
  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )2019 مایو 28( 1440 مضانر  22

  223رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 مایو 28(هـ 1440 رمضان 22 ثال�ءال : التارخي
  .الصمد ق�وح، اخللیفة أ�ول لرئ�س ا�لساملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
�ق�قة او ادیة عرشة ، ٕابتداء من السا�ة احلدق�قة ونوثالثتان ساع : التوق�ت

  .العارشة صبا�ا
  .فهیةأ�س�ئ� الش  م�اقشة: �دول أ�عامل

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

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

  .ٔ�مجعني
  السادة الوزراء،

  زماليئ، زم�اليت السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمات،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100لفصل ا حاكممعال ب�ٔ 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� 
  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول ٔ�عاملنا 
ىل ما �د من الیوم، ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �

  .مراسالت وٕا�ال�ت مو�ة �لم�لس، اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
  الس�ید الرئ�س،

 �28ء �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال
  :، فه�ي اكلتايل2019ماي 

  سؤ�؛ 16: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 سؤال؛ 59: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .جواب 17: �دد أ�جوبة احلكوم�ة �ىل أ�س�ئ� الك�ابیة -
املتعلق  085.13من القانون التنظميي رمق  16وتطبیقا ٔ�حاكم املادة 

عن �ل ا�لجنة النیابیة بطریقة �س�یري ا�لجن النیابیة لتقيص احلقائق، نعلن 
وم�ٓل االتفاق�ة �ج�عیة  رشاكت مفامح جرادةلتقيص احلقائق حول تصف�ة 

والرب�مج �ق�صادي املرتبطني هبا، وذ� لتعذر ٕایداع تقر�رها يف ا�ٓ�ال 
 .احملددة قانو�

كام حنیط ا�لس املوقر �لام ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د بعد هنایة هذه 
�ىل النصوص مة �رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت اجللسة مع �لسة �ا

  .اجلاهزة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

الیوم �لسؤال أ�ول املو�ه من �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة 
طرف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �لس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة، 

املس�شار  عمتدة يف توزیع م�ح الطلبة، تفضل الس�یدوموضو�ه املقای�س امل 
  .لوضع السؤال

  :عبد ا�لطیف ٔ�بدوح الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

الس�ید الوز�ر، كام هو معلوم تعد املن�ة ا�راس�یة دعام ومسا�دة مالیة 
ویلها �لطلبة �ري املوظفني و�ري املس�ت�دمني ملتابعة دراس�هتم اجلامعیة، یمت حت

حتمل جزءا من مصاریفهم ا�راس�یة، وت�سري ٕاماكنیة بغرض املسامهة يف 
التحصیل العلمي، ويف العدید من املناس�بات ٕا�ر اخلر�ات إال�الم�ة 

�ة یرصحون ویلزتمون �لز�دة يف املن �لس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة
  .وتوس�یع قا�دة املس�تف�د�ن

�ا الس�ید الوز�ر، �سائلمك عن ما يه املقای�س املعمتدة من ق�ل الوزارة 
  لت�دید الرشوط املوضوعیة الس�تفادة الطلبة من املن�ة ا�راس�یة؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

ي وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل الس�ید سعید ٔ�مزاز 
  :والبحث العلمي

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال، ٔ�رید يف البدایة ٔ�ن ٔ�ذ�ر ٔ�ن 

الت س�نو�، عاملعدة ٔ�قالمي و احلكومة متنح وا�د العدد من املنح اجلامعیة 
  .حسب احملصلني �ىل شهادة البااكلور�

ا�يل �اصنا نعرفو يه العدد إالجاميل �ل�س�بة لهاذ الس�نة اليت م��ه 
م��ة اليت مت م�حها، مبا فهيا وا�د الز�دة ٕاضاف�ة  382000لٔ�قالمي يه 

مع مقارنة  %4م��ة، وا�د الزتاید د�ل  27000درهنا هاذ الس�نة د�ل 
  .الس�نة املنرصمة
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 540الغالف املايل مت التطو�ر د�لو بوا�د الطریقة �برية، دز� من 
ملیون درمه هاذ الس�نة  800ٕاىل ٔ�كرث من ملیار و 2012ملیون درمه يف 

هاذي، وس�نو�، ٕان شاء هللا، �ادي �كون وا�د الز�دة حىت �س�تجیب 
  .أ�قالمي ٕاىل هذاك الطلب د�ل تعممي املن�ة �ىل املس�توى د�ل

د�ل  %100ٕاقلمي ا�يل ت�س�تافدو من  14ا�يل �اصنا نعرفو يه اك�ن 
املنح �ل�س�بة �لطلب د�ل املن�ة، مه أ�قالمي اجلنوبیة ؤ�یضا فك�ك وجرادة 

  .وزا�ورة، ا�يل تیعانیو من وا�د املس�توى د�ل، وا�د املعایري د�ل الفقر
امعیة ٔ�و � �امعي، كنا �ل�س�بة لٔ�قالمي ا�يل ما اك�ش عندمه نواة �

�لمن�ة، وهاذو قربو  %95من املن�ة الیوم وصلو ٕاىل  %80تنعطیومه 
وصلت ٕاىل  %�75لتعممي، �ل�س�بة لٔ�قالمي أ�خرى ا�يل اكنت �متنح هلم 

  .%75وصلت ٕاىل  %65وا�يل اكنت يف  85%
ٕاذن حتسن س�نوي، امحلد � ا�يل اس�تطعنا نعطیو لهاذ أ�قالمي، اك�ن 

قلميیة يف لك ٕاقلمي ا�يل ك�رشف �ىل حتدید هاذ املعایري، ويف دا�ل جلان إ 

لك ٕاقلمي هذاك احلد أ�دىن ا�يل ت��عمد مكعیار د�ل ا��ل د�ل أ�جر 
د�ل أ�بو�ن ت�مت الت�دید د�لو حسب احلصة د�ل �دد املنح ا�يل كتعطى 

  .لٕالقلمي، ٕاذن اك�ن وا�د العدا� اج�عیة يف لك ٕاقلمي
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :عبد ا�لطیف ٔ�بدوح الس�یداملس�شار 
  . ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل تفضلمك �ٕال�ابة

ومن �الل ما تفضلمت به هو یتالىق �شلك واقعي مع احلا� اليت تعرفها 
  .درسنيهذا امللف �ىل مس�توى املنح ا�راس�یة �لطلبة ٔ�و �لممت

املوضوع هو ٔ�ننا �سعى مجیعا ٕاىل تطو�ر والرفع من قمية ا�متدرس 
و�سهیل الولوج ٕاىل التعلمي العايل، و�لتايل املسا�دة د�ل ذوي 
�ح�یا�ات والناس ا�يل ما ميك�ش هلم یقراو يف اخلارج ٔ�و عندمه أ�مل 

یوصلو وفهاذ املدة لكها وهام �یقریو والدمه حىت � د�ل ا�ٓ�ء د�هلم 
البااكلور�، هو یوصلو �لتعلمي العايل �ش ميكن �كون وا�د العدا� �ىل 

  .مس�توى الرتيق �ج�عي
فا�ٓن املالحظة ا�يل اكینة وهذا هو ا�يل بغینا الس�ید الوز�ر یوحضها، 
هو هاذ اليش ا�يل درتو لكو مز�ن، مف�د، ولكن اح�ا الطموح د�لنا 

  . ل هاذ املن�ة هاذي �ىل مس�توى امجلیعوالرغبة د�لنا هو التعممي د�
مث كذ� �یفاش، ٔ�ش�نو يه املقای�س؟ ٔ�نه بعض املرات هذاك ا�ل�ان 
إالقلميیة وهاذ املسائل ا�يل كتدار ٔ�ح�ا� �یوصل احلیف لبعض أ�رس ا�يل 
�یتحرمو من هاذ املن�ة هاذي وكتكون يف احلق�قة اكرثة ٔ�ساس�یة �ىل 

  .مس�توى ت� أ�رسة

و هام الرشوط احلق�ق�ة؟ الرشوط احلق�ق�ة �ش ميكن �� ف�ٔش�ن
منزيو؟ مث ٔ�ننا ميكن نوصلو لهذاك �ش ما �كو�ش تبا�ن جمايل �ىل مس�توى 
توزیع هاذ املن�ة �ش لكيش �س�تفد، ٔ�نه ميكن ٔ�نه املؤرشات د�ل الفقر 
ٔ�و املؤرشات د�ل الهشاشة طبعا يه واحضة وم�باینة �ىل حسب أ�قالمي، 

ق�قة وأ�ساس هو ٔ�نه فدا�ل إالقلمي نفسه هناك تبا�ن، �� ولكن احل 
نبحث يف اجتاه ٔ�نه �كون �دا� �ىل مس�توى توزیع هذه املنح، و�لتايل 

  .الرفع من قميهتا ٔ�ساسا
مث كذ� ؤ�مه من ذ� لكو هو التعممي د�لها ا�يل ٔ�صبح مك�س�با �ى 

 د�هلم �ىل مس�توى مجیع املغاربة، ف�كفي ا�هود ا�يل �یدار د�ل أ�رس
التحصیل و�ىل مس�توى حتمل أ�عباء د�ل ا�راسة، مفا �� عندما 
یصلون ٕاىل ما �رغبون ٕالیه، ف�كون هناك حيس بنوع من التبا�ن، 
وخصوصا ٔ�نه حىت �ىل مس�توى املن�ة الیوم، راه املن�ة مقسومة ٕاىل 

د�ل اكینة م��ة واكینة نصف م��ة، واك�ن حىت ذاك املعیار : قسمني
املسافة، ذاك املعیار د�ل املسافة واش فعال عندو وا�د أ�مهیة وعندو 

  .لنا العدا� وا�د احلضور و�ميكن خيلق
ٕاذن الس�ید الوز�ر، يف اجتاه العدا�، ويف اجتاه توزیع هاذ املنح �شلك 

  .�ادل وكذ� تعمميها، هذا هو الرغبة د�لتنا الس�ید الوز�ر
  .شكرا جزیال

  :جللسةالس�ید رئ�س ا
 .شكرا

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

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
�یف قلت احلكومة واعیة هباذ الطلب املهم، الطلب �ج�عي، 

تفادت هاذ وماش�یة يف التعممي، اح�ا تقدم�ا د� وا�د العدد د�ل أ�قالمي اس� 
 16وا�يل ك�شري لهاذ اليش هو ٕاصدار ٔ��ريا مرسوم يف  %95الس�نة ب

، ا�يل غی�دد ویعید النظر فهاذ املعایري، الیوم هاذ املرسوم 2019ماي 
�ی�دد ٔ�ش�نو هام املس�تو�ت د�ل املنح لالس�تحقاق �ج�عي 

ن و�س�تحقاق العلمي �ل�س�بة لٕال�ازة واملاسرت وا�كتوراه، ؤ�یضا الس
د�ل �س�تفادة من هاذ املنح، و�ادي �كونو قرارات وزاریة ا�يل �ادي 
حتدد املعایري و�ادي تؤطر هاذ العملیة �ىل مس�توى ا�ل�ان إالقلميیة �ش 

  .�كون وا�د العدا� اج�عیة وجمالیة
  .وشكرا

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

يس، وهو موضوع من السؤال الثاين، موضو�ه ت�ٔلیف الك�اب املدر
  .طرف فریق العدا� والتمنیة، تفضل ٔ��د السادة املس�شار�ن لوضع السؤال
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  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمات،

سؤالنا هو حول ت�ٔلیف الك�اب املدريس، ذ� ٔ�ن هذا الك�اب عرف 
اجعات م�والیة وال زالت هذه املراجعات مس�مترة، ٕاال ٔ�ن هناك مش� مر 

  .م�علقا �ملضمون ؤ�یضا �لشلك لهذا الك�اب
�ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن ا�ور املنوط بل�ان ت�ٔلیف الك�اب 

  املدريس واملصادقة �لیه؟
ؤ�یضا عن إالجراءات اليت س���ذوهنا ملعاجلة اخ�الالت الت�ٔلیف 

   حامیة ملنظوم�نا الرتبویة؟املدريس
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

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

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

  الس�ید املس�شار احملرتم،
�لمیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن مل تعد  ، وتفعیال2002كام تعلمون م�ذ 

  . الوزارة ت��ج كتا� مدرس�یا مو�دا �ىل املس�توى الوطين
وفهاذ الس�نوات أ��رية �ر�كز دور الوزارة �ىل ٕا�داد املهناج ا�رايس، 
ٔ�ش�نو هاذ املهناج ا�رايس �ی�ٔ�ذ بعني �عتبار وا�د ا�مو�ة من املكو�ت 

طرائق امج ا�راس�یة، الك�ب املدريس، والس�� ٔ�هداف التعمل، الرب 
املعدات املدرس�یة، ؤ�دوات التقومي، هاذ املهناج یمت الصیا�ة  التدر�س،

د�لو من طرف الوزارة و�یكون وا�د دفا�ر التحمالت ا�يل من �اللها 
 . اك�ن �رش�ن �هيیؤو وا�د �قرتا�ات

غیت نوه هاذ اليش �یتعرض �ىل وا�د جلنة تقومي واملصادقة، وهنا ب 
�لعمل ا�يل تتقوم به ا�ل�ان ا�تصة العلمیة ا�يل فهيا ٔ�ساتذة ممتزي�ن وا�يل 
هام ا�يل تیقومو هاذ الك�اب ق�ل الصدور د�لو وق�ل املصادقة د�لو من 

  . طرف الوزارة
ويف ٕاطار هاذ املهناج املنقح مت ٕاجناز الك�اب املدريس الس�نة املنرصمة 

، هاذ الس�نة 2019-2018انیة ابتدايئ يف دخول �ل�س�بة �لس�نة أ�وىل والث
�ادي �كون الس�نة الثالثة  2020-2019ٕان شاء هللا يف ا�خول املق�ل 

والرابعة والس�نة املق�� اخلامسة والسادسة ابتدايئ و�ادي �كونو ا�هتینا من 
  .الك�ب املدرس�یة د�ل �بتدايئ

هاذ دفا�ر كتاب مدريس ا�يل یمت ٕاجنازه حسب  23س�نو� ٔ�كرث من 
  .التحمالت

ا�يل بغیت �شري � يه الیوم عند� وا�د ا�ٓلیة قانونیة �مة ا�يل �يق 
ما ميكن لنا نفعلوها، ٔ�ن القانون إالطار �يق م�صادق �لیه، هو هاذ ا�لجنة 
ا�امئة لت�دید واملالمئة املس�مترة �لمناجه والربامج �لتكوینات ا�يل غتكون 

غتنكب �ىل صیا�ة الك�اب املدريس ؤ��ذا بعني وا�د ا�ٓلیة حق�ق�ة ا�يل 
  .�عتبار م�طلبات ا�متع و�رتقاء �ملدرسة العموم�ة املغربیة

  .شكرا

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

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

  :عبد الكرمي لهوا�رشي الس�یداملس�شار 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

ج�د �دا ٔ�ن �كون عند� كتب م�عددة، وهذا ج�د،  احلق�قة يف
ومجیل �دا ٔ�ن �كون عند� دفرت حتمالت، لكن ا�ي لوحظ يف هاذ 
العملیة أ��رية وٕاطالق ٕا�ادة مراجعة الربامج واملناجه وٕا�ادة ٕانتاج كتاب 
مدريس �دید هو غیاب دفرت حتمالت �دید، مما یف�ح ا�ال ٔ�مام املؤلفني 

ت�ٔلیف القدمية واملؤسسات اليت اكنت �ش�تغل واليت لها القداىم وفرق ال 
  كتب موجودة، مما یطرح سؤ� هل هذا نوع من الریع يف ا�ال الرتبوي؟

ذ� ٔ�نه اكن من املفرتض ٔ�ن تف�ح املنافسة ؤ�ن �كون هناك دفرت 
حتمالت وتف�ح املنافسة �لت�دید الرتبوي، فاملراجعة قامئة ال حما�، ولكن 

  .ح املنافسة ٔ�مام ٔ�طر الرتبیة والتكو�ن �لمسامهة يف هذاالبد ٔ�ن نف�
أ�مر الثاين هو ٔ�نه الس�ید الوز�ر ٔ�ن هاذ ا�ل�ان د�ل الت�ٔلیف 
واملصادقة ٔ�نه اكن من املفرتض ٔ�ن تؤ�ذ تقار�رها بعني �عتبار، املالحظ 
هو ٔ�نه ال تؤ�ذ تقار�ر هذه ا�ل�ان بعني �عتبار سواء تعلق �ملصادقة، 

تؤ�ذ هذه التقار�ر بعني �عتبار؟ ٔ�ن يف هذه التقار�ر وقوف عن  ملاذا
الثغرات اليت عرفها الك�اب املدريس سابقا لت�اوزها ووقوف �ىل اجلوانب 

  . إالجيابیة لتمثنهيا
مث ٔ�نه وحىت ٕان اكن هناك دفرت حتمالت ويف غیابه الیوم، فٕانه هذه 

ا الزمن الاكيف �لتقومي واملصادقة، ا�ل�ان الرتبویة وجلان الت�ٔلیف ٔ�نه ال مينح له
مما یوقع فرق الت�ٔلیف ٔ�ح�ا� يف �رجتال ٔ�و الرجوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة 

  .لٔ��ذ م�ه و�س�تعانة به (Google)و�ىل رٔ�سها 
مث ٔ�ن هذا الضغط الزمين ٔ�نه ٔ�ح�ا� یوقعنا ف� وقع سابقا من ٕادماج 

مت التوضیح، ؤ�ح�ا� وهنا ٔ�قف بعض اللكامت العام�ة دا�ل املقررات وٕان 
ٔ�ول "�لقدر ا�ي �مثن ف�ه تعممي التعلمي أ�ويل، نقف معمك عند كتاب 

ا�ي حول مادة الرتبیة إالسالم�ة اليت عنواهنا أ�ساس هو ٔ�یة من " خطوة
كتاب هللا ٔ�و �دیث من رسول هللا، حولها ٕاىل ٔ��شطة مدجمة يف ا�لغة 

  .هویة العربیة بدون
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  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

�ل�س�بة ٔ�� قلت ٔ�ن هاذ دفرت التحمالت فالس�نوات أ��رية كند�رو 
�ىل �ب املدرس�یة مالحق �ل�س�بة لهاذ دفرت التحمالت، ویمت صیا�ة الك 

  .ٕا�ر هذه املالحق
د�ل أ�شهر عوض س�ن�ني،  3الیوم ميكن لنا خنرجو كتاب مدريس يف 

فاش �یكون وا�د التعدیل د�ل هاذ ا�فرت د�ل التحمالت، ا�يل �م يه 
هذا أ�مر اكمل س�مت جتاوزه م�ارشة بعد ٕاصدار قانون إالطار ا�يل �ادي 

  .امئة لت�دید الربامج واملناجهیؤطر هاذ العملیة �رب ا�لجنة ا�
  .وشكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

السؤال الثالث موضو�ه �مثني نتاجئ البحث العلمي، واللكمة ٔ��د 
العام ملقاوالت املغرب، تفضل الس�ید  �حتادالسادة املس�شار�ن من فریق 

  .الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  سادة الوزراء احملرتمني،ال 
  زماليئ وزم�اليت احملرتمني واحملرتمات،

الس�ید الوز�ر احملرتم، هناك تبا�ن بني ا�هودات اليت تبذلوهنا م�ذ 
تولیمك مسؤولیة إالرشاف �ىل وزارة الرتبیة الوطنیة وا�يل �مثهنا �الیا يف مد 

وبني  اجلسور مع القطاع اخلاص من ٔ��ل بناء وٕارساء رشاكة حق�ق�ة،
كذ� الوضعیة اليت یع�شها البحث العلمي، وضعیة ا�يل كتبان ٔ�هنا عندها 
معوقات مؤسساتیة ومعوقات مادیة ومعوقات �رشیة، �هیك عن املعوقات 

  . ذات الص� �حلاكمة
فالتصنیفات ا�ولیة ٔ�هنا تتعطینا �ل�س�بة �لمؤرش العام العاملي د�ل 

داملراتب �ل�س�بة لس�نة  4وفقد�  76 �بتاكر كتعطینا املغرب يف الرتبة
2017.  

 126كذ� تتعطینا �ل�س�بة ميل تند�لو �لت�لیل التفصیيل ما بني 
مؤرش ميل �منش�یو ملؤرش العالقة د�ل البحث العلمي  81مرتبة وتتعطینا 

، ويف العالقة د�ل البحث العلمي 111مع الصنا�ة كنلقاو روس�نا يف الرتبة 
  . ، یعين نتذیل هذا الرتت�ب124وس�نا يف املرتبة مع �بتاكر تنلقاو ر 

�يق ما وصلناش لها، ولكن هناك  %1ا�متویل، العتبة الیوم د�ل 
 0.8الیوم عند�  %04اكن عند� یاله  2000جمهودات بذلت ٔ�ن يف 

 2025يف  %1.5و�ين نوصلوا ل  %1جيب ٔ�ننا نوصلو �لعتبة د�ل 
ٔ��ىل، وهذه جمهودات ا�يل �اصها كام یويص بذ� ا�لس ا% 2: 2030و

   .تعمل من ٔ��ل ٔ�نه البحث العلمي یوصل �لم�ٔمول
املس�ٔ� الثالثة يه قضیة د�ل ال�ش�ت�ت، اك�ن �ش�ت�ت �بري يف 
املنظومة د�ل البحث العلمي، �ٔن هناك املراكز التابعة �ل�امعة 

 ــلوهناك مراكز كذ� �بعة �لقطا�ات الوزاریة ا�تلفة ومراكز �بعة 
(les entreprises publiques)  د�ل املؤسسات العموم�ة �هیك

عن املركز الوطين، یعين ما اكی�ش وا�د الهیئة د�ل الت�س�یق، وهنا 
 . حنتاج �لحاكمة د�ل املنظومة

املس�ٔ� د�ل هادي تعطینا وا�د العز� �ل�س�بة �ل�امعة، فهذه العز� 
لقطاع العام، ؤ�� ٔ��ساءل جيب فك العز� �لهيا �رب مد اجلسور حنو ا

�الش القطا�ات الوزاریة ما كتعهدش ٕ�رشاف وٕاجناز ا�راسات ا�يل 
اكینة، م�ال �سرتاتیجیات الوطنیة لكها، ٔ�هنا تعطات املاكتب د�ل 
اخلربات ٔ�ج�بیة ما كنفهمش �الش ما تعطاشاي وعند� یعين ر�ال ٔ�كفاء 

  . يف اجلامعة املغربیة
فالقضیة معقدة ٔ�ن تقس�مي أ�دوار ما بني  �ل�س�بة �لقطاع اخلاص

القطاع اخلاص والقطاع العام يف جمال البحث ٔ�ن �یحتاج لوا�د الرصف ما 
بني جمال البحث النظري أ�سايس الصلب اخلام وما بني ا�ال التطبیقي، 
وهنا تطرح إالشاكلیة ملاذا وملن تند�رو البحث العلمي؟ البحث العلمي 

�ق�صادي والطلب �ج�عي مبا ف�ه مصل�ة  جيب ٔ�ن یو�ه �لطلب
املواطنني، فالیوم �اصنا وا�د الرصف ما بني هاذ جوج، �اصنا �شجیع 

  .الوطنیة من ٔ��ل قرض رضیيباملقاوالت 
  . �نیة ا�يل ٔ�عطی�هيا �لس�ید د�ل الفریق د�لمك 25ٔ�عطیين 

  : الس�ید رئ�س اجللسة
قال � حىت وا�د والو،  د� إالنصاف، د� مازال ما الرئ�سالس�ید 

  .مكل، مكل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
يه مس�ٔ� احلاكمة جيب ٔ�نه �اصنا هذه اله��ئة �لیا ا�يل  أ��ريةاملس�ٔ� 

�ادي �سهر �ىل الت�س�یق و�ىل كذ� التوج�ه حنو ا�االت املعرف�ة ا�يل 
  .یة د�ل البحث�اصنا ٔ�هنا �ركزو فهيا و�اصنا ٕاسرتاتیجیة وطن 

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

  .الرئ�س الس�ید�نیة  44اللكمة لمك الس�ید الوز�ر، ٔ�نتوما 

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

  . الس�ید املس�شار احملرتم شكرا �ىل هذا السؤال
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لیوم بغیت نؤكد أ�مهیة ا�يل كتو�هيا احلكومة والوزارة �ال البحث ا
العلمي والتقين، ٔ�ن �رب البحث العلمي نطور التعلمي العايل، و�اصنا البد 
�كون عند� وا�د البحث �لمي و�بتاكر ا�يل �ادي �كون عندو وا�د 

  .الوقع ووا�د أ��ر �ىل التمنیة �ق�صادیة �لبالد
وم ا�يل مطروح هو �یف جعل هاذ البحث العلمي ٔ�كرث السؤال الی

ٕانتاج�ة ٔ�كرث فعالیة ؤ�كرث جنا�ة؟ و�یف یمت جتسري البحث العلمي اجلامعي 
يف املؤسسات اخلاصة، ) Recherche-Développement(مع حبث 

ٔ�ن الیوم �اصنا نذ�رو ب�ٔن ال�س�بة الك�رية د�ل ا�متویل كتجي من القطاع 
د�ل متویل البحث العلمي هو من القطاع  %70كرث من العام من ا�و�، �ٔ 

العام، ولهذا �اصنا البد حتفزي املقاوالت والقطاع اخلاص �ش هنضو 
�لبحث العلمي و�بتاكر وميكن �كون وا�د املسامهة و�كون �مثني هاذ 
البحث العلمي واع�د البحث العلمي اجلامعي يف املشاریع التطو�ریة د�ل 

  .غربیةاملقاو� امل
وا�د العدد د�ل أ�وراش ف�حهتا ا�و� والوزارة، مبا فهيا �لق ما 

�لق�امه يف فاس، ) (�les cités d’innovationسمیه مبجمعات �بتاكر 
يف الر�ط، يف سطات، يف مرا�ش، وا�يل �م الیوم وا�د اجلیل �دید من 

  .اجلهة هاذ املر�بات مجمعات �بتاكر در�مه يف ٔ�اكد�ر �رشاكة مع
والیوم هاذ الرشاكة بني اجلهة واجلامعة �ادي تعطي لنا وا�د املنتوج 
ا�يل �م، ٔ�ن يف هاذ ا�معات �بتاكر �ادي حنتضنو املشاریع البحثیة 
التطبیق�ة، ا�يل �ادي �كون عندها وا�د ا�ٓ�ر م�ارش �ىل التمنیة 

  .�ق�صادیة
س العالقة بني املقاو� ا�يل �اصنا ٔ�یضا خنمو ف�ه �یف ميكن ٔ�ن من�ٔس

واجلامعة، والیوم اك�ن وا�د العدد د�ل ا�ٓلیات مهنا �لق م�ح من طرف 
ا�و� ا�يل �ادي �س�تفد مهنا ا�اك�رة ا�يل �ادي ميش�یو خيدمو يف املقاو� 
�ىل حبث ا�يل �هيم املقاو�، وهذا �ادي �كون مجیل ؤ�یضا ختصیص طلب 

ٔ�یضا، �ش �ادي �كون وا�د إالسهام  عروض مزدوج بني املقاو� واجلامعة
  .وتقریب وجتسري العالقة بني املقاو� والقطاع العام

ٔ�یضا �اصنا البد الیوم اك�ن وا�د ا�هود �بري د�ل وضع �راءة ��رتاع 
(Les Brevets d’innovation) اصنا البد �یف ميكن ٔ�ن ٔ��ذ هباذ� ،

زي ج�ايئ ملا ال؟ الیوم �راءة ��رتاع ونطورها، لهذا �اص وا�د التحف
وحنن نتطرق يف احلكومة �ىل هاذ اجلبا�ت وذا�يش �اص البد �راعیو 
هاذ اجلانب ٔ�ن إالقالع احلق�قي د�ل البحث العلمي �ىل مس�توى القطاع 

  .اخلاص هو من هاذ الباب هذا
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

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

الرابع وهو مو�ه �لس�ید وز�ر الس�یا�ة والنقل  ون��قل ٕاىل السؤال

اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، وموضو�ه �الء ٔ�سعار 
تذا�ر رشكة اخلطوط امللك�ة املغربیة، والسؤال مو�ه من طرف فریق 

  .أ�صا� واملعارصة، تفضلو الس�ید املس�شار لوضع السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  .كرا الس�ید الرئ�سش

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
�ش�تيك العدید من املواطنني من ب�هنم ٔ�فراد اجلالیة املغربیة �ملهجر من 
�الء ٔ�سعار تذا�ر رشكة اخلطوط امللك�ة املغربیة، �اصة �الل فرتة عودهتم 

  .ٕاىل ٔ�رض الوطن
الوضع، �سائلمك حول التدابري املعمتدة محلایة املواطنني وضبط  ٔ�مام هذا

  ٔ�سعار التذا�ر؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

الس�ید محمد سا�د وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :و�ق�صاد �ج�عي

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

يف احلق�قة، هاذ إالشاكلیة د�ل أ�سعار د�ل النقل اجلوي تتعرف 
�برية يف هاذ العقود أ��رية، وا�ال د�ل النقل اجلوي وا�د التطورات 

بصفة �امة عرف ثورات يف هاد العقود أ��رية بتد�ل منوذج �دید د�ل 
اكت املنخفضة أ�سعار، ا�يل دارت ثورة النقل اجلوي عن طریق الرش 

  .�ل�س�بة �لنقل اجلوي
واملغرب فعال اس�تفاد كذ� من هاذ الثورة بفضل التوق�ع �ىل االتفاق�ة 

ا�يل مك�ت �ش �كرسو  -تنظن  – 2004د�ل حتر�ر أ�جواء املغربیة يف 
بعض �ح�اكرات ا�يل اكنت وا�يل مايش يف فائدة املس�تعملني د�ل النقل 

  .اجلوي
د�ل  50وصلنا الیوم وا�د  2004م�ذ التوق�ع �ىل هاذ االتفاق�ة يف 

الرشاكت أ�ج�بیة و�خلصوص الرشاكت املنخفضة أ�سعار، ا�يل ولت 
  .تتوصل لو�ات خمتلفة يف بالد� ٔ�و يف مطارات خمتلفة

طبعا هاذ أ�سعار املنخفضة وهاذ الرشاكت ذات أ�سعار املنخفضة 
ا الك�ار مه اجلالیة املغربیة د�لنا ا�يل موجودة يف مواقع خمتلفة املس�تف�د�ن مهن

يف ٔ�ور�، ويه ا�يل متٔ� هاذ الطا�رات وا�يل �متكن هاذ اجلالیة املغربیة �ش 
تويل تتوصل �لمغرب ما يش �ري يف الفرتة د�ل العط�، ولكن يف فرتات 
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  .ینةم�عددة، وهاذ اليش تنالحظوه من �الل إالحصائیات ا�يل اك
حىت يه تتد�ر ) Royal Maroc(�ل�س�بة �لرشكة الوطنیة د�ل 

 les(جمهودات �برية ٕالصالح ا�منوذج �ق�صادي د�لها، ما تبقاش بذوك 
charges ( مرتفعة، تت�اول ٔ�هنا ختفض التلكفة د�ل أ�سعار د�لها �ش

لیوم �كون يف املس�توى د�ل هاذ املنافسة، ا�يل يه م�افسة ال مفر مهنا، ا
  .يف هاذ القطاع د�ل النقل اجلوي

�نیا، هاذ القطاع اجلوي يف بالد� عرف يف هاذ الس�نوات أ��رية ويف 
هاذ العقود، خصوصا م�ذ االتفاق د�ل حتر�ر اجلو وا�د احلركة ووا�د 

ر�� ٔ�س�بوعیة ا�يل اكنت عند�  600ا�ینام�ك�ة �برية، مش��ا تقریبا من 
ر�� ٔ�س�بوعیا ا�يل وصلنا يف  1600لكها، ٕاىل �رب املطارات املغربیة 

، هاذ الز�دة يف العرض تی�ٔ�ر ٕاجيابیا �ىل أ�سعار املعمتدة يف هاذ 2008
  .القطاع د�ل النقل اجلوي

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :عبد الكرمي اهلمس الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ید الوز�ر،الس� 
ٕاىل ما خفت �كذب ٔ�ن اخلطوط امللك�ة املغربیة يه من بني الرشاكت 

، وهذا ت��عكس بطبیعة احلال ال ..ذات أ�سعار �د مرتفعة �ىل الصعید
�ىل اجلانب �ق�صادي د�ل البالد، ال �ىل اجلانب الس�یا�، كام تعرفون 

ور� �ري ت��دا فصل ٔ�ن وا�د الف�ة عریضة من ٔ�بناء اجلالیة ا�يل تتع�ش يف �ٔ 
  .الصیف ت��دا املعا�ة وت��دا صعو�ت وصوهلم ٕاىل ٔ�رض الوطن

فعالش ما �كو�ش وا�د ال�سهیالت، وا�د التضامن ما بنا�مك الس�ید 
الوز�ر، التد�ل د�ل الوزارة مع الوزارة املعنیة �ٔ�مر �ش �كون وا�د 

  .صولالتحفزيات �لمواطنني املقميني بد�ر املهجر ل�سهیل الو 
فكذ� �نعاكس د�لها �ىل الس�یا�ة، أ�سعار املرتفعة �لس�یا�ة 
فاملواطن ميل تید�ل �لمواقع �ىل أ�نرتن�ت، تیلقى أ�سعار د�ل اخلطوط 
امللك�ة �د �د مرتفعة، و�لتايل ٕاما تیفكر یلتجئ ٕاىل �ر�یا، ٕاما یفكر مييش 

  .من ح�ث الف�ادق ليش ب� �ٓخر ا�يل أ�مثنة م�اس�بة من ح�ث الكراء ٔ�و ال
فهنا هاذ اليش ما تی�دمش الس�یا�ة د�ل البالد، خفاص التفكري 
بوا�د ا�اكء، ٔ�ن ٕاىل بغینا �س�تقطبو �لس�یا�ة وننعشها �شلك ج�د، 
خفاصنا نفكرو بوا�د ا�اكء �یفاش ند�رو ب��ة حتتیة ا�يل �ادي �شجع لنا 

ٔ�مر�اك وكندا فهناك  املواطنني املقميني �خلارج، �هیك �ىل الناس ا�يل يف
�ائالت تعاين وتعاين، اك�ن العائالت ما تت��ش �لمغرب ملدة ثالث، ٔ�ربع 

د�ل أ�طفال �ش  4س�نني، فك�فاش نلقاو احلل لهاذ الناس ا�يل عندمه 
جيي من ٔ�مر�اك وال كندا �زور ٔ�رض الوطن واح�ا كنادیو وك�شجعو 

ن مث �س��ر والتفكري يف املواطنني املقميني �خلارج �ىل ز�رة ٔ�رض الوط
  .الز�رة

فالس�ید الوز�ر، هنا �اص �كون وا�د الت�س�یق حممك، ٔ�� ا�يل 
ك�شوف يف الب� د�لنا العز�ز ٔ�ن لك وا�د عندو يش مسؤولیة ت�شوف 

، ٔ�� ميل تتوصل �لمطار، تلقاه شاد ..�ري الطریق د�لو، ما یقدرش
)Billet ( د�ل)la RAM (ٔ�غرب أ�مور تتوقع � ،� )la valise(  ما

، � تبقى متا ك�س�نا سا�ة ..�ا�ش، � أ�م�عة كتضیع، � ت�ٔخر الطا�رة بدون
ٔ�و سا�ة ونصف �اد یطلقو � أ�م�عة، فهاد احلواجي �اص، و�ا الوزارة 
�راسل املد�ریة امللكفة �ملطارات �ش تو�ه وت��ه ٔ�ن اك�ن شاك�ت 

، من طرف املواطنني، من كتكون من طرف الرشاكت د�ل أ�سفار
طرف الساحئني، خفاص التد�ل، �اص وا�د جلنة الیقظة �ش حنس�نو 
هذه أ�جواء، وحنس�نو هذه أ�رضیة ٔ�ن ما ميك�ش نبقاو دامئا كنتفرجو، 
ٔ�ن هناك دول ا�يل كت��عش س�یاح�ا كرت�یا ا�يل فاحتة ا�ال مجلیع الس�یاح 

ا�، واح�ا� �السني كنتفرجو �رب العامل، مث ب�ان ٔ�خرى ٕاس�بانیا والنو 
  .مكس�متعني، خفاص التد�ل وبع�ا� الس�ید الوز�ر

  .وشكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال املوايل، وهو مو�ه لوزارة التجهزي والنقل 
وا�لو��س��ك واملاء، وموضو�ه م�ٓل الطریق الرابطة بني دم�ات وغسات 

وهو موضوع من طرف الفریق احلريك احملرتم، تفضل  ٕ�قلمي ورزازات،
  .الس�ید املس�شار احملرتم

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

  السادة ٔ�عضاء ا�لس، 
خ�یفرة، من احللول -�ف�اللت وبين مالل-یعترب الربط بني �يت در�ة

  .عن جزء �بري من ساكنة اجلهتنيإالسرتاتیجیة لفك العز� 
ويف هذا إالطار، �سائلمك الس�ید الوز�ر حول م�ٓل الطریق الرابطة بني 

  .دم�ات ورزازات �رب غسات
   .شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید عبد القادر اعامرة وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  .شكرا السادة املس�شار�ن
  الس�ید الرئ�س،

هذا السؤال والسؤال ا�ي یلیه ت��لكمو �ىل وا�د املوضوع �م ا�يل 
یتعلق �ملقاطع الطرق�ة اليت خترتق ج�ال أ�طلس الك�ري، وا�يل عندها 
ٔ�مهیة �برية بطبیعة احلال �ل�س�بة لت�ٔهیل ٔ�و ٕا�داد الرتاب الوطين وربط 

  .�د العدد د�ل املناطق ا�يل عندها ٔ�مهیة �برية �داوا
تیضم الطریق اجلهویة رمق  23هذا املقطع د�ل الطریق الوطنیة رمق 

يف التصنیف القدمي، وا�يل تريبط ما بني  1517، والطریق إالقلميیة رمق 307
دم�ات ٕ�قلمي ٔ�زیالل وٕاقلمي ورزازات مرورا بغسات �ىل طول ٕاجاميل قدره 

  .لكم 137
  .هذا الت�ٔهیل د�ل هاد الطریق ممتدة �ىل ٕاقلميني

ف� یتعلق �ٕالقلمي د�ل ٔ�زیالل عند� وا�د العدد د�ل احملاور ا�يل �هتم 
، وا�يل اللكفة د�ل أ�شغال اليت تو�د يف 307الطریق اجلهویة السابقة 

ملیون د�ل  240طور إالجناز ٔ�و املربجمة هبذا املقطع تبلغ تقریبا وا�د 
ملیار د�ل الس�ن�مي، وهذه ٕاما تو�د يف طور إالجناز ٔ�و  24ا�رمه حوايل 

  .مربجمة
لكم، فهيا الطریق  57ف� یتعلق �ملقطع د�ل ٕاقلمي ورزازات عند� 

، ا�راسة التنف�ذیة 1511وفهيا الطریق إالقلميیة رمق  307اجلهویة رمق 
أ�م�ار يف طور  7ل املتعلقة بتوس�یع وتقویة هذ�ن املقطعني �ش �رفعومه 

ملیار  12ملیون د�ل ا�رمه، حوايل  120إالجناز، التقد�رات ا�يل عند� 
د�ل الس�ن�مي، واح�ا ا�ٓن تنفكرو ٔ�ن هاد املقطعني یتدارو يف ٕاطار وا�د 
الرشاكة �ىل غرار هاذ اليش ا�يل در� �ل�س�بة ٕالقلمي د�ل ٔ�زیالل، �ش 

لكم يف وا�د املس�توى ج�د من  �137ه �كون هذا املقطع هذا تقریبا ا�يل ف 
  .�ح�ة ��س�یابیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :عبد الرحامن ا�ر�يس الس�یداملس�شار 
�اء يف اللكمة د�لمك الس�ید الوز�ر ٔ�ن هاذ الطریق وأ�مهیة د�لها 

ة �خلصوص ا�يل قریبة �م�ات، �ل�س�بة لفك العز� �ىل م�اطق ج�لی
وتتعرفو ب�ٔن هاذ الطریق هاذي كتدي كذ� ٕاىل املر�ب د�ل النور، وميكن 
لها حتل املعض� د�ل �كتظاظ د�ل السري ا�يل اك�ن ف��شاك ا�يل تیعرف 

  ).9(تعرث �بري �دا وكنمتناو كذ� ٔ��مك �رسعو هباذ الطریق د�ل 
يه  ما بني ام�الون ؤ�زیاللبط اك�ن كذ� الطریق كذ� ا�يل ترت 

�یلو مرت، و�لتايل الس�ید الوز�ر ٕاىل اكن ما ميكن لمك هتدیو  7مقطع د�ل 
ا�يل �هترضو �لهيا لك نوبة ٔ�� هاذ ) les études(لهاذ املنطقة هو ٔ�نه هاذ 

)l’étude ( تقریبا، اكن  2012وال  2013ا�يل هرضتو �لهيا د� �الیا من
مازال ما ) les études(ي �ا�ة كنتحججو ب دامئا ت�سمعو �لهيا �ٔ 

مكلوشاي، د� �مكلو، فوقاش �ادي �مكلو؟ ٔ�ن هذا تتلقاو لها طریق، 
) l’étude(و�لتايل ميل تتكون يش �ا�ة ا�يل يه رضوریة كتولیو 

ٔ�شهر، ح�ث تتجي لهاذ املناطق ا�يل يه معزو� كتولیو  6تد�روها يف 
وك الناس فوق ما وصلهم اخلري رامه �شویة ٔ�ن هاذ الرس�ةمتش�یو بوا�د 

  .�س صبارة
  الس�ید الوز�ر،

�لك رصا�ة هاذ املنطقة هاذي راه ما ميكن لهاش �رىق لهاذ املناطق 
ا�يل �دم�و فهيا بوا�د الشلك �بري، اح�ا ما بغینا ال طریق رسیع ال قطار 

اعطیو� �ري الطریق فني یدوزو ) port de plaisance(ال،  )port(ال 
  ).l’ambulance(هللا وفني تدوز  عباد

هللا جياز�مك خبري الس�ید الوز�ر �هترضو د� �اوتين �ىل رشاكة، ا�لهم ٕان 
هذا م�كر، فني ما ج�نا لهاذ املنطقة د�ل اجلنوب الرشيق �اصنا رشاكة، 

  .يف اجلهات ا�ٓخر�ن ما اك�ن ال رشاكة ال والو
لرشاكة حتیدو لنا حىت بعدا ما عند� والو وكزتیدو� هباذ ا déjàاح�ا 

  .ذاك اليش ا�يل اعطیتو�
هللا جياز�مك خبري الس�ید الوز�ر هاذ املناطق هاذ املنطقة راه ترضرت 

، ٔ�ن الطرق رامك الوز�ر�زاف واحلل بني ید�مك، خصوصا ٔ�نمت الس�ید 
عرف�وها، عرف�و املس�ٔ� ج�لیة، راه ما ميك�ش حتل ٔ�ننا نبقاو �السني لك 

يش �ا�ة �ش نتحججو �ش نلقاو وا�د الطریق �ش ما نوبة كنقلبو �ىل 
خندموش، رامك تتعرفو هاذ املنطقة معروفة �لصعوبة د�لها، ال �ل�س�بة 

ورامك �اوبتو� �لیه �دة مرات ب�ٔن  النفقلت�شاك وا�يل كذ� تن�س�ناو 
  .الغالب هللا، حىت یطلق هللا رسا�ه

ا�يل اكینة دا� �ارفة  هاذي د�ل ت�شاك الطریق�ين تتعرفو ب�ٔن هاذ 
  .وا�د الت�ٔخر بوا�د الشلك �بري �دا، وزید �لهيا لك نوبة تتقطع �لثلج

ٔ�� كنمتىن الس�ید الوز�ر �لك رصا�ة ٔ��مك تعطیو لهاذ املنطقة ما 
�س�تحقون لك  راه�س�تحق، ٔ�نه �یفام اكن احلال هاذو حىت هام كذ� 

  .اخلري م�مك
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .مك الس�ید املس�شارشكرا ل

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

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  الس�ید املس�شار،

حصیح ٔ�نمت تتلكمو حبرقة، ٔ�� بغیت �ري نصحح وا�د القضیة �ري �ش 
بیة يف ما یوقعش فهيا تغلیط الرٔ�ي العام، ما اكی�ش طریق يف اململكة املغر 
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مجیع اجلهات ما خضعاش �لرشاكة، �ري �ش ما تقولش يش �ا�ة ا�يل 
  .. مجیع اجلهات عند� معهم رشاكة، �ري املس�توى د�ل. مايش حصی�ة

الس�ید املس�شار، واش ميكن لنا نتلكمو؟ د� ٔ�نت قليت هاذ اجلهة 
�لضبط يه ا�يل ما فهياش رشاكة هذا �ري حصیح، مجیع اجلهات د�ل 

ة، شامال وج�و�، �اضعة �لرشاكة، حىت الطریق الرسیع ا�يل �ادي اململك
من �زن�ت ��ا�� ف�ه رشاكة، ف�ه وزارة ا�ا�لیة ف�ه وزارة املالیة وف�ه 

  .اجلهات ؤ�نتا �ارف هاذ القضیة
هاذ املسا� هاذي ا�يل �لكمت �لهيا ٔ�� �لكمت �ىل ٔ�مور ا�يل يه 

ل إالقلمي د�ل ٔ�زیالل هذا ف�ه معلیة، تنقول � ف� یتعلق �لشق د�
  .رشاكة واح�ا �دامني ف�ه

القضیة د�ل ٕاقلمي ورزازات هاذ القضیة د�ل ا�راسات  �ل�س�بة لهاذ
  ..�ىل لك �ال ٔ�نت

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
شكرا الس�ید الوز�ر، �يق لمك الوقت تدار�و أ�جوبة يف أ�س�ئ� املوالیة 

  .ا�يل عندها تقریبا نفس املوضوع
السؤال املوايل هو موضوع من طرف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، ف

وموضو�ه م�ٓل الطریق الرابطة بني تنغري وبين مالل، اللكمة لمك الس�ید 
 .املس�شار

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

  .الس�یدة الوز�رة، السادة الوزراء
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  لوز�ر احملرتم،الس�ید ا
ومعا�ة حق�ق�ة، جراء یع�ش ساكن اجلنوب الرشيق �لمملكة �دة مشالك 

العز� �س�ب ال�طل يف هتیئة الطریق الرابطة بني ٕاقلمي تنغري وبين مالل، 
�عتباره رش�ن احلیاة �ل�س�بة لعدد من املناطق اجلبلیة، الشاسعة، اليشء 

  .دید �ا املواطننيا�ي �لف مو�ة من �س��اء والتذمر الش
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

ما يه التدابري وإالجراءات ا�ٓنیة اليت تعزتم وزار�مك اختاذها من ٔ��ل 
إالرساع �هتیئة الطریق املذ�ورة حىت �س�تجیب لتطلعات ساكن �ل 

  املناطق املترضرة؟
  .وشكرا

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

  .يف ٕاطار إال�ابةاللكمة لمك الس�ید الوز�ر 

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .ٔ�س�تغل وا�د الثانیة �ش �مكل �لس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .عندك جوج ٔ�س�ئ� يف نفس املوضوع

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .�ري القضیة د�ل ا�راسة ما اكی�ش يش طریق بال دراسة

فهيا السؤال ا�يل �ا السادة  12یب هاذ الطریق الوطنیة رمق ط 
لكم، فهيا املقطع د�ل بين مالل، إالقلمي د�ل بني مالل  231املس�شار�ن 

لكم، هذا اللكفة د�ل أ�شغال املنجزة واليت تو�د يف طور  120ف�ه 
ملیون درمه، واح�ا �ادیني ك�ش�تغلو فهيا ٔ�ن  238إالجناز هباذ املقطع 

  .د� فهيا اتفاق�ة �دامني �لهياعن
لكم، هو ا�يل اك�ن يف إالقلمي د�ل م�دلت، هو  50املقطع الثاين ف�ه 

واللكفة د�ل هاذ جوج د�ل املقاطع هام  703واجلهویة  �317یضم اجلهویة 
ملیون درمه، اح�ا ا�ٓن در� إالتفاق�ة اقرتح�اها �ىل  100ا�يل �مني فهيم 

�ري هاذ الشق هذا، فهيا كذ� احملاور ٔ�خرى  أ�طراف أ�خرى مفهياش
لكم، فهيا مخسة د�ل الق�اطر  300ٔ�غبا�، فهيا وا�د  - تونف�ت -كهتم ٔ�نفكو

  .ملیون د�ل ا�رمه �670ادي تعاود ت�ىن، وفهيا تقریبا اللكفة د�ل 
واجلهة د�ل  %50ؤ�� قلت ٔ�ننا اح�ا مس�تعد�ن �سامهو فهيا يف �دود 

ٔ�بدت اس�تعدادها �لمسامهة، ٔ�بقت الشق د�ل املد�ریة �ف�اللت  -در�ة 
  .العامة �لجام�ات احمللیة

ملیون  187لكم، فهيا اللكفة  61يف ما یتعلق �ٕالقلمي د�ل تنغري فهيا 
درمه، اح�ا هاذ مربجمیهنا عند� واملبلغ إالجاميل تقریبا لهاذ املقطع الطريق 

  .حوايل نصف ملیار د�ل ا�رمه
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

  . ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك
ال خيفى �لیمك أ�مهیة الكربى لهذا احملور الطريق ؤ��ره �ىل الساكنة 

لت، ؤ�خص ���ر ٕاقلمي تنغري، وال �ف�ال -اجلبلیة ال �ل�س�بة جلهة در�ة 
خ�یفرة �رب ٕاقلمي ٔ�زیالل وخ�یفرة، ح�ث س�مت  -�ل�س�بة جلهة بين مالل 

فك عز� اكفة أ�قالمي اجلبلیة املعنیة �جلهتني، وهو ما س�یكون � أ��ر 
  .إالجيايب لساكنة اجلهتني معا

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
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قاء مبس�توى اخلدمات املقدمة ٔ��ید ٔ��مك تبذلون جمهودات ج�ارة لٕالرت
لهاته اجلهات اليت تع�ش خصاصا فاد�ا يف لك يشء، وقد وقفمت الس�ید 
الوز�ر �الل ز�ر�مك املیدانیة �لجهتني معا �ىل جحم اخلصاص و�ىل معا�ة 

  .ساكنة اجلهتني معا، خصوصا ؤ�ن املنطقة یغلب �لهيا الطابع اجلبيل
ويه املنطقة اليت تعرف ٔ��ىل معا�ة حق�ق�ة الس�ید الوز�ر، �یف ال 

ٔ�یت  -�س�بة �لفقر والهشاشة، �كرث أ�مراض وا�ٓفات، ولعل م�اطق ٔ�نفكو
ؤ�نیف �ري عنوان �لهتم�ش اليت تع�شه -امسمري -تود�ة -  ام�لش�یل - عبدي

املنطقة، �� فٕان هذا الطریق س�یكون بال شك ٕا�دى ا�ٓلیات املسا�دة  
لتمنیة امل�شودة وتقریب الساكنة من خللق �س��رات، و�لتايل حتق�ق ا

  .�يق اخلدمات العموم�ة املتوفرة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

یعين راه ذیك اجلهة د�لنا، یعين م�غیناش هنرضو بلغة الی�ٔس، راه 
ی�ٔس�نا، مجیع املشاریع د�لنا م�عرثة، خصنا ٕاتفاق�ات، �ادي �شوفو، یعين 

د�ل املقطع ا�يل ذ�رمت الس�ید راه امل�ش�ئات الف�یة د� يف ذاك الطریق 
الوز�ر یعين احلدیث وقفت أ�شغال �ل�س�بة لیا، ٔ�ن دزت مت یعين 
امل�ش�ئات واقفني، احلدید �یتدرى یعين مفهمنا والو يف هاذ اجلهة د�لنا، 
یعين �ة بين مالل راه وصالت مز�نة ولكن مليل كنجیو ند�لو جلهة 

د الوز�ر ٔ�و ال ذیك املنطقة د�لنا در�ة �ف�اللت ٔ�ن ف�نا التابعة الس�ی
  .مسحورة ٔ�و ال ما اكی�ش يش �ا�ة، يش �ني یعين ما فهمناش

 -وزارة التجهزي راه ت�شارك يف مجیع املشاریع د�ل �ة در�ة 
�ف�اللت، ال �ل�س�بة �لمس�شف�ات وال �ل�س�بة لكذا، ولكن رصا�ة راه ما 

 .فهمنا والو
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر، شوفو ٕاىل قدرتو تفوخسو هاذ العني

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  ال، ما اكینة ال �بعة ال والو الس�ید املس�شار، ٔ�ش من �بعة هاذي؟ 

الرشاكة وزارة . ال، �ري �ش تطم�ٔنو ٔ�� نوحض هاذ القضیة د�ل الرشاكة
هزي والنقل تتد�ل فهيا بوا�د ال�س�بة، القرار ا�يل عند� ا�ٓن يف وزارة التج 

التجهزي والنقل ؤ�� �ذیتو هو ٔ�ن املناطق ٔ�و اجلهات ا�يل غنیة �س�بة 
�ل�س�بة �لمناطق . %50املسامهة د�ل وزارة التجهزي ما غت�اوزش 

  .%�50ف�اللت اح�ا ميكن لنا منش�یو ٔ�كرث من  -أ�خرى مبا فهيا در�ة 
ٔ�� �لكمت بطبیعة احلال ٔ�نه هذا �شلك موضوعي ما �ميكن لناش 
ند�رو طرق يف بالد� بدون هذه الرشاكة، اح�ا ٔ�صال دا�لني يف هاذ 

ملیون س�نو� لهاذ الرب�مج  250الفوارق ا�الیة والتقلیص، تنعیطو ملیار و
  .هذا، ف�التايل هناك ٔ�طراف ٔ�خرى �سامه

و اك�ن بعض اجلهات ا�يل بطبیعة احلال الفرق رمبا ما بني اجلهات ه
الرشاكة مشات، اس�تطعنا نتفقو �ىل الرت�یبة املالیة حبال دا� هاذي د�ل 
إالقلمي د�ل م�دلت اح�ا �اطیهنا و�ادي نوصلو فهيا لوا�د االتفاق، �ري 

 300يه ما فهياش �ري هذوك جوج املقاطع املعنیني، ٔ�ن اح�ا وسعنا در� 
ا وا�د العدد د�ل امل�ش�ئات الف�یة، فاش �ادي توقع هاذ �یلومرت عند� هن

االتفاق�ة س�مت ٔ�جرٔ�هتا بطبیعة احلال، ٔ�ن وا�د العدد د�ل ا�راسات 
  .التنف�ذیة د�ل هاذ املشاریع يه موجودة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

لث، وموضو�ه الطریق دامئا فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �سؤال �
  . �ف�اللت، تفضل الس�ید املس�شار -الرسیع جبهة در�ة 

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا

  الس�ید الوز�ر،
�ف�اللت مرة ٔ�خرى من العز� م�ذ عقود  -تعاين ساكنة �ة در�ة 

طوی�، �س�ب الت�ٔ�ري ا�ي عرفه بناء الطریق الرسیع الرابط بني م�دلت 
�لراش�یدیة وتنغري ٔ�و زا�ورة، لمك �خ�یار، نظرا لٔ�مهیة  وورزازات مرورا

إالسرتاتیجیة اليت �ك�س�هيا هذا املقطع الطريق ا�ي �لف تذمرا واس��اء 
  .�ارما يف صفوف املواطنني والسائقني �اصة

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ما يه التدابري وإالجراءات ا�ٓنیة اليت س���ذها وزار�مك من ٔ��ل 

لتد�ل الفوري لبناء الطریق الرسیع وٕاهناء معا�ة ساكن اجلهة التعجیل �
  املذ�ورة؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  الس�ید الرئ�س،

  .شكرا �لس�ید املس�شار
، والت�ٔ�ري �ادة �ري �لتصحیح ٔ�ن ان� يف السؤال تتلكمو �ىل الت�ٔ�ري

حيیل �ىل ٔ�ن الطریق اكنت مربجمة ومت الت�ٔ�ري، يه الطریق ما معرها اكنت 
  .مربجمة، الطریق الرسیع مل �كن مربمج

ا�يل  13طیب، ٔ�ش�نو ا�يل عند� ا�ٓن؟ عند� الطریق الوطنیة رمق 
 �10ادیة من م�دلت �لراش�یدیة حىت �لریصاين، واك�ن الطریق الوطين رمق 
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د�لها ا�يل تريبط ما بني الراشدییة ورزازات، حنیدو بعدا وا�د  يف املقطع
امللف ا�يل اكن حشال من مرة ت��طرح هو هاذ القضیة د�ل تث��ة مقطع 

ا�يل �ادي �ربط ورزازات �ملد�ل الرشيق د�ل  10الطریق الوطنیة رمق 
مر�ب نور، هذي عند� اح�ا ا�ٓن ا�راسة التنف�ذیة يف أ�طوار د�لها 

ملیون د�ل ا�رمه، اح�ا الزتم�ا �ش  80أ��رية ولكن �ارفني اللكفة د�لها 
، �اص %63ملیون د�ل ا�رمه، ا�ٓن �اص وحوايل تقریبا  50نعطیو 

  .دا� �ري �مكلو الرت�یبة املالیة مع أ�طراف أ�خرى و�رشعو فهيا
ف�ه ف� یتعلق �لتث��ة، ا�يل اح�ا ا�ٓن بصدد ٕاجنازه، ؤ�� اعطیت 

ا�يل �ادي متيش  13تعل�ت واحضة، هو تث��ة د�ل الطریق الوطنیة رمق 
  .�یلومرت 380من احلاجب �لریصاين فهيا 

اح�ا يف البدایة، بطبیعة احلال هاذ ميل ت��لكم �ىل التث��ة دا� هذي 
تث��ة ٕاذا بغینا نقولو ٕاسرتاتیجیة، ٔ�ما هو العدد د�ل املر�بات ٔ�و العر�ت 

فهيا يف احلق�قة ما تی�ٔهلوهاش تدار تث��ة، ولكن �عتبار ٔ�ن هذه ا�يل �ميرو 
وا�د اجلهة �مة �دا ويه فعال كام یقول السادة املس�شار�ن ما اكن�ش فهيا 
طریق رسیع، بدینا ا�ٓن ا�راسات د�لها، واللكفة التقد�ریة أ�ولیة ا�يل 

  .دامللیار د�ل ا�رمه 7اح�ا ت�ش�تغلو �لهيا حوايل 
ة احلال هاد الطریق هادي ملا �ادي �سالیو ا�راسات ٔ�ن وبطبیع

�ادي ند�روها �رب مقاطع، الراحج ٔ�نه غیكون فهيا املسامهة د�ل وزارة 
التجهزي والنقل بوا�د الشلك �بري، اح�ا عند� ا�ٓن املوافقة املبدئیة د�ل 

�ات �ف�اللت، غیبقى لنا �شوفو بطبیعة احلال مع امجلا -اجلهة د�ل در�ة 
احمللیة حشال ميكن لها تد�ر، وهاذي �ادي متيش من احلاجب حىت 

 .�لریصاين
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  : الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

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

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

  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك
تطرق�ا ٕالیه يف السؤال أ�ول �لفریق لتبقى  و�ىل غرار ما س�بق ٔ�ن

�ف�اللت �س�ب غیاب  -ٔ�س�باب �زو� �ا� العز� اليت تع�شها �ة در�ة 
�س��رات املنت�ة �لرثوة، مما جعل اجلهة �ري قادرة �ىل موا�بة التطور 
امل�سارع لبايق اجلهات أ�خرى، ح�ث سامهت هذه الوضعیة يف �لق 

  .اح�قان �بري
امق الوضعیة كذ� غیاب العدید من الب��ات التحتیة ذات أ�فق ومما ف

�سرتاتیجي الرضوریة �لهنوض ب�ٔقالمي اجلهة اليت �متزي �شسا�ة ا�ال ومن 
ب�هنا الش�بكة الطرق�ة، أ�مر ا�ي یفرض �لیمك الس�ید الوز�ر مضاعفة 

  .ملنطقةاجلهود لفك هذه العز� �لهنوض �ٔ�وضاع �ج�عیة و�ق�صادیة �
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�ف�اللت وموقعها �سرتاتیجي  -�لرمغ من خصوصیة �ة در�ة 
والس�یا�، ٕاال ٔ�هنا مل حتظ حبقها يف الب��ات أ�ساس�یة مقارنة مع �يق 
اجلهات أ�خرى، مما �لق �ى الساكنة شعورا �ٕالقصاء وا�هتم�ش 

�يق املرافق العموم�ة  واحلكرة، وهو ما اكن � انعاكس سليب �ىل ٔ�داء
  .اق�صاد� واج�عیا

و�ىل هذا أ�ساس، وٕانصافا لهذه اجلهة ؤ�بناهئا، ف�ناء طریق رسیع 
�ربطها، عكس ما قال اليس، اح�ا بغینا الطرق الرسیعة مايش �ري بغینا 

وبغینا راه املنطقة د�لنا �برية   l’autorouteنفكو العز�، بغینا حىت اح�ا 
متعشو متا، راه دوك الطرقان ا�يل عند� متا الس�ید الوز�ر و�ا �زاف، وراه كن 

راه قواوها شویة، ولكن ميل �یجي الاكر يف ا�لیل كت�اول كفاش، 
متلمل، وا�ا وسعوها اكن �زید   t’as pas le droit وكمتیرت�زي الطریق و

س�متیرت، �ش یقویو الطریق ولكن مضیقة، �یجي الرموك كت�ري  �50ري 

 هاد الطریق كند�رها لك ٔ�س�بوع وهللا ٕاىل �رافو لهادوك الناس معها، ٔ��
تلغمت ن  يبتزي يف ذوك الطرقان وما ��  )la merchandise( ا�يل �یدیو

ميل �یطیح يش رموك متا كنبقاو سا�ات وسا�ات، راه �ادي یوصلوك 
  .التقار�ر د�لها الس�ید الوز�ر

ٔ��شد ؤ��دي احلكومة رصا�ة ذیك املنطقة راه �اصمك �هنضو هبا، ٔ�� 
�ف�اللت راه ما ميك�ش نبقاو �مشني حىت  - ٔ�ن �هنض وتوقف جبهة در�ة 

  .لوا�د الوقت ا�يل ما �یتصورش
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

  .�نیة 40اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت حوايل 

  :لنقل وا�لو��س��ك واملاءالس�ید وز�ر التجهزي وا
  الس�ید املس�شار، 

هذه القضیة د�ل الطریق يه راه عندها معایري، وميل ت��لكمو �ىل 
الطرق الس�یارة ا�يل اكن ٔ�شار لها الس�ید املس�شار ق�ی� راه الطریق 
الس�یار ٔ�ن اك�ن وا�د املس�توى د�ل اجلوالن ا�يل تی�ٔهلها �ش �كون فهيا 

  .طریق س�یار
�دینا القرار ا�ٓن �ش ند�رو طریق رسیع، ٔ�� كنت  طیب، اح�ا

رصحي، قلت � ٕاذا �دینا �س�بة اجلوالن راه ما تی�ٔهلهاش �لتث��ة، اك�ن 
بعض املقاطع ميكن لها ت�ىن هذه ا�يل �لكميت �لهيا، ولكن اح�ا بدینا ا�ٓن 
ا�راسات ٔ�ن ٔ�صال القرار �ش تد�ر ا�راسات التنف�ذیة راه ما اك�ش، د� 

امللیار د�ل  �7ا �ادي ند�رو دراسات، ٔ�� قلت � راه نتلكم �ىل اح 
ا�رمه، هذه �ري التث��ة �ري طریق رسیع، ٔ�ما ٕاذا ج�نا نتلكمو �ىل الطریق 
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ٕاذن القرار د�ل . ملیار د�ل ا�رمه 15 - 14الس�یار راه ت��لكمو �ىل 
  . الطریق الرسیع اح�ا �ذیناه، �ادي یدار بطبیعة احلال مبقاطع

ما بني الراش�یدیة وورزازات هذیك  10ف� یتعلق �لطریق الوطنیة رمق 
  الطریق ج�دة ا�ٓن، بعض املقاطع م�وسطة 

ٔ�� درهتا، ٔ�� مش�ت فهيا و�اودت مش�ت فهيا، زعام ٔ�� �ارفها مز�ن، 
 .�ارفها.. مايش ت��لكم

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

ة ٕا�شاء السدود، وهو موضوع من طرف السؤال املوايل موضو�ه �رجم
  .الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي، تفضلو الس�یدة رئ�سة الفریق، مرح�ا بك

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

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

  الس�ید الوز�ر،
 فرتة تويل امل� الرا�ل دٔ�ب املغرب م�ذ �س�تقالل، خصوصا يف

احلسن الثاين، رمحه هللا، احلمك وسار �ىل دربه �ال� امل� محمد السادس، 
نرصه هللا، يف سن س�یاسة �ر�كز �ىل تدبري املوارد املائیة �لمغرب، متثل 
س�یاسة ٕا�شاء السدود احلجر أ�ساس والعمود الفقري لهذه الس�یاسة، ٔ�هنا 

حیة وحامیة الرثوة اليت تنعم هبا بالد� ومتزيها عن �سامه يف تعبئة املیاه السط 
�يق دول القارة، ٕان مل نقل دول العامل، لكن الزال هناك خصاص �بري يف 
ٕا�شاء السدود ٔ�ن لك امل�ش�ٓت حلد ا�ٓن ال تع� سوى الثلث من مجموع 

  .املیاه امل�ساقطة والبايق هيدر يف البحر
احلكومة ٕال�شاء السدود �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر عن �ر�مج 

  مس�تق�ال؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدة املس�شارة،
ٔ�� غن�اوبك، ولكن ٔ�� السؤال ا�يل عندي هو معایري دالربجمة، ؤ�� 

  .ل �م �دا ٔ�ن معایري الربجمة طار�ة ٕاشاكل د�ل املعاجلةقدرت ب�ٔن السؤا
طیب، هاذ اليش اكمل ا�يل قلته حصیح، عند� س�یاسة معوم�ة، ويه 

عهد احلسن  ا�يل مرتبطة �لسدود بدٔ�ت يف س�یاسة معوم�ة يف بالد�

  .الثاين، هللا �رمحه، ومس�مترة يف عهد �ال� امل� هللا ینرصه
اململكة املغربیة هو ٔ�ننا نوصلو لوا�د املس�توى الت�دي ا�يل عند� يف 

ملیار د�ل أ�م�ار  30من ختز�ن سدود كربى، ٔ�حتدث ا�يل تت�اوز 
املكعبة، وهذا �ش�تغل �لیه، وهاذ اليش �الش �ادي �كون هاذ الرب�مج 
أ�ولوي ا�يل تیرتٔ�س �ال� امل� أ�شغال د�لو، �ش ميكن لنا �رفعو هاذ 

  . ال�س�بة
ات �مة �دا، ف� یتعلق �لربجمة د�ل السدود الكربى جوج معطی

تتخضع �لمخطط الوطين �لامء وتتخضع �لمخططات اجلهویة لٔ�حواض 
املائیة، لكن ش�نو ا�يل تغري فهيا؟ تغري فهيا اللكفة د�لها، ٔ�ن د� اجلیولوج�ا 

، �ا ا�يل والو، والو صعاب (resserrement topographique)ٔ�و 
 300ٔ�و  250ٔ�و  200ا�د السد ا�يل تتكون احلق�نة د�لو و�ا تتا�د و 

ملیار د�ل ا�رمه وا�و� املغربیة  1.5ار مكعبة، معوما ت���اوز �ملیون ٔ�م 
ممث� �لك احلكومات يف ٕاطار هاذ الس�یاسة العموم�ة �ركز �ىل هاذ ال�س�بة 

  .د�ل التخز�ن �رفعها، �اصة يف ظل املتغريات املناخ�ة
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

  .اللكمة لمك الس�یدة الرئ�سة

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

  الس�ید الوز�ر،
اح�ا السؤال ا�يل و�نا لمك هو هذا، ٕا�شاء السدود مس�تق�ال، لكن 
س��فا�ل مع جوا�مك الس�ید الوز�ر، ٕاال ٔ�ن الغرض من هاذ السؤال هو 

رٔ�ي العام �لس�یاسة املائیة يف املغرب، وخصوصا ٔ�مام التغريات ا�شغال ال
املناخ�ة ا�يل تیعرفها العامل الیوم، كام ٔ�ن هناك دراسة الس�ید الوز�ر، تؤكد 

س�نة القادمة �لك الوا�ات �س�ت��اء الوا�ة  �30راجع ال�ساقطات �الل 
ش�ئات الشاملیة واملتوسطة وم�طقة الغرب، وهذا یق�يض املزید من امل� 

  .املائیة
لكن نالحظ ٔ�ن هناك ٕا�راهات �برية، ا�يل تطرق�و لها الس�ید الوز�ر، 
�س��رات الضخمة اليت یتطلهبا ٕا�شاء السدود ؤ�موال �برية، فعىل س��ل 

مبنطقة ز�ري،  سد بومخ�ساملثال هناك ت�ٔخر يف ٕاجناز بعض السدود م�ال 
�ة ٔ�خرى، �ىل الرمغ  ح�ث توقفت ف�ه أ�شغال، مت حتول �ع�دات ٕاىل

جام�ة من ٔ�ن هذا السد س�ی�دث �روة اق�صادیة، فالح�ة هباذ امجلا�ة، 
  .م�طقة ز�ري وجام�ة س�ب�ت مول البالد

�نیا، الس�ید الوز�ر، نتقامس معك وا�د إالشاكلیات د�ل ا�راسة ا�يل 
 –شاهد مبنطقة أ�ودایة �ة فاس ال تطرق�و لها كذ�، سد س�یدي 

از السد لكن طبیعة التضار�س اليت توفرت �ىل �س�بة �الیة مك�اس، مت ٕاجن
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  .من امللح �الت دون �س�تفادة من هذه املیاه يف سقي أ�رايض احملیطة
هذه إالشاكلیات، الس�ید الوز�ر، ت��قامسهم، بعض السدود كذ� 

: ٕاشاكلیات ٔ�ساس�یة 2ت��ذل فهيا ا�و� جمهود �بري، ت��قامسو فهيا وا�د 
التجهزيات الهیدرو فالح�ة وش�بكة الري، تیجعل املردودیة �دم اس�تكامل 

ضعیفة �ملقارنة مع أ�هداف املسطرة لهاذ السدود، م�ال سد الو�دة ا�يل 
 .اكن مرسوم � ٔ�نه ��سقي وا�د العدد د�ل الهك�ارات

إالشاكلیة الثانیة �س�بة امللء ضعیفة �ل�س�بة �لقمية ا�يل قلتو د� كتعمر 
ٔ��لب السدود الیوم فهيا أ�و�ال ٔ�كرث من املیاه، وهذا هو  هبا السدود، ٔ�ن

إالشاكل ا�يل مطروح الیوم ٔ�مام هاذ السدود الك�رية ا�يل يف املغرب ٔ�ن 
أ�و�ال فهيا تتعب�ٔ وا�د املس�توى �ايل �دا، لهذا تطرق�ا لهاذ إالشاكلیة 

غرب د�ل بناء السدود ٔ�ن �لفعل عند� مشلك د�ل السدود الك�رية يف امل
  .�امرة �ٔ�و�ال مايش �ملاء، هذا من �ح�ة

هناك وا�د إالشاكلیة �برية ٔ�یضا الس�ید الوز�ر املناطق اجلبلیة، فهيا 
موارد مائیة م�نو�ة �دا، ولكن ما ك�س�تافدش مهنا، �� تنطلبو الس�ید 

  .الوز�ر املزید من �ه�م �ملناطق اجلبلیة وتعبئة املوارد املائیة د�لها
  .اوشكر 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  الس�یدة املس�شارة،

بعض أ�مور ما خمتلفش فهيا، �ري ر�اءا لثاين مرة ٔ�مسع ٔ�ن السدود 
الكربى د�ل اململكة �امرة �ٔ�و�ال، راه �ري حصیح، قلهتا ؤ�قولها، هل 

السدود �س�بة أ�و�ال فهيا اكینة؟ حصیح ما اكی�ش سد يف  هناك بعض
  .العامل ا�يل ما فهيش أ�و�ال

السد عندو وا�د املدة د�ل ) éternel(�ىل لك �ال السد مايش هو 
س�نة، ال�س�بة د�ل أ�و�ال مرتبطة بوا�د العدد د�ل  100احلیاة، تقریبا 

 س�بق يل وقلت ا�ٓن أ�مور، ومع ذ� اح�ا هاذ إالشاكل تنعاجلوه، ؤ��
عرفيت �ري �ش حتید .. اللكفة �ش ت�ين سد ٔ�قل من ٔ�نك متيش حتید

أ�و�ال �اصك تلقى �هيا وا�د العدد د�ل املئات د�ل الهك�ارات �ش 
  .حتید هاذیك أ�و�ال، ها املس�ٔ� أ�وىل

املس�ٔ� الثانیة ف� یتعلق ٔ�� تنفضل �شوف اجلانب إالجيايب يف جتربة 
، �رباء مغاربة %100د يف اململكة املغربیة، ٔ�وال رشاكت مغربیة السدو 
، هل وقعت بعض أ�خطاء؟ الراحج، %100، ماكتب دراسات 100%

هاذ القضیة ا�يل قليت د�ل سد الشاهد ممكن، هل ال ميكن ٔ�ن �س�تعم� يف 
املس�تق�ل؟ ممكن ٔ�ن �س�تعم�، ح�ث هذاك اليش تريتبط �ري �ملردودیة، 

ولكن .. كن لنا ��دو ذیك املیاه املاحلة ونعاودو نقادوها ونعاودؤ�ما راه �مي

هاذ املواضع لكها ٔ�ش�نو هو ا�يل فهيا؟ وهاذي بغیت خنمت هبا، املتغري د�ل 
راه ممطروحش �ري  - صدقين الس�یدة املس�شارة  -التغريات املناخ�ة 

ء ت�ساءل �لمملكة املغربیة، راه �ىل مس�توى دول العامل حىت ا�يل عندها املا
  .�دا ش�نو غیكون عندها املشلك

يف ا�ول د�ل شامل ٔ�ورو� ا�يل ما عندهاش مشلك املاء تتقول � 
  �دا ش�نو ميكن ند�رو فهاذ القضیة د�ل املاء؟

اح�ا ا�يل �م �ل�س�بة لنا هو �رفعو املس�توى د�ل التخز�ن، ٔ�نه حىت 
  .هيا محالتاملناطق ا�يل ما فهياش ال�ساقطات كثرية ميكن �كون ف

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

ون��قل �لسؤال اخلامس وموضو�ه تعرث ٔ�شغال توس�یع الطریق الوطنیة 
الرابطة بني ورزازات ومرا�ش، �لس�ید�ن املس�شار�ن اليس عبد  9رمق 

ا�لطیف ٔ�معو والس�ید املس�شار اليس �دي جشري، شكرا تفضلو الس�ید 
 .املس�شار

  :�دي جشري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن
فسؤالنا الیوم حول البطء والتعرث ا�يل كتعرفو ٔ�شغال التقویة وتوس�یع 

بني ورزازات ومرا�ش �رب ت�شاك، مما ی�س�ب يف ) 9(طریق الوطنیة رمق ال
  .ني وال �ل�س�بة حلركة املرورمشالك ال حرص لها، ال �ل�س�بة �لسائق

ويف هذا إالطار، �سائلمك الس�ید الوز�ر عن إالجراءات اليت 
  .س���ذوهنا ل�رسیع وترية إالجناز وضامن السري العادي �ىل هذه الطریق

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .الس�ید الرئ�س شكرا

  .شكرا الس�ید املس�شار
ٔ�وال، ٔ�� هاذ الطریق درهتا، مش�ت فهيا جوج مرات وفعال فهيا شویة 
د�ل املعا�ة، �الش؟ ٔ�ن �خ�یار ا�يل تدار هو ٔ�ننا هاذ الطریق هاذي 

ا�يل ترتبط جوج د�ل املدن �مة �دا اخ�ارینا ٔ�ننا ) 9(الوطنیة رمق 
امة، والت�ٔهیل د�لها �ا يف اجتاه ٔ�ننا مزال ما ، ويه �دنصلحوها ون�ٔهلوها

 1.8حسمناش يف النفق د�ل ت�شاك، غنصلحو الطریق ٔ�مسیتو، غتلكف�ا 
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 .ملیار د�ل ا�رمه
 -�ل�س�بة لٕالخوان املس�شار�ن ا�يل اكنوا تیقولو هاذ القضیة د�ل در�ة 

د�ل ملیار د�ل  �1.8ف�اللت ما اس�تفدا�ش من وا�د العدد، هاذي 
�یلومرت، فهيا مقاطع ا�هتینا مهنا، وفهيا بعض املقاطع  177ا�رمه، تقریبا 

السادة املس�شار�ن تیعرفو اكن عند� مشلك، وهاذ املشلك �ارج عن 
إالرادة د�لنا، عندك وا�د الرشكة مشات لٕالفالس وما كناش اح�ا 

، اضطرینا )la liquidation judiciaire(بغیناها متيش لٕالفالس مشات 
وقفو معها العقدة، �اصة هذیك الطرف ا�يل اك�ن ما بني ت�شاك وٕامرزاكن ن

�یلومرت، وإالخوان ا�يل �ميرو هباذ الطریق تیعرفو ب�ٔن ف�ه  54ا�يل ف�ه 
ا�يل ا�ٓن ا�هتینا  قشاكالت ٕاداریة، واك�ن وا�د الطریٕاشاكالت قانونیة وإ 

  .من ا�راسة د�لو، واح�ا �ادي �مكلوه
ا تتكون أ�شغال والطریق �دامة تتكون بعض ٔ�� ٔ�تفهم ب�ٔنه مل

إالشاكالت بعض املعا�ة، حناول التقلیل مهنا، لكن ت��قى املرشوع يف 
ملیار د�ل ا�رمه �وا�د اجلهد �بري ا�يل دارتو ا�و� �ش  1.8احلجم د�ل 

 . هاذ الطریق ا�يل يه طریق ٕاسرتاتیجیة �كون طریق سالكة مبعایري ج�دة
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ�س�ئ� تقریبا  4رصا�ة الس�ید الوز�ر مايش من �ب الصدفة ٔ�نه حطو 
يف نفس املوضوع ويف نفس املنطقة، هاذ اليش ٕاال تیدل �ىل يش �ا�ة 

هيا مشالك، ٔ�ن هاذ املنطقة معزو�، ٔ�ن تیدل �ىل ٔ�ن هاذ املنطقة فعال ف
  . هاذ املنطقة �مشة

فالس�ید الوز�ر، قال اليس احلاج التابعة وقلتو مايش التابعة، ٔ�� تنقول 
رمبا يش �بعة، ولكن رمبا ق� الت��ع وق� العنایة، فا� جياز�مك خبري الس�ید 

�ش س�نني هاذي  3س�نني هاذي،  3الوز�ر هاذ الطریق د�ل ت�شاك 
 مقاطع من توفلحت حىتبدات اخلدمة، وبدات اخلدمة �ىل مس�توى �دة 

 sous(لتدارت ومن ت�شاك حىت ٔ�مسیتو، وكام قلتو حتت السري 
circulation(  وميل تتكون اخلدمة)sous circulation ( راه الطریق

، هل یعقل ٔ�ن املنفذ الوح�د �لمناطق اجلنوبیة الرشق�ة لكها (Piste)ترتجع 
  يف هاذ احلا� هذي؟ �كون 

فا� جياز�مك خبري الس�ید الوز�ر يف ا�ورة السابقة كنا طرح�ا لمك 
القضیة د�ل النفق د�ل ت�شاك، وقلتو لنا ب�ٔنه هاذ الطریق هذي وهاذ 

�ادي حتد من ٔ�مسو، وقلنا لمك يف  9ا�هتیئة ا�يل �ادي تعرفو الطریق 
حىت املقطع . ید الوز�رالتعق�ب هذا ل�س �ل، والوقت تیعطینا احلق الس� 

ا�يل ساال ما بني تدارت وت�شاك، دا� �ري شویة د�ل الش�تا ما نقولوشاي 
الثلج، اجلبل لكيش تیطیح، اجلبل لكيش تیطیح والطریق تتقطع، و�لتايل 

سوایع من مرا�ش لورزازات دا� والو  4الوق�تة فاش اكنو الناس تید�رو 
  .سوایع 6تید�رو 

ا نبداوشاي خنبعو كام تیقولو الشمس �لغر�ل، الس�ید الوز�ر �ش م
راه النفق د�ل ت�شاك هو احلل الوح�د ٕاىل بغینا حق�قة ٔ�ن ذوك املناطق 
�ربطومه ببايق م�اطق اململكة، ما نبداوشاي �كذبو �ىل روس�نا هذا �لك 
رصا�ة، و�لتايل ا�لهم قد بلغنا، والس�ید الوز�ر ولمك واسع النظر و�لحكومة 

  .رواسع النظ
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 - اللكمة لمك الس�ید الوز�ر، یبدو ٔ�ن هذه اجللسة �لسة �ة در�ة 
  .�ف�اللت، سوس سابقا

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
الس�ید املس�شار، راه ٔ�� قلت ٔ�هنا ٔ�س�ئ� �ٓنیة ؤ�� تفا�لت معها، لكن 

راه ما اكی�ش ا�يل ت��لكم ح�ث فاش تتلكم  دا� �لیو� �ري نضبطو أ�مور،
�ىل إالسرتاتیجیة تتقول نفق ت�شاك ٔ�� راه كنت واحض الس�ید املس�شار 
ؤ�ج�ت عنه مرارا، قلت ف� یتعلق ��راسات التفصیلیة ٔ�� اعطیت فهيا 
تعل�ت �ش نبداو فهيا، ولكن شویة د�ل مسیتو راه د� هاد النفق د�ل 

ملیار د�ل ا�رمه، م�ني �ادي جيي  12وال  10و �ىل ت�شاك راه ت��لكم
  .وق�و راه �ادي یدار

ا�يل ت��لكمو �لهيا ؤ�نت الس�ید املس�شار  9ف� یتعلق �لطریق رمق 
لكم ا�يل تت�رتق هذیك  177س�ید العارفني، واش اك�ن طریق ا�يل فهيا 

يه حبال اجلبال �ملنعر�ات د�لها �ادي �هنیوها يف س�نة وال يف س�ن�ني، و
اك�ن بعض املقاطع ٔ�� �او عندي ) sous circulation(ا�يل قليت ٔ�نت 

ٔ�� مش�ت شف�و،  توفلحت وتدارتمس�شار�ن حبال د� هذا املقطع د�ل 
وفعال ف�ه معا�ة و�لست مع الرشاكت ما عند�ش �ل �ٓخر الس�ید 
املس�شار، ذاك احلل ا�يل اك�ن هو هذا، ٔ�ن اح�ا دا�ز�ن يف ج�ل وهذا 

د�لو معروفني و�ش�تغل �لیه يف هذا إالطار، �ش ) les roches(اجلبل 
  .�سهلو وند�رو اح�ا هاد اليش ك�ش�تغلو �لیه

النقطة ا�يل رشيت لها مز�ن ح�ث �لكميت �ىل ذ� القضیة ما بني 
صدقين ) les éboulements(فاش �ادي املمر د�ل ت�شاك هادوك 

الشك وعیطت، ما اكتف��ش  الس�ید املس�شار ٔ�� وا�د الوقت د�لين
�خلرباء املغاربة، عیطت �ىل مس�شار�ن من دول ا�يل عندمه هذه املشالك 
تیقولو يل الس�ید الوز�ر راه هذاك اليش �ادي �اصو یتصلح واح�ا 
تنصلحوه ما عند�ش يف املنطقة د�ل أ�طلس الك�ري عند� كذ� يف 
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  .الریف ولك مرة تنصلحو طرف فهيا
رتبطش واش اخلرباء املغاربة وال الرشاكت املغربیة مايش و�لتايل ما م

  ..يف املس�توى

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

ن��قل ٕاىل السؤال املوايل، وموضو�ه رشوط الوقایة �لطرق الس�یارة 
  .�ملغرب وهو موضوع من طرف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :�لباراملس�شار الس�ید عبد السالم ا
  شكرا الس�ید الرئ�س،

  السادة الوزراء،
  الس�ید الوز�ر،

، الیوم �اصنا نفرحو ب�ٔن بالد� وامحلد ةرشوط الوقایة �لطرق الس�یار 
، وهنا� ٔ�� �ادي خنفف ة� �زخر �ش�بكة طرق�ة �اصة الطرق الس�یار 

�لیك ٔ�ن ؤ�� ك�سمع �ري فرق أ��لبیة تبارك هللا �لهيا �ام� و��سة، ٕاذا 
راه و�ا م�وفرة راها ما حمروساش وما م�ٔم�اش، ٔ�� د�  ةاد الطرق الس�یار ه

�ري �ادي جني مع احلق ونقول ٔ�ن فرق أ��لبیة راها ��سة ومدمرة وشهد 
  .شاهد من ٔ�هلها

ٕاذا ٔ�� ال حيتاج هذا ٕاىل �شك�ك حبیث ٔ�ننا ت�سمعو فرق أ��لبیة 
 ةراسة �ىل الطرق الس�یار مدمرة مفا �� �ملعارضة اليت تطالب ب�شدید احل

  .الس�ید الوز�ر ما هو جوا�مك شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا
  .للكمة لمك الس�ید الوز�را

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  الس�ید الرئ�س،

فرق أ��لبیة �شطة ومتارس حقها يف الرقابة ومن حقها ٔ�ن �ساءلين 
�ش نقول ومز�ن ا�يل ج�ديت هذا ومن حقي ٔ�ن ٔ�ج�ب، ويه م�اس�بة 

املوضوع، ما اكی�ش قرار يف بالد� ختاذ ف� یتعلق �لطرق الس�یارة اكن 
  .قرار مرتبط جبهة معینة

ر�اء السادة املس�شار�ن، الطرق الس�یارة يه مشاریع وطنیة حبال ا�يل 
تند�رو طن�ة املتوسط راه ما در�هش �ىل ود اجلهة د�ل الشامل، طن�ة 

سط ما اكن ميكن لنا ند�روه ٕاال يف طن�ة املتوسط هذا مرشوع املتو 
  .وطين

لكم تتجعلنا ما بني ا�ول  1800ف� یتعلق �لطرق الس�یارة ؤ�نت قلتهيا 
أ�وربیة �ىل مس�توى التصنیف، �ایني اح�ا يف الوسط، هناك دول 

  .ٔ�وربیة ٔ�قل م�ا يف الطرق الس�یارة

لكم عرفيت حشال دا�ر�ن لها  1800هاد الطرق الس�یارة �ٔ�رقام، ٔ�ن 
لكم د�ل  540لكم د�ل الس�یا�ات احلدیدیة، و  3050د�ل الس�یا�ات، 

الس�یا�ات إالمسن��ة، لٔ�سف الشدید ٔ�ن بعض من حيیط �لطرق الس�یارة 
امللیار د�ل الس�ن�مي �ش  5یفعلون فهيا بعض أ�فاعیل وهذه �لكف�ا تقریبا 

ا�يل كنتو طرح�و ٔ�ن� املس�شار�ن نعاودو نقادوها، لكن هذیك النقطة 
وطرحو السادة النواب د�ل هذیك الق�اطر ا�يل ت��الح مهنا احلجر، 
وج�ت ٔ�� وقلت لمك غند�رو لها �ر�مج، ورشعنا ف�ه، وقلت �ٓنذاك وهذا 
اكن حيز يف نفيس، قلت �ادي �س�یجوها و�ا امجلالیة د�لها غت�ٔ�ر، ا�ٓن 

لها ال�س��ج ودر� لها الاكمريات د�ل ، در� 21اش�تغلنا س�یجنا تقریبا 
ق�طرة ٔ�و  74املراق�ة ا�يل مرتبطة ��رك املليك م�ارشة، وعند� 

)passerelle (ا�يل ك�ش�تغلو �لهيا يف هاذ إالجتاه . 
نعطیك �ري وا�د املؤرش الس�ید الرئ�س، عند� معدل ق�طرة 

عدل و�دة �لرا�لني، كنتلكم �ىل الرا�لني ما كنتلكمش �ىل ا�ٓخر�ن مب
لكم، فوق ما كتكون احلا�ة ٔ�ن هاذوك الناس ند�رو هلم ق�طرة  16للك 

كند�روها هلم، ؤ�عتقد ٔ�ن هاذ املس�توى من اخلدمة مرتفع وج�د، �لام ب�ٔن 
اك�ن مقاطع يف الطرق الس�یارة �ري مرحبة ماعندهاش مردودیة اق�صادیة 

  .وى من العملالبتة، ولكن اخلدمة د�ل املس�تعمل تفرض �لینا هاذ املس�ت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة لمك اليس ا�لبار

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يف احلق�قة اح�ا� ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نقول هناك جمهودات م�ذو�، �ري ٔ�هنا 
  .تبقى �ري اكف�ة
  الس�ید الوز�ر،

ك�سولوش مكعارضة �ش حنبطو ا�هودات ا�يل كتد�ر اح�ا� ما 
احلكومة، فاح�ا� � لی��ا �ش�ید هنا من هذه الق�ة ٔ�مام الشعب املغريب ب�ٔن 
هناك جمهودات م�ذو� �سامه يف التمنیة �ج�عیة و�ق�صادیة د�ل 

ما ٔ�حوج�ا ٕاىل القول هكذا، ولكن �رى ٔ�ن هذا من الرضوري ٕا�رة . بالد�
الحظات، واملالحظات كثرية ٔ�ن هناك �لل يف �دم حراسة بعض امل

الطرق الس�یارة، تنلقاو املاش�یة تتجول يف الطرق الس�یار، كنلقاو ال�ب 
الضا� تتجول، وهذا هيدد سالمة املواطنني ومس�تعميل هاذ الطرق، ف�ا 
لی��ا �شدد، هناك نقط سوداء، ٔ�ظن جيب ٔ�ن �كون ��مك ٕاحصاء يف 

  . فهيا هذه احلوادثالنقط اليت �كرث
�نیا، الس�ید الوز�ر، ال معىن ٔ�ننا كن�ذو الطریق الس�یار وكن�ٔدیو 
الواجب، �ري ٔ�ننا كنبقاو ماش�یني ثالثة، ٔ�ربعة حىت مخلسة ؤ�كرث د�ل 
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كتضیع لنا وق�نا، مايش كنجي ) va et vient(الك�لومرتات واح�ا كمنش�یو 
واطن یؤدي، �الش ند�رو ٕاصالح وكنعرقلو الطریق أ�خرى والزم امل

ٔ�خو� ما خنلصوش ح�ا� ميل كتتعدى وا�د ا�مو�ة د�ل الك�لومرتات، 
  .(L’Autoroute)ٔ�ننا ٔ�صبحت �اجزة ٔ�ننا ند�رو 
  .ٔ�س�سمح الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  . مز�ن ميل ج�ديت هاذ املوضوعالس�ید الرئ�س، 

يف احلق�قة ميل كنتلكمو �ىل الطرق الس�یارة، راه يه ممتدة يف الزمن، 
الناظور، اح�ا  - د� اح�ا �ادي نطلقو الطریق الس�یار د�ل جرس�یف 

غنطلقوه، ميل غیو�د رمبا �كون حكومة ٔ�خرى، ميكن �كونو ٔ�ن� يف 
  .. ضوع د�ل الطرق الس�یارةاحلكومة، ف�التايل هاذ املوضوع هذا، املو 

  الس�ید الرئ�س، 
هذا راه مرشوع د�ل دو�، راه يف معوم الب��ات التحتیة، معوم 
الب��ات التحتیة، ٕاىل �دیيت املعدل العادي مخس س�نوات، ٔ�ما ٕاىل وقعو 

)les imprévus et les glissements(  وذاك اليش راه ميكن متيش
 احلد أ�دىن يه �ا�رة حلكوم�ني، حىت لس�بع س�نني، مثان س�نني، مبعىن يف

  .طیب هاذ املس�ٔ� أ�وىل
ٔ�� ٔ�رشت لهاذ القضیة، ٔ�� ما بغی�ش �كون قايس فهيا، : املس�ٔ� الثانیة

لكن اك�ن، راه الناس ا�يل �یثق�و � الس�یاج و�یثق�و � إالمسنت كتويل 
عندك ٔ�مور ٔ�خرى، ولكن مع ذ� حنن حریصون �ىل ٔ�نه ا�يل مييش يف 

  .یق الس�یار ما ميك�ش �كون عندو ٔ�مور خطرية �لیهالطر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، وزیدو يف ا�عوات د�لمك يف هاذ العرش أ�واخر

لك�ابة ا�و� امللكفة �لتمنیة القرویة، ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓين املو�ه 
 التمنیة، نعم؟ 2030املس�تدامة رؤیة  وموضو�ه إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة

  .املس�تدامة، امسحي يل الس�یدة اكتبة ا�و�
التمنیة املس�تدامة فهيا العامل القروي واحلرضي، والسؤال موضوع من 
طرف الفریق احلريك، تفضلو ٔ��د السادة املس�شار�ن لوضع السؤال، 

  .تفضل ٔ�موالي م�ارك

  :حيفظه �منبارك الس�یداملس�شار 
  .ید الرئ�س احملرتمشكرا الس� 

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

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

حنو �ق�صاد أ�خرض قصد حتق�ق  �نتقال�راهن املغرب �ىل 
ا بعني �عتبار ذة يف جمال التمنیة املس�تدامة، ٔ��الرها�ت أ�ساس�ی

، املغريبیة ال�رشیة وتعز�ز تنافس�یة �ق�صاد الرها�ت البی��ة وحتدي التمن 
د مرور س�ن�ني �ىل اع�د إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة رؤیة عف�

، �سائلمك الس�یدة الوز�رة احملرتمة حول 2017یونیو  25بتارخي  2030
  .هذه إالسرتاتیجیة ٔ�هدافالتدابري املت�ذة لتزنیل 

  .الرئ�سوشكرا الس�ید 

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

  .لمك الس�یدة اكتبة ا�و� اللكمة

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

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

یو �لجنة ونتلكمو �لیه هاذ السؤال حيتاج ٕاىل ٔ�كرث من ثالث دقائق، جن 
  .�شلك مس�تف�ض

�لفعل الیوم بالد�، امحلد �، اعمتد �ال� امل� حفظه هللا يف ٔ�ول 
جملس وزاري لٕالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة، الیوم �ینا حصی� 
مرشفة ف� یتعلق بتزنیل هذه إالسرتاتیجیة، ت��وفرو �ىل ٕاطار حاكمة معمتد 

 6خمطط قطاعي، الیوم  16بعد س�نة م�ارشة اعمتد� . 2017يف فربا�ر 
دالقطا�ات لك قطاع عنده خمطط د�لو یعمل �ىل تزنی�، �ٕالضافة ٕاىل 
وا�د ا�طط ٔ�فقي ا�يل هو خمطط م�الیة إالدارة، �یفاش إالدارة تد�ر 
الفرز، تد�ر الن�ا�ة الطاق�ة، تد�ر النقل املس�تدام، الیوم اح�ا يف كتابة 

تمنیة املس�تدامة، كام هو الش�ٔن �ل�س�بة �لقطا�ات أ�خرى، اح�ا ا�و� �ل 

عند� س�یارات خرضاء يف كتابة ا�و� �ٕالضافة بدینا العملیة الفرز، 
اس�تعامل الطاقات املت�ددة، الن�ا�ة الطاق�ة یعين تولید ٕانتاج الطاقة من 

  .الطاقات املت�ددة
مع النفا�ت إاللكرتونیة �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ننا وقعنا مع رشكة من ٔ��ل ٔ�ن جت
داجلهات تزنیل �رايب  6والكهر�ئیة، �ٕالضافة ٕاىل التزنیل الرتايب، وقعنا مع 

لٕالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة يف ٕاطار تو�ه حنو اجلهویة وتزنیل 
 �رايب، ٔ�ن الت�دي م�ا�، حتدي �س�تدامة هو �رايب �ٔ�ساس وجمايل

  .�ٔ�ساس

  :لسةاجل  رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار
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  :حيفظه �منبارك الس�یداملس�شار 
تفا�ال مع توضی�ا�مك واس�تحضار مدى �اهزیة احلكومة لتنف�ذ خطة 

احملددة يف ٕاطار  2030أ�مم املت�دة حول ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة يف ٔ�فق 
ت التالیة إالسرتاتیجیة الوطنیة، نود يف الفریق احلريك ٔ�ن �س�ل املالحظا

  :و�قرتا�ات
يه مبثابة الزتام  2030ٔ�وال، ٕان إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة 

س�یايس رمسي �لمغرب ب��ف�ذ الزتاماته ا�ولیة املرتبطة ب�ٔهداف أ�مم املت�دة 
  .�لتمنیة املس�تدامة

ويف هذا إالطار �س�ل يف الفریق احلريك الت�ٔخر يف ٔ�جرٔ�ة وتفعیل هذه 
جتیة، �ا نتطلع ٕاىل �رسیع وترية العمل و��ك�اب �ىل حتق�ق إالسرتا

أ�هداف املسطرة بدل ال�سابق حول �ام الت�س�یق والق�ادة بني القطا�ات 
  .احلكوم�ة املعنیة

�نیا، نعترب ٔ�ن �خنراط الفعيل مجلیع القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات 
ٔ�سايس ٕالجناح هذا الورش العموم�ة املعنیة �لتمنیة املس�تدامة هو املد�ل ا

  .إالسرتاتیجي، بعیدا عن احلسا�ت الس�یاساویة الضیقة
ويف هذا إالطار ندعو خمتلف القطا�ات ٕاىل ٕا�داد ا�ططات القطاعیة 
وٕاغناهئا مبؤرشات دق�قة ومرمقة لت��ع التقدم يف تزنیل إالسرتاتیجیة، مع 

ٔ�هداف املسطرة �ىل الت�ٔ�ید �ىل رضورة �لتقائیة والت�س�یق بغیة حتق�ق ا
  .ٔ�رض الواقع يف ا�ٓ�ال احملددة

ويه م�اس�بة ٔ�یضا �لت�ٔ�ید �ىل رضورة بلورة ٕاسرتاتیجیة ٔ�فق�ة محلایة 
  .الب��ة �هدف ٔ�سايس من ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة

�لثا، كام ال خيفى �لیمك، الس�یدة الوز�رة احملرتمة، یلعب النظام 
املؤرشات الرضوریة لتنف�ذ ٔ�هداف  إالحصايئ الوطين دورا �ام يف ٕانتاج

التمنیة املس�تدامة، �ري ٔ�ن تعارضها بني خمتلف أ��زة امللكفة ٕ�صدارها 
جتعل املهمة ٔ�كرث تعق�دا، �لام ٔ�ن ا�راسات واملعطیات التفصیلیة د�ل 

مل تصدر بعد، �ا نقرتح يف الفریق احلريك مراجعة  2014إالحصاء لس�نة 
ة ٕاىل حتسني قانون إالحصاء وم�ٔسسة ا�لس النصوص القانونیة الرام�

  .الوطين لٕالحصاء
رابعا، الس�یدة الوز�رة احملرتمة، جندد الت�ٔ�ید يف الفریق احلريك �ىل ٔ�ن 
املد�ل الرئ�يس لتفعیل هذه إالسرتاتیجیة وضامن جنا�ا هو إالصالح 

 يف ةالشامل واحلق�قي ملنظومة التعلمي والص�ة ٔ�ولویة مضن أ�هداف احملدد
، ا�لتان تعرفان اخ�الالت وٕاشاكالت خمتلفة تعیق مسار التمنیة 2030رؤیة 

  .ال�رشیة واملس�تدامة ببالد�
ويف هذا إالطار نتطلع ٕاىل ٕاخراج القانون إالطار �لرتبیة والتكو�ن بعیدا 
عن احلسا�ت إالیدیولوج�ة، وكذا توفري رشوط تفعیل ا�طط الوطين 

  .�2025لهنوض �لقطاع الصحي 
�امسا، نعتقد يف الفریق احلريك ٔ�ن التزنیل أ�م�ل لهذه الرؤیة یتطلب 
التعجیل ب��اء منوذج �منوي �دید حيصن املك�س�بات ویصحح �خ�الالت، 

ويف صدارهتا ا�منوذج التمنوي ٔ�قا�مينا اجلنوبیة ا�ي نتطلع ٕاىل �رسیع وترية 
  .ٕاجنازه

  .وشكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  : ةالس�ید رئ�س اجللس
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�یدة اكتبة ا�و�، يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ملكفة  اكتبةالس�یدة 
  :�لتمنیة املس�تدامة

  الس�ید املس�شار احملرتم،
أ�هداف  �ري وا�د ال��ز بني أ�ج�دة أ�ممیة �لتمنیة املس�تدامة ا�يل

احلكومة ملزتمة ب�ٔن تنفذ، والتنف�ذ والتزنیل يف طور إالجناز،  17د�لها 
واكینة حصی� ممكن تد�رو سؤال حموري �لس�ید رئ�س احلكومة ٔ�نه ی�سق 

  .بني لك القطا�ات يف هذا املرشوع أ�ممي
إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة ا�يل اعمتدها س�ید� يف ا�لس 

هو ٕاطار وطين، د� ٔ�نت هو ا�يل �اين السؤال �لیه، ٔ�نت تتلكم  الوزاري
�ىل ٕاطار ٔ�ممي ا�يل هام حق�قة م�الزمان، وامحلد � بالد� يف ٕاطار 
�س��اق والتبرص د�ل �ال� امل� يف هذا الورش د�ل �س�تدامة 

ة ود�ل املناخ، اح�ا ق�ل ما أ�مم املت�دة ت��قل من أ�لف�ة ٔ�هداف التمنی
املس�تدامة كنا دوز� إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة، ا�يل حنن يف 

من ٔ�هداف إالسرتاتیجیة الوطنیة  %72ٕاطار تزنیلها وا�يل كت�ٔمن وا�د 
  .�لتمنیة املس�تدامة

 La)الیوم احلكومة �ش�تغل �ىل ٕاطار حاكمة تند�رو ف�ه 
mutualisation) ملس�تدامة وأ�هداف بني إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة ا

ا�يل كتخص لك ما یتعلق مباكحفة الفوارق �ج�عیة، ضامن  17
  .�2030س�تدامة يف لك ٔ�بعادها اليت تضمن �س�تدامة يف ٔ�فق 

�ٕالضافة ٕاىل ذ� هناك كتابة ا�و� �لتمنیة املس�تدامة �عتبارها لها 
ذه اخلطة �القة م�ارشة هبذا املوضوع، در� ٕا�داد خطة من ٔ��ل تزنیل ه

  .أ�ممیة رهن ٕاشارة احلكومة
�ٕالضافة ٕاىل ذ� در� مراجعة لٕالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة 

 �17ش ممكن �راجعو املؤرشات و�راجعو البیا�ت ٕاىل ٔ�ي �د هذیك 
يف ضوء التزنیل وال  72أ�هداف حشال �يق تت�ٔمن، واش �ق�ني اح�ا يف 

ا�يل توصلت به هو .. د ال��ز جيبٕاس�متر�، و�لتايل هناك وا�
  .إالسرتاتیجیة ومايش أ�هداف التمنویة

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

ن��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الص�ة، وموضو�ه إالشاكالت املزم�ة 
لقطاع الص�ة ببالد�، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد 
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  .املغريب �لشغل، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

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

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�مام �زاید �ح��ا�ات، سواء دا�ل القطاع ٔ�و �ار�ه، �سائلمك عن 

  .مدى إالجراءات اليت تت�ذوهنا ملعاجلة هذه إالشاكلیات

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .س�ید الوز�راللكمة لمك ال 

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من املؤكد ٔ�نه الوضع الصحي يف بالد� بطبیعة احلال ال �ريض امجلیع، 
�ام ا�هودات اجلبارة ا�يل قامت هبا هاذ احلكومة واحلكومة السابقة 

لكن يف هاذ الست، مثان س�نوات أ��رية واحلكومة ا�يل ق�ل مهنا، و 
�رتباط مع ارتفاع املزيانیة، �رتباط مع ارتفاع �دد م�اصب د�ل الشغل 
لهاذ القطاع، وحىت وا�د ما خيتلف الیوم ب�ٔن هناك قطاع حيتاج ٕاىل 
ٕاصالح معیق، والیوم بتعل�ت من �ال� امل� هللا حيفظو، هناك جلنة 

اع ا�ا�لیة وقطاع املالیة �ش�تغل �ىل بلورة مشرتكة بني قطاع الص�ة وقط
ٕاصالح معیق، راه حبال منوذج �منوي �دید، وس�یكون هذا إالصالح يف 
قلب هاذ ا�منوذج التمنوي اجلدید ا�ي یضمن للك املغاربة الولوج ٕاىل �دمة 

  . حصیة يف املس�توى
بطبیعة احلال لت�اوز �خ�الالت وملا ج�ت �لقطاع قلت ب�ٔنه الزم ما 

�شلك  2025عیطو لنفس�نا وا�د التصور م�وسط املدى ومعلنا خمطط ن 
�شاريك، وجعلنا م�ه الیوم وا�د املرجع ٔ�سايس لهاذ إالصالح ا�يل تنقومو 

ا�يل يف أ�س�بوع  2025به مع القطا�ات أ�خرى ا�يل �لكمتو �لهيا، خمطط 
زات، املق�ل غنقدمو س�نة من التزنیل د�لو، ا�يل ف�ه مجمو�ة د�ل إالجنا

  .وراه الس�ید رئ�س احلكومة �لكم �ىل البعض مهنا
  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

  الس�ید الوز�ر،
لقطاع الص�ة ماكنة �اصة، فهو �سامه يف حتدید مؤرش التمنیة 

  .امه يف ق�اس الس�یاسات احلكوم�ة، مدى جناعهتا من فشلهاال�رشیة، و�س
و�الس��اد ٕاىل مجیع املؤرشات و�لنظر ٕاىل واقع احلال اللك یقر وا�ٓن 
ب�ٔن الوضع الصحي ببالد� مقلق �دا، قد یطول احلدیث هنا عن 

  :إالشاكالت الطارئة مهنا واملزم�ة، و�ك�في ٕ��رة ٕاشاكلیتني
العام، وخصوصا يف شقه املايل، وا�ي یعرف تتعلق أ�وىل �لتدبري 

ده هو أ�دویة وا�لوازم الطبیة، فالواقع رو �ددا من إالخ�الالت، ٔ�مه م�ال ن
ینطق ٔ�ن املراكز الصحیة تف�قد ٔ��سط أ�دویة ويف املس�شف�ات �رمغ 
املرىض �ىل رشاء أ�دویة ولوازم اجلرا�ة، يف �ني �رصد مزيانیة �اصة 

  .ال�لمتو�ن هبذا ا�
املشلك ٕاذن الس�ید الوز�ر، ل�س يف جحم املزيانیات ولكن ٔ��ن و�یف 

  ترصف هذه املزيانیات؟ 
ٕاذا اكن العنرص ال�رشي هو ٔ�مه . إالشاكلیة الثانیة تتعلق �ملوارد ال�رشیة

�د للك معل م�تج، فٕان ٔ�مهیته تتضاعف عندما یتعلق أ�مر بص�ة 
ملفروض ٔ�ن یؤمتن �ىل حصة قطاعمك الس�ید الوز�ر ا�ي من ا. املواطنني

امجلیع، یعرف م�ذ مدة �دة حراكت اح��اج�ة، ٔ�طباء، ممرضون، تق�یون، 
طلبة، ومبلفات مطلبیة مرشو�ة، وعوض البحث يف أ�س�باب ومعاجلهتا، 
�رى يف فریق إالحتاد املغريب �لشغل، ٔ�ن س�یاسة رحب الوقت يه س�یدة 

تاجئ ملموسة وحىت احملارض املوقف، �ج��ات مع النقا�ت مل تفيض ٕاىل ن 
  .اليت وقعت مل حترتم

ینضاف ٕاىل لك ذ� �دم ا�رتام م�دٔ� �اكفؤ الفرص يف التعیني، يف 
�نتقال، يف الرتق�ة، يف التعیني يف م�اصب املسؤولیة، و�ىل ذ�ر 
املسؤولیة خصوصا يف املناصب العلیا مل نفهم حلد ا�ٓن الس�ید الوز�ر ملاذا 

ب الاكتب العام ٔ�ن �كون طب��ا، واحلال ٔ�ن املنصب فرض �ىل املرحش ملنص
من ا�س�تور؟ مبا ٔ�ن هذا  35ٕاداري �م�یاز، ٔ�ال یعترب ذ� خرقا �لفصل 

  .الرشط حيرم كفاءات ٔ�خرى من الرتحش
�الصة القول الس�ید الوز�ر ٔ�نه دون �ل هاتني إالشاكلیتني ال ميكن 

  .ٔ�ن تنجح ال خطة وطنیة وال قطاعیة
�ر�ه عن قطاعمك هو جزء ال یتجزٔ� من س�یاسة �امة �نیا، ٔ�ن ما ذ

�سود البالد، ح�ث مازلنا بعید�ن عن تطبیق م�دٔ� ربط املسؤولیة 
�حملاس�بة، ومازال إال�سان املغريب ال حيظى �ملاكنة احلق�ق�ة اليت �س�تحقها، 

  .ٔ�ي ٔ�ن �كون يف قلب اه�م الس�یاسات العموم�ة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا
  .للكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب �ىل السؤالا

  :الس�ید وز�ر الص�ة
ال، ٔ�� ما غناقش ٔ�سلوب التدبري وال�س�یري د�ل الوز�ر ٔ�نه رمبا لن 
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�روق الك�ري ملا كتلتصق �لقوانني وإالجراءات التنظميیة �لتعیني يف املناصب 
  .ٕاخل العلیا والتعیني فعدد د�ل املناصب �ىل مس�توى اجلهات

ٔ�� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد �ىل ٔ�ن مؤرشات الص�ة م�قدمة، ٕاىل ا�ذینا مؤرش 
فهيم د�ل الص�ة هو ا�يل مرتفع يف بالد� هو  3د�ل التمنیة ال�رشیة عند� 

ا�يل كريفع الرتبة د�ل املغرب �ىل املس�توى العاملي، مث كذ� وهذا �یدل 
ال �دیيث الوالدة �لیه التقلص د�ل �دد الوف�ات د�ل أ��ات وأ�طف

  .س�نوات 5وأ�طفال ٔ�قل من 
قلمت املوارد املالیة، املوارد املالیة الیوم يه ا�يل مك�ت �ش ميكن خنلقو 

مؤسسة ٕاس�شفائیة �دیدة  52رس�ر �دید ومنش�یو يف  950يف س�ن�ني 
، يه ا�يل غت�لینا كذ� 2021رس�ر من هنا ل  6000ا�يل غتعطینا 

مه يف الرب�مج د�ل تقلیص الفوارق ا�الیة ملیون د�ل ا�ر 150ند�رو 
ملیون د�ل  850و�ج�عیة، يه كذ� ا�يل ك�سمح لینا �ش ند�رو 

جوج مؤخرا غیكونو يف  )IRM(ل د� 11ا�رمه �ش نعاودو التجهزيات 
- طن�ة وورزازات، عند� يف الراش�یدیة و�زنیدو وارزازات، د�ل در�ة

  .�ف�اللت
لك وا�د ك�سوى  2014ا�يل تدارو من  )scanners( 54مث كذ� 

ملیون د�ل ا�رمه، هاذ اليش فني هو؟ فني يه احلاكمة ا�يل تتلكمو  4
داملرات واكینة مك�كف�ش،  �3لهيا، فني مىش هاد اليش؟ أ�دویة ضاعف�ا 

  .غنقول لیك حىت املزيانیة مك�كف�ش
 ا�يل �� احلل هو تعممي التغطیة الصحیة مايش خنلیو الوزارة يه

ميكن �كفل �متویل ذ�، هناك الیوم التعممي �ىل املس�تقلني و�ل�س�بة 
  ..�لف�ات

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

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لوضع سؤال 
موضو�ه، ٕاخ�الالت وفوىض �س�تق�ال �ملس�شف�ات العموم�ة، تفضلو 

 .مداليس عبد الص

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

  الس�ید الوز�ر،
تعاين مجمو�ة من املس�شف�ات واملؤسسات �س�شفائیة العموم�ة من 
اخ�الالت وفوىض �ىل مس�توى �س�تق�ال �لمرىض وذوهيم، أ�مر ا�ي 

  .�زید من معا�هتم
��ذوهنا �ل�د �� �سائلمك الس�ید الوز�ر، حول إالجراءات اليت س� 

  من مظاهر الفوىض و�خ�الالت �ىل مس�توى اس�تق�ال املرىض؟
  .شكرا

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

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

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

یكون بطبیعة احلال �كتظاظ يف املس�شف�ات هاذي ظاهرة واقعیة و� 
احلجم د�لها مرتفع �ىل مس�توى املس�شف�ات اجلامعیة، ٔ�نه لٔ�سف مل 
�س�تطع حلد ا�ٓن من تث��ت ا�رتام املسار العال� من املركز الصحي ٕاىل 
املس�شفى د�ل القرب ٕاىل املس�شفى إالقلميي ٕاىل املس�شفى اجلامعي، ورمبا 

اذ املس�ٔ� یعين جودة �دمات املس�شف�ات اجلامعیة يه ا�يل تتجعل ه
  .هاذي كذ�

و�� الیوم اح�ا مش�تغلني �شلك �بري �ىل ت�ٔهیل املس�شف�ات 
اجلهویة، �اصة �ىل مس�توى املس�تع�الت، والت�ٔهیل د�ل مجیع 
املس�شف�ات، �لكمت �ىل املزيانیة اليت نوفرها �� �ش ميكن حنس�نو 

  .اخلدمات ونقویو اجلاذبیة د�ل هاذ املؤسسات
بعض الطرق اجلدیدة ميكن كذ� ما �سمى مث كذ� اس�ت�دام 

د�ل أ�رسة تن�دموها  %�10ملس�شفى د�ل ا�هنار، الیوم وصلنا ل 
سا�ة و�متيش، وهذا تیقلص  �24لمس�شف�ات د�ل ا�هنار، یعين كتدوز 

حىت اخلطر د�ل إالصابة �ٔ�مراض اجلرثوم�ة ا�يل كتكون فاملس�شف�ات 
)les maladies nosocomiales.(  

كذ� ف� یتعلق �ملواعید د�ل اجلرا�ات، ا�ذینا وا�د املبادرة هاذ  مث
الس�نة �ادة تعبویة مقنا هبا واعطیناه ٕاماكنیات ال املوارد ال�رشیة وال 
املعدات وغیكون فهيا الرشاكة كذ� مع القطاع اخلاص من �الل جتف�ف 

طبیة ا�يل مح�  415ا�لواحئ د�ل �نتظار �ل�س�بة �لعملیات اجلراح�ة، 
  .ٔ�لف د�ل املواطنني 26ومت �س�تفادة د�ل  84غتكون، در� ا�ٓن 

ٔ�مور ٔ�خرى كذ� م�علقة �ملس�تع�الت، ٔ�طلق�ا خمطط ل�رسیع ت�ٔهیل 
املس�تع�الت يف هنایة الس�نة، وف�ه مجمو�ة د�ل إالجراءات ا�يل ميكن 

  .نتلكمو �لهيا ف� بعد
  .وشكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .مة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�باللك

  :ني العباديساحل  املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

ال جناملمك ٕاذا قلنا ب�ٔن هناك مجمو�ة من إالصال�ات، مجمو�ة من 
�جهتادات املبذو� لتحسني العرض الصحي ببالد�، �مثن ما قامت به 

حىت ل  2016هذا القطاع ما بني س�نوات احلكومة �رفع املزيانیة ا�صصة ل 
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، �ري ٔ�ن هذه ا�هودات تبقى �ري اكف�ة لكون %16تت�اوز  ب�س�بة 2019
ٔ�ن جحم اخلصاص هو �بري واخلدمات الصحیة ال �زال دون مس�توى 

أ�زمة . تطلعات املغاربة، فهذا القطاع هو يف �ا�ة ٕاىل ٕاصالح معیق
  .یع احلكوماتل�ست الیوم بل يه م�وارثة ومس�مترة مع مج 

ٕاذن اللك یعرتف بضعف اخلدمات الصحیة املقدمة �لمواطنني، 
�لمغاربة، نظرا لضعف الطاقة �س��عابیة �ملس�شف�ات، نظرا لق� أ�طر 

 رصنٔ�دویة ولغیاب التحفزيات �ى الع الطبیة وش�به الطبیة، من ق� ا
  .ال�رشي

�عابیة عن طریق �� نطالبمك الس�ید الوز�ر، ٔ�وال، �رفع الطاقة �س� 
ٕا�شاء املزید من املؤسسات �س�شفائیة، املواص� يف ت�ٔهیل ما هو 
موجود، كذ� البحث عن مصادر ٔ�خرى �لمتویل، اك�ن الك�ري من 
املس�شف�ات ا�يل يه �اویة ما فهياش ٔ�دویة، أ�دویة ا�يل يه رضوریة 

سعات اكٔ��سولني د�ل السكري وكذ� أ�مصال ا�يل كتكون يف معاجلة ل 
  .العقارب يف الك�ري من املناطق

نطالبمك الس�ید الوز�ر ٕ��رام اتفاق�ات رشاكة مع امجلا�ات الرتابیة، وهنا 
اك�ن مجمو�ة من أ�م�� ا�يل اعطات نتاجئ ٕاجيابیة، ٔ�ن املنتخبني احمللیني 

  .�ىل درایة بواقع الص�ة ميارسون س�یاسة القرب
كذ� اجلهات ٔ��رمت اتفاق�ات مع الك�ري من جمالس العامالت وأ�قالمي و 

مؤسسات �بعة لمك، واكنت النتاجئ حس�نة، لهذا ندعومك ٕاىل مزید من 
  . �نف�اح والتواصل يف ٕاطار الس�یاسة املعروفة ا�يل كت�ٔدي ٕاىل نتاجئ ٕاجيابیة

الغرض د�لنا من هذا السؤال هو بغینا نف�حو معمك وا�د املوضوع ا�يل 
املؤسسات تقریبا كتد�ر وا�د رشاكت احلراسة  یتعلق �كام تعلمون ٔ�ن مجیع

بباب املس�شف�ات، اك�ن مشالك كربى، هادو �او لٔ�من ولكن �سامهون 
يف غیاب أ�من، ٔ�صبحوا یتد�لون يف لك يشء، بل یتد�لون حىت يف 
حتدید املواعید، هذا ل�س �يم ول�س �م املواطنني، �اء يف تقر�ر 

يف بعض املؤسسات، هناك تد�ل  2015ا�لس أ��ىل �لحسا�ت لس�نة 
يف لك يشء، هناك ابزتاز �لمواطن، الك�ري من احلوادث و�عتداءات 
ا�يل كتكون �ىل أ�طباء و�ىل أ�طر الصحیة الس�ب د�لها هام هاد 
أ�ش�اص املوجود�ن ٔ�ن ما عندمهش �كو�ن، اكنت ��مك �درة د�ل 

�س�متر، ن�ساءل معمك  مضیفات �س�تق�ال ا�يل عندمه �كو�ن �اص مل

  ملاذا؟
نطلب م�مك الس�ید الوز�ر ٔ�ن تعملوا �اهد�ن من ٔ��ل تغیري نظرة 
املواطنني لهذا القطاع ٔ�ن مازال املفهوم ا�يل عندمه هو ٔ�ن ا�ا�ل ٕاىل 

  .املس�شفى مفقود واخلارج م�ه مولود
  .وشكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .د �ىل التعق�بللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار الر ا

  :الس�ید وز�ر الص�ة
تغیري العقلیات واملامرسات ی�ٔ�ذ وقت رصا�ة، ولكن احلكومة �اصها 

، وضعنا %17تبادر، ٔ��ذ املواعید عن بعد مس�ٔ� ٔ�ساس�یة، ا�ٓن اح�ا يف 
، مع اختاذ مجمو�ة من إالجراءات مبا فهيا %50ل  2021هدف يف ٔ�فق 

  .ٔ��ذ مو�د من املركز الصحي
ل أ�دویة الیوم ا�ذینا كذ� معلنا ٕاجراء، ٔ�نه نعملو وا�د املس�ٔ� د�
س�نوات، وكذ� التدبري املفوض �لو��س��ك والتوزیع،  3الصفقة ٕاطار 

وهذا من املؤكد ٔ�نه غی�ٔدي ٕاىل حتسني الزتوید د�ل املس�شف�ات، مع العمل 
و ٔ�لف ا�يل تیا�د 900ٔ�نه دامئا الیوم ٕاذا �دینا أ�مراض املزم�ة وصلنا ل 

ٔ�لف تقریبا ا�يل تیا�دو ا�واء د�ل  tension (900(ا�واء د�ل 
 %29، 2018السكري، راه عند� حتول و�يئ يف بالد�، �ٓخر دراسة يف 

عندمه سكري،  %�11ام عندمه ضغط دموي مرتفع،  18ا�يل ٔ�كرث من 
س�نوات، وهاذي لكها لكفة بطبیعة احلال  10وهذه ٔ�رقام زادت �ىل هاذي 

  .واق�صادیة اج�عیة

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  . شكرا

غیاب أ�من �ملس�شف�ات، سؤال موضوع من طرف الفریق 
  .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید الرئ�س

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

الس�ید  سؤال الفریق �س�تقاليل هو غیاب أ�من �ملس�شف�ات،
الوز�ر، وحنن �س�متع ممن س�بقوين يف وضع أ�س�ئ� ٕاىل �خ�الالت 
املوجودة يف خمتلف املس�توصفات واملس�شف�ات، مفاذا ٔ��دت وزار�مك 

  �لتقلیل من هذه احلدة؟
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

ميان ب�ٔنه الرفع من مس�توى أ�من دا�ل املس�شف�ات مرتبط ٔ�� عندي إ 
بتحسني اجلودة د�ل اخلدمات الصحیة ؤ��س�نة املس�شف�ات، ما يش 
�ٕالكثار �لعدد د�ل احلراس �ىل رضورة ذ�، وحىت بعض املرات یمت 
التد�ل د�ل قوات أ�من، وعند� بعض املس�شف�ات ا�يل فهيم دا�ل 



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

20 

 )2019 مایو 28( 1440 مضانر  22

ٔ�نه �اصنا حنمیو السالمة د�ل املواطن ا�يل يف  املس�شفى قوات أ�من،
  .ا�ا�ل ود�ل أ�طر الصحیة بطبیعة احلال كذ�

الیوم هاذ إالماكنیات ا�يل ت��لكم �لهيا وا�يل تتعب�ٔ �ش�ٔهنا ٔ�نه ختفض من 
هاذ الضغط ا�يل اك�ن وكذ� من التو�ر، م�ال مؤخرا يف س�یدي قامس 

 la(نري، فهيا املصل�ة د�ل وا�د املصل�ة د�ل أ�شعة فهيا ساك
mammographie ( الثانیة يف إالقلمي، مليل ت�شوف العدد ا�ٓن د�ل

الطلبات تتلقى ب�ٔن غتجفف ا�لواحئ د�ل �نتظارات، ٕاىل اكن �ش�تغال 
د�ل  3حق�قي وغنقدرو نوفرو املوارد ال�رشیة، م�ال يف ذیك املصل�ة اك�ن 

فٕاىل لكيش غیقوم ��ور د�لو من  أ�طباء د�ل الرادیو د�ل أ�شعة،
  .املؤكد ما �ادي �كو�ش مشلك

�لتايل هنا �اصنا عواد �ين ٔ�سالیب ٔ�خرى د�ل التدبري د�ل هاذ 
املوارد، فهيا التحفزي، فهيا اس�تقاللیة املس�شفى، فهيا الضبط د�ل ا�خول 

�ىل وا�د واخلروج ٕاىل �ٓخره، فهيا ت��ع املردودیة، وهاذ ا�ٓلیات راه تیغیبو 
العدد إالدارات العموم�ة، ورمبا �يق بعید فهيم قطاع الص�ة، ا�ٓلیات 

  .احلدیثة لتدبري املوارد �شلك �ام ال املالیة وال ال�رشیة
ف� یتعلق �ٕالجراءات، هناك بطبیعة احلال ٕاضافة ٕاىل حتسني 
 الظروف، هاذ املضیفات ا�يل �لكمتو �لهيم، تند�رومه مازال مس�متر�ن فهيم،

مضیفات �اصني �الس�تق�ال، وعند� كذ� هاذ احلراس اخلاصني عزز�مه 
وغند�لو يف وا�د الرب�مج د�ل التكو�ن د�هلم، رمبا كذ� ميكن �رفعو من 
املزيانیات، ٔ�ن حىت أ�جور د�ل احلراس ٕاىل ما اكنوش يف املس�توى، 
 تیجیو� �س يف وا�د املس�توى، �اصنا �س ا�يل عندمه قدرة �ىل

  .التواصل ويف نفس الوقت اك�ن العفة، ف�تجي حىت �ٔ�جر الكرمي
اك�ن كذ� مسا�دات اج�عیات ا�يل تند�لهوم الیوم يف وا�د العدد 
داملؤسسات �ش �كونو رهن ٕاشارة املریض ی��عو معه وا�د ا�مو�ة 
دأ�مور، اك�ن كذ� مسا�دات العال�ات ما بني املریض واملمرض، هناك 

ويف  120عال�ات، د�لناه يف املس�تع�الت هاذ الس�نة تقریبا مسا�د ال
مسا�دة د�ل العال�ات، و�لتايل ها مه  500بغینا نوصلو �ٔكرث من  2019

املهن ا�يل تند�لو ا�يل ميكن حتسن من اجلودة د�ل العالقة بني املس�شفى 
  .واملواطن

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات، وفعال ٔ�ننا �شاطرمك الرٔ�ي 
ٔ�ن هناك �لل، اخللل ٔ�ظن ٔ�ن وضعمت �دة فرضیات و�دة جتارب �لتقلیل 

وبدون طرح فرضیة  -من �دة التو�ر دا�ل املس�شف�ات، �ري ٔ�نين ٔ�قول 

� أ�طر وق� أ�دویة وق� ا�ٓالت يه اليت تؤجج ٔ�ن ق -فه�ي ملموسة 
غضب املتوافد�ن �ىل املس�شف�ات، مما جيعل الطب�ب ٔ�نه ال حول � وال 

ٔ�ن یليب طلبات املرىض، اليشء ا�ي قوة، ال �س�تطیع الطب�ب ٔ�و املمرض 
  .جيعل هؤالء املرىض ومرافقهيم ب�ٔن یثوروا �ىل الطب�ب، ورمبا تقع ٔ��داث

 وتعددت الوسائل د�ل الوقایة، ف�جب العنایة مفهام ٔ�كرث�
�ملس�توصفات، �ٔ�دوات، املوارد ال�رشیة قلی� وأ�دویة قلی� والص�ة 

راه و�ا جنیبو ا�يل ج�نا، راه ا�ٓن �اصنا س�یاسة قویة . �لی� الس�ید الوز�ر
ك�سولو فني، ٔ�� ج�ت القریب د�يل وكنلقى  �لضبط، راه الناس �یجیو ما

طب�ب قدايم، ما عطاين دوا، مادوز يل يش رادیو وال ساكنري وال ها هو ال 
يش وس�ی� وما كن��قش به، وك�شكك يف املقدرة د�لو ٔ�نه هو �ري خبل 

  ..�يل، يف �ني ٔ�ن الطب�ب ال حول � وال قوة، ٔ�ن هذا �اصنا �قشو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
د الس�ید الرئ�س، شيك �ىل الس�ید وز�ر الص�ة مايش �ىل الس�ی

ٔ�� شف�ك شاد �ىل الس�ید اكتب ا�و� يف . اكتب ا�و� يف التمنیة القرویة
  .التمنیة القرویة، هرض مع الس�ید وز�ر الص�ة

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

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .خنلفوها �

  : املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .د يل الوق�ت د�يل، دق�قةر  كنلمتس�ىل ٔ�ي 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الیوم اكینة املرونة لكيش عرشة د�ل الثواين

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
ٕاذن ٔ�� ك�شوف الس�ید وز�ر الص�ة الزم �اصها �كون عندها وا�د 
العنایة �اصة، ون�ساءلو �الش �یوقعو هاذ أ��داث، راه �یوقعو نظرا 

طلبات املرىض، وعندما یالحظ الرف�ق، رف�ق املریض ٔ�نه هناك لعدم تلبیة 
  .ما اكی�ش جتاوب یثور ویفقد صوابه

ٕاذن اح�ا �اصنا العنایة �لص�ة، والسؤال ا�يل �ادي نطرحوه مجمو�ني 
هناك �لل يف الص�ة، . ويه الص�ة مریضة ونقلبو �ىل ا�وا د�ل الص�ة

  .الس�ید الوز�ر
ق�قة ا�يل لكيش ٔ�مجع ٔ��لبیة ومعارضة وامسح يل ٔ�� ٔ�قول وا�د احل 

�ائبة، وشافاها هللا هاذ الص�ة من �دة  ٔ�مجعت �ىل ٔ�نه وزارة الص�ة
  .، ٔ�وبئة الشح�كتظاظٔ�وبئة، ٔ�وبئة 
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرف�ق الرئ�س

  .�نیة 26تفضل الس�ید الوز�ر، ما بقاش �ري 

  :الس�ید وز�ر الص�ة
ٔ�دویة، اك�ن حىت ق� الصرب عن املرتفقني، واك�ن ق� ق� املوارد، ق� ا

كذ� التدق�ق عند الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�� ٔ�طلب م�ك ٔ�ن تقوم، ٔ�� 
ٔ��رتم املثل د��، اك�ن ٔ�م�� كذ� ٕاجيابیة �ىل حتسن املنظومة، ؤ�ن 
هناك وزارة، واكنت وس��قى وس��طور ؤ�ن الوز�ر قامئ �لعمل د�لو، 

ك الیوم، ما �هير�ش، شوف حشال أ�س�ئ� ا�يل كتطرحو �ىل و�ارض مع
وا�د العدد د�ل القطا�ات، هذا هو القطاع احلساس، ؤ�� �اي كنتحمل 

  .وكنوا�ه املشالك ا�يل يه عبارة عن �راكامت مسؤولیيت

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

ني �ىل السؤال الرابع، موضو�ه حتسني ظروف املمرض ٕاىلون��قل 
مس�توى التعویض وامحلایة من أ�خطار املهنیة، وهو سؤال موضوع من 

  .طرف فریق العدا� والتمنیة

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

  .واملمرضات �شلك دامئ �تلف أ�خطار املهنیة املمرضونیتعرض 
مقمت ٔ�و تنوون الق�ام هبا لتحسني �ا، �سا�مك عن إالجراءات اليت 

مس�توى التعویض وحامیة  �ىلظروف اش�تغال هاته الف�ة ٔ�وال، و�اصة 
  .املمرضني من أ�خطار املهنیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الوز�ر الس�یداللكمة لمك 

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

ه احلوار �ج�عي �ري بغیت جناوب ن�ت �ىل وا�د املدا�� نقولو ب�ٔن
ا�يل م�ٔسس�ناه حق�قة هو مضیعة �لوقت، ٔ�ن احلوار �ج�عي هو حوار 
يف اجتاه وا�د، وا�د �یطلب ووا�د �یعطي، ال هو ٔ��ذ ورد، هو كذ� 
��رتاف للك طرف �ملطالب د�لو، ويف نفس الوقت �ٕال�راهات د�ل 

  .الطرف ا�ٓخر
اج�ع ا�يل  �12ج��ات،  احلوار �ج�عي �ش�تغل مبجمو�ة د�ل

مقنا به، ا�ل�ان وجلنة �اصة املمرضني والتق�یني د�ل الص�ة و�دد� جرد� 
املطالب و�دد� أ�ولو�ت، واكنت اج��ات د�ل ا�لجنة املركزیة د�ل 

ٔ��ریل، ويف القریب العا�ل غنجمتع  18مارس و  28احلوار �ج�عي يف 
ك�اب العامني د�ل النقا�ت، �ش �سطرو ٔ�ش�نو يف ٕاطار جلنة الق�ادة مع ال 

ما هو � ٔ��ر مايل راه �اد وقعت . ميكن لو یدار �ىل مس�توى وزارة الص�ة
ملیار د�ل ا�رمه، راه �هيم مجیع أ�طر، مبا فهيم  15احلكومة اتفاق �م يف 

املمرضني، ف�ه الز�دة يف أ�جر، ف�ه التعویض عن التعویضات العائلیة 
يش �م، ولكن ٔ�� مس�تعد �زید لهذه الف�ات د�ل الص�ة ٔ�ن اك�ن وهاد ال

اخلصوصیة، هذه الف�ة تیطالبو �لز�دة يف التعویض عن أ�خطار، فعال 
  . اك�ن تعویض جزايف، و�یطالبو ٔ�نه �كون مرتبط �لسمل إالداري

أ��ر املايل �بري مس�ٔ� حنن كنناقشوها وك�شوفو كفاش ميكن لنا نبداو 
تعز�ز أ�من �دامني ف�ه، امحلایة القانونیة �رب ٕا�داث مدونة �اصة فهيا، 

�محلایة واملتابعات القانونیة ا�يل �یتعرض لها املمرض مفش�تغلني �لهيا، 
ٕا�داث ت�ٔمني لض�ا� �عتداءات واملتابعات املدنیة، كذ�، توس�یع 
�دمات مؤسسة احلسن الثاين لٔ�عامل �ج�عیة �ش تد�ر الت�ٔمني 

لموظفني والت�ٔمني عن حوادث الشغل وأ�مراض املهنیة، الت�ٔمني �ىل �
أ�خطاء، كتد�ر كذ� الت�ٔمني الصحي التمكیيل، ٔ�مور ا�يل اح�ا كنضیفوها 
�ش ميكن حنس�نو أ�وضاع د�ل �نيي الص�ة و�اصة املمرضني كام �اء يف 

  .سؤالمك
  .شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .س�شار يف ٕاطار الرد �ىل التعق�باللكمة لمك الس�ید امل 

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  الس�ید الوز�ر،
طبعا لن خنتلف ٔ�ن ٔ�رشمت يف ثنا� اجلواب ب�ٔنه اك�ن خصوصیة 
�ل�س�بة لهذه الف�ة، ومعوم يف احلق�قة املش�تغلني يف القطاع الصحي ٔ�نه 

، فهذه الف�ة د�ل املمرضني ا�يل قطاع حساس الرتباطه املبارش �ملواطن
  .خصصناها �لسؤال الیوم يه �انت يف احلق�قة ظمل لفرتة من الزمن

ا�ٓن اك�ن فعال التحرك من ٔ��ل ٕانصافها وحماو� ٕانصافها، لكن النقطة 
أ�ساس�یة الس�ید الوز�ر يف هذا السؤال هو التعویض عن أ�خطار املهنیة، 

مجیعا جيب ٔ�ن �كون �ىل ٔ�ساس  فالتعویض عن أ�خطار جيب ٔ�ن نتفق
أ�خطار املهنیة ول�س �ىل ٔ�ساس الشواهد، هذه الف�ة كتقول ب�ٔهنا ٕاذا 
قارهنا م�ال مع زمالهئم يف القطاع ا�يل مه أ�طباء كنلقاو ب�ٔن أ�طباء م�ال 

درمه،  �2800یخرجو ٔ�ثناء التعیني كتعویض عن أ�خطار املهنیة ب 
�بتة م�ذ  1400ملمرضني كتبقى يف ، يف �ني ٔ�ن ا5900وكتوصل حىت ل 

التعیني ٕاىل التقا�د، فٕاذن اك�ن وا�د احلیف �ىل هذه الف�ة رمغ ٔ�ن هذه 
  .أ�خطار ال متزي بني املمرض والطب�ب ٔ�هنم �ش�تغلون يف نفس الفضاء
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فٕاذن املطالب الس�ید الوز�ر ا�يل يه �اد� ومرشو�ة �اص احلكومة 
فعال اك�ن ٕا�راهات مالیة، نقدر هذا  ..و�اصنا مجیعا ٔ�ننا حنولو ما ٔ�مكن

أ�مر، وفعال �مثن احلوار القطاعي ا�يل مت، و�ملناس�بة من بني اخلالصات 
ا�يل مت االتفاق خبصوصها مابني ممثيل ووزارة الص�ة وا�لجنة د�ل املمرضني 

درمه ��د ٔ�دىن يف هذه القضیة د�ل  3000والتق�یني هو إالضافة د�ل 
يل �مثن ٔ�نه �ىل مس�توى ا�لجنة املركزیة و�ىل مس�توى التعویضات، ف�التا

ا�لقاء ما ب��مك وبني أ�م�اء العامني �لنقا�ت ٔ�هنم اختذو هذه التوصیات ا�يل 
  .�رفعات بعني �عتبار

اك�ن مس�ٔ� ٔ�خرى ويه ٔ�نه ممكن ٔ�نه منش�یو يف املقاربة د�ل التعویض 
�ري ٔ�و ا�منوذج د�ل بناء �ىل ظروف ٔ�و وسط العمل، حبال ا�منوذج اجلزا

فر�سا، حبیث ٔ�نه التعویضات تتكون ٔ�ن ا�يل ك�ش�تغل يف أ�شعة وال يف 
املس�تع�الت وال يف كذا مايش حبال الوا�د ا�يل �ش�تغل رمبا يف ظروف 

  ...�س��ا فهيا نوع من
النقطة الثالثة وهبا س�ٔخمت الس�ید الوز�ر يه ٔ�نه عند� سوابق يف هذه 

ل التعویض عن أ�خطار املهنیة، ٕاىل ا�ذینا د�ل التوح�د د�القضیة 
ا�منوذج م�ال د�ل الوقایة املدنیة، كنلقاو ٔ�ن خمتلف ا�ر�ات م�ال التعویض 
ٔ�� عندي هنا عندي مرسوم د�ل التعویضات عن احلریق م�ال كنلقاو 
الكولونیل تیا�د حبال املالزم حبال العریف حبال رق�ب ٔ�ول �لوقایة املدنیة، 

  .ٔ�ن نفس أ�خطار ف�التايل كتكون نفس توح�د التعویضات ٔ�ن �الش؟
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .�نیة 50، �40نیة ٔ�و  30اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى، 

  :الس�ید وز�ر الص�ة
� تتعلق �ٔ بغینا �سمیوه، ت��قى دامئا املس ��سمیو هاذ اليش �یف ما

زمة مالیة ا�يل �اصنا نوفروها، بعض املرات بعض الف�ات ور وحبٔ�ج�ك�� ا
تن�اولو �ش حنس�نو من الوضع د�هلم نقلبو �ىل يش مسا�، م�ني 
تندوزو من ذاك املس� كنلقاو راس�نا �لق�ا مشلك مع ف�ات ٔ�خرى، يه 
هاذي ا�يل واقعة د�ل التعویضات عن أ�خطار والفرق بني أ�طباء 

  .واملمرضني
ك ب�ٔن ميكن نعیدو هاذ اليش يف ٕاطار إالصالح د�ل ٔ�� م�فق مع

إالدارة العموم�ة، هذا �اصو ٕاصالح مشويل ا�يل ا�ٓن احلكومة م�ك�ة �لیه، 
و�متىن ٔ�نه غی�ٔ�ذ الوقت، ٔ�ن هاذ اليش د�ل الف�ات �لعرشات ؤ�نواع 
التعویضات �لعرشات ما غنخرجوش من هاذ اليش، واملالیة عندها �م 

�یا�ذ هاذ القطاع، وحشال ميكن يل �زید لیه والنيب �لیه  وا�د يه حشال
  .السالم

ف�التايل اح�ا م�فقني �ش نعاودو النظر فهاذ الطریقة د�ل ���ساب، 

وبغیت نذ�ر وا�د املس�ٔ� لهاذ املمرضني، ونذ�رها ودارهتا احلكومة يف 
ریة ، النظام أ�سايس اجلدید ا�يل غیعاجل الوضعیة املالیة وإالدا2017

 250ملیون د�ل ا�رمه مايش ساه�،  250والعلمیة د�ل هاذ الناس 
د�ل املمرضني ا�يل ما  5000ملیون د�ل ا�رمه ٔ�� ت��قاو ف�ا الیوم وا�د 

ك�شملهمش هاذ املرسوم، هاذو �ل�س�بة يل ٔ�ولویة و�لتايل جنربو هلم يش 
ت �ىل �لول، ولكن لك مطا�هبم مرشو�ة �ري �اصنا حنددو أ�ولو�

  .حسب إالماكنیات د�ل احلكومة
  .شكرا

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

ن��قل �لسؤال اخلامس، وموضو�ه جتاوزات املص�ات اخلاصة، وهو 
 .موضوع من طرف فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار

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

  رتم،الس�ید الوز�ر احمل
�س�تغل بعض املص�ات اخلاصة الظروف الصحیة �لمرىض لالغتناء 

 - ا�يل هو ممنوع قانونیا  - الرسیع، فالبعض یلزم املرىض بوضع ش�یك ضامن 
ق�ل الولوج ٕاىل املص�ة عوض اس�تق�ال املریض وٕانقاذ ح�اته ا�يل هو ا�ور 

  .د�ل الطب�ب وا�ور د�ل املص�ة
التدابري اليت س���ذوهنا لوضع �د لهذه  �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر عن

  الت�اوزات يف هذا ا�ال احلساس �لضبط؟
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

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

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

  الس�ید املس�شار احملرتم،
س�ٔ� ٕاىل ما مش��اش هذا سؤال �م موضوع �ٓين ما ميك�ش حنلو هاذ امل 

ٕاىل تعممي التغطیة أ�ساس�یة، �ش ٔ�ي مواطن ملا مييش ما جيبد ال فلوس ال 
والو جيبد الاكرط، هذا هو أ�مل، هذا هو أ�فق، ولكن هذا ت��غي 
إالماكنیات وت��غي تعز�ز الربامج د�ل امحلایة �ج�عیة والتغطیة الصحیة، 

ع الوقت ٔ��ید �یف ما وصلو لیه دول وهاذ اليش غنوصلو � ٕان شاء هللا م
ٔ�وربیة ا�يل س�بق�نا ٔ�و م�قدمة �شلك �ام ا�يل س�بق�نا ٕاىل ذ� واح�ا 

  .�ادیني ف�ه، التو�ه د�ل الرتسانة القانونیة �ادیني ف�ه
مس�ٔ� ٔ�خرى كذ� املراجعة د�ل االتفاق�ات امجلاعیة والتعرفة �ش 
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تتجي  %50الیوم ٔ�كرث من  ميكن خنفضو �ىل املواطن هذاك البايق ٔ�داؤه،
 65من اجلیب د�ل املواطن د�ل النفقات د�ل الص�ة ا�يل كتوصل ل 

ملیار د�ل ا�رمه، القانون �یعطي ٔ�نه ما ميكن تعطي �لمص�ة ٕاال ما تبقى 
من أ�داء، ولكن م�ني ت�شوفو التعرفة ا�يل اكینة فاملص�ة والتعرفة املرجعیة 

درمه م�ال ف  120املرجعیة تتعطي ت��ان لیك فرق �بري، التعرفة 
)consultation spécialisée (درمه شكون  300راه تیحس�هبا لیك ب

ا�يل بغا خيلص الفرق؟ راه غت�لصو ختلصو، ٕاذن هاذ اليش هو ا�يل 
  .�اصنا نت�اوزه

الوزارة حریصة �ىل التطبیق د�لو،  131.13ف� یتعلق �لقانون 
رة د�ل أ�دویة، ا�رتام فاتورة أ�دویة إالشهار د�ل أ�مثنة، كذ� الفو�

وتطبیق السعر د�ل املس�شفى مايش د�ل  17.04القانون �رتباط مع 
الصیدلیة ٔ�و سعر �ٓخر، وهذا اكن ف�ه وا�د امل�شور ا�يل صیفطتو 

 .�لمص�ات، وغتكون هناك مراق�ة
هناك كذ�، قلت إال�الن �شلك واحض عن الفو�رة، مث كذ� ٔ�نه 

��ش ا�وریة تنقومو هبا �ش �شوفو مدى مطابقة هاذ املص�ات معلیة التف 
  .�لقانون

بطبیعة احلال ما ميك�ش نقلبو اح�ا واش عندو الش�یك ٔ�و ال ما عندو 
الش�یك، هاذ اليش مايش شغالنا، ولكن �اصنا �شوفو واش تیطبق واش 

يل تیعلن ب�ٔنه هاذ ا�مثن واش تیطبق االتفاق�ة الوطنیة ٔ�و ال ما تیطبقهاش ا�
يه �راسها جتاوزت، واح�ا �دامني �ش خنرجو، ٕان شاء هللا، وا�دة 

  .مث مجمو�ة د�ل أ�مور أ�خرى مرتبطة �ملعایري التق�یة. �دیدة
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :ٔ�محد تو�زي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

م عن املص�ات اخلاصة، ٔ�ن كام قلتو الس�ید يف الواقع هاذ عندما نتلك
الوز�ر، �ىل ٔ�ن القطاع الصحي ببالد�، كام قال أ�خ الرئ�س، مریض ف�ه 
ٕاشاكلیات �برية ومرتبطة كذ� بذاك اليش ا�يل قلت، هاذ اليش ف�ه مايش 
�ري ٔ�نت بو�دك ا�يل مسؤول �لیه، م�فقني، ٔ�ن ف�ه �رامك �بري �دا، ولكن 

س�نني د�ل الرتامك، نعطیمك م�ل  7يل اك�ن ما ميك�شاي خنلیوه هاذ الرتامك ا�
بعض ا�ول ا�يل اكنت فهيا ٕا�دة عرق�ة م�ال دول ٕافریق�ة معروفة ا�يل اكنت 

س�نني انتقلت من  10س�نني ٔ�و  7فهيا حرب ٔ�هلیة خطرية �دا، يف ظرف 
س�نوات  8س�نوات ٔ�و  7دو� فقرية �دا ٕاىل دو� یعطى هبا املثل، ٕاذن 

  .تبدل م�حىن التطور يف بالد�معر احلكومة واكنت �ش من 
ٕاذن هاذ اليش ا�يل بغینا ند�روه، ٔ�ن �ون اكنت الص�ة مز�نة، وهاذ 

اليش ا�يل تتقول اكمل م�فق معك �لیه، �ىل ٔ�نه ما �اد�ش ميش�یوش 
الناس یتدفعو م�ارشة ميش�یو لهاذ القطاع الصحي واك�ن الفقر يف بالد�، راه 

يف بالد�، ا�يل �مييش الوا�د عیب م�ال ا�يل �مييش الوا�د  اك�ن الفقر
املص�ة ویطلب م�ه، ما ت�سولوش �ش ید�لوه لنا �ل�انب إال�ساين هو 
أ�ساس مايش اجلانب الت�اري، ٔ�ن املعامالت دا�ل مص�اتنا ٔ�صبحت 
معامالت جتاریة تطغى �ىل العامل إال�ساين ا�يل هو ٔ�سايس يف هذا القطاع 

  .قطاع حصيا�يل هو 
�متناو �ىل ٔ�نه االتفاق�ات ا�يل قلتو �اصمك تفضیوها، ٔ�ن ميل �مييش 

من ج�بو، �الش؟  %50إال�سان ا�يل عندو تغطیة حصیة �مييش تی�لص 
ٔ�ن اكینة اتفاق�ة ما بني الوزارة وب��ا�مك ان� امجلعیة الوطنیة ٔ�حصاب 

یتوش معهم املص�ات، ما تدا�رتوش معهم، ما تتدا�روش معهم، ما فض 
املشلك، ٕاذن القضیة، ها ان� قلتوها، �اصنا نفضیوها، مايش ٔ�� نفضهيا ٔ�و 
ال هاذ الناس ا�يل تیفضیوها، ان� ا�يل تفضیوها، ان� ا�يل تقعدو مع هاذوك 
الناس وتفضیو هاذ املسائل، �راجعو معهم التعریفة ٕاىل اكنت مراجعة 

لیو املواطن ما خيلص، كام قلت، التعریفة �راجعوها معهم، يف ٕاطار �ش خي 
، ا�يل ما %50والو ٔ�ن عندو التغطیة، هذا ا�يل عندو التغطیة تی�لص 

عندو التغطیة مشلك �ٓخر، الناس تی��عو دیورمه، ٕاشاكلیات �برية زعام هاذ 
  .اليش ٔ�نت تتعرفوه، ٔ�نت مكغريب راه تتعرف هاذ اليش

اجلرائد �ىل ٔ�ن و�لتايل كذ� اك�ن مشالك، مسعت �ري البارح يف 
و�شاكت هاذ امجلعیة ) les ambulances(املشالك ا�يل اكینني ف� خيص 

د�ل املص�ات �ىل ٔ�ن هناك لوبیات، ٔ�� ت��لكم �ىل مص�ات ما ميك�ش 
نتلكمو �ىل مجیع املص�ات، مايش اكع املص�ات، اكینني مص�ات ا�يل فهيا 

الواقع ا�يل عندها هاذ ذاك اجلانب إال�ساين، ولكن اك�ن املص�ات ا�يل يف 
اجلانب ا�يل �اص �كون زجري، ا�يل �اصمك �راق�وه، وا�يل �اصمك 
�شوفوه، حىت قضیة الرضائب ا�يل اكن قالها الاكتب العام د�ل الوزارة �ىل 

د�ل هاذوك وا�د العدد الناس .. ٔ�ن وا�د العدد ما تی�لصوش الرضیبة، 
قال �ىل ٔ�ن هناك �لل ف�  لويب ضد اكتب �ام د�ل وزارة املالیة ا�يل

.. خيص الترصحي، ف� خيص كذا، واحلكومة بلعت لساهنا ٔ�مام ٔ�مام هاذ
  ..حىت وا�د ما هرض ف� خيص هاذ 

هذه يه احلق�قة ٔ�ن وصلنا وا�د الوق�تة يف املغرب �ىل ٔ�نه يش وا�د 
  .خياف یقول احلق�قة يف قضیة ا�يل يه ٔ�ساس�یة يف بالد�

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

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

  :الص�ة وز�رالس�ید 
س�نوات اك�ن معل �اد من ٔ��ل �لت�اق  7فعال اك�ن �رامك، وم�ذ 
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�لر�ب، ومن ٔ��ل التدارك د�ل هاذ اخلصاص ا�يل واقع، مع العمل ٔ�نه 
صنا نعملوها، �ا 2019املتطلبات �ىل الص�ة تزتاید، االتفاق�ة الوطنیة يف 

واك�ن تقدم �بري يف املشاورات، �بري وا�يل ت�شمل مايش �ري التعریفة، 
ك�شمل كذ� ٔ�دوات د�ل املراق�ة، ا�يل ك�شمل كذ� وضع �روتو�والت، 
ك�شمل كذ� �شلك �ام امحلایة د�ل املس�هت�، ومجمو�ة د�ل أ�مور ا�يل 

بني املنظامت د�ل ميكن تصفي وجتعل الشفاف�ة والوضوح بني العالقة 
  .الت�ٔمني ومقديم د�ل اخلدمات

معلیة د�ل  100يف ما یتعلق �لتف��ش، هاذ الس�نة �ادي ند�رو 
العام ا�ٓخر، ٔ�ن اك�ن الهیئة الوطنیة اكن  16التف��ش ٕان شاء هللا، در� 

  .عندمه انت�ا�ت ويه رشیك ٔ�سايس يف العمل

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

ؤال املوايل، إالرضا�ت املتتالیة لطلبة الطب �للكیة، �لمس�شار�ن الس
  .احملرتمني �لفریق إالحتاد �شرتايك

  :املس�شار الس�ید ابو�كر اعبید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ال �زال طلبة الطب وطب أ�س�نان والصید� �للكیات واملس�شف�ات 
�ة وكذ� املمرضني خيوضون ٕارضا�ت م�تالیة وم�عددة أ�س�باب العموم 

  .م�ذ مدة طوی�، مما ینذر حسب البعض �س�نة بیضاء
ومع تفامق املشالك، �سائلمك الس�ید الوز�ر عن نتاجئ احلوار مع ت�س�یق�ة 
طلبة الطب وأ�س�نان ومع املمرضني وعن إالجراءات اليت س�تقوم هبا 

ذه إالرضا�ت �ىل سري و�دمات املصاحل الوزارة �ل�د من ت�ٔثريات ه
  .الصحیة اليت حيتا�ا املواطن

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

م�ذ بدایة �ح��ا�ات د�ل الطلبة د�ل الطب، ف�حنا معهم �ب 
معهم يف مجیع النقط د�ل امللف املطليب د�هلم، ال قطاع  احلوار، و�لكمنا

 -فربا�ر 12الص�ة وال قطاع التعلمي العايل، واكنت اج��ات �دة يف 
مارس، ؤ�� والس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة، اجمتعنا معهم یوم  29 -مارس15

ٔ��ریل، وخرج�ا وا�د البالغ، ٔ�ن طلبنا مهنم �ش نوقعو اتفاق  12امجلعة 

عطینامه یومني، ومشاو هام دارو املسرية د�هلم وا�ذاو الوقت الالزم، و 
فاضطرینا خنرجو بالغ �ش نوحضو �لرٔ�ي العام وا�ٓ�ء ب�ٔن هناك الزتام د�ل 

  .احلكومة تلبیة �ل املطالب ا�يل اكینة
كذ� جو� حوار ٔ�خرى انطلق�ا فهيا من بعد ذ�، �ش ندققو هاذ 

سف حلد ا�ٓن �یف ما قلت ق�ی� احلوار يف العرض احلكويم، ولكن ل�ٔ 
  .اجتاه وا�د
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

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

وز�ر الص�ة : اح�ا يف الفریق �شرتايك، طرح�ا السؤال �ىل وز�ر�ن
إالشاكلیة هام قطا�ني وزاریني، لكن وز�ر الرتبیة الوطنیة، �عتبار ٔ�ن 

  .الس�ید الوز�ر، ما ٔ�عتقد ٔ�ن املشلك خيزتل يف ما تفضلمت �ٕال�ابة به
ٔ�عتقد ٔ�هنا لس�نا مكغاربة يف �ا� �رف من ح�ث قطاع الص�ة، ومن 
ح�ث املوارد ال�رشیة �اصة يف أ�طباء، حىت نقول ب�ٔنه سواء اكنت الس�نة 

  .هاذ أ�مر �س�تقمي بیضاء ومل �كن س�یان، ما ٔ�عتقد ٔ�ن
�� مفسؤولیة احلكومة قامئة يف ٕاجياد احللول لهاذ إالشاكل، ٔ�نه یوم 

یونیو اك�ن �م��ا�ت، اك�ن أ�سدس الثاين د�ل �م��ا�ت،  10
و�لتايل ٕاىل ما شار�وش هاذ الطلبة يف هاذ �م��ا�ت مبعىن س�نعترب 

  .أ�مر س�نة بیضاء
معقول وموضوعي، ال ميكن ا�و� كذ� أ�طباء یطالبون �يشء 

املغربیة تقدم مسا�دات يف �س��رات �لقطاع اخلاص، يف ال�سهیالت 
الرضی��ة، يف مجمو�ة من أ�ش�یاء، لكن ال ميكن ٔ�ن �كون املس�شف�ات 
العموم�ة ؤ�ن �كون مصاحل الطلبة ا�يل قراو يف اللكیات العموم�ة ٔ�نه �كون 

وا�د اجلهات معینة، ٕاىل اكن القطاع  �ىل مصاحل هاذ الناس �ش �رضیو
  ..اخلاص �غي ید�ر اللكیات د�لو، ید�ر املس�شف�ات د�لو، ید�ر

الیوم كتقولو ب�ٔنه إالقامة الطلبة د�ل القطاع اخلاص حىت هام �كونو يف 
إالقامة و�كونو يف ا�ا�لیة، ٕایوا العدد د�ل املقا�د ٔ�صال حمدود، ٔ�صال 

  .ما قاد�هنومش هاذ املقا�د، و�زیدو القطاع اخلاصالطلبة يف القطاع العام 
كذ� يف ما یتعلق بدفرت الضوابط البیداغوج�ة ا�يل املزيات ا�يل 
معروفة يف لكیة الطب د�ل مرشف ومرشف �دا ال ميكن التنازل �لهيا، 
دفرت الضوابط البیداغوج�ة �اب، قال حسن ومس�تحسن، كذ� سد 

طب�ب املؤطر هذا ٕاشاكل هاذي مطالب اخلصاص هباذ أ�طباء يف غیاب ال 
معقو� تیطلبوها الطلبة، و�لتايل جيب ٕاعامل العقل وٕاعامل املسؤولیة 
الس�یاس�یة يف هاذ املوضوع، وال جيب ٔ�ن نقول ٔ�ننا �لس�نا مع الناس وهام 
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يف الشهر احلايل يف الر�ط لت�ٔ�ید مطا�هبم وا�فاع  30دا�ر�ن مسرية یوم 
  .عهنا

ٕالیمك الس�ید الوز�ر ومن �اللمك ٕاىل احلكومة مبعاودة ��، ٔ�� ٔ�تو�ه 
اجللوس مع الطلبة أ�طباء وتفادي الس�نة البیضاء ٔ�هنا ال ختدم الب� ٔ�صال 

  .وال ختدم إال�سان املغريب ٔ�صال ق�ل الطلبة أ�طباء
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

احلكومة طم�ٔنت ب�ٔن ما غتكو�ش س�نة بیضاء �م��ا�ت يف وقهتا ٕان 
شاء هللا ؤ�� ��رسد �لیك من �اللمك �لرٔ�ي العام �لزتامات أ�ساس�یة 

  .املهمة وا�يل تت�اوب �ىل مجمو�ة من ال�ساؤالت د�لمك
املراكز �س�شفائیة اجلامعیة العموم�ة �شلك م�اد�ن تدریب �اصة 

لن ) les internes(ة الطب العموم�ة، املباراة اخلاصة ��ا�لیني بطلبة لكی
یطرٔ� �لهيا ٔ�ي تغیري يف وضعها القانوين، یعين ال �سمح �لطلبة د�ل 
اللكیات اخلاصة ٔ�هنم یدوزوها، هام �اصهم ید�رو م�ار�ت د�هلم، الرفع من 

 و�زنیدو �رفعو يف 2018يف  360ل  2017يف  220م�اصب ا�ا�لیة من 
، 2019يف  700ٕاىل  2017يف  197، الرفع من م�اصب إالقامة من 2019

راه زد�مه، الرفع من م�اصب الشغل احلاصلني �ىل دكتوراه الصید� وطب 
أ�س�نان، مراجعة دفرت الضوابط البیداغوج�ة ا�يل �ض �لیه اكع الصداع، 

طلبة، املراجعة د�لو، التحیني والتجوید د�لو ب�شاور مع أ�ساتذة وال 
�لزتام �س�تفادة طلبة الس�نة اخلامسة من الصید� من املن�ة والس�نة 
السادسة صید� وطب أ�س�نان من التعویض عن املهام، تغیري امل�شور 
املتعلق بتدبري التداریب اخلاصة بطلبة الطب، أ�طباء ا�ا�لیني، ت�ٔهیل 

زنیل فضاءات التداریب �س�شفائیة وتوس�یعها، ٕارشاك امجلیع يف ت
  .إالصالح البیداغو� �لس� الثالث ونقط ٔ�خرى

جوج د�ل النقط ا�يل ما ميك�ش �رجعو فهيم �لور، هام د�ل م�اراة 
التخصص ما ميك�ش حنرصوها يف خرجيي اللكیات العموم�ة �ىل غرار 
�اميل ا�یبلومات املعرتف هبا ا�يل تیجیو من اخلارج، حىت هاذوك مغاربة 

اذو ا�يل قراو يف اخلاص ما عندهوش احلق؟ هو تیجیو من اخلارج، وه
طب�ب ما ميك�ش یدوز، ولكن قلنا ب�ٔن اح�ا مس�تعد�ن نعیدو النظر يف 
املباراة مبا یضمن حقوق ومك�س�بات هؤالء اخلرجيني ا�يل �لكميت �لهيم 

  .د�ل القطاع العمويم
الس�نة السادسة طب أ�س�نان ما فهياش �راجع، هذا معیار 

قلنا ما اك�ن مشلك �راجعو املضامني د�ل دفرت الضوابط بیداغو�، ولكن 
البیداغوج�ة و�راجعو امللف الوصفي ونوفرو الظروف املالمئة د�ل جودة 
التكو�ن والتدریب واعطینا وزارة الص�ة مراكز �دیدة یاله تف��ات د�ل 
طب أ�س�نان یاله تف��ات، اعطیناها �لمس�شف�ات اجلامعیة قلنا ها فني 

  .دربو، در� مجیع احللولجيیو یت
فوق ذ� راه ما ميك�ش، غتقول لیا املس�شفى اجلامعي د�ل ٔ�اكد�ر 
اعطیه لیا �دا غنقول � ما ميك�ش، نعطیه � من د� �امني، ما ميك�ش 
نعطیه لیك �دا، ولكن نعطیك جوج مس�شف�ات ٔ�اكد�ر وٕا�زاكن ونعطیك 

ك وند�ر � القا�ات طن�ة ومحمد اخلامس ومحمد السادس مرح�ا وخندم مع
  .وند�ر � هاذ اليش مرح�ا

ٕاذن هاذ اليش �الش تنقول احلوار �اصو �كون يف �جتاهني، راه ما 
  .ميك�ش بغیت هاذ اليش وٕاىل ما اكی�ش ما لعابی�ش، امسحو يل

ٕاذن اح�ا نعم للك الوساطات و�یف تلق�نا مجمو�ة من �قرتا�ات د�ل 
�ا هبا و�زیدو �لقدام ٕان شاء هللا، واح�ا الوساطات د�ل فرق �رملانیة مرح 

  .بغینا �ري مصل�ة ولیداتنا ومصل�ة هاذ الطلبة

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر وز�ر الص�ة �ىل مسامهتمك

ون��قل ٕاىل قطاع وزارة الشغل وإالدماج املهين، �لام ب�ٔننا توصلنا من 
ل السؤال ا�ي اكن مو�ا الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة طلب ت�ٔج�

 .ٕاىل الس�ید وز�ر الثقافة جللسة الحقة
ٕاذن السؤال املو�ه ٕاىل قطاع الشغل وإالدماج املهين موضو�ه، ا�رتام 
الصیدلیات لقانون الشغل، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن ٔ�و 

�لشغل، تفضيل  املس�شارات من طرف ا�مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة
  .س�شارة احملرتمةالس�یدة امل 

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

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
العدید من الصیدلیات �ىل الصعید الوطين خرقا سافرا �لقانون،  تعرف

�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر عن أ�س�باب اليت جتعل وزار�مك ت�ساهل مع 
  ا القطاع يف �دم تطبیق القانونهذ

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  . شكرا
 .للكمة لمك الس�ید الوز�را



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

26 

 )2019 مایو 28( 1440 مضانر  22

  :الس�ید محمد ی�مي وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ال جيوز لهذه الوزارة ٔ�و �ريها ٔ�ن ت�ساهل يف تطبیق القانون مع ٔ�ي 

بیق اكن، كام ورد يف سؤالمك، وال ٔ�ن �س�ت�ين قطا�ا من القطا�ات من تط 
القانون، وا�لیل �ىل ذ� ٔ�ن الرب�مج د�لنا �س�هتدف الرب�مج د�ل 
التف��ش الوطين، �س�هتدف مراق�ة ظروف معل العاملني �لصیدلیات، 
ف�ٔدرجت مضن أ�ولو�ت اجلهویة املتضمنة يف الرب�مج الوطين لس�يت 

د�ل املد�ر�ت، �ش �كونو  2بطبیعة احلال �دینا . 2017-2018
، املد�ریة اجلهویة د�ل الشغل وإالدماج املهين �لك من الر�ط واحضني

  :وو�دة وجسلت املالحظات اكلتايل
ز�رة تف��ش �لصیدلیات والعیادات وخمتربات الت�الیل  150ٕاجناز 

الطبیة �ملد�ریة اجلهویة �لر�ط، يف ٕاطار تنف�ذ أ�ولویة اجلهویة الثانیة من 
 5705، و�ه �اللها �2017رمس الرب�مج الوطين لتف��ش الشغل 

  مالحظة؛
ز�رة تف��ش �لصیدلیات وخمتربات الت�الیل الطبیة  124مت ٕاجناز 

�ملد�ریة اجلهویة بو�دة، يف ٕاطار تنف�ذ أ�ولویة اجلهویة الثانیة لتف��ش 
 .مالحظة 873الشغل، و�ه �اللها 

ا وهذا یعين �ىل ٔ�نه املف�شني د�ل الشغل يف املد�ر�ت ا�ٓخر�ن م
�ش نعطیو لهاذ  ٕاطار أ�ولو�ت ت�س�هتدفوش الصیدلیات، هذا �ري يف

 .القطاع ما �س�تحق من التفاتة ومن اه�م
 .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة لمك اليس ��سان

  :عبد احلق ��سان الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

فاو �اود يف �ادثة يف البدایة البد نرتمحو �ىل ٔ�رواح العامالت ا�يل تو 
د�ل نقل العامل والعامالت، و�ملناس�بة نرتمحو ٔ�یضا �ىل اليس عبد هللا 

  .احلجیيل ٔ�ب أ�س�تاذة اليت فرض �لهيا التعاقد وا�يل توىف البار�ة
فف� یتعلق �ملوضوع د�ل السؤال د�لنا ا�يل هو د�ل الصیدلیات، مع 

ما تی�رتمش قانون  اكمل أ�سف، هاذ القطاع �ىل الصعید الوطين
الشغل، ٔ�وال، وما تیطبقش احلد أ�دىن لٔ�جور وما تیرصحوش �ٔ�جراء 
�ى الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، ؤ�كرب املشالك ا�يل اكینة يف 
مدونة الشغل اكینة يف التوق�ت، ٔ�نه كتلقى هاذ أ�جراء تی�دمو وا�د 

  .الشغلسا�ة ا�يل تتفرضها مدونة  44الوقت ا�يل تیفوت 
ٔ�یضا ٔ�هنم ما تیعطیومهش أ�عیاد ا�ی��ة والوطنیة، فالبعض �ك�في 
�ٔ�عیاد ا�ی��ة، البعض تید�ر النص د�ل أ�عیاد ا�ی��ة والوطنیة، ؤ�� 
عندي هنا م�شور د�ل الهیئة د�ل الصیاد� ا�لس اجلهوي �لجنوب، وىل 

 �7ی��ة ا�يل ت���ٔداو، د�ل أ�عیاد الوطنیة وا 7هو مرشع تیقول ب�ٔنه یاله 
ا�يل اكینني يف القانون، ومايش �ري هاذ اليش، وتیقول ب�ٔنه ٕاىل  12مايش 
د�ل أ�عیاد يف س��نة وا�دة یاله العید ا�یين هو ا�يل یت�لص،  �2او 

  .ت�رشعو بعیدا ال �ىل وز�ر ال�شغیل وال �ىل الربملان
ما �اش لالج�ع ؤ�كرث من هذا هاذ ا�لس اجلهوي لصیاد� اجلنوب 
فربا�ر و�اود ما  6د�ل ا�لجنة الوطنیة ا�يل انعقدت، ا�يل �س�تد�او فهيا يف 

  .فربا�ر، ان� تتقولو الس�ید الوز�ر ترتاق�و �21اوش واس�تد�اومه ل 
من مدونة الشغل، ٔ�نه  583املفروض ٔ�هنم ٕاىل ما �اوش تفعیل املادة 
الس�ید الوز�ر تبعثوه �لنیابة  رئ�س ا�لجنة الوطنیة یبعث بتقر�ر لمك وان�

  .العامة
مع اكمل أ�سف، اك�ن �انب �ٓخر يف هاذ �جتاه، هو ٔ�ن هناك 

سا�ة، قرارات  44سا�ة عوض  50قرارات �املیة ال حترتم القانون وتد�ر 
�املیة ا�يل تید�ر التوق�ت د�ل الصیدلیات، وقرارات �املیة ختتلف من 

�ل القرارات �املیة لك وا�د تیلغي د 5مدینة ٕاىل ٔ�خرى، ٔ�� عندي هنا 
بلغاه، املفروض ٔ�نه یتدارو القرارات العاملیة �كون بعدا �ىل أ�قل وا�د 
ا�منوذج و�كونو حبال حبال، و�كون ف�ه ا�رتام احلد د�ل السا�ات 

سا�ة، وٕاىل اكینني سا�ات ٕاضاف�ة یت�لصو  44املفروضة قانو� وا�يل يه 
  .وش يف السا�ات إالضاف�ةما �یت�لصالناس، هاذ الناس 

�ل�س�بة ٔ�ش�نو املطلوب؟ وهو ٔ�نه یتو�دو هذوك القرارات العاملیة 
ؤ�نه القانون ا�يل �ینظم هاذ القطاع �اصو ی��ظم ویتقنن، �خلصوص ٔ�ننا 
كنلقاو العدید من ال�سمیات يف ٔ�ربعة د�ل القوانني عند� ٔ�ربعة د�ل 

 ومس�ت�دم صیديل و�ئع ال�سمیات، حمرض يف الصیدلیة ومسا�د صیديل
  .الصیدلیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا اليس ��سان

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

مالحظة �ل�س�بة �لمد�ریة اجلهویة د�ل  5705ملا �لكمت �لیك �ىل 
ز�رات ا�يل در� د�ل � �ىل ا�تربات، الالر�ط، وملا �لكمت � كذ

 873تربات الت�الیل الطبیة يف اجلهة د�ل و�دة، وقلت � التف��ش � 
مالحظة مبعىن ٔ�نه ك�س�لو خروقات، كنعطیك معطیات، كنعطیك 
معطیات وكند�رو الواجب ا�يل �یخصها تد�رو الوزارة ا�يل هو التن��ه �ىل 

اك�ش أ�مر كنحیلو أ�مر �ىل اجلهات  اخلروقات واملالحظات، ٕاىل ما
  .ا�تصة ا�يل يه اجلهات القضائیة

ولكن اح�ا بعاد، ا�ٓن اح�ا� هاذ الواقع �ش �كونو واحضني هاذ القطاع 
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�یعاين من وا�د الهشاشة و�اصنا منزيو ما بني الصیدلیات ا�يل �ميكن تتوفر 
 �یخص وا�د فهيا الظروف �ش �كون عندها املالءمة �ج�عیة ا�يل

احلد أ�دىن من املداخ�ل، �ش نعطیك يف ما یتعلق �لترصحيات 
�س�توجب �ش �كون ترصحيات �اص وا�د الرمق د�ل املعامالت ٔ�زید 

ملیون درمه، ؤ�ن� كتعرفو الظروف د�ل الهشاشة ا�يل �یعاين  3.50من 
  .مهنا القطاع �اصنا �كونو واحضني

ة مس�ٔ� املالءمة �ج�عیة، سوینا �الل الس�نوات أ�ربعة متت �سوی
ٔ��ري ٔ�و مسا�د، والز�رات د�ل املراق�ة �الل  700وضعیة ٔ�زید من 

الس�نوات الثالث املاضیة يف ا�ال د�ل املالءمة �ج�عیة، كنتلكم �ىل 
العمل ا�يل �یقوم به ٔ�یضا الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي تدارت 

� وا�د أ�ولویة د�ل املراق�ة د�ل عند 2019صیدلیة، وهاذ  2240
الترصحيات �ٔ�جور مقارنة مع رمق املعامالت، �ادي �ركزو �ىل رمق 
املعامالت ك�شوفو الترصحيات �ٔ�جور وأ�مور أ�خرى ا�يل ٔ�رشت ٕا�هيا، 
قلنا � اح�ا ك�س�لوها مكالحظات مبعىن كند�رو العمل د�لنا يف ٕاطار 

  . وزارة الشغل وإالدماج املهين

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

السؤال املوايل هو مو�ه لقطاع التمنیة القرویة واملیاه والغا�ت، 
وموضو�ه �لق منوذج مغريب لتمنیة املناطق اجلبلیة، وهو موضوع من 

  .طرف فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل احلاج العريب لوضع السؤال

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

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

بغینا �سولو احلكومة ٔ�ش�نو قدمت لساكنة العامل القروي وساكنة اجلبل 
  �شلك �اص؟

وبغینا الرد د�لمك الس�ید الوز�ر يف هاذ املدة ٔ�ش�نو يه إالجراءات 
  العملیة ا�يل مقمت هبا؟

  .شكرا

  :رئ�س اجللسةالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

الس�ید محو ٔ�و�يل اكتب ا�و� �ى وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة 
  : القرویة واملیاه والغا�ت ملكف �لتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

  الس�ید الرئ�س،

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

مك �ىل طرح هاذ السؤال املهم �دا، احلق�قة املناطق اجلبلیة ٔ�وال ك�شكر 
ما�ذا�ش القسط د�لها يف ما خيص التمنیة، ولكن ميكن لنا نعرتفو يف ا�ٓونة 
أ��رية بفضل املشاریع الكربى املهیلكة ا�يل ٔ�عطى إالنطالقة د�لها صاحب 

ٕاجيايب، �د اجلال� هللا ینرصو، اك�ن وا�د التغیري واك�ن وا�د �نعاكس 
ٕاجيايب عند الساكنة، ؤ�خص ���ر الرب�مج د�ل تقلیص الفوارق 

د�ل  %66من طبیعة احلال ميل شف�ا بتدق�ق تبني لنا ٔ�ن  �ج�عیة ا�يل
 14.5ف� خيص هاذ ثالث س�نوات ا�يل �زلنا فهيا هاذ املرشوع هذا ٔ�ن 

ختصصت لهاذ  ملیار د�ل ا�رمه ا�يل 22د�ل امللیار د�ل ا�رمه يف 
املشاریع مشات لٔ�قالمي اجلبلیة، مفن طبیعة احلال هاذ الرب�مج عندو 
انعاكسات ف� خيص الطرق واملسا� ب�ٔصنافها، التعلمي، الص�ة، الكهر�ء 

  . واملاء ٕاىل �ٓخره
عندك الرب�مج الثاين الك�ري وهو �ر�مج خمطط املغرب أ�خرض، 

�امة الثانیة، حبیث ٔ�ن لك هاذ والس�� يف الشق د�لو التضامين ��
العملیات د�ل ال�ش�ري �اصة د�ل الفواكه د�ل أ�جشار املمثرة اعطات 
كذ� وا�د الزمخ ف� خيص �ق�صاد يف هاذ املناطق، وكذ� الري 

  .الصغري ؤ�ش�یاء ٔ�خرى
عندك بطبیعة احلال املیاه والغا�ت تتقوم �حلفاظ �ىل إال�كولوج�ا 

ىل التنوع البیولو�، وعندك �ر�مج �بري �ٓخر وهو واحلفاظ كذ� �
(INDH)  ا�يل كذ� ٔ�عطى صاحب اجلال� �نطالقة د�لو ؤ�عطى

وا�د �نعاكس ج�د ف� خيص كذ� أ��شطة املدرة ���ل، هاذو 
مشاریع بطبیعة احلال جبانب تد�الت د�ل القطا�ات احلكوم�ة أ�خرى 

املنظور �ٓخر ووا�د �نطالقة �لتمنیة  ا�يل من طبیعة احلال اعطات وا�د
  .د�ل املناطق اجلبلیة، و�متناو �زیدو لٔ�مام ٕان شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

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

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  الس�ید الوز�ر، 
ي وان� الس�ید الوز�ر رامك رئ�س جملس حق�قة ٔ�� راين رئ�س جملس ٕاقلمي

ٕاقلميي والفوارق �ج�عیة ا�يل �لكميت �لهيا اح�ا جزء من اجلهات 
وتن��عوها مز�ن، وهاذ الفوارق راه يف احلق�قة اكینة يف أ�وراق، معلیا �ق�ة 

  .ما �زل�ش اح�ا م�بعني، راه مازال ما �زل�ش
 13الوز�ر، ميل ت�شوف ٔ��  العامل القروي واملناطق اجلبلیة، الس�ید

 1503د�ل ملیون د�ل املغاربة هام ساكنة العامل القروي، ميل ت�شوف من 
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جام�ة لكها يف العامل  1282امجلا�ات ا�يل اكینة �ىل الصعید الوطين، 
ريات العامل القروي لكها ما � ت�شوف �روات العامل القروي و القروي، ميل

روي، ٔ�ن ٕاىل ج�يت �شوف وتد�ر ت�س�تفدوش مهنا ساكنة العامل الق
ٕاحصائیات معلیة الس�ید الوز�ر، و�شوف الفقر وا�هتم�ش والقهر ا�يل 
تیع�شوه ساكنة العامل القروي، بل وتقارن ذاك الرثوات واخلريات د�هلم ٔ�ن 

يف العامل القروي، مجیع  %98يف العامل القروي، احللیب  %100احلبوب 
القروي، ولكن لٔ�سف الشدید العامل القروي  املنتو�ات ا�يل اكینة يف العامل

  .�مش
الربامج ا�يل تدارت الس�ید الوز�ر، ما �متشاش مع احلاج�ات د�ل العامل 
القروي، نتصورو الس�ید الوز�ر ؤ�� تن�رتمك وتنقدرك وت�متىن ٔ�ن هاذ 
الرسا� توصل �لحكومة و�لس�ید رئ�س احلكومة ومجلیع املتد�لني �ش 

ة حق�ق�ة �كون ٕا�ابة رصحية، �كون ا�ك�اب د�ل �كون وا�د إال�اب
احلكومة �ىل ٕاجياد �لول معلیة لساكنة العامل القروي، �ري معقول الس�ید 

ملیون ما اكی�ش اه�م حق�قي  13الوز�ر �ش �كون هاذ الساكنة د�ل 
وفعيل من طرف احلكومة هباذ الف�ة ا�يل يه �مة وا�يل يه ذاك العمود 

 د�لنا د�ل املغرب د�لنا، ٔ�هنا يه ا�يل تت��ج ويه ا�يل الفقري د�ل الب�
ت�سامه يف الرثوات د�ل املاء، املاء �اي من العامل القروي، ٔ�ي �ا�ة �ایة 

  .من العامل القروي، ولكن �ه�م �لعامل القروي ما اكی�ش
�� �لیمك الس�ید الوز�ر، واش ما اكی�ش ٕارادة عند احلكومة �ش 

ة �اصة هتمت �ملناطق القرویة؟ ٔ�ن اكن نقاش مع ا�متع املدين �كون وزار 
احلي يف أ�طلس، يف مجمو�ة املناطق، ا�يل اكنو ت��لكمو �ىل ٕاجياد �لول 

  .�لمناطق اجلبلیة
اجلبلیة  ولهذا امللمتس د�لنا هو �لق وزارة هتمت �شؤون املناطق

ه�م وا�اطب و�جلبل، ٔ�ن هاذ الناس ك�س�تحقو من البالد د�لنا �
ا�يل �اصو �كون الشغل الشا�ل د�لو هو �لق الرثوات وت��ع املشالك يف 

 .هاذ املناطق
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة 
  : تمنیة القرویة واملیاه والغا�تواملیاه والغا�ت ملكف �ل 

  الس�ید املس�شار، 
كنبادلمك ��رتام كذ�، ولكن ماخصناش �كونو سوداویني حىت 
لهذاك احلد، �ري املدخول د�ل الشخص يف العامل القروي راه تضاعف هاذ 

  .عرش س�نني، هذا من �ة
ومن �ة ٔ�خرى عندي ٔ�رقام، الب��ات التحتیة ا�يل تدارت يف العامل 

القروي يف هاذ ا�ٓونة أ��رية يه �مة �دا، �یلومرتات د�ل املسا�، 
�یلومرتات د�ل السوايق، هك�ارات د�ل زرع د�ل أ�جشار، املالیني د�ل 

�ف�اللت، عند� واك� النخیل ود�ل ٔ�راكن  –النخیل، م�ال يف در�ة 
كن هاذ كذ� ا�يل يه قامية بوا�د ا�هود، هناك خصاص م�فق معاك، ول

  .اخلصاص هذا كنتدار�وه واك�ن جمهود
  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل �ٓخر سؤال يف �دول أ�عامل مو�ه لقطاع أ�رسة 
والتضامن، وموضو�ه التدابري امحلائیة �لطفو� املغربیة، وهو مو�ه من 

رتم لوضع طرف فریق أ�صا� واملعارصة، تفضلو الس�ید املس�شار احمل
  .السؤال

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

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

يف انتظار املصادقة �ىل الربوتو�ول �خ�یاري الثالث لالتفاق�ة ا�ولیة 
الس�یدة الوز�رة  حلقوق الطفل املتعلق ٕ�جراء تقدمي البال�ات، �سائلمك

احملرتمة، حول إالجراءات والتدابري املت�ذة لتعز�ز ا�ٓلیات امحلائیة �لطفو� 
  .من لك ٔ�شاكل العنف و�س�تغالل

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .تفضلو الس�یدة الوز�رة

 الس�یدة �س�مية احلقاوي وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة
  :�ج�عیة
  .د الرئ�سشكرا الس�ی

ٔ�شكر الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال املهم املتعلق �لطفو�، ؤ�نمت 
التارخي ا�ي انعقدت ف�ه ٔ�ول م�اظرة �اصة  2014تعلمون ٔ�ننا م�ذ 

��هنوض حبقوق أ�طفال، وحنن �ش�تغل �ىل بلورة س�یاسة معوم�ة م�دجمة، 
حنن ا�ٓن ، مث ا�طط التنف�ذي ا�ي 2015اليشء ا�ي مت �لفعل س�نة 

یوم يف ا�لجنة  15نقدم احلصی� نصف مر�لیة، وقد مت هذا م�ذ تقریبا 
  .البني الوزاریة، فهذا هو العنوان الك�ري وإالطار ا�ي �ش�تغل ف�ه

اخلصاص س��قى، لك ما كن ٔ�ن نقوم به طبعا �دة ٔ�ش�یاء، و ٔ�ما ما مي
 یتعلق �ٕال�سان دامئا �یبقى ف�ه خصاص، خصوصا عندما یتعلق أ�مر
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  .بظاهرة ال�شغیل ٔ�و ظاهرة وجود أ�طفال يف الشارع ٔ�و �ريها
ا�ٓن �ه�م د�لنا م�صب كذ� �ىل ٔ��د ٔ�مه احملاور اليت �اءت هبا 
الس�یاسة العموم�ة املندجمة وهو ٕا�داث أ��زة الرتابیة، ويه اليت س�متك�نا 
 من �لق سلس� من اخلدمات لٔ�طفال حضا� العنف ٔ�و حضا� �س�تغالل

�یفام اكن هذا �س�تغالل، وهذا هو الورش الیوم املف�وح ٔ��د ٔ�مه احملاور 
  .اليت �اءت به هذه الس�یاسة العموم�ة محلایة حقوق أ�طفال

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل
  .ز�رة احملرتمة �ىل ما �اء يف جوا�مكشكرا الس�یدة الو 

لعل طرح�ا لهاذ السؤال �بع من �ه�م الك�ري ا�ي یولیه دامئا 
صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، وهو ما جيسده �اللته 
��مع املس�متر ا�ي یقدمه �اللته لعمل املرصد الوطين حلقوق الطفل، 

الته السام�ة اليت و�ها ٕاىل املشاركني يف وهو ما ٔ��اد الت�ٔ�ید �لیه يف رس
، بدعوة 2014املنتدى العاملي حلقوق إال�سان املنعقد مبرا�ش، نومفرب 

احلكومة لالخنراط يف مسلسل املصادقة �ىل الربوتو�ول �خ�یاري الثالث 
  .لالتفاق�ة ا�ولیة حلقوق الطفل املتعلق ٕ�جراء تقدمي البال�ات

 12و�ول قد صادق �لیه جملس احلكومة بتارخي حنن نعمل ٔ�ن هذا الربوت
، كام مت التوق�ع �لیه من 59.12، مبوجب مرشوع قانون 2012نومفرب 

، ومت �رشه �جلریدة الرمسیة، 2012فربا�ر  28طرف اململكة املغربیة بتارخي 
لكن الغریب يف هذه الوقائع هو ٔ�نه حلدود الیوم مل تمت املصادقة �شلك هنايئ 

وتو�ول لالخ�یار الثالث �س�ب �دم اك�ل مسطرة املصادقة، �ىل هاذ الرب 
خصوصا ٔ�ن الس�یاسة امحلائیة لٔ�طفال ببالد� عرفت م�عطفا �اسام يف 
مسلسل تعز�ز املنظومة الوطنیة �لحامیة القانونیة �لطفل، ح�ث نص الفصل 

، �ىل ٔ�ن ا�و� �سعى لتوفري امحلایة القانونیة 2011من دس�تور  32
ر �ج�عي واملعنوي مجلیع أ�طفال �ك�ف�ة م�ساویة برصف النظر و�عتبا

عن وضعیهتم العائلیة، ومت التنصیص �ىل ٕا�داث مجمو�ة من الهیئات 
اجلدیدة لالرتقاء �حلاكمة وا�ميقراطیة واملساواة من ب�هنا ا�لس 

  .�س�شاري لٔ�رسة والطفو�
مة، عن ٔ�س�باب تعرث يف هاذ الس�یاق �سائلمك الس�یدة الوز�رة احملرت 

إالجراءات املتعلقة �ملصادقة عن الربوتو�ول �خ�یاري الثالث لالتفاق�ة 
س�نوات �ىل دعوة �ال� امل� نرصه  5ا�ولیة حلقوق الطفل بعد مرور 

  .هللا ؤ�یده �لمصادقة �لیه
و�سائلمك ٔ�یضا عن ما حتقق من ٔ�هداف ونتاجئ الس�یاسة العموم�ة 

بدمع من  2013ليت ٔ�طلقهتا وزار�مك يف مارس املندجمة �لطفو�، وا
  .الیون�س�یف وت�س�یق مع �يق الرشاكء

كام �سائلمك الس�یدة الوز�رة عن �دود تفا�لمك وموا�بتمك ل�ٓلیات 
الوطنیة �لتظمل اخلاصة �ٔ�طفال حضا� ا�هتااكت حقوق أ�طفال املنصوص 

  . قوق إال�سانمن القانون املنظم �لم�لس الوطين حل �18لهيا يف املادة 
و�سائلمك ٔ�یضا عن م�ٓل مقرتح ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، 
املتعلق ٕ��شاء جلنة �ویة محلایة الطفو�، ملكفة برتمجة الس�یاسة املندجمة 

س�توى امل محلایة الطفو� ٕاىل خمططات معل وبت�س�یقه �لمتد�لني �ىل 
  .اجلهوي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .لس�یدة الوز�رةاللكمة لمك ا

  :�ج�عیة الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

هاذ املساءالت د�ل الس�ید املس�شار، �س�تدعي انعقاد ا�لجنة ؤ�� 
مس�تعدة ليك �ٓيت ٕاىل ا�لجنة ؤ�قدم مجیع الرشو�ات ؤ�ج�ب عن هذه 

ذ�ريت حصحيت يف أ�س�ئ� ؤ�س�ئ� ٔ�خرى، لكن مع ذ� مز�ن ميل 
التعق�ب ٔ�ن املغرب مل یصادق ٔ�نه وقع، وطبعا املسطرة املصادقة يه جزء 

  .مهنا �ارج احلكومة
القضیة الثانیة يه �ٓلیة التظمل وهذا يشء �دید جيب ٔ�ن نصفق �، 
ا�ي وضع �ى ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، وهذا ٔ�مر الیوم ید�ل يف 

ما ميكن ٔ�ن یقع لٔ�طفال من تعسفات ٔ�و  م�طق الربوتو�ول د�ل التبلیغ عن
  .ظمل ٔ�و عنف

يف �ب �ٓخر هناك مج� من الربامج الیوم امحلائیة لٔ�طفال الیوم مهنا 
الرب�مج الك�ري الیوم د�ل أ�طفال يف وضعیة الشارع وا�يل م�خرطني ف�ه 
�ىل املس�توى إالفریقي و�ىل املس�توى احمليل والر�ط منوذ�ا، واليت طبعا 

  .ط فهيا كذ� املرصد الوطين حلقوق الطفلم�خر 
، لها ٔ�مهیة (SAMU)بغیت نؤكد �ىل ٔ�مهیة و�دات إالسعاف املتنقل 

�برية �دا، العدد د�هلم قلیل الیوم ت�ش�تغلو �ش توا�د �ىل أ�قل يف لك 
مدینة وا�د الو�دة د�ل إالسعاف م�نقل ٔ�هنا س�سا�د� عند ٕا�داث 

   .العمل بني العمل د�لنا الاكمل محلایة أ�طفال أ��زة الرتابیة �ش نقومو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ؤ�ذ�ر السادة والس�یدات املس�شار�ن ٔ�ننا س�نكون �ىل مو�د م�ارشة 
بعد هذه اجللسة مع �لسة �امة ختصص ��راسة والتصویت �ىل النصوص 

  .اجلاهزة
 .ف جتمتع كذ� ا�لجنة املوضو�اتیة ا�صصة �لامءكام سو 

  .ورفعت اجللسة ،شكرا ملسامهتمك مجیعا


