٔ�ن يف إالحصائیات �ادي نلقاومه ضعیف، ولكن ٕاىل. �هياجرو
  .لهاذ الناس هذو مجمو�ة د�ل �س��رات �ادي نلقاو وا�د ال�س�بة مرتفعة

  الس�ید الوز�ر، 
كام ذ�رمت ق�ل  -حصیح ٔ��مك وقعمت مذ�رة تفامه مع ا�لس اجلهوي، ا�يل 

ولكن اح�ا تن�ساءلو، عند� اس��رات، �ائد هذه  - قلیل يف اجلواب د�لمك 
و اجلهة؟ حشال ك�س�تافد م�و املناطق ا�يل �س��رات حشال ك�س�تافد م�

  كتو�د فهيا هذیك �س��رات؟ 
اح�ا بغینا ن�ساءلو، عند� اس��رات د�ل ا�متر �مة �دا، اس��رات 
د�ل املعادن �مة �دا، لٔ�سف حىت هذه املوارد هذه تصدر �ارج اجلهة، 

اتنا بال ما دی�الش ما حن�سوش املعامل واملصانع يف اجلهة و�س�تافدو ول 
هياجرو يف نفس املنطقة؟ و�رمغو املس�مثر�ن �ش خيصصو وا�د ال�سب 

  .د�ل الشغل ٔ�بناء اجلهة، نف�حو الولوج�ات لهذه اجلهة
ٔ�نت تتلكم لنا �ىل الطرقات ٕاىل �ٓخره، ٕاىل ٔ�ي �د هذه الطرقات ا�يل 

  ت��لكمو �لهيا د� تفي �لغرض؟ 
  ..ق إال�راد والتصد�راملس�مثر�ن �ی�شاكو من البعد عن م�اط

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

 .ف� تبقى لمك من الوقت

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ٔ�� غنقول �، الس�ید املس�شار، ميكن �كون م�فق معك �ىل لكيش 
هاذ اليش، ولكن راه هاد اليش تیخصو تدبري، �اص �زلو اجلهویة، �اصنا 

ذج التمنوي ا�يل هو مطروح الیوم، والیوم التو�ه العام هو نفكرو يف ا�منو 
ٔ�نه فعال �یخصنا كفى من ٔ�نه راه اك�ن �ري ذوك اجلهات الكربى ا�يل 

ٔ��  -اس�تفادت وهللا �زیدها ومازال �اص �زیدها، ولكن �اصنا نن�هبو 
�اصنا نن�هبو �لجهات ا�يل يه شویة بعیدة ومقصیة و�اصنا ند�رو  - معك 

ج�ات، والربامج ا�يل كندا�ر �لهيا الیوم املشاریع الكربى ا�يل دارت لها الولو 
يف اجلهة و�اص مازال كذ� �متيش يف �جتاه ا�يل تتقولو، وهذا هو 
التو�ه د�ل احلكومة والتو�ه د�ل �ال� امل� ح�� د�ا ٕاىل تفعیل اجلهویة 

یعا و�شوفو هذا ود�ا ٔ�ن نعید البناء ا�منوذ� التمنوي و�اصنا نفكرو ف�ه مج 
  .أ�فق ا�يل تتلكمو �لیه الس�ید املس�شار احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه ٕاىل قطاع الشؤون العامة واحلاكمة، وموضو�ه 
�سق�ف ٔ�سعار احملروقات، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

 .ئ�سأ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید الر 

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
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  شكرا الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة والسادة الوزراء،

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

ٔ�زول، بعدما ٔ�قدمت احلكومة �ىل حتر�ر ٔ�سعار احملروقات ٔ�بدى املواطنون 
السوق ا�ولیة  و�دد من الفا�لني �ق�صادیني ختوفهم من ت�ٔثري تقلبات

�لبرتول �ىل ٔ�سعار احملروقات وانعاكس ذ� �ىل القدرة الرشائیة، وٕاكجراء 
وقايئ و�دمت �حكومة ��لجوء ٕاىل �سق�ف ٔ�سعار احملروقات، �سائلمك 

  .الس�ید الوز�ر احملرتم عن م�ٓل هذا إالجراء؟ وشكرا

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

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

ال�سق�ف ما معناه احلد من الرحب من هامش ا�يل �یدیو الرشاكت، 
ند�رو �حلوار ٔ�حسن ما ند�رو �لسلطة، السلطة بیدینا ا�ٓن قلنا �لمجمتع 

�ف �ادي ند�ر س�ن�مي لو معلت ال�سق  60هاد الرشاكت �اص خيفضو ب 
س�ن�مي وال ال، ٕاذا ما  60س�ن�مي، ا�ٓن ت�شوفو واش طبقو ذیك  60

طبقوهاش اح�ا معمك، ٕاذا ما طبقوهاش �سقفو، هذا و�د �لمواطنني 
املغاربة بیدینا ما اك�ن حىت مشلك، ولكن ٕاذا ا�رتمو هاد اليش اح�ا ا�متع 

ما قدیناش داحلوار ٕاذا قدینا �ىل احلوار �ادي نوصلو ملس�توى مز�ن 
  .�ادي �س�تعملو السلطة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

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

ش كن�ربمك د� بيل ما نقصوهش، �كونو واحضني، هاهاد اليش ما شف�
نهبو به ٔ�نه هاد ولكن يف إالطار العام بغینا �رجعو ذاك اليش ا�يل كنا ك 

موضوع احملروقات ��ات ٔ�ظن ٔ�نه فشل ملا مسي ٕاصالح املقاصة ا�ي هو 
  .يف احلق�قة والواقع �یورینا هاد اليش تفك�ك املقاصة

الزتمت احلكومة ٔ�هنا تت�ذ التدابري املوا�بة لكام اختذت قرار هيم تفك�ك 
روقات وختلیو املقاصة، هاد اليش ما شف�اهش، رفع ا�مع وحتر�ر ٔ�سعار احمل

  .وهو مغلوب �ىل ٔ�مرهاملواطن و�ا لو�ه مع السوق وتقلباهتا 
ملا كنا نطرحو ٔ�س�ئ� هنا يف املوضوع، احلكومة اكنت تت�اوبنا املواطنني 

 .قابلني، هذا غریب

الغازوال، الس�ید الوز�ر، املازوط جيب ٔ�ن یعترب مضن املواد أ�ساس�یة 
ة �لك يشء، ميل یزتاد املازوط تیزتاد �لمغاربة، لكونه � �القة �ري م�ارش 

النقل، ميل تیزتاد النقل تیزتاد لك يشء، ولكن املشلك هو ٕاىل �زاد 
البرتول تزتاد أ�سعار وٕاىل هبط البرتول ما ت��قصش أ�سعار، هذا هو 

  .إالشاكل، هذا هو إالشاكل، ومن بعد ميل تید�رو هاك تتقولو لنا املنافسة
�لك رصا�ة هل لمك تصور ٕاىل طلع البرتول  قولو يل، الس�ید الوز�ر،

دوالر، وهو ممكن، �یف س�تكون أ�سعار؟ هذیك ريب  100د� ٕاىل 
  .�سرت

لتفادي ٔ��ر خطرية �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني و�ىل �ق�صاد 
الوطين، نطالبمك، الس�ید الوز�ر، ب�سق�ف أ�سعار كام و�دمت، ٔ�و لنا 

ىل فشل، يف احملروقات، ما ت��ذا�رش �ىل اقرتاح �ٓخر ٔ�ن نقر ؤ�ن تقرو �
يش �ا�ة ٔ�خرى، يف احملروقات، تنعتربو املازوط، كام قلت، مادة 

  .ٔ�ساس�یة، ٔ�ن نقر �لفشل يف هذا الباب والرجوع ٕاىل املقا�سة
س�ن�مي؟ راه  60قولو لنا، الس�ید الوز�ر، مىت س�مترون ٕاىل القرار ٔ�نه 

ر ٔ�س�یدي حلسن هللا �رمح ما اكیناش، ما شف�اهاش، ٕانتاغ مادرا�سك
  .الوا��ن

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

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

  . ومنش�یوا ت���ٔ�یت ٔ�نفخ صربانن�ت
شوف ٔ�� ما فهم�ش واش ٔ�نت ا�يل تتلكم وال احلزب د��، ٔ�ن 
الرب�مج د�ل احلزب د�� وهللا ٔ�س�یدي ٕاىل قریتو، وهللا العظمي �ون 
عرفت غتحط السؤال حىت جنیبو، �ش نفض�ك �ىل هاذ ال�م، 
�الش؟ انتوما مع �س�مترار يف ٕاصالح صندوق املقاصة �اطیهنا ��� 
�ىل الورق، ٕاذن ما تقول ل�ش �رجع الیوم، ؤ�� ت��لكم �ىل احلزب، وهللا 

ٕاىل ٔ�نت ا�يل تتكذب دروك، ٔ�� تن�لف، شكون ا�يل تیكذب �ىل  العظمي
  .املواطن؟ هللا هيدیك

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
هللا �رىض �لیك، الس�ید .. الس�ید الوز�ر �اوب، وقف الوقت اليس

  .الوز�ر، اك�ن سؤال �اوب

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

  و هو ٔ�� تن�اوب شكون ا�يل قاطعين؟ ٔ�� ا�يل قاطعتو؟قولها ل

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
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 .ٔ�� ضابط اجللسة، ولكن هاذ النقاش الثنايئ
نقطة نظام، هللا �ريض �لیمك، هللا �ريض �لیمك، هللا �ريض �لیمك، 

  .�لینا �سريو اجللسة، تفضل

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

ة مؤطرة �لقانون، مؤطرة �لنظام ا�ا�يل د�ل ا�لس، اح�ا يف �لس
الوز�ر ميل اكن ت��لكم كنا ت�سمعو لیه، املس�شار ميل اكن ت��لكم ت�سمعو 
لیه، �ش نوضو وند�رو هاذ املقاطعات ا�يل ما عندها حىت يش ٔ�ساس، 

  .هذا �ري مق�ول الس�ید الرئ�س وهذه املسؤولیة د�لمك
�هتمو فهيا وز�ر يف حكومة �لكذب، هذا  �نیا، �س�تعملو مصطل�ات

�ري مق�ول، ؤ�� تنطالب الس�ید املس�شار �ش �سحب هاذ اللكمة، ٔ�نه 
  . مايش معقول �ش �هتمو وز�ر �لكذب

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .هللا �رىض �لیك، هاذ اليش مايش يف ال�س�یري، املالحظة د��

  .هللا �رىض �لیمك، هللا �رىض �لیمك. تفضل

  :س�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوزامل 
ٔ�� قاطعت، حصیح الس�ید الوز�ر ٔ�ن هذه ا�ٔكذوبة، ؤ�ؤكد �لهيا، قد 
خرجت �ىل لسان رئ�س احلكومة سابقا وج�نا قدامو الرب�مج احلكويم 

ا�ٔكذوبة د�ل حزب أ�صا� واملعارصة، ا�يل ٔ�ثب��ا اخللو د�لو من هاذ 
  .غاربةوكن�ٔكدوها الیوم، هذا كذب �ىل امل

هاذ الرب�مج در�ه اح�ا مايش هو ا�يل دارو، هيرض �ىل �ر�جمو ما 
هيرضش �ىل الرب�مج د�ل ٔ�قرانو يف أ�صا� واملعارصة، هرض �ىل 

  .الرب�مج د�� مايش الرب�مج د�ل أ�صا� واملعارصة
امسح يل هذا كذب، هذا كذب، كتكذبو �ىل املغاربة، ما لق�تو ما 

بة، ساالو لیمك الكذوب، بقات لیمك �ري هاذي، حشومة �لیمك، تقولو �لمغار 
  .حشومة �لیمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .هللا �ريض �لیك
  .دقائق 5ٔ�رفع اجللسة ملدة 

        �س�ت�ٔنف اجللسة، هللا �ريض �لیمك، اليس ش�یخي، إالخوان،
)La régie ( رد �لوز�ر من الصفر، الس�ید الوز�ر بدا من أ�ول، تفضل

  .مةاللك

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ٕایوا �اله س�یدي، إالخوان هللا خيلیمك، ٔ�� قلت لیه یبدا من الصفر، 

  .یبدا اجلواب من الصفر، تفضل الس�ید الوز�ر

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

دا�يش . �ىل ٔ�ي �ال ٔ�� ما �اد�ش ند�ل يف نقاش اك�ن وال ما اك�ن
�ادي جنیب ٕان شاء هللا يف الوقت املناسب و�ادي ند�رو يف املوقع، ها 
هو اك�ن، ولكن ا�ٓن �ش ما نزتایدوش، احلكومة مسؤو�، ٕاىل بغیت ند�ر 

لها يل، ٔ�� قو�هتا ؤ�� غنختار �سق�ف ما �اد�ش ن�س�ىن يش وا�د یقو 
الوقت املناسب ٔ�ن الوقت ٔ�� ا�يل تنختارو ما �اد�ش خيتارو حىت يش 

 60وا�د يف بالصيت، واملواطن ٔ�� قلهتا وت��حمل مسؤولیيت، قلت هلم 
وعندي اج�ع هنار امجلعة �ش �شوف واش تطبق هاذ ...  س�ن�مي يه ا�يل

ا أ�خ�ار من لك �ة، والبارح كنت اليش وال ال، وعندي �س تیجیبو لن
  .يف فاس ودا�يش ت��صل �لرشاكت

ٕاذن هاذ اح�ا قاميني �لواجب د�لنا، ٕاىل ما شف�هياش ا�يل ما بغاش 
�شوف مايش شغيل ٔ��، ا�يل ما بغاش �شوف ا�يل ما عندوش نظاظر 
تنقول � عطیين صور الرشكة، صور الرشكة راه تیكون لیصانص تیكون 

تزنیدو  9.25حىت ل  �9.23شوفو احملمدیة �اصو یوصل ل املازوط، ت 
)Transport ( وا�ا �كون يف تنغري �كون يف ٔ�زیالل، تزنید
)Transport (وت�شوف واش نقص وال ما نقصش.  

هاذ اليش �اصمك تعرفوه، �غیني جني �لجنة �رشح لمك �یف تند�رو 
الرضائب، زائد  یوم زائد 15ٔ�ن هاذ اليش راه اك�ن ها هو، املعدل د�لو 

عندي ا�مثن ) les petites taxes(درمه د�ل التخز�ن زائد ذوك  150
س�ن�مي يه ا�يل  60یوم�ا، �ش ما یزتایدش �لیا حىت وا�د ٔ�� �ارف ب�ٔن 

  .�اص یزنلو
ٕاىل عندمك يش معطیات، ا�ٓن �ايل، حىت ا� تنقول �ايل، واش �ري 

لكن �ايل يف بالصة والناس ٔ�نت ا�يل تتقول �ايل؟ حىت ٔ�� تنقول �ايل، و 
املغرب ت�رشي ) (barèmeت�شوف ) l’internet( تی�لطو �مييش يف

) barème(املازوط ولیصانص املصفي، وٕاىل اكن تقریبا اك�ن بعد املرات 
 %33ٔ�كرث من  600هذاك تیكون ب  400طن د�ل اخلام ب  تیكون

د عندك ما ٔ�ن ممكن �كون أ�زمة يف املصفاة، ها البرتول اخلام موجو 
اكی�ش ال سامري ما اكی�ش احملمدیة، ٕاذن ت�رشیو اخلام هذا ا�يل �ايل، �ايل 

  .�املیا، ٕاذن �ش ما �كذبوش �ىل املواطنني
وابغیتو يش وا�د ی��ع لمك لیصانص فابور وال رخ�ص؟ راه حىت وا�د 

، )station(س�ن�مي �ىل ا�ٔكرث بني الرشكة وبني  70الرحب حمدد . ما جيي
ا ب��اهتم وموالني السطاس�یو�ت تیغوتو دروك ٔ�ن كثارو، والو تیقسموه

تی��عو قلیل، ٕاذن الرحب د�هلم اخنفض، راه هاذ اليش تنطبقوه راه لق�ناه من 
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 2015واملغرب مطبقو ومىش �لیه، ٔ�� تنطبق هاذ اليش د�ل  2009
ولكن  وا�متع دا�ر ف�نا الثقة، ٕاىل ما بغیتوش تد�رو ف�نا الثقة هذا شغلمك،

اح�ا تن�اطبو ا�متع، وا�متع هو ا�يل �ادي حياس��ا مايش يش وا�د �ٓخر، 
  ..انتوما خطا�مك خطاب م�افس، م�افس

  :الس�ید رئ�س اجللسة
هللا �ريض �لیك أ�خ، الس�ید املس�شار، الس�ید املس�شار، هللا 

  .�ريض �لیمك، تد�رو لنا املشالك

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

  .الشغب اخلاوي راه املغاربة ما بقاوش دا�ر�ن ف�مك الثقة، صايف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

شوفو يل الوقت هللا �ريض ) Régie(شوف واش تبقى يش وقت، 
  .�لیمك

ٕاذن �ٓخر سؤال مو�ه لقطاع الت�ارة اخلارج�ة، وموضو�ه تق�مي ٔ��ر 
رسوم مجر�یة �ىل م�تو�ات ال�س�یج وأ�ل�سة،  إالجراء القايض بفرض

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، 
  .تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید الصو�ري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  وز�رة،الس�یدة ال

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
بدایة ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب �مثن القرار احلكويم 
الرايم ٕاىل فرض رسوم �س�ترياد �ىل م�تو�ات ال�س�یج وأ�ل�سة املصنعة 

التبادل احلر، وخصوصا �ر�یا، وا�ي  ببعض ا�ول اليت �ربطنا هبا اتفاق�ة
  .�اء جتاو� مع السؤال ا�ي س�بق ٔ�ن طرح�اه لمك الس�یدة الوز�رة احملرتمة

وٕاذا اكن هذا إالجراء امجلريك قد مكن قطاع ال�س�یج من اس�تعادة 
بعض من �اف�ته �الل هذه الس�نة ؤ��اد هیلكة م�ظوم�ه، فٕانه �ملقابل مل 

مس�توى تطلعات مقاوالت ال�س�یج �ملغرب،  �كن ا�ٓ�ر املرتتبة عنه يف
م�افسة القطاع �ري املهیلك : وذ� بفعل تد�ل �دة عوامل، من ٔ�مهها
  .وا�هتریب، ا�ي یمت �رب نقاط �دودیة خمتلفة

هذا �ٕالضافة ٕاىل �س�ترياد �مكیات �دة خضمة، مما �شلك هتدیدا 
 وقت قریب خطريا الس�تقرار واس�متراریة مقاوالت ال�س�یج اليت اكنت ٕاىل

  .حتقق ٔ��ىل رمق من صادرات اململكة ٕاىل اخلارج
فواردات أ�ل�سة الرت�یة شلكت يف بدایة توق�ع اتفاق�ة التبادل احلر مع 

فقط من مجموع وارداته من هذا الب�، يف �ني قفزت ٕاىل  %16املغرب 
  .بعد س�نوات قلی�، مما ٔ�دى ٕاىل ٕاغراق السوق املغريب هبا 40%

  ة احملرتمة، الس�یدة الوز�ر 
ٕان م�اس�بة طرح�ا لهذا السؤال �اء بعد ٔ�ن الحظنا حمدودیة �ٓ�ر ٕاجراء 
فرض رسوم مجر�یة، ح�ث ما زالت �ٓ�ر إالغراق �دیة �شلك �بري، ٕاذ ٔ�ن 

  .م�تو�ات ال�س�یج الرت�یة والصی��ة ما زالت �س�تحوذ �ىل السوق الوطنیة
مجلريك �ىل ومن هذا املنطلق، نطالب احلكومة �متدید إالجراء ا

الواردات من ال�س�یج وأ�ل�سة �متكني القطاع من موا�ة الت�د�ت وتقویة 
تنافس��ه مع موا�بته ٕ�جراءات موازیة لتقویته �رب ختف�ض لكفة إالنتاج 
املرتفعة، وهو ما جير� �ل�دیث عن املواد أ�ولیة اليت تد�ل يف صنا�ة 

ريادها من اخلارج، واليت اليت یمت اس�ت) les intrants textiles(ال�س�یج 
  .�شلك �س�بة ال �س�هتان هبا من لكفة إالنتاج

ومن هذا املنطلق، ودعام لتنافس�یة قطاع ال�س�یج وأ�ل�سة، فٕاننا 
نطالب ٔ�ن �س�تف�د هذه املواد من إالعفاءات امجلر�یة، �ٕالضافة �مع 

  .�بتاكر وموا�بة التطورات اليت تعرفها السوق ا�ولیة يف هذا ا�ال
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة � الس�یدة اكتبة ا�و�

ا�و� �ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة  ارق�ة ا�رمه اكتبةالس�یدة 
  :و�ق�صاد الرمقي ملكفة �لت�ارة اخلارج�ة

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

ا�يل �یعىن �ٔ��س�ة قطاع  ٔ�وال الشق. سؤالمك اكن ممتحور �ىل شقني
أ��س�ة وأ�ل�سة يف املغرب ؤ�یضا الشق ا�يل ف�ه ا�هتریب، ؤ�� م�فقة 

ب�ٔن هذا قطاع ح�وي وٕاسرتاتیجي �ل�س�بة �لمغرب ا�يل هو  %100معك 
من  %35من العامل يف املغرب و�ميثل ٔ�یضا  %4قطاع الصنا�ة، �ميثل 

  .�2016ل�س�بة ٕالحصائیات العام� الصناعیة الوطنیة �ل�س�بة �لمغرب 
هذا ٔ�یضا �ري فقط �لتذكري ٔ�ن �یف ما ذ�رتو ب�ٔنه هناك اخ�الالت 
ا�يل حلقت هبذا القطاع، ويه اخ�الالت ا�يل كمتثل ٔ�یضا يف الواردات ا�يل 
كتجي من امل�ش�ٔ الرتيك، �اصة أ��س�ة وأ�ل�سة، لٔ�سف ٔ�ن هذه 

ه فالسؤال د�لمك هو ٔ�ن كام ٔ�رشمت لی %200الواردات ا�يل تقریبا فاقت 
ا�يل د�لت الواردات الرت�یة �لتنافس مع الواردات احمللیة، لٔ�سف  200%

ٔ�ن هذا ٔ��ل �الق�صاد وال�س�یج الوطين، ٔ�یضا ٔ��ل لٔ�سف حىت اكن 
، 2016- 2013هناك ت�ٔثري �ىل م�اصب الشغل، عند� ٕاحصائیات د�ل 
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�س�ة م�صب شغل ا�يل لٔ�سف ٔ�هنم ترضرو من قطاع ا�ٔ  46000
وأ�ل�سة ن���ة �لتنافس�یة �ري الرشعیة لبعض أ��س�ة الواردة من بعض 

  .ا�ول، مهنا �ر�یا
ٔ�یضا كنعرفو ب�ٔن هاذ اليش �اود �ين اكن عندو ٔ�یضا بعض التداعیات 
أ�خرى ا�يل اكنت تنافس�یة من هاذ الواردات، كتجیب ٔ�سعار م�خفضة 

ضا اس�تفدات من اتفاق�ات لٔ�سف �ل�س�بة لٔ�سواق احمللیة املغربیة، ٔ�ی
  .التبادل احلر مع املغرب ا�يل اكنت فهيا تفضیلیة �ل�س�بة لٔ��س�ة وأ�ل�سة

لٔ�سف ٔ�ن هذا لكو رض �ل�س�یج الوطين ٔ�كرث ما نفعنا، و�� اح�ا 
ارت�ٔینا ند�رو هاذ التدبري أ�ول ؤ�ن� ذ�رتو ب�ٔن بغیتو تدبري �ين، اكن تدبري 

طولناه ومددهنا ٔ�یضا �ل�شاور مع اجلهات س�نة  2019ل  2018ٔ�ول من 
ا�مل د�لو هو ٔ�ربع س�نوات،  2021ل  2019الرت�یة �ش �كون من 

وا�ٓن �ادي ميكن املغاربة ب�ٔهنم �ادي شویة یطورو من ال�س�یج ومن هاذ 
 .القطاع التمنوي ا�يل يف بالد�

ق�مي، ٔ�یضا نقدر نقول ب�ٔننا الیوم �ل�س�بة لنا ٕاىل كنا كهنرضو �ىل الت 
، د�ل �زي 2017فاح�ا وقعنا �ىل هاذ االتفاق�ة ٔ�و ال هاذ التدبري يف ینا�ر 

ٔ�شهر  7یوم بعد التوق�ع، مفا كنظ�ش ب�ٔن ٔ�قل من مدة  200التنف�ذ م�ارشة 
ممكن ٔ�ننا نتلكمو �ىل وا�د التدبري ٔ�و ال نقدرو نقولو ب�ٔن اكینة نتاجئ ا�ٓن راه 

داء ا�يل �اتنا من قطاع أ��س�ة يه ا�ٓن، ولكن كنقدرو بناء �ىل أ�ص
واملصنعني املغاربة احمللیني ب�ٔن هناك ت�ٔثري ٕاجيايب �ل�س�بة لهاذ القطاع، وا�يل 

  .خفض �ىل أ�قل ولو �شلك �س�یط �ىل هاذ القطاع احلیوي يف املغرب
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا�هت�ى، صايف.. يف ٕاطار التعق�ب، ما تبقى لمك من الوقت ٕاذا

  .شكر الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا القمية يف هذه اجللسةٕاذن � 
  .رفعت اجللسة


