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   204رمق اجللسةحمرض 

 م(.9102 فرباير 5هـ )1021 جامدى ال وىل 19 ثالاثءال : التارخي

 لرئيسامس ، اخلليفة اخلالصويري امحليداملستشار الس يد عبد : الرئاسة

 .اجمللس

بتداء من الساعةوست وثالثون دقيقةتان ساع : التوقيت  دلقيقةاو  ثالثةال  ، ا 

 .بعد الزوال العرشين

 ال س ئةل الشفهية. ناقشةم : جدول ال عامل

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

 امحليد الصويري، رئيس اجللسة: عبداملستشار الس يد 

 بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 .أ علن عن افتتاح اجللسة

 السادة أ عضاء احلكومة احملرتمون،

 ت،الس يدات املستشارات احملرتما

 السادة املستشارون احملرتمون،

من ادلس تور، ووفقا ملقتضيات النظام  200معال بأ حاكم الفصل 

ادلاخيل جمللس املستشارين، خيصص اجمللس هذه اجللسة ل س ئةل 

 الس يدات والسادة املستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا.

وقبل الرشوع يف تناول ال س ئةل الشفهية املدرجة يف جدول ال عامل، 

عطي اللكمة للس يد ال مني ال طالع اجمللس عىل ما جد من مراسالت أ  

عالانت.  وا 

 تويزي أ مني اجمللس: أ محداملستشار الس يد 

 بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

ىل غاية يوم الثالاثء   5ابلنس بة لعدد ال س ئةل اليت توصلت هبا الرئاسة ا 

 يل:، فهيي اكلتا1029فرباير 

 سؤالا؛ 73عدد ال س ئةل الشفهية  -

 سؤال؛ 28عدد ال س ئةل الكتابية  -

 جواب. 21عدد ال جوبة الكتابية  -

كام توصلت الرئاسة مبراسةل من الوزير امللكف ابلعالقات مع الربملان، 

خيرب من خاللها اجمللس طلب الس يد الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة 

دارة وابلوظيفة  صالح اال  ليه امللكف اب  العمومية بربجمة السؤال الفريد املوجه ا 

 يف بداية اجللسة، الرتباطه بنشاط حكويم طارئ.

كام حنيط اجمللس املوقر علام بأ ننا س نكون عىل موعد، بعد هناية هذه 

اجللسة، مع جلسة عامة، ختصص لدلراسة والتصويت عىل عدد من 

 النصوص الترشيعية اجلاهزة.

 شكرا الس يد الرئيس.

 رئيس اجللسة:الس يد 

 شكرا لمك الس يد ال مني.

نس هتل جدول أ عامل هذه اجللسة ابلسؤال املوجه لقطاع الوظيفة 

العمومية، وموضوعه توفري فضاءات اس تقبال مناس بة ابال دارات العمومية، 

 اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق العداةل والتمنية.

 مبارك مجييل:املستشار الس يد 

 ن الرحمي.بسم هللا الرمح

 الس يد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارون،

 الس يد الوزير احملرتم،

يعترب توفري فضاءات الاس تقبال املناس بة عىل صعيد اال دارات 

واملؤسسات العمومية رشطا أ ساس يا ال قرار احلد ال دىن من مس تلزمات 

 قني.حتديث املرفق العمويم وحتسني ظروف اس تقبال املرتف

اعتبارا لهذه ال مهية، وبناء عىل ما ورد يف الربانمج احلكويم هبذا 

جراءات اليت ستتخذوهنا لتطوير  اخلصوص، نسائلمك الس يد الوزير عن اال 

 وحتديث هذه الفضاءات لتحسني ظروف الاس تقبال؟ 

 شكرا الس يد الوزير.

 :اجللسةالس يد رئيس 

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

القادر الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف  بنعبدلس يد محمد ا

صالح اال دارة وابلوظيفة العمومية:  اب 

 شكرا الس يد الرئيس.

السؤال اليل تفضلتو به الس يد املستشار احملرتم يكشف عن مظهر من 

دارية، والتشخيص اليل قامت به الوزارة هو  مظاهر ضعف اخلدمات اال 

ضاع دايل اال دارة املغربية بني املاكتب اخللفية اليل فهيا تشخيص ميزي يف ال و 

اختالالت وما بني املاكتب ال مامية، غالبا ما خنلط احنا ما بني أ و ما يسمى 

"، فهاذ املاكتب ال مامية املنترشة عىل front Officeابال دارة "الش باك 

اكك الرتاب الوطين فهيا اختالالت كربى، خصوصا ويه اجملال دايل الاحت

 ابملرتفق أ و ابملواطن. 

ابش نلخص كل اال ختالالت، ال توجد يف املغرب أ ية منظومة 

اس تقبالية موحدة منسجمة والئقة بكرامة املرتفق، ال يف الولوج وال يف 

 التوجيه وال يف اال رشاد وال يف تقدمي اخلدمة، يعين الالئقة ابملواطنني.

مسيناه "الربانمج  فأ مام هاذ التشخيص هذا وضعنا واحد الربانمج

برانمج ال مم املتحدة للتمنية،  لتحسني الاس تقبال" بتنس يق مع الوطين
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(، مواقع جتريبية، جنحنا املوقع ال ول وهو امللحقة piloteوبدينا مبواقع )

اال دارية السادسة "الرجاء يف هللا" يف يح يعقوب املنصور ابلتنس يق مع 

وتشوفوه، واملوقع الثاين وهو القنصلية  وزارة ادلاخلية ميكن لمك متش يو تزوره

 دايل اململكة املغربية ابجلزيرة اخلرضاء، وراه انطلق وغادي نزوره مؤخرا.

 ستشفى موالي عبد هللا يف اجلديدة.م الث: هو املوقع الث

واملوقع الرابع: هو مركز دايل تسجيل الس يارات يف الرابط، وهناك 

عادة موقع أ خر كنش تغلو عليه مع املندوب  دارات السجون وا  العام دايل ا 

عادة هتيئة فضاء اس تقبال ال رس دايل الزنالء دايل  اال دماج، ويتعلق اب 

 املؤسسة السجنية دايل عني الس بع.

ذن هاذو واحد العدد دايل التجارب اليل لكها بلوران من خاللها واحد  ا 

يداع الس يار  ات، اال طار مرجعي، كيف ميكن هتئي.. حىت من املاكن دايل ا 

ل ن واحد كمييش يقيض خدمة يف مخسة دقائق كيبقى يدور ابلس يارة 

رشاد  عاقة واال  ذا الولوجيات لل شخاص ذوي اال  ساعتني فاش يقضهيا، ا 

لكرتونية  واحد العدد دايل املعدات والتجهزيات التكنولوجية والس بورة ا 

ىل غري ذكل. رشاد وعرض الواثئق ا   لال 

.. هاذ امخلسة عىل ال الف  مخسة، ولكن الوزارة مميكنش هاذو

ذن احنا غادي منش يو  الوحدات دايل الاس تقبال يف اململكة املغربية، ا 

لواحد التصور اليل غادي تكون عندان منظومة عرصية، حديثة الئقة بكرامة 

دايل املواطنني، وأ نذاك غادي نشوفو الطريقة دايل التعممي دايلها يف املرحةل 

 املقبةل.

 شار.وشكرا الس يد املست 

 :اجللسةالس يد رئيس 

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشار الس يد امبارك مجييل:

 شكرا الس يد الوزير.

س تقبال املرتفقني  وقفتو من خالل الترشحي دايلمك عىل الواقع دايل ا 

دارة، وعن الصعوابت اليل كيعانيو مهنا، وضعتو مجموعة من اخلطط  لال 

، ابملرسوم حسني هاذ الاس تقبال، أ ان فقط نذكرمك الس يد الوزيروالربامج لت 

دارة العمومية، 1.05.2181 ومرشوع املرسوم  املتعلق بصندوق حتديث اال 

هذا كذكل مرتبط ابالس تقبال، درتو مجموعة من اخلطط  1.23.111

والربامج، وكذكل ادلليل واال طار املرجعي هذه لكها ترسانة من القوانني 

دارة حلد الساعة الزال ومن ال ليا جراءات، ولكن واقعها عىل اال  ت واال 

 ضعيفا.

دارة أ و حاجة كيس تقبل هو  وكيف ما قلت راه املرتفق ملا كيجي لال 

الفضاء اخلاريج اليل منو موقف دايل الس يارات، موقف دايل الس يارات 

ماكينش، أ نت الس يد الوزير ذكرهتا، كذكل اللوحات دايل التشوير ضعيفة، 

فضاء ادلاخيل كتلقى حىت الناس مكيلقوش فني جيلسو، املرافق يف ال

الصحية ماكينش، كتلقى حىت ذاك الشخص امللكف ابالس تقبال، الهندام 

دايلو، الطريقة دايلو ابش كيس تقبل املرتفق، اللغة ابش كيتلكم معاه، 

دارة،  والاس تقبال يعترب واحد النقطة ال وىل اليل كيتصل هبا املرتفق ابال 

 خالهل كياخد واحد الانطباع عىل اال دارة.ومن 

الس يد الوزير، درتو هاذ التشخيص، واقفني عىل ال عطاب وال رضار 

كام  (pilote)أ ن.. و درتو هاذ التجارب  يل اكين يف اال دارة، احنا كنمتنوال

 قليت الس يد الوزير.

ولكن بغينا هاذ اليش يتعمم، يكفي أ ن املواطن حنرتم املرتفق، حنرتم 

نسانية دايلو، ونس تقبلوه بواحد الاس تقبال جيد، مايفتنيش نوه هباذ اال  

ادلورية دايل احلكومة عن طريق رئيس احلكومة وزير ادلاخلية اليل سفطها 

دارات ابش حتدد واحد املوظف خاص  دارات اليل كتلكف ابال  لال 

 ابس تقبال الشاكايت والردود علهيا.

حكومة، ولكن بغينا فعال هذا كذكل جمهود يشكر لمك ومن خاللمك لل

الس يد الوزير، أ ن هاذ فضاءات الاس تقبال فعال كتعكس التطور واحرتام 

 املرتفقني.

 شكرا لمك الس يد الوزير.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 .الس يد الوزير

صالح اال دارة  املنتدبالس يد الوزير  دلى رئيس احلكومة امللكف اب 

 وابلوظيفة العمومية:

 لس يد املستشار احملرتم.شكرا عىل هذا التعقيب ا

من قلت غياب منظومة منسجمة والئقة وعرصية لالس تقبال، ل ن هذا 

ىل جمال الس تفزاز مشاعر املواطنني،  جمال دالاحتاكك وميكن يتحول ا 

واحنا يف غىن عىل يش اس تفزاز يكون يف الاس تقبال، ذلكل فهاذ املسأ ةل 

ين الش مييش مكرها عندها حيوية ابلغة، ل ن املواطن راه تيعاين وما اك

 خيرج واحد الورقة عاود تضاعف املعاانة دايلو.

لزامية لبناء أ كرث من ذكل، احنا ما عندان نشأ ة م ش حىت يش أ لية ا 

الاس تقبال واش خاصها تكون شقة سكنية أ و ال خاصها تكون فيال وال 

لزام  كراج، هاذ اليش خاص يكون فيه ترشيع ومساطر ونصوص قانونية لال 

 .والتعممي

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 نشكر الس يد الوزير عىل مسامهته.

ننتقل للسؤال ال ين ال ول املوجه لقطاع التجهزي والنقل واللوجيستيك، 

وموضوعه التضامن املايئ، اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق 

 احلريك لتقدمي السؤال.
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 املستشار الس يد مبارك الس باعي:

 را الس يد الرئيس.شك

 السادة الوزراء احملرتمني،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 الس يد الوزير احملرتم،

نسائلمك حول مأ ل مرشوع حتويل املياه بني اجلهات وداخلها، أ ي بني 

طار التضامن املايئ؟  ال قالمي يف ا 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل ا  لسؤال.اللكمة للس يد الوزير لال 

 الس يد عبد القادر اعامرة وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

بطبيعة احلال الس يد املستشار، ابال ضافة لل مهية دايل السؤال اليل 

تفضلتو به، أ كيد السادة املستشارين تيعرفو واحد العدد دايل اللكامت 

 دايل هاذ املوضوع دايل املوارد املائية. املفتاحية

أ وال حنن أ مام حمدودية املوارد، املغرب دخل يف واحد املرحةل يه 

مرحةل صعيبة، تمتزي بعدم انتظام التساقطات والضعف دايلها، وبطبيعة 

احلال احنا اليل عندان همم هو أ ننا مس مترين يف الس ياسة دايلنا املائية، اليل 

يف الطلب عىل املاء والتمثني دايلو وتدبري وتمنية العرض تتبىن عىل التحمك 

املايئ واحملافظة عىل املوارد املائية، خاصة اجلوفية، وبطبيعة احلال التأ قمل مع 

 التغريات املناخية.

ويف هذا اال طار هناك واحد املرشوع اليل يدرس منذ بضع س نوات 

ية فائض مايئ، اليل تيتعلق بتحويل واحد الفائض مايئ، ترنكز عىل قض 

 800مبعىن أ نه ماء غري مس تغل وتيضيع، اليل تيتقدر يف احلد ال دىن حبوايل 

مليون مرت مكعب، اليل غادي هنبطوه بطبيعة احلال من ال حواض دايل 

ىل ال حواض دايل اجلنوب، خاصة ال حواض اليل تتعرف واحد  الشامل ا 

 ها اليل حمتاجة املاء.الري كبري حبال داكةل والنوايح الساحلية واملناطق لك 

ليه ال ن هو أ ن ادلراسات المتهيدية للمرشوع  ابلنس بة ملا وصلنا ا 

ودراسات التأ ثري عىل البيئة انهتت تقريبا، عندان واحد التصور وال ن 

تنش تغلو ابلتنس يق مع وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه 

و ليه بطبيعة احلال املوازنة دايلو والغاابت، ابش هاذ املوضوع هذا نلقا

جراءات التنفيذية دايلو، علام بأ ن اكنت توقعت واحد االتفاقية مبدئية  واال 

أ مام جالةل املكل، هللا ينرصو، والرئيس الصيين حول هاذ املوضوع، 

وبطبيعة احلال هذا واحد املوضوع اليل احنا تنش تغلو فيه، والراحج أ نه ميل 

ذن هللا.غتوفر الرتكيبة املال   ية سننجزه اب 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشار الس يد الطيب البقايل:

 شكرا الس يد الوزير احملرتم عىل هاذ اجلواب القمي.

طار التفاعل مع جوابمك ومع توضيحاتمك الهامة جدا، نود يف الفريق  ويف ا 

ىل بعض املالحظات والاقرتاحات، قد نلخصها يف ما ييل:احلريك   التطرق ا 

شادتنا وتنوهينا ابلس ياسة املائية اليت هنجها املغرب  - أ وال، نسجل ا 

ذ حققت س ياسة الاستامثر يف تعبئة املياه السطحية عن  منذ الاس تقالل، ا 

جنازات هامة، كام نسجل أ يضا ابعزتاز  اس مترار املغرب يف طريق السدود ا 

بلورة س ياسات معومية واسرتاتيجيات مائية رائدة يف العقد ال خري، 

، 1070واخملطط الوطين للامء  1009خصوصا اال سرتاتيجية الوطنية للامء 

ىل حق املواطنني واملواطنات يف احلصول عىل املاء املكفول يف  ضافة ا  ا 

 من ادلس تور. 72الفصل 

ن قانون املاء رمق  - ، جاء 1025الصادر س نة  71.25اثنيا، ا 

ليضمن حتقيق أ حد أ مه أ هدافه، أ ال وهو التدبري املندمج والالمركزي ملوارد 

 املياه وترس يخ التضامن اجملايل املايئ، خصوصا بني اجلهات.

س نوات عىل صدور  1لكن الس يد الوزير احملرتم، بعد مرور ما يقارب 

يل مبدأ  هذا القانون، اذلي نعتربه يف غاية ال مهية، نسجل تأ خرا يف تزن 

التضامن عىل أ رض الواقع، وهنا نس تحرض أ زمة العطش اليت متخضت عهنا 

ىل ا  سلسةل احتجاجات بعدة أ قالمي. ومن هذا املنط يالء لق ندعو احلكومة ا 

اين اس تزناف فرش هتا ة يف س ياس هتا املائية للجهات واملناطق اليت تعويال ول

 ف جفافا بنيواي؛املائية وتعر 

ن املاء كامد - ة حيوية وك مه دعامئ التمنية الاقتصادية اثلثا، ا 

ىل حاكمة  والاجامتعية، وعنرصا أ ساس يا لالس تقرار الاجامتعي، حيتاج ا 

ذ نسجل صعوبة تنفيذ براج احلاكمة املائية كنتيجة  مؤسساتية انجعة، ا 

حمتية لتجزيء املسؤوليات وتعدد املتدخلني وضعف ختصص الفاعلني 

 احملليني.

داخل اختصاصات مجموعة من القطاعات: قطاع املايئ يتسم بتالف

ىل جانب مؤسسات معومية، ويف هذا  التجهزي، الفالحة، املياه والغاابت، ا 

تخطيط ال اال طار نقرتح يف الفريق احلريك العمل عىل خلق الالتقائية يف 

 والاندماج يف الاس تغالل ضامان للحاكمة املائية.

 شكرا الس يد الوزير.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 للس يد الوزير للرد عىل التعقيب.اللكمة 

 الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:

املقتضيات التنظميية دايل القانون بطبيعة احلال، حنن بصدد تزنيلها عىل 
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مس توى احلاكمة الس يد املستشار تيعرف أ ن اكينة جلنة بني وزارية 

 تيرتأ سها الس يد رئيس احلكومة.

ن ما بني اجلهات يه استامثرات خضمة، هاذ هاذ القضية دايل التضام

 15الاستامثر اليل تنتلكمو عليه استامثر يف احلد أ ل دىن غادي يكون ما بني 

مليار دايل ادلرمه، وهذا بطبيعة احلال تيس تلزم دراسة راه احنا  70حىت 

تنش تغلو علهيا، لكن أ ان كنت واحض قلت الرتكيبة املالية دايل هاذ املرشوع 

صدد الاش تغال علهيا، ل ن بطبيعة احلال هاذ الرتكيبة املالية هذا حنن ب

واليل بطبيعة احلال غيكون عندها واحد اصها تكون الرتكيبة أ كرث ترش يدا خ

قتصادي، ولكن أ كدت عىل واحد املسأ ةل ومازال تنأ كد راه  العائد سوس يو ا 

اليل احنا تنتلكمو عىل التحويل دايل الفائض غري املتحمك فيه مايش املاء 

أ صال يس تعمل يف حوض اللوكوس وال يف احلوض دايل س بو، هذا املاء 

اليل غيضيع اليل بطبيعة احلال ميكن لو يتس تغل يف مناطق أ خرى، ولكن 

التحويل دايلو خاصو خيضع لواحد املنطق مرشد ابش ما يوليش اللكفة 

 دايلو أ كرث بطبيعة احلال أ كرث من اللكفة اليل يه موجودة حاليا.

 الس يد الرئيس. شكرا

 : اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا.

نرحب ابلتالميذ والتلميذات من معهد الصباح ابلرابط مدرسة 

Victor Hugo مبراكش وش بيبة حزب التجمع الوطين لل حرار ابلعرائش. 

السؤال الثاين، موضوعه مأ ل مرشوع ربط مدينيت فاس وطنجة 

من فريق التجمع الوطين  ابلطريق الس يار، اللكمة ل حد السادة املستشارين

 لل حرار لتقدمي السؤال.

 :عبد العزيز بوهدود الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم.

مدينة فاس وطنجة من املدن الكربى، حيث أ صبح من الرضوري 

ربطهام ابلطريق الس يار عرب مدينيت مكناس وموالي بوسلهام عىل مسافة 

كيلو مرت، ابلنظر حلجم احلركة الكثيفة للعرابت اليت  250طولها ال يتجاوز 

 يعرفها هذا املقطع الطريق.

 الس يد الوزير احملرتم، 

أ ين وصل هذا املرشوع الهام اذلي س يعزز البنية الوطنية الطرقية 

 للطرق الس يارة وخيفف العبء عىل عدد كبري من املواطنني؟

 وشكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

جابة عن السؤال.اللكمة للس يد الو   زير لال 

 الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:

 شكرا الس يد الرئيس،

 شكرا الس يد املستشار احملرتم،

املوضوع أ ان اس تقبلت فيه واحد العدد دايل املنتخبني وأ طلعهتم عىل 

مجموعة من ال مور اليل تتعلق به يعين غنية عن البيان أ ننا تنتلكمو عىل 

بط اليل هو همم بني هجتني اقتصاديتني ومعرانيتني هممتني، اليل واحد الر 

تدار حلد ال ن هو اال خوان تيعرفو أ ن اكنت عندان واحد ادلراسة أ ولية، 

دراسة تعريفية اليل حددان فهيا واحد العدد دايل املسارات، اكنو عندان 

يه غادي دايل املسارات ال ن تقريبا اختري مسار فهيم، اليل ف  9تقريبا واحد 

لكم، واليل غادي تكون اللكفة اال جاملية دايلو حويل  110يكون حوايل 

مليار دايل  2.7دايل املليار لكفة البناء، و 27.5املليار دايل ادلرمه،  21.8

ادلرمه اللكفة التقديرية القتناء العقارات، ل ن غادي تكون طريق س يار 

ايل مدينة مكناس جديد، وبطبيعة احلال هذا غادي ينطلق من الرشق د

عىل مس توى الطريق الس يار الرابط بني الرابط ووجدة ويوصل ملدينة 

طنجة عىل مس توى الطريق الس يار الرابط بني طنجة وميناء طنجة 

 املتوسط، وغادي مير بس يدي قامس وزان والقرص الكبري.

هذا مرشوع مس تقبيل غري مدرج ال ن يعين يف الربانمج دايلنا، لكن 

طار الرشاكة ما بني القطاعني بطبيعة احلا جنازه يف ا  ل حنن منفتحون عىل ا 

العام واخلاص، واحنا بطبيعة احلال واحد العدد دايل الرشاكت أ بدت 

اهامتهما أ عطيناها املعطيات التقنية حول املوضوع وحنن نتابعه، شكرا الس يد 

 الرئيس.

 :اجللسةالس يد رئيس 

طار ا  لتعقيب.اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشار الس يد محمد البكوري:

 الس يد الرئيس،

خواين املستشارين،   الس يد الوزير، ا 

 أ خوايت املستشارات، 

اللك عىل عمل بأ مهية الطرق الس يارة الس يد الوزير يف بدلان وادلور 

اذلي تلعبه يف ربط هجات اململكة ابعتباره أ حد املشاريع اال سرتاتيجية، وهلل 

مكلت اكفة املشاريع املربجمة، ولكن يبدو من خالل جوابمك امحلد بالدان اس ت

الس يد الوزير أ نمك مقبلون عىل مشاريع أ خرى يف هذا اال طار لربط اجلهات 

 الوسطى ابلبنيات اللوجيستيكية وابملوائن الكربى املغربية.

طريق الوحىت تس تفيد ابيق هجات اململكة من هذا التوجه جاء مطلب 

حنن يف فريق التجمع الوطين لل حرار نعترب  الس يار فاس طنجة واذلي

جناز هذا الطريق بني هجة فاس مكناس وهجة طنجة تطوان  مرشوع ا 

احلس مية وخصوصا امليناء املتوسطي أ صبح رضوراي ملا هل من انعاكسات 

اجامتعية واقتصادية كبرية، سواء تعلق ال مر بتمثني الرثوات الفالحية 

 فاس ومكناس، وكذكل ختفيض اللكفة والصناعية اليت تزخر هبا منطقيت
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عىل صادرات املنطقة عرب امليناء املتوسطي، ويف نفس الوقت فك العزةل 

عن أ قالمي وزان فاس وشفشاون وخلق طريق س يار بني الشامل، من 

ىل اجلنوب عرب الوسط، وعدم الرتكزي فقط عىل الطريق الساحيل  الشامل ا 

طار العداةل اجملالية.  وذكل يف ا 

ع الس يد الوزير من املطالب امللحة اليت طالبت هبا وهذا املرش واكن 

احلزب  ارات امليدانية اليت قام هبا فريقساكنة هجة فاس مكناس خالل الزاي

ابلربملان حيث اكن مطلب جل املنتخبني ولك الفاعلني الاقتصاديني هو 

جناز هذا املرشوع حىت تس تفيد هذه اجلهة من حقها يف الاستامثر وجيعله ا ا 

قريبة من ميناء طنجة املتوسطي، حيث سيمت تقليص املسافة والوقت يف 

حركة املبادالت التجارية دون أ ن نغفل أ ثر هذا املرشوع عىل الساكنة 

كذلكـ، خاصة يف مدن س يدي قامس وبلقصريي وسوق ال ربعاء الغرب 

اذلي يعترب ش باهبا وشاابهتا من أ مه املس تخدمني ابلرشاكت ومعامل املنطقة 

 الصناعية.

الس يد الوزير، اكن فكرة املرشوع مت حتديد بعض معاملها يف وقت 

تطوان عرب وزان عىل طول -سابق، حيث سريبط الطريق الس يار فاس

مدة  -كام قلت  -كيلو مرت، وهو املرشوع اذلي من شأ نه أ ن يقلص  151

ىل ساعتني. 1السفر من   ساعات ا 

ن الوزارة اكنت قد تعهدت ب  مليون  731تخصيص وحسب علمنا فا 

طار الرشاكة ابيق  جنازها عىل أ ن خيصص ابيق الفاعلني يف ا  درمه من أ جل ا 

 لكفة املرشوع.

 وشكرا لمك الس يد الرئيس.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيب.

 الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:

ما تنتلكموش علهيا راه احنا تنتلكمو هو الس يد املستشار ال مهية دايلو 

مليار دايل ادلرمه بطبيعة احلال  25مليار دايل ادلرمه، هاذ  25تقريبا عىل 

فالربانمج ال ن دايلنا ما واجداش، لكن احنا منفتحني عىل  -كام قلت  -

 رشاكة ما بني القطاعني العام واخلاص يف هذا املوضوع.

ابش نذكر بأ ننا غادي نربطو  لكن أ ان اليل بغيت نقول وهاذي فرصة

اليل يه هجة اقتصادية ومعرانية  -كام قلت  -مكناس  -اجلهة دايل فاس 

ةل ابمليناء دايل الناظور، س نوات املقب 1هممة مس تقبال يعين يف غضون 

ور غرب املتوسط يف احلجم دايلو ملا غيسايل غيكون أ كرب من طنجة ظوالنا

 املتوسط.

حىت لوجدة، احنا غمنش يو من مسون  ال ن عندان الطريق الس يار

 150غمنش يو مبارشة للناظور ومن فاس تقريبا حىت للناظور عندان حوايل 

الناظور اليل غادي تلكفنا حوايل -كيلو مرت، وأ ان س بق يل قلت بأ ن مسون

ن شاء هللا انطالقا من هاذ الس نة،  5 مليار درمه هاذي برجمت وغتنطلق ا 

 سالينا ادلراسات، غنبداو الشطر ال ول. غالبا يف هناية الس نة غنكونو

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

السؤال الثالث موضوعه غياب الطريق الرسيع الرابط بني فاس 

واحلس مية، اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة 

 والتعادلية لتقدمي السؤال.

 :الطيب املوساوي الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

 السادة املستشارين احملرتمني،

 الس يدات املستشارات احملرتمات،

سؤايل الس يد الوزير حول غياب الطريق الرسيع الرابط بني فاس 

ىل ال قالمي اجلنوبية.  واحلس مية، وكذكل الطريق الرابط بني تزنيت ا 

جراءات اليت  ستتخذوهنا ف ام يتعلق ما يه الس يد الوزير التدابري واال 

 هبذه املشاريع الكربى الس يد الوزير؟

 .شكرا

 :اجللسةالس يد رئيس 

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

ا داخلش يف السؤال، غنبدا ابلشق الثاين الس يد املستشار ل ن م

 جناوبك عليه مبارشة.

لكممي، هذا انطلقت فيه ال شغال،  -ادلاخةل، تزنيت  -هذا دايل تزنيت 

شاكالت، لكن امحلد هلل هذه اال شاكالت حلت وهذا غادي  اكن عندان فيه ا 

( يعين جديد واليل Cite Propreيكون واحد الطريق رسيع جديد )

ن شاء هللا أ ننا حنولوه غنديروه مبواصفات اليل غتسمح لن ا يف املس تقبل ا 

 س يار.لطريق 

ف ام يتعلق ابلسؤال، حصيح اكين ما بني فاس واحلس مية عندان جوج 

ما احملور اليل تمييش عرب الطريق الس يار وتيوصل تيخرج من  دايل احملاور، ا 

وتيدوز من الطريق الوطنية، وأ نمت  505اتزة تمييش عىل الطريق اجلهوية رمق 

احلس مية راه احنا ال ن تقريبا وصلنا فيه  -بأ ن هاذيك التثنية دايل اتزة متبعني

مليار دايل ادلرمه من  1من ال شغال واليل غادي تمكل تقريبا بواحد  91%

 مليار درمه. 1.5بعد ما اكنت اللكفة التقديرية دايلها يف البداية 

ني فاس الرابطة ما ب 8واكين احملور الثاين عرب الطريق الوطنية رمق 

لكم، واليت س ئلت فهيا مرارا، واليل ال ن تقريبا  37واتوانت عىل طول 
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الرتكيبة املالية علهيا اتفاق، واليل غادي تسامه فهيا وزارة التجهزي والنقل 

 .%50مليون دايل ادلرمه، أ ي حوايل  350واللوجيستيك واملاء تقريبا ب 

 509جلهوية رمق وداب ال ن احنا خدامني عىل أ شغال توس يع الطريق ا

ساكن واتوانت عىل طول  لكم، الشطر ال ول فيه  51.8اليل غرتبط ما بني ا 

 مليون دايل ادلرمه. 880لكم وفيه بناء منشأ تني، غيلكفنا  10

عادة بناء منشأ ة فنية، هذا تيلكفنا  25.7الشطر الثاين فيه   220لكم وا 

عادة بناء لكم  23.5املليون دايل ادلرمه. والشطر الثالث عىل طول  مع ا 

جاملية قدرها  املليون دايل ادلرمه، يعين غادي  201منشأ تني فنيتني بلكفة ا 

ن شاء هللا،  حماور اليل غادي يكون مس توى اخلدمة فهيم  1يكون عندان، ا 

ن شاء هللا.  مس توى جيد ا 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

طار التعقيب  .اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

يف احلقيقة الس يد الوزير أ حنا تنشاطروك الاهامتم دايل احلكومة هباذ 

املناطق وتنشجعو املبادرات الطيبة، اليل ال ن تتفكر ابش تربط خمتلف 

 ال قالمي ابلعوامص اجلهوية دايل لك هجة.

ىل رؤية اخلط الر  ابط ما بني اتزة غري أ ننا الزلنا ننتظر واللك متعطش ا 

واحلس مية، طريق رسيع، هاد الطريق تعطلت كثريا، وحلد الساعة تنسمعو 

تنخافو غري منوتو أ ودي الس يد الوزير وما ندوزوش بطوموبيلتنا بسالم من 

اتزة للحس مية، واحنا غري دعيو معنا ل ن هاذ الطريق راها، كنا تنسمعو راه 

ىل جينا نشوفو كذكل ما بني  اتوانت واحلس مية كذكل، جاهزة، جاهزة وا 

اتوانت احلس مية راه ال ن اكين مناظر ممتازة، خاصنا غري فك ذيك العزةل، 

ىل هبطنا عىل  من خاللفة خنرجو  اخلاللفة ابش نطلعو ال يساكن،ا 

ىل بغينا ندوزو من اتوانت  -لتارجيست راها ساهةل. وال ن اتوانت  اتزة ا 

وهاذيك الطريق دايل اتوانت  و لفاس عاد ندورو،علتازة كيغادي نديرو نرج

 احلس مية راه عرب كتامة راه صعيبة. -

هللا جيازيمك خبري احنا تنأ يدو وتندمعو العمل دايلمك، ولكن خاص يكون 

نصاف للمناطق املنس ية واليل تنسميوها "عامل أ خر"، وما بغيت  واحد اال 

وهاذ العمل نقول "العامل غري النافع"، هللا جيازيمك خبري احنااي هاذ التوزيع 

اتزة ونبقاو نديوها  -تيخصو يكون عندو أ ولوية، ما ميكنش هنمشو اتوانت

( واحنا لكنا TVAغري يف بعض ال قالمي، مزاين، عطيوان حقنا، تنخلصو )

ن شاء هللا، منور ويكون سهل املرور وسهل  خاصنا املغرب لكو يكون، ا 

د املناظر جغرافية الولوج ل ي منطقة اكنت، س  ام وهاذ املنطقة تمتتع بواح

 طبيعية اندرة.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيب.

 الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:

 الس يد املستشار،

ن شاء هللا، س متر فهيا بعربتك.   غري اطمنئ، ا 

ري ميل توليت هاذ هنا أ ان بغيت غري نقول واحد القضية، راه ما مع

الوزارة قلت بأ هنا أ جنزت، ابلعكس أ ول ترصحي داييل يف املوضوع قلت بأ ننا 

هناهئا، وقلت أ ن هذه الطريق عندما انطلقت مل تكن ادلراسات  حنن بصدد ا 

فهيا، وأ نت س يد العارفني، تتعرف أ ن هاذيك املنطقة من الناحية 

 1.5الش انتقلنا من اجليولوجية والطبوغرافية صعبة جدا، هاذ اليش ع

ىل  املليار دايل ادلرمه، ولكن غادي تكون  1املليار دايل التقديرات ال ولية ا 

ن شاء هللا، غيكون فهيا واحد املنشأ ة فنية فهيا  مرت  110طريق مزاينة، ا 

 تليق هبذه املنطقة.

تميكن من اخلاللفة منش يو ابلنس بة للطريق الثانية، حصيح راه 

يساكن هممة جدا وهاذ  -كتامة -ل للخاللفةلتارجيست، لكن هذي داي ا 

اليل اعطيت  اليش عالش تنصلحوها، راه أ ان تلكمت ال ن راه ال رقام

تقريبا  201و 220مليون درمه يف الشطر و 88الس يد الرئيس راه فهيا 

مليون دايل ادلرمه، واحنا عندان الغرض  700احنا تنتلكمو عىل أ كرث من 

يساكأ ن هاذي دايل  ، ل ن من بعد غادي تالىق مع الطريق نخاللفة ا 

احلس مية، هاذي  -غتأ دي ل يت قامرة 1والطريق الوطنية رمق  1الوطنية رمق 

عندان الغرض ل هنا ل ن غادي تصلح وغادي تفك فهيا العزةل عىل واحد 

 العدد دايل املناطق.

 .8بطبيعة احلال غتبقى طريق أ خرى رمق 

 شكرا الس يد الرئيس.

 :سةاجلل الس يد رئيس 

 شكرا الس يد الوزير.

السؤال الرابع موضوعه القطار الفائق الرسعة "الرباق". اللكمة ل حد 

من الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي لتقدمي  املستشارينالسادة 

 السؤال.

 محمد عدال: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء احملرتمون،

 ن احملرتمني،السادة والس يدات املستشاري

 الس يد الوزير احملرتم،

الغاية من طرحنا هذا السؤال حول تقيمي النتاجئ ال ولية النطالق القطار 

ذ بوأ ها عىل الرايدة عىل  اخلارق الرسعة اذلي نعتربه مفخرة لبالدان، ا 

الصعيد اال فريقي، أ قول حيث ابت طرح هذا السؤال عىل الرمغ من مرور 

نمك تنوير الرأ ي العام الوطين ابلنتاجئ ال ولية لتقيمي فرتة وجزية، ول جهل نود م 
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جراءات الوقائية لضامن سالمة  هذه الانطالقة، والس  ام ما يتعلق ابال 

 القطار واملسافرين ولك املس تعملني.

 شكرا الس يد الرئيس.

 :اجللسةالس يد رئيس 

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 اللوجيستيك واملاء:الس يد وزير التجهزي والنقل و 

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

أ ان كذكل أ ؤكد عىل ما تفضلمت به أ نه مرشوع يعترب مفخرة لبالدان، 

وال مجل فيه هو أ نه مفتوح للك الفئات دايل اجملمتع، ل ن واحد الوقت اكن 

( حكر عىل واحد TGVالتخوف عنداك يكون هاذ القطار الرباق أ و )

محلد هلل ال ن الناس اليل تيسافرو فيه جيدون أ ن لك فئات الفئة من اجملمتع. ا

اجملمتع حىت يف ادلرجة ال وىل مفتوحة للجميع، وهذا بطبيعة احلال جا ل ن 

س ياسة دايل التذاكر أ و الس ياسة التجارية عكس ما هو موجود يف دول 

 أ ورواب ودول غريها، اكنت فعال موهجة للك فئات اجملمتع.

 لسؤال اليل طرحيت نعطيك بعض ال رقام:عود عىل بدء، هاذ ا

وصل ما يقارب  1028عدد املسافرين عرب القطار خالل شهر دجنرب 

مسافر خالل شهر  100000أ لف مسافر، وارتفع هاذ العدد لفوق  218

 ما بني دجنرب ويناير. %29، أ ي بزايدة دايل 1029يناير 

ليل اكنت ورافق هذا التطور يف عدد املسافرين حتسن نس بة امللء ا

ىل أ كرث من  10% ، وبطبيعة احلال هذا خذا %13فاش بدا وارتفعت ا 

بعني الاعتبار ل ن اكين واحد اجلودة دايل اخلدمات اليل ساعدت أ ن 

الرباق حصل عىل هاذ النتيجة هذه، ويه اخلدمة اليل ال ن نوسعها، بدينا 

ن شاء فاس، واليل مس تقبال  -ادلارالبيضاء -ابل طلس اليل تيدير مراكش ا 

هللا ميل غنجيبو عرابت جديدة وقاطرات جديدة غادي توسع هاذ المنط 

ن  دايل اخلدمة دايل الاس تقبال وغريه غتوسع طبيعة احلال خلطوط أ خرى ا 

 شاء هللا تعاىل.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 دال:محمد ع الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الوزير احملرتم.

شكرا عىل هاذ املعطيات وعىل هاذ ال رقام املهمة، وهذا تشجيع لهاذ 

 املرشوع الكبري اليل هو همم. 

فقط الس يد الوزير غري بغينمك ابش تنورو الرأ ي العام حول السالمة 

وال من واجلودة ابش يطمأ نو املواطنات واملواطنني اليل تيس تعملو هاذ 

ن شاء هللا.القطا  ر، وهذا مرشوع نبارك هل مجيعا ونمتناو التوفيق ا 

 والسالم عليمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيب.

 الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:

أ وال، بطبيعة احلال اكينة واحد املنظومة دايل ال من والسالمة 

 يتعلق ابلرباق هاذ املنظومة دايل السالمة أ عىل، للقطارات لكها، لكن ف ام

 كيلو مرت يف الساعة. 710، 729ل نه ما بني طنجة والقنيطرة تيوصل ل 

بطبيعة احلال نعطيك غري بعض املؤرشات، قبل ما تنطلق القطارات 

اليل تتحمل املسافرين تيكون قطار أ خر اليل تيتأ كد من الطريق، واكين 

هذا اخلط هذا، ل ن هذه الثقافة بطبيعة احلال دايل دورايت ليلية تراقب 

اخلطوط الفائقة الرسعة عاد دخلت لبالدان. اكين اليل تيكون عندو بطبيعة 

احلال عدم عمل، ميكن يرتكب بعض ال خطاء، واكين اليل ميكن يكون 

بطبيعة احلال بسوء نية، فهاذ اليش عالش تتكون دورايت ليلية تتكون 

احلادثة املعزوةل تتبني أ نه بطبيعة احلال اكين واحد  املراقبة، يف هذيك

املراقبة، ل ن ميل تتوصل هذا املس توى دايل الرسعة ما تميكنش بطبيعة 

ن شاء هللا يف املس تقبل  احلال ما تكونش السالمة يف أ عىل مس توايهتا، وا 

 غيتوسع اخلط غهيبط من القنيطرة للرابط ومن الرابط لدلار البيضاء. 

 :اجللسةس الس يد رئي

 شكرا الس يد الوزير.

السؤال اخلامس موضوعه، التضامن اجملايل يف توزيع املوارد املائية، 

 اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق ال صاةل واملعارصة لتقدمي السؤال.

 املستشار الس يد عبد الكرمي اهلمس:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدين الوزيرين، 

 ارين احملرتمني،الس يدات السادة املستش

 الس يد الوزير،

ل مهية التضامن اجملايل يف توزيع املوارد املائية، نسائلمك الس يد  اعتبارا

 الوزير حول التدابري املعمتدة لتحقيق توزيع متضامن للموارد املائية.

 شكرا الس يد الرئيس.

 :اجللسةالس يد رئيس 

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:الس يد وزير 

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

 شكرا للفريق.

طار  -كام قلت سابقا  -بطبيعة احلال هذا املوضوع تيندرج  يف ا 

اال سرتاتيجية املائية اليل عندان يف بالدان واليل عندها بطبيعة احلال اترخي، 
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احملدودية دايل املوارد ابال ضافة لهذه املسأ ةل اليل أ رشت لها مرارا دايل 

املائية، وتنأ كد عىل "احملدودية دايل املوارد املائية"، ل ن املغرب ال ن تيعاين 

من القضية دايل التغريات املناخية واليل غادي تزيد تتصاعد يف الس نوات 

املقبةل، واليل غيبقى عندان ال ن ال حواض اليل يه أ حواض جيدة من 

الشامل وأ حواض اليل يه ضعيفة واليل  انحية التساقطات، خاصة أ حواض

 يه ال حواض دايل اجلنوب. 

ف ام يتعلق بضامن ال من املايئ والتضامن ما بني اجلهات، التصور اليل 

ذن غادي  50عندان ل  س نة املقبةل تريتكز عىل تدبري ما هو موجود، ا 

نس مترو يف الس ياسة دايل السدود الكربى والصغرى والتلية وهاذ اليش 

يف الربانمج اليل طلبو جالةل املكل هللا ينرصو غادي نركزو بزاف عالش 

ة غتحل واحد العدد دايل ليالسدود التلية، ل ن السدود الت  عىل

اال شاكليات، فعندان واحد العدد دايل السدود اليل أ جنزانها اليل يه تقريبا 

 3أ و  1سد كبري وغادي نس مترو يف الس نوات املقبةل غري يف هاد  211

 سد أ خر كبري. 10ت غادي نبنيو واحد س نوا

عادة اس تعامل املياه العادمة، اليل اال شاكل  وعندان بطبيعة احلال ا 

اجلوهري فهيا هو اللكفة دايلها، لكن احنا غاديني فهيا، احنا بدينا ال ن 

بطبيعة احلال ببعض الاس تعامالت، خاصة ف ام يتعلق ابلسقي دايل بعض 

املس توى دايل التصفية، وعندان حتلية مياه  ال مور اليل ما تتحتاجش واحد

البحر اليل غتعرفها واحد العدد دايل املدن، بدينا ابملدن دايل اجلنوب، 

ودران ال ن جتربة يف أ اكدير، وكام س بق وقلت ادلار البيضاء كذكل س تعرف 

 هذه املسأ ةل.

ادلار البيضاء غتعرفها مايش حيث عندان مشلك ال ن مايئ، لكن هذا 

احلال احتياطا للمس تقبل ل ن هاذي من الناحية العمرانية تعرف  بطبيعة

 تطورا كبريا.

فباال ضافة لهاذ اليش اكين ختطيط اليل هو عىل مس توى ال حواض، 

عىل مس توى اجلهات واليل تيوقع فيه واحد التحكمي، ولكن اكين كذكل 

 واحد التحكمي وطين.

 شكرا الس يد الرئيس.

 :اجللسةالس يد رئيس 

طار التعقيب.اللكمة   ل حد السادة املستشارين يف ا 

 عبد الكرمي اهلمس: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يد الوزير.

ىل حوار  يف احلقيقة احلديث عن العداةل اجملالية يف جمال املاء حيتاج ا 

وطين، ل ن الس يد الوزير، خاص حتيني ال ن املعطيات، وغادي ننطلق من 

ىل النقطة دايل ال  تحكمي اليل أ رشت لها يف أ خر املداخةل دايكل، ويه ا 

يد الوزير، مكناس، الس   -خذينا منوذج اجلهة الرشقية مع اجلهة دايلنا فاس 

يف اتهةل،  سد ابب لوطايف اتوانت، اكين  سد أ سفالوكيف ما كتعرفو اكين 

 دايل التحكمي، خاص الترسيع دايل الوثرية زكتسمى جمينافهاذ الطريقة اليل 

ىل اكن املاء اكين خصاص يف اجلهة الرشقية واجلهة دايل  دايلها، فرضا ا 

ىل نقص املاء من ذيك اجلهة  الريف، فنديو املاء من سد أ سفالو، كذكل ا 

كيخص يتدار واحد املثلث اليل  زنقدرو جنيبوه من ابب الوطا، فهاذ جمينا

د كيدي للجهة دايل وجدة ويرجع للجهة دايل الريف. ل ن اكين واح

اخلصاص همول يف قطاع املاء، وخاصة أ ن اكين بعض امجلاعات عىل 

اكين خصاص،  ادلائرة دايل تيناسمس توى ال دائرة اتهةل وال املس توى 

 اكين واحد اجلفاف رمغ وجود السدود.

قلمي اتوانت، وال وزان كتعاين مجموعة  كذكل الس يد الوزير، ابلنس بة ال 

مرت مكعب من  800فكري يف حتويل من امجلاعات ابخلصاص يف املاء، فالت

ىل حوض، كذكل الزم مييش التفكري فذاك مليار مرت مكعب اليل  حوض ا 

نشاء السدود، املنشأ ت  كمييش للبحار، وهنا خاص ترسيع الس ياسة دايل ا 

املائية السدود، وما أ حوجنا يف املنطقة دايل اتزة، وخاصة يف ادلوائر دايلها 

نشاء مثل هاذ السدود، اليل غادي حتاول جتمع  امخلسة وكذكل اتوانت يف ا 

املاء اليل تسهل ال عىل الاس هتالك اليويم وعىل الاس تغالل دايلو بشلك 

 معقلن يف اجملال الفاليح.

عطاء حوار أ و ال ينعقد اجمللس ال عىل  فأ ظن الس يد الوزير، خاص ا 

 لتدبري املاء ابش يمت التحيني دايلو مبعلومات، مبعطيات جديدة، ابش هاذ

اليش اليل جا عىل لسانمك خص الترسيع، ل ن هناك كذكل مشاريع اليل 

كمتيش بواحد الوثرية ثقيةل شوية، رمغ اجملهودات اليل اكنت تدارت ابش 

تعلنو الصفقات ويتعطى ال مر ببدء ال شغال، ل ن سري ال شغال كمييش 

ببطء، خاصة املرشوع دايل تسوية ادلائرة دايل أ كنول انطالقا من سد 

سيل، س يدي عيل ، أ جدير، تزيي و سفالو، خاصة امجلاعة دايل بوردأ  

 دايل اتيناس.، وكذكل بعض امجلاعات يف ادلائرة جبارنةابورقبة، أ كنول، 

 فاحنا رجاؤان يف هاذ املشاريع أ ن خترج للوجود بواحد الرسعة.

 وشكرا الس يد الوزير.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 يب.اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعق 

 الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:

هو هاذ الاستشارات بطبيعة احلال، ل ن اكين حتيني، حيث كنا 

ذن احنا غنحينو، 1050، داب ولينا خدامني عىل 1070خدامني عىل  ، ا 

ذن غيتدار التحيني عىل مس توى ال حواض غتشارك فيه اجلهات،  ا 

 وغينعقد اجمللس ال عىل للامء واملناخ.وغيتدار حتيني عىل املس توى الوطين 

أ ان غري نطمئنك ابلنس بة للحوض دايل ملوية اليل تلكمي عليه غيكونو 

دايل املشاريع ال ن مشاريع كربى، غري املرشوع دايل التعلية غادي  7فيه 

 يوصل حىت ملليار دايل ال متار مكعبة.
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اليل  يف ما يتعلق حبوض س بو، ل ن فيه واحد العدد دايل السدود

ندر" اليل غيكون فيه و ابب غادي تكون يف اتوانت، لعل أ مهها دايل "

  أ كرث من مليار دايل ال متار املكعبة.

أ ان بغيت غري نشري لواحد القضية برسعة، الس يد الرئيس، راه اال شاكل 

اليل عندان يف السدود ال ن ما حدان كزنيدو كيكون احلقينة ضعيفة ل ن ما 

دايل السدود واللكفة كرتتفع. معوم هاذ السدود بقاش فني تدير بزاف 

، مليار ونصف، وميكن نوصلوا حىت 100كنتلكمو عىل أ كرث من مليار و

 مليار دايل ادلرمه. 1ل كرث من 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 نشكر الس يد الوزير عىل مسامهته.

انفلونزا ننتقل لل س ئةل ال نية املوهجة لقطاع الصحة، حول موضوع 

اخلنازير واليت جتمعها وحدة املوضوع، والس يد الوزير امللكف ابلعالقات مع 

 الربملان سينوب عن الس يد وزير الصحة اللزتام حكويم طارئ.

ريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية، وموضوعه الفوالبداية مع سؤال 

تشارين من فعالية التلقيح ضد الانفلونزا املومسية، اللكمة ل حد السادة املس 

 الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية، لتقدمي السؤال.

 عبد السالم اللبار: الس يداملستشار 

طار التضامن  احنا كنا كنمتناو الس يد الوزير يكون معنا، ولكن يف ا 

 احلكويم احنا كنمتناو ابش الصوت دايلنا يوصل للس يد الوزير.

 شكرا الس يدين الوزيرين،

 الس يد الرئيس،

الفريق الاس تقاليل حول التلقيح حول ضد الانفلونزا اليت كرث  سؤال

احلديث عهنا، ووجودمك معنا الس يد الوزير للتوضيح وطمأ نة املغاربة، ماذا 

أ عدت احلكومة ال يقاف هذا الزنيف من هجة؟ وهل فعال هناك أ نفلونزا أ و 

 كرث احلديث عهنا فقط؟

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

عه، الانفلونزا املومسية، اللكمة ل حد السادة السؤال الثاين موضو 

 املستشارين من الفريق احلريك لتقدمي السؤال.

 مبارك الس باعي: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 الس يد الوزير،

نفلونزا بعد اال عالن عن عدد من الوفيات نتيجة اال صابة بفريوس أ  

 اخلنازير، نسائلمك تنويرا للرأ ي العام الوطين كام ييل:

جراءات املتخذة من طرف احلكومة لرصد وحمارصة هذا النوع  ما يه اال 

 من الفريوسات؟

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

السؤال الثالث موضوعه خطر انتشار أ نفلونزا اخلنازير، اللكمة ل حد 

ونفدرالية ادلميقراطية للشغل لتقدمي السادة املستشارين من مجموعة الك

 السؤال.

 املستشار الس يد مبارك الصادي:

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

نسائلمك عن ال س باب وراء تكمت احلكومة ووزارة الصحة عىل مرض 

اليوم املغاربة لكيش يتلكم عنه، وأ ش نو دارت احلكومة ووزارة الصحة يف 

 هذا الشأ ن؟

 وشكرا.

 لسة:الس يد رئيس اجل 

السؤال الرابع موضوعه ظهور حاالت الاصابة مبرض أ نفلونزا اخلنازير، 

 اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق ال صاةل واملعارصة لتقدمي السؤال.

 :جناة مكري الس يدةاملستشارة 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدين الوزيرين،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 احملرتم،الس يد الوزير 

الزالت وزارتمك تؤكد تساقط وفيات انجتة عن اال صابة بأ نفلونزا 

صاابت أ خرى. ىل وجود حاالت ا   اخلنازير، ابال ضافة ا 

يف هذا الصدد نسائلمك عن التدابري املتخذة للتصدي لهذا املرض 

جراءات اليت مقمت هبا محلاية املواطنني املغاربة منه؟  اخلطري، ما يه اال 

 .شكرا

 :اجللسةئيس الس يد ر 

 السؤال اخلامس موضوعه تسجيل وفيات بسبب أ نفلونزا اخلنازير.

 اللكمة ل حد املستشارين من فريق العداةل والتمنية لتقدمي السؤال.

 احلسني العبادي: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدين الوزيرين،

نني اذلين توفوا حنن يف البداية يف فريق العداةل والتمنية نرتمح عىل املواط 

 نتيجة هذا الفريوس، ونتقدم خبالص العزاء ل رسمه.
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 كذكل نمتىن الشفاء العاجل للمصابني.

 الس يد الوزير،

صاابت ووفيات بسبب فريوس  يتداول الرأ ي العام عىل نطاق واسع ا 

مما خلق حاةل من التوجس  (H1N1ف علميا ب )أ نفلونزا اخلنازير املعرو

ةل الوابئية لهذا الفريوس، نظرا خلطورته عىل دلى املواطنني حول احلا

 احلياة.

 ذلكل نسائلمك الس يد الوزير: 

أ وال، حول املعطيات املتوفرة دليمك عن احلاةل حاةل انتشار هذا 

 الفريوس.

اثنيا، عن التدابري الرضورية والاس تعجالية اليت اختذمتوها أ و اليت 

ا  املدى الطويل، تالفيا ملتعزتمون اختاذها، سواء يف القريب العاجل أ و عىل

 حدث خالل هذه الس نة.

 .وشكرا

 :اجللسةالس يد رئيس 

جابة عن ال س ئةل املتعلقة بأ نفلونزا اخلنازير.  اللكمة للس يد الوزير لال 

الس يد مصطفى اخللفي الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف 

  احلكومة:ابلعالقات مع الربملان واجملمتع املدين والناطق الرمسي ابمس

 بسم هللا الرمحن الرحمي.

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة أ عضاء اجمللس احملرتمني،

 منأ وال، أ توجه ابلشكر عىل طرح هذا السؤال، عىل اعتبار أ نه 

القضااي اليت تشغل الرأ ي العام، اجملال واملاكن الطبيعي ملناقش هتا هو 

 املؤسسة الترشيعية.

اكن بصدد القدوم من أ جل اجلواب عىل  ورمغ أ ن الس يد وزير الصحة

السؤال، لكن حصل طارئ اجامتع حكويم اضطر معه أ ن يعود، ولكن يف 

نفس الوقت ارتأ ى أ ن تقع اال جابة حىت أ وال يقع تقدمي التوضيحات الالزمة 

حول هذا املوضوع، ل نه يف هاذ املشالك التواصل عامل أ سايس يف رحب 

ىل بغينا نرحبو خاصنا يكون تواصل  أ ي خطة للتفاعل مع هاذ املشالك. ا 

 مبين عىل الشفافية والوضوح والرصاحة.

أ وال ال نفلونزا املومسية يه عدوى فريوس ية حادة، عادة ما تكون خفيفة 

تسبهبا فريوسات اجلهاز التنفيس، اليت هتاج بشلك رئييس للجهاز التنفيس 

 العلوي.

وهناكل  ،ثالث أ نواع من الفريوسات موجودة يف هذا الصدد

والنوع  (H1N1)فريوسات فرعية. ما ينترش حاليا عند اال نسان نوع 

(H3N2.) 

ىل غاية اليوم راه يف منتصف اليوم أ صدر بالغ تيقدم  لينا ا  ابلنس بة ا 

 أ خر املس تجدات واملعطيات حول هاذ املشلك.

رساؤها يف س نة  لينا يف املغرب هناكل منظومة يقظة، مت ا  ابلنس بة ا 

ه املنظومة تقوم عىل أ لية للمراقبة الوابئية ملتتالية وتعززت، وهذ 1001

مركز حصي معويم، موزعة عىل مجيع العامالت  735ال نفلونزا عىل مس توى 

مليون  21وال قالمي، ويبلغ عدد الساكن اخلاضعني لهذه املنظومة حوايل 

نسمة، مث هناكل منظومة ترصد فريويس دلى عينة من ال شخاص املصابني 

ل نفلونزا أ و الهتاابت اجلهاز التنفيس احلادة الوخمية، حيث يمت أ خذ مبتتالية ا

ىل اخملترب املرجعي الوطين من خالل  رسالها ا  مراكز حصية  8عينات وا 

مستشفيات، الرابط، فاس، مراكش، مكناس، بين مالل،  8معومية و

 وجدة وأ اكدير، وأ يضا من خالل ش بكة من العيادات الطبية اخلاصة.

ذن اكينة و  احد املنظومة دايل املراقبة ودايل الرتصد تش تغل، وهذا ا 

س نة  25واحد من املكتس بات اليل بالدان جنحت فهيا، داب ال ن عندها 

نفلونزا هو جزء من ش بكة عاملية ملراكز  تقريبا، واخملترب الوطين املرجعي لل 

 ال نفلونزا املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية، حبيث تتوقع العملية دايل

 املراقبة ابنتظام.

وهنا املغرب يف الارتباط دايلو هباذ املنظومة ترنسلو س نواي عينة من 

ىل املركز املرجعي العاملي املوجود بلندن من  الفريوسات اليت يقع رصدها ا 

أ جل دراسة الرتكيبة اجلينية للكشف عن أ ي طفرة أ و حتول جيين يف هذا 

 الصدد.

ين ارتباط مع الش بكة العاملية وتعاون ابال ضافة ملنظومة مراقبة وطنية اك

هاذ ال نفلونزا املومسية  1029-1028مس متر، هذه الس نة ماذا حصل؟ أ وال 

 23اليل كيكون واحد املومس وابيئ تأ خرت نسبيا يف الظهور، أ س بوع من 

ىل  دجنرب واذلروة دايل هذا الوابء املومسي هاد احلاةل دايل الرواح أ و  17ا 

ىل  3ظهر، فاكنت يف ال س بوع من الزاكم اليل كتبدا ت   .1029يناير  27ا 

العملية دايل التحليل اليل متت هبذه املنظومة عىل أ رض الواقع النتاجئ 

ىل غاية فاحت فرباير، يف جملس احلكومة ال خري فاش وقعت املناقشة قدمت  ا 

ىل غاية ما قبل جملس احلكومة اليل اكن امخليس املايض.  املعطيات ا 

العينة  151احملينة، أ وال مت الكشف انطالقا من عينة  املعطيات ال ن

ىل  515اليل اكنت العملية دايل الكشف والرتصد الفريويس متت علهيا  ا 

غاية جملس احلكومة السابق، من بعد جملس احلكومة يف اليومني اليل تالو 

ىل  واليت مت حتليلها ابخملترب املرجعي الوطين التابع  151توسعت العينة ا 

ة الصحة، حيث تبني أ ن احلاةل الوابئية مشاهبة ملا هو مسجل عىل لوزار 

املس توى ادلويل، ما اكيناش حاةل طوارئ يف املغرب، ما عندانش واحد 

النس بة اليل أ كرث من الوضعية اليل اكينة عىل املس توى العاملي، حيث مت 

 %11.1حاةل أ و عينة، أ ي بنس بة  218الكشف عن فريوس ال نفلونزا يف 

 A.97.3%يل مت الاش تغال علهيا، انتشار لفريوس منط ذيك العينة المن ه

يه  Aمن الفريوسات من نوع  B.2.7% ،%80.1مقارنة مع فريوس منط 

 .من النوع الثاين %29.1و  (H1N1)من النوع الفرعي 

ىل غاية مساء ال حد تسجلت  حاةل وفاة، وهنا العملية التواصلية  22ا 
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دايل احلاالت دايل الوفيات، اليل كيكونو  1ىل هنار جملس احلكومة أ علنا ع

مصابني ابل نفلونزا يف وضعية هشاشة من الناحية الصحية، مثل حاةل 

س نة رمحها هللا، واحلاةل دايل أ يضا املرأ ة احلامل  18الس يدة اليت معرها 

رمحها هللا أ نذاك وقدمنامه من بعد جملس احلكومة وعندمه أ مراض أ خرى 

ىل غاية مساء ال حد احلا 1ولكن اكنوا  حاةل واكنت العملية دايل  22الت، ا 

الكشف عىل املعطيات تمت ابس مترار، ما اكنش عندان تكمت، جا اجامتع 

أ علنا عليه،  5جملس احلكومة تقدم التقرير أ علنا عىل احلالتني، ارتفع العدد ل 

 أ علنا عليه. 22أ علنا عليه، ارتفع ل  9ارتفع ل 

حاةل يه أ يضا أ صيبت ابل نفلونزا  25خرى اكنت يف املقابل، احلاالت ال  

(H1N1)  ،حاةل أ خرى اليل مازال ختضع  71وامحلد هلل متاثلت للشفاء

وهذا  -حاةل يف اجملموع وتقدمت املعطيات، ابال ضافة  58للعالج، مبعىن 

أ نه يوقع واحد التواصل مكثف،  -اكن قرار من قرارات جملس احلكومة 

ابس تور وعدد من املسؤولني يف القطاع دايل  ولهذا املدير دايل معهد

 الصحة قامو ابلعملية دايل التواصل. 

بطنجة، وحاةل واحدة  1ابدلار البيضاء،  1احلاالت دايل الوفيات اكنو 

الفئات شديدة بلك من فاس والرابط وأ زيالل، وجسلت هذه احلاالت عند 

حاةل اال صابة يعين اليل يف وضعية هشاشة، سواء معراي أ و من  الاختطار

 بأ مراض مزمنة أ و مرتبطة ابمحلل.

لينا أ وال، وهذا عىل خالف س نوات  جراءات املتخذة ابلنس بة ا  اال 

 سابقة:

أ وال، تعزيز نظام اليقظة الصحية والرصد الوابيئ، هاذ الس نة اكنت 

واحد العملية لتقوية هذا الرصد حبمةل استباقية تواصلية، وخاصة انطالقا 

، حيث مت تعممي نظام املراقبة 1028من شهر يناير  من ال س بوع ال خري

ىل مجيع حاالت الالهتاابت التنفس ية احلادة الوخمية،  الوابئية والفريوس ية ا 

تعمم يف شهر يناير، مع التحري ادلقيق للك حاةل يمت استشفاؤها يف أ قسام 

نعاش ابملستشفيات العمومية واخلاصة عىل الصعيد الوطين، واكين نظام  اال 

 ل املعلومات دقيق مركزاي لتتبع لك احلاالت اليل كتسجل؛داي

عالمية عن ال نفلونزا واملشالك املرتبطة هبا،  طالق محةل ا  اثنيا، ا 

ىل تنظمي محةل س نوية لتطعمي همنيي الصحة،  جرعة  10000ابال ضافة ا 

اس تعملت فهاذ العمليات دايل التطعمي، وامحلةل اال شهارية واال عالمية اليل 

قت حول اخملاطر املرتبطة ابل نفلونزا بدات يف شهر دجنرب قبل اكنت انطل

 ما تسجل احلاةل دايل الوفاة؛

أ يضا التنس يق مع مجعيات اجملمتع املدين من أ جل تعزيز التلقيح لبعض 

 الفئات املس هتدفة وخاصة املصابني بداء السكري؛

طار اال جراءات الاعتيادية جتندت لك املؤسسات الصحية  أ يضا يف ا 

 أ جل التكفل بلك احلاالت. من

وتركز الوزارة عىل برامج الرعاية وخاصة يف املناطق النائية، ويف هذا 

 الصدد ينبغي التأ كيد:

أ وال: عىل أ ن اللقاح متوفر ومت تعزيزه، هاذي املسأ ةل  -

 ال وىل؛

اثنيا: ادلواء متوفر وابجملان حلاميل بطاقة الراميد،  -

أ مس يف جملس النواب وهاذي أ علن علهيا الس يد وزير الصحة 

 ونؤكدها اليوم؛

اثلثا: هناكل يقظة نطمنئ الرأ ي العام اكينة تعبئة عىل  -

مس توى وزارة الصحة وعىل مس توى أ طرها، وهاذي مناس بة 

للتنويه ابجملهودات اليل كتقام عىل أ رض الواقع، ال ينبغي الهتويل، 

 ولكن يف نفس الوقت التدخل من أ جل تقدمي العالج الالزم؛

هذاك ادلواء اليل تثارت مالحظات حول المثن،  أ يضا -

لينا التكفل حباميل بطاقة الراميد وتوفريه ابجملان هلم.  ابلنس بة ا 

ىل أ نه عىل املس توى ادلويل، مفنظمة  يف نفس الوقت ال بد من اال شارة ا 

ف ام يتعلق هبذه ال نفلونزا املومسية، فقد أ علنت عن نفس الصحة العاملية 

حصائ  عالن عهنا ابلنس بة لبدلان، ال نفلونزا املؤرشات اال  ية املرتبطة اليت مت اال 

من ال نفلونزا النوع النوعي  مهنا %80، %98.7متثل  Aمن نوع 

(H1N1). 

لينا س نضاعف ونعزز اجملهود دايل التكفل والتدخل يف  ال ن، ابلنس بة ا 

طار من الضامانت ادلس تورية القامئة عىل احلق يف الصحة.  ا 

 .وشكرا

 رئيس اجللسة:الس يد 

التعقيبات عىل جواب الس يد الوزير، اللكمة للفريق الاس تقاليل 

طار التعقيب.  للوحدة والتعادلية يف ا 

 عبد السالم اللبار: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

بدوري كنشكر الس يد الوزير اليل أ عطاان بعض التوضيحات، ولكن 

ن نتساءل مجيعا مكغاربة، واش أ رواح املغاربة والو ساهلني؟ واش  علينا ا 

فعال اكين هاذ ال نفلونزا؟ ل ننا احنااي ما كميكن لناشاي نقولو أ ش ياء اليل 

كترض بالدان، راه السمعة دايل بالدان كتبقى يه ال وىل أ مام لك هؤالء، 

وال  (H1N1)ولكن سؤايل ما كنتش كنمتىن أ ن الس يد الوزير، جياوبين 

( مايش هذا هو ce n’est pas la réponse، )Bوال فريوس  Aفريوس 

 اجلواب.

( راه خاص l’alerteدران احنا كحكومة؟ راه خاص )اجلواب أ ش نو 

اليقظة، راه خاصنا منش يو للجبال، راه خاصنا منش يو للبالصة اليل فهيا 

اجلوع، راه خاصنا التغذية الس يد الوزير، عطيوان التغذية املناس بة اليل 

راه يه ( la combustion respiratoire)ية، غادي تعطينا احلرارة الرابن 

أ ش نو  ذيك الاحرتاق اليل خاصو هو اليل يعطيين احلرارة، يوجدو لنا
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 اكين، هاذ اليش كنعرفوه.

جراءات اليل دارت وزارة الصحة مشكورة، ولكن اعطيوان غري  هاذ اال 

ذيك التلقيح عافامك، اليوم طابور، اليوم خاصنا نباتو عاسني حبال ذيك 

يامات اليل كنا كنقبطو الفزيا، نكريو يش واحد اليل يقبط لينا البالصة الل 

( ل ن يه املؤسسة الوحيدة اليل كتدير هاذ l’institut Pasteurيف )

التلقيح، وراه هاذ اليش ما ميكنش، هذا واحد الاس تخفاف الس يد 

الوزير، راه نوضو نتعبأ و مجيع ل ن هاذي أ رواح دايل املغاربة، نوضو 

نفتحو معاهد وحدة أ خرى أ و خمتربات أ خرى اليل تدير لنا التلقيح  أ س يدي

بمثن مناسب، تدير لنا هنا تبان املسامهة دايل احلكومة مع يش خمترب حىت 

هو ابش خيفف العبء عىل.. الناس رامه يومني وهام يف ادلار البيضاء ابش 

و غري يقبطو الصف، وغري خملوعني، اكين اليل ما مريضش، واكين اليل جات

الرتوحية كينوض الهرج، غري داب البنية غري قابطة هذا كتعيط يل أ اباب أ وقيال 

غادي منوت، راه أ نفلونزا، اكين واحد الهلع، "والفتنة أ شد من القتل"، 

( واتقوا فتنة ال تصينب اذلين ظلموا منمك خاصة"الفتنة أ شد من القتل"، )

تتجند، املغاربة لكهم خاصهم  راه مايش غري املريض، راه احلكومة لكها خاصها

 يتجندو ل ن هاذي حبال احلرب.

 امسح يل أ س يدي.

 .شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة للفريق احلريك.

 امبارك محية: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

بطبيعة احلال حنن نمثن طبيعة احلال عاليا اجملهودات اليل كتقوم هبا 

من أ جل تطوير هاذ القطاع وبذل جمهود كبري من أ جل وزارة الصحة 

احملافظة عىل حصة املغاربة معوما، ولكن ما ال نقبهل هو خلو املراكز الصحية 

يف العديد من ربوع اململكة من دواء حماربة الفريوس. ما ال نقبهل هو عدم 

 القيام ابلواجب، الس يد الوزير.

 الس يد الوزير، 

فلونزا كتجي مع فصل الش تاء دامئا، وابلتايل جيب أ نامت تعرفو عىل أ ن ال ن

التجند لها جبميع الوسائل والطرق املمكنة للتخفيف من أ قل الرضر، وهللا 

حضية، اليل بطبيعة احلال يف الفريق احلريك كنقدمو  22حيد أ لباس عند 

 التعازي ل رسمه، وهللا يرمحهم.

ىل القاعة عىل أ ن مت ت  سجيل حاالت يف بلغين الس يد الوزير دخويل ا 

مدرسة مبدينة الرابط من هذا النوع، وهذا يشء خطري الس يد الوزير، 

 بطبيعة احلال ابلنس بة للمؤسسات التعلميية.

ذا تأ كد هذا اخلرب بطبيعة احلال من  اليل كنطالبو به الس يد الوزير، ا 

غالق تكل املؤسسة وتعقميها وتطهريها حىت القضاء عىل هذا  أ جل ا 

 الفريوس.

عالمية للتعريف يف الف ريق احلريك، الس يد الوزير، نطالب حبمالت ا 

هبذا الفريوس وبطبيعة احلال هاذ اليش جا يف تدخلمك مشكورين وطرق 

أ غلبية املغاربة ليس دلهيم معلومات  ملا جاء،املعامةل معه، وبطبيعة احلال 

اكفية عىل هذا الفريوس، وابلتايل جيب تكثيف اجملهودات عن طريق 

 اال عالم.

ىل رفع مس توى اليقظة والتتبع وخطط استباقية حملاربته،  ابال ضافة ا 

 تنظمي القوافل الطبية حنو املناطق البعيدة.

هناكل الس يد الوزير، مناطق بعيدة عن املركز عرب وسائل اال عالم 

علمنا بعض التدخالت عىل أ نه مدينة ادلار البيضاء فهيا مراكز ال تتوفر عىل 

 ابدلاخةل، أ سا الزاك، الراش يدية، املناطق اجلبلية، هذا التلقيح، مفا ابكل

 املناطق القروية البعيدة عن املركز.

دخاهل كرشيك من أ جل  الرفع بطبيعة احلال من قدرة القطاع اخلاص وا 

 القضاء عىل هذا النوع من ال مراض املعدية.

لك ذكل، الس يد الوزير، اليل كنطمحو لو هو حصة املغاربة معوما، ال 

الاس هتتار هبا وال ميكن الهتاون معها، قطاع الصحة جيب عىل ميكن 

احلكومة أ ن تبذل فيه جمهود كبري أ كرث، بطبيعة احلال احنا كننوهو 

ابجملهودات اليل تبذلها وزارة الصحة وال طر الطبية عىل معوم الرتاب 

الوطين، ولكن هذه اجملهودات بطبيعة احلال جيب الرفع مهنا من أ جل 

 املواطنني املغاربة. سالمة وحصة 

 وشكرا الس يد الوزير.

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة جملموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل.

 ثراي حلرش: الس يدةاملستشارة 

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير،

الناس اليل ماتوا هلم عائالهتم وال عندمه وليداهتم مراض ما كينتظروش 

نو لندن وأ ش نو هو واش نطن، هام كينتظرو وأ ش   (OMS)منك أ ش نو قالت

منك أ ش نو يه اال جراءات اليل اكن خاص تدار من طرف وزارة الصحة 

 .ومن طرف احلكومة

أ نمت س يدي كنمت أ علنتو بأ نه ما اكينش وابء دايل أ نفلونزا اخلنازير، 

قلتوها يف ترصحي لمك، وكذكل ابلنس بة للس يد رئيس احلكومة وابلنس بة 

ء اليل جعلمك يف التايل تتغريو الرأ ي دايلمك، وهو أ نمك ما لهذا، أ ش نو اليش

عرفتوش بأ ن املغاربة متبعني املعلومة وبأ نمك ما مواكبينش بأ نه اكين ال ن 

وسائل جديدة للحصول عىل املعلومة، وبتكمتمك كام قال زمييل أ نمت رضبمت 

 حقا دس توراي وهو احلق يف احلصول عىل املعلومة ف ام خيص هذا املشلك
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 .هذا

كذكل هناكل مشلك دايل احلق يف احلياة، احنا كنديرو راس نا فهاذ 

الناس اليل شفنامه كيفاش عايشني الوفاة دايل الناس والعائالت دايهلم، 

س يدي الوزير، ابلنس بة لنا احنا بعدا غادي نوضعو كل واحد السؤال، 

رتو هلم واش ال طر الطبية والناس اليل كيش تغلو يف السبيطارات املغربية د

 بعدا التلقيح؟ ل هنم حىت هام معرضني، هذا من هجة. 

هجة أ خرى مبا أ ن التلقيح موجود، أ علنتو عىل أ ن التلقيح موجود، 

أ صبحو املغاربة يف السبيطارات دايل احلومات دايهلم هامجني عىل ال طباء 

وهامجني عىل املمرضني وكيقولو هلم بأ ن احلكومة والوزارة ولكيش قال بأ ن 

 لقيح موجود.الت 

ما اكين ال تلقيح وال مه حيزنون، وهذا مصدر كنجيبو كل من ال طباء 

 مايش من عندي. 

ابلنس بة لنا كذكل، الس يد الوزير، اكين هناك واحد املشلك زعزع 

الثقة يف مؤسسة اليل مسيهتا احلكومة، كيفاش أ نه تضارب دايل ال خبار، 

، أ نامت 28، ال 21، ال 27، ال اكين ما اكيناش، اكينة ما اكيناش، ال مرضوا

 اليل كتخليو الناس يقلبو عىل املعلومات من غري املعلومات الرمسية.

ال ن أ ان ابلنس بة لنا، الس يد الوزير، اليل بغينا نقولو لمك عالش هاذ 

، مقاربة خبع خبع، ابلعكس كنتو تقولو احلقيقة يف 1029املقاربة ال ن يف 

اكين وما ختليومهش حضااي دايل العيادات  ال ول، وتقولو للناس بأ ن املرض

درمه لليةل،  1000درمه و 3000اخلاصة، عرفيت حشال كيتقامو علهيم 

الس يد الوزير، شكون اليل عندو هاذ الفلوس؟ الناس خرسهتا، وما 

عاشولهومش العائالت دايهلم، الناس بغات تدير أ كرث من هجدها، ابعت 

اخلنازير وما لقات والو، يه فعال  حواجيها ابش داوي الناس من أ نفلونزا

ذا مات كل يف ادلار عندو خملفات، واكين 28املوت غري  ، وراه واحد ا 

 غنب وحكرة دايل هاذوك اليل ماتو هلم عائالهتم.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يدة املستشارة. 

 .اللكمة لفريق ال صاةل واملعارصة

 :جناة مكري املستشارة الس يدة

 .لرئيسشكرا الس يد ا

 الس يد الوزير،

أ وال، شكرا عىل التوضيحات اليل تقدمت هبا خبصوص مرض أ نفلونزا 

ال أ ن الانتشار دايلو، الس يد الوزير، يف هذه الفرتة راه خلق  اخلنازير، ا 

ذا غري عطس اليل حداه  واحد احلاةل من القلق والهلع حىت أ صبح املواطن ا 

 لكيش تيتخلع.

لوزارة كتعاطى مع املوضوع بواحد بلك رصاحة، الس يد الوزير، فا

 احلجم اليل ما كيوازيش جحم القلق واخلوف اليل عند املواطنني. 

ذا ما  ابلنس بة للمواطنني املغاربة ال مر يتعلق مبرض اليل هو قوي، ا 

تعاجلش يؤدي للوفاة، يف حني الوزارة مل تكن تتوفر عىل ادلواء، ما اكنش 

وال يف الصيدليات، وال يف  تشفياتادلواء، ما اكنش اللقاح ال يف املس 

لزايم لدلوةل وال للرشاكت دايل  احتياطي السالمة أ يضا، اليل كيكون ا 

 التصنيع والاس ترياد.

الس يد الوزير، أ يضا اكين تناقض يف الترصحيات والبالغات، تتحدثون 

عىل أ ن الوضع عادي وال يدعو للقلق، لكن يف نفس الوقت اكين عدد 

ىل اكن الوضع عادي، فعالش  الوفيات يف اس مترار ويف ارتفاع مس متر، ا 

اكين اس مترار يف ارتفاع عدد الوفيات؟ واحلصيةل أ يضا مرحشة ل هنا مازال 

 ترتفع يف ظل حاالت اال صابة اليل اكينة.

ىل اكن الوضع عادي، الس يد الوزير، واحلكومة متحمكة فيه عالش  ا 

الس يد الوزير، عندمك مازال اكين الارتفاع يف عدد الوفيات؟ واش فعال، 

مواطن أ و مواطنة؟ الوزارة، الس يد الوزير،  21ال مر عادي أ ن ميوت 

جراءات والتدابري الوقائية محلاية أ رواح املواطنني بدءا  ملزمة ابختاذ اكفة اال 

ىل توفري اللقاحات وال دوية  من التحسيس والتوعية بطرق الوقاية وصوال ا 

 ابملستشفيات والصيدليات أ يضا.

نس بة لنا، الس يد الوزير، أ يضا البد من اختاذ اكفة اال جراءات ابل 

الوقائية ابلنس بة للمدارس، ل ن اليل تلكمنا تلكمنا عىل ال طفال دايلنا 

صابة القاتةل، يعين خاص واحد برانمج  وال طفال الصغار مه أ كرث عرضة لال 

دف معل اليل تيكون واحض املعامل يس هتدف ابدلرجة ال وىل املدارس ويس هت

صابة القاتةل، ابال ضافة  هاذيك الفئة اليل تلكمنا علهيا اليل يه عرضة لال 

 لل ماكن اليل فهيا الناس بشلك كبري.

ىل هذا، الس يد الوزير، أ ن عندان العامل القروي، العامل القروي  أ ضف ا 

راه ما عندمهش رمبا ملا يوصل للمستشفى ما يلقاش حىت الطبيب اليل 

 ئيا، فكيفاش غادي يوصل للتحاليل اخملربية؟غادي يشخص لو املرض مبد

 رصحمت أ يضا ابلنس بة للتدابري الاستباقية...

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

 اللكمة لفريق العداةل والتمنية.

 احلسني العبادي: الس يداملستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

أ شكرمك الس يد الوزير عىل اال جابة اليل أ عطيتوان وعىل التعريف دايل 

 فريوس، وكذكل اال حصائيات خبصوص اال صاابت والوفيات.ال

حنن هنا يف فريق العداةل والتمنية كنقولو جيب ورضورة التعاطي مع 

 مثل هذه ال حداث حبس وطين عايل. 

مع ال سف نالحظ بأ ن املوضوع يعاجل بأ صوات مرتفعة، ويه مع 

رج ال سف أ صوات غري موضوعية وغري همنية، ل ن هذا ال مر يناقش خا
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املؤسسات، وهاذي من مضن املؤاخذات دايل الفريق عليمك، الس يد 

الوزير، وهذا راجع لضعف التواصل وتأ خر الوزارة يف التوضيح، ل ن اكن 

أ ايم، ال نعرف ماذا يقع، كنطلبو منمك وكذكل اكن  20تأ خر تقريبا دايل 

 تأ خر يف رشاء اللقاحات الرضورية.

هذا اجلواب، ل ن غري اليوم كتخرج ال ن نطالبمك، الس يد الوزير، بعد 

عندان مقاالت أ ش نو رشيتو دايل ال دوية؟ وأ ش نو يه الصفقات اليل 

ىل املعلومة من خالل الصفقات  طار احلق يف الوصول ا  أ برمت؟ وهاذي يف ا 

املربمة، من حق املواطن ابش يعرف هذا مال عام يف ماذا س يرصف، ل ن 

 جدا.احلديث عىل أ نمك اقتنيمت أ دوية غالية 

كذكل هناك احلديث عىل أ نمك رشيتو أ دوية وهاذ ال دوية يه ذات 

 جدوى أ و غري صاحلة. 

قرار احلكومة التكفل ابملصابني، وكذكل نمثن التعبئة  ننا نمثن ا  وابملقابل فا 

وهنا أ ذكر حاةل  العالية ابملستشفيات، وخاصة ابملستشفيات اجلامعية،

املستشفى اجلامعي احلسن الثاين، اليل الحظتو ابلصدفة يوم السبت 

 املايض بأ ن هناك تعبئة، فتحية خاصة لاكفة أ طر هذا املستشفى.

نطالبمك، الس يد الوزير، ابس مترار اليقظة والتعبئة ابملستشفيات، ونؤكد 

ىل تضافر وتضامن  مجيع عىل أ ن هذا القطاع، قطاع الصحة، حيتاج ا 

 املتدخلني من حكومة، من مؤسسات، من جامعات ترابية.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيبات ف ام تبقى من الوقت.

الس يد الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف ابلعالقات مع الربملان 

 كومة:واجملمتع املدين والناطق الرمسي ابمس احل

جملس احلكومة اليل  هأ وال، ابلنس بة للحكومة مل يكن هناكل تكمت، ل ن

انعقد امخليس املايض، خشصيا خرجت وقدمت بأ نه اكنت جوج داحلاالت 

الوفيات أ نذاك، من بعد صدر البالغ الثاين، صدر البالغ الثالث، الرابع، 

نتقلنا ال ن فاش رجعت أ ان من اجلواب جات املعطيات اليل وصلت لها ا

ىل  22من  الوفاة يف ظرف هاذ اليومني االثنني والثالاثء،  21الوفاة ا 

اليل تشفاو وهلل امحلد،  10، داب 25والعملية دايل العالج اليل اكنوا تشفاو 

اليل مازال تيخضعو للعالج، نسأ ل هللا عز وجل الرمحة  71واكينة عندان 

ليوم صدر البالغ برشاكة للمتوفني، مفا اكينش تكمت، اكين واحد العملية، ا

مع املنظمة العاملية للصحة واليل كشفت بأ نه املنظومة دايل العملية دايل 

 الرقابة تش تغل بشلك جيد واكينة حاةل يقظة.

املسأ ةل الثالثة، اجلواب دايل الوزارة واحلكومة هو أ نه اكينة يقظة، اكينة 

 تعبئة، نطمنئ الرأ ي العام واحد.

ناس اليل عندمه الراميد تيس تفدو منو جماان، جوج، اللقاح متوفر، ال 

نتكفل هبم، هنار السبت، ال حد، احلاةل ال وىل اليل تسجلت يف ادلار 

البيضاء، املديرة اجلهوية فاش قالوا لها ذيك املصحة اخلاصة ما فهياش ادلواء 

ىل عني املاكن ابدلواء، ل ن روح واحدة، كام قال أ حد املتدخلني،  انتقلت ا 

د هللا، غالية ما ميكنش نفرطو، الصحة داملغاربة خط أ محر، وهذا عزيزة عن

 اجملهود اليل هو تيتبذل.

املسأ ةل ال خرى اليل أ اثرت حول غادي تزعزع الثقة، ابلعكس، داب 

ال ن املغاربة تنقدمو هلم املعطيات بشلك حمني، ولك مسؤويل قطاع الصحة 

ناة ال وىل، ها اليل تمييش مرة تمييش مدير معهد ابس تور، ها اليل تمييش للق 

للقناة الثانية، ها اليل تمييش يف منتصف اليوم، ها اليل تمييش يف أ خر 

اليوم، عالش؟ ل نه فعال التواصل، كام أ رشمت ومشكورين، أ سايس، تلقيح 

معلية تطعمي متت ملهنيي الصحة، امحلةل التواصلية بدأ ت  10000ال طر راه 

 يف دجنرب ومازالت مس مترة.

 رئيس اجللسة: الس يد

 شكرا الس يد الوزير.

السؤال السادس، موضوعه حتسني اخلدمات الصحية ابلعامل القروي، 

اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية 

 لتقدمي السؤال.

 املستشار الس يد عبد اللطيف أ بدوح:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم،

يتعلق يف احلقيقة من الفائدة أ ننا نطرحو السؤال لعل وعىس أ نه  السؤال

طار التضامن احلكويم، أ نه يتبلغ الس يد وزير الصحة  الس يد الوزير، يف ا 

ن شاء هللا، نتاجئ اس تقباال.  ويكون فيه، ا 

املوضوع يتعلق ابلعامل القروي وعالقته ابلقطاع دايل الصحة، احلقيقة أ نه 

ىل ال ن، ف ام اكين جمهودات اليل دار  ت يف املغرب من بداية الاس تقالل ا 

خيص الصحة عىل مس توى العامل القروي، ولكن كذكل المنو ادلميوغرايف 

 تزايد وكذكل الوعي دايل املواطنني ابلصحة تزايد.

ال ن الوضعية، يف التشخيص دايلها احلايل تنسجلو عىل أ نه الزالت 

ىل حصة جيدة، مبعىن العمل  هناك العديد من العراقيل ف ام خيص الولوج ا 

 تيقوم به هو القطاع الصحي يف العامل القروي.

السؤال دايلنا أ مام النقص اليل تتعرفوه والظروف اليل تتعيشها قطاع 

الصحة، تنبغيو نساءلو الس يد الوزير هل هناك من جديد من أ مور 

ىل اخلدمة الصحية يف العامل القروي؟  مس تعجةل للولوج ا 

 وزير.شكرا الس يد ال

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

الس يد الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف ابلعالقات مع الربملان 
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 واجملمتع املدين والناطق الرمسي ابمس احلكومة:

 أ وال تنشكر الس يد املستشار عىل طرح هذا السؤال.

عامل القروي أ ولوية أ ساسة، كام ابلنس بة لوزارة الصحة، الصحة يف ال

تفضلتو اكينة حتدايت ليست ابلسهةل، ولكن املس توى دايل التقدم اجلزيئ 

مؤسسة  1071واقع، عدد مؤسسات الرعاية الصحية يف العامل القروي 

 حصية.

يف نفس الوقت املؤرشات املوجودة حاليا وفيات ال همات ما بني 

نقطة، اكنت  73ت ب حتسنت أ و تقلص معدل الوفيا 1028و 1022

، مفازال 31، املعدل الوطين هو 222أ لف، دااب  200وفاة يف  218عندان 

عندان حتدي أ كرب دايل واحد الفوارق جمالية بني العامل القروي والعامل 

 احلرضي.

ولكن راه اكين جمهود اليل أ دى لواحد التحسن، ولكن هاذ التحسن 

 .31عىل  222مازال ما وصلناش للمعدل الوطين، ل ن 

يف  11معدل وفيات ال طفال دون سن اخلامسة، وهذا مؤرش اثين هو 

، مفازالت اكينة فوارق 10لك أ لف والدة حية، واملعدل الوطين حوايل 

 واكين حتدي كبري.

 23نس بة تغطية النساء احلوامل ابلفحوصات ما قبل الوالدة ارتفعت ب

ط مراقب أ يضا نقطة ولكن مازال التحدي قامئ، نس بة الوالدة يف وس

 نقطة. 29ارتفعت ب

 اجملهود اليل اكين حاليا:

أ وال، تعزيز الوحدات الطبية املتنقةل، حبيث الزايرات تضاعفت ما بني 

زايرة دايل الوحدات الطبية  5500، تقريبا تضوبالت من 1023و 1009

 .21000املتنقةل ل زيد من 

دد القوافل القوافل الطبية أ يضا تضاعف عددها، تقريبا مخس مرات ع

 الطبية اليل يف العامل القروي. 

قلمي اليل هام معنيني بربانمج  18أ يضا من اجملهودات املربجمة خاصة يف  ا 

دايل الرعاية ملواهجة ال اثر خاصة يف املرحةل اليل تيكون فهيا الربد، تكثيف 

ال الوحدات الطبية املتنقةل وال اخلدمات الصحية وال القوافل الطبية 

 .املتخصصة

نونرب اليل انطلقت فيه معلية  25، منذ 1029، 1028هاذ الس نة 

ىل غاية  ذن هللا، احلصيةل ا  ىل هناية مارس اب  يناير:  20رعاية واليل غتس متر ا 

 زايرة لوحدات طبية متنقةل.  1700

الربانمج ال ن هنا نعطي مثال يف ال قالمي اليل فهيا الربد، مت رصد لك 

 خل يف احلني عند بروز أ ي مؤرش.النساء احلوامل من أ جل التد

غادي تبلور فيه  1015ختاما، البد من التأ كيد عىل أ ن خمطط الصحة 

سرتاتيجية وطنية للصحة امجلاعاتية فضال عن برامج أ خرى فرعية.  ا 

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 نشكر الس يد الوزير عىل مسامهته. 

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشار الس يد عبد اللطيف ابدوح:

 شكرا الس يد الرئيس.

الس يد الوزير احملرتم، كنشكروك عىل املعطيات اليل تفضلمت هبا وفعال 

طيتو املثال وجبدتو املناطق يه معطيات وطنية وكنتو دقيقني حني أ ع 

 ة، ابش نقربو املواطن للموضوع. در البا

قلمي شيش اوة حىت هو عندو أ ان كذكل غادي نعطيمك مثال دايل ا 

ىل أ خره، ترامك، الوضعية دايل الهشاشة، هاذوك  خصوصياته، جبل سهل ا 

 املعطيات لكها راه يه كنتوفرو علهيا مجيعا.

قلمي هذا مكثال اكين اال شاكل احلقيقي هو أ نه الاختصاصيني  هاذ اال 

 50اكينني ولكن ما تيحرضوش، والناس دايل عندمه مشلك دايل الوالدة، 

والدة، تيكونو بعض املرات صعوابت  50اليوم تقريبا يف ال قلمي، والدة يف 

ىل اكن أ خصايئ دايل التخدير ما تيكونش ال خصايئ دايل  يف الوالدة، ا 

ذن اجملهود تيدار، ولكن الفعالية دايلتو وتتبع  ذن دامئا تيوقع، ا  الوالدة، ا 

لنظرة دايلو واحلضور دايلو والرصامة يف حتقيق كذكل تتخلق كذكل واحد ا

 سيئة لهاذ القطاع واجملهود اليل تيدار. 

قلمي ال ن النقطة السوداء يه القضية دايل الصحة وبواحد  ذلكل فهاذ اال 

الشلك يعين ملفت وخصوصا الناس اليل هام يف املدارش ويف القرى 

واحد اجملموعة  أ س يف املال، عىل ،لأ داس يكل عىل املرتفعة نقدر نتلكم 

 عيشو هاذ الوضعية هاذ. دايل امجلاعات اليل كي 

ذن اكين خصاص عىل مس توى ال دوية كذكل، وداب ختلق واحد  ا 

القضية أ خرى جديدة، والو اكين مشلك يف شيشاوة وال لكيش كيمتلص 

ذا  ابش يدير التلقيح، ما بقاوش بغاو يديرو الناس التلقيح، لكيش خايف ا 

 وقعت يش مشلكة...

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 املستشار، ونشكر الس يد الوزير عىل مسامهته.شكرا الس يد 

ننتقل للسؤال املوجه لقطاع ال وقاف والشؤون اال سالمية، وموضوعه 

حياء ودمع الكتاتيب القرأ نية ابلعامل القروي، اللكمة ل حد السادة  ا 

 املستشارين من فريق العداةل والتمنية لتقدمي السؤال.

 املستشار الس يد عيل العرسي:

 رمحن الرحمي.بسم هللا ال

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدين الوزيرين،

 السادة الوزراء،
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ضايف  نسائلمك الس يد الوزير، عن ما ميكن أ ن تقوم به من جمهود ا 

ال حياء ما اكن من كتاتيب قرأ نية ابلعامل القروي واس تعادة جمدها، الس  ام من 

للقامئني  خالل العناية مبا تبقى مهنا والتحفزي عىل خلقها وختصيص ماكفأ ة

علهيا، وملا ال ختصيص دمع ال طفال املقبلني علهيا وأ رسمه عىل غرار دمع 

"تيسري" ابملدرسة العمومية، مضن جمهود للحفاظ عىل تراث رويح غري 

 مادي وتشجيع القران الكرمي وحفظته؟

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 د أ محد التوفيق وزير ال وقاف اال سالمية:الس ي

 بسم هللا الرمحن الرحمي.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون واملستشارات احملرتمني،

 شكرا الس يد املستشار عىل سؤالمك. 

أ ولت الوزارة عناية خاصة وابلغة وتويل لهذه املؤسسات، يعين 

يف املومس  22311كتاتيب القرأ نية من الكتاتيب القرأ نية، انتقل عدد ال 

ىل 1005-1001ادلرايس  -1023كتااب يف املومس ادلرايس  27818، ا 

جاميل بلغ1028 من هذه  %37، كام أ ن %23نسبته  ت، مبعدل تزايد ا 

مهنا توجد داخل املساجد أ و  %91الكتاتيب توجد ابلعامل القروي، و

 امللحقة هبا. 

ىل  701897ارتفع عدد املمتدرسني من  يف نفس املدة أ ي  111171ا 

 يف العامل القروي. %55، و%11مبعدل زايدة 

الوزارة معلت عىل تتبع مواكبة تأ هيل الكتاتيب القرأ نية بتسوية الوضعية 

حداث هيئة مراقبة، تأ طري وتكوين حمفظي  القانونية دايل هذه الكتاتيب، ا 

عداد املهنج  القران، تنظمي دورات تكوينية ولقاءات تربوية هجوية هلم، ا 

الرتبوي لتعلمي القران الكرمي، ختصيص ماكفئات جزافية لفائدة عدد من 

ىل أ ن   21091من املدربني البالغ عددمه  %19املدربني، مع اال شارة ا 

مامة وتعترب  ىل اال  مامة ويتقاضون ماكفأ ة علهيا ابال ضافة ا  يزاولون هممة اال 

لهيم.   هممة التدريب جزءا من املهام املوكوةل ا 

صالح عدد من الكتاتيب، تشجيع المتزي  صالح أ و املسامهة يف ا  ا 

الرتبوي من خالل التنظمي الس نوي جلائزة محمد السادس للكتاتيب القرأ نية 

ن  مبختلف أ صنافها، يعين التلقني واملردودية والتس يري، وس تعمل الوزارة ا 

لرتبوية شاء هللا، يف حدود اال ماكانت املتاحة عىل تعزيز أ لية املراقبة ا

واال دارية، ابش ما تبقى الكتاتيب غري منحرفة، الرفع من عدد املاكفأ ت 

اخملصصة للمحفظني، الرفع من عدد املس هتدفني ابلتكوين املس متر، 

عالمية  عداد مشاريع ا  صالح الكتاتيب القرأ نية القامئة، ا  الاس مترار يف ا 

 ا.للتعريف ابل دوار العلمية والرتبوية للكتاتيب والقميني هب

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

طار تعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشار الس يد عيل العرسي:

 شكرا الس يد الرئيس.

أ وال، نثين عىل اجملهودات املبذوةل ونتطلع ملضاعفهتا وتوس يعها أ فقيا 

 ومعوداي والس  ام ماداي. 

ين اال ساليم والقرأ ن دواعي سؤالنا يف الفريق يه أ ننا نعترب حمورية ادل

الكرمي وحفظته ودعاته من أ معدة بدلان احلصينة وطنا ودوةل وشعبا، ونعترب 

حفظة القرأ ن الكرمي والاعتناء به والرتبية عليه من براكت هذا البدل اخلفية 

ال أ ن يبقى كام اكن موطن أ الف  واتج يزينه بني البدلان، وال يليق ببدلان ا 

 الرشيف وترتيهل ومدارس ته. احلفظة وحلق تالوة املصحف 

نعترب أ ن العناية ابلقرأ ن الكرمي ال ينفصل عن الاهامتم حبملته وحفظته 

والقميني ادلينيني وأ ساتذة وأ طر الكتاتيب القرأ نية والتعلمي العتيق وحتسني 

أ وضاعهم املادية واملعنوية، القميون ادلينيون يتقاضون أ جورا زهيدة للغاية، 

درمه للمدرسني مبعاهد التعلمي  1500ميني ادلينيني، درمه شهراي للق  2200

 350أ شهر للطلبة، قيل أ هنا خفضت ل  7درمه مكنحة ل  2000العتيق، و

ساليم.  درمه، وهذا ال مر ال يليق هبؤالء وخبدمهتم للقرأ ن الكرمي وادلين اال 

قبال الناس عىل حفظ ادلين  نعترب أ ن الاهامتم هبم هو رفع جلاذبية وا 

لرشعية وخاصة أ ن دواوير وجتمعات سكنية كبرية ابلقرى مل يعد هبا والعلوم ا

ىل احلد اذلي توقفت معه  أ ي طالب للعمل الرشعي أ و حافظ للقرأ ن الكرمي ا 

قراءة احلزب يوم امجلعة واملغرب والفجر يف بعض املساجد النائية، كام أ ننا 

رساء نعترب أ ن الكتاتيب القرأ نية يه الوس يةل ال جنع للقضاء عىل ا ل مية وا 

 التعلمي ال ويل يف املناطق النائية.

الس يد الوزير، تشجيع ال مئة بتحفزيات مالية خللق كتاتيب قرأ نية 

خاصة ابملساجد الغري املتوفرة علهيا، ومن هؤالء ال مئة من مه محةل 

درمه شهراي، مع تعرث واجب الرشط اذلي اكن  2000للشهادات يتقاضون 

مث البد من استامثر الكتاتيب القرأ نية يف معاجلة أ اثر معموال به يف السابق، 

 الهدر املدريس. 

ىل أ ن مجموعة من املدربني كام قلت يقومون ابملهمة  يبقى أ ن أ شري ا 

ىل حد أ ن أ حدمه راسلين وقال يل: أ حفظ  طالبا للقرأ ن  90بشلك تطوعي ا 

ا الكرمي يف املسجد بشلك جماين وملا المتست من أ س تاذان أ ن يقمي حصص

 لدلمع ابلفرنس ية..

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

 اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيب.
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 الس يد وزير ال وقاف والشؤون اال سالمية:

ابلنس بة للوزارة تعترب القرأ ن الكرمي وحتفيظ القرأ ن الكرمي يف هنضة يف 

أ و التجويد، املثال هذه اململكة ابس مترار زاد عام اكن عليه سواء يف احلفظ 

البس يط اليل ميكن نقدموه هو أ ن معهد محمد السادس لتكوين ال مئة 

واملرشدين واملرشدات يشرتط يف ال مئة حفظ القرأ ن الكرمي، امحلد هلل يعين 

مئات ومئات من احلفظة من الش باب يتقدمون ملباراة هذا املعهد، ويعين 

مي، واحنا دران التعلمي العتيق ابلنس بة مادام العدد اليل ذكران هو اليل قا

ماكنية  بربانجمه ابش هنار تكون اال جبارية اتمة يف التعلمي العمويم يكون ا 

دايل أ ن الناس اليل بغاو حيفظو القرأ ن الكرمي اكمال تكون عندمه اال ماكنية 

 منظمة ومربجمة.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير. 

 نرفع اجللسة لصالة العرص.

 الس يد رئيس اجللسة:

 بسم هللا الرحامن الرحمي.

دماج  ىل السؤال ال ول املوجه لقطاع الرتبية الوطنية، وموضوعه ا  ننتقل ا 

ال نشطة املندجمة واملوازية مضن الزمن املدريس، اللكمة ل حد السادة 

 املستشارين لتقدمي السؤال اليس عبد اللطيف أ معو.

 املستشار الس يد عبد اللطيف أ معو:

 كرا الس يد الرئيس.ش

 الس يد الوزير،

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارين،

موضوع السؤال يتعلق مبوقع ال نشطة املدرس ية أ و املندجمة يف منظومة 

الرتبية الوطنية، أ ي مدرسة وأ ي حياة مدرس ية س نختار ل بنائنا؟ هل يه 

والاجامتعي  حياة مدرس ية مفعمة ابلتنش يط الثقايف والفين وال خاليق

وال ديب واملعلومايت وغريها من ال نشطة الهادفة واملتوهجة بأ حسن النتاجئ 

املتوجة بأ حسن النتاجئ وأ فضلها؟ أ م يه حياة مدرس ية غارقة يف مجود 

ىل امخلول والتطرف والانزوايئ والضعف والتقليد  والركون والتلقني وتركن ا 

 وهو ما هيدد مس تقبل ش بابنا.

 وشكرا.

 يس اجللسة:الس يد رئ 

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

الس يد سعيد أ مزازي وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل 

 والبحث العلمي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد املستشار احملرتم،

ذا مسحتو أ ن أ تقدم بأ حر الهتاين ل بطال املنتخب  أ ريد يف البداية ا 

 اليل حرزو عىل املرتبة ال وىل يف البطوةل املغاربية للعدو الوطين املدريس

الريفي واس تطعو يف تونس هاذ السبت وال حد املنرصم واس تطعو ابش 

حناس ية،  7فضية و 1ذهبية،  1، 21ميدالية من أ صل  22حيصلو عىل 

 كؤوس.  1دايل الكؤوس للمرتبة ال وىل من أ صل دايل  1وأ يضا 

مة اكنت لنا واحد الاس تحقاق دويل كبري هذا علام أ ن الس نة املنرص 

واليل اس تطع الفريق دايل  1028 (les Gymnaziade)مبراكش هو 

 77الرايضة املدرس ية املغريب ابش حيصل عىل املرتبة الثانية بتقريبا واحد 

 ميدالية ذهبية.

هذا لكه ابش نربز ونبني ماكنة ال نشطة املوازية يف املؤسسات التعلميية 

دايلها ابلرفع من همارات املتعلمني واملتعلامت، لهذا وحنن اليوم وال مهية 

دراج يف املادة  من الباب اخلامس واحد  18نناقش قانون اال طار اكين مت ا 

دماج هاذ ال نشطة يف املهناج والربامج التعلميية ملأ سسة  املقتىض همم هو ا 

كتعرفو اليوم هاذ العمل الرتبوي املوازي وال عطاء واحد املاكنة قوية، كيف 

ابش ميكن لنا منكنو هاذ املؤسسات يواكبو هاذ ال نشطة حنن بصدد حتيني 

النظام ادلاخيل دايل لك مؤسسة، حىت أ يضا ندمج هاذ أ نشطة احلياة 

 املدرس ية يف مرشوع املؤسسة.

اثنيا، حنن بصدد حتيني ادلليل املرجعي لهذه ال نشطة، واحد العدد 

حداث مراكز التفتح، اليوم دايل الرشااكت، واحد العدد ا ملبادرات متت اب 

تقريبا عندان واحد الانتشار وطين لهاذ مراكز التفتح اليل فيه واحد العدد 

خل.  من ال نشطة الثقافية، الفنون التشكيلية، املرسح، املوس يقى، ا 

اندي اليوم يه منترشة عىل مجيع  15000أ يضا النوادي أ كرث من 

واحد العدد دايل املبادرات كرتس يخ الثقافة  املؤسسات الوطنية، زايدة عىل

جناز" نش تغل  حداث واحد الرشاكة مع مؤسسة "ا  املقاوالتية للتلميذ، ومت ا 

مع ال طفال الكتساب هاذ احلس املقاواليت، أ يضا رشاكة هممة مع مؤسسة 

مؤسسة اليل  2300محمد السادس محلاية البيئة، واليوم امحلد هلل عندان 

ال خرض، ونش تغل برفع الوثرية حىت نمتكن من هاذ حصلت عىل اللواء 

 مؤسسة س نواي اليل غادي تمت ابش جتاز هاذ اللقب هذا. 100

 شكرا. 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشار الس يد عبد اللطيف أ معو:

 شكرا الس يد الوزير.

ال أ   ن نتقامس معمك هذه الفرحة ونتقامسها مع أ ش بالنا ف ام حققوه ال يسعنا ا 



 1028 كتوبرأ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

18 

 (1029 فرباير 5) 2110 جامدى ال ول 29

 من نتاجئ يف تونس وغريها، هذا ال شك فيه.

منا الواقع وعىل مس توى بقاع اململكة برمهتا، هناك مالحظة تتعلق  ا 

بغياب ال ندية املدرس ية وقةل ال نشطة املدرس ية، وتتقامسون معنا أ ن 

عادة النظر يف هذا الامس ال نشطة املندجمة وليست املوازية يف  الواقع جيب ا 

اذلي ما زلمت تس تعملونه، ونسجل معمك كذكل مأ سسة، اللكمة اليت أ تيمت 

جيايب، ولكن البد أ ن تس تحرضوا مسأ ةل اجلهوية ابعتبار أ ن  هبا، هذا يشء ا 

ال نشطة املندجمة لها ارتباط ابلبعد اجلهوي، ورمبا هذا مل يكن حارضا وحنن 

وي متاكمل للثقافة والتعلمي ماكنة قوية، حيث تسامه يف يف بناء ورش هج

تكريس اجلهوية وجتعل املتعمل حيس ابنامتئه اجلغرايف واحمليل وحتقق هل تواصال 

طار ماداي يف حميطه، و  عالقة التعاون هذا نشعر ابلنقص خصوصا يف ا 

طار امجلاعات احمللية واجلهوية.  الالمركزي مع ادلول ال خرى يف ا 

فرصة، ل ن الس يد وزير الثقافة هنا، أ ن بقدر الأ ريد أ ن أ غتمن  فذلكل،

ما حتملونه من طموح، وهو ما عربمت عنه بدون شك يتقامسه الس يد وزير 

الثقافة، ولمك جسور البد من بناهئا ل ن اهلم الثقايف يعترب الركزية ال ساس ية 

ثقافة يف حتقيق الاندماج، وال تنتجه املدرسة وحدها، بل تنتجه وزارة ال 

ل ن عندها معاهد، املعهد العايل للفنون ادلرامية أ و املرسحية البد أ ن 

تس تفيد منه املدرسة بتخصيص أ و تشغيل ابلتعاقد أ و غريها، من أ جل 

تنش يط حقيقي همين وليس ترك اجملال مفتوحا للك ادلخالء، وهذا ما 

ء حيصل، وهو اذلي يرتتب عنه نواة أ و ابب لالحنراف والاس تقطاب اليش

 اخلطري اذلي هل تأ ثري سليب عىل تمنية ش بابنا.

 شكرا.  

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

ىل  السؤال الثاين موضوعه، نزيف جهرة ال دمغة والكفاءات املغربية ا 

اخلارج، اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق الاحتاد املغريب للشغل 

 لتقدمي السؤال.

 امال العمري: ةالس يد ةاملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

نسائلمك الس يد الوزير احملرتم عن اال سرتاتيجية احلكومية للتخفيف من 

ىل اخلارج؟  حدة جهرة ال دمغة املغربية ا 

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 عايل والبحث العلمي:الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي ال

كام أ كدت ذكل يف عدة جلسات، هاذ اال شاكلية دايل جهرة الكفاءات 

شاكلية دولية كيعانيو مهنا واحد العديد من البدلان ومن بيهنم املغرب،  يه ا 

جيايب  هاذ الهجرة تمت عرب ما نسميه حبركية الكفاءات ويه فهيا واحد اجلانب ا 

 ولكن أ يضا جانب سليب.

ايب ل ن هاذ الكفاءات الوطنية كيكتاس بو واحد املهارات اجلانب اال جي

وواحد القدرات وكيكتاشفو واحد البيئة علمية أ خرى وواحد املعاهد عليا 

دولية وكيكتاس بو واحد اخلربة، ولكن اال شاكل الكبري يمكن يف أ ن هاذ 

الطاقات كتبقى فذيك ادلول، ل ن البيئة حمفزة، املناخ حمفز واكين واحد 

 .ايل اجملاالت فني كيبدعوالعدد د

لهذا اليوم هاذ املشلكة وهاذ الهجرة ال تنحرص عىل مسؤولية قطاع 

واحد أ ي قطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث 

العلمي، ولكن واحد العدد دايل القطاعات ل ن خاصنا نوفرو البيئة الالزمة 

ومه ومنكنومه ابش يلقاو واحد املناخ فضلهاذ الكفاءات ابش ميكن لنا نس تا

 حمفز لالش تغال وللعمل ولل داء.

واحد العدد دايل املبادرات اكينني، اكين املركز الوطين للبحث العلمي 

دار واحد الربانمج "فينمك" لعدد دايل املغاربة،  (CNRST)والتقين 

صرية فومه اكن هاذ "فينمك" ملدة قضاءات، اخلربات املغاربة ابش نس تاالكف

أ س بوعني، ومن بعد دااب اكين واحد الربانمج طول الس نة ال عطاء الفرصة 

لهاذ اخلربة الوطنية يف اخلارج ابش تكتاشف الواقع الوطين يف البحث 

 العلمي ويف الابتاكر ويف أ يضا اجملال الصناعي، وحنتافظو هبم يف املغرب.

لرشاكت س نواي، اكين واحد املبادرة كيقوم هبا واحد العدد دايل ا

الوطنية يف ابريس وال س بوع املنرصم عاد مت هاذ اللقاء يه اس تدعاء عدد 

دايل الكفاءات، دايل الطلبة املسجلني يف أ وراب ابش يكتاشفو، نقدمو 

العرض الوطين يف البحث العلمي، يف الاقتصاد حىت أ يضا خنلق واحد 

 الوطين. اجلسور بني هاذ الكفاءات الوطنية ومناخ ال عامل عىل املس توى

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشارة الس يدة امال العمري:

 شكرا الس يد الوزير. 

 ابلفعل هناك حركية دايل الكفاءات اليل زادت من حدهتا العوملة. 

ولكن الظاهرة دايل جهرة ال دمغة ابلنس بة للمغرب وصالت لواحد 

 بالدان، عىل اعتبار أ ن املغرب وىلوايت أ صبحت مقلقة ابلنس بة ل املس ت

مصدر اثين ابلنس بة لدلول العربية وال ورو متوسطية ابلنس بة لهجرة 

الكفاءات، فبالتايل وال دىه هو أ ن هاذو كفاءات يف جماالت جد حرجة 

وجد متخصصة، الطب النووي، العالج ابل شعة، الهندسة اال لكرتونية 

ل  كرتونية وقطاعات تمنوية أ خرى. وامليكرو ا 

همندس، الس يد الوزير، س نواي كنصدروها، كذكل يف القطاعات  100

 les)ب طبيب، يف حني أ ن بالدان كتعاين مما يسمى  3000التمنوية دامئا 
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déserts médicaux)  الطبية، عندان خصاص  يأ و ما يسمى ابلصحار

، وكذكل جماالت أ خرى اجملال الطيب حاد عىل مس توى املوارد البرشية يف

اليل كينعكس سلبا عىل واقع التمنية البرشية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية 

وضياع اجملهود والطاقات، والاستامثر اليل تعمل فهاذ املوارد البرشية ما 

الس يد الوزير خاصة وأ ن  (le retour sur investissement)اكينش  

 املغرب هو اليل كوهنم.

من خرجيي دايل اللكيات ودايل  %90نطقي كذكل ابش مفن غري امل 

املدارس العليا أ هنا كتحمل هتاجر املغرب، ولينا أ مام تفكري جامعي يف الهجرة 

امجلاعية، هاذ اليش احنا تنقدرو نصنفوه، الس يد الوزير، بأ نه حنن بصدد 

لعمل هتجري العمل ليسامه يف تمنية بدلان املهجر بدل من تصدير القمية املضافة ل

 واملسامهة يف اجملهود التمنوي للبالد دايلنا. 

ال س باب معروفة، الس يد الوزير، فشل الس ياسات احلكومية املتعاقبة 

دماج الكفاءات يف سوق الشغل  يف رمس اسرتاتيجيات معومية من شأ هنا ا 

والعجز الهيلكي لالقتصاد الوطين عىل خلق قطاعات اقتصادية نوعية عىل 

سرتاتيجية ملواكبة خرجيي  غرار الاقتصادايت الصاعدة، غياب كذكل رؤية ا 

هذه املعاهد واملدارس العليا عىل مس توى التكوينات يف حياهتم املهنية، 

كذكل اكين ضعف البنيات التحتية احلديثة للبحث العلمي، حبال اليل جبيت 

يف املداخةل دايكل، وغياب اال رادة الس ياس ية لالرتقاء هباذ البحث العلمي، 

من الناجت ادلاخيل اخلام اليل يه بعيدة لك  %0.7زيانية دايلو خري دليل امل

 البعد عىل املعدل العاملي. 

كذكل هزاةل ال جور والتعويضات يف املغرب مقارنة مع ال جور 

والتحفزيات يف ادلول هذه اليل كتس تقطب هاذ الكفاءات، مث اس مترار 

ان الاجامتعي املزتايد طبعا تفيش ظاهرة احملسوبية وما نساوش الاحتق

 (l’environnement social)والتضييق عىل احلرايت و 

 بصفة عامة اليل غادي يعيشو فيه.  (l’environnement)و

كيبان بأ ن، الس يد الوزير، احنااي كرناهنو عىل اجلهوية، كرناهنو عىل 

 منوذج تمنوي جديد اليل خاصو ايخذ بعني الاعتبار هاذ الناس هاذو...

 رئيس اجللسة:الس يد 

 شكرا الس يدة املستشارة.

 اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيب.

 الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 شكرا الس يد الرئيس.

الس يدة املستشارة، غري هاذي مناس بة ابش ننوهو هبذه الكفاءات 

قبال علهيم بكرثة املغربية وهذه اخلربات، ل ن اليو  م امحلد هلل اكين واحد اال 

 عىل املس توى دايل ادلول ال وربية وأ مرياك وأ س يا.

هذا الطلب، لهذا بغيت أ ان نربز ال مهية دايل النظام الرتبوي والتعلميي 

 le)العايل الوطين اليل كيفرز لنا هذه اخلربات واليل كميكن لنا نصدرو واحد 

profil) .ذي جودة 

هو اال سهام  %0.8هاذو ال رقام جتاوز، اليوم  %0.7ل القضية داي

 دايل التعلمي العايل يف البحث العلمي.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير. 

السؤال الثالث موضوع الهدر املدريس، اللكمة ل حد السادة 

 املستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية لتقدمي السؤال.

 يد احلسن سليغوة:املستشار الس  

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

 السادة الوزراء،

 زماليئ ال عزاء،

 الس يد الوزير احملرتم، 

ال خيفى عليمك، الس يد الوزير، أ نه س نواي يغادر عدد كبري من التالميذ 

املدرسة مكرهني ليلتحقوا بغريمه ممن يعج هبم الشارع املغريب، وال نس تثين 

من هاته احلاةل، حيث بدل أ ن جيد هؤالء ال طفال ماكهنم هجة دون أ خرى 

ما يف توفري رشوط المتدرس السلمي أ و يف التكوين املهين، جندمه  الطبيعي ا 

مع ال سف الشديد معرضني للضياع دون اختاذ أ ي تدابري من شأ هنا احلد 

 من هذا الزنيف املهول.

 الس يد الوزير احملرتم، 

جراءات والتدابري املتخذة من قبل ذلا نسائلمك الس يد الوزير ع ن اال 

احلكومة ملعاجلة هذا املشلك ومتكني لك ال طفال اذلين مه يف سن المتدرس 

 من متابعة دراس هتم بشلك طبيعي محلايهتم من الضياع؟

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 ملهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين ا

 شكرا الس يد املستشار عىل هذا السؤال املهم.

شاكلية مقلقة ولها انعاكسات  شاكلية الهدر املدريس يف احلقيقة يه ا  ا 

سلبية ولكفة اجامتعية واقتصادية عىل بالدان هامة، لهذا اليوم الوزارة منكبة 

 عىل هذه اال شاكلية.

طاب العرش اكن فيه واحد العدد خللكية السامية وتفعيال للتوجهيات امل 

دايل املقتضيات هادفة للحد من الهدر املدريس والانقطاع املدريس، 

وامحلد هلل وفران واحد العدد دايل الربامج الاجامتعية اليل حندو من هاذ 

املعيقات السوس يو اقتصادية اليل كتكون يه السبب يف هاذ الهدر 

جابة عىل املدريس، مهنا برانمج "ت  يسري" س يكون يل املناس بة بعد قليل لال 
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قيقي ال صالح ح يس، التعلمي ال ويل اليل مدخل "تيسري"، النقل املدر

املدرسة واليل بينت واحد العدد دايل ادلراسات اكين واحد الوقع مبارش، 

تطوير التعلمي ال ويل مع احلد من الهدر املدريس، وأ يضا املدارس امجلاعاتية 

 توى القروي، توفري اال طعام وتوفري النقل املدريس.عىل املس  

لك هذا نطمح منه أ ن حند من هاذ الهدر املدريس، واليوم عندان أ رقام 

عىل املس توى الوطين ابلنس بة لالبتدايئ،  %1.9جد مشجعة، كنا يف 

ن شاء هللا اليل مرتقب اليل من هنا ل %0.1واليوم وصلنا   1011وا 

ل ن  %2س توى الوطين غادي نوصلو ل قل من ابلنس بة لالبتدايئ عىل امل 

ن شاء هللا %5.3املعدل عىل املس توى القروي هو ابيق معدل مرتفع  ، وا 

 عىل املس توى القروي. %2كنطمحو ابش نوصلو ل 

عدادي ويف هاذ املس توى اليل عندان اال شاكلية دايل الهدر  ابلنس بة لال 

ىل  21.1املدريس، كنا يف  روه ضا جمهود كبري كنديأ ي %20.3وداب انتقلنا ا 

ىل  %27.9لتأ هييل، من اابش نقلصو نس بة الانقطاع يف   .%9ا 

موازاة مع هذا مع هاذ املعيقات السوس يو اقتصادية اكين واحد اجلوانب 

اجامتعية، جوانب ثقافية لالنقطاع، اليوم الفتاة القروية فاش كتنتقل من 

ىل اال عدادي، ميكن ا لعائةل دايلها توقفها العامل القروي من الابتدايئ ا 

وتزوهجا اليل خصنا نوفرو هاذ املؤسسات اال عدادية عىل املس توى 

عطاء الفرصة دايل المتدرس لهذه الرشحية من  القروي، حىت نمتكن من ا 

 التالميذ.

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشار الس يد احلسن سليغوة:

 كرا الس يد الوزير عىل هاذ املعطيات اليل تقدممت هبا.ش

كنعرفو اجملهودات اليل كتقومو هبا، ولكن مع ال سف لكنا نعمل أ ن 

برانمج "تيسري" مل حيقق معظم ال هداف اليت سطرت هل، مفحاربة الهدر 

املدريس ال جيب أ ن تقترص عىل ادلمع املايل فقط، بل جيب أ ن يكون 

مية، فعاةل ومبنية عىل خطة مندجمة تتدخل فهيا مؤطرا مضن س ياسة معو 

مجيع القطاعات احلكومية معمك، ل ن التعلمي فهو مايش من اختصاص، ما 

ىل ما شاركتش فيه مجيع القطاعات احلكومية،  ميكن لناش جنحو يف التعلمي ا 

كنعرفو بأ ن بعض املرافق اليل انقصة يف املدارس، بعض التوقيت اذلي ال 

جلغرايف للك هجة مع تشجيع وحتفزي ال طر التعلميية، وهذا همم يراعي اجملال ا

يف هاذ اال طار، وضع خطة من أ جل املصاحبة الرتبوية والنفس ية 

والاجامتعية للك حضااي الهدر املدريس، فهناك مزيانية كبرية ترصف لكن 

ن مل تكن ش به منعدمة، ولنا يف فضيحة اخملطط  املردودية تكون ضعيفة ا 

 منوذجا، هاذ اليش لكمك كتعرفوه.اال س تعجايل 

فنمتىن ابش نكونو جتاوزانه يف هاذ الوقت، فعىل احلكومة دمع اجملمتع 

املدين اذلي يسامه يف حماربة هذه الظاهرة، وحتسيس الرأ ي العام بأ مهية 

هذا العمل، بعيدا عن هذا الهاجس الانتخايب الضيق، ل ن مصلحة الوطن 

 اابت ال خرى.واملواطنني يه أ مسى من لك احلس

 الس يد الوزير، 

أ ملنا كبري بأ ن حيظى أ طفالنا حبقهم ادلس توري والكوين يف التعلمي، لكن 

سرتاجتية تراعي حتقيق هذا احلق وخصوصا وزمالئنا يف جملس  وفق ا 

طار للرتبية والتعلمي.  النواب بصدد مناقشة قانون ا 

 شكرا الس يد الوزير.

 الس يد رئيس اجللسة:

 زير للرد عىل التعقيب.اللكمة للس يد الو 

السؤال الرابع موضوعه تتبع تنفيذ برانمج "تيسري" للمساعدة 

املرشوطة، اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق ال صاةل واملعارصة 

 لتقدمي السؤال.

 :عبد الرحمي المكييل املستشار الس يد

 بسم هللا الرمحن الرحمي.

 شكرا الس يد الرئيس.

 يرة،السادة والس يدة الوز

 السادة والس يدات املستشارين احملرتمني،

 الس يد الوزير،

يعترب برانمج "تيسري" من أ مه الربامج اليت حتظى ابلعناية املولوية 

ىل مواهجة املعيقات السوس يو  السامية لصاحب اجلالةل، حيث هيدف ا 

اقتصادية للمتدرس والتخفيف من التاكليف اذلي تتحملها ال رس املعوزة، 

جراءات والتدابري اليت تتخذوهنا حلل لهذا نسائ لمك الس يد الوزير عن اال 

 العديد من املشالك؟ 

 .وشكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 رتم،الس يد املستشار احمل

مبارشة بعد اخلطاب املليك السايم لعيد العرش، وتنفيذا للتوجهيات 

امللكية السامية، قامت الوزارة بتنس يق مع وزارة ادلاخلية ووزارة املالية 

ال عادة النظر يف برانمج "تيسري"، اكن يف ال ول واحد الاس هتداف جغرايف 

امجلاعة القروية  حمض اليل فيه املعيار دايل نس بة الفقر نس بة الهدر، وهل

 يه يف برانمج املبادرة الوطنية للتمنية البرشية.

هاذ الاس هتداف اجلغرايف برهن عىل قةل النجاعة دايلو، ل ن يف نفس 



 1028 كتوبرأ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

21 

 (1029 فرباير 5) 2110 جامدى ال ول 29

عانة، ويف  امجلاعة القروية اكينة عائالت ميسورة اليل ما تتحتاجش هاذ اال 

دش، ل ن امجلاعة قرب هاذ امجلاعة القروية اكين أ رس معوزة اليل ما تتس تاف

 امجلاعة غري منخرطة يف هاذ املعايري هذه. 

لهذا لتوس يع قاعدة املس تفيدين مت الاعامتد عىل معايري أ خرى، والس  ام 

طار واحد الفرتة انتقالية، ريامث  الراميد، ال رس احلاملني للرميد، وهذا يف ا 

خيرج السجل الاجامتعي املوحد اليل غيحل اال شاكلية متاما ابلنس بة 

 دين من برامج ادلمع دايل امحلاية الاجامتعية.للمس تف

ووصلنا  80000س نوات ب 20يف ال ول انطلقنا هاذي واحد 

مليون دايل  100ابالس هتداف اجلغرايف وواحد املزيانية دايل  300000ل

، هاذ ادلخول عرف واحد الزتايد جد جد همم، 300000ادلرمه دايل 

مليار  1وواحد املزيانية دايل أ لف مس تفيد  200دايل املليون و 1وصلنا ل 

مليون دايل ادلرمه، واحد التقدم ملموس همم كبري، وانطلقنا ابلعملية  200و

طار قانون املالية 1029منذ يناير  ، 1029، ل ن هاذ اليش اكن تربمج يف ا 

واكن طلب من عدد دايل ال رس ابش منددو ذاك ال سابيع دايل التسجيل 

ىل  يناير، واليوم احنا بصدد رصف املنح ال وىل  3وبقينا تنسجلو العائالت ا 

ن شاء هللا يف منتصف هاذ الشهر هذا.   ا 

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 :عبد الرحمي المكييلاملستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يد الوزير.

عملوها واحنا تنشكرمك عىل هاذ اجملهود فعال اكين جمهودات كبرية اليل تت

 الكبري.

ذن الس يد الوزير برانمج "تيسري" هو امس عىل مسمى، احنا اليوم  ا 

خصمك تيرسو مع هاذ الناس هاذ الطبقة املعوزة، الطبقة الفقرية الطبقة اليل 

 يه حمتاجة، هاذ الوليدات تيخصهم واحد العناية خاصة.

ذن هنااي الس يد الوزير كنشوفو  بأ ن اكين تتشمل هاذ الربانمج ا 

عدادي  80تيشمل واحد الفئة اليل تقريبا ب   210درمه لالبتدايئ واال 

ذن هنا اكين واحد املزي  210درمه. هاذ الوليدات واكين يف املدن  للثانوي. ا 

 ما بني املس تفيدين دايل العامل القروي ودايل املدن. 

اس ية، خاصهم لكهم هنا اكين واحد اال شاكل احنا املغاربة لكيش سو 

يس تافدو من هاذ ادلمع هذا. اليوم الس يد الوزير هنا هاذ برانمج تيسري 

مرتبط ببطاقة الرميد، اليوم بطاقة الرميد ابش غادي ايخذ هاذ الس يد هذا 

درمه  100درمه، اليوم  100خاصو خيلص علهيا بني هو ووليداتو واحد 

شاكل تتجيه غالية عليه ما عندوش، فاقد اليشء ال يع  ذن هنا اكين ا  طيه، ا 

كبري ابش حنلو هاذ املشلك هذا. هنا اكين واحد عزوف كبري عىل هاذ 

 البطاقة ابش الناس متيش اتخذها.

أ لف طلب دايل بطاقة الرميد، ولكن اياله  200اليوم احنا عندان 

أ لف، أ ش نو هو املشلك هو هذا دايل البطاقة ما عندوش  10خرجت مهنا 

واكين س يدان أ عطى ال وامر كام قلتو الس يد الوزير مايش غادي خيرهجا، 

عىل السجل الاجامتعي املوحد، اليوم السجل الاجامتعي املوحد خاصو 

يتخاذ بواحد ادلقة وابش الناس يس تفدو، الناس اليل ما عندمهشاي، اليل 

عندان اكين بلك رصاحة اكين هذا ودل معي، هذا صاحيب، هذا خايل، هذا 

ىل اكن ودل معو وال خالو يس تافد ما امسيتو، فعال ما اك ين مشلك ا 

عندوش فقري، ولكن عندو ويس تافد ال، خاصنا هاذ الربانمج، احلكومة 

و الناس اليل ما خاصها اتخذ جمهود تدير واحد اجملهود كبري ابش يس تافد

 و هاذ اليش. هلاتس  عندمهش واليل تي 

نحة دايل اكين واحد اال شاكل، الس يد الوزير، اليل هو همم دايل امل 

 الطلبة.

 شكرا، شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

 اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيب.

 الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 شكرا الس يد الرئيس.

ية درمه ابلنس بة للس نة ال وىل والثان  10غري من ابب التدقيق، 

درمه ابلنس بة للخامسة  200درمه للس نة الثالثة والرابعة،  80ابتدايئ، 

عدادي، يف أ قىص  210والسادسة، و  أ طفال للك أ رسة. 7درمه ا 

هاذ القضية دايل الراميد أ ان قلهتا هاذي فرتة انتقالية السجل املوحد هو 

 اليل غادي حيل املشلك بطريقة انجعة.

 13اليوم قدمنا واحد اال ضافة هممة دايل القضية دايل املنح أ يضا، احنا 

أ لف منحة عىل ال قالمي ابش نس تجبو لهاذ الطلبات واكين واحد العدد دايل 

 .%90وصلوا  35، اليل اكنوا %85 ومرو ل %15ال قالمي اليل اكنوا يف 

 :الس يد رئيس اجللسة

 شكرا الس يد الوزير. 

التعلمي  السؤال اخلامس موضوعه مراقبة وحتديد أ سعار مؤسسات

اخلصويص، اللكمة ل حد املستشارين من فريق ال صاةل واملعارصة لتقدمي 

 السؤال.

 املستشار الس يد عبد السالم بلقشور:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير مساء اخلري.

نسائكل اليوم يف موضوع أ صبح يؤرق ابل املغاربة وخصوصا مهنم أ ابء 
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خلصويص، التعلمي اليل أ صبحت التعرفة أ همات أ ولياء تالميذ قطاع التعلمي ا

دايلو أ و المتدرس يف هذا القطاع أ صبح يشلك عائقا كبريا أ مام القدرة 

الرشائية بشلك عام لهذه ال رس، هاذ التعريفة أ و التسعرية دايل المثن دايلو 

اليل املغاربة اليوم لكهم اتفقوا عىل أ هنا مرتفعة جدا وال تدخل يف خانة أ و يف 

 رة الرشائية للمغاربة مجيعا.س ياق القد

أ رابب أ و أ حصاب التعلمي اخلصويص ناكد نقول أ هنم حولوا اليوم التعلمي 

ىل سوق جتاري مرحب، ال تتوفر فيه الرساةل العلمية ال خالقية  اخلصويص ا 

للتعلمي بصفة عامة، رمغ، الس يد الوزير، أ ننا نعمل جيدا أ ن ادلوةل تشجع 

عفاءاهتا الرضيبية لالستامث ر يف هذا القطاع، لكن دامئا أ حصاب التعلمي اب 

اخلصويص يس مترون يف جشعهم ويف هلعهم للحصول عىل أ رابح مس مترة، 

وهذا بطبيعة احلال أ صبح يشلك عائقا كبريا أ مام ال رس وخصوصا ال رس 

اليت تعي بأ ن أ مهية التعلمي يه أ مهية قصوى هممة، وابلتايل يؤثر عىل قدرهتم 

بناء، ولكنا مكغاربة تنعرفو الرشائية حىت يف جم االت ال خرى وال س بقية لل 

 هاذ الوضع هذا. 

ال اكنت ادلوةل بغات تساعد التعلمي اخلصويص راه خاصها  اليوم ا 

تساعدو عرب ال رس مايش عرب املستمثرين، عرب ال رس أ وال وقبل لك يشء 

عىل وال تطلق العنان ل رابب، أ ان ما بغيتش نسمهيم أ حصاب أ ان بغيت نؤكد 

حولو بلك رصاحة  ل هنم (la connotation)أ رابب، ابش نعطيو هاذيك 

ىل سوق جتاري مرحب، لل سف.   التعلمي ا 

أ ظن أ ن السؤال داييل فهمتوه، الس يد الوزير، ونمتىن أ ن اال جابة دايلمك 

 تكون مقنعة للرأ ي العام الوطين من خالل هاذ ال مس ية.

 وشكرا لمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال.اللكمة   للس يد الوزير لال 

 الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 الس يد املستشار احملرتم،

التعلمي اخلصويص كتعرف واحد التباين كبري يف  اتحقيقة هاذ مؤسس

ن جمال رسوم التسجيل، وهذا وقيل املرة الثالثة اليل تنجاوب عىل هذا، ل  

اكين واحد اال شاكل جممتعي حول هاذ الظاهرة هاذي، هاذ رسوم التسجيل 

 اليل أ وال تيعين واجبات المتدرس. 

 اثنيا، التأ مني. 

ضافية اكلنقل املدريس أ و ال اال طعام يف بعض احلاالت.  اثلثا، وجبات ا 

اليل تيتبني هو اال سهام دايل ال رس يف منظومة الرتبية والتكوين هو جد 

ال رس،  %15نة مع واحد العدد دايل ادلول عىل املس توى ادلويل، همم مقار 

مقارنة مع  %15امجلاعات الرتابية، لهذا هاذ  %5ادلوةل وأ قل من  30%

سهام كبري.  دول أ خرى هذا ا 

ما  01.00لهذا اليوم املشلك هو القانون املؤطر للتعلمي اخلصويص 

كن، امحلد هلل، هاذ تيعطيناش الصالحية ابش ندخلو يف تقنني الرسوم، ول

 21ال مر جتاوز ل ن اليوم حنن بصدد دراسة قانون اال طار، ويف املادة 

الفقرة ال خرية تتطرق لتحديد ومراجعة رسوم التسجيل وادلراسة والتأ مني 

واخلدمات ذات الصةل مبؤسسة الرتبية والتكوين اخلاصة وفق معايري حتدد 

عادة النظر يف القانون  بنص تنظميي، وهاذ النص التنظميي هو حتيني وا 

01.00. 

واحد  لهذا احنااي موازاة مع مناقشة قانون اال طار منكبني عىل خلق

ؤسسات حىت نمتكن من هاذ الرسوم ما ماملعايري وواحد التصنيف 

 يكونوش بطريقة متوحشة، ولكن حسب معايري ومؤرشات معقوةل.

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

طار التعقيب.اللكمة ل حد السادة املس   تشارين يف ا 

 املستشار الس يد عبد السالم بلقشور:

طار هاذ القانون اجلديد بغيتو  ىل فهمت أ نمك يف ا  الس يد الوزير، ا 

ىل  5النجوم،  1النجوم،  7تصنفو املؤسسات حبال الفنادق،  النجوم، ا 

فهمت، بطبيعة احلال ولكن تنمتناو أ نمك تنوروان كذكل يف الرد عىل 

 التعقيب.

ما بغيتش نؤكد عىل رسوم التسجيل، أ ان تنأ كد عىل رسوم  أ ان

المتدرس، عىل الشهرية، كيف تيقولو ابلعامية، حشال تيخلص يف الشهر، راه 

درمه يف بعض املس توايت وهذا مثن غايل،  1000الناس تتخلص حىت ل 

منا مكرهة جدا،  غايل بشلك كبري جدا، وبعض ال رس راه مايش تتباىه وا 

اجلودة دايل التعلمي وعارفة أ مهية التعلمي، لهذا تمتيش لهاذ  ل ن تبحث عىل

 املؤسسات. 

ويف نفس ال ن راه ما ميكنش نتلكموش عىل املشالك اليل تيعرفها راه 

كون اكن التعلمي العمويم انجع ومنتج ووصل لهذاك الهدف اليل بغاو املغاربة 

 اكملني، راه ما كناش غادي منش يو للقطاع اخلصويص. 

أ قول مرة أ خرى حتملو مسؤوليتمك كحكومة وعرفو بأ ن ال رس  ولكن

 تعاين جراء الغالء يف التعلمي والمتدرس يف اخلصويص.

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيب.

 الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

ستشار، اليوم اكينة هاذ املبدأ  دايل العرض والطلب، اكين الس يد امل 

 1000درمه واكين دايل  500واحد العدد داملؤسسات، وقلهتا، اكين دايل 

درمه تتقدم واحد اخلدمة  1000درمه، خاصنا غري نعرفو بأ ن هاذيك دايل 
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 le)درمه، ودايل واحد الفئة خاصة، ولكن هذاك   1000دايل املس توى د 

minimum syndical)  500خاصو يكون متوفر يف هاذيك دايل 

درمه، واحد احمليط حمفز، واحد البيئة مزاينة اليل ميكن التلميذ واملتعمل 

 يتطور فهيا.

اكين أ يضا ضبط نفقات التأ مني، اليوم نفقات التأ مني ما اكينش اليل 

عرفو تيضبطهم، اكين واحد العدد دايل الواجبات اليل تنطلهبم كبرية واليل تن

درمه يف الس نة، لهذا  70اليوم واحد العدد الرشاكت راه ما تتجاوزش ذاك 

طار واحد العمل مع ال رس نعرفو بأ ن ذاك العقد بني ال رسة  خاصنا يف ا 

والرشكة كيكون ذاك اليش شفاف وواحض ابش غنقدمو واحد اخلدمة 

 ونؤديو علهيا بواحد المثن معقول.

 الس يد رئيس اجللسة:

 الوزير عىل مسامهته. نشكر الس يد 

السؤال املوايل موجه لقطاع ال رسة والتضامن وموضوعه، احلد من الفقر 

والفوارق الاجامتعية، اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق التجمع 

 الوطين لل حرار لتقدمي السؤال. 

 :عبد العزيز بوهدوداملستشار الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

صائيات الرمسية ال الوطنية وال ادلولية بينت لنا بأ ن عدد الفقراء يف اال ح

املغرب غادي وكيزتاد، والطبقة املتوسطة اليل كتوازن بني الطبقة 

ذا ما لقيتو لهاذ  البورجوازية مع الطبقة الفقرية حىت يه غادية وتتنقرض، وا 

 اليش يش حل راه عندان مشلك اقتصادي واجامتعي كبري فالبالد.

 ا تنسولمك واش احلكومة لقات يش حل ابش دير حد لهاذ اليش؟ذل

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يدة الوزيرة لال 

الس يدة بس مية احلقاوي وزيرة ال رسة والتضامن واملساواة والتمنية 

 الاجامتعية:

 شكرا الس يد الرئيس.

 عىل س يد املرسلني. بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم

 الس يد املستشار احملرتم،

ىل مرجعية واثئقية  تقدممت ببعض ال حاكم أ عتقد بأ هنا جاهزة ال تستند ا 

حصائية حىت ميكن أ ن أ انقشمك يف مضمون السؤال.   وال ا 

لكن أ ن يف املغرب وضعيات من الفقر، من الهشاشة اليت تس تحق أ ن 

 نعم، حنن متفقني.  يبذل هجد أ كرب مما تبذهل احلكومة اليوم،

ذلكل وكام تعلمون أ ن الفقر عرضاين من حيث احتياجات الساكنة، من 

حيث اجملاالت املعنية، ذلكل احلكومة تقريبا برمهتا وهناك فاعلني أ ساس يني 

 داخل احلكومة يتدخلون حملاربة الفقر.

فاليوم نركز عىل املساعدة الاجامتعية اليت تس هتدف الفئات من 

النساء، من الرجال، من ال طفال، من ال شخاص يف وضعية املس نني، من 

عاقة، ولك واحد عندو طبعا مجموعة من الربامج.   ا 

حداث مؤسسات للرعاية الاجامتعية  وهناك كذكل جانب مؤسسايت، ا 

ونبغي هنااي نتلكم كذكل عىل دور الطالب والطالبة اليت حدت من الهدر 

ىل وضعيات التفكك اليت قد ي  عيشها الطفل بسبب وضعية اذلي يؤدي ا 

الهشاشة اليت تعيشها ال رسة، وهناك أ يضا التأ مني الصحي والتغطية 

الصحية من خالل املساعدة الطبية اليت خسرت لهاته الفئات حىت يمتتعون 

 كبايق املواطنني حبقهم يف التطبيب ويف الصحة.

ىل معلية الاس هتداف الكبرية املتعلقة ابلسجل  كام البد أ ن نشري ا 

الاجامتعي املوحد اليل غادي جيمع هاذ الربامج وغادي توصل مجليع الفئات 

دون اس تثناء، عىل اعتبار أ ن التجربة احلالية والسابقة، الاس هتداف مل يكن 

انجعا، اليوم هناك اش تغال كبري عىل معلية الاس هتداف حىت تصل لك 

 هاته الربامج ل حصاهبا من الفئات الهشة أ و الفقرية.

 ئيس اجللسة:الس يد ر 

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشار الس يد محمد البكوري:

 شكرا الس يدة الوزيرة عىل السؤال. 

وخا قلتو بأ نمك يعين الوصف اليل جاء به الس يد املستشار يف السؤال 

دايلو أ نمك ما متفقينش معه عىل حسب ما ابن يل، وأ نمك كتناقشو معه هاذ 

  اليش.

بأ ن الفقر موجود، وكذكل نعي وأ كيد أ ن هناك  ااحنااي نعي جيد

جمهودات جبارة تبذلها احلكومة من أ جل احلد من الفقر والفوارق 

الاجامتعية، خصوصا وأ ن مثل التقارير واال حصائيات اليل كنشوفو بشأ هنا 

 تيسء لسمعة بدلان وللمتزي املغريب. 

 التجمع الوطين لل حرار أ ن ذلكل الس يدة الوزيرة أ خذان عىل عاتقنا يف

نش تغل ابلقرب من الساكنة املعوزة، حيث محلنا شعار لنا مسافة واحدة 

 من لك ال حزاب والفاعلني وخصمنا احلقيقي هو الفقر والهشاشة.

ذلكل علينا ك غلبية تساند احلكومة أ ن نتعبأ  مجيعا من أ جل مواهجة الفقر 

الهشاشة اليت زالت جامثة  يف أ فق احلد من الفوارق ومواهجة لك مظاهر

 عىل جزء كبري من جممتعنا وهتدد الامتسك الاجامتعي.

شاكلية الفقر واحلد من الفوارق ليست مسؤوليتك  الس يدة الوزيرة، ا 

منا يه مسؤولية مشرتكة للحكومة كلك ومجيع القطاعات  وحدك، وا 

فيمك احلكومية معنية هبذا املوضوع، وعليمك فقط مضاعفة اجلهود ملا نعرفه 

جناز الربانمج احلكويم للحد من الفوارق،  من حامس من أ جل ترسيع وترية ا 
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ل نه مرشوع طموح ومنصف للعامل القروي واملناطق اجلبلية والنائية اليت 

تعيش ساكنهتا أ وضاعا هشة، خصوصا وأ ن بدلان يعول عىل برانمج تقليص 

 الفوارق اجملالية والاجامتعية ابلوسط القروي.

 الرئيس. شكرا الس يد

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة للس يدة الوزيرة للرد عىل التعقيب.

 الس يدة وزيرة ال رسة والتضامن واملساواة والتمنية الاجامتعية:

الس يد الرئيس، بغيت نؤكد ما قاهل الس يد املستشار احملرتم عىل أ ن 

 جمال الفقر ليس جمال لالس تغالل الس يايس وال للمزايدات الس ياس ية، احنا

 متفقني عىل هاذ اليش.

كام أ ن احلكومة واعية أ هنا بدون التقائية اجلهود واملتدخلني ال ميكن أ ن 

ننجح يف حماربة الفقر والهشاشة، ذلكل عندان واحد العدد من الصناديق، 

ىل السجل الاجامتعي املوحد،  لك واحد كيدبرو واحد القطاع ريامث نوصلو ا 

ليوم كتس تافد منو النساء، الامتسك عندان التاكفل الاجامتعي كصندوق ا

الاجامتعي اليل عندو عدد من الفئات، كذكل صندوق التمنية القروية، 

صندوق التعويض عن الشغل، واحد اجملموعة من الصناديق والربامج اليل 

يه يف الواقع كتحقق الالتقائية ف ام بيهنا لفائدة هاته الفئات، واحنا طبعا يد 

 ومة حملاربة الفقر.يف يد مجيعا داخل احلك

 الس يد رئيس اجللسة:

 نشكر الس يدة الوزيرة عىل مسامههتا. 

دماج النقل  ىل السؤال ال ول املوجه لقطاع النقل، وموضوعه ا  ننتقل ا 

الطريق للبضائع غري املهيلك يف القطاع املنظم، اللكمة ل حد السادة 

 السؤال.املستشارين من فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي 

 املستشار الس يد عبد اال هل حفظي:

 بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير احملرتم،

 زماليئ احملرتمني،

دماج النقل غري املنظم هدفا  كام تعلمون، الس يد الوزير، لقد اكن ا 

، واليوم وبعد 1007س نة رئيسا مضن أ هداف حترير النقل الطريق للبضائع 

 ع أ م ال؟ وس نة نتساءل هل حققنا هذا الهدف املركزي للمرش  25مرور 

لل سف، الس يد الوزير، ابلنفي مل نمتكن من ذكل، جفميع اجلواب واي 

 املؤرشات ومجيع ادلراسات تدل عىل تنايم واندايح هذه الظاهرة.

سرتاتيجية من التقليص  أ جل فسؤايل لمك، الس يد الوزير، هل دليمك ا 

 من هذه الظاهرة؟

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد اكتب ادلوةل لال 

الس يد محمد جنيب بوليف اكتب ادلوةل دلى وزير التجهزي والنقل 

 واللوجيستيك واملاء ملكف ابلنقل:

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

معلت احلكومة مع  21.99والقانون  1007كام تعلمون ابلفعل منذ 

الفاعلني امليدانيني واليل هام املهنيني عىل أ ساس أ نه التحرير دايل القطاع 

ىل مجموعة من ال هداف اليت سطرت أ نذاك.  جيب أ ن يصل ا 

ال خيفى عليمك عىل أ نه ابلفعل االتفاق وال العقد الربانمج ال ول اليل جا 

العقد الربانمج ال ول مع املهنيني، اكن عاد تدار  1022حىت ل  1007من 

جراء  78الهدف منو ابل ساس يف جزء منه واليل اكن فيه واحد حوايل  ا 

د احملاور رئيس ية، اكن فيه حمورين رئيس يني وهامني اليل هام  3وواحد 

ابلفعل حماوةل تأ هيل القطاع للرفع من مس تواها ابش خيرج جزء منه اليل 

ىل القطاع املهيلك، مث أ يضا العمل عىل املواكبة  هو يف القطاع غري املهيلك ا 

ىل مقاوالت اليل ابلفعل تكون  دايل املقاوالت املهنية عىل أ ساس أ هنا ترىق ا 

 لكها هميلكة.

وتعلمون أ يضا، الس يد املستشار احملرتم، عىل أ نه اليوم اال شاكل اليل 

ذلي يقارب اكين خالل هاذ الفرتة دايل التحرير هو أ نه عندان واحد العدد ا

أ لف عربة،  91أ لف مقاوةل اليل دخلت فهاذ الفرتة، وتقريبا واحد  10واحد 

ابملعدل  2.1رية كبرية، مبعىن ر تحنه اليوم هاذ القطاع فيه واحد ال مبعىن أ  

دايل الشاحنات للك مقاوةل جديدة، وهذا اليل كيجعل عىل أ نه ابلفعل 

شاكلية اليل تنحاولو نعاجلها اليوم مع امل   هنيني. هناك ا 

وتعمل أ يضا الس يد املستشار احملرتم، أ نه اليوم ابلضبط، اليوم فهاذ 

طار احلوار اليل عندان مع املهنيني لكهم، أ عطينامه مقرتح  الصباح اكن يف ا 

دايلنا اجلديد اليل هو دايل دفرت التحمالت واليل بدينا عقد برانمج، عفوا، 

أ ربع س نوات، عىل أ ساس اليل كنا بديناه معمك خالل هاذي واحد ثالث، 

أ هنم يوافيوان ابملقرتحات دايهلم ابش حناولو أ ننا نبلغو لهاذ الهدف اليل 

هيئة اليل  52جواب من أ صل  23تفضلت به، واليل ابلفعل اليوم 

أ عطيناها، وأ عطيهنم واحد املدة دايل شهر ابش يعاود يوافيوان بأ خر 

نعمتدو للتوقيع عقد  املس تجدات دايهلم وال التعديالت، عىل أ ساس أ ننا

برانمج جديد اليل غادي يكون من بني ال هداف الرئيس ية دايلو، هاذ 

 الهدف اليل اليوم هو موضوع السؤال دايلمك الس يد املستشار.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

طار تعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشار الس يد عبد اال هل حفظي:
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أ ننا جنزم بأ ننا مل نمتكن من حتقيق ال هداف املركزية  الس يد الوزير، مبا

للمرشع، فاحنا الواجب أ نه نس تكشفو ونس تبينو ال س باب الرئيس ية لهاذ 

املسأ ةل، وراه ذكرتو البعض مهنا الس يد الوزير، احنا كنشوفو بأ ن اكين 

ثالثة وال أ ربعة أ س باب اليل يه مركزية، اليل مهنا أ ساسا قضية الضغط 

ليل ما تلكمتوش عليه الس يد الوزير، الضغط اجلبايئ اليل كنقول اجلبايئ ا

أ ان وأ رصح بأ ن املقاوةل النقلية خصوصا يف النقل الطريق دايل البضائع، يه 

بني مثيالهتا لكها يف النشاطات الاقتصادية ال خرى يه ال كرث ترضيبا 

ل ربعة  داملرات، نظرا ل هنا ختضع 5حىت ل  1بواحد النس بة اليل مرتفعة من 

دايل الرضائب تقريبا، اكين الرضيبة ال وىل واليل يه أ ثقلها يه الرضيبة 

املطبقة عىل احملروقات عىل الغازوال، اليل كمتثل كام تعلمون الس يد الوزير، 

جامال من اليل  1.11 درمه للك لرت مس هتكل، وكمتثل يف رمق املعامالت ا 

مق املعامالت كنلقاو بأ نه من كنقاطعو عدد اللرتات املس هتلكة يف الس نة مع ر

ىل  25 ، من رمق املعامالت الس يد الوزير مايش من ال رابح، هاذي %10ا 

املسأ ةل ال وىل ويه ما اكينش الش نتلكمو هنا، وهاذي يه قضية الغازوال 

 املهين.

املسأ ةل الثانية يه الرضيبة عىل السري، الرضيبة عىل السري يه واجبات 

من رمق املعامالت  %20كمتثل حىت يه بدورها  أ داء الطريق الس يار اليل

ىل خذينا مليار س نتمي دايل رمق املعامالت كنلقاو بأ ن   200املقاوةل النقلية، ا 

 مليون س نتمي لكها دايل الطرق الس يارة. 

عامل واحد  وكنا اقرتحنا، الس يد الوزير، كام تعمل، اقرتحنا عليمك أ نه ا 

ولكن ولل سف ابيق ما متكنشاي من  التعريفة تفضيلية ليال للوزن الثقيل،

تزنيلها عىل أ رض الواقع، ل ن غادي متكن من ترش يد النفقات وخنففو العبء 

دايل املقاوةل النقلية، ولكن يف نفس الوقت غادي نرشدو كذكل التدفقات 

ىل  عرب الطرق الس يارة، خصوصا ليال من الثامنة دايل الليل مثال ا 

 السادسة صباحا.

 تؤرق كذكل املهنيني يه مسأ ةل الرضيبة املطبقة عىل مسأ ةل أ خرى اليت

الشاحنة اليل يه الرضيبة الس نوية عىل الس يارات اليل دجمت كام تعمل 

نصافا وتقدمنا مبقرتح قانون،  الرمس عىل احملور، واليل بغيناه يكون أ كرث ا 

 تفاعلو معه. كنمتناو أ نمك

 الس يد رئيس اجللسة:

 د عىل التعقيب.اللكمة للس يد اكتب ادلوةل للر 

الس يد اكتب ادلوةل دلى وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء ملكف 

 ابلنقل:

الس يد املستشار احملرتم مىش للشق اليل مرتبط ابل ساس الرضييب، 

واليل ابلفعل هناك عدة مالحظات اليل كيقدموها لنا املهنيني، واليل جزء 

لسني، واليل ما اكنش علهيا مهنا نوقشت يف الهيئة الترشيعية سواء ابجمل 

جامع، واليل ابلفعل جزء مهنا ترفض، لكن احلكومة تبقى كام تعمل الس يد  ا 

املستشار منفتحة عىل جزء مما تفضلت به سواء متعلق ابلرضيبة عىل احملور 

ولكن أ يضا هاذ اليش اليل مرتبط ابلطرق الس يارة، حنن نناقش مع اال خوان 

 tarif)ابلفعل أ نه يكون واحد  الطرق الس يارة اال ماكنيةيف 

préférentiel) ذي فكرة اليل ما عندانش علهيا اعرتاض من اليال، ه

 دايلها الزلنا نفكر فهيا.  حيث املبدأ ، لكن الطريقة دايل اال خراج

ذن لك ما هو مرتبط ابجملال الرضييب تعلمون عىل أ ن اجملال دايلو هو  فا 

ذا اكنت مقرتحات اح  نا مس تعدين لنقاشها من غري هنا، عىل أ ساس أ نه ا 

 7امللف دايل الغازوال املهين اليل فيه التوجه اليل مشات فيه احلكومة منذ 

 س نوات. 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

السؤال الثاين موضوعه، املعايري املعمتدة للرتخيص الاس تثنايئ للنقل 

شرتايك لتقدمي عرب الطرقات، اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الا

 السؤال. 

 املستشار الس يد محمد علمي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدان الوزيران،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 الس يد اكتب ادلوةل احملرتم،

نسائلمك حول املعايري اليت تعمتدها وزارة النقل يف منح الرتاخيص 

 لطرق؟ الاس تثنائية املتعلقة بنقل املسافرين عرب ا

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد اكتب ادلوةل لال 

الس يد اكتب ادلوةل دلى وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء ملكف 

 ابلنقل:

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

هري دايل تعمل عىل أ نه املساةل دايل لك ما هو مرتبط ابلنقل خيضع للظ 

مكرر تنظم املسأ ةل اليل مرتبطة هباذ الرتاخيص  8، واليل املادة 11

الاس تثنائية، الشك أ نك تقصد نوعا معينا من الرتاخيص الاس تثنائية، ل ن 

طار الرتاخيص اليل 1أ نواعها يه  ، وأ ظن أ ن التوجه وال السؤال مشا يف ا 

د، وخاصة يف يه مرتبطة أ ساسا ابلفرتات دايل ادلمع دايل ما هو موجو 

املناس بات دايل العطل وال عياد، وميل تيكون هناك طلب اليل هو يزيد 

 عن العرض. 
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فهذا اال طار اكين مذكرات اليل يه مذكرات مبنية عىل الظهري دايل 

، واليل تنحاولو من خالل القرارات التنظميية اليل تنوهجوها أ ننا ننظمو 17

فيه نوع دايل الاستباقية من خالل  هبا هذه العملية، فالتدبري دايلها تيكون

أ ننا كنعمتدو املعطيات املرتبطة ابلس نوات الثالث ال خرية ابش تنشوفو 

 واش اكين خصاص عىل صعيد بعض احملطات دايل الانتقال وال ال.

ىل أ نه يف ال ونة ال خرية مبعىن خالل هاذين الس نتني  ابال ضافة ا 

ل مث املصاحل دايل اخلارجية دايل ال خريتني تنحاولو جنمعو مفتشني دايل النق

طار لقاءات مع املهنيني عىل  قلميي يف ا  النقل، تش تغل عىل الصعيد اال 

أ ساس أ نه خالل يومني وال ثالثة، تتعرض علهيم املوضوع دايل الرخص 

الاس تثنائية عىل أ ساس أ هنا تس تقبل ما يفد علهيا من طلبات، وأ نه تتكون 

يكون صاحب احلافةل اليل تيطلب تيكون ال ولوية ابل ساس للطلبات اليل ت 

 عندو الانطالقة من تكل املدينة اليت يريد أ ن يأ خذ مهنا رخصة اس تثنائية. 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشار الس يد محمد علمي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد اكتب ادلوةل،

 ام يتعلق مبنح الرتخيص الاس تثنايئ للحافةل اليت تقل أ ان متفق معمك ف

املسافرين عرب الطرق ملا يكون هناك اكتظاظ مبناس بة العطل ادلينية، 

مبناس بة العطل بصفة عامة، وملا يكون هناك طلب دايل املواطنني أ كرث من 

العرض، ما ميكنش خنليو املواطنني دايلنا مرميني يف ال زقة دايل احملطات 

 ية.الطرق 

لكن الس يد اكتب ادلوةل امسحوا يل أ ن أ قول لمك بأ نمك يف جوابمك مل 

رشاكت  1حتدثوان عن املعايري املعمتدة، وحسب عمل الفريق بأ ن هناك 

معدودة عىل رؤوس ال صابع يه من تس يطر ومن تس تفرد وتس تحوذ 

 لوحدها هباته الرخص الاس تثنائية. 

ظهري دايل من  كنقول، الس يد الرئيس، الفصل الثامن مكرر

دارة، ولكن أ عىل سلطة يف  21.22.2917 حصيح يعطي هذه اال ماكنية لال 

حدى  اجلسم القضايئ اليل هو حممكة النقض، اجمللس ال عىل سابقا، قال يف ا 

قراراته مبناس بة نزاع قضايئ مجع اال دارة مع رشكة معينة بأ ن الرخصة 

ذا اكنت مدهتا س نة اكمةل تنتفي معها الصبغة  الاس تثنائية للنقل ا 

 الاس تثنائية. 

احنا تنساءلمك الس يد اكتب ادلوةل عالش تتعطيو الرخص الاس تثنائية 

لواحد مدة طويةل لرشاكت بعيهنا يف رضب صارخ ملعايري الزناهة واملعايري 

دايل تاكفؤ الفرص اليل حرص عىل التأ كيد دايلها ادلس تور، وكذكل القوانني 

امل مع اال دارة، هاذ املسأ ةل هذه الس يد املنظمة للصفقات العمومية وللتع

الوزير احملرتم، فهيا تعارض مع الشعار اذلي رفعته احلكومة هو حماربة الريع، 

 منح أ ربع رشاكت لوحدها هذا هو عني الريع، هذا هو الريع.

اثنيا، الس يد اكتب ادلوةل أ ان بغيت نقول لمك بأ ن هاذ املسأ ةل هاذي 

وعة اليل املنظومة القانونية دايل مدونة تتأ دي لواحد املنافسة غري مرش 

التجارة جترهما ومتنعها، منافسة غري مرشوعة يه غري معرتف هبا يف املغرب، 

 عالش الوزارة دايلمك تتعطيو ل ربع رشاكت لوحدها.

اثنيا، كترضب السالمة الطرقية، واحنا الس نة الفارطة عاد صوتنا عىل 

نعطيمك مثال، ملا تتجي الوزارة وتتعطي القانون املتعلق ابلسالمة الطرقية وت 

رخصة اس تثنائية يف توقيت حمدد، مثال الثامنة صباحا واكينة رخصة اليل 

كتكون مملوكة أ و الوزارة عاطية املؤذونية لواحد الس يد أ و واحد الرشكة 

سواء اكن الشخص ذايت أ و معنوي، احنا خاصمك تفرسو لنا ومن ورائنا 

 تثنائية وذاك اخلط اكين مشغل. الرأ ي العام عالش رخصة اس  

ذن أ ان القصد داييل ليس ادلفاع عن الرشاكت أ و أ حصاب رؤوس  ا 

ال موال الكبرية، ولكن أ دافع عن النقال البس يط اليل عندو خط قصري، 

ميل تتجيو تتعطيو رخصة اس تثنائية لرشكة بعيهنا راه كتلحقو هبا واحد 

فالس.   الرضر وتتديوها لال 

وزير احملرتم خاصمك تديروه عن طريق الترشيع، هاذ اال صالح الس يد ال

 ... 17الظهري 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

 اللكمة للس يد اكتب ادلوةل للرد عىل التعقيب.

الس يد اكتب ادلوةل دلى وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء ملكف 

 ابلنقل:

 شكرا الس يد الرئيس.

يد املستشار احملرتم يكون موضوعي وواحض، ل ن ال أ ان نبغي غري الس  

دايل  1دااب الناس غادي تفهم اليل تيتصنتو جمللس املستشارين، أ نه اكين 

 الرشاكت اليل تيديو.

غري حصيح، الس يد املستشار تتحدث عن الرخص الاس تثنائية يف 

لمي ال قالمي اجلنوبية ابش الناس يفهمو، ل نه الرخص الاس تثنائية من غري ال قا

 اجلنوبية تياخذوها مجيع الرشاكت، غري حصيح. 

دايل الرشاكت، أ ان مس تعد نعلن عىل مجيع  1ليس هناك احتاكر دايل 

الرشاكت اليل تيديو الرخص الاس تثنائية، وما أ كرثها، تاكد تكون ابملئات 

 عىل حسب املدن وعىل حسب املراكز وعىل حساب. 

دايل  1تيقولو كل  أ نت تتلكم، هاذوك اليل أ عطاوك املعطيات

الرشاكت اليل اكينة يف ال قالمي اجلنوبية اليل فهيا الاس تثناء، عالش ل نه ملا 

ابش شكون غادي يدير اخلطوط مييش لدلاخةل ومييش  33-31طلب يف 

 للعيون ومييش، ما اكنت حىت يش رشكة تتقدم. 
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فهذا وضع خاص حنن نعمل اليوم عىل أ نه ما يبقاش اس تثنايئ يف 

مي اجلنوبية، وما عدا ال قالمي اجلنوبية ما قلته الس يد املستشار خطأ  ال قال

 واحض، وأ رجو أ ن تعيد النظر يف ذاك اليش اليل عندمك.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 نشكر الس يد اكتب ادلوةل عىل مسامهته.

 ورفعت اجللسة.


