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  206 رمق اجللسةحمرض 

 ).م2019 فربا�ر 11(هـ 1440 جامدى ا�ٓخرة 05 ٕالثننيا: التارخي
  .رئ�س ا�لس احلكمي �ن شامش،املس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
�ق�قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال ثالث سا�ات وعرش دقائق: التوق�ت
  .بعد الزوال العرش�ن

ت العموم�ة املتعلقة �ملرفق ملناقشة الس�یاسالسة � : �دول أ�عامل
  .العمويم

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

  :كمي �ن شامش، رئ�س اجللسةعبد احلالس�ید املس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  ٔ�هيا احلضور الكرمي،

من ا�س�تور، اليت تنص  101لثانیة من الفصل تطبیقا ٔ�حاكم الفقرة ا
�ىل ٔ�ن ختصص �لسة س�نویة من ق�ل الربملان ملناقشة الس�یاسات 

  العموم�ة وتق�ميها؛
ومعال كذ� ب�ٔحاكم الباب اخلامس من اجلزء الرابع من النظام ا�ا�يل 

م�ه، یعقد جملس�نا هذه  269ٕاىل  �264لس املس�شار�ن، املواد من 
  .ملناقشة الس�یاسات العموم�ة املتعلقة �ملرفق العمويماجللسة العامة 

وق�ل الرشوع يف تناول احملاور املدر�ة يف �دول أ�عامل، ٔ�عطي 
اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت وٕا�ال�ت، 

  .اللكمة �لس�ید أ�مني احملرتم

  :ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس الس�یداملس�شار 
  .الرئ�سشكرا الس�ید 

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
ٔ�ودع الس�ید رئ�س احلكومة �ى مك�ب جملس املس�شار�ن مرشوع 

ب��ظمي معلیات مجع الترب�ات من العموم وتوزیع  18.18قانون رمق 
  .املسا�دات ٔ�غراض �ريیة

  :لیةكام توصل ا�لس من جملس النواب مبشاریع القوانني التا
  یقيض بتغیري ومتمي مجمو�ة القانون اجلنايئ؛ 33.18مرشوع قانون رمق 

 22.01یقيض بتغیري ومتمي القانون رمق  89.18مرشوع قانون رمق 
 املتعلق �ملسطرة اجلنائیة؛
املتعلق  17.99بتغیري و�متمي القانون رمق  87.18مرشوع قانون رمق 

 مبدونة الت�ٔم�نات؛
املتعلق ب��ظمي  05.12بتغیري القانون رمق  93.18مرشوع قانون رمق 

 .�نة املرشد الس�یا�
كام حنیط ا�لس �لام ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د بعد هنایة هاته اجللسة مع 
�لسة �امة، ختصص ��راسة والتصویت �ىل النصوص ال�رشیعیة اجلاهزة 

 :ويه
 یقيض �ملصادقة �ىل املرسوم بقانون 94.18ٔ�وال، مرشوع قانون رمق 

  .ٕ��داث الصندوق املغريب �لت�ٔمني الصحي 2.18.781رمق 
یقيض بتغیري و�متمي مجمو�ة القانون  �33.18نیا، مرشوع قانون رمق 

  .اجلنايئ
 22.01یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  �89.18لثا، مرشوع قانون رمق 

 املتعلق �ملسطرة اجلنائیة،
املتعلق ب��ظمي  5.12رمق بتغیري القانون  93.18ؤ��ريا، مرشوع رمق 

 .�نة املرشد الس�یا�
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید أ�مني احملرتم

  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،
ٕاذن �رشع ا�ٓن يف معاجلة حماور الس�یاسات العموم�ة املتعلقة �ملرفق 

  .العمويم
  ینا�ر؛ 28تفعیال لقرار مك�ب ا�لس املؤرخ يف 

 5وبناء �ىل الرتت�ب املتفق �لیه يف اج�ع ندوة الرؤساء املنعقد يف 
فربا�ر، انطالقا من التقر�ر ا�ي ٔ��دته ا�مو�ة املوضو�اتیة املؤق�ة اليت 

  .ٔ�س�ند ٕا�هيا التحضري لعقد هذه اجللسة ا�س�توریة
  :و�لتذكري فٕان هذه احملاور يه اكلتايل

  .راكز اجلهویة لالس��ریتعلق بتدبري مرفق امل: احملور أ�ول
یتعلق بتدبري مرفق الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي : احملور الثاين

  :العايل والبحث العلمي، وف�ه مخسة مواضیع
  .املوارد املادیة وال�رشیة املرصودة �لقطاع وتدبريها  - 1
  .الب��ة التحتیة �لقطاع  - 2
  .مشاریع إالصالح البیداغو�  - 3
  .تعممي التعلمي  - 4
  .ؤ��ريا احلاكمة يف قطاع الرتبیة والتعلمي  - 5

يف ما هيم احملور الثالث املدرج يف �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، مرفق 
  :الص�ة ویتعلق النقاش هنا خبمسة مواضیع

  .حول الب��ة التحتیة الصحیة  - 1
 .تدبري املوارد ال�رشیة �لقطاع  - 2
 .الس�یاسة ا�وائیة  - 3
 .اخلریطة الصحیة  - 4



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

2 

 )2019 فربا�ر 11( 1440 جامدى ا�ٓخرة 5

 .يف هذا احملور یتعلق �حلاكمة يف قطاع الص�ةواملوضوع اخلامس  - 5
وهبذه املناس�بة نتقدم �لشكر اجلزیل لاكفة مكو�ت ا�لس اليت 
سامهت يف ٕاجناح التحضري لهذه احملطة الهامة يف س�یاق تفعیل مضامني 

 .2011دس�تور س�نة 
وق�ل ٔ�ن منر �لمناقشة اليت خصصت لها حصة زم�یة ٕاجاملیة، �ددت 

وز�ة �ل�ساوي بني ا�لس واحلكومة، ٔ�عطي اللكمة دق�قة م 178يف 
�لس�ید مقرر ا�لجنة املوضو�اتیة املؤق�ة، امللكفة �لتحضري لهذه اجللسة 

  .الس�نویة
اللكمة �لس�ید ٔ�محد تو�زي، مقرر ا�لجنة املوضو�اتیة املؤق�ة لتقدمي 

دق�قة ٕاذا ٔ�مكن،  15ملخص عن تقر�ر ا�مو�ة املوضو�اتیة يف �دود 
  .لس�ید الرئ�ستفضل ا

  :ٔ�محد تو�زي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
من ا�س�تور والنظام  101ل طبقا ٔ�حاكم الفقرة الثانیة من الفص

، �رشفين ٔ�ن 269ٕاىل  264ا�ا�يل �لس�نا املوقر، �اصة املواد من 
ٔ�عرض �ىل ٔ�نظارمك التقر�ر ا�ي ٔ��ّدته ا�مو�ة املوضو�اتیة امللكفة 

  .�لتحضري �ل�لسة الس�نویة ملناقشة وتق�مي الس�یاسات العموم�ة
ٕان من ٔ�مه ما مزي ٔ�شغال ا�لس �الل الس�نوات أ�ربع أ��رية هو 

یطة هبذه املهمة، تفعیل هذا املق�ىض ا�س�توري، �لرمغ من إال�راهات احمل 
وتعترب هذه احملطة حلظة ٔ�ساس�یة، یربز فهيا التعاون القامئ بني اجلهاز�ن 
ال�رشیعي والتنف�ذي، ذ� ٔ�ن تفعیل الربملان لهذا �خ�صاص املو�ول ٕالیه 
طبقا ��س�تور، واملمتثل يف تق�مي الس�یاسات العموم�ة �لحكومة، �س�تدعي 

والقطا�ات الوزاریة املعنیة،  اخنراط الهیئات واملؤسسات ا�س�توریة
  . �عتبارها رش�اك وطرفا ٔ�ساس�یا يف هذه العملیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون واملس�شارات،
امسحوا يل ب�ٔن اس�تعرض ٔ�ماممك خمتلف اخلطوات اليت قطعها جملس 

�س�تور وٕاىل املس�شار�ن يف مسار إال�داد لهذه اجللسة، فاس��ادا ٕاىل ا
مق�ضیات النظام ا�ا�يل، رشع ا�لس يف التحضري لهذه اجللسة يف 

، مبراس� خمتلف الفرق وا�مو�ات 2017- 2016مس�هتل دورة ٔ�كتو�ر 
القرتاح مواضیع �لتق�مي، وقد بلغ مجموع  2016ٔ�كتو�ر  21الربملانیة بتارخي 

دیة و�ج�عیة موضو�ا، مهّت خمتلف م�ا� احلیاة �ق�صا 40املقرت�ات 
  .والثقاف�ة

وح�ث ٕان ٔ��لهبا تتعلق ٕ�صالح إالدارة، ا�س�اما مع اخلطاب املليك 
، 2017- 2106السايم املو�ه ٕاىل الربملان يف اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة 

ومتاش�یا مع خصوصیة املكو�ت اليت یت�ٔلف مهنا جملس املس�شار�ن، حصل 
 2016د�سمرب  27املنعقد يف االتفاق دا�ل مك�ب ا�لس �الل �ج�ع 

�ىل موضوع اخلدمات اليت یقد�ا املرفق العمويم، نظرا لراهنیة املوضوع 
  .وارتباطه الوثیق �حلیاة الیوم�ة �لمواطن املغريب

وبعد �شك�ل ا�مو�ة املوضو�اتیة املؤق�ة، انعقد اج�عها أ�ول �رئاسة 
فربا�ر  7بتارخي  الس�ید عبد احلكمي �ن شامش رئ�س جملس املس�شار�ن

، ومتّزي �لكمة توجهيیة ذكّر فهيا الس�ید الرئ�س �ملق�ضیات 2017
ا�س�توریة والتنظميیة املؤطرة لهذه العملیة، ومقّدما حملة عن التجربتني 
السابق�ني، وعن عنارص القوة فهيا، والقضا� اليت ال �زال حبا�ة ٕاىل املعاجلة، 

فعیل هذا املق�ىض ا�س�توري حبیث اكن جملس املس�شار�ن س�بّاقا لت 
  .�الع�د �ىل ٕاماكنیاته ا�اتیة

، وا�ي خصص 2017فربا�ر  9و�الل �ج�ع الثاين املنعقد بتارخي 
  .�دول ٔ�عام� النت�اب رئ�س ا�مو�ة املوضو�اتیة و�ئبني � ومقّررها

، ا�ك�ت 2017ٔ��ریل  14و�الل اج�عها الثالث املنعقد بتارخي 
ىل وضع �ر�مج زمين ٕالجناز �مهتا، ٔ�عق�هتا اج��ات م�تالیة �ىل ا�مو�ة �

�ٕالضافة ٕاىل ) 2018- 2017و 2017- 2016(ام�داد س�ن�ني �رشیعیتني 
، بلغت يف مجموعها ٕاىل )2019-2018(ا�ورة احلالیة من الس�نة ال�رشیعیة 

  .اج��ا) 21(�دود اع�د هذا التقر�ر، وا�د وعرشون 
مة اجلدیدة، راسل الس�ید رئ�س جملس وعقب تنص�ب احلكو 

احلكومة يف خشص رئ�سها والس�ید الوز�ر  2017ماي  4املس�شار�ن بتارخي 
امللكف �لعالقات مع الربملان، ٕالخ�ارهام �ملوضوع املعمتد، ولٕالعراب عن 
تطلع جملس املس�شار�ن �لتعاون مع القطا�ات احلكوم�ة املعنیة مع ا�مو�ة 

دها مبا توفر �هيا من معطیات وو�ئق حول القضا� املوضو�اتیة، و�زوی
  .ذات الص� مب�اور التق�مي

  : وقد اتبعت ا�مو�ة املوضو�اتیة يف ٕاجناز �مهتا املرا�ل التالیة
حتدید احملاور اليت س�ش�تغل �لهيا ا�مو�ة املوضو�اتیة، ح�ث  -

  : حرصت موضوع املرفق العمويم يف احملاورالتالیة
  جلهویة لالس��ر؛املراكز ا -
  ؛اخلدمات الصحیة -
  .م�ظومة الرتبیة والتعلمي -
  تعیني الطامق إالداري املوا�ب لعمل ا�مو�ة املوضو�اتیة؛ -
توج�ه مذ�رة لرئاسة ا�لس تتضمن القطا�ات الوزاریة املعنیة  -

والهیئات واملؤسسات الوطنیة، بغایة مّد ا�مو�ة ��ٓراء وا�راسات اجلاهزة 
  هيا، خبصوص احملاور املذ�ورة ٔ��اله؛�

  حتدید هندسة �لتقر�ر ومهنجیة ٕا�داده؛  - 
  :جتمیع املادة اخلام ٕال�داد التقر�ر من �الل املصادر واملراجع التالیة -
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 ىل تقار�ر زة حو �سرتاتیجیات املس�هتدفة و ا�راسات املنج�
ا�لس أ��ىل (املؤسسات ا�س�توریة والهیئات احلكوم�ة 

ا�ت، ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، املندوبیة �لحس
  ...)السام�ة �لتخطیط

  عروض السادة الوزراء املرشفني �ىل القطا�ات موضوع التق�مي
  .مرفوقني �لسادة املسؤولني اجلهویني

  أ�س�ئ� الشفویة والك�ابیة ٔ�عضاء ا�لس ذات الص� مبوضوع
  .التق�مي ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

�ىل عنارص املهنجیة املعمتدة، رشعت ا�مو�ة املوضو�اتیة املؤق�ة  بناء
يف ٕاجناز �ام البحث وجتمیع العنارص الالزمة ٕال�داد مسودة تقر�ر ا�مو�ة 

  .املوضو�اتیة
وهبدف توضیح الرؤیة، وّ�ه الس�ید رئ�س ا�مو�ة، تطبیقا ملق�ضیات 

 �15لس بتارخي من النظام ا�ا�يل مذ�رة ٕاىل رئاسة ا 266املادة 
یطلب فهيا عقد اج��ات مع القطا�ات احلكوم�ة املعنیة،  2017یونیو

ویتعلق أ�مر بطلب حضور وز�ر الرتبیة الوطنیة والتعلمي العايل والبحث 
العلمي ومدراء ا�ٔاكدميیات اجلهویة �لقطاع، والس�ید وز�ر الص�ة مرفوقا 

�لیة والس�یدات والسادة �ملسؤولني اجلهو�ن �لقطاع، والس�ید وز�ر ا�ا
مد�رو املراكز اجلهویة لالس��ر ٕاللقاء عروض حول املوضوع، لك يف جمال 

  .اخ�صاصه
كام مت اس��ر الرصید الو�ئقي املتوفر يف هذه املادة، سواء تعلق أ�مر 
��راسات الصادرة عن �دد من املؤسسات، ٔ�و �لتفا�ل احلاصل بني 

من �الل اجللسات أ�س�بوعیة لٔ�س�ئ� احلكومة وجملس املس�شار�ن، 
الشفهیة، وتقار�ر ا�ل�ان ا�امئة اخلاصة مبناقشة املزيانیات الفرعیة �لقطا�ات 

  .املعنیة
ولقد جتاوب السادة الوزراء املعنیون مع طلبات ا�مو�ة املوضو�اتیة، 
ح�ث تقدموا بعروض ٔ�مام ٔ�عضاء ا�مو�ة املوضو�اتیة، يف �ج��ات 

، حبضور �دد من 2017یولیوز  27و 10و �5ىل التوايل يف  املنعقدة
املندوبني اجلهویني �لقطا�ات املذ�رة ٔ��اله، يف ٔ�جواء طبعها التفا�ل إالجيايب 

  .واملمثر بني السادة ٔ�عضاء ا�مو�ة املوضو�اتیة والسادة الوزراء
 وانطالقا من املعطیات اليت مت جتمیعها من الو�ئق املتوصل هبا، واليت

اكنت م�وفرة، وكذ� يف �ج��ات اليت مت عقدها مع القطا�ات املعنیة، 
  . مت ٕا�داد هذا التقر�ر ا�ي بني ٔ�ید�مك

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
بتقدمي التقر�ر  لقد اكن من املفروض ٔ�ن ت�هت�ي �مة ا�مو�ة املوضو�اتیة

ا�هنايئ ٕاىل مك�ب ا�لس يف غضون احلزي الزمين املتبقى �ٓنذاك �ىل اخ�تام 

، �ري ٔ�ن الظروف اليت ٔ��اطت ب�شك�ل )2017-2016(ا�ورة ال�رشیعیة 
، دفع بنا ٕاىل اختاذ وطبیعة �مهتا، فرضت واقعا �دیداا�مو�ة املوضو�اتیة 

مبراس� الس�ید  2017یولیوز  �25ء قرار يف �ج�ع ا�ي انعقد یوم الثال
رئ�س ا�لس لطلب ت�ٔج�ل تقدمي التقر�ر ٕاىل �ني اس�تكامل مجیع رشوط 

  . ٕاجنازه، وقد اكن طلبنا مربرا مبا س�ن�ٔيت �ىل تفصی� يف هذا التقدمي
مفن بني ما اس��د� ٕالیه يف طلب الت�ٔج�ل هو إال�راه الزمين الناجت 

صل يف �شك�ل ا�مو�ة املوضو�اتیة �ٔ�ساس عن الت�ٔخر ال�س�يب احلا
امللكفة �لتحضري �ل�لسة الس�نویة ملناقشة وتق�مي الس�یاسات العموم�ة، 
وكذ� نفس اليشء �ل�س�بة لهیلكهتا اليت ت�ٔخرت ٕاىل �ایة شهر فربا�ر 

، ومل )2017-2016(، بزتامن مع هنایة دورة ٔ�كتو�ر �لس�نة ال�رشیعیة 2017
�س�ب ت�ٔخر �شك�ل احلكومة  �2017ریل تبارش معلها ٕاال يف م�تصف �ٔ 

  .اجلدیدة
و�لرمغ من هذه املعطیات �ري املسا�دة، فٕان ا�مو�ة املوضو�اتیة 
�س�ل الت�اوب �ري املس�بوق �لقطا�ات احلكومة املعنیة بعملیة التق�مي 

، ح�ث عرفت ٔ�شغالها ؤ�ول مرة حضورا واز� )ا�ا�لیة، التعلمي والص�ة(
ات من وزراء ووزراء م�تدبني وكتاب ا�و� �ٕالضافة ملسؤويل هذه القطا�

  .دوبني اجلهویني �لوزارات املعنیةٕاىل املسؤولني املركزیني واملن
ٕان هذا الزمخ يف التعاطي إالجيايب �لحكومة مع ا�مو�ة املوضو�اتیة، 
�ٕالضافة ٕاىل جمهودات أ�طر إالداریة �لم�لس املوا�بة ٔ�شغال ا�مو�ة من 

حث والتجمیع ا�ي قامت به يف خمتلف املصادر ذات الص�، �الل الب
مكهنا من توفري رصید هام من املعلومات والبیا�ت واملعطیات مما سا�دها 

  .�ىل وضع �شخیص دق�ق �لقطا�ات موضوع التق�مي
ؤ�ن معل ا�مو�ة املوضو�اتیة یت�اوز ما هو رصد و�شخیص ٕاىل ما 

لن�اح ٔ�و التعرث يف تنف�ذ الس�یاسات هو حتلیل وتق�مي وحتدید ملاكمن ا
العموم�ة املراد تق�ميها، واس�تحضارا مهنا لعوائق البدایة اليت وضعهتا يف 

  .موا�ة ٕا�راه الزمن
وح�ث ٕان العزم اكن وال �زال قو� �ىل ٕاخراج م�توج ذي قمية ٕاضاف�ة 
یعكس ٕاجيا� صورة جملس املس�شار�ن �ى الفا�لني والرٔ�ي العام، الس�� 

  .ن القطا�ات املذ�ورة ت�سم �لطابع احلیوي واملركزي يف ح�اة املواطنو�ٔ 
وح�ث ٕاننا بصدد ا�متر�ن الثالث يف جتربة التق�مي اليت یفرتض بل ویتعني 
�لینا ٔ�ن نصل هبا ٕاىل مر�� النضج، ؤ�ن �س��ع لعروض السادة 

ططات الوزراء و�طالع �ىل املعطیات الواردة يف الو�ئق اخلاصة ��
و�سرتاتیجیات البد ٔ�ن یوازیه معل يف ٔ�رض الواقع من �الل ز�رات 

  . م�دانیة و�ام اس�تطالعیة متكن من املقارنة بني املعرب عنه واملنجز م�ه
ؤ��ل لك ما س�بق ذ�ره، ا�متس�نا من الس�ید رئ�س ا�لس ومن 

مو�ة �ال� السادة ٔ�عضاء املك�ب املوافقة �ىل متدید ٔ��ل تقدمي تقر�ر ا�
املوضو�اتیة ٕاىل �ني اس�تكامل مجیع مرا�ل معلیة التق�مي، وهو ما متت 

  .�س�ت�ابة �
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  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
، ظهرت معطیات �دیدة 2018-2017ومع بدایة الس�نة ال�رشیعیة 

�اتیة ٕاىل الرتیث يف اس�ت��اف �شاطها ومواص� دفعت ا�مو�ة املوضو 
معلها، ف�عد اخلطاب املليك السايم ا�ي ٔ��لن ف�ه �ال� امل� نرصه هللا 
قصور الس�یاسة العموم�ة يف جمال �س��ر العمويم، وعن مسؤولیة 
املراكز اجلهویة لالس��ر يف ذ�، وبعد تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، 

وزارة الص�ة ٕاسرتاتیجیة �دیدة يف ا�ال �ري ت� اليت  وبعد ٔ�ن اعمتدت
انصب �لهيا معل ا�مو�ة املوضو�اتیة سابقا، وبعد ٔ�ن مت ٕاعفاء الس�ید�ن 
الوز�ر�ن السابقني �لص�ة والتعلمي، ٔ�صبح ��ك�اب �ىل تق�مي الس�یاسات 
العموم�ة يف ا�االت الثالثة ا�ٓنف ذ�رها یطرح سؤال اجلدوى، وبعد 

ل ٔ�عضاء ا�مو�ة يف معطیات هذا الواقع اجلدید، ارت�ٔت رفع مذ�رة يف تداو 
املوضوع ٕاىل مك�ب ا�لس واس�شارته يف اختاذ القرار املناسب �لوضعیة 

  .اجلدیدة
 2018ماي  7وبعد تداو� يف املوضوع، اختذ مك�ب ا�لس بتارخي 
جیة ويف نفس قرارا یقيض �س�ت��اف ا�مو�ة املوضو�اتیة لعملها بنفس املهن 

  .احملاور
وقد اس�ت�ٔنفت ا�مو�ة املوضو�اتیة �شاطها بناء �ىل قرار املك�ب و�ىل 
�الصات ا�لقاء اخلاص ا�ي مجعها �لس�ید رئ�س ا�لس، وقد وضعت 
�ر�جما زم�یا لعملها ميتد �ىل مدى مخسة ٔ�سابیع، یتضمن من بني حماوره 

�لقطا�ات موضوع التق�مي، ومه �س��ع من �دید �لسادة الوزراء املعنیني 
  : �ىل التوايل

وذ�  وزارة ا�ا�لیة، خبصوص تدبري املراكز اجلهویة لالس��ر، :ٔ�وال
  :يف احملاور التالیة

  إالطار القانوين والتنظميي �لمراكز اجلهویة لالس��ر؛ - 1
  اسرتتیجیات املراكز اجلهویة لالس��ر ٕالنعاش �س��ر؛ - 2
  ؛2017ٕاىل �ایة  2009املراكز اجلهویة لالس��ر م�ذ حصی� معل  - 3
  .حاكمة املراكز اجلهویة لالس��ر - 4

وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث : �نیا
  :، يف املواضیع التالیةالعلمي
  الب��ة التحتیة التعلميیة حسب اجلهات؛ - 1
  تدبري املوارد ال�رشیة �لقطاع؛ - 2
  الس�یاسة التعلميیة؛ - 3
  اخلریطة املدرس�یة؛ - 4
  .احلاكمة يف قطاع الرتبیة والتعلمي - 5

  :يف املواضیع التالیة وزارة الص�ة،: �لثا
  الب��ة التحتیة الصحیة؛ - 1

  تدبري املوارد ال�رشیة �لقطاع؛ - 2
  الس�یاسة ا�وائیة؛ - 3
  اخلریطة الصحیة؛ - 4
  احلاكمة يف قطاع الص�ة؛ - 5

اس� السادة الوزراء املرشفني �ىل القطا�ات املذ�ورة من وقد متت مر 
ٔ��ل تقدمي عروضهم حول اسرتاتیجیاهتم اجلدیدة يف احملاور احملددة ٔ��اله 
ٔ�مام ا�مو�ة املوضو�اتیة، مرفوقني �لسادة املسؤولني اجلهویني لالس��ع 
ٕاىل عروضهم حول وضعیة لك قطاع �و�، هكذا مت عقد لقاء مع الس�ید 

ز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي بتارخي و 
یولیوز  10ولقائني �ٓخر�ن مع الس�ید وز�ر الص�ة بتارخي  2018یونیو  12

  . 2018یولیوز  16وبتارخي  2018
ٕان حرص التق�مي يف احملاور ا�ٓنف ذ�رها اكنت جتس�یدا لوعینا الراخس 

مية اليت متثلها الس�یاسات العموم�ة �لت�ٔهیل �لرها�ت والت�د�ت اجلس� 
�ج�عي و�ق�صادي �الل الس�نوات أ��رية وتنايم ولوج املواطنني ٕاىل 
اخلدمات �ج�عیة أ�ساس�یة، �� ركزت ا�مو�ة املوضو�اتیة يف معلها 
�ىل القطا�ات اليت تقّدم �دمات قریبة �لمواطنني، وتلعب دورا �ام يف 

��شهم، وذ� قصد حتدید الوضعیة احلق�ق�ة اليت تع�شها حتسني ظروف 
والوقوف �ىل مس�توى اخلدمات اليت تقد�ا، ورصد املنجزات واملاكسب 

  .اليت حتققت وحتدید ماكمن اخللل هبا
ويف هذا إالطار، ٔ�مجع ٔ��لب ٔ�عضاء ا�مو�ة املوضو�اتیة املؤق�ة �ىل 

من دور ح�وي و�م يف ح�اة اخ�یار قطاع الص�ة، ٕاىل �انب التعلمي ملا � 
الساكن، ونظرا ملا یعرفه من مشالك وٕا�راهات، مهنا ما هو مرتبط ��منو 
ا�ميغرايف املزتاید، وا�ساع رقعة الفوارق �ج�عیة، ومهنا ما هو مرتبط 

  .�ٕالماكنیات احملدودة املرصودة � من طرف احلكومة
، اعتبارا لٔ�مهیة البالغة اليت كام مت اخ�یار حمور املراكز اجلهویة لالس��ر

�ك�س�هيا، وملا �سعى ٕاىل حتق�قه من ٔ�هداف تتعلق ٔ�ساسا �ملسا�دة يف 
ٕا�شاء املقاوالت ودمع �س��ر، �اصة يف ظل غیاب ٕاسرتاتیجیة مشرتكة 
�لمراكز اجلهویة لالس��ر، مما ٔ��ر �ىل حسن سري هذه املرافق وٕاجياد �لول 

صوصا ما یتعلق ٕ��شاء الش�بابیك الوح�دة �لعق�ات اليت تعرتضها، وخ
املرشفة �ىل ٕا�شاء املقاوالت ومصاح�ة �س��رات وت��عها وحتدید 

  .وضعیهتا القانونیة وكذا ضبط املوارد ال�رشیة واملالیة املرصودة لها
وقد تناولت ا�مو�ة املوضو�اتیة احملاور املعمتدة انطالقا من املعایري 

  :التالیة
  ؛طاعقحاكمة ال -
  الب��ة التحتیة؛ -
  املوارد ال�رشیة؛ -
  ؛)الس�یاسة ا�وائیة م�ال(اخ�یار س�یاسة منوذج�ة يف القطاع  -
  .خریطة اخلدمات -
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  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 ٔ�نه و�لرمغ من بعد معلیة الرصد �لصت ا�مو�ة املوضو�اتیة ٕاىل

ا�هودات املبذو� يف هذه ا�االت، الزالت هناك ٕا�راهات ونقائص س�ن�ٔيت 
�ىل ذ�ر بعضها مرفوقة ببعض التوصیات حسب ما �سمح به احلزي الزمين 
ا�صص لنا، ذ� ٔ�ن فقرات التقر�ر ا�ي توصلمت به یتضمن مجیع التفاصیل 

  .واخلالصات والتوصیات
تقار�ر  لالس��ر، وانطالقا من حمتو�ت كز اجلهویةفف� یتعلق �ملرا

التق�مي وا�راسات املنجزة �ش�ٔن املراكز اجلهویة لالس��ر، مت حتدید العدید 
من نقاط الضعف اليت �شفهتا املامرسة املیدانیة، ٕاىل �انب وجود ٕا�راهات 
موضوعیة تعیق معل هذه املراكز، ومن املؤرشات ا�ا� هبذا اخلصوص، 

يه اليت متت �ىل  2014من املقاوالت احملدثة م�ال س�نة % 40 ٔ�ن
متت �ارج هذا % 60مس�توى املراكز اجلهویة لالس��ر يف �ني ٔ�ن 

  :إالطار، وتت�ىل ٔ��رز إال�راهات يف
  غیاب س�یاسة م�سجمة �ىل مس�توى �س��ر اجلهوي؛ -
  �دم وضع ٕاسرتاتیجیة مشرتكة �لمراكز اجلهویة لٕالس��ر؛ -
م توفر املراكز اجلهویة �ىل خمطط اسرتاتیجي هيدف ٕاىل ٕانعاش �د -

�س��ر وتطو�ر الب��ات التحتیة الس�تق�ال املس�مثر�ن وحتسني جودة 
  �دمات املراكز اجلهویة، وكذا غیاب روح املقاو� �ىل املس�توى اجلهوي؛

ضعف نظام املراق�ة ا�ا�لیة، ٕاذ یعاين من مجمو�ة من الثغرات،  -
 مس�توى ش�باك املسا�دة �ىل ٕا�شاء املقاوالت، وهو ما یؤدي �اصة �ىل

  ٕاىل �زاید ا�اطر بوجود ٔ�خطاء واخ�الالت؛
  �دم توفر املراكز �ىل مؤرشات ٔ�داء حمددة ودق�قة؛ -
غیاب النظام أ�سايس ملوظفي املراكز اجلهویة لٕالس��ر و�دم كفایة  -

  املوارد ال�رشیة املرصودة لها؛
د�ریة ت�س�یق الشؤون إالق�صادیة يف توج�ه ٔ��شطة حمدودیة دور م -

  املراكز اجلهویة لٕالس��ر؛
  �ىل دمع ا�و�؛ الیة �لمراكز اجلهویة لٕالس��راق�صار املوارد امل -
  نقص يف الربط املعلومايت �لمراكز اجلهویة لٕالس��ر �لرشاكء؛ -
  ؛قصور يف معلیة املسا�دة يف ٕا�شاء رشاكت أ�ش�اص ا�اتیني -
وجود معیقات �رتبط �لعقار، و�لت�دید مس�ٔ� الت�ٔ�ري، ا�ي یطال  -

  �سلمي �راخ�ص الت�ٔس�س؛
نقص الوسائل املادیة وال�رشیة، مما یؤدي ٕاىل غیاب التواصل بني  -

  خمتلف إالدارات أ�خرى املعنیة؛
�دم �ك�ف املراكز اجلهویة لٕالس��ر مع خصوصیات لك م�طقة �ىل  -
  �دة؛
  لیة احملدودة لٕالدارات �ى الش�باك الوح�د؛ا�متثی  -

�دم �زوید املراكز اجلهویة لالس��ر �ملعلومات الاكف�ة حول  -
  الس�یاسات القطاعیة اليت ال تد�ل يف دا�رة اخ�صاصها؛

  .خصاص يف دراسات اجلدوى لبعض املشاریع املربجمة -
  .لبعض حماور خمططات �منیة اجلهات متویل �ري اكف -

نعتربها رضوریة لتطو�ر ٔ�داء املراكز اجلهویة اليت ص التوصیات ٔ�ما خبصو 
  :لالس��ر ف�جملها ف� یيل

  ..حتویل مراكز  -
  امسحوا يل نفوت هاذ اليش لكو؟

  :الس�ید الرئ�س
�ىل اعتبار ٔ�ن التوصیات یفرتض ٔ�ن �كون موجودة يف التقر�ر ا�يل 

  .غیتوزع

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  .د �بري �دا من التوصیات ف� خيص هذا املوضوعسوف ٔ�مر �ىل �د

نفس اليشء التقر�ر ف�ه مجیع �خ�الالت اليت رٔ�هتا ا�لجنة وف�ه كذ� 
  .التوصیات ا�يل يه اكینة اليت قامت هبا ا�لجنة ف� خيص هذه املواضیع

ؤ�نتقل م�ارشة �ش ما نطولش �لیمك ٕاىل �ٓخر لكمة، ٕاذن ما 
  .غنتلكموشاي م�ارشة

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
نغتمن املناس�بة يف خ�ام هذا املد�ل، لتقدمي الشكر ٔ�عضاء ا�مو�ة 
املوضو�اتیة واكفة مكو�ت ا�لس من مك�ب وفرق ومجمو�ات �ىل التفا�ل 

  .ل�لسة�جيايب واملمثر طی� فرتة التحضري �
ونتو�ه �لشكر كذ� ٕاىل احلكومة يف خشص الوزراء املرشفني �ىل 
القطا�ات موضوع التق�مي وٕاىل أ�طر التابعة لها مركز� و�و� �ىل التعاون 

  .والت�اوب التلقايئ مع م�ادرات ا�مو�ة املوضو�اتیة
ا�بة كام ال تفوتنا الفرصة لتقدمي جزیل الشكر ٕاىل طامق أ�طر إالداریة املو 

لعمل ا�مو�ة واليت بذلت جمهودا معتربا يف الت�س�یق وإال�داد والبحث من 
  . ٔ��ل ٕا�داد هذا التقر�ر

  .وشكرا ،والسالم �لیمك

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید مقرر ا�لجنة احملرتم

ٔ�جزاء وفقا  3ن��قل ا�ٓن ٕاذا مسحمت �لمناقشة، اليت س��وزع �ىل 
ا�يل �لس املس�شار�ن، وذ� �ىل من النظام ا� 268ٔ�حاكم املادة 

  :التايل
عند� يف اجلزء أ�ول مدا�الت الفرق وا�مو�ات الربملانیة �لم�لس، 

  .دق�قة، موز�ة �ىل شطر�ن 89وا�يل ��س�تغرق �ىل مدى 
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دق�قة، بناء �ىل التقس�مي  89وخيصص اجلزء الثاين �لحكومة يف �دود 
  .مبراس� �ش�ٔنه ا�ي ارتضته احلكومة لنفسها وا�يل توصلنا

ٔ�ما اجلزء الثالث فس��علق ب�متة مدا�الت الفرق وا�مو�ة الربملانیة عند 
�ق�ضاء، وذ� طبعا يف �دود ما س�ی��قى من �زي زمين خمصص للك 

  .فریق ومجمو�ة
وا�ٓن ٔ�ف�ح �ب املناقشة، ونعطي اللكمة ٔ�ول م�د�ل عن فریق 

فضل ٔ��د السادة املس�شار�ن، دق�قة، فلیت 16أ�صا� واملعارصة يف �دود 
  .الس�یدة املس�شارة احملرتمة تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
 الس�ید الرئ�س،

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

�الل هذه  �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة
قطا�ات �راها �لغة  3يف  اجللسة، وذ� ملناقشة ٔ�داء املرفق العمويم

 .أ�مهیة، ويه التعلمي، الص�ة و�س��ر، �رب تق�مي ٔ�داء املراكز اجلهویة
 الس�ید الرئ�س؛

�ك�يس اجللسة الس�نویة ملناقشة الس�یاسات العموم�ة وتق�ميها ٔ�مهیة 
الصالح�ات اجلدیدة اليت نصت �لهيا  دس�توریة �لغة، و�شلك ٕا�دى

یصوت  " من ا�س�تور 70اء يف الفصل الوثیقة ا�س�توریة، ح�ث �
 ،"الربملان �ىل القوانني و�راقب معل احلكومة ویقمي الس�یاسات العموم�ة

مسار الرتس�یخ ا�ميقراطي ببالد�، ل�س ٔ�هنا  يف وتعد ٔ�یضا خطوة �مة
�كرس السلطة الرقابیة �لربملان �ىل العمل احلكويم فقط، بل ٔ�هنا تضع 

يف قلب املنظومة الرقابیة  ساء�، وتضعهاالس�یاسات العموم�ة موضع م 
مما �سمح معلیا بتق�مي أ�داء احلكويم ومدى الزتامه  .�لمؤسسة النیابیة

مبجمل الوعود والشعارات والربامج اليت ٔ��لهنا يف الرب�مج احلكويم، كام 
 وق�اس مس�تو�ت الن�ا�ة �سمح بتق�مي طبیعة الس�یاسة احلكوم�ة،

والفا�لیة،  راق�ة، وأ��ر �ج�عي واملؤسسايت،وأ�داء، والتنف�ذ، وامل
و�لتقائیة يف الس�یاسات العموم�ة، ومدى ٕاسها�ا يف ا�هنوض �ٔ�وضاع 
العامة �لبالد، وقدرهتا �ىل تلبیة �اج�ات املواطنات واملواطنني، والريق 

واخلطا�ت  مبس�تو�ت ومؤرشات التمنیة بعیدا عن املعاجلات الظرف�ة،
 .ة�س�هتال�ی

الزلنا نتطلع ٕاىل  حصیح ٔ�ن هذا املس�ت�د ا�س�توري، �ىل ٔ�مهیته
اس��ره �لشلك املطلوب كام هو �ل�س�بة �لت�ارب ا�و� الرائدة يف هذا 

التابع  ا�ال، اكلتجربة أ�مر�ك�ة اليت تتوفر �ىل املك�ب العام �لحسا�ت
مة عن غل �س�تقاللیة �ت�ش�  و ا�ي )الكو�كر�س(�لربملان أ�مر�يك 

السلطة التنف�ذیة، �مته أ�ساس�یة يه تق�مي الس�یاسات العموم�ة، ٔ�و 
التجربة الربیطانیة اليت متكن الربملان من جلنة �اصة بتق�مي الس�یاسات 

ٔ�و التجربة الفر�س�یة اليت توفر يه أ�خرى  العموم�ة يه جلنة املراق�ة العامة
 .العامة �لربملان جلنة دامئة يه جلنة التق�مي واملراق�ة

اس�تحضار� لهذه الت�ارب الرائدة يف جمال تق�مي الس�یاسات  ٕان
املامرسة  طموح�ا يف تطو�ر هذه ا�ٓلیة املهمة، وتقویة العموم�ة، �بع من

الربملانیة يف جمال تق�مي الس�یاسات العموم�ة، فٕا�داث �از ٔ�و جلنة دامئة 
ش�ٔنه إال�ابة �ىل  ٔ�نه من �لربملان معنیة بتق�مي الس�یاسات العموم�ة، �رى

�شاكالت اليت تعرتض الربملان يف هذا الصدد، فكام نعمل بعد  لك ٔ�و�ه
س�نوات �ىل اع�د ا�س�تور اجلدید مل ینجح الربملان  8مرور ٔ�زید من 

مب�لس�یه سوى يف عقد ثالث �لسات للك جملس، رمغ التنصیص 
ىل تضمني دس�تور� �ىل س�نو�هتا، فضال �ىل ٔ�ن اجتاه املرشع ا�س�توري إ 

ال�رشیع والرقابة �لفصل  �مة تق�مي الس�یاسات العموم�ة ٕاىل �انب �ميت
اعتباطیا، بقدر ما هو ت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن التق�مي هو ٔ�یضا اخ�صاص  مل �كن 70

 .ٔ�صيل �لربملان
 الس�ید الرئ�س،

ٔ�حضت الس�یاسات العموم�ة ا�ال احلیوي لق�اس جنا�ة  الیوم، وبعدما
ٔ�مام ام��ان احلاكمة التدبريیة، وتنايم الطلب  �اصة أ�داء احلكويم

نؤكد جمددا �ىل ٔ�مهیة  �ج�عي �ىل اخلدمات العموم�ة أ�ساس�یة، فٕاننا
�لس�یاسات العموم�ة وفق م�ظور اس�رشايف مس�تق�يل  �سرتاتیجي التدبري

 و�راهن �ىل العنرص مجمل التحوالت ا�ميوغراف�ة والساكنیة، �س�تحرض
ري يف لك س�یاسة معوم�ة فا�� وم�ت�ة، و�عامل ال�رشي مككون جوه

 .�امس يف صیا�ة لك البدائل املمك�ة �لتمنیة ال�رشیة ب�ٔبعادها ا�تلفة
 �جعة ٕاقرار س�یاسات معوم�ة نعترب ب�ٔن أ�صا� واملعارصة فریق يف ٕاننا

دون التفریط يف أ�دوار �ج�عیة  یظل رهینا بتحق�ق ا�منو �ق�صادي
جممتع �ادل، وم�ضامن لتحق�ق التوازن �ج�عي، من �الل  مضن ��و�،

التوزیع العادل �لرثوة، وبناء ا�منو �لتوف�ق بني الن�ا�ة �ق�صادیة 
وهذه  .والتنافس�یة من �ة، والعدا� �ج�عیة وا�الیة من �ة ٔ�خرى

اوج �لش�ٔن العام �ز  حقق ٕاال �رب ٕاقرار حاكمة تدبريیةاملدا�ل ال ميكن ٔ�ن تت
و�ح�اكم  الرتس�یخ ا�ميقراطي، وا�رتام مسو القانون م�طلبات بني

�لضوابط املؤسساتیة، وتفعیل أ�دوار الرقابیة ملؤسسات احلاكمة، 
 .العقالين �لموارد ال�رشیة و�س��ر

لتق�مي  الس�نویة اجللسة وحنن بصدد أ�صا� واملعارصة فریق يف وٕاننا
من  92كري مبسؤولیة احلكومة، الفصل نعید التذ العموم�ة، الس�یاسات

ا�س�تور، يف ٕاقرار الس�یاسات العامة ��و�، والس�یاسات العموم�ة، 
 والس�یاسات القطاعیة، ونذ�ر �ملقابل �اللزتامات ا�س�توریة ��و�

، �ش�ٔن ضامن اس�تفادة املواطنات 31واملؤسسات العموم�ة، الفصل 
وامحلایة �ج�عیة، واحلصول �ىل والعنایة الصحیة،  واملواطنني من العالج

تعلمي عرصي، والسكن الالئق، والشغل، وولوج الوظائف العموم�ة، 
  .والع�ش يف ب��ة سلمية
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وهذه �لزتامات جممتعة �شلك احلقوق أ�ساس�یة �لمواطنة، واليت ال 
 .ميكن، ب�ٔي �ال من أ�حوال، الرتاجع عهنا، ٔ�و ترب�ر الت�يل عهنا

 الس�ید الرئ�س،
تقر�ر ا�لجنة املوضو�اتیة امللكفة �لتحضري  تفا�لنا مع مضامني ق�ل

 �ل�لسة الس�نویة اخلاصة مبناقشة الس�یاسات العموم�ة حول املرفق
املناس�بة ٔ�ن نتقدم جبزیل الشكر لٕالخوة وأ�خوات  العمويم، �رید هبذه

املتاكمل، ا�ي  ٔ�عضاء ا�لجنة �ىل جمهوداهتم القمية وهننهئم �ىل هذا العمل
 .س�شلك لبنة ٕاضاف�ة س�تعزز ال حما� هذا املسار ا�ي الزال يف بدایته

 ثالثة حماور ٔ�ساس�یة يه املراكز اجلهویة و�لرجوع ٕاىل التقر�ر جنده �دد
 لالس��ر، وقطاعي التعلمي والص�ة، و�لنظر �لمس�ت�دات اليت عرفهتا

یولیوز  29من �الل اخلطاب املليك ل املراكز اجلهویة لالس��ر، سواء
ٕاىل رضورة  احلكومة �لك موضوعیة واقعها، وو�ه املايض ا�ي خشص

 47.18 رمق ٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر �رب ٕا�داد القانون الرشوع يف
  .لالس��ر املو�دة اجلهویة ا�ل�ان وٕ��داث املراكز هبذه املتعلق

�اقشة �دم اخلوض يف م  ارت�ٔینا وٕاذا كنا يف فریق أ�صا� واملعارصة
 احلكومة نذ�ر الفرصة لالس��ر، فٕاننا من �الل هذه وضعیة املراكز اجلهویة

�لزتاماهتا املتعلقة هبذا املوضوع، واملطالبة مبواص� إالجراءات والتدابري 
 .لالس��ر الالزمة ٕالجناح هذا الورش الهام، �اصة ٕاخراج املیثاق اجلدید

 .التعلمي والص�ةهذه املدا�� �ىل قطاعي  �� سرنكز يف
 الس�ید الرئ�س؛

 لتعاقب �لنظر ببالد�، التعلمي قطاع عرفه التعرث الك�ري ا�ي ٕان
 �دة، العتبارات تربز، �س�تقالل م�ذ صاح�ته اليت إالصالح�ة املشاریع

 والتكو�ن، الرتبیة مبنظومة مرتبطة حق�ق�ة العموم�ة س�یاسة اف�قاد بالد� ٕاىل
 اليت الكربى إالسرتاتیجیة �خ�یارات سمح  �ىل القدرة فضال عن �دم

 ٕاىل ببالد� التعلميي النظام ور�ا اليت الب��ویة �خ�الالت جسینة ظلت
 .الیوم �ایة

 غیاب حق�قة تؤكد إالصال�ات مسارات لك ب�ٔن �لقول یدفعنا ما
 م�باینة ويف ٔ�حسن أ�حوال حماوالت ٕاصالح�ة تعلميیة معوم�ة س�یاسات
 ومعه امل�شودة، املدرسة منط حتدید معها یصعب توالغا� املنطلقات

 املغربیة املدرسة حول الغد، مما مواطن وت�ٔهیل لتكو�ن امل�ٔمو� القمي م�ظومة
  الس�نوات توايل مع �خ�الالت �رامك �لت�ارب، حقل ٕاىل

 رفع ا�ي التعممي حتق�ق يف املتعاق�ة التعلميیة الس�یاسات جعز ٔ�ولها ولعل
 الیوم، بالد� يه وها .1957 س�نة م�ذ إالصال� املرشوع مضن �شعار
مل نت�لص بعد من عقدة  املذ�ور الشعار من عقود س�تة من ٔ�زید بعد و�ىل

 والتكرار، املدريس، والهدر أ�م�ة، من مقلقة �س�با �س�ل ومازالت الفشل
املثال، قد  �ملدرسة، فعىل س��ل یلتحقون ال ا��ن أ�طفال ٔ��داد ويف

، %99.5درس �ىل مس�توى التعلمي �بتدايئ حوايل بلغت �س�بة ا�مت
يف �ني شلكت �س�بة متدرس  2015- �2014ل�س�بة مجلیع املمتدرسني س�نة 

القروي، كام اتضح  �لف�یات يف الوسط %98.3و ، طنیا،%98.5الف�یات
ٕاذ  ٔ�ن هناك تفاوت �بري �ىل مس�توى تعممي التعلمي بني �ات اململكة

هذه النتاجئ �رى التقر�ر . يف هذا الصد معیقة �داالزالت الفوارق ا�الیة 
 .ٔ�هنا �كشف واقع الهشاشة وتبصم �ىل اس�مترار ارتفاع الهدر املديس

 وتلمیذة تلمیذ ٔ�لف 220 یقارب ما ٔ�ن �لغ بقلق �س�ل ٔ�ن و�كفي
 مس�تق�ل �ساءل مفجع رمق وهو 2017-2016 س�نة �الل ا�راسة �ادروا

 العموم�ة املدرسة صورة ٔ�صبحت وذاك، اهذ وفوق .�لك املغربیة املدرسة
 املتطلبات �تلف �س�ت�ابة �ىل الفعلیة قدرهتا و�سائل ق�امة، �زداد

 والفرقاء واملتد�لني، املسؤولني، لك ف�ه یقر ا�ي الوقت يف وإال�راه، هذا،
 ٔ�ج�ال وت�ٔهیل �كو�ن يف عنه حمید ال جممتعي رهان العموم�ة املدرسة ب�ٔن

 لتحر�ر الكربى، و�ا�ته وظائفه ح�ث من م�الیا، ضاءوف بل املس�تق�ل،
 التاكفؤ، قوا�د �ىل وا�متع الفرد، ب��اء الكف�� ا�متعیة القمي و�س��د

 .و�نف�اح والتحرر، واملبادرة، وإالبداع، والتنافس،
 املدرسة قدرة �ساءل بالد� يف املنهت�ة التعلميیة الس�یاسة نقمي وحنن ٕاننا
 النظام هشاشة ٔ�مام املعرفة جممتع م�طلبات موا�ة �ىل مالیو  املغربیة

 ا�لغوي، التحصیل وضعف التعمل مس�توى بتدين أ�مر تعلق سواء التعلميي،
 وا�متیزي اكلغش املدرسة لوظائف املناف�ة السلواكت بعض وتفيش

 اس�ت�ا�هتا و�دم املطلوبة، التمنیة ٕایقاع عن املدرسة بت�لف ٔ�و والالم�االة،
 �ىل احلاصلني العاطلني �س�بة �رتفاع ٔ�و ذ�، لتحق�ق املعلنة �لغا�ت

 .�امعیة شهادات
 ویعمق امل�شودة، جناعته من وحيد إالصالح وترية یعطل هذا لك
 املدرسة معىن بال العام الشعور و�كرس وا�متع، املدرسة بني الرشخ

  .وا�متدرس
 مبا د�بال وطمو�ات تطلعات مس�توى يف تعل� �س�تحق املغرب ٕان
 املتالحقة التطورات مسا�رة �ىل وقدرهتا جناعهتا الرتبویة �لمنظومة یضمن

 یطر�ان العلمي البحث وتعرث اجلامعي التعلمي اخ�الالت الیوم، ولعل �امل يف
 ويه الیوم، اجلامعة ومس�تق�ل راهن حول �س�تفهام �المات من الك�ري
 بني الالتوافق ٔ�ن امك وجتدیدها وت�ٔهیلها النخب لرتبیة اخلصب الفضاء
 مغرب يف الكربى إال�اقات بني من یعد الشغل وسوق اجلامعي التعلمي
  .الیوم

 �س��د �ىل التعلميي النظام قدرة عن ٔ�خرى مرة �ل�ساؤل یدفعنا ما وهو
 يف �لتمنیة التعلمي ربط عن العاجز وهو والتحصیل، التعمل �رب إالجيابیة القمي
 .النخب وٕانتاج واجلودة، والرتيق، إالدماج،و  احلاكمة، عن ف�ه نت�دث زمن

 الس�ید الرئ�س؛
م�ظومة الرتبیة والتكو�ن  ٕ�صالح اكن الرب�مج احلكويم املرتبط ٕاذا

و�اكفؤ  إالنصاف حتق�ق " والبحث العلمي یرصح يف جمال ما ٔ�سامه ب
بتدارك العجز احلاصل يف ت�ٔهیل  وا�دا "الفرص يف ولوج الرتبیة والتكو�ن

الب��ات التحتیة املدرس�یة، وتعز�ز �دمات ا�مع �ج�عي، واس�تكامل 
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وتطو�ر الربامج الوقائیة �ل�د من الهدر املدريس فان احلصی� املنجزة �ىل 
هذا املس�توى مازالت ضعیفة سواء �ىل مس�توى �دم القدرة �ىل تغطیة 

ح�ث رصد التقر�ر �دم  �ٔ�قسام ا�ا�لیة، ��داد�ت �لوسط القروي
دا�لیة تت�اوز طاقهتا  212ٕا�دادیة �ىل دا�لیات، كام ٔ�ن هناك  566توفر 

 246إالیوائیة، يف املقابل مت �سجیل ضعف اس�تغالل الطاقة إالیوائیة ل 
مؤسسة تعلميیة،  7023دا�لیة، و�دم توفري املطامع املدرس�یة ف� یقارب 

 ."�سريت  " و�دم اس�تفادة العدید من امجلا�ات القرویة الفقرية من �ر�مج
إالطار - مرشوع القانون �متر�ر هذا يف الوقت ا�ي �س�تعد ف�ه احلكومة

واملتعلق مبنظومة الرتبیة والتعلمي والتكو�ن والبحث العلمي،  51.17رمق 
الرؤیة إالسرتاتیجیة ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن " واملندرج يف ٕاطار
انیة التعلمي ، وا�ي یعلن عزمه رضب جم"2030-2015والبحث العلمي 

رسوم �ل�سجیل مبؤسسات التعلمي العايل يف مر�� ٔ�وىل، " ویرصح ٕ�قرار
 ." ومبؤسسات التعلمي الثانوي الت�ٔهیيل يف مر�� �نیة

یتعلق أ�مر ٕاذن، و�شلك رصحي، ٕ�لغاء جمانیة التعلمي العايل والثانوي 
وع ینص �ىل دون حتدید الف�ات �ج�عیة املعنیة �ٔ�داء، وٕاذا اكن املرش 

ٕاىل �ایة الس�نة أ��رية من (ٕا�داث صندوق �اص �مع التعلمي إاللزايم 
، مفا هو املربر، ��رى، من اس�ت��اء السلكني الثانوي والعايل من )إال�دادي

  .هذا ا�مع؟
وٕاذا افرتضنا ب�ٔن أ�داء س�ميس الف�ات امل�سورة، كام یمت الرتوجي ��، 

  .ور�ن وامل�سورات �لتعلمي العمويم؟یدرس ٔ�بناء امل�س - � �رى- فهل 
ٔ�ن  واليت تتومه ٔ�مام �لقة �دیدة من �لقات ٕاصالح التعلمي ببالد� ٕاننا

الرؤیة  �ىل جمانیة التعلمي، واحلدیث الیوم عن �ٕال�از س��حقق إالصالح
صیا�ة مرشوع وطين م�اكمل  یق�يض ٕا�ادة �لرتبیة والتكو�ن إالسرتاتیجیة

املس�� يف قطاع التعلمي، واليت �رامكت م�ذ  بناء �ىل �خ�الالت
 .س�نوات

 ؛الس�ید الرئ�س
�ىل ٔ�ن ا�و� واملؤسسات  31ینص يف فص�  2011اكن دس�تور  ٕاذا

�ىل تعبئة لك الوسائل املتا�ة، لت�سري " تعمل العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة
الج ٔ�س�باب اس�تفادة املواطنني واملواطنات، �ىل قدم املساواة، من حق الع

واقع القطاع  فٕان ،"�ج�عیة والتغطیة الصحیة والعنایة الصحیة، وامحلایة
الس�یاسات  الزال �شلك ٕا�دى العناو�ن الكربى لفشل الصحي ببالد�،

حتق�ق العدا� الصحیة واحلصول �ىل  عن الفظیع وجعزها املتبعة، العموم�ة
یك عن يف املس�شف�ات العموم�ة، �ه  طبیة و�الج�ة الئقة �دمات
 العدید من تعرفها واليت ��هتااكت املتعلّقة ب�ٔ�الق�ات املهنة، اس�مترار

 .ورشاكت صنا�ة أ�دویة وا�تربات اخلاصة الصحیة واملص�ات القطا�ات
ٔ�ن الفوارق  و�لرمغ من التحسن يف بعض املؤرشات الصحیة ٕاال

ات تظل شاسعة �ىل مس�توى توزیع وتقدمي اخلدم وا�الیة �ج�عیة
م�دٔ� العدا� وإالنصاف يف  ٕاىل الس�یاسة الصحیة املتبعة تف�قر كام الصحیة،

�ىل الرمغ من ا�هودات  ولوج العالج وال حتقق ٔ�هداف العملیة الصحیة
ٔ�و  املبذو� سواء ف� یتعلق �لنصوص القانونیة و�رسانة املراس�مي والقرارات،

ات التحتیة واملوارد ال�رشیة، مب�او� تعز�ز م�دٔ� اجلهویة ٔ�و ف� خيص الب��
  .م�فيش �شلك �بري ح�ث مازال جعز القطاع الصحي

، %70مس�شفى متثل  147حفسب التقر�ر ال تتوفر بالد� سوى �ىل 
رس�ر ٔ�ي مبعدل رس�ر وا�د  22654من الطاقة الرس�ریة الوطنیة مبا مجمو�ه 

لاكد �سمة، يف �ني ٔ�ن املعدل �نيي الص�ة لعدد الساكن � 1517للك 
ضعف  �سجیل اس�مترار عن �سمة، فضال �100ين للك  1.51یصل ٕاىل 

وارتفاع نص�ب النفقات ا�اتیة من ج�وب أ�رس  ا�متویل العمويم �لص�ة،
 .إالجاملیة النفقات من %60املغربیة مبا یعادل الیوم 

 الرئ�س؛ الس�ید
 فیعر  "رام�د" نظام املسا�دة الطبیة �وي ا��ل احملدود املسمى ٕان

�دة اخ�الالت وتعرثات فامقت �شلك �بري من صعو�ت ولوج العالج 
بل حىت �ىل مس�توى الولوج اجلغرايف  ل�س �ىل املس�توى املادي حفسب،

بدءا �ملس�توصف مث املركز الصحي مرورا �ملس�شفى احمليل و�قلميي مت 
عن  �ٓخر �لقة يف النظام ٔ�الس�شفايئ اجلامعي، �هیك ٕاىل اجلهوي �لوصول

شعار  تعق�د املساطر والو�ئق املطلوبة وتعدد املتد�لني، كام ٔ�ن اس�مترار
حصیح، ف�س�بة ا�انیة الیوم ال  شعار �ري رام�د ا�انیة للك �امل بطاقة

من نفقات العالج، ٕاذ �ىل املرىض ا��ن مت ق�وهلم  %30تتعدى 
 .. �ملس�شف�ات العموم�ة تغطیة نفقات �شخیصهم

  :الس�ید الرئ�س
  .�ى الوقت الس�یدة املس�شارة احملرتمةٕا�هت 

شكرا �ىل التفهم، ميكن �سلمي املدا�� د�لمك الس�یدة الرئ�سة �ش 
  .نضموها �لملف الو�ئقي

 �16ين م�د�ل هو الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، يف �دود 
 .دق�قة طبعا

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .والسالم �ىل س�ید املرسلني �سم هللا الرحامن الرحمي والصالة

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة الیوم �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
والتعادلیة، ٔ�تقامس معمك بعض أ�فاكر واملالحظات حول تقر�ر ا�لجنة 

عموم�ة حول جماالت �شلك املوضا�اتیة املؤق�ة امللكفة بتق�مي الس�یاسات ال
�لفعل هواجس حق�ق�ة �لمغاربة ویتعلق أ�مر �لس�یاسة الصحیة والس�یاسة 

  . التعلميیة وكذا معل املراكز اجلهویة لالس��ر
وٕاذ ٔ��رب يف البدایة عن ارتیا� حلرص مكو�ت هذا ا�لس �ىل 
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تفعیل صالح�ات الربملان خبصوص تق�مي الس�یاسات العموم�ة، ٔ�ود ٔ�ن 
ٔ�س�تغل هذه الفرصة، ٔ�مثن �الیا العمل اجلاد واملسؤول ا�ي اضطلعت به 
ا�لجنة رئ�سا ؤ�عضاء ؤ�طر يف ٕا�داد التقر�ر املوضو�ايت، وا�ي �اء مثرة 
لسا�ات طوی� من العمل يف ٕاطار ا�لقاءات مع القطا�ات احلكوم�ة، 

  .و�ج��ات املضنیة ٕالجناح هذه اجللسة
ت�ٔسف حلجم ��راهات اليت ا�رتضت معل ا�لجنة لكن �ملقابل، فٕانين �ٔ 

لتحق�ق �رامك حق�قي �ىل مس�توى م�اجه و�ٓلیات تق�مي الس�یاسات العموم�ة 
  .�لشلك ا�ي ميكن مؤسسة جملس املس�شار�ن من ممارسة هذه الصالح�ة

ويف هذا إالطار، ٔ��ساءل ملاذا مل تويل احلكومة ٕاىل معلیة التق�مي أ�مهیة 
اليت �متتع  ليت ميكن �لربملان البناء �لهيا ملامرسة الصالح�اتاليت �س�تحق وا

  هبا �ىل هذا الصعید؟
ن بني ٔ�ل�س تق�مي الس�یاسات العموم�ة �شق�ه الق�بيل والبعدي یعترب م

  ٔ�مه راك�ز احلاكمة اجلیدة؟
وملاذا مل تعمد احلكومة �ىل ٕارساء تنظمي مهنجي ٔ�عامل التق�مي �تلف 

واملادیة �لرمغ من توفرها �ىل اخلربة واملوارد ال�رشیة  �راجمها وس�یاساهتا
  واملعلوماتیة الرضوریة؟

�لطبع، يف ٕاطار النقد ا�ايت، البد من ��رتاف ٔ�یضا ب�ٔنه و�لرمغ من 
اخنراط مجیع مكو�ت ا�لس يف املسامهة يف ٔ�شغال ا�لجنة املوضو�اتیة، 

س�باب موضوعیة �رتبط �ري ٔ�نه یتوجب ��رتاف ب�ٔن تقر�ر ا�لجنه، و�ٔ 
بضعف تعاطي احلكومة مع مطالب ا�لجنة، ال �رىق ٔ�ن یصنف مضن 
أ�عامل التق�ميیة ؤ�نه ال خيتلف كثريا عن تقار�ر ال�شخیص املتعلقة 

  . �لقطا�ات املعنیة
ویبقى السؤال املطروح �لینا مجیعا هو هل تنظمي هذه اجللسة یبقى 

  هدفا يف �د ذاته؟
تلزم�ا �ملرور ٕاىل  2011يت تفصلنا عن دس�تور ٔ�ظن ٔ�ن املسافة ال

مر�� ٔ�خرى �رب التفعیل احلق�قي لهذا �خ�صاص، وإالسهام يف حتدیث 
تدبري الش�ٔن العام وحتسني ٔ�دائه وجعل املؤسسة ال�رشیعیة فضاء �القا 

  . وم�ت�ا لٔ�فاكر والبدائل
 ومن هدا املنطلق، س�نعمل �ىل تقدمي مقرت�ات �ش�ٔن م�اجه و�ٓلیات

تق�مي الس�یاسات العموم�ة، يف ٔ�فق ٕارساء تقالید �رملانیة ٔ�كرث عقالنیة هبذا 
  .الش�ٔن

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
من بني املؤرشات القلی� اليت یقد�ا تقر�ر ا�لجنة املوضو�اتیة حول 

  . تق�مي معل املراكز اجلهویة لالس��ر، ارتفاع ٕا�داث املقاوالت
لكن، من ميك�ه اجلزم ٔ�ن هذا �رتفاع يف ٕا�داث املقاوالت �یف ما 
اكن مس�تواه، �ام ٔ�و ضعیفا، یعود حرص� ٕاىل معل املراكز اجلهویة 

  لالس��ر لو�دها؟ 
وهل ميكن اجلزم، ٔ�ن هذا �رتفاع س��وقف �دا يف �ال مت ٕالغاء هذه 

  املراكز اجلهویة لالس��ر؟ 
ادي الطبیعي وارتفاع �دد الساكن وتوزیعه ٔ�ال �سامه ا�منو �ق�ص

اجلغرايف ؤ�سعار الفائدة وإالصالح املايل والنظام الرضیيب، والالحئة طوی� 
  .من العوامل اليت تدفع فا�ال ٔ�و �ٓخر ٕاىل ٕا�داث مقاو� يف جمال �رايب ما

نعتقد ٔ�ن مؤرش ٕا�داث املقاوالت �ري �م يف �د ذاته، �اصة يف ظل 
 8000حلاالت ٕافالس املقاوالت، اليت جتاوزت ٔ�كرث من  �رتفاع ا�یف

مقاو�، بل املهم هو �ٓ�ر ذ� يف �لق القمية و�لق فرص الشغل وحتسني 
ا��ل ودمع الصادرات واملسامهة يف حتق�ق �منیة جمالیة م�وازنة و�ريها من 
أ�هداف اليت �ىل ٔ�ساسها ميك�نا فعلیا تق�مي ا�ٓ�ر الفعلیة لس�یاسة ٕانعاش 

  .�س��ر
ٔ�رسد هذه أ�هداف، ٔ�نه �لرمغ من �رتفاع املهم ملعدل الس��ر يف 
بالد� ٕاال ٕان مضمونه من ا�منو والشغل الزال أ�ضعف �ىل املس�توى 

  . ا�ويل
كام ٔ�نه مو�ه �ٔ�ساس ٕاىل قطا�ات تقلیدیة و ش�به ریعیة �ري �اضعة 

قار وأ�شغال العموم�ة �لمنافسة ا�ولیة ومو�ة ٕاىل الطلب ا�ا�يل اكلع
  .والت�ارة

و يف هذا إالطار، نعتقد يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ٔ�ن 
معل املراكز اجلهویة لالس��ر ال جيب ٔ�ن یق�رص �ىل املسا�دة �ىل ا�داث 

�ٓلیة "املقاوالت، بل وجب ت��ع املقاوالت وموا�بة �س��ر ؤ�ن تتحول ٕاىل 
املس�مثر�ن، �ىل املس�توى اجلهوي، دون احلا�ة  �لتحفزي، وحلل مشالك

كام د�ا اىل ذ� �ال� امل� محمد السادس " �لتنقل ٕاىل إالدارة املركزیة
  .نرصه هللا يف خطاب ا��رى الثام�ة عرش لعید العرش ا�ید

  الس�ید الرئ�س،
البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن الن�اح يف معلیة تق�مي معل املراكز اجلهویة 

ر، اكن �س�توجب العمل تق�مي معل لك مركز �ىل �ده حىت �متكن لالس��
  :جملس املس�شار�ن من تق�مي 

 أ�هداف املرسومة واملوارد املالیة وال�رشیة والتنظميیة ا�س�ام
  املرصودة؛

  الفعالیة ٔ�و الن�ا�ة ٔ�ي مدى تناسب النتاجئ احملققة مع أ�هداف
  املسطرة؛

 ،د �شلك ج�د وحتق�ق النتاجئ املرجوة ٔ�ي كفاءة اس�تغالل املوار الكفایة
  ب�ٔقل �لكفة ممك�ة؛

 ا�ٓ�ر، ٔ�ي مدى حتقق أ�هداف العامة �لتد�ل العمويم يف ا�ال
  .يف ا�لحظة املعنیةالرتايب ارتباطا �ملنفعة ا�متعیة 
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  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
ات العموم�ة، التعلمي، وما ٔ�ود ٔ�ن ٔ�عرج �ىل ٔ�ولویة أ�ولو�ت يف الساس

ما التعلمي، ا�ي اعتربه الزعمي �الل الفايس قضیة ح�اة ٔ�و موت  ٔ�دراك
  .لٔ�مة، وا�ي جعلناه القضیة الوطنیة أ�وىل بعد قضیة الو�دة الرتابیة

الزتمت حكوم�مك السابقة واحلالیة جبعل التعلمي ٔ�ولویة قصوى يف 
  .فعیل خمتلف الربامج التعلميیةالس�یاسات العموم�ة، وتعهدمت بتطو�ر وت 

لكن واقع احلال، یؤكد �مللموس ٔ��مك مل �متك�وا من حتق�ق ذ�، ؤ��مك مل 
تضعوا قطیعة مع الس�یاسات السابقة، ومل �متك�وا من احلد من الرتاجع يف 
املنظومة التعلميیة، وهو ما انعكس سلبا �ىل �يق القطا�ات وا�االت، �ىل 

ق�صاد، ٔ�ننا نعترب صالح التعلمي من صالح أ�مة، الص�ة وال�شغیل و�
  .ٕان صلح صلحت معه لك ا�االت وٕان تعرث� ف�ه تعرثت معه لك ا�االت

و�س�تعامل قاموس تق�مي الس�یاسات العموم�ة، ٔ�ظن ٔ�ن امجلیع، ٔ��لبیة 
ومعارضة وجممتع مدين ؤ�رس ؤ�فراد، یزنع بدون �ردد رشعیة الس�یاسة 

  . مبختلف خمططاهتا و�راجمهاالتعلميیة املتبعة 
  الس�ید الرئ�س

عن اس�مترار أ�م�ة يف  2019حيز يف القلب فعال ٔ�ن نتلكم يف س�نة 
بالد� وعن الفشل يف تعممي ا�متَْدرس يف التعلمي أ�ويل ويف اس�تكامل 

  .التالم�ذ �لس� �بتدايئ والس� إال�دادي
در املدريس حيز يف القلب ٔ�ن نتلكم لك س�نة عن �كتضاض وعن اله

وي ونقص أ�طر واملوارد ال�رشیة ومشلك ا�لغة والتعلمي أ�ويل وا�مع الرتب
اخلارج�ة وعن اس�مترار تذیلنا �تلف وعن ضعف املردودیة ا�ا�لیة و 

  .التصنیفات ا�ولیة ذات الص�
حيز يف القلب، ٔ�ن �س�متر احلكومة لٔ�سف الشدید يف الوقوف يق 

یف، ويه �رى ٔ�ن التعلمي يف املغرب مل یعد وضعیة املتفرج �ىل هذا الزن 
  .یغري ٔ��دا لٔ�سف الشدید

�ىل العموم، وا�رتاما �لشعب املغريب، اعتقد ٔ�نه من أ��سب ٔ�ن ال 
نطیل احلدیث عن النتاجئ الاكرثیة �لس�یاسة املرتبطة �لرتبیة الوطنیة 

ان، و�كفي والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، ٔ�هنا واحضة �لعی
ٔ�ن حنیل �ىل �الصات وتوصیات �ل تقار�ر املؤسسات الوطنیة وا�ولیة 
�ىل كرثهتا واليت وقفت �شلك دق�ق �ىل املشالك و��راهات اليت یعرفها 

  .القطاع
ؤ�ؤكد لمك ٔ�ن ا�هنوض مبنظومة الرتبیة والتكو�ن �س�تلزم ٔ�یضا، سن 

�اصة �ىل مس�توى  العدید من �جراءات والتدابري املوا�بة لٕالصالح،
  .حامیة املؤسسات التعلميیة وتنق�ة حمیطها من لك الشوائب وأ�خطار

ويف هذا الصدد، ی��غي ٕا�رة �ن��اه ٕاىل ا�د ٔ�خطر املعضالت اليت 
توا�ها خمتلف املؤسسات التعلميیة، تتعلق �ن�شار املرتبصني والش�باكت 

ميیة فضاء �لعمل �ري إالجرام�ة، وا��ن یت�ذون من حمیط املؤسسات التعل 
املرشوع من جتارة ا�درات وأ�قراص املهلوسة اليت یمت ٕاد�الها من ق�ل 

ٔ�لف  357ٔ��داء الو�دة الرتابیة، ح�ث �شري أ�رقام ٕاىل جحز ملیون و
  .2018و�دة من أ�قراص املهلوسة س�نة 

  الس�ید الرئ�س،
  ،السادة الوزراء

  السادة املس�شار�ن 
الس�یاسات العموم�ة يف قطاع الص�ة، فأ�عطاب  ٔ�ما ف� �رتبط بتق�مي

و�خ�الالت تتفامق یوما بعد یوم، والتدابري وإالجراءات املعمتدة تبقى بدون 
  .�دوى

ٕان �ٓفة القطاع ميكن ٕاجاملها يف معضالت احلاكمة واليت �شف عن 
  .جزء مهنا مؤخرا تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت
مات الصحیة، وق� أ�طر ويه املسؤو� عن �ردي وغیاب اخلد

الالزمة، ويه املسؤو� عن تفامق الفوارق الصار�ة يف توزیع املوارد ال�رشیة 
ويف الولوج ٕاىل اخلدمات الطبیة ما بني اجلهات، ويف اجلهة الوا�دة مابني 

  .العامل القروي والعامل احلرضي
ویبقى ٔ��د املؤرشات ا�ا� �ىل ٔ�زمة القطاع الصحي، هو ما نع�شه 

اليت تؤكد ٔ�ن الوضع ) H1N1(لیوم خبصوص الوضع الو�يئ لٔ�نفلو�زا ا
  .الصحي ببالد� یف�قد �لرؤیة �س��اق�ة والتدابري الفعا� �لوقایة والعالج

ٕاضافة ٕاىل مؤرشات ٔ�خرى مقلقة �كشف عن قصور هیلكي بني 
  :�لعرض الصحي وتفاو�ت �برية يف الولوج ٕاىل اخلدمات الصحیة

ت، كام تعلمون الس�ید الوز�ر، تنعدم فهيا التجهزيات ٔ�وال، مس�شف�ا
الطبیة وتعاين نقصا �بريا لٔ�طر الطبیة والصحیة �اصة ببعض أ�قالمي، يف 
�ني تع�ش املس�شف�ات اجلامعیة �ىل قلهتا، ضغطا �بريا �س�ب �رتفاع 
�ىل طلبات اخلدمات الطبیة، مما یؤدي ٕاىل �كتضاض وخيلق �رتباك 

تدبري املواعید الطبیة و�ىل جودة اخلدمات و�ىل معل �ىل مس�توى 
أ�طباء وأ�طر الطبیة ا��ن جيدون ٔ�نفسهم عرضة لالعتداءات اجلسدیة 
يف بعض أ�ح�ان، وهنا �رجعو لتصارحي د�ل وزارة الص�ة اليت تت�ٔسف 

  .عن هاد الهجوم �ىل أ�طباء �ري ما مرة
وأ�طفال ٔ��ىل مرتني من �نیا، معدالت وف�ات أ��ات ووف�ات الرضع 

  .املعدالت املس�� يف دول جماورة، ٔ�� نتلكم �ىل ٕافریق�ا
ال یلجؤون ٕاىل اخلدمات الصحیة عندما  �4لثا، مواطن من بني 

یصابون �ملرض و�سلمون ٔ�مرمه ٕاىل � �س�ب ضعف اخلدمات الطبیة 
  وانعدام �اكفؤ الفرص يف الولوج ٕاىل التطب�ب؛

من % 56املغربیة و�اصة الفقرية مهنا ٔ�زید من رابعا، حتمل أ�رس 
  .من هذه النفقات%�100اكلیف اخلدمات الصحیة، وهناك من یتحمل 

ٔ�ضف ٕاىل ذ� مشلك ت�ٔخر احلكومة يف اصدار النصوص التنظميیة 
التطبیق�ة �لعدید من القوانني ذات الص�، مهنا �ىل س��ل املثال ال احلرص 
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�لقانون املتعلق مبنع التد�ني يف أ�ما�ن املراس�مي التنظميیة التطبیق�ة 
العموم�ة، هنا ما عند�ش يش تفسري ٕاىل عندك يش تفسري قلها يل ٕ�ما 
احلكومة ووزارة املالیة م�غا�ش خترج داك املرسوم، املرسوم �یتطلب 
ٕاماكنیات مالیة �یطلب ٕارادة ماميك�ش قانون خرج س�نني وهو مازال لك 

  .ا�يل �ريض املواطننيكنمتىن نلقى يش جواب ..خطرة 
  الس�ید الرئ�س، 

يف اخلتام، نؤكد �ىل ما تقدم�ا به من مالحظات ؤ�س�ئ� هو �بع من 
حرصنا �ىل الق�ام بدور� الطبیعي يف النقد والتوج�ه والنصح بعیدا لك 

  .البعد عن تب��س بعض النتاجئ املهمة احملققة يف بعض ا�االت
دالئل مرجعیة لتق�مي الس�یاسات وجندد دعوتنا ٕاىل احلكومة، ٕال�داث 

العموم�ة لیمت حتی�هنا �شلك دوري وم�تظم حىت �كون منوذ�ا �سرتشد به 
  .يف خمتلف معلیات التق�مي

  .وشكرا

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

و�ىل ذ�ر ا�الئل املرجعیة لتق�مي الس�یاسات العموم�ة فهناك معل ٔ�جنزه 
  .عاون مع رشاكئه ا�ولیني يف هذا البابجملس املس�شار�ن �لت

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
  .دقائق 10والتمنیة، يف �دود 

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء والسادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمون واحملرتمات،
اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة ومضنه مس�شاري  ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�تناول

�حتاد الوطين �لشغل �ملغرب، يف اجللسة الس�نویة ا�صصة ملناقشة 
�الصات التقر�ر املنجز من طرف ا�مو�ة املوضو�اتیة لتق�مي الس�یاسات 

  : العموم�ة، حول املرفق العمويم يف احملاور التالیة
  ؛املراكز اجلهویة لالس��ر -
  اخلدمات الصحیة؛ -
  .م�ظومة الرتبیة والتعلمي -

ويف البدایة ال بد ٔ�ن ٔ�شري ؤ�ذ�ر ب�ٔنه �ام اكن تق�مينا �ل�دمات الصحیة 
وم�ظومة الرتبیة والتعلمي فٕان املسؤولیة عن واقعهام يه مسؤولیة مشرتكة، 
ٔ�نه تعاقب �ىل هاتني الوزارتني ٔ�قطاب من أ��لبیة واملعارضة، ولك 

  .سطا من املسؤولیة ف� �ٓلت ٕالیه ٔ�وضاعهامیتحمل ق 
بدابة، البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ٕاخضاع الس�یاسات العموم�ة لعلمیة 
التق�مي هو بدون شك تطور يف ا�ٓلیات الرقابیة �لربملان، وهو بذ� خطوة 
يف اجتاه عقلنة العمل احلكويم، وید�ل يف صلب حتدیث العمل الس�یايس، 

�ة، من �الل تطابق النتاجئ مع أ�هداف، وق�اس وجع� ٔ�كرث فعالیة وجنا

  .فعالیة وجنا�ة ا�ططات والربامج العموم�ة
و�لرمغ من ا�هودات املبذو� ملعاجلة إال�راهات والنقائص اليت تعاين 
مهنا القطا�ات املشار ٕا�هيا ٔ��اله، �اصة ف� یتعلق �ملنظومة القانونیة، 

لیة وال�رشیة املرصودة، فٕان مس�ٔ� التفاو�ت والب��ات التحتیة، واملوارد املا
�ج�عیة واجلهویة وا�الیة، وت� املرتبطة �لنوع �ج�عي، تبقى جوهر 
إالشاكلیة اليت حتول دون سد ٔ�و�ه النقص ما بني اجلهات، ودا�ل اجلهة 

  .الوا�دة، وبني الوسطني احلرضي والقروي
ناقشة والتق�مي، �رجع والشك ٔ�ن اخ�یار هذه احملاور لتخضع �لم 

�ٔ�ساس ٕاىل ٔ�مهیهتا القصوى �ل�س�بة �لمواطن، ح�ث یو�د يف اح�اكك 
ولعل �نتظار أ�ول �ل�س�بة �لمواطنني هو احلصول �ىل . یويم معها

مجمو�ة من اخلدمات �جلودة املطلوبة، وبطریقة حتفظ الكرامة وتضمن 
  .احلقوق، �اصة يف العامل القروي واملناطق النائیة

ٕاننا لنعترب ٔ�ن �رش�ید النفقات واس�تغالل املوارد ال�رشیة املتا�ة خللق 
التوازن اجلهوي وا�ايل و�ج�عي، مكد�ل �م �عتباره نقطة یقظة 

  .�س�تلزم من احلكومة �لوال �ٓنیة نظرا لراهن�هتا
وميكن القول ٔ�نه �ام جسلنا من نقص يف املوارد وإالماك�ت املالیة 

عي الص�ة والتعلمي، فٕان مشلك ضعف احلاكمة هبام �زید من وال�رشیة بقطا
�كر�س اخلصاص والنقص، مما یق�يض جمهودا ٔ�كرب، ال س�� يف ٔ��س�نة 
الفضاءات الصحیة والتعلميیة، و�رتقاء �لضمري املهين، والتصدي ملظاهر 
ال�س�ب و�س�هتتار يف ا�رتام ٔ�وقات العمل، والتقصري يف املهام العموم�ة 

دة الق�ام ب�ٔعامل موازیة �لقطاع اخلاص، ونقرتح يف فریق�ا يف هذا الصدد لفائ
ٕادراج مادة لٔ��س�نة وحقوق إال�سان مضن م�اجه التكو�ن مبعاهد ومدارس 

  .خترجي أ�طر الصحیة والرتبویة
ٕان رضورة العمل �ىل سن مراق�ة ٔ�كرب ؤ�قوى يف املؤسسات التعلميیة 

اح جلعلها حمرتمة لنبل الرسا� الرتبویة والصحیة اخلاصة، تفرض نفسها ٕ�حل
والصحیة، وٕابعادها عن اجلشع و�س�تغالل املادي �لمواطنني واس�تزناف 

  .ج�وهبم
كام ٔ�ن �ش�تغال �ىل حاكمة ٔ�كرب لالرتقاء �لتحفزي واملردودیة يف تدبري 

من  - هذه النقطة نؤكد �لهيا  -املوارد ال�رشیة �لقطا�ني، من �الل ٕالزام 
ٕالزام املؤسسات الصحیة والتعلميیة �ٕال�الن �شلك واحض يف �الل 

مدا�لهام عن أ�طر املش�تغ� واملداومة، وصفاهتا و�ا�ا، ال س�� 
�ملؤسسات الصحیة مع رضورة السعي لعدا� جمالیة ٔ�فضل يف �س�تفادة 

  . من املوارد ال�رشیة الوطنیة املتا�ة
راكز اجلهویة لالس��ر لقد اكنت أ�هداف أ�ساس�یة من ٕا�داث امل

حتق�ق العدید من املزا� يف جمال �س��ر، من ق�یل تقریب إالدارة من 
املس�مثر�ن، وت�س�یط املساطر يف و�ه الراغبني يف �س��ر، وهو ما 

املتعلق ٕ�صالح املراكز اجلهویة  47.18نعتقد ٔ�ن القانون اجلدید رمق 
و�دة لالس��ر، ا�ي صادق �لیه لالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان اجلهویة امل
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الربملان يف أ�سابیع املاضیة، قادر �ىل معاجلهتا والتغلب �ىل العوائق اليت 
  .اكنت قامئة

لقد ٔ�كد التقر�ر �ىل وجود اخ�الالت �برية، تؤكد �ىل ٔ�ن املنظومة 
الصحیة يف بالد� مازالت �لرمغ من لك اجلهود املبذو� يف وضعیة 

  :ا �ىل س��ل املثال ال احلرصهشاشة، نذ�ر مهن
  ق� أ�طر الطبیة مع �دم تعویض إال�االت �ىل التقا�د؛  -
  �سجیل �دم مسا�رة العرض الطيب، كام و�یفا، �لتطور الساكين؛ -

ٕاننا نعتقد �ازمني ٔ�ن هناك اخ�الالت ٔ�خرى متس م�ظومة احلاكمة 
نطمح من �الل  الصحیة، وحتد من فعالیهتا، مل تدرج يف هذا التقر�ر، واليت

موقف�ا إالشارة ٕاىل مجمو�ة مهنا وجب أ��ذ هبا، لتقویة ٔ�سس امحلایة 
  :�ج�عیة يف جمال الص�ة ونذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال

مراجعة الس�یاسة ا�وائیة، وجعلها ٔ�كرث جنا�ة وفعالیة، مبراجعة  -
دة م�ظومة الرشاء والتوزیع و�س�هتداف، وربط �س�تفادة بنظام املسا�

الطبیة، وضبط ذ� بنظام معلومايت، وجتنب ضیاع أ�دویة، ٔ�ن مع 
اخلصاص هناك ٔ�دویة تضیع، ٕ�خضاع أ�مر لش�باكت ٕاقلميیة و�ویة، 

  .الس�تغالل ٔ�ي فائض بدواء معني يف م�طقة مبنطقة ٔ�خرى
رضورة مراجعة نظام املسا�دة الطبیة، مع جتوید �س�هتداف وٕالغاء  -

  التفكري يف ٕادماج القطاع اخلاص يف هذا النظام؛ �خ�صاص الرتايب، مع
التن��ه لرضورة ضبط �القة ٔ�فضل بني خمتلف املؤسسات الصحیة،  -

ال س�� ف� یتعلق  - هذه الس�ید وز�ر الص�ة نؤكد �لهيا  -ال س�� ف� یتعلق 
ٕ��ا� مرىض من مؤسسات ٕاىل مؤسسات ٔ�خرى، هذه تقع فهيا تالعبات 

ریض حيال من مس�شفى ٕاقلميي ٕاىل مس�شفى �امعي كثرية، ٔ�ح�ا� امل
واملس�شفى اجلامعي یقوم ٕ�ر�ا�ه يف نفس الیوم �لمس�شفى إالقلميي، 

  ؤ�ح�ا� ميوت يف الطریق، وهذا أ�مر جيب ٔ�ن یضبط �شلك ٔ�فضل؛
البد ٔ�یضا من ضبط اس�تغالل س�یارات إالسعاف، وا�د ا�مو�ة من  -

وا�د مجمو�ة س�یارات إالسعاف س�یارات إالسعاف، ب�� عندو ا�ٓن 
موضو�ة رهن ٕاشارة امجلا�ات الرتابیة، وذاك امجلا�ات الرتابیة �يسء 
اس�تغاللها، بغینا هاذ س�یارات إالسعاف �كون حتت ٕارشاف وزارة الص�ة 
�شلك م�ارش حىت وٕان اكنت يف ملك�ة امجلا�ات الرتابیة، حىت ال �ساء 

  اس�تعاملها؛ 
وهذه نقطة ٔ�یضا �مة يف قطاع  -يم البد من ٕایقاف تد�ل مس�ت�د -

البد من ٕایقاف تد�ل مس�ت�ديم ؤ�عوان رشاكت أ�من والنظافة  - الص�ة 
يف �ام واخ�صاصات املؤسسات �س�شفائیة، ٔ�ح�ا� هؤالء ٔ�صبحوا 

  سلطة حق�ق�ة دا�ل املس�شف�ات؛
البد ٔ�یضا من ٕاح�اء �ه�م �لص�ة املدرس�یة و�شجیع و�ك�یف  -

قوافل الطبیة يف املناطق النائیة وربط نظام املسا�دة الصحیة امحلالت وال
رام�د بدمع ا�متدرس ت�سري والرتكزي يف القطاع الصحي �ىل مس�ٔ� الوقایة 
والتحس�س، ال س�� ما تعلق مب�اربة التد�ني، واس�هتالك امخلور 

وا�درات، وحتسني النظام الغذايئ �لمواطنني، ملا �� من انعاكسات 
  . برية، سلبا ٔ�و ٕاجيا�، �ىل املوارد وإالماك�ت العموم�ةحصیة � 

ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة نؤكد ٔ�ن �خ�الالت الب��ویة اليت معد 
التقر�ر ٕاىل �سطها �ىل مس�توى م�ظومة الرتبیة والتكو�ن، تبقى خمیبة 
ل�ٓمال، وتربز ٔ�ن اخلدمات املقدمة من طرف هذا القطاع ال �رىق ٕاىل 

وانتظارات املغاربة، ح�ث یظهر �شلك �يل ضعف احلاكمة، اليت  تطلعات
توا�ه حتد�ت �دیدة، ٔ�مهها ت� املتعلقة �ملساواة واجلودة واملردودیة، 
والرفع من النتاجئ، والبد من أ�شارة هنا ٕاىل ما عرفه الرب�مج �س�تع�ايل 

  . من اخ�الالت رصدها ا�لس أ��ىل �لحسا�ت
ع م�ظومة الرتبیة والتعلمي ببالد� یتطلب اع�د ٕاطار ٕان ا�هنوض ب�ٔوضا

مرجعي �دید یؤسس حلاكمة تدبريیة �دیثة، مكنطلق بدیل م��دد، لتعز�ز 
  .خمتلف اجلوانب املتعلقة �لتنظمي القانوين، والتخطیط واحلاكمة

ٕان قراءة مضمون التقر�ر حول تطور م�ظومة الرتبیة والتعلمي ببالد� 
لك�ري من التخوفات والتوجسات، اليت هتدد مس�تق�ل جيعلنا �س�شعر ا

ٔ�طفالنا، واح�ل تدهور الوضع الرتبوي والتعلميي، وهو ما �س�تدعي تقدمي 
مزید من الضام�ت الس�یاس�یة والقانونیة الالزمة لطم�ٔنة املرتفقني �ىل 
مس�تق�ل الرتبیة والتعلمي يف بالد�، مفس�ٔ� ضعف م�ظومة الرتبیة والتعلمي ال 

ن ا�زتالها فقط يف ق� �ع�دات ا�صصة لها، بل یتطلب �كر�س ميك
املزید من الن�ا�ة والشفاف�ة يف جمال تدبري املوارد ال�رشیة واملالیة، 
�ٕالضافة ٕاىل رضورة اع�د مقاربة م�دجمة، ملوا�ة الهدر املدريس، واحلد 

  . من لكف�ه املالیة و�ج�عیة
شجع و�مثن وننوه ��هود املايل ا�ي بذلته البد ٔ�یضا ٔ�ن نؤكد وحنيي و� 

احلكومة يف الس�نوات أ��رية من �الل الرفع من اع�دات الوزارتني ومن 
  .�الل الرفع من �دد املناصب املالیة ا�صصة �لقطا�ني

البد من إالشارة ٕاىل رضورة اع�د مقاربة �شار�یة مكد�ل ٔ�جنع لتحسني 
لو�م �تلف اخلدمات ال س�� التعلمي ظروف ��ش املواطنني، وحتسني و 

  .والص�ة واملراكز اجلهویة لالس��ر
ٕان حتق�ق م�تغى �دا� جمالیة حق�ق�ة �س�توجب تق�� موضوعیا مكیا 
و�یف�ا بصفة دوریة �لحكومة لهذه القطا�ات، وفق خمططات مضبوطة، 

م التفاو�ت ت�ٔ�ذ بعني �عتبار اح�یا�اهتا ا�ٓنیة واملس�تق�لیة، مع مرا�اة جح
بني اجلهات من ٔ��ل ٕارساء م�ادئ إالنصاف و�اكفؤ الفرص لاكفة 

  .املواطنني
خ�اما، نطالب احلكومة مبواص� ا�هودات �ىل مس�توى هذه 
القطا�ات، من �الل ت�ين املؤرشات العاملیة مكرجعیة �ش�تغل �ىل 
ا ٔ�ساسها، والسعي قدر إالماكن �لوصول لهذه املس�تو�ت ٔ�و �قرتاب مهن

  .�ىل أ�قل
  .والسالم �لیمك

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

  .دقائق، تفضل الس�ید الرئ�س 8اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك، يف �دود 

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  .�سم هللا الرحامن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر ملناقشة مضامني 
تقر�ر ا�مو�ة املوضو�اتیة امللكفة �لتحضري �ل�لسة الس�نویة اليت حنن 
بصدد عقدها لتق�مي الس�یاسات العموم�ة كتجربة رائدة وف�یة تؤسس 

  .لوظیفة دس�توریة رقابیة �دیدة �لربملان
  ید الرئ�س،الس� 

يف مس�هتل مدا�لتنا هن� جملس املس�شار�ن �ىل حسن اخ�یاره 
�لمواضیع اليت س��اقشها يف هذه اجللسة العامة، ذات الص� حبقوق املواطن 
يف جمال التعلمي والص�ة املكفو� دس�تور� من �ة، وذات الص� ٔ�یضا 

ساطره ا�سدة ��ٓلیة إالداریة امللكفة مبعاجلة ملفات �س��ر وت�س�یط م 
يف املراكز اجلهویة لالس��ر من �ة ٔ�خرى، كام ننوه ��هودات اجلبارة اليت 
بذ�هتا ا�مو�ة املوضو�اتیة رئ�سا ؤ�عضاء ؤ�طرا، املتو�ة ٕ��داد هذا التقر�ر 

  .الهام
  الس�ید الرئ�س،

ٕان هذا التقر�ر املوجود بني ٔ�یدینا ی�سم �لغىن ش� ومضمو�، �اصة 
منه من �رامج واسرتاتیجیات ومالحظات وتوصیات، �شخص ملا تض 

وضعیة املرفق العمويم يف قطا�ات ٕاج�عیة �مة، خصوصا يف قطاعي 
التعلمي والص�ة، وق�ل اخلوض يف مضامني هذا التقر�ر، �س�ل الت�ٔخر 
احلاصل يف ٕاخراج م�ثاق املرافق العموم�ة املنصوص �لیه دس�تور�، و�لیه 

  .صداره ٕاكطار حيدد قوا�د احلاكمة إالداریة امل�شودةنطالب �لتعجیل �ٕ 
  الس�ید الرئ�س،

فف� خيص قطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث 
العلمي، ا�ي نعتربه يف الفریق احلريك الرافعة أ�ساس�یة واحملوریة �لتمنیة 

تقر�ر �شخیصا دق�قا �ق�صادیة و�ج�عیة وال�رشیة بب��، فقد قدم ال 
ٕالخ�الالته املتعددة، ٕاذ �س�ل ٔ�ن القطاع مبكو�ته الثالث حيتاج ٕاىل وصفة 
�ٓنیة لٕالصالح، ٕا�س�اما مع إالرادة امللك�ة السام�ة، ومع ٕانتظارات 
وتطلعات ا�متع والفا�لني الرتبویني، ويف هذا إالطار وتفا�ال مع مضامني 

رازها و�كرارها لضیق الوقت، نقرتح يف هذا التقر�ر الهام اليت ال داعي ٕال�
  :الفریق احلريك ما یيل

  ،التعجیل بتعممي التعلمي أ�ويل وٕاقرار ٕالزام�ته �ىل ا�و� وأ�رس
 .طبقا �لتوجهيات امللك�ة السام�ة الهادفة اىل تفعیل هذا إالصالح اجلوهري

  تعممي جتربة املدرسة امجلا�اتیة كفضاءات �ربویة تضمن اس�تقرار
میذ والتلمیذة يف املناطق القرویة واجلبلیة، ٔ�ساس ملعاجلة ٕاشاكلیة التل 

 .الهدر املدريس

 ٕاصالح ٕاخ�الالت �ر�مج ا�مع �ج�عي ت�سري. 

  تق�مي وتطو�ر خ�ار التوظیف �لتعاقد بغیة حتق�ق الن�ا�ة واملردودیة
 .الرتبویة امل�شودة

  عیة قامئة ا�ات موا�بة اجلهویة املتقدمة من �الل �ش��د ب��ات �ام
يف �يق �ات اململكة، خصوصا يف �ة در�ة �ف�اللت و�ات الصحراء 

 .املغربیة

  الز�دة يف مزيانیة البحث العلمي والتك�ولو� اليت ال �زال دون
من الناجت ا�ا�يل اخلام، يف �ني ٔ�ن  0.8%الطمو�ات، ٕاذ ال تتعدى 
اسة معوم�ة واحضة مع رضورة بلورة س�ی 2%املتوسط العاملي حمدد يف 

 .املعامل �لبحث العلمي
وما دم�ا نت�دث عن وصفة ٕاصالح اخ�الالت م�ظومة الرتبیة 
والتكو�ن، �متىن صادقني، ٔ�ن �سامه الرؤیة �سرتاتیجیة ٕالصالح املدرسة 

املشار ٕا�هيا يف التقر�ر يف �ل خمتلف إالشاكلیات ) 2030-2015(املغربیة 
 .الرتبویة

  الس�ید الرئ�س،
�ىل مس�توى قطاع الص�ة، فقد عكس هذا التقر�ر كام عكسه ٔ�ما 

، الواقع احلق�قي �لمرفق 2015ٔ�یضا تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت لس�نة 
العمويم الصحي، وتطرقا ٕاىل خمتلف إالخ�الالت املس��، وكذا الت�د�ت 
املرفو�ة ٔ�مام القطاع، واليت خلصها تقر�ر ا�مو�ة املوضو�اتیة، يف تعز�ز 

لب��ة التحتیة الصحیة والرفع من مس�توى جودة �دماهتا، وحتسني وتطو�ر ا
الس�یاسة ا�وائیة ورمس س�یاسة �دیدة لتكو�ن املوارد ال�رشیة اليت تعرف 
خصاصا �وال، ومن م�طلق التق�مي والتقومي نالحظ يف الفریق احلريك ٔ�ن 

ا ، مل یتحقق مهن2012 – 2016ٔ�هداف �سرتاتیجیة القطاعیة �لص�ة 
سوى القلیل، رمبا لضعف املزيانیات املرصودة �لقطاع، ٔ�و لسوء التدبري 
وغیاب احلاكمة، ٔ�و �لخصاص املس�ل �ىل مس�توى املوارد ال�رشیة اليت 
تتوىل �مة تزنیل الس�یاسة الصحیة، مس�رشفني وم�طلعني يف نفس الوقت 

 2025ٕاىل حتق�ق ٔ�هداف ود�امات وحماور ا�طط الوطين �لص�ة 
وح، ا�ي تضمن ٕاجراءات، ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �مثهنا ونتفاءل من �اللها الطم

  .�ريا مبس�تق�ل قطاع الص�ة ببالد�
  الس�ید الرئ�س،

من �تنا، كفریق حريك، نقرتح لتحسني بعض ٕاخ�الالت القطاع 
  :الصحي ما یيل
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الرفع من املزيانیة املرصودة �لقطاع واليت ال �س�تجیب ٕالنتظارات : ٔ�وال
وق�اسا ٔ�یضا مع جحم اخلصاص املس�ل، فٕاذا اكنت م�ظمة الص�ة  املغاربة،

من املزيانیة العامة ��و� �لقطاع الصحي،  12%العاملیة تويص بتخصیص 
  .6%�س�ل ٔ�ن مزيانیة القطاع بب�� تقل عن 

مراجعة اخلریطة الصحیة احلالیة، ضام� �لعدا� ا�الیة واجلهویة : �نیا
یع املوارد ال�رشیة والب��ات إالس�شفائیة، ويف امل�شودة، خصوصا يف توز

هذا إالطار نقرتح موا�بة اجلهویة املتقدمة �رب بناء مس�شفى �وي يف �يق 
���ر �ة بين مالل خ�یفرة، اجلهات احملرومة من هذه الب��ات، وخنص 

 نفس النطاق ندعو احلكومة در�ة �ف�اللت و�ة ا�ا�� واد ا�هب، ويف
العامل القروي حصیا، من �الل توج�ه �س��رات العموم�ة اىل ٕانصاف 

  .واخلصوصیة يف القطاع اىل هذا الوسط املهمش
لت�اوز ٕاشاكلیة اخلصاص يف املوارد ال�رشیة الطبیة، نقرتح �ش��د : �لثا

مراكز لتكو�ن أ�طر الطبیة وش�به الطبیة �ىل صعید لك �ة �ىل �دى، 
مل يف نفس اجلهة، كام نقرتح ٔ�یضا التوظیف مع ٕالزام املتخر�ني مهنا �لع

�لتعاقد، �رب الرشاكة مع امجلا�ات الرتابیة واجلهات، لتغطیة اخلصاص القامئ 
  .يف معظم املناطق

ختلیق املرافق العامة الصحیة مبختلف مس�تو�هتا، بدء من : رابعا
  .املس�توصفات وصوال اىل املراكز �س�شفائیة اجلامعیة

احل املس�تع�الت، كنقطة سوداء يف م�ظوم�نا ٕاصالح مص: �امسا
الصحیة، ٕاذ تعرف نقصا �ادا �ىل مس�توى ختصص الطب �س�تع�ايل 

  .والتجهزيات
التعجیل بعرض مرشوع املیثاق الوطين �لص�ة العموم�ة �ىل : سادسا

حوار وطين موسع، قصد بلورة اسرتاتیجیة معلیة لتحق�ق احلق يف الص�ة 
  .مكبدٔ� دس�توري

الح وتطو�ر الس�یاسة ا�وائیة احلالیة، واع�د التدبري ٕاص: سابعا
  .املعلومايت �زون أ�دویة

  الس�ید الرئ�س،
ف� خيص املراكز اجلهویة لالس��ر، �س�ل يف الفریق احلريك ٕاجيا� 
اكفة املالحظات الواردة يف تقر�ر ا�مو�ة املوضو�اتیة، وذ� يف ٕاطار تق�مي 

ما حقق�ه من مك�س�بات وما عرف�ه من  معل هذه املؤسسات، ٕال�راز
اخ�الالت وقصور، �اصة يف جوانب التدبري واحلاكمة ومتركز �راخ�ص 
املشاریع �س��ریة يف �ات بعیهنا، لكن ٕاميا� م�ا ب�ٔمهیة هذه املراكز، 

، اليت �زام�ت 47.18خصوصا بعد مصادقة الربملان مؤخرا �ىل القانون رمق 
�اتیة وٕا�داد هذا التقر�ر، ن�ٔمل ٔ�ن �شلك هذه مع معل ا�مو�ة املوضو 

املراكز �ٓلیات �مة لتحفزي وٕانعاش �س��ر من �الل ٕا�ادة هیلكهتا 
وت�س�یط املساطر وإالجراءات املرتبطة �الس��ر �ىل الصعید�ن املركزي 

  .واجلهوي

ويف هذا النطاق ومسامهة م�ا يف ٕاصالح هذه املراكز، ندعو احلكومة 
ل ٕ�خراج النظام أ�سايس ملوظفي وموظفات املراكز اجلهویة اىل التعجی

لٕالس��ر ٕاىل �زي الوجود، وٕاىل وضع ٕاسرتاتیجیة واحضة املعامل، �كون 
مبثابة خریطة الطریق لعمل هذه املراكز وفق رؤیة مو�دة، مع العمل ٔ�یضا 

  .�ىل تنویع مواردها املالیة بدل �كتفاء بدمع ا�و� فقط
  ،الس�ید الرئ�س

خ�اما، جندد التنویه بعمل ا�مو�ة املوضو�اتیة، �ٓلیة لتق�مي الس�یاسات 
العموم�ة، م�طلعني اىل متكني الربملان من إالماكنیات املادیة وال�رشیة 

  .والتنظميیة ملامرسة هذا إالخ�صاص ا�س�توري الهام
وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه مصل�ة ب�� حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب 

  . امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یدهاجلال�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل رسول هللا

  شكرا الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف البدایة ال بد ٔ�ن ننوه مببادرة عقد هذه ا�لجنة املوضو�اتیة واليت تعد 

واملنصوص  2011ٔ��د ا��امات الرقابیة أ�ساس�یة اليت �اء هبا دس�تور 
، ويه م�اس�بة ننوه فهيا بتفا�ل احلكومة مع الربملان �101لهيا يف املادة 
قر�ر املنجز �لشلك ا�ي یعزز العمل الرقايب �ىل العمل وجتاوهبا مع الت

  :لتنا �ىل م�اقشة احملاور التالیةاحلكويم، وس�نق�رص يف مدا� 
  قضا� الرتبیة والتكو�ن؛ -
  الص�ة؛ -
  .وضعیة املرفق العمويم -

يف البدایة ال ب�ٔس من التذكري ب�ٔمهیة قطاع الرتبیة والتكو�ن �عتباره 
�ونه �نیا قاطرة �لتمنیة �لك املقای�س، مفس�تق�ل بالد� ٔ�وال ٔ�ولویة وطنیة، و 

رهني ��هنوض بوضعیة هذا القطاع ا�ي ماف� �راوح ماكنه، رمغ ما رصد 
� من ٕاماكنیات مادیة ووسائل �رشیة ولوجس��ك�ة اس�ت�ابة لرضورات 
ا التمنیة، و�� فهو حيظى ب�ٔمهیة �لغة، اعتبارا �لنتاجئ املقلقة املس�� يف هذ

  .الصدد وما لها من تداعیات مؤ�رة �ىل منو وتطور �ق�صاد الوطين
 2015(ٕاننا نعمل �دا ٔ�ن احلكومة تتطلع ٕاىل �رسیع الرؤیة إالسرتاتیجیة 

ٕالصالح التعلمي والهادفة ٔ�ساسا ٕاىل تعز�ز جنا�ة وحاكمة املنظومة ) 2030ـ 
والتكو�ن قامئ  الرتبویة، كام ٔ�ن هذا إالصالح س�ميكن من وضع منوذج �لرتبیة
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�ىل التنوع و�نف�اح وحتصني الفرد وا�متع �اهبة الت�د�ت اليت �رهن 
  .�ٓفاق هذا القطاع والتغلب �ىل الصعاب اليت حتول دون �رق�ه وتطوره

كام ٔ�ن تقویة �ٓلیات الرتابط بني التعلمي العمويم والتكو�ن املهين وٕادماج 
ش�ٔهنا احلد من �س�بة الهدر املدريس  املسا� املهنیة يف املنظومة الرتبیة من

  .وضامن �ندماج املبكر �لش�باب يف سوق الشغل
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان هذه املقاربة املب��ة �ىل مد اجلسور بني التكو�ن املهين ولك من 
النظام التعلميي و�ق�صادي الوطين قد تعكس نتاجئ ٕاجيابیة �ىل مس�توى 

، وهو ما یفرض و�لرضورة موا�بة م�طلبات ٔ�داء هذا القطاع �سرتاتیجي
�بتاكر من ٔ��ل مالءمة ٔ�فضل مع �اج�ات �ق�صاد الوطين، ؤ��ل 
ذ� البد من وضع التكو�ن والرتبیة والبحث و�بتاكر يف صلب مجموع 
�سرتاتیجیات القطاعیة ومن ٔ��ل مجمو�ة الفا�لني، كام ورد يف ٕا�دى 

�عي والب�يئ مبناس�بة تقدمي تقر�ره توصیات ا�لس �ق�صادي و�ج
  .الس�نوي

ويه م�اس�بة، نطرح فهيا مج� من إال�راهات اليت تعوق جع� إالصالح 
يف جمال التعلمي، وخنص ���ر الب��ات التحتیة املهتالكة �لحجرات 
ا�راس�یة، اليت طالبنا �ري ما مرة بتعویض املفكك مهنا �لصلب، �هیك 

  .لب املزید من الر�ایةعن التجهزيات اليت تتط
وٕاذ نؤكد لمك ٔ�ننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار س�مثن وس�ندمع 
خمتلف م�ادرا�مك الرام�ة ٕاىل ا�هنوض هبذا القطاع، نذ�رمك برضورة التفكري 

  .العمیق يف تعممي النقل املدريس، نقل حيفظ �رامة املتعلمني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

لتدابري العملیة وإالجرائیة اليت ٔ��لنت �لهيا ٕاهنا م�اس�بة كذ� لننوه �
الوزارة، �الل عرض الوز�ر السابق يف اف�تاح ا�ورة الثانیة عرش 

، 2017یولیوز  �26لم�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي یوم 
واليت �اءت ا�س�اما مع ما طالبنا به، ولعل ٔ��رزها ٕا�ادة النظر يف املناجه 

ميیة، وتدر�س املواد العلمیة ��لغة إالجنلزيیة اخ�یار�، �ٕالضافة والربامج التعل 
ٕاىل تدابري ٔ�خرى ال �سعنا دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاال ٔ�ن �مثهنا 
من ق�یل خفض سن ولوج املدارس �بتدائیة ٕاىل مخس س�نوات ونصف، 

تلمیذا يف الفصل ��د ٔ�قىص، و�س�تغناء عن الس�بورة  30ووضع سقف 
  .لسوداءا

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان قطاع الص�ة قطاع ح�وي واسرتاتیجي مرتبط �شلك �بري �ملواطن 
املغريب وبصحته، ٕاال ٔ�نه قطاع یعاين الك�ري من املشالك املرتامكة، سواء 
�ىل مس�توى اخلصاص الفادح يف املوارد ال�رشیة ٔ�و تدين اخلدمة العموم�ة، 

املوز�ة �شلك �ادل ٔ�ساسا، رمغ  ٔ�و ضعف يف الب��ات التحتیة �ري
  .ا�هودات املبذو� من طرف وزارة الص�ة واليت ال ميك�ه ٕا�اكرها ٕاال �ا�د

مازال م�عرثا، " رام�د"التغطیة الصحیة إالج�اریة الزالت �راوح ماكهنا، 

هناك مشالك �برية يف البطائق، والولوج ٕاىل املرفق الصحي، ٕاذ ٔ�صبح 
یفرغ هذه اخلدمة من حمتواها، و�لتايل ٔ�صبح یتطلب مواعید طوی� �دا، 

من الالزم الیوم مضاعفة �ودمك ليك ینطلق من �دید، �لام ٔ�ن 
املس�شف�ات العموم�ة ال تتوفر �ىل إالماكنیات الرضوریة ٕالجنا�ه، فه�ي 

  .تعاين اليشء ا�ي ینعكس سلبا �ىل توفري اخلدمة
  الس�ید الرئ�س،

الصحیة یتطلب كذ� جتهزيات  ٕان توفري �ٓلیات العمل يف املرافق
و�ٓلیات ٔ�ساس�یة �ل�شخیص �سا�د ر�ل الص�ة �ىل ٔ�داء وظائفه �لشلك 
املطلوب، وقد تعهدت احلكومة من �الل �ر�جمها �ىل توفري �از الساكنري 

للك مس�شفى �وي وهو حتد �بري ) IRM(للك مس�شفى ٕاقلميي و�از 
اطق النائیة واجلبلیة، يف ختوم ن��ظر حتق�قه �ىل ٔ�رض الواقع خصوصا يف املن

  .املغرب العمیق
ٕان مشالك قطاع الص�ة ال ميكن رسدها يف مدا�� وا�دة، نظرا 
لتعقدها ورضورة تد�ل فا�لني �ٓخر�ن ٕالجياد �لول فوریة وم�اس�بة لها، 
مكشلك املس�تع�الت اليت یعاين من ضعف أ�من، ح�ث �ش�تغل أ�طر 

  .احلراسة واملداومةالطبیة �ىل ٔ�عصاهبا �اصة يف فرتات 
ٕان قطاع الص�ة یق�يض تضافر �ود لك املتد�لني والفا�لني �لهنوض 
به، وٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار نقدر جمهودات الس�ید الوز�ر 
املرشف �ىل القطاع نظرا لكفاءته و�ربته وٕاملامه هبذا القطاع احلیوي ا�ي 

اطنني، و�مثن جمهوده ميس رشحية �برية من املواطنني، بل لك املو 
�س�ت��ايئ ا�ي ما ف� یقوم به لتدارك اخلصاص ومعاجلة املشالك احملیطة 

  .به
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ال ٔ��د جيادل الیوم لكون ٔ�ن إالدارة املغربیة بطیئة و ال توا�ب وثرية 
ٕاجناز املشاریع وتو�ات احلاكمة املطلوبة، ح�ث جندها حمط انتقاد واسع 

رشاحئ ا�متع املغريب، ولعل ال�شخیص ا�ق�ق ا�ي ٔ�عطاه �ال� �تلف 
امل� محمد السادس نرصه هللا يف خطابه املو�ه ٕالینا كربملانيي أ�مة خلري 
دلیل �ىل ما نقول، �� وجب �ىل احلكومة اع�د �ارطة الطریق اليت 
ٔ� رمسها �ال� امل� يف ذ� اخلطاب �لخروج من ٔ�زمهتا مع ٕاقرار م�د

احملاس�بة و �ع�د �ىل العنارص الزنهية واملق�درة وٕاعطاهئا الفرصة لت��ان 
  .قدراهتا املعرف�ة

  .وشكرا الس�ید الرئ�س
  .مازال ما مكلناش، ولكن هللا �الب

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

اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك، تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم، يف �دود 
  .دقائق 7
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  :محمد �لمي الس�یدملس�شار ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 السادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات و 
  السادة الوزراء،
  الس�ید الرئ�س،

يف ٕاطار النقاش ا�ي عرفه الیوم جملس املس�شار�ن تفعیال م�ه 
من ا�س�تور، يف البدایة البد يل ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر  101ملق�ضیات املادة 

ضو�اتیة �ىل ا�هودات اليت بذ�هتا ٕالجناز تقر�رها ا�ي والتقد�ر �لجنة املو 
  .نناقشه الیوم

  الس�ید الرئ�س،
حنن خنوض غامر التجربة الثالثة مك�لس �لمس�شار�ن الغرفة الثانیة 
�لربملان املغريب، ٕاميا� م�ه من ٔ��ل تفعیل مق�ضیات ا�س�تور املتعلقة بتق�مي 

  .الس�یاسات العموم�ة
امجلیع ٕاىل رضورة ٕا�ادة التفكري ومراجعة املهنجیة  ومن هذا املنرب ٔ�دعو

املتبعة لتطو�ر هذه ا�ٓلیة الرقابیة اجلدیدة اليت مل �س�تطع حلد وق�ه ٔ�ن 
  .�شغل اه�م الرٔ�ي العام الوطين �ك�ف�ة ٔ�دق ؤ�وسع

  الس�ید الرئ�س،
لست يف �ا�ة ٕاىل ٕا�ادة �كرار ال�شخیص ا�ي ا�هتت ٕالیه ا�لجنة 

احملاور اليت اخ�ارهتا �لتق�مي ويه املراكز اجلهویة لالس��ر، املوضو�اتیة حول 
  .التعلمي، الص�ة

ف�ٔذهب م�ارشة ٕاىل طرح سؤالني، ٔ��ن �مكن اخللل؟ و�یف الس��ل ٕاىل 
وضع قطار� �ىل سك�ه الصحی�ة يف هذه ا�االت اليت �رهن تقدم�ا 

  و�رهن مصري�؟
  ذات املشالك؟ملاذا الس�ید الرئ�س نطرح نفس أ�س�ئ� ونوا�ه 

كفریق اشرتايك، كنا دامئا وما زلنا �سعى ٕاىل التفا�ل أ�م�ل مع 
املك�س�بات ا�ميقراطیة اليت حققهتا بالد� مبا فهيا هاته ا�لحظة ا�س�توریة 
�م�یاز، واليت نعترب ٔ�ن معلیة تق�مي الس�یاسات العموم�ة جيب ٔ�ن حتیط 

یة �ج�عیة اليت متر مهنا �لوضعیة الس�یاس�یة �لوضعیة �ق�صادیة �لوضع 
  .بالد�

وكام یعمل امجلیع فٕاننا منر بظرف�ة صعبة، مسهتا حراكت م�فرقة يف الزمن 
وم�با�دة �رابیا، وم�نو�ة موضو�اتیا تعكس �مللموس إالنعاكسات السلبیة 
لبعض الس�یاسات العموم�ة اليت سطرهتا احلكومة احلالیة واحلكومات 

ا بعض ا�ٓ�ر الس��ة �ىل املواطن اليت یلمسها �شلك املتعاق�ة، واليت اكن له
  .م�ارش يف ح�اته املع�ش�یة و�ىل قدراته الرشائیة و�ىل وضعیته �ج�عیة

حصیح، حنن الیوم نقر بفشل ا�منوذج التمنوي ا�ي اس�هت� يف بالد�، 
وهو ما دفع امجلیع، حكومة ؤ�حزاب س�یاس�یة ٕاىل املسار�ة يف ٕا�داد 

ذج �منوي مس�تق�يل، منوذج �منوي ٔ�رىق یعزز ما مت حتق�قه من تصوراهتا �منو 
جنا�ات يف بالد�، ویت�اوز بعض أ�عطاب وبعض العرثات اليت جسلت 

و�لینا يف ٕا�داد التصورات د�لنا ٔ�ن �س�تحرض الوضعیة ا�ولیة �لك 
  .تفر�اهتا الس�یاس�یة و�ق�صادیة

  الس�ید الرئ�س،
قش��ا �لترصحي احلكوم�ة ٔ�كد� �ىل ٕاننا يف الفریق �شرتايك عند م�ا

م�دٔ� هام، وهو ٔ�ننا س��عامل ٕ�جيابیة مع لك ما هو ٕاجيايب، وس�ن��قد لك ما 
هو سليب، وبق�نا ٔ�وف�اء لهذا اخلط يف تعاملنا مع النقاشات اليت یعرفها 

  .جملس املس�شار�ن
  الس�ید الرئ�س،

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

ف� یتعلق بقطاع التعلمي، ٔ�قول �مس الفریق �ىل ٔ�ن هذا القطاع مير 
ب�ٔزمة وما التقر�ر أ��ري ا�ي ٔ��ده ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن خلري 
دلیل �ىل ما نقو� الیوم، اليشء ا�ي یتطلب تد�ل لك الفا�لني 

، الس�یاس�یني و�ق�صادیني من ٔ��ل اس�ت��اط اخللل واس�رشاف املس�تق�ل
حىت ینعم بالد� بتعلمي وطين شعيب �كون قاطرة �لتمنیة، ٔ�ن التعلمي، 
الس�ید الرئ�س، هو ٔ�ساس التمنیة، وهذا ما ٔ�قرته أ�مم املت�دة �ٕالجامع يف 

  .2030ٔ�هدافها الس�بعة عرش املتعلقة �لتمنیة املس�تدامة ل 
ع ٕاذن فالرس�ة اليت یتحرك هبا العامل یفرض �لینا ٔ�و یفرض �ىل امجلی

املسامهة يف الرفع من قمية املدرسة سواء اكنت معوم�ة ٔ�و �اصة وكذ� 
تغیري الرس�ة د�ل إالصالح �لینا كربملان و�ىل احلكومة ٔ�ن جنهتد مجیعا من 
ٔ��ل ٕاخراج القوانني ومواص� قطار د�ل إالصالح �متة �لقوانني اليت س�مت 

  .اع�دها من طرف الربملان املغريب يف القریب العا�ل
ف� یتعلق �لص�ة ٔ�قول الس�ید الرئ�س �ىل ٔ�ن هذا احلق ال ٕان اكن قد 
ٔ�حضى حقا دس�تور� فٕانه ٔ�صبح الیوم عنوا� لالح��اج يف ٔ�ما�ن م�فرقة يف 
بالد�، والس�ب یعود ٕاىل فشل املنظومة الصحیة وٕاىل انعدام حىت احلق 

ني اجلهات ٔ�ح�ا� يف الولوج املنصف �لعال�ات اليت تتفاوت �شلك فضیع ب
د�ل اململكة بل ٔ�ح�ا� دا�ل نفس اجلهة، ورمغ ا�هودات املبذو� من 
طرف احلكومة حىت ال �كون �دم�ني هناك جمهودات ال �ىل املس�توى 
املايل وهناك ٕارادة عند احلكومة من ٔ��ل ا�هنوض هبذا القطاع ولكن الس�ید 

اول إال�ابة �لیه الرئ�س، مع لك أ�سف فٕان املشلكة یظل يف تفامق ٕان مل حن
  .ٕا�ابة معلیة، س�یاس�یة، مبقاربة مشولیة ینخرط فهيا امجلیع

احملور الثالث خبصوصه ٔ�ذ�ر ب�ٔن �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا 
  .يف خطابه د�ل العرش �لس�نة املنرصمة

  .�ك�في هباذ القدر الس�ید الرئ�س، وس�ٔسلممك مدا�� الفریق مك�وبة

  :الس�ید الرئ�س
  .ید الرئ�سشكرا الس� 

اللكمة . �ٓسف هذا هو الوقت ا�ي اتفق �لیه، شكرا الس�ید الرئ�س
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  .دقائق 6ا�ٓن لفریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب يف �دود 

  :املس�شار الس�ید العريب العرا�يش
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  م،الس�ید رئ�س احلكومة احملرت 

  الس�یدات السادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
بدایة، البد ٔ�ن نُنوه ��هود ا�ي بذلته ا�مو�ة املوضو�اتیة، رئ�سا 
م �لمك�ب،  ومقررا ؤ�عضاء ؤ�طرا، وا�ي جتسد يف جودة التقر�ر ا�ي قُّدِ

مة و�شخیصا دق�قا لٔ�عطاب اليت تعرتي تدبري وا�ي تضمن معطیات ها
وسري بعض املرافق العموم�ة، كام قدم التقر�ر توصیات موضوعیة ووجهية 

قات وإالشاكالت لتحسني ٔ�داء املؤسسات اليت من ٔ��ل جتاوز بعض املعی
اكنت موضوع معل ا�مو�ة املوضو�اتیة، ويه مؤسسات يف ُمْجَملها لها 
ات  دور ِمْحَوري يف �رت�ب املغرب يف املؤرشات ا�ولیة، �اصة ُمَؤّرشِ

كام ٔ�ن التعلمي والص�ة هام جوهر بناء رٔ�س املال ال�رشي، التمنیة ال�رشیة، 
من % 56البحوث اليت ٔ�جراها البنك ا�ويل ٔ�ن ٕانتاج�ة وقد ٔ�ظهر �ٓخر 

ٔ�طفال العامل عندما �كربون س�تكون ٔ�قل من نصف ما ميكهنم حتق�قه ٕاذا 
  .متتعوا بقدر اكمل من التعلمي والص�ة اجلیدة

  الس�ید الرئ�س، 
نظرا لضیق الوقت، س�نق�رص يف مدا�لتنا �ىل م�اقشة موضوعي 

قطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين "و" رتدبري املراكز اجلهویة لالس��"
  ".والتعلمي العايل والبحث العلمي

لقد شلك موضوع �شجیع �س��ر اخلاص وال �زال ٔ��د الرها�ت 
الكربى ملغرب أ�لف�ة الثالثة، خصوصا يف ظل م�اخ دويل معومل وتنافيس؛ 

�شجیع ؤ�مام هذه الت�د�ت، �رشت بالد� العدید من أ�وراش هبدف 
وٕانعاش �س��ر اخلاص، من ب�هنا جتربة املراكز اجلهویة لالس��ر س�نة 

، �ري ٔ�نه بعد مرور حوايل عقد ونصف من هذه التجربة، �اء 2003
، 2016-2017اخلطاب املولوي السايم مبناس�بة اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة 

أ�عطاب محمال �لعدید من إالشارات لهاته التجربة، واكشفا عن مج� من 
  .الب��ویة اليت تقف جحر �رثة ٔ�مام القرار �س��ري اخلاص

  الس�ید الرئ�س، 
لن نبالغ يف فریق�ا ٕان قلنا ب�ٔن مجمل التوصیات الواردة يف التقر�ر ق�د 

املتعلق ٕ�صالح  47.18املناقشة قد مت تضمیهنا يف مق�ضیات القانون رمق 
اجلهویة املو�دة لالس��ر، فهو املراكز اجلهویة لالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان 

قانون یؤسس جلیل �دید من املؤسسات اجلهویة، تعمتد م�ادئ احلاكمة 
اجلیدة يف التدبري، و�متتع �خ�صاصات حق�قة لتحفزي ودمع �س��ر من 

�الل املعاجلة املندجمة مللفات �س��ر واملوا�بة الشام� �لمقاوالت 
ا، والسهر �ىل ال�سویة الودیة �لزنا�ات الصغرى واملتوسطة والصغرية �د

الناش�ئة بني إالدارة العموم�ة واملس�مثر�ن اخلواص و�ريهام، وهو ما ی�ىش 
  .مع تطلعات املهنیني واملس�مثر�ن اخلواص

  الس�ید الرئ�س،
رمغ خمططات إالصالح و�سرتاتیجیات اليت مت تب�هيا �ىل مس�توى 

حث العلمي من ق�یل املیثاق الوطين قطاع الرتبیة والتعلمي والتكو�ن والب
وا�طط �س�تع�ايل، فٕاهنا مل تنجح يف التغلب �ىل مواطن اخللل 
والتعرثات اليت �تت ش�به ب��ویة، ن���ة سوء احلاكمة املعمتدة يف الس�یاسة 

  .التعلميیة
یتعلق مبنظومة الرتبیة  51.17هنا �اء مرشوع قانون ٕاطار رمق ومن 

ي، الرايم ٕاىل ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتعلمي والتكو�ن والبحث العلم
والتكو�ن والبحث العلمي، �ىل ٔ�ساس حتق�ق إالنصاف و�اكفؤ الفرص 
واجلودة و�رتقاء �لفرد وتقدم ا�متع، وٕاىل ضامن اس�تدام�ه، وكذا ٕاىل وضع 
قوا�د ٕالطار تعاقدي وطين ملزم ��و� ولبايق الفا�لني والرشاكء املعنیني يف 

  .الهذا ا�
ٕاذ ٔ�ن م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي الزالت �شلك مش�تال 
لتفرخي املعطلني يف ظل تفامق معدالت الهدر املدريس، الس�� �لبادیة ويف 

، وهو ما اكن یفرض )ٔ�لف �ا� هدر مدريس س�نو� 270(صفوف إال�ث 
  .الق�ام ٕ�صالح مشويل ول�س قطاعي

  الس�ید الرئ�س،
�حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٕاذ �س�تحرض رضورة تقویة  ٕاننا يف فریق

ح�ث ٔ�ن (الفرص لولوج سوق الشغل من �الل �مثني الرٔ�سامل ال�رشي 
% 4، و%18معدل �س�بة العطا� يف صفوف الش�باب �اميل الشهادات 

 ،)فقط �ل�س�بة �لش�باب �ري احلاصلني �ىل الشهادات ويه مفارقة جعیبة
ل یعرف حتوالت م�سار�ة وتق�یات معقدة �الوة �ىل ٔ�ن سوق الشغ
من املهن اجلدیدة ٔ�و  2030يف ٔ�فق % 70وم�طورة، ح�ث س�تطفو 

س��غري املهن احلالیة �ذر� �لنظر �لتطور التقين والتك�ولو� ملصاح�ة 
ي والتكویين مي�لثورة الرمقیة وا�اكء �ق�صادي، مما جيعل من منوذج�ا التعل 

يف حتق�ق ٔ�و مسا�رة مس�ت�دات سوق الشغل احلايل ٔ�داة �بح لن �سعف 
امل�سارع �املیا، وهو ما یفرض العمل �ىل بناء م�ظومات �لتعلمي مدى 
احلیاة، و ام�الك القدرة �ىل إالبداع و�بتاكر، و�شجیع البحث العلمي، 
وحمتیة موا�ة الثورة الرمقیة لتصبح ٔ�داة يف �دمة م�ظومة الرتبیة والتكو�ن 

وٕایالء ٔ�مهیة ٕاسرتاتیجیة �لبعد احلكاميت يف تزنیل والبحث العلمي، 
إالصالح، مع الت�ٔ�ید �ىل املقاربة ال�شار�یة مع الفا�لني �ق�صادیني 

  . و�ج�عیني وطنیا و�و� وحملیا يف تزنیل ؤ�جرٔ�ة هذا إالصالح
  .وشكرا �ىل حسن �س��ع

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته
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  :الرئ�سالس�ید 
  .لس�ید الرئ�س �ىل ��رتام ا�ق�ق �لوقتشكرا ا

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد املغريب �لشغل

  :محمد زروال الس�یداملس�شار 
ٔ�عوذ �� من الش�یطان الرجمي، �سم هللا الرمحن الرحمي امحلد � والصالة 

  .والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� وحصبه
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة، يف ٕاطار 
  .اجللسة الس�نویة ا�صصة ملناقشة وتق�مي الس�یاسات العموم�ة

و�لنظر لضیق احلزي الزمين ا�صص �لفریق س�ٔ�اول، من �الل �سط 
وميت التعلمي والص�ة حلساس�هتام و�ة نظر� لٕالصالح، الرتكزي �ىل م�ظ

  .ودورهام اخلطري واحلامس يف التمنیة
لكن ق�ل ذ�، نعتقد ٔ�ن هناك مدا�ل ٔ�ساس�یة ٕالجناح ٔ�ي ٕاصالح، 
فقد ٔ�هدر� الزمن، وال زلنا، يف التق��ت وال�شخیصات والتنظري والرث�رة، 

�لبیة بني املعارضة وأ��لبیة، بل بني مكو�ت ا�ٔ  "داحس والغرباء"وحرب 
نفسها، ؤ�مهلنا املعركة احلق�ق�ة اليت جيب �لینا التعبئة لها، ٔ�ال ويه حماربة 
الفساد �لك صیغه ؤ�شاك�، وكذا اخلروج من ا�وامة امللعونة، دوامة 
�نتقال ا�ميقراطي وا�خول بدون �ردد يف �دي ا�ول ا�ميقراطیة، ٔ�ن 

عد لغوا وعبثا، ويف احلدیث عن ٔ�ي ٕاصالح يف ظل تفيش �ٓفة الفساد ی
غیاب ا�ميقراطیة احلق�ق�ة یعترب رض� من الومه وت�ٔج�ال لتفعیل املبدٔ� 
ا�س�توري، م�دٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة، الرشط أ�ساس �لحاكمة 

  .اجلیدة
وتبقى املقدمة اليت ال حمید عهنا ٕالجناح ٔ�ي ٕاصالح يه توفر إالرادة 

وى اخلطاب، فإالرادة الس�یاس�یة �ىل مس�توى الفعل، ال �ىل مس�ت
الس�یاس�یة اليت ال �اكد جند لها ٔ��را �ىل أ�رض يف ح�اة الناس تبقى جمرد 

  .د�اوى حتتاج ٕاىل �راهني
حنن هنا ال نبخس جمهود هذه احلكومة وال معل سابقاهتا، ولكن 
انتظارات الف�ات الشعبیة ويف طلیعهتا الطبقة العام� املاكحفة انتظارات �برية 

�لنظر ٕاىل العجز �ج�عي املزمن واملهول، وا�ي یتطلب  �دا ومزم�ة،
ٕاجراءت اس�ت��ائیة وجمهودا خراف�ا، ٔ�ننا ٔ�مام �رامك عرشات الس�نني من 

التمنوي املعمتد يف إالخفاقات ومن إالصال�ات ا�هظة، ٔ�مام جعز ا�منوذج 
ٔ��د ولعل م�ظومة الرتبیة والتعلمي والبحث العلمي . حتق�ق الرفاه امل�شود

  . ا�الئل القاطعة �ىل ذ� الفشل املتواصل
فٕاذا اكن قطاع التعلمي یعد ٔ�مه املرافق العموم�ة إالسرتاتیجیة، ؤ��د 
الرافعات أ�ساس�یة يف تطور أ�مم وهنضهتا، فٕان خمتلف التقار�ر وا�راسات 

التق�ميیة، الوطنیة مهنا وا�ولیة، جتمع �ىل وضعیته املت�ٔزمة ببالد�، و�ىل 
ج�ه املاسة ٕاىل ٕاصالح �ذري، حىت یؤدي الوظائف املنتظرة م�ه �ا

  .كقاطرة �لتمنیة
فأ�عطاب معلومة، ؤ�س�باهبا معروفة، حنن ال نطالب ٕ��ادة ا�رتاع 
الع�� من �دید، فال�ذج الناحجة يف �املنا �اهزة و م�وفرة، ال تتطلب ٕاال 

  .مالءمة و�ك�یفا �راعي وحيافظ �ىل هوی��ا وثقاف�نا
ما يف قطاع الص�ة فال زال الواقع الصحي یق�ع يف غرفة العنایة املركزة، �ٔ 

و�نتظارات الصحیة املل�ة واملتواص� �لف�ات الشعبیة، وكذا �ح�قا�ت 
�ج�عیة ما ف�ئت تتفامق �شلك مقلق، ن���ة غیاب العدا� الصحیة 

�س�ب ا�الیة، وتدين مس�توى اخلدمات الصحیة، وضعف الولوج ٕا�هيا 
العراق�ل إالداریة وأ�عباء املالیة، اليت یضطر معها املواطن ال�س�یط املریض 

  .ٕاىل ت�ٔج�ل طلب العالج، ٔ�و التعا�ش مع املرض حتت ت�ٔثري الفقر
ٕان ما �شف عنه تقر�ر ا�مو�ة املوضو�اتیة من مواطن الضعف 
 و�خ�الالت، و�دم حتمل املسؤولیة، ومص ا�ٓذان عن توجهيات ا�و�،
هو �شخیص دق�ق یوحض �مللموس ٕاىل ٔ�ي �د اكن التقصري يف ٔ�داء املهام، 

  .وٕاىل ٔ�ي مدى وصل �س�هتتار مبصاحل املواطنني
ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نعترب ٔ�ن جتس�ید التوصیات اليت 
ٔ�ىت هبا تقر�ر ا�لجنة لت�اوز �خ�الالت اليت �شفها يف جمايل الص�ة 

ن ٔ�ن �رى النور ٕاال يف ٕاطار س�یاسة اق�صادیة واج�عیة والتعلمي، ال ميك
شام� وداجمة، قادرة �ىل حتدي الهشاشة �ق�صادیة، والعز� ا�الیة، 
وحماربة أ�م�ة والت�لف، و�ك�یف التواصل مع املواطنني، وإالرشاك احلق�قي 

 يف �لفرقاء �ج�عیني وا�متع املدين يف بلورة الس�یاسات العموم�ة، وذ�
  .ٕاطار سن دميقراطیة حق�ق�ة، والقضاء �ىل الفساد وحماس�بة املفسد�ن

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

 5اللكمة ا�ٓن �لفري قا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، يف �دود 
  .دقائق

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

  د الرئ�س،الس�ی
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ��رشف يف البدایة ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 
�ج�عي يف م�اقشة تقر�ر ا�مو�ة املوضو�اتیة امللكفة �لتحضري �ل�لسة 

  .ويمالس�نویة اخلاصة مبناقشة وتق�مي الس�یاسات العموم�ة حول املرفق العم
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وامسحوا يل يف البدایة يف هذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�نوه �لك مكو�ت ا�لس 
اليت حرصت لك احلرص �ىل تفعیل هذه ا�ٓلیة ا�س�توریة وإال�داد لهذه 
اجللسة العموم�ة اليت تعترب تتوجيا لس�نة طوی� من العمل وا�راسة م�ذ 

ٕاىل ا�ٓن، واليت اكنت غنیة و�ریة  2017 – 2016دورة ٔ�كتو�ر 
�الج��ات والنقاشات املسؤو� واجلادة ٔ��ل حتدید حماور �ش�تغال 
و�طالع �ىل الرصید الو�ئقي وا�راسات الصادرة عن خمتلف 
املؤسسات، وكذ� ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر للك القطا�ات احلكوم�ة اليت مشلها 

  .التقر�ر �ىل الت�اوب والتفا�ل إالجيايب مع معل ا�مو�ة
التنویه �لسادة أ�طر إالداریة �لم�لس املوا�بة  ومن واج�نا ٔ�یضا

لالش�تغال مع ا�مو�ة �كفاءة �الیة، وحنن يف الفریق ا�س�توري �ج�عي 
ا�ميقراطي ٕاذ ن�ين �ىل ما �اء يف مضامني هذا التقر�ر و�الصاته فٕاننا 

  :نؤكد �ىل ما یيل
ل خبصوص املراكز اجلهویة لالس��ر فقد وقف التقر�ر �ىل مجم

�سرتاتیجیات وإالماك�ت ٕالنعاش �س��ر اليت اس�تطاعت هذه املراكز 
حتق�قها، سواء من �الل تطو�ر املؤرشات وإالحصائیات ٔ�و من �الل 
جنا�ة التدبري �س��ر وحتسني م�اخ أ�عامل وت�س�یط املساطر املتعلقة 

  .ر�الس��ر ورفع العراق�ل اليت تعیق �شاط املقاوالت و�س��
كام وقف التقر�ر ٔ�یضا �ىل مجمو�ة من الت�د�ت والرها�ت بل 
وإال�راهات اليت حتتاج ٕاىل جمهودات حكوم�ة ٔ��ل تعز�ز املراكز اجلهویة 
لالس��ر وجتاوز نقط ضعفها ومتك�هنا من القدرات املالیة والقانونیة وال�رشیة 

ر وٕانعاش اليت س�تؤهلها �لق�ام بدورها �سرتاتیجي ٕالنعاش �س��
  .ال�شغیل و�لق الرثوة

ٔ�ما ف� یتعلق �لس�یاسات العموم�ة املرتبطة مبنظومة الرتبیة والتكو�ن 
املهين والتعلمي العايل والبحث العلمني، فٕان ما یثري �ن��اه هو ٔ�ن خمططات 
إالصالح و�سرتاتیجیات والربامج الوطنیة، �ىل كرثهتا، مل �متكن كام یقول 

تغلب �ىل �خ�الالت اليت عرفهتا املنظومة التعلميیة، ح�ث التقر�ر من ال 
عرف إالنفاق �ىل التعلمي مزيانیة ذات خط تصا�دي مطرد، وصلت 

  .�ىل مدى العقد أ��ري %3.5، �ز�دة 2015ملیار درمه س�نة  6430
و�ىل الرمغ من لك ذ�، تبقى املنظومة رهینة الك�ري من �خ�الالت 

ار�ر الوطنیة وكذ� ا�ولیة، وتبقى الت�د�ت الكربى اليت وقفت �لهيا التق
يف �دم �ك�یف املنظومة الرتبویة مع معطیات سوق الشغل مث الهدر 
املدريس اخلاص �ٔ�وسط القرویة والفقرية وإال�ث �ىل اخلصوص، مث 
غیاب �اكفؤ الفرص بني املدینة والقریة وبني أ�قالمي واجلهات مث بني 

  .اجل�سني
ن الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي یت�ىن مع ا�مو�ة ؤ��� فإ 

  .لك اخلالصات املتعلقة هبذا القطاع
ف� یتعلق بتق�مي الس�یاس�یات العموم�ة املرتبطة �لص�ة، ح�ث جسل 

اس�شارة طبیة للك  0.6التقر�ر ضعف �س�بة الولوج ٕاىل الطب العام مبعدل 

 القروي و�ملناطق اجلبلیة، مواطن س�نو� وضعف الت�ٔطري الطيب �لعامل
مواطن،  1000للك  1.51نقص �اد يف املوارد ال�رشیة، ح�ث جند ٔ�ن 

وهناك نقص يف املناصب املالیة املرصودة �لقطاع الصحي، هذا ٕاضافة ٕاىل 
ذ� ضعف الطاقة �س��عابیة �لمس�شف�ات والك�ري من النواقص اليت 

  .وقف �لهيا التقر�ر، ال داعي جلردها
صة يه ٔ�ن م�ظوم�نا الصحیة تعاين من العرثات والثغرات، سواء واخلال

تعلق أ�مر �لس�یاسات الصحیة ٔ�و الس�یاسات ا�وائیة، وهو ما یق�يض 
التفاتة �اصة من احلكومة لهذا القطاع ا�ي یثري العدید من ردود أ�فعال 

  .السلبیة �ى املواطن املغريب
رة ٕاىل مالحظة ٔ�ساس�یة وق�ل ٔ�ن ٔ�خمت هذا التد�ل البد من إالشا

تتعلق بعمل ا�مو�ات املوضو�اتیة، ٕاذ ٔ�نه من �ري املعقول ٔ�ن �متثل التقر�ر 
مفهوم املرفق العمويم مبعناه الشامل لیغطي قطا�ات �برية �دا اكالس��ر 
والتعلمي والص�ة ويه قطا�ات حتتاج ٕاىل الوقت الك�ري وا�هود املضين 

  .لٕالملام �لك جوانبه
ٕان معل هذه ا�مو�ات مس�تق�ال جيب ٔ�ن �سلط الضوء �ىل و�لیه ف

موضوع حمدد �لس�یاسات العموم�ة حىت ال �كون نقاش�نا وتداولنا �ارقا يف 
  .العموم�ات

ؤ�خمت هذت التد�ل مبا �اء يف اخلطاب املليك السايم مبناس�بة اف�تاح 
ٕان تدبري شؤون املواطنني و�دمة مصاحلهم : "2016الس�نة ال�رشیعیة 

، ا�هت�ى �م "ولیة وطنیة ؤ�مانة جس�مية ال تق�ل ا�هتاون وال الت�ٔ�ريمسؤ 
  .صاحب اجلال�

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  .اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :م�ارك الصادي الس�یداملس�شار 
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

  السادة املس�شار�ن،
  الس�یدات املس�شارات،

�سعدين و�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 
�لشغل يف م�اقشة تقر�ر ا�لجنة املوضو�اتیة لتق�مي الس�یا�ت العموم�ة يف 

  .جمال التعلمي والص�ة واملراكز اجلهویة لالس��ر
كر مجیع ٔ�عضاء ا�لجنة وأ�طر اليت اش�تغلت يف البدایة البد من ٔ�ن ٔ�ش

هبذه ا�لجنة �ىل ا�هودات املبذو�، والبد كذ� من ٔ�ن نقف �ىل بعض 
أ�عطاب اليت ی��غي ٔ�ن نفكر فهيا مجیعا، من أ�عطاب اليت ميكن ٔ�ن تؤ�ر 
سلبا �ىل ٔ�شغال هذه ا�لجنة، ويه يف العمق يه املهنجیة اليت �ش�تغل هبا، 
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تق�مي الس�یاسات يف جماالت م�عددة، وإالنصات لعروض ح�ث ٔ�هنا تقوم ب 
الوزراء ا��ن ی��اولون �سرتاتیجیات القطاعیة املق�� ال ميكن ا�لجنة من 
الوقوف �ىل تق�مي حق�قي �لس�یاسات العموم�ة، �اصة يف جمال التعلمي 
والص�ة، وكذ� التغیريات املتتالیة �لوزراء يف قطاع التعلمي والص�ة اكن � 

  .�ر �بري �ىل اش�تغال ا�لجنة�ٔ 
قلت هاذ أ�عطاب ی��غي ٔ�ن نفكر فهيا مجیعا واتفق�ا لكجنة ب�ٔن نعمتد 
طریقة �دیدة ويه الزنول ٕاىل املیدان وتق�مي الس�یاسات العموم�ة يف 

  .املیدان يف التعلمي والص�ة، لكن مع اكمل أ�سف مل ننجح يف هذه التجربة
رات يف قطاع التعلمي والص�ة وكذا قلت ٕان التغیريات املتتالیة �لوزا

عرضهيام املقدمني ٔ�مام ٔ�عضاء ا�لجنة اكنت �متحور حول ٕاسرتاتیجیة القطاع 
مس�تق�ال، وتتجنب اخلوض ف� س�بق، مما دفع ��لجنة ٕاىل التفكري يف 
طریقة معلیة متكهنا من الوقوف �ىل الزتامات احلكومة السابقة �ىل أ�قل 

وميك�نا ٔ�ن نقوم �ز�رات م�دانیة ؤ�ن ن�ٔ�ذ �رٔ�ي يف الربامج اليت سطرهتا، 
يف املیدان والفا�لني ف�ه، لكن مع اكمل أ�سف مل  املتد�لني الرئ�س�یني

  .نتوفق يف ذ�
و�خ�صار شدید، فٕان الس�یاسات العموم�ة يف جمال التعلمي، واقع احلال 
�طق �ىل ٔ�ن �ل الوصفات اليت قدمت ٕالصالح م�ظومة التعلمي �ءت 

شل، ومعربة عن ٕارادة س�یاس�یة اس�تطاعت مع اكمل أ�سف تغیري �لف 
�ه�مات الفكریة والرتبویة والثقاف�ة لٔ�ج�ال املق��، وحرمت الك�ري من 
ٔ�بناء الشعب املغريب و�اصة ٔ�بناء الفقراء ؤ�بناء الطبقة املتوسطة من حقهم 

  .صاتيف الرتيق �ج�عي عن طریق التعمل يف مجیع املسارات والتخص
ٔ�ما ف� خيص جمال الص�ة، فٕاذا وقف�ا عند نقطة من النقط اليت مت فهيا 
التق�مي ويه املوارد ال�رشیة، فا�رتاف لك احلكومات املتعاق�ة �لنقص الفظیع 
يف املوارد ال�رشیة من ٔ�طباء وممرضني، لكن مع اكمل أ�سف لك 

للكیات اليت خترج احلكومات تقوم بت�دید املقا�د ا�صصة لولوج املعاهد وا
أ�طباء واملمرضني وهاته أ�طر، �� یتضح ٔ�ن الس�یاسات املتابعة 

  .ٕالصالح التعلمي والص�ة �راوح ماكهنا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم

  .�ٓخر مدا�� �لس�ید املس�شار احملرتم اليس عبد ا�لطیف ٔ�معو

  :یف ٔ�معوعبد ا�لط  الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  :ٔ�رید ٔ�ن ٔ�بدي ثالثة ٔ�و ٔ�ربع مالحظات ،يف البدایة
أ�وىل، البد ٔ�ن �س�ل ٔ�ن املرشع ا�س�توري توفق كثريا ملا ٔ��دث 

وظیفة التق�مي �لس�یاسات العموم�ة مضن وظائف الربملان، فربط بذ� بني 
مي والتقومي، التقومي هو مراق�ة احلكومة، یعين ٕاصالح وظیفة التق�

إال�الالت، التق�مي هو تفادي إال�الالت وضامن الوصول ٕاىل أ�هداف 
  .املسطرة

املالحظة الثانیة، �س�ل ا�ور الرائد ا�ي قام به جملس املس�شار�ن 
يف ٕا�داد لهذه الوظیفة ما �س�تحق وما تتطلب من �ٓلیات ومن مساطر، 

ه حتدى لك وسائل العجز اليت اكنت مس�مترة، ٔ�نه رفع ٕاىل جملسمك بدلیل ٔ�ن
  .وٕاىل حكوم�مك هذا التقر�ر، �ك�ري من املهنیة، فهن��ا �لجنة اليت هی�ٔته

املالحظة الثالثة، من ش�ٔن تق�مي الس�یاسات العموم�ة ٔ�ن یعزز التعاون 
ات الوثیق بني احلكومة واملؤسسة ال�رشیعیة، ل�شمل لك الهیئات واملؤسس

  .والقطا�ات الوزاریة
املالحظة الرابعة، ٔ�ن هناك تقار�ر �لتق�مي دا�لیة و�ارج�ة توا�ها 
احلكومة �لرد �ٔ�جوبة ٕاىل �ٓخره، ولكن تق�مي املؤسسة الربملانیة جيب ٔ�ن 
ت�ٔ�ذه احلكومة �جلدیة املطلوبة، ؤ�ن تعمل به يف حوارها ا�امئ �ضامن 

  .لتحس�س احلاكمة
نعترب ٔ�ن جتربة تفعیل املق�ىض ا�س�توري هذا املمتثل  ف�� حيق لنا ٔ�ن

يف املناقشة وتق�مي الس�یاسات العموم�ة يف جتر�هتا الثالثة �الل الس�نوات 
أ�ربعة أ��رية، قد المست مر�� النضج يف �القة املؤسس�تني الربملانیة 
واحلكومة انطالقا من جملس املس�شار�ن، �عتبار ٔ�ن هذا ا�لس اكن 

لتفعیل هذا التقايض، واللك جيمع �ىل ٔ�ن �سلیط الضوء �ىل  س�باقا
�س��ر والتعلمي والص�ة، یؤكد فشل ا�ططات : القطا�ات الثالثة ا�تارة

والربامج اليت اعمتدهتا احلكومة لتدبري املرفق العمويم يف هذه ا�االت م�ذ 
ا�د �س�تقالل، �س�ب غیاب التق�مي، حبیث لك وز�ر تی�دم وتیجي و 

  .�ٓخر ویبدا من الز�رو، وهذا هو ا�يل ٔ�دى ٕاىل ما وصلنا ٕالیه الیوم
ف�� ٔ�ملنا لكه معقود �ىل ٔ�ن هذا النفس اجلدید املمتثل يف قانون 

املتعلق �ملراكز اجلهویة لالس��رات وما حيم� من ٔ�مل، وكذ� يف  47.18
لینا ٔ�ن املتعلقة ٕ�صالح قطاع الص�ة بنفس وبقوة �دیدة، �  2025رؤیة 

نضعها يف هذا القطار �لتعاون الاكمل، ؤ��ريا ما حيم� مرشوع م�ثاق 
الرتبیة والتكو�ن حبلته اجلدیدة وا�هودات املبذو�، انطالقا من قانون 
إالطار ا�ي یناقش �الیا يف الربملان، وما هو مطلوب من الربملان ٔ�ن خيرج 

اكلیات ا�س�توریة، خصوصا م�ه يف ٕاطار املعوقات اليت تت�داه ملعاجلة إالش
  .يف القضیة املرتبطة �لهویة اليت مازالت دا�ل الغرفة أ�وىل

  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 3ا�ٓن يف ٕاطار التفا�ل مع مدا�الت الفرق وا�مو�ات، س�س�متع ٕاىل 
طرف مدا�الت �لسادة الوزراء، يه حسب املراس� ا�يل توصلنا هبا من 
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نبداو �ملدا�� : الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان �لرتت�ب التايل
دق�قة، ومن بعدها اللكمة �لس�ید  30د�ل الس�ید وز�ر ا�ا�لیة يف �دود 

دق�قة، ؤ��ريا اللكمة �لس�ید وز�ر  29وز�ر الرتبیة الوطنیة يف �دود 
  .دق�قة 29الص�ة ٔ�یضا يف �دود 

  :وز�ر الص�ة ا�اكيلالس�ید ٔ��س 
ٕاذا مسحت الس�ید الرئ�س، نظرا اللزتام مب�لس النواب بلجنة 

  . القطا�ات �ج�عیة ٔ�قرتح ٔ�ن ٔ�قوم �لتد�ل الثاين

  :الرئ�سالس�ید 
  .ٕاذا وافق زم��، شكرا مايش مشلك، تفضل الس�ید الوز�ر احملرتم

  :الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة بوطیبالس�ید نور ا��ن 
  . الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�مس هللا

  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء احملرتمون،
ٔ��رشف الیوم �حلضور ٔ�مام جملسمك املوقر يف �لس�ته الس�نویة 

رس وم�اقشة التقر�ر اليت ا�صصة لتق�مي الس�یاسات العموم�ة، وذ� لتدا
  .ٔ��دته ا�مو�ة املوضو�اتیة حول املراكز اجلهویة لالس��ر

ؤ�ود هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�تقدم خبالص الشكر و�م�نان �لس�ید رئ�س 
جملس املس�شار�ن ولاكفة ٔ�عضاء هذا ا�لس املوقر، وبصفة �اصة مهنم 

یمتوه ملوضوع تدبري ٔ�عضاء ا�مو�ة املوضو�اتیة، �ىل �ه�م اليت ٔ�ول 

و�شجیع �س��ر واملراكز اجلهویة لالس��ر، كام ٔ�مثن اس�ت��ا�ات 
وتوصیات التقر�ر ا�ي ٔ��دته هذه ا�مو�ة املوضو�اتیة، واليت مت ٔ��ذها 
بعني �عتبار يف بلورة ٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر، ا�ي ٔ�عطى 

 ؤ�یده تعل�ته السام�ة صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا
  .ٕال�داده وتنف�ذه

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لرتبع صاحب  18لقد ٔ��ر اخلطاب املليك السايم مبناس�بة ا��رى 

اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا �ىل عرش ٔ�سالفه املنعمني �ن��اه 
وحمدودیة دور ؤ�داء املراكز ٕاىل املشالك اليت تعیق العملیة �س��ریة 

اجلهویة لالس��ر يف حتفزي �س��ر ومعاجلة مشالك املس�مثر�ن �ىل 
ٕان من بني املشالك اليت تعیق تقدم "مس�توى اجلهوي، ح�ث ٔ�كد �اللته 

املغرب هو ضعف إالدارة العموم�ة، سواء من ح�ث احلاكمة ٔ�و مس�توى 
و�ىل س��ل املثال فٕان . واطننيالن�ا�ة ٔ�و جودة اخلدمات اليت تقد�ا �لم

مشلكة و�ائقا ٔ�مام ) �س�ت��اء مركز ٔ�و اثنني(املراكز اجلهویة لالس��ر تعد 
معلیة �س��ر، عوض ٔ�ن �شلك �ٓلیة �لتحفزي وحلل مشالك املس�مثر�ن 

، ا�هت�ى "�ىل املس�توى اجلهوي، دون احلا�ة �لتنقل ٕاىل إالدارة املركزیة
  .النطق املليك السايم

ن هذا املنطلق ٔ��دت احلكومة مرشوع ٕاصالح املراكز اجلهویة وم
لالس��ر مس��دة يف ذ� ٕاىل التوجهيات امللك�ة السام�ة يف هذا 
اخلصوص وتقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ا�ي ٔ�صدر مجمو�ة من 
التوصیات التقوميیة اليت من ش�ٔن تفعیلها جتاوز خمتلف النقائص املس�� يف 

  .هذا إالطار
�لثا، تقر�ر جلنتمك املوضو�اتیة املوقرة و�س�ت��ا�ات املضمنة يف مجمو�ة 

  .من ا�راسات إالسرتاتیجیة اليت قامت هبا وزارة ا�ا�لیة يف هذا الش�ٔن
  : و�ر�كز هذا إالصالح �ىل ثالث حماور ٔ�ساس�یة وم�اكم� تتجسد يف

 ٕا�ادة هیلكة املراكز اجلهویة لالس��ر؛ -

  .نة اجلهویة املو�دة لالس��ر�نیا، ٕا�داث ا�لج  -

�لثا، ت�س�یط املساطر وإالجراءات املرتبطة مبلفات �س��ر �ىل  -
  .املس�تویني اجلهوي واملركزي

ولبلورة مرشوع هذا إالصالح، فقد مت تنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة 
املتعلق ٕ�صالح مراكز اجلهویة لالس��ر  47.18ٕا�داد مرشوع القانون رمق 

ٕا�داث ا�لجن اجلهویة املو�دة لالس��ر، وا�ي متت املصادقة �لیه و 
  .�ٕالجامع من طرف غرفيت الربملان

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�ىل ٕا�ادة هیلكة املراكز اجلهویة لالس��ر  47.18لقد نص القانون رمق 

من املق�ضیات  وتوس�یع صالح�هتا وحتدید ٕاطار حاكمهتا من �الل مجمو�ة
اليت ت�سجم والرؤیة املس�تق�لیة لعمل هذه املراكز وطرق �س�یريها ومتوقعها 
دا�ل م�ظومة معلیة �س��ر �ىل الصعید اجلهوي، وميكن تلخیص هذه 

  :املق�ضیات ف� یيل

ٔ�وال، ٕا�ادة هیلكة املراكز اجلهویة لالس��ر وحتویلها ٕاىل مؤسسات  -
تباریة و�الس�تقالل املايل، ویطابق نفوذها معوم�ة �متتع �لشخصیة �ع 

الرتايب نفوذ �ات اململكة، كام س��وفر هذه املراكز �ىل جمالس ٕاداریة 
�شار�یة م�ف��ة �ىل خمتلف الفا�لني اجلهویني، سواء يف القطا�ني العام ٔ�و 

 اخلاص �رٔ�سها والة اجلهات؛

رصي مع اع�د �نیا، ت�ين م�ادئ احلاكمة اجلیدة ؤ�سالیب التدبري الع -
قطب : هیلكة م�طورة و�دیثة لتنظمي املراكز �رب ٕا�داث قطبني ٔ�ساس�یني

دار املس�مثر وقطب التحفزي الرتايب هبدف حتدیث �ٓلیات معلها والرفع من 
 .مردود�هتا

وقد �دد القانون م�ظومة م�اكم� ملقاربة ٔ��شطة املراكز اجلهویة 
یة ميارسها م�دوب احلكومة ولتدق�ق لالس��ر، �متثل يف ٕاخضاعها ملراق�ة مال 

س�نوي حلسا�هتا، ینجزه مك�ب تدق�ق �ار�، �ٕالضافة ٕاىل تق�مي س�نوي 
  .ٔ�داء هذه املراكز مع ٕا�داد تقار�ر هبذا اخلصوص

�لثا، توس�یع نطاق اخ�صاصات املراكز اجلهویة لالس��ر �متك�هنا من  -
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ة املتقدمة وتعز�ز الال إالطالع مبهام طالئعیة مبا ی�سجم مع ٔ�هداف اجلهوی
متركز إالداري واحلد من العراق�ل اليت توا�ه املس�مثر�ن، ولهذا الغرض تقوم 

  :هذه املراكز ٔ�ساسا مبا یيل
�سهیل �س��ر بتكر�س دورها �ش�باك وح�د ملعاجلة املندجمة  - 1

مللفات املشاریع �س��ریة، وفق مقاربة مشولیة ويف اكفة مرا�لها، ابتداء 
  ٕایداعها �ملراكز ٕاىل �ایة م�ح الرتاخ�ص املتعلقة هبا وت��ع ٕاجنازها؛ من

املوا�بة الشام� �لمقاوالت، خصوصا الصغرى مهنا واملتوسطة وت�  - 2
اليت توا�ه صعو�ت يف ٔ��شطهتا، مع العمل عند �ق�ضاء �ىل الق�ام 
مبساعي التوف�ق قصد �سویة الودیة �ل�الفات الناش�ئة بني إالدارة 

  واملس�مثر�ن؛
املسامهة مع الفا�لني اجلهویني املعنیني يف التحفزي �ق�صادي �لجهة  - 3

وتقدمي و�سویق عرض �رايب م�اكمل جللب �س��ر واقرتاح التدابري 
  الكف�� لتطو�ر �اذبیة اجلهة و�مثني مؤهالهتا؛

ؤ��ريا توفري املعلومات الرضوریة املتعلقة �الس��ر �لمس�مثر�ن  - 4
واملقاوالت، مبا يف ذ� فرص �س��ر �ىل مس�توى اجلهة، يف ا�س�ام 

  .�م مع إالسرتاتیجیات الوطنیة والقطاعیة واملؤهالت الرتابیة
رابعا، ٕا�داث ا�لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر، واليت س�ت�ل حمل 
 اكفة ا�ل�ان اجلهویة واحمللیة احلالیة املتد�� يف تدبري �س��ر، ل�شلك

إالطار أ�و�د الختاذ القرارات املتعلقة مبلفات �س��ر وٕابداء الرٔ�ي 
خبصوص طلبات �س�تفادة من �م�یازات املمنو�ة يف ٕاطار املنظومة 

  .التحفزيیة لالس��ر
وهبذا اخلصوص یعهد ٕاىل هذه ا�لجنة البت يف طلبات الرخص 

ریع �س��ریة وكذا يف والقرارات وإالجراءات إالداریة الالزمة ٕالجناز املشا
طلبات �س�ت��اء يف جمال التعمري، ا�ي �دد القانون رشوط و�یف�ة 
معاجلهتا وم�ح الرخص املتعلقة هبا �لمس�مثر�ن، وبصفة �امة ميكن �لجنة 

  .البت يف مجیع ا�االت املتعلقة �الس��ر
ٔ�قالمي وتتكون هذه اجلنة اليت یرتٔ�سها وايل اجلهة من عامل العامالت وا

ورؤساء ا�الس امجلاعیة وممثيل السلطات إالقلميیة واملمثلني اجلهویني 
لٕالدارات واملؤسسات العموم�ة املعنیني �ملشاریع �س��ریة واملد�ر العام 
ملصاحل اجلهة، وجتمتع هذه ا�لجنة لكام اق�ضت الرضورة �� و�ىل أ�قل 

بات املس�مثر�ن، وهبذا مرة لك ٔ�س�بوع لالس�ت�ابة �رس�ة وفعالیة لطل 
اخلصوص تتداول ا�لجنة بصفة قانونیة حبضور نصف ٔ�عضاهئا �ىل أ�قل، 
وٕاذا مل یتوفر هذا النصاب �الل �ج�ع أ�ول یعقد اج�ع �ين يف ظرف 
ٔ�س�بوع �ىل ا�ٔكرث لتتداول ا�لجنة، دون التق�د هبذا النصاب، ویمت اختاذ 

  .ارض�نالقرارات ب�ٔ�لبیة ٔ�صوات أ�عضاء احل
وتعترب القرارات املت�ذة �ىل مس�توى ا�لجنة ملزمة لاكفة ٔ�عضاهئا 
ولٕالدارات اليت ی�متون ٕا�هيا، كام ميكن لوايل اجلهة ممارسة سلطة احللول عند 
ام�ناع ٔ�و رفض ٔ��د ٔ�عضاء ا�لجنة م�ح الرتاخ�ص الالزمة �لمشاریع 

قة �لتعمري �س��ریة، واليت حظیت مبوافقهتا، �س�ت��اء ت� املتعل
والصادرة عن امجلا�ات، ح�ث یبقى رٔ�ي ا�لجنة هبذا اخلصوص ملزما 

 113.14من القانون التنظميي رمق  101لرئ�س جملس امجلا�ة مبدلول املادة 
  . املتعلق �مجلا�ات

والهدف من هذه التدابري هو ت�س�یط املساطر وإالجراءات إالداریة 
اختاذ القرارات الالزمة �شلك مشرتك املرتبطة �الس��ر وكذا ال�رسیع يف 

  .وشفاف، �متكني املس�مثر�ن من ٕاجناز مشاریعهم يف ٔ�فضل ا�ٓ�ال
�امسا، ٕا�داث حتت رئاسة الس�ید رئ�س احلكومة ا�لجنة الوزاریة 
�لق�ادة، واليت یعهد ٕا�هيا بق�ادة ٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر وتق�مي ٔ�داهئا 

�ة ٕاىل �سویة الصعو�ت اليت قد تعرتهيا وت� والنظر يف اقرتا�اهتا الرام 
املتعلقة بت�س�یط املساطر املرتبطة �الس��ر، كام یناط هبذه ا�لجنة البت 
يف الطعون خبصوص قرارات ا�لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر املعروضة 

  .�لهيا من طرف املس�مثر�ن املعنیني
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕان ٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر ال یق�رص فقط �ىل اع�د القانون 
املتعلق هبا و��ل�ان اجلهویة املو�دة لالس��ر، بل �س�تلزم كذ� موا�بة 
تزنیل مق�ضیاته من ٔ��ل ٕاعطاء انطالقة حق�قة وسلمية لعمل هذه املراكز، 

  .ن ا�ٓلیات وإالجراءات التمكیلیةوذ� �رب مجمو�ة م
ذا اخلصوص تعمل وزارة ا�ا�لیة �ىل ٕا�داد رز�مة من التدابري وهب

العملیة تتعلق برتس�یخ احلاكمة اجلیدة �ملراكز اجلهوي لٕالس��ر، وجتوید 
  .اخلدمات املقدمة من طرف هذه املراكز �لمس�مثر�ن واملقاوالت

ف�خصوص �ركزي احلاكمة اجلیدة �ملراكز اجلهویة لالس��ر، فقد مت وضع 
یلك تنظميي �دید وم�طور �لمراكز �ىل ضوء املهام اجلدیدة املس�ندة ٕا�هيا ه 

مع وضع تصور �دید لت�س�یق وت�ٔطري معلها �ىل  47.18مبوجب القانون 
  .املس�توى املركزي

ٕا�داد نظام ٔ�سايس �اص، حمفز ملوظفي املراكز اجلهویة لالس��ر وكذا 
  .خمطط �كو�ن لت�ٔهیل مواردها ال�رشیة

�لمراق�ة ا�ا�لیة والتدق�ق ا�ا�يل، یعمتد ا�ٓلیات احلدیثة  ٕا�داد نظام
لتدبري ا�اطر وضبط العملیات �ٕالضافة ٕاىل حتدید مؤرشات الن�ا�ة، 
لق�اس وت��ع جودة ٔ�داهئا، وذ� هبدف حتق�ق فعالیة وجنا�ة ٔ�داء معل 

  .املراكز
طرف وف� یتعلق بتجوید اخلدمات املقدمة �لمس�مثر�ن واملقاوالت من 

  : املراكز اجلهویة لالس��ر، فقد معلت هذه الوزارة �ىل

ٕا�داد عرض �دید �ل�دمات املو�ة �لمس�مثر�ن واملقاوالت، وا�ي  -
یربز جماالت تد�ل املراكز وا�ٓ�ال وإالجراءات املتعلقة هبا، وكذا التدابري 

ام�ة العملیة الالزمة لتفعیلها، ٔ��ذا بعني �عتبار التوجهيات امللك�ة الس
 املتعلقة بت�س�یط املساطر والتحمك يف ا�ٓ�ال لفائدة املس�مثر�ن واملقاوالت؛
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ٕا�داد النظام ا�ا�يل �لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر وا�ي حيدد  -
 �یف�ات اش�تغالها وا�ٓ�ال املرتبطة مبعاجلة ملفات �س��ر املعروضة �لهيا؛

لزنع الصفة املادیة  ٕاعطاء انطالقة ورش ٕا�داد نظام معلومايت �دید -
�لمساطر املتعلقة �الس��ر وت�سري الولوج من طرف املس�مثر�ن واملقاوالت 
خلدمات املراكز وا�متكني من املعاجلة املندجمة �لملفات �س��ر من طرف 

  .إالدارات املعنیة
وحىت �متكن املراكز اجلهویة لالس��ر، من إالطالع مبها�ا �لشلك 

�ىل الرفع من �ع�دات  2019نص قانون املالیة لس�نة املطلوب، فقد 
ملیون  300املمنو�ة لهذه املراكز لتصل ٕاىل �الف مايل ٕاجاميل یقدر ب 

  .درمه
املتعلق ٕ�صالح املراكز  47.18وهكذا فٕان مق�ضیات القانون رمق 

اجلهویة لالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان اجلهویة املو�دة لالس��ر، وكذا التدابري 
ملوا�بة املت�ذة من طرف هذه الوزارة، تنف�ذا لهذا إالصالح، مبا يف ذ� ا

النصوص التطبیق�ة، قد اس�ت�ابت �شلك مشويل مجلیع التوصیات 
و�قرتا�ات اليت �اء هبا تقر�ر ا�لجنة املوضو�اتیة �لسمك املوقر، حول 

  .املراكز اجلهویة لالس��ر
  رتمني،حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احمل

ٕان مرشوع ٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر وا�ي مت ٕا�داده وفق 
مقاربة �شار�یة موسعة، یصب يف اجتاه �كر�س البعد اجلهوي والالمتركز 
إالداري يف ما خيص تدبري و�شجیع �س��ر، كام هيدف �ٔ�ساس ٕاىل 

اعهتا تدارك النواقص وإال�راهات اليت مت الوقوف �لهيا وٕاىل حتسني جن
وتعز�ز دورها يف حتفزي �س��ر ودمع موا�بة املقاوالت وجعل هذه املراكز 
يف هیلكهتا اجلدیدة قوة اقرتاح�ة ؤ�داة فعا� ٕاىل �انب اجلهات لتحسني 
�اذبیة ا�ال الرتايب �لجهة وتقویة التنافس�یة �ق�صادیة ��فع �الق�صاد 

وفرص الشغل، متاش�یا مع اجلهوي حنو ا�منو و�لق املزید من الرثوات 
التو�ه اجلدید القامئ �ىل اجلهویة املتقدمة، وحتق�قا �لرؤیة امللك�ة السدیدة 

  .اليت اكنت وراء ٕا�داث املراكز اجلهویة لالس��ر وٕاصال�ا
وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري وطننا، حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب 

، ؤ�قر عینه بويل عهده صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده
السمو املليك أ�مري احملبوب موالي احلسن، وشد ٔ�زره �شق�قه صاحب 
السمو املليك أ�مري موالي رش�ید و�سا�ر ٔ�فراد أ�رسة امللك�ة الرشیفة، ٕانه 

  .مسیع ا��اء وحمقق الر�اء
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل �راكته

  :الس�ید الرئ�س
  . ر احملرتمشكرا الس�ید الوز�

حيق لنا ٔ�ن �س�ل ��زتاز ٔ�نه ٔ�ول مرة �سمع ٔ�ن قطا�ا حكوم�ا یعلن 
عن جتاوبه مع مجیع توصیات ا�لجنة املوضو�اتیة يف الباب املتعلق �ملراكز 

  .اجلهویة لالس��ر
  .شكرا الس�ید الوز�ر، واللكمة ا�ٓن �لس�ید وز�ر الص�ة

  :الس�ید ٔ��س ا�اكيل وز�ر الص�ة
  .رمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا ال

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

�سعدين ٔ�ن ٔ�سامه معمك يف تفعیل هذا الورش ا�س�توري من �الل 
  .اج�ع اجللسة الس�نویة ملناقشة وتق�مي الس�یاسات العموم�ة

ٕاىل الس�یدات والسادة و�رشفين يف البدایة ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر 
املس�شار�ن احملرتمني، �اصة ٔ�عضاء ا�مو�ة املوضو�اتیة �ىل جودة التقر�ر 
واخلالصات والتوصیات اليت �اء هبا، وهذا یدل �ىل اه��م بقطاع 
اج�عي وح�وي كقطاع الص�ة، وميثل هذا �ه�م �ل�س�بة لنا حمراك قو� 

بمك من ٔ��ل حتسني اخلدمات لنكرس مزیدا من اجلهد �لعمل ٕاىل �ان 
الصحیة وتطو�رها ببالد�، وذ� ٔ�هنا ت�ٔيت يف صدارة ٔ�ولو�ت املواطنات 
واملواطنني وانتظاراهتم كذ�، وهو الهدف ا�ي لن �متكن من حتق�قه ٕاال 

�ود اكفة املتد�لني، و�ىل رٔ�سهم ٔ�ننت ؤ�نمت الس�یدات والسادة  بتظافر
  .املس�شار�ن

لسمك، و�اصة ف� یتعلق �جلزء املتعلق بتق�مي وتفا�ال مع ٔ�عضاء جم 
الس�یاسات العموم�ة املرتبطة مبنظومة الص�ة الوارد يف التقر�ر، البد من 
التذكري والت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ال�شخیص ا�ي �لص ٕالیه ا�لجنة املوضو�اتیة 

، وا�ي �متثل 2025یتطابق �شلك �بري مع �شخیص خمطط الص�ة 
  :�خلصوص يف

 1000من �نيي الص�ة للك  1.5املوارد ال�رشیة  نقص �اد يف -
مواطن،  1000للك  4.45مواطن يف �ني ٔ�ن الهدف ا�ي نصبو ٕالیه هو 

 ٕاضافة ٕاىل ٕاشاكلیة حتفزي املوارد ال�رشیة؛

ضعف املوارد املالیة، �اصة ف� یتعلق بنقص �ع�دات املالیة  -
رس مازال مرتفعا ویقدر ا�صصة �لقطاع الصحي، كام ٔ�ن إالنفاق املبارش ل�ٔ 

 ؛%25والهدف هو التخف�ض م�ه ٕاىل ٔ�قل من  %50ب�ٔزید من 

 اس�مترار النقص يف الولوج ٕاىل العال�ات؛ -

 ضعف �س�بة الولوج ٕاىل الطب�ب العام؛ -

كذ� �ا�ة العرض الصحي احلايل ٕاىل ت�ٔهیل وحسن تدبري حىت یمت  -
 جتوید اخلدمات الصحیة املقدمة �لمواطنني؛

  .والرشاكة بني القطا�ني العمويم واخلصويص تعز�ز الت�س�یق -
  حرضات الس�یدات والسادة،

بعد هذا ال�شخیص ٔ��دت وزارة الص�ة كام �اء بتفصیل يف تقر�رمك 
، �س��د �ىل م�ادئ 2025خمطط �دید �لهنوض بقطاع الص�ة يف ٔ�فق 
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وقمي �س�متراریة والقرب واملسؤولیة واحملاس�بة، والتاكفل والتضامن 
 3 أ�داء والن�ا�ة واجلودة يف اخلدمات، كام �س��د �ىل واملساواة يف

  :د�امات

ا��امة أ�وىل �متثل يف التنظمي وتطو�ر عرض العال�ات، هبدف   -
 حتسني الولوج ٕاىل اخلدمات الصحیة؛

وا��امة الثانیة �متثل يف تقویة الربامج الصحیة الوطنیة و�رامج حماربة  -
 أ�مراض؛

تطو�ر حاكمة القطاع و�رش�ید اس�ت�دام  ٔ�ما ا��امة الثالثة فهتم -
 .املوارد واس�تعاملها

ويف هذا إالطار البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن التوصیات اليت �لص ٕا�هيا 
التقر�ر د�ل �قرتا�ات �د �مة وبناءة، تتطابق ٔ��لهبا مع إالجراءات 

  .2025والتدابري املربجمة واملرتبطة ���امات الثالث �طط الص�ة 
  س�یدات والسادة املس�شار�ن،حرضات ال 

امسحو يل ٔ�ن ٔ�نتقل ٕاىل تقدمي بعض املالحظات وحتیني بعض املعطیات 
اليت وردت يف تقر�رمك، وس�ٔبدٔ� ٔ�وال �ملوارد ال�رشیة، لقد حصلت وزارة 

، وهو �دد �م 2018م�صبا مالیا �رمس  4000الص�ة كام تعلمون �ىل 
لها �دد املناصب املمنو�ة بني مقارنة مع الس�نوات املاضیة اليت �راوح �ال

  .م�صبا مالیا 2000و 1500
ف� یتعلق �لتكو�ن أ�سايس ويف ٕاطار نظام إال�ازة ماسرت دكتوراه مت 

طالب وطالبة �س� إال�ازة �ملعاهد العلیا �لمهن ا�متریضیة  2580ولوج 
معهدا، وبلغت الطاقة �س��عابیة لهذه املعاهد  23وتق�یات الص�ة و�ددها 

س�نوات من التكو�ن، كام بلغ خرجيوها  3طالبا وطالبة، مقسمة ٕاىل  6450
  .خرجيا 3288

وجتدر إالشارة ب�ٔنه يف جمال ضبط التكو�ن املهين مت ف�ح معاهد التكو�ن 
طالب وطالبة من  260شهدت ولوج  8املهين يف املیدان الصحي، و�ددها 

�لمرىض ذات مسا�د معاجل من ٔ��ل توفري �ال�ات ٔ�ساس�یة  200ب�هنم 
  .بعد ٕا�ساين و�مكیيل ملسار العالج

ومن �انب �ٓخر، من ٔ��ل اس�تقطاب أ�طباء املتخصصني �لعمل 
جبهات اليت تعاين من خصاص وفق رشوط حمفزة و�رشاكة مع اجلهات، مت 

واملتعلق بوضع أ�طباء  2015ینا�ر  20بتارخي  2.12.507ٕاصدار املرسوم 
واليت تل��ٔ من �ال� وزارة الص�ة عن وأ�طباء أ�س�نان �لقطاع اخلاص 

طریق التعاقد مع ٔ�طباء �امني م�خصصني ٔ�و ٔ�طباء ٔ�س�نان من القطاع 
اخلاص ٕاىل مزاو� �نهتم لفرتة زم�یة حمددة �ملؤسسات �س�شفائیة اليت 
حتدد بالحئة بواسطة قرار �لس�ید وز�ر الص�ة، ٕاضافة ٕاىل السعي ٕاىل 

  .الش�به طبیة احملا� �ىل التقا�داس��ر كفاءات أ�طر الطبیة و 
  حرضات الس�یدات والسادة،

ف� یتعلق بتعز�ز العرض �س�شفايئ، فقد مت ٕاجناز مجمو�ة من 

املشاریع �س�شفائیة اليت مشلها خمطط معل الوزارة الهادف ٕاىل ٕا�داث 
  .رس�ر �شمل مجیع الرتاب الوطين �ك�ف�ة �اد� وم�وازنة 9267

مؤسسات  10غیل �الل الس�نوات أ��رية ويف هذا الصدد مت �ش 
مؤسسة اس�شفائیة  52رس�ر �دید، كام تو�د  950اس�شفائیة وٕا�داث 

  :رس�ر �دید يف طور إالجناز من ٔ�مهها 6000مبا یقرب 

 رس�ر؛ 771بناء مركز اس�شفايئ �امعي بطن�ة،  -

 بناء مركز اس�شفايئ �امعي �لعیون؛ -

 بناء مركز اس�شفايئ �امعي ب�ٔاكد�ر؛ -

 اء مركز اس�شفايئ �وي �دید �لكممي؛بن -

 ٕا�ادة بناء املس�شفى اجلهوي موالي یوسف �لر�ط؛ -

 بناء مركز اس�شفايئ ٕاقلميي �حلس�مية؛ -

وكذ� �لفق�ه بنصاحل بناء مركز اس�شفايئ ٕاقلميي �دید ب�رة  -
 ؛و�مخل�سات

 بناء مس�شفى �خ�صاصات بتطوان؛ -

 بناء مس�شفى ٕاقلميي �لق�یطرة؛ -

 ملركز �س�شفايئ إالقلميي �لناظور؛بناء ا -

 مس�شفى التخصصات �سلوان؛ -

 بناء مركز �س�شفايئ إالقلميي ��ریوش وٕ�قلمي تنغري؛ -

 بناء مس�شفى لٔ�مراض النفس�یة �لق�یطرة؛ -

 بناء مس�شفى أ�مراض النفس�یة ب�ٔاكد�ر؛ -

بناء املصل�ة د�ل أ�مراض النفس�یة �ملس�شفى إالقلميي كذ� �لك  -
 �زاكن ولكممي واجلدیدة وخریبكة؛من إ 

مس�شفى �لقرب �لك من  21ٕاضافة ٕاىل مواص� ٔ�شغال بناء  -
الریصاين وفك�ك و�لس�ت ؤ�حفري وبوملان وبوسكورة وٕامزورن وجرف 
املل�ة والقرص الك�ري والقرص الصغري ؤ�یت ور�ر وبنقر�ش وم�ضار وزایو 

�د وس�یدي یوسف و�مس�نا وت�سة وس�یدي حيىي ؤ�رفود وٕام�تانوت وحملام 
 بنعيل، ومرا�ش؛

كذ� كام �شهد مجمو�ة من املراكز �س�شفائیة انطالق ا�راسات  -
  .رس�ر �دید 1913ٕال�داث 

  حرضات الس�یدات والسادة، 
ٔ�ما �ىل مس�توى ٕاصالح التغطیة الصحیة اليت تعتربها وزارة الص�ة 

، ح�ث 2025ٔ�ولویة اج�عیة كام یت�ني ذ� من �الل خمطط الص�ة 
عمل �ىل مواص� توس�یع التغطیة الصحیة ل�شمل ف�ات املهنیني والعامل ت

  .املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا
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ويف هذا إالطار رشعت بعض القطا�ات احلكوم�ة يف ال�شاور مع 
الف�ات السوس�یو �نیة بغیة ٕاكامل النصوص التطبیق�ة، وذ� يف ٔ�فق 

، ومع �2019س�تفادة من هاذ التغطیة ق�ل ممت ٕاصدار ٔ�وىل بطاقة 
�نطالق الفعيل لتغطیة الصحیة ل�شمل العامل املس�تقلني الغري ٔ�جراء من 

% 90املتوقع ٔ�ن تصل �س�بة الساكنة اليت تتوفر �ىل تغطیة حصیة ٔ�كرث من 
  .2021يف ٔ�فق 

ٕاصدار مرسوم حتت وخبصوص التغطیة الصحیة لفائدة الطلبة فقد مت 
یتعلق مبعاجلة إالشاكلیات القانونیة واملسطریة والتق�یة اليت  2.18.513رمق 

ٔ�ظهرهتا ٔ�و ٔ�ظهرها تطبیق بعد مواد املرسوم القدمي واليت من انعاكساهتا 
ضعف ٕاق�ال الطلب �ىل �خنراط يف نظام الت�ٔمني إالج�اري، ح�ث 

م�خرط وس�یزتاید العدد من املؤكد يف  77000وصلنا ا�ٓن �ٔكرث من 
  .وات املق��الس�ن

ويف ٕاطار ٕاصالح حاكمة م�ظومة امحلایة �ج�عیة �ملغرب وٕارساء 
جلن موضو�اتیة من ب�هنا جلنة مقاربة  4قوا�د لق�ادهتا وحاكمهتا، مت ٕا�داث 

  .�س�هتداف وكذ� جلنة موضو�اتیة �لتغطیة الصحیة �رئاسة وزارة الص�ة
مفن الواجب إالشارة ٕاىل  وف� یتعلق �لشق املرتبط �لس�یاسة ا�وائیة،

ٔ�ن الوزارة اخنرطت فهيا م�ذ البدایة، ح�ث ٔ�هنا جعلت أ�دویة يف صلب 
اه�ماهتا، ويف هذا الس�یاق وجب التذكري ٔ�ن الوزارة تعمل �اهدا من 
�الل خمطط معلها �ىل توس�یع الحئة أ�دویة املعوض عهنا، حبیث انتقلنا 

الیا، ف� ميثل ٔ�كرث من دواء � 4200ٕاىل  2006دواء س�نة  1000من 
من أ�دویة املرخص لها يف السوق الوطين، دون ٕاغفال كذ� معل % 60

وذ� عن طریق توس�یع الحئة الوزارة �ىل �سهیل ولوج املؤم�ني لٔ�دویة، 
 le(أ�دویة املق�ول حتملها من طرف الصیدلیات يف ٕاطار الثالث املؤدي 

tiers payant (املربمة بني ممثيل الصیاد�  وذ� �رب جتدید االتفاق�ة
  .والهیئات املد�رة لنظام التغطیة الصحیة

اس�تفاد مؤمين نظام الت�ٔمني إالج�اري أ�سايس عن املرض من إالعفاء 
الباهظة ا�مثن  من �س��ق املصاریف املتعلقة �ق�ناء بعض مش�تقات ا�م

قعت يف واملوصوفة يف ٕاطار العال�ات املتنق�، وذ� �رب اتفاق�ة وطنیة و 
ٕ�رشاف الواك� الوطنیة �لت�ٔمني الصحي والهیئات املد�رة  2018ٔ�كتو�ر 

  .لنظام الت�ٔمني إالج�اري عن املرض واملركز الوطين لت�اقن ا�م
هذا و�لنظر �لواقع املتصا�د لٔ�دویة �ىل التواز�ت املالیة �لصنادیق، 

ة من ممثلني فقد مت ٕا�داث جلنة �اصة بتعز�ز ماكنة ا�واء اجلن�س، مكون
عن وزارة الص�ة، وزارة �ق�صاد واملالیة والهیئات املد�رة والهیئات 
الوطنیة لٔ�طباء والصیاد� ؤ�طباء أ�س�نان، حبیث ٔ�نیط هبا ٕا�داد �ر�مج 
معل وطين حيدد التدابري وإالجراءات الرضوریة لتعز�ز ماكنة ا�واء 

  .اجلن�س
 یتعلق �ٔ�دویة، لتحسني و�سعى الوزارة كذ� من �الل خمططها، ف�

الولوج ٕا�هيا كذ� بتحسني الرتسانة القانونیة وتنف�ذ الس�یاسة ا�وائیة 

وت�ٔهیل البحث البیو طيب والت�ارب الرس�ریة ووضع نظام معلومايت وتعز�ز 
التف��ش الصیديل، ٕاضافة ٕاىل مجمو�ة من إالجراءات اليت س�شجع الصنا�ة 

اجلن�سة وأ�دویة البیولوج�ة، كام مقنا بذ� الوطنیة لٔ�دویة، أ�دویة كذ� 
  .مؤخرا �ف�تاح ٔ�ول و�دة لصنا�ة أ�دویة البیولوج�ة املضادة �اء الرسطان

  حرضات الس�یدات والسادة،
تعترب الربامج وا�ططات الصحیة �لوقایة وحماربة أ�مراض سواء 

روافع أ�ساس�یة الساریة ٔ�و الغري الساریة ٔ�و املرتبطة �لعوامل البی��ة من ال
  .�لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة

ٕان وزارة الص�ة تعمل �ادة من ٔ��ل التكفل �ٔ�مراض املزم�ة ٔ�و الغري 
الساریة واليت س�تؤ�ر سلبا �ىل حصة املواطن و�ىل مردودیته و�ىل اق�صاد 
البالد، م�ل مرض السكري ؤ�مراض القلب والرشایني ؤ�مراض الرسطان 

س�نان، كام جيب التنویه مببادرة الكرامة اليت �اءت تتوجيا ؤ�مراض الفم وا�ٔ 
�لربامج �س�تع�الیة الشام� لتعز�ز الر�ایة �ملرىض النفس�یني وحامیة 
  .حقوقهم إال�سانیة أ�ساس�یة وٕا�ادة ٕادما�م يف حمیطهم �ج�عي وأ�رسي
 ف� یتعلق بتعز�ز الوقایة وماكحفة أ�مراض الساریة، هناك الرب�مج

 412000مهت تغطیة  2017الوطين حملاربة الس�یدا وإالجنازات س�نة 
خشص بواسطة �دمات الوقایة من بني الف�ات ا�ٔكرث عرضة خلطر إالصابة 
�لفريوس، توس�یع نطاق اس�شارة واخ�بار فريوس نقص املنا�ة لیصل 

امرٔ�ة �امل، ز�دة تغطیة ال�ساء احلوامل بعالج املضاد  200000
�لوقایة من % 65ب�س�بة ) les antirétroviraux(هقریة �لفريوسات الق 

اخ�بار فريوس  80000انتقال هذا الفريوس من أ�م ٕاىل الطفل، ٕ�جراء 
مرض فريوس نقص املنا�ة مبضادات  12300نقص املنا�ة ال�رشي، تغطیة 

من املصابني هبذا % 80الفريوسات القهقریة ومقع امحلو� الفريوس�یة ل 
  .الفريوس

-2017علق مب�اربة داء السل، مت �شف و�شخیص �الل ف� یت
مریضا مصا� �لسل جبمیع ٔ�شاك�، �شف  31419حوايل  2018

مریض مصاب مبرض السل املقاوم لٔ�دویة، توفري الر�ایة  217و�شخیص 
خشص �لفحص  �270000ا� �دیدة، اس�تفادة  31542ا�انیة وم�ابعة 

�ا� من  1303لوطنیة مع اك�شاف الرس�ري وإالشعاعي يف ٕاطار امحل� ا
  .السل �ل�س�بة لٔ�ش�اص ا��ن یعانون من خطر �بري

من مرىض السل % 47اخ�بار فريوس نقص املنا�ة ال�رشیة عند 
مراكز ب�ٔ�زة �لتصو�ر �ٔ�شعة  8ومتدید الر�ایة الصحیة عن طریق جتهزي 

  .الرمقیة واق�ناء و�دات ٔ�شعة م�نق�
�ا� من �االت  1617ا�، مت معاجلة جمانیة ل ف� یتعلق ��هتاب الس�

  .ٔ�لف جر�ة من ا�لقاح ر�عي التاكفؤ 120ا�هتاب الس�ا� واق�ناء 
ٔ�ما ف� یتعلق �لرب�مج الوطين حملاربة ا�هتا�ت الك�د الفريوس�یة 

)Hépatites C et B ( وكذ� تطو�ر الربوتو�ول اخلاص �ملسح الوطين
فرقة من احملققني  17الك�د الفريوس�یة، تدریب  لالن�شار املصيل ال�هتا�ت
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مسا�د �لمختربات ا��ن س�شار�ون يف تنف�ذ املسح، وا�ٓن  70املیدانیني و
راه اح�ا يف أ�س�بوع الثاين من هاذ املسح �ش ميكن ننطلقو يف ٕاسرتاتیجیة 

  .وطنیة حملاربة ا�هتاب الك�د
طو�ر دلیل �لتكفل مجع البیا�ت كذ� �لتنف�ذ من ق�ل الفرق وس�مت ت

��هتاب الك�د الفريويس وٕاطالق الرب�مج الوطين ٕان شاء هللا ا�ي س�هيم 
  .لك الف�ات املعنیة بذ�

�ا� من داء  8400الرب�مج الوطين حملاربة ا�ل�شامنیا، التكفل ب 
ا�ل�شامنیا خمتلفة �رب �زوید مراكز الر�ایة الصحیة �لعالج الرضوري 

)glucantime (،كذ� املرمه د�ل اجل� املضاد احلیوي، تق�مي  والیود
�ر�مج حماربة داء ا�ل�شامنیا الوطين، تنف�ذ خطة معل د�ل التدبري املندمج 

درمه لوزارة  �1.400.000ف�اللت مع توفري - حملاربة النواقل مبنطقة در�ة
  .انتظار دمع أ�قالمي أ�خرى يف هذه املنطقةا�ا�لیة ٕالقلمي الراش�یدیة يف 

وزارة الص�ة  ، �ش�تغل)السل(الرب�مج الوطين �لوقایة وحماربة داء 
�ىل املراق�ة والتكفل �ملرىض املصابني �لرسطان يف مجیع ٔ�حناء اململكة، 

  .بتوفري وتقریب و�سهیل ولوج املرىض �لمؤسات ال�شخیصیة والعالج�ة
مركز  39ف� یتعلق ٕ�سرتاتیجیة الكشف املبكر، مت بناء وجتهزي 

رجعي �لكشف املبكر عن رسطان الثدي وعنق الرمح ٕاىل �ایة هنایة م
  .و�دة م�نق� �لكشف املبكر 11و�لق  2018

 10ف� یتعلق ٕ�سرتاتیجیات الال مركزیة التكفل �شخیصا و�ال�ا، 
مراكز �ویة لعالج الرسطان ومراكز كذ� �لقرب لعالج الرسطان �لك 

ا�ت املبیض والرمح �ملراكز من الناظور وو�دة وقطبني لعال�ات رسط
�س�شفائیة �لر�ط وا�ار البیضاء ومصلحتني ٔ�مراض ا�م و�مل أ�ورام 
يف جمال طب أ�طفال �لك من الر�ط وا�ار البیضاء وكذ� �ملراكز 
�س�شفائیة اجلامعیة بفاس، مرا�ش وو�دة ومصلحتني �لعالج الكميیايئ 

  .�لقرب
ة من املرىض يف ٕاطار نظام املسا�دة الطبیة ولضامن التكفل هباته الف�

ختصص % 100دا�ل املراكز اخلاصة بعالج الرسطان ب�س�بة " رام�د"
ملیون درمه س�نو� لرشاء أ�دویة، ولقد مت  100الوزارة م�لغا مالیا یفوق 

  .2018ٔ�لف �ا� رسطان �لك ٔ�شاك� �الل س�نة  250التكفل مبا یناهز 
�ایة امللطفة دا�ل املراكز �س�شفائیة ف� یتعلق ٕ�سرتاتیجیة الر 

ومؤسسات العال�ات أ�ولیة ودا�ل املنازل لتحسني نوعیة ح�اة املرىض 
 480ؤ�رسمه، كام مت �ه�م كذ� �لتكو�ن والتكو�ن املس�متر ا�ي مه 

  .من �نيي الص�ة 5000طب�ب و
   حرضات الس�یدات والسادة،

وماكحفة داء السكري مت الكشف ف� یتعلق �لرب�مج الوطين �لوقایة 
ٔ�لف خشص ووضع نظام املعلومات املتاكمل  500عن داء السكري عند 

  .�اء السكري وارتفاع ضغط ا�م وكذ� تدریب �نيي الص�ة
ف� یتعلق �ٔ�مراض �ري الساریة وتعز�ز التد�ل من ٔ��ل حمار�هتا �رب 

قلیة وماكحفة إالدمان مجمو�ة من الربامج وإالجراءات يف جماالت اكلص�ة الع 
والربامج الوطنیة �لوقایة والس�یطرة �ىل ٔ�مراض القلبیة الو�ائیة �ٕالضافة ٕاىل 
الرب�مج الوطين لص�ة الفم وأ�س�نان وكذا تعز�ز التحس�س والوقایة 

  .واالتصال يف جمال حصة الفم وأ�س�نان
بیة، قاف� ط  282وف� یتعلق بتعز�ز الص�ة املتنق� مت تنظمي ٔ�زید من 

اس�شارة  10438ٔ�لف حفصا طبیا و 295مت �ىل ٕا�رها تقدمي ما مجمو�ه 
 4000تد�ال جراح�ا و 421اس�شارة طبیة م�خصصة و 5720طبیة �امة 

  .تصو�را ٕاشعاعیا 3000حتلیال بیولوج�ا و
�ات اليت ت�ٔيت يف فرتة الربد،  7ٕاقلمي،  28مك اس�هتدفت معلیة ر�ایة 

 163رة م�دانیة �لو�دات الطبیة وتنظمي ز� 4248مت ٕاجناز من �اللها 
قاف� طبیة م�خصصة، كام مت ٕاطالق �دمات �س�شارة الطبیة عن بعد 

(la télémédecine)   مراكز يف زاویة  6املناطق القرویة، بدٔ�� ب لفائدة
موقع ٕان شاء  30س�تذهب املر�� الثانیة ٕاىل  ٔ�ح�صال وب�ٔنفكو وٕ�ملش�یل،

صل ق�ل هنایة س�نة ٕاىل تعممي تق�یة التطب�ب عن ، وس�ن2019هللا مع بدایة 
  .جام�ة قرویة مت حتدیدها مكناطق حتظى �ٔ�ولویة 160بعد ل�شمل حنو 

ومن �انب �ٓخر، ويف ٕاطار اس�تكامل التدابري املت�ذة لتحسني التكفل 
املس�تع�الت الطبیة ق�ل �س�شفائیة و�س�شفائیة، معلت الوزارة �ىل 

، و�ر�كز �ىل 2021-2019املس�تع�الت الطبیة وضع خمطط �رسیع ت�ٔهیل 
  : حماور 4

 �SAMUس�مترار يف تطو�ر مصاحل املسا�دة الطبیة املس�تع��  -
 ؛SMURواملصاحل املتنق� املس�تع�� يف إالنعاش الطيب 

 ت�ٔهیل مصاحل املس�تع�الت الطبیة �س�شفائیة؛ -

�رشیة تطو�ر مسا� املس�تع�الت املتخصصة وتعز�ز وحتفزي املوارد ال  -
 .العام� يف جمال املس�تع�الت الطبیة

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ٔ�طلقت وزارة الص�ة مجمو�ة من �سرتاتیجیات واخلطط ل�رسیع 
خفض وف�ات أ��ات و�دیيث الوالدة، وحقق بذ� �اللها املغرب 
ٕاجنازات هامة، �متثل يف حتسني مؤرش وف�ات أ��ات حسب املسح 

 112، ح�ث اخنفض من 2018ل الساكن وحصة أ�رسة س�نة الوطين حو 
�ا� وفاة ٔ�ي  72ٕاىل  2010والدة ح�ة س�نة  100000وفاة لٔ��ات للك 

، كام جسلت ٔ�یضا �س�بة وف�ات املوالید اجلدد اخنفاضا �ام %38ب�س�بة 
للك  2018س�نة  13.56ٕاىل  2010س�نة  21.7ح�ث اخنفضت من 

  .%35فاض ب والدة ح�ة، ویقدر هذا �خن 1000
 %77كام عرف مؤرش مراق�ة امحلل ارتفا�ا ملحوظا ح�ث انتقل من 

س�نوات وارتفاع �س�بة الوالدة �ملصاحل الصحیة من  7يف ظرف  %88ٕاىل 
س�نوات، وذ� من �الل مجمو�ة من إالجنازات  �7الل  %86ٕاىل  73%
  :ك
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جمانیة العال�ات اخلاصة �لوالدة و�دیيث الوالدة وحتسني ظروف  -
تق�ال ال�ساء احلوامل وحتسني م�ابعة امحلل والوالدة ؤ��س�نة مصاحل اس� 

 ز�رات ما بعد الوالدة؛ 3ز�رات ما ق�ل الوالدة و 4الوالدة وتنظمي 

توفري معدات التولید بدور الوالدة وس�یارات إالسعاف  -
 وإال�كوغراف�ا؛

 توفري مس�تلزمات الوالدة الق�رصیة؛ -

 توفري أ�دویة احلیویة؛ -

ط �لتكو�ن املس�متر لفائدة �نيي الص�ة، مع ٕاعطاء ووضع خمط -
انطالق و�رش �سرتاتیجیة الوطنیة �ل�د من وف�ات ومراضة أ��ات 

، مع تنف�ذ نظام املراق�ة وف�ات 2021-2017واملوالید اجلدد املمكن تفادهيا 
أ��ات عند الوالدة وٕارشاك امجلعیات العلمیة وا�متع املدين يف تعز�ز حصة 

م وتوس�یع مفهوم دار أ�مومة وتعز�ز الرتبیة الوالدیة وٕاجراء مسح وطين ا�ٔ 
لتق�مي جودة اخلدمات والعال�ات الصحیة املقدمة لٔ�م واملولود يف 
املس�شف�ات اجلهویة إالثين عرش مع موا�بة اجلهات ٕال�داد خمططات 
�س�ت�ابة لتحسني جودة اخلدمات والعال�ات املقدمة لٔ�م واملولود �ىل 
مس�توى املس�شف�ات اجلهویة، وذ� ٕ�رشاك مجیع الفا�لني يف جمال حصة 
أ�م واملولود و�ع�د مقاربة شام� وبني قطاعیة، ومكر�� ٔ�وىل س�مت تعمميه 

 �ىل �يق املس�تو�ت �س�شفائیة ٕان شاء هللا إالقلميیة؛
مث كذ� ف� خيص ر�ایة املوالید اجلدد �اصة ما �سمیه �خلدج، مت 

�شاء و�دات �ویة �لعنایة املركزة لٔ�طفال �دیيث الوالدة وضامن توفري إ 
املعدات املطلوبة، مما س�یقلص من �كتظاظ �ىل مس�توى املراكز 

 اجلامعیة؛
�كو�ن ٔ�طباء أ�طفال وتوفري نظام حراسة �لتكفل حبدیيث الوالدة يف 

�ل الو�دات اجلهویة وٕاخضاع لك املوالید لفحص طيب بعد الوالدة وق 
  .مغادرهتم لب��ات الوالدة

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
وف� خيص حتسني حاكمة املنظومة الصحیة، متك�ت وزارة الص�ة ويف 

من تفعیل مجمو�ة من إالجراءات سامهت  2025ٕاطار تفعیل خمطط الص�ة 
يف حتسني بعض املؤرشات وأ�رقام الواردة يف تقر�رمك، ؤ�خص ���ر 

، ح�ث 2018نف�ذ املزيانیة اليت شهدت حتس�نا �بريا �رمس س�نة مؤرشات ت 
املعدات والنفقات  بفصلوصلت �س�بة ٔ�داء النفقات امللزتم هبا اخلاصة 

  %.99ا�تلفة حوايل 
ٔ�ما يف ما خيص �س�بة أ�داء مبا فهيا �ع�دات املر�� اخلاصة بفصل 

لوزارة الص�ة ، وهذا رمق ق�ايس ب�س�بة %�75س��ر، فقد وصلت ٕاىل 
  .ورمبا نضايه مجمو�ة من القطا�ات يف هاته املس�ٔ�
 331ملیار و 16، 2019كام شهدت مزيانیة وزارة الص�ة �رمس س�نة 

، س�متكن من �رسیع 2018مقارنة مع س�نة % 10.42ملیون �ز�دة قدرها 

وترية ٕاجناز واس�تكامل املشاریع �س��ریة، وتوفري التجهزيات املناس�بة، 
ل�س�بة �لمشاریع املندر�ة مضن اتفاق�ة رشاكة املوقعة يف حرضة �اصة �

صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، وت� املس�تف�دة من ا�متویل 
  .ٔ�و ا�مع اخلار�

كام س�متكن ٔ�یضا من ٕاجناز املشاریع املدر�ة يف �ر�مج ت�ٔهیل الب��ات 
نظام املسا�دة الطبیة  التحتیة والتجهزيات الصحیة يف ٕاطار موا�بة تعممي

وت� املندر�ة يف �ر�مج تقلیص الفوارق ا�الیة و�ج�عیة �لعامل 
  .القروي

وخبصوص اخلریطة الصحیة، ومن ٔ��ل ضامن عرض حصي �ادل یوا�ب 
�اج�ات وم�طلبات املواطنني مبختلف مدن ؤ�قالمي اململكة، فقد قامت لك 

ا اجلهویة لعرض العال�ات �شلك املد�ر�ت اجلهویة �لص�ة ٕ��داد خمططاهت
�شاريك، اليشء ا�ي مكن من توفري قا�دة بیا�ت �لمشاریع حول العرض 

خمططات �ویة لعرض  6ولقد متت املصادقة �ىل . الصحي �لك �ة
  .ٕان شاء هللا يف طور املصادقة 6العال�ات و

 - كام تعلمون  - �ىل مس�توى تعز�ز الرشاكة والتعاون، وضعت اململكة 
وم �القات التعاون والرشاكة املتطورة يف صلب الرها�ت ا�ولیة الی

الكربى، وذ� من �الل اع�د س�یاسة �ارج�ة ت�سم ب�ٔمهیهتا وٕا�ادة 
  .ت�ٔهیلها يف ظل التحوالت امل�سار�ة �ىل الصعید�ن إالقلميي والعاملي

وف� یتعلق �لس�یاسة إالفریق�ة، وم�ذ انضامم املغرب لٕالحتاد إالفریقي، 
شار�ت وزارة الص�ة يف أ��شطة الصحیة لهاذ املنظمة، والس�� من �الل 
املشاركة يف أ��شطة املتعلقة �ملركز إالفریقي �لمراق�ة والوقایة من 

  .أ�مراض، �ٕالضافة ٕاىل ت� املتعلقة ٕ��شاء الواك� إالفریق�ة لٔ�دویة
اع الصحي، ومن �ة، ويف ٕاطار تعز�ز إالطار ال�رشیعي والتنظميي �لقط

املتعلق بنظام الت�ٔمني إالج�اري أ�سايس  98.15القانون رمق فقد مت ٕاصدار 
اخلاص بف�ة املهنیني و�لعامل املس�تقلني وأ�ش�اص الغري أ�جراء، كام مت 

، مهنا املرسوم 2018قرار وزار� �الل س�نة  27ٕاصدار مخسة مراس�مي و
و�ة ٔ�خرى من ومجم )la télémédecine(اخلاص �لتطب�ب عن بعد 

  .مدونة الصید� مبثابة 17.04القانون املراس�مي هتم 
كام ٔ�ن وزارة الص�ة تويل ٔ�مهیة �اصة لت��ع تنف�ذ ٕاسرتاجتیهتا القطاعیة 

  .�رب تعز�ز �ٓلیات الرقابة والت��ع
ويف هذا الصدد وانطالقا من أ�هداف إالسرتاجتیة وا�ٓلیات اليت 

املتعلق بتحسني احلاكمة، نذ�ر ب�ٔن ، يف احملور 2025تضمهنا خمطط الص�ة 
عرفت قفزة نوعیة يف ما خيص تطو�ر التنظمي الهیلكي  2018س�نة 

�لمف�ش�یة العامة لت�سري اخنراطها يف مسلسل اجلهویة املوسعة، وكذا تدعمي 
ويف هذا . قدرات ٔ�طر التف��ش يف جمال املراق�ة ؤ�یضا يف جمال �ف��اص

  :2018الصدد �شري ٕاىل ٔ�نه مت �الل 

�مة تف��ش، مهت خمتلف الهیالك إالداریة من ٕادارات  81ٕاجناز  -
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مؤسسة حصیة  16مركزیة، �ویة، ٕاقلميیة ومؤسسات حصیة �ٕالضافة ٕاىل 
 �اصة؛

ت��ع تزنیل التوصیات الصادرة عن هیئات الرقابة املتنو�ة اليت  -
خضعت لها مصاحل املؤسسات الصحیة اك�لس أ��ىل �لحسا�ت 

 عامة �لاملیة وكذا التف��ش ا�ا�يل �لوزارة؛واملف�ش�یة ال

تنف�ذ وت��ع وتزنیل الربامج اليت اخنرطت فهيا وزارة الص�ة يف ٕاطار  -
 تنف�ذ إالسرتاجتیة الوطنیة ملاكحفة الفساد؛

تدعمي الت�س�یق والتعاون مع مؤسسات احلاكمة والهیئة املركزیة  -
 �لزناهة والوقایة من الرشوة ومؤسسة الوس�یط؛

ور التف��ش والرقابة �س�تكامل ٕا�داث مف�ش�یات �ویة تعز�ز د -
 م�سقا �و� �لتف��ش؛ �12لص�ة �اكفة �ات اململكة، ح�ث مت تعیني 

ؤ��ريا، تدعمي قدرات هیئات التف��ش، معلنا �ىل ق�ام تنظمي دورتني  -
�كوین��ني يف جمال التف��ش وكذا يف جمال �ف��اص لفائدة ٔ�عضاء 

صیص مجمو�ة من املناصب املالیة �لمف�شني �ىل التف��ش، ٕاضافة ٕاىل خت 
مس�توى وزارة الص�ة �ملف�ش�یة العامة وكذ� �ىل مس�توى املف�ش�یة د�ل 

  .مد�ریة الصیدلیة وأ�دویة
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

يف أ��ري البد من التعبري عن لك التقد�ر �لتعبئة امجلاعیة والعمل 
اح مشاریع إالصالح املف�و�ة �لقطاع، مع تقدمي ا�ؤوب ملهنيي الص�ة ٕالجن

الشكر كذ� لاكفة الرشاكء من م�تخبني وجممتع مدين وقطاع �اص 
  .وم�ظامت دولیة

كام البد من التنویه �ملوا�بة املس�مترة �لس�یدات والسادة املس�شار�ن 
احملرتمني، ودمعهم املطرد لعمل وزارة الص�ة ومسامههتم القمية يف تعز�ز 

إالصال�ات الهامة اليت �شهدها القطاع الصحي ببالد�، مما �سامه يف  رصح
حتسني ٔ�داء الوزارة والريق ب�ٔدوارها �ج�عیة حتت الق�ادة الرش�یدة 

  .لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ن �لس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل اللكمة ا�ٓ 
  .والبحث العلمي

الس�ید محمد الغراس اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين 
  :والتعلمي العايل والبحث العلمي امللكف �لتكو�ن املهين

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  س�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ال 
مسحو لیا غنتلكم يش شویة �شویة، الوضع د�يل الصحي ما ت�سمحش 
لیا نغوت، ٔ�نين يف أ�ول، �ري ٕاىل امسحتو الوضع د�يل الصحي ما 
ت�سمحش لیا نغوت، ولكن �ادي هنبط عند م�كرو �ش ن�سمع يش 

  .شویة
  ...یعين يف أ�ول

  :الس�ید الرئ�س
  وز�ر،الس�ید ال

تنطلبو من الس�ید الوز�ر ا�يل �ىل التلیفون د�لو مشعول یطفي �لینا 
  .بورطابل، قلیل من ��رتام لهاذ ا�لس، تفضل الس�ید الوز�ر

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :العايل والبحث العلمي امللكف �لتكو�ن املهين

قدم طبعا بدوري �لشكر �مو�ة العمل املوضو�اتیة ٔ�وال ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ت
�لك مكو�هتا �ىل ا�هودات املبذو� لتق�مي �انب من الس�یاسات العموم�ة، 
كام ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه �روح الرشاكة البناءة واملوا�بة املنتظمة من �ن جملسمك 

  .املوقر لقضا� الش�باب و�اصة الرتبیة والتكو�ن
  ر�ن احملرتمني،الس�یدات والسادة املس�شا

ٔ�� خفور وسعید الیوم ٔ�ين غنقدم قداممك حصی� مر�لیة لقطا�ات 
الرتبیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل، وذ� تفا�ال مع �الصات مجمو�ة 

  . العمل املوضو�اتیة ومدا�الت خمتلف الفرق
، 2030-2015طبعا متاش�یا مع ٔ�هداف الرؤیة إالسرتاتیجیة لٕالصالح 

ل، الس�ید وز�ر الص�ة اكن ت��لكم ق�ای� ؤ�� ق�ل ما نبدا ق�ل ما �مك
العرض د�يل بغیت �ري نعطي وا�د إالشارة �مة ٔ�نه �لكم �ىل النقص من 
�س�بة الوف�ات �ى ال�ساء احلوامل، فلك س�نة ز�دة يف الرتبیة فه�ي 

من �س�بة الوف�ات ال�ساء احلوامل كذ� فالرتبیة % 20ت��قص ب 
ها دورها يف لك يشء، سواء يف الص�ة اجلسدیة ٔ�و ال والتكو�ن طبعا ل 

  .حىت الص�ة النفس�یة والروح�ة ٔ�ي مواطن
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة، 
 �399سعدين ٔ�ن ٔ�تقامس معمك بعض املعطیات، فقد مت ٕا�داث 

دا�لیة، كام متت �رجمة  149مدرسة جام�اتیة و 39مؤسسة تعلميیة ٕاضاف�ة، 
، ومت توظیف 2019دا�لیة س�نة  35ة �دیدة، مؤسس 137هذه الس�نة 

، وذ� موا�بة �لعرض املدريس 2018-2016مدرس بني س�يت  70000
املوسع، كام مت ٕایالء ٔ�مهیة قصوى ��مع �ج�عي، وذ� تنف�ذا �لتوجهيات 

 4.365.558امللك�ة السام�ة، مفبادرة ملیون حمفظة عرفت اس�تفادة 
، كام مت 2015- 2014ع املومس ا�رايس �ملقارنة م %16مس�تف�د �ز�دة 

من �دد املس�تف�د�ن من ا�ا�لیات �ملقارنة مع نفس الفرتة،  %20الرفع ب 
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مس�تف�د من النقل املدريس، ٔ�ي �ز�دة  240209وبلغ �دد املس�تف�د�ن 
�ملقارنة مع نفس الفرتة، كام عرفت الرفع من القمية الیوم�ة �لمنح  279%

  .�ملقارنة مع الس�نة الفارطة %63طامع ب�س�بة ا�صصة ��ا�لیات وامل
فكام تعلمون، الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ف�حسني �ٓلیات 
اس�هتداف �ر�مج ت�سري ��مع املايل لٔ�رس من �الل اع�د معیار بطاقة 

تلمیذة وتلمیذ  1.200.000الرم�د، اليشء ا�ي جعل ا�ٓن ٔ�نه �س�تفدو 
  .2016-2015الز�دة �ملقارنة مع د�ل  %183ٔ�ي ب�س�بة 

هذه الربامج هذه لكها اكنت عندها نتاجئ يف احلني، حبیث ٔ�هنا نقصت 
كام نقصت يف  %�0.6س�بة �نقطاع يف ا�راسة يف �بتدايئ ٕاىل 

  .يف الثانوي الت�ٔهیيل يف نفس الفرتة% 9.1وٕاىل % 10.7إال�دادي ٕاىل 
 أ�ويل بصف�ه الضامن لتاكفؤ هذا ؤ�ولت الوزارة اه�ما �بريا �لتعلمي

الفرص، اح�ا كنعرفو ب�ٔن أ�طفال فاش �ید�لو �لتعلمي أ�ويل تیكون عندمه 
فرص �برية ٔ�هنم �س�مترو وما �كو�ش وا�د �نقطاع عن ا�راسة، لهذا ف 

 5826قسم �دید اكنو هذه الس�نة وتربجمت  2283طفل ٕاضايف  50000
طفل ٕاضايف من  �120000متكني  2019جحرة دراس�یة �الل س�نة 

  .�لت�اق �لتعلمي
طبعا كنعرفو ب�ٔن املساواة س��حقق كذ� ��متیزي إالجيايب �لعامل القروي 
ولٔ�وساط الش�به حرضیة واملناطق ذات اخلصاص، �لام ٔ�ن نصف 

من مجموع ا�ا�لیات % 60املؤسسات التعلميیة يه يف العامل القروي، و
مؤسسة دا�لیة  25لعام عرف ٕا�شاء تتوا�د كذ� �لوسط القروي، هذا ا

من املس�تف�دات من معلیة ملیون % 63مهنا �لعامل القروي، و �23دیدة 
  .من املس�تف�دات من �ر�مج ت�سري مه من العامل القروي% 80حمفظة و

ٔ�ما ف� یتعلق بت�ٔمني احلق يف ولوج الرتبیة والتكو�ن لٔ�ش�اص يف 
ار تنظميي وب��وي لت�سري إالدماج وضعیة ٕا�اقة، فقد مت العمل �ىل وضع ٕاط

املدريس التدرجيي لٔ�طفال ذوي إال�اقات اخلف�فة واملتوسطة وٕاصدار 
هندسة مهنجیة بیداغوج�ة �اصة �متدرس أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة، ویمت 
العمل �ىل �ك�یف الربامج واملناجه ا�راس�یة و�رامج �كو�ن أ�طر الرتبویة 

ٕالشهادیة مهنا مع خصوصیة هذه الف�ات و�ك�یف �م��ا�ت ال س�� ا
قسم حتتضن  700جبمیع أ�سالك، �دد أ�قسام املدجمة هذا العام هو 

يف وضعیة  80000د�ل الف�یات، وجتاوز العدد % 37طفل مهنا  8000
  .ٕا�اقة يف أ�قسام العادیة

طبعا املر�� أ�وىل ت��قى املر�� د�ل تعممي وتوفري الب��ات التحتیة 
املر�� الثانیة ويه أ�مه، وا�يل اح�ا مق�لني �لهيا، ويه حتق�ق اجلودة ولكن 

املطلوبة، لهذا فرشعنا يف ٕاصالح الربامج والطرائق البیداغوج�ة من �الل 
كتاب  23مت ٕاصدار  2021بلورة مهناج م�قح �لتعلمي �بتدايئ يف ٔ�فق 

  .دلیل بیداغو� �الل هذه الس�نة 23مدريس �دید و
الهندسة ا�لغویة، مت اع�د قراءة املقطعیة والقراءة املبكرة يف وف� خيص 

 600تعمل ا�لغة العربیة وتعز�ز تعمل ا�لغة أ�مازیغیة، ح�ث هاذ العام هذا 

ٔ�لف تلمیذة وتلمیذ دارو ا�روس د�ل ا�لغة أ�مازیغیة، مع تعز�ز تعلمي 
ىل وت�ين املقاربة ا�لغات أ�ج�بیة �رب تدر�س ا�لغة الفر�س�یة م�ذ الس�نة أ�و

يف تدر�س وتعلمي ا�لغة  )l’approche actionnelle(العملیاتیة ٔ�ي 
الفر�س�یة، مع الرفع من القدرات ا�لغویة �لمدرسني، �اصة يف املواد العلمیة، 

ٔ�س�تاذ لك س�نة وف�ح املسا� ا�ولیة �ىل مس�توى  1000ح�ث ت��كونو 
الرشوع يف ٕاصالح ٔ�نظمة �نویة ت�ٔهیلیة، مع  �892نویة ٕا�دادیة و 1363

  .التكو�ن وإالشهاد
كام تقوم الوزارة ٕ�صالح شامل لنظام التوج�ه املدريس من �الل 
العنارص أ�وىل ٕالطار مرجعي خلدمة التوج�ه املدريس وٕا�داد ال�س�ة 
أ�وىل �لبوابة الوطنیة �لتوج�ه املدريس واملهين، �لت�س�یق مع قطا�ات 

�ربویة دامئة �لمرشوع الشخيص ملتعمل التعلمي ..  الوزارة الثالثة، وٕا�داد �دة
�بتدايئ، وٕا�ادة هیلكة الب��ات اجلهویة وإالقلميیة امللكفة �لتوج�ه املدريس 
وٕاقرار مسطرة �دیدة �لتوج�ه املهين �س�هتدف مجیع املسارات املهنیة 
�لتعلمي الثانوي �سلك�ه، وضع اخلطوط العریضة ملسطرة �اصة �لتوج�ه 

ط ملا بعد البااكلور� والصیغة أ�وىل �لمسط�ة إاللكرتونیة املصاح�ة، ال�ش�ی
، "مسار"والرشوع يف رمقنة مسطرة التوج�ه املدريس واملهين �رب م�ظومة 

لق�اس اجلان��ة الشخصیة وا�راسات لتالم�ذ املس�توى الثالث .. وٕا�داد 
من التعلمي الثانوي، فضال عن اك�شاف املهن �ىل مس�توى الس� 

  .�بتدايئ
ولرتس�یخ جممتع املواطنة وا�ميقراطیة واملساواة، مت اختاذ مجمو�ة من 

مركز ٕاقلميي من ٔ��ل  82مركز �وي و 12إالجراءات، ٔ�مهها ٕا�داث 
م�اهضة العنف �لوسط املدريس وتفعیل مرشوع تعز�ز دمع ال�سامح 

مدیة �لعلامء، واملواطنة والوقایة من السلواكت املش��ة بتعاون مع الرابطة احمل
  .والعمل �ىل تقویة �ندماج السوس�یو ثقايف �لتالم�ذ �ملؤسسات

و�لرفع من اجلودة يف الرتبیة والتكو�ن فقد مت ٕاخراج هندسة �دیدة 
مسلاك �ىل مس�توى اجلامعات،  �800لتكو�ن أ�ساتذة املدرسني، تتضمن 

افدو من س�نوات ومن بعد ذ� �ميش�یو �س�ت 3ت��علمو فهيا أ�ساتذة ملدة 
  .التكو�ن املس�متر يف �ن الرتبیة والتكو�ن

و�مثینا �لموارد ال�رشیة، قامت الوزارة بت�دید ملهن التدبري من �الل 
ٕا�داث مس� لتكو�ن ٔ�طر إالدارة الرتبویة وٕاطار �اص مبترصف �ربوي 

  .عن بعد ٔ�طر إالدارة الرتبویة وٕا�داد مساقات �لتكو�ن
وجممتع املعرفة كام �اء �ىل لسا�مك يف وتفعیال لالخنراط يف اق�صاد 

من املؤسسات التعلميیة �لتجهزيات املتعددة % 87املدا�الت، ف�جهزي 
من املؤسسات التعلميیة �ٔ�نرتن�ت واس�تفادة ما % 85الوسائط وتغطیة 

تلمیذ من دروس �اصة يف ٔ�سس الربجمة املعلوماتیة  1.640.000یناهز 
صل والتعبئة حول املدرسة املغربیة، وٕا�داد وصیا�ة ٕاسرتاتیجیة وطنیة �لتوا

  .وتزنیل خمططات تواصلیة ملوا�بة تزنیل مشاریع الرؤیة إالسرتاتیجیة
وكام �اء دامئا �ىل لسا�مك ومن ٔ��ل اخلروج من دوامة ٕاصالح 
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إالصالح كام قال �ال� امل�، فٕاننا والس�تدامة إالصالح، فقد مت ٕا�داد 
ا�ٓن يف جملس النواب وا�ي سوف ا�يل هو  51.17مرشوع القانون 

  .یعرض �ىل جملسمك املوقر قریبا ٕان شاء هللا
كام معلت الوزارة �ىل حتسني حاكمة املنظومة من �الل مواص� تعز�ز 
الالمتركز والال�ركزي �رب تفویض �خ�صاصات لٔ�اكدميیات اجلهویة �لرتبیة 

لتوظیف اجلهوي مع والتكو�ن واع�د النظام أ�سايس ٔ�طرها وت�ين خ�ار ا
وضع �ر�مج م�اكمل �لتكو�ن وتعز�ز �ٓلیات التق�مي واملراق�ة و�ف��اص 
ا�ا�يل وتعز�ز م�ظومة إال�الم املزيانیايت واحملاس�بايت وتطو�ر املنظومة 
املعلوماتیة وٕارساء م�ظومات معلوماتیة لتدبري املوارد ال�رشیة وٕارساء 

و�دمة املمتدرس و�دمة " نصاتإ "و" م�حيت"�دمات ٕالكرتونیة �دیدة ك 
  .وايل التلمیذ، اكن هذا ف� خيص قطاع الرتبیة الوطنیة

 1961ٔ�ما ف� خيص قطاع التكو�ن املهين، فقد بلغ �دد املؤسسات 
مؤسسات متت ٕا�دا�ا من  6مؤسسات، مهنا  9مؤسسة ومت ٕا�داث 

مؤسسة مت ٕا�دا�ا من  3طرف مك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل و
رف وزارة الفال�ة ووزارة الصنا�ة التقلیدیة والب��ة والن�ا�ة الطاق�ة، ط

م�دربة وم�درب يف التكو�ن  777.000یبلغ �دد املتكونني ٔ�كرث من 
يف التكو�ن الت�ٔهیيل واملتخر�ني فاق العدد د�هلم  244962أ�سايس و

  .م�خرج 174000
ات �ق�صادیة والوزارة تعمل �ىل عرض ربط التكو�ن املهين مع احلاج�

لسوق الشغل، وذ� عن طریق وا�د ا�مو�ة د�ل ا�راسات، ت�سمیوها 
تعمتد �ىل حبوث م�دانیة من ٔ��ل �شخیص الوضعیة " ا�راسات القطاعیة"

  .�ق�صادیة �لقطاع املعين وتقد�ر احلاج�ات المكیة يف جمال التكو�ن
اء، أ�شغال ا�راسات يف قطا�ات البن 5ويف هذا الصدد مقنا بوا�د 

 4العموم�ة، ا�لو��س��ك والصنا�ة الغذائیة والب��ة والتطهري، ٕاضافة ٕاىل 
دراسات مت اجنازها مهت القطا�ات املیاكنیك واملعدنیة والكهر�ئیة 

  .وإاللكرتونیة والصنا�ة التقلیدیة والش�به الطبیة وختطیط املدن واملعامر
سوق الشغل، ح�ث مت كام ٔ�ن هناك ٕارساء �ٓلیات �یلكة لعق� تدبري 

بطاقة مرجعیة  150بطاقة �لمهن واحلرف و 150ٕا�داد  �2018الل س�نة 
  .�لمهن والكفاءات

كام هناك ٕا�ادة هندسة التكو�ن املهين وفق مقاربة �ر�كز �ىل 
الكفاءات، فقد مت ٕا�داد إالطار املهنجي ٕال�داد وتطبیق الربامج حسب 

دلیل تدبري مؤسسات التكو�ن  دلیل مهنجي وكذ� 16هذه املقاربة ٕ��داد 
�ر�جما �كوی��ا مر�كزا �ىل الكفاءات  173املهين، كام مت ٕا�داد ومراجعة 

�نة، وكذا ٕا�داد �رامج  170وٕا�داد توصیف �لمهن الش�به املتخصصة 
مرجعیة  12التكو�ن لعرش �ن م�خصصة ذات ٔ�ولویة، كام متت بلورة 

اءات أ�ساس�یة �لسوق، �اصة مبهن التكو�ن والرشوع يف ٕادماج الكف
الكفاءات النامئة يف �رامج التكو�ن، مع ٕا�داد دلیل تدبري مؤسسات 
التكو�ن املهين وموا�بة القطا�ات املكونة يف ٕارساء هذه املساطر وأ�دوات 

والرشوع يف ٕاجناز العملیات املرتبطة ٕ��داث املعهد الوطين لتكو�ن 
�ن وحتسني �از تق�مي املكونني وأ�وصیاء والبحث يف هندسة التكو 

% 62.9املردودیة خلرجيي نظام التكو�ن املهين، ح�ث بلغت �س�بة إالدماج 
س�نوات اليت تيل  3يف % 83.4ٔ�شهر أ�وىل من بعد التخرج و 9يف 

  .التخرج
كام یمت العمل �ىل حتق�ق ا�س�ام و�اكمل بني التعلمي العام والتكو�ن 

ه من �الل ٕا�داد د�امئ ٕا�الم�ة املهين، �رب �منیة �از إال�الم والتوج�
وٕاخ�اریة حول عروض التكو�ن املهين، وقد مت الرشوع يف �لق بوابة 
وطنیة �شمل عروض التكو�ن ا�يل فهيا الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين 

مراكز �لتوج�ه الوظیفي �لك من ا�ار  3والتعلمي العايل، ٕاضافة ٕاىل �لق 
اس�تكشاف املهن �ملؤسسات  البیضاء وطن�ة ومرا�ش، ودمع مسار

التعلميیة �رب ٕاعطاء �نطالقة الرمسیة �لبوابة الوطنیة الس�تكشاف املهن 
وٕا�داث مسار �ين �دید �لتعلمي الثانوي إال�دادي وٕارساء مس� 

س�نوات وٕارساء املمرات مع التعلمي العايل لف�ح ا�ال  3البااكلور� املهنیة يف 
  .الس�تكامل دراس�هتمٔ�مام خرجيي التكو�ن املهين 

ويف ٕاطار اجلهود املبذو� لٕالصالح، وكام تعلمون، فقد صادقمت �ىل 
خيص التكو�ن املس�متر، وا�ي س�یف�ح الباب ٔ�مام رشاحئ  60.17القانون 

عریضة من أ�جراء و�ري أ�جراء من �س�تفادة من �رامج التكو�ن، وقد 
، وحنن 2018ٔ�كتو�ر  29مت �رش هذا القانون يف اجلریدة الرمسیة بتارخي 

  .ا�ٓن نعمل �ىل التزنیل النصوص التطبیق�ة
اخلاص والعام معلت الوزارة �ىل ٕا�داث وتفعیال �لرشاكة بني القطا�ني 

 les instituts(ويه ) les IGD(مجمو�ة من املعاهد املتخصصة ت�سمى 
à gestion déléguée ( وا�يل ت�شؤومه �رشاكة مع القطا�ات املعنیة

�لقطاع اخلاص هو ید�رها يف ٕاطار وا�د الهیئات مشرتكة، ا�يل  وتنعطیوها
  .فهيا ا�و� وفهيا هذا القطاع اخلاص املعين

ولتحق�ق ٕاشعاع اململكة املغربیة �ىل املس�توى إالفریقي و�لنظر 
�لمجهودات اليت تقوم هبا اململكة حتت الر�ایة السام�ة جلال� امل�، فقد 

دج�رب املايض امللتقى إالفریقي أ�ول �لتكو�ن  22و 21نظمت الوزارة یويم 
دو� ٕافریق�ة، لكها اكنت ممث� �ىل  21املهين مبدینة ا�ا��، شار�ت ف�ه 

  .مس�توى �ايل من وزراء و�بار املسؤولني �لتكو�ن املهين
كام عقد �الل هذا ا�لقاء اج�ع الرابطة إالفریق�ة لتمنیة التكو�ن املهين، 

دول لاللت�اق هباته الرابطة ويه �ا� و�ی��ا والكونغو  6 مما ٔ��ح الفرصة ل
وج�وب السودان ومدغشقر وٕافریق�ا الوسطى، كام وقعت الواك� املغربیة 

 6ومك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل �ىل ) l’AMCI(�لتعاون ا�ويل 
اتفاق�ات مع ب�ان ٕافریق�ة، وخرج هذا امللتقى بنداء ا�ا�� ا�يل اعمتد 

لتقى إالفریقي كفضاء �لتفكري والتعاون ود�ا ا�ول إالفریق�ة ٕال�شاء ٕاطار امل 
ٕافریقي لٕالشهاد ل�سهیل حر�یة اخلرجيني وتطو�ر م�صات رمقیة �لتبادل 
واملشاركة �ش�ٔن موضوع املهاجر�ن وتعز�ز التؤ�مة بني املراكز وٕا�شاء ٕاطار 
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ل �ش�ٔن �دمات ٕاقلميي �سمح �لتقارب بني خمتلف الب�ان وتعز�ز التواص
  .التكو�ن املهين وتعبئة املوارد املالیة الالزمة الس�تق�ال املزید من املتدربني

ٔ�ما ف� خيص قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي، ف�ٔمه أ�وراش 
  :املف�و�ة لتحق�ق إالنصاف و�اكفؤ الفرص يه

 مراجعة اخلریطة اجلامعیة ومالءمهتا مع اجلهویة املوسعة؛ -

 زن يف توزیع العرض الرتبوي بني اجلهات؛حتق�ق التوا -

 5تعز�ز الطاقة �س��عابیة �لمؤسسات اجلامعیة القامئة وف�ح  -
مؤسسات �دیدة ملحقة وختویل املؤسسات التعلميیة �لتعلمي العايل الت�ٔطري 

 الالزم مع �رش�ید اس�تعامل املواعید؛

ٕا�ادة تق�مي بعض املؤسسات اجلامعیة وحتویل مؤسسات �امعیة  -
 ى؛ٔ�خر 

 ٕا�داث مدن �امعیة �دیدة؛ -

مؤسسة �امعیة �دیدة يف ٔ�فق  20بناء و�رجمة وجتهزي ٔ�زید من  -
يف لك اجلهات وختویل املؤسسات اجلامعیة �ع�دات الالزمة  2021

ملیون درمه م�ذ س�نة  �180لت�ٔهیل والتجهزي وا�مع من �الل توفري 
 لالرتقاء �لفضاءات اجلامعیة؛ 2017

ملیون  20ندسني �ملعدات العلمیة والتعلميیة بقمية جتهزي مدارس امله  -
 درمه؛

جتهزي املؤسسات اجلامعیة أ�خرى �لوسائل التعلميیة وأ�دوات  -
التق�یة الرمقیة الالزمة والرشوع يف ٕارساء املنصة إاللكرتونیة املغربیة 

 ��روس املف�و�ة �رب �نرتن�ت؛

يف وضعیة ٕا�اقة ٔ�و يف  تطو�ر �ٓلیات الرتبیة ا�اجمة لفائدة أ�ش�اص -
من املؤسسات اجلامعیة القامئة % 40وضعیات �اصة �رب جتهزي 

�لولوج�ات وٕاقرار ٕالزام�ة تضمني دفا�ر التحمالت ملشاریع ٕا�داث 
 املؤسسات اجلدیدة �لولوج�ات؛

 اع�د مسا� �دیدة يف جمال الرتبیة ا�اجمة �جلامعات؛ -

وٕا�رام  لت�سري طریقة �رایلو�ٓلیات �امعات معوم�ة بوسائل  8جتهزي  -
اتفاق�ة ٕاطار �لتعاون مع وزارة املرٔ�ة وأ�رسة والتضامن والتمنیة �ج�عیة 
من ٔ��ل ا�هنوض حبقوق الطلبة يف وضعیة ٕا�اقة وٕاطالق ٔ�ول شهادة 

 .�امعیة يف جمال التو�د �لكیة الطب والصید� ��ار البیضاء
ن ٔ��ل مالءم�ه �لتكو�ن ومن ٔ��ل �رتقاء جبودة التعلمي العايل م

  : وال�شغیل، فقد متت

مراجعة رشوط و�یف�ات ولوج مؤسسات التعلمي العايل ذات الولوج  -
 ؛%50احملدود والرفع من �دد الطلبة اجلدد هبذه املؤسسات ب�س�بة 

 ٕا�داث س� إال�ازة يف الرتبیة �جلامعات؛ -

 مؤسسات �لیا �لرتبیة والتكو�ن؛ 6ٕا�داث  -

النظام البیداغو� يف املؤسسات اجلامعیة ٕاطالق ورش مراجعة  -
ذات الولوج املف�وح، �ر�كز �ىل وضع النظام الوطين املو�د وم�دمج 

 لٕال�الم واملسا�دة �ىل التوج�ه؛

ٕا�ادة تنظمي وهیلكة املؤسسات ذات الولوج املف�وح واع�د  -
ختصصات �دیدة �راعي التطور املهين وتنویع العرض الرتبوي مبا �س�تجیب 

لبات التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة و�اج�ات سوق الشغل ومبا یطور ملتط 
 املهارات احلیاتیة وا�اتیة �لطلبة؛

 ٕارساء هندسة بیداغوج�ة �دیدة �اصة �س� إال�ازة؛ -

ٕا�ادة النظر يف الغالف الزمين لو�دات التخصص وو�دات  -
 املهارات احلیاتیة؛

یاتیة وا�اتیة م�ٔسسة تصور واحض وم�دمج لتطو�ر الكفا�ت احل  -
�لطلبة ووضع �ر�مج ٕاج�اري �لت�ٔهیل يف ا�لغات أ�ج�بیة �متكني الطلبة من 
مت� الكفا�ت وتق�یات التواصل واس�تعامل التك�ولوج�ات احلدیثة والثقافة 
املقاوالتیة ومهنجیة العمل وروح العمل امجلاعي وتدبري املشاریع والقدرة �ىل 

 هين والعمل التطوعي و�ندماج؛التك�ف و�لزتام والسلوك امل 

م�ٔسسة التكو�ن �لتناوب يف خمتلف املسا� اجلامعیة واملهنیة  -
 �رشاكة مع الفا�لني �ق�صادیني؛

إالطار الوطين لٕالشهاد ووضع نظام م�دمج �لتصدیق �ىل  -
 مك�س�بات التجربة املهنیة؛

یع تعممي مراكز �منیة الكفاءات املهنیة والوظیف�ة �جلامعات وال�شج  -
 واملوا�بة من ٔ��ل ال�شغیل ا�ايت وٕا�شاء املقاو�؛

وضع �ر�مج لتكو�ن م�ح ا�كتوراه ٕالجناز ٔ�حباث يف ٕاطار تعاقد  -
 ٔ�اكدميي بني اجلامعة واملقاو�؛

ٕاطالق �ر�مج ٕا�ادة الت�ٔهیل والطلبة ا��ن یغادرون اجلامعة بدون  -
 .شهادة

  : ٔ�ما ف� خيص تعز�ز اخلدمات �ج�عیة فسوف یمت

توس�یع قا�دة املمنو�ني، حبیث �رتقب ٔ�ن تعرف هذه الس�نة ٔ�زید  -
م��ة �دیدة مبا فهيا م��ة التكو�ن املهين ا�يل اكنت ٔ�ول  162000من 
  مرة؛

الرفع من الطاقة إالیوائیة لٔ�ح�اء اجلامعیة، و�رتقب ٔ�ن تصل هذه  -
ٔ�لف رس�ر  18رس�ر �ٔ�ح�اء اجلامعیة ؤ�زید من  65500الس�نة ٕاىل 

 قامات اخلاصة؛�الٕ 

�رب مشاریع اس�تكامل  �2021رجمة الرفع من الطاقة إالیوائیة يف ٔ�فق  -
 بناء أ�ح�اء اجلامعیة؛
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تعز�ز ب��ة �س�تق�ال �ىل مس�توى إالطعام ومطامع �دیدة وٕا�ادة  -
مطامع �امعیة بعد ٕاصال�ا، و�رتقب ٔ�ن یصل �دد الوج�ات ٕاىل  3ف�ح 
مطامع �دیدة يف ٔ�فق  7جمت بناء ملیون وج�ة هذه الس�نة كام متت �ر  12

، مع حتسني حاكمة نظام الت�ٔمني إالج�اري أ�سايس اخلاص �لطلبة، 2021
 .طالب و�شجیع أ��شطة الر�ضیة والثقاف�ة 46000ا�ي وصل حلد ا�ٓن 

  :ٔ�ما ف� خيص دمع البحث العلمي ف

ٕارشاك لك الفا�لني يف م�دان حتق�ق أ�هداف إالسرتاتیجیة �رب  -
�مع البحث " ا�ن ��ون"مجمو�ة من املشاریع وٕاطالق �ر�مج  متویل

  ؛2018العلمي يف جمال العلوم إال�سانیة و�ج�عیة س�نة 

تطو�ر الرشاكة والتعاون ا�ويل يف جمال �رتقاء �لبحث العلمي  -
 و�بتاكر؛

مرشوع لك س�نة يف ٕاطار �ر�مج التعاون الفر�يس املغريب  30متویل  -
مرشوع مشرتك يف  25ٕاطار التعاون الفر�يس أ�ملاين و مرشوع يف 17و

 يف ٕاطار التعاون املغريب التو�يس؛ 2017البحث العلمي م�ذ س�نة 

 8مع متویل  �2018الل س�نة  "Primaم�ادرة "املغرب يف اخنراط  -
مشاریع واس�تفادة الباح�ني املغاربة من متویل �دة مشاریع �لبحث مبشاركة 

 ٕاطار طلبات العروض املتعلقة �لرب�مج مؤسسة وطنیة، وذ� يف 52
 ؛2020

تعز�ز التكو�ن والت�ٔهیل من ٔ��ل البحث �رب الرفع من �دد الطلبة  -
 ا�اك�رة؛

ٕاطالق مرشوع تطو�ر النظام الوطين املندمج �لمعلومات اخلاص  -
 �لبحث العلمي و�بتاكر؛

تطو�ر ب��ات البحث و�مثني نتاجئه �رب بناء املقر اجلدید اخلاص  -
بو�دات ا�مع التقين �لبحث العلمي وجتدید جتهزياهتا العلمیة مبزيانیة اس��ر 

 ملیون درمه؛ 35قدرها 

 ٕا�شاء مركز البیا�ت �لتعلمي العايل والبحث العلمي؛ -

 ؛�MARWAN 4نتقال ٕاىل ش�بكة  -

 مؤسسة مس�تف�دة بصب�ب ٔ��ىل؛ 200توفري تغطیة ٔ�وسع ل -

أ�وىل من نوعها �ىل  وختویل املغرب صفة سلطة ٕابداء دولیة -
املس�توى إالفریقي والعريب والرفع من �دد �راءات ��رتاع املس�� �مس 

من مجموع % 64، ح�ث شلكت 2017اجلامعات ومراكز البحث س�نة 
 .�راءة ا�رتاع 182الطلبات من ٔ�صل مغريب والبالغ �ددها 

  :ٔ�ما ف� خيص تطو�ر حاكمة املنظومة، فهناك

ق�مي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي ٕارساء نظام وطين لت  -
عن طریق سن نصوص �رشیعیة وتنظميیة �دیدة ملوا�بة تطور املنظومة، 
مهت �ىل اخلصوص حتویل مجمو�ة من املؤسسات اجلامعیة من �امعة 

  ٔ�خرى خللق ��س�ام بني التقس�مي اجلهوي اجلدید �لمملكة؛

 ٕال�ازة يف الرتبیة؛إا�داث س�  -

واملصادقة �ىل مجمو�ة من دفا�ر الضوابط البیداغوج�ة لس� بلورة  -
 إال�ازة واملاسرت ببعض مؤسسات التعلمي العايل الغري التابعة �ل�امعات؛

 حتسني حاكمة التعلمي العايل اخلاص؛ -

حتسني حاكمة نظام الت�ٔمني أ�سايس إالج�اري عن املرض لفائدة  -
 الطلبة؛ 

د�ن الوطين وا�ويل يف جمال تطو�ر التعاون والرشاكة �ىل الصعی -
التعلمي العايل والبحث العلمي وتعز�ز موقع املغرب كقطب �وي �لتعلمي، 
�اصة �لقارة إالفریق�ة، من �الل الرفع من املقا�د البیداغوج�ا وكذا املنح 

من مجموع املنح ا�و� من طرف املغرب % 95ا�صصة �لطلبة أ�فارقة 
 ا طلبة ٔ�فارقة؛�لطلبة أ��انب ك�س�تفدو مهن

ٕارساء نظام معلومايت شامل وم�دمج حول املنظومة و�ىل خصوص  -
تطو�ر �دمة ٕالكرتونیة ٕالیداع طلبات معادالت الشواهد وتطو�ر نظام 

 تدبري هاته الطلبات؛

تطو�ر نظام لطلبات �سجیل الطلبة أ��انب، وتطو�ر نظام لتدبري  -
  .املعلومايت أ�منو طلبات اع�د املسا� وتطو�ر الب��ة التحتیة 

اكنت تلمك، ٔ�هيا الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، يه احلصی� 
اجلزئیة لعمل وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث 

  .العلمي
  .ٔ�شكرمك �ىل حسن �س��ع

  .وشكرا لمك

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

  والسادة املس�شار�ن احملرتمني،حرضات الس�یادة 
مبا ٔ�ن الفرق د�لنا اس��فذت لك أ��لفة الزم�یة ا�صصة لها، فٕاذن مل 

  .یبق هناك جمال �لتعق�ب �ىل مدا�الت السادة الوزراء
واحلا� هاته �رفع اجللسة، ؤ�دعو شكون من إالخوان ا�يل س�یرتٔ�س 

  .�لسة ال�رشیع، اليس احللوطي
  .م �لیمكشكرا ملسامهتمك والسال


