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 ).م2019 یونیو 11(هـ 1440 شوال 07 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�سثالث ، اخللیفة ال محید �وسكوساملس�شار الس�ید : الرئاسة
السابعة �ق�قة او  ثالثةدقائق، ٕابتداء من السا�ة ال  مثانتان و ساع : التوق�ت

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

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

  .محید �وسكوس، رئ�س اجللسة الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ا ملق�ضیات النظام من ا�س�تور، ووفق 100معال ب�ٔحاكم الفصل 
ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� 

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
ق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت 

  . وٕا�ال�ت
  .فضل الس�ید أ�منيت

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
ال �دید ف� خيص املراسالت ٕاال أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل 

  :س، فه�ي اكلتايل الس�ید الرئ�2019یونیو  �11ایة یوم الثال�ء 

  سؤال؛ 11: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  ٔ�س�ئ�؛ 6: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .ٔ�جوبة 7: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال الفرید املو�ه لقطاع العدل، 
هوي اجلدید، اللكمة ٔ��د وموضو�ه اخنراط قطاع العدل يف التنظمي اجل 

السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل 
 .الس�ید املس�شار

  :موالي عبد الرحمي الاكمل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ري املعمتدة لتجس�ید اخنراط الس�ید الوز�ر احملرتم، �سائلمك حول التداب
  قطاع العدل يف التنظمي اجلهوي اجلدید؟ 

  . شكرا

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

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

  :وز�ر العدل ٔ�و�ارالس�ید محمد 
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال العام

�خ�یار اسرتاتیجي هو التو�ه حنو اجلهویة، اح�ا  املغرب معل وا�د
ا�س�اما مع اخ�یارات اململكة اخلریطة القضائیة لبالد� تعمتد هاذ املبادئ 
د�ل اجلهویة ٔ�ساسا، اع�د م�دٔ� اس�ت�داث حممكة د�ل �س�ت��اف يف لك 
�ات اململكة ٕاذن �ة لكممي ما اك�ش فهيا حممكة �س�ت��اف، كت�ىن ا�ٓن 

  . مكة �س�ت��اف يف �ة لكممي واد نونحم
قل يف لك عام� ٔ�و ٕاقلمي �دید، ما ا�ٔ اع�د م�دٔ� حممكة ابتدائیة �ىل 

اس�ت�د�ا  2017اك�ش م�وفرة يف ظل املرسوم د�ل اخلریطة القضائیة د�ل 
مراكز قضائیة ٕاىل حمامك ابتدائیة حبمك  7حممكة �س�ت��اف يف لكممي، ورىق 

ين، فس�یدي إ  لق أ�مر ب��غري، احلاجب، بیو�رى،وجود العمل، یتع
  .املضیق، جرادة، دریوش

مت تغیري نفوذ الرتابیة لعدد من احملامك �لمالمئة مع التقس�مي اجلهوي اجلدید 
  : �لمملكة

ٕاذن مت جعل ابتدائیة وزان �بعة ��ا�رة �س�ت��اف�ة لتطوان بدال من 
  . تطوان طن�ة احلس�مية الق�یطرة، ٔ�ن وزان والت �بعة ٕادار� جلهة

جعل ابتدائیة م�دلت �بعة ��ا�رة �س�ت��اف�ة �لراش�یدیة بدال من 
  . مك�اس حبمك تبعیة مدینة م�دلت ٕادار� جلهة در�ة �ف�اللت

جعل ابتدائیة خ�یفرة �بعة ��ا�رة �س�ت��اف�ة لبين مالل بدال من 
  . مك�اس حبمك تبعیة مدینة خ�یفرة ٕادار� جلهة بين مالل

جعل ابتدائیة �رس�یف �بعة ��ا�رة �س�ت��اف�ة لو�دة بدال من �زة 
  . حبمك تبعیة مدینة �رس�یف ٕادار� جلهة الرشق

جعل ابتدائیة لكممي �بعة ��ا�رة �س�ت��اف�ة للكممي بدال من ٔ�اكد�ر 
  . حبمك تبعیة مدینة لكممي ٕادار� جلهة لكممي واد نون

  . س�ت��اف�ة للكممي بدال من ٔ�اكد�روجعل طانطان �بعة ��ا�رة �
  . �بعة الس�ت��اف�ة لكممي بدال من ٔ�اكد�ر ابتدائیة ٔ�سا زاكجعل 

ٕاذن حرصنا �ىل ٔ�ن التنظمي القضايئ �لمملكة �كون م�سجم لكیا مع 
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  . التقس�مي د�ل اململكة
مت ٕا�داث حممكة �س�ت��اف �لكممي، و�ل�س�بة جلهة ا�ا�� واد 

ضا� املس�� �جلهة املذ�ورة واليت ال تربر ٕا�داث ا�هب وحبمك ق� الق
حممكة �س�ت��اف قامئة ا�ات، فٕاننا س�نعمل ٕان شاء هللا �ىل ٕا�داث 
غرفة اس�ت��اف�ة �لبنایة اجلدیدة �لمحمكة �بتدائیة ��ا�� �كون ٕان شاء 

  . هللا �بعة حملمكة �س�ت��اف �لعیون
یطة القضائیة �لمملكة م�سجمة متاما ٕاذن الیوم ميكن لیا نؤكد � ٔ�نه اخلر 

  . مع التو�ه اجلهوي لبالد�
  .شكرا

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

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

  :الرحمي الاكمل الس�ید موالي عبداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل إال�ابة �ىل السؤال

لنا لق�نا هذا السؤال �ش �شوفو مدى التنظمي �ل�س�بة �لسؤال د�
  . القضايئ �لمملكة مع اخنراطه يف الورش الك�ري �لجهویة املتقدمة

�ل�س�بة �لمعطى ا�يل عطیتو تنلقاو وا�د اجلانب �ٓخر ما ذ�رتوهش 
ا�يل هو اجلانب د�ل املادة الت�اریة واملادة إالداریة يف اجلهات �يق �قص، 

اك�ن عند� ثالثة د�ل اجلهات د�ل اجلنوب لكهم �ميش�یو مبعىن ٔ�نه م�عدم، 
  .�ٔاكد�ر، واك�ن �ات ٔ�خرى ا�يل تیجیو ملرا�ش

ٕاذن هنا يف املادة تت�لق مشالك وت���لق م�اعب ومشقات �ل�س�بة 
�لمتقاضني سواء املتقاضني ٔ�و ا�فاع د�هلم، وهذا تی�ٔدي ٕاىل التعطیل د�ل 

وتی�ٔدي ٕاىل �دم الوجود د�ل جودة أ�حاكم  القضا� والرتامك د�ل القضا�
  .وكذ� الن�ا�ة

لهذا الس�ید الوز�ر احملرتم تنطلبمك �ش �كون يف هاذیك احملامك ا�يل 
اكینة فهاذ اجلهات ا�يل ما عندهاش هاذ املادة الت�اریة �كون غرف، 
ٕا�داث غرف �ى هذه احملامك �ش خنففو ونقربو التقايض من املتقاضني، 

س�ید الوز�ر، هاذو البد لنا ٔ�نه تعیدو النظر يف هاذ املنظومة و�ش لهذا ال 
  .تقربو إالدارة من املواطنني، الغرف �ى هذه احملامك

ٔ�یضا عند� الرس�ة ا�يل اكینة عندمك، اكینة يف الرس�ة ا�يل اكینة يف 
البت يف القضا� د�ل الطالق، الطالق �ادیة بوا�د الرس�ة �برية، ب�� يف 

الغربیة �ري املسلمة راه اك�ن الطالق �مييش حىت ثالث س�نوات �اد  ا�ول
تیطلقو، اك�ن وا�د الرس�ة يف الطالق، ٔ�نه ما ت��فعلش ا�لس العائيل، 
ا�لس العائيل الس�ید الوز�ر، ما ت��فعلش، �اصو یتفعل ا�لس العائيل 

تاجئ سلبیة و�اصو البطء مبا ٔ�مكن �ل�س�بة لهاذ القضا�، ٔ�نه اك�ن فهيا ن 
خصوصا �ىل أ�طفال، ف�هنرضو �ىل الناس ا�يل هام عندمه ٔ�رسة ا�يل فهيا 

  .ٔ�طفال، �اصنا �شوفو لهاذ اجلانب الس�ید الوز�ر

  .شكرا

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

  .يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب يف بضع ثوان، تفضل الس�ید الوز�ر احملرتم

  :الس�ید وز�ر العدل
  . الس�ید املس�شار احملرتم شكرا

هاذ املالحظة ف� یتعلق �لقضاء إالداري والت�اري �ادي ن�ٔ�ذوها 
بعني �عتبار، والوزارة تفكر �لفعل يف ٕا�داث ٔ�حاكم م�خصصة، ٔ�ن ما 

  .تفضلمت به حصیح
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين، وموضو�ه  و�هون��قل �لسؤال أ�ول امل
ٔ�شغال احلفر يف ا�ال احلرضي، اللكمة ٔ��د املس�شار�ن من الفریق 

  .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

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

  رتمني،السادة ٔ�عضاء احلكومة احمل
  الس�یدات، السادة املس�شار�ن،

تعرف �ل املدن املغربیة ثورة و�شاط ح�وي دامئ لزتیني الشوارع 
وٕاعطاء جاملیة �اصة �لمدن، �ري ٔ�ن املواطنني یفا��ٔون ٕ��ادة احلفر 
لشوارع متت ٕاجنازها وهنایة أ�شغال هبا، مما یؤ�ر سلبا �ىل حركة املرور من 

�ة ٔ�خرى و�ىل مزيانیة ا�و� ويه الطامة �ة، �ىل را�ة الساكنة من 
  .الكربى

  مفا رٔ�ي حكوم�مك الس�ید الوز�ر يف هذا الش�ٔن؟
  .شكرا

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

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

الس�ید عبد أ��د الفايس الفهري وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري 
  :اكن وس�یاسة املدینةوإالس

  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال
اك�ن الربامج د�ل س�یاسة املدینة وتد�ل يف  2012كام تعلمون م�ذ 

املدن وبعض أ�ح�اء �قصة التجهزي ٕ�جنازات �مة، والتد�ل وهاذ الربامج 
  . م�نیة �ىل التعاقد و�ىل الرشاكة، هذا تیعين وا�د العدد املتد�لني

�ل�س�بة �لوزارة نطاق �خ�صاص د�لها والتد�ل د�لها ت��علق �لب��ة 
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التحتیة، الطرق بعض املرافق د�ل القرب، السا�ات العموم�ة، إال�رة 
  . العموم�ة، ٕاىل �ري ذ�

اك�ن م�د�لني �ٓخر�ن ومن ب�هنم ٔ�ساسا مد�ري الش�باكت، ش�باكت 
یفرض وا�د الت�س�یق قوي ما بني االتصال، املاء والكهر�ء، التطهري، هذا ت 

صعید احمليل، ال مجیع املتد�لني و�رجمة قویة ا�يل ما ميكن لها �كون ٕاال �ىل 
املفروض ٔ�ن امجلا�ات الرتابیة يه صاح�ة املرشوع يه تقوم هباذ العمل 
د�ل الت�س�یق والربجمة بطبیعة احلال مصاح�ة من طرف الوزارة د�لنا 

  . ووزارة ا�ا�لیة كذ�
شاكلیة ويف كثري أ�ح�ان ت�ش�تغلو مع لك م�د�ل �ىل �دى بدون االٕ 

هاذ املقاربة الشمولیة، وهذا تی�ٔدي �لفعل لبعض إالشاكالت، اح�ا عند� 
وا�د القا�دة وبعض املرات اكنت مؤا�ذة الوزارة ما ميك�لناش نتد�لو ق�ل 

یة ٕاهناء لك ما یتعلق �لتطهري ومس�ٔ� د�ل التطهري، هاذي مس�ٔ� ٔ�ساس� 
ورمبا اكنت مؤا�دة �الش ما تد�لوش؟ تنعقدو شویة املساطر ولكن هذا 

  .هو اخلط الناظم د�لنا
ٕاذن الت�ٔ�ید �ىل رضورة د�ل الت�س�یق د�ل الربجمة وا�رتام السلس� 

  .د�ل التد�الت

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

 . لمك اللكمة الس�ید رئ�س الفریق يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

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

  . ك�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات
ولكن حلد السا�ة جوا�مك الس�ید الرئ�س، الس�ید الوز�ر، مل �شفي 
ٔ�صال، ٔ�ن ٔ�عرف ج�دا ٔ�ننا طاملا �ردد س�یاسة املدینة، س�یاسة املدینة، 

ا هو ا�ور د�لها هو توح�د لك مرة س�یاسة املدینة، س�یاسة املدینة هذ
  . الرؤى، هو التخطیط �لمس�تق�ل، هو الرؤیة إالسرتاتیجیة �لمدینة

راه ما ميك�ش الس�ید الوز�ر الیوم املواطنني كتعطل املصاحل د�هلم 
و�یت�ٔ�رو والدمه �لغبا�ر و�حلفر لوا�د الشارع ا�يل مت ٕاجنازه وا�هتینا م�و 

الناظر�ن، �اد تنجیو نعاودو من أ�ول، ويف �ا� ج�دة ورؤیة سلمية تغري 
هنا �ابت ذیك الرؤیة التضام�یة ا�يل ت�سمیوها س�یاسة املدینة، ٔ�رى اك�ن 
رشاكت م�عاقدة كتجي حتفر تدوز التلیفون ومتيش وا�د یدوز الضو 
ومييش، ووا�د حيفر حفرة ليش مس� ومييش، معىن والت عند� املدن 

  . د�لنا مشوهة
ن احلفر بعض املدن الشاطئیة ٔ�و الس�یاح�ة ما كتكون وأ�دىه وأ�مر �ٔ 

  .ٕاال يف وقت ا�روة ا�يل الزوار تیجیو لهاذ املدن
فا� جياز�مك خبري ا�ور د�لمك �اصمك ٔ��مك تعممو هاذ الرؤیة، والتذكري 
�لسادة ومن هنا ت�شكرو السادة الرؤساء ا�يل ت�سهرو �ىل تدبري الش�ٔن 

رصی�ش ولكن تیخص وا�د التوج�ه م�مك �كون احمليل رامه حىت هام ما مق
وا�د النوع دالرصامة �ش ما ميك�ش یبقاو سا�ة سا�ة حيفرو، راه وا�د 

  . �س�تزناف �بري ملالیة ا�و�
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

ضل لمك اللكمة يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت املتبقى، تف
 .الس�ید الوز�ر، تفضل

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
ٔ�هنا س�یاسة املدینة اك�ن ٕاجنازات ومك�س�بات حق�ق�ة، والوا�ة د�ل 
املدن د�لنا تتغري، �ون �اصنا جنهتدو �ش حنس�نو احلاكمة والربجمة ؤ�كدتو 

  . ورؤساء ا�الس، ٔ�� معمك�ىل ا�ور د�ل امجلا�ات الرتابیة 
ٕاذن ا�ال مف�وح، اكن هامش التجوید والتحسني، ولكن ما كناش هذا 
�كفي �ش منسحوه متاما املنجزات احلق�ق�ة، ال �ىل صعید املدن وكذاك 

  .أ�ح�اء وكذ� وا�د العدد داملراكز القرویة الصا�دة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . شكرا الس�ید الوز�ر
 موضو�ه السكن املو�ه �لف�ات الوسطى، دامئا اللكمة السؤال الثاين

لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل �ٔ��د السادة املس�شار�ن 
 . اليس حسن

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

  السادة الوزراء،
  زماليئ أ�عزاء،

السكن املالمئ  الس�ید الوز�ر، ٕاذا اكنت الف�ات امل�سورة تد�ر بنفسها
�لك �رس وحریة، فٕان ا�و� وضعت �ر�مج �لف�ات املعوزة وذات ا��ل 

  . احملدود، �رب اح�واء السكن الغري الالئق و�ك�یف السكن �ج�عي
ٔ�ما الطبقة الوسطى من ا�متع اليت تضم العدید من املوظفني العموم�ني 

تني، ح�ث ال مت� ونظراهئم من القطاع اخلاص تظل مبزن� بني املزنل 
الوسائل اليت متكهنا من اق�ناء سكن یلیق هبا، تظل هذه الف�ة مقصیة من 

  .الرب�مج احلكويم يف جمال السكن
�ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري احلكوم�ة املت�ذة لتوفري 

  السكن املو�ه لهذه الف�ة؟
  .شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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 . اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضللمك

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٔ�وال ٔ�قول ب�ٔن املس�ٔ� د�ل الطبقة الوسطى وسكن الطبقة الوسطى 
ملق�� س�نعلن �ىل حق�قة مس�ٔ� ٔ�ساس�یة، ٕان شاء هللا يف أ�سابیع القلی� ا

  .وا�د املنظومة شام� �مع �س��ر يف املشاریع املو�ة لهذه الطبقة
ٔ�ن �لفعل عندما تیكون تق�مي لهاذ الربامج العموم�ة يف جمال السكن 

  . ت�شوفو ب�ٔن الرب�مج املو�ه �لطبقة الوسطى النتاجئ د�لو �د حم�شمة
املواصفات مو�ه م�دئیا اكن هاذ املنتوج ا�يل عندو وا�د  2013يف 

 6000مرت مربع، اللكفة د�ل املرت مربع  150و �80لطبقة الوسطى ما بني 
درمه، التحفزيات وإالعفاءات من الرسوم د�ل ال�سجیل والتنرب وكذ� 
د�ل التحف�ظ هاذ اليش ما متشاش؟ اح�ا يف �شاور مع املنعشني �ش 

 .رض مو�ه لهاذ الطبقة�شوفو �یفاش نعطیو دفعة لهاذ الرب�مج والع
درمه  4000مع العمل ٔ�ن الطبقة الوسطى فهاذ القضیة د�ل السكن من 

من الطلب إالجاميل  %37درمه،  20000مكدخول شهري حىت ل 
فا�راسات د�لنا �ش�تغل �ش �كون عند� مقاربة �رابیة، �ش �كون 
عند� �رامج م�دجمة، �ش �كون عند� جودة ٔ�كرب ملراجعة دفا�ر 
التحمالت، مث كذ� مس�ٔ� ٔ�ساس�یة ت�ش�تغلو �لهيا �یفاش خنفضو اللكفة 
د�ل العقار يف اللكفة إالجاملیة، هاذي مس�ٔ� ٔ�ساس�یة، ت��حثو �ىل عقار 
تند�رو هاذ املشاریع بوا�د العدد د�ل ال�سهیالت التعمريیة، م�ال نطلعو 

  .جاملیةشویة يف العلو �ش خنففو الثقل د�ل العقار يف اللكفة االٕ 
هذا جمال �ش�تغال اح�ا يف �شاور مع الفا�لني ومع املنعشني، ال 

ال الفا�لني اخلواص �ش ٕان شاء هللا يف أ�سابیع " العمران"الفا�ل العمويم 
�س��رات يف هذا  القلی� املق�� نعلنو �ىل وا�د املنظومة شام� �مع

  .ا�ال

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

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

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ إال�ابة، ا�يل مع أ�سف هذا ا�رتاف 
د�لمك من احلكومة ب�ٔ�مك فشلتو فهاذ القطاع فشل ذریع، ٔ��مك فاجلواب 

ق�� وٕان شاء د�لمك ٔ�ش�نو تتقولو؟ ٕان شاء هللا سوف نعمل يف أ�سابیع امل 
هللا، رمغ ب�ٔن هناك �ر�مج د�ل احلكومة السابقة واحلكومة احلالیة م�ذ 

  .ٔ��مك غتنجزو �دة جماالت �لسكن لهاذ الطبقة 2013
اح�ا السؤال د�لنا �ا فوا�د الس�یاق مس�تلهم من اخلطاب السايم 
جلال� امل� ٔ�عزه هللا ؤ�یده يف ذ�رى عید العرش ا�ید ا�ي یقول ف�ه 

  : �اللته، مع أ�سف ما طبق�و والو من �م صاحب اجلال�

احلرص �ىل رضورة ٔ�ن �كون الهدف �سرتاتیجي لاكفة الس�یاسات "
العموم�ة هو توس�یع الطبقة الوسطى اليت �شلك القا�دة العریضة وعامد 

  . ا�هت�ى �م صاحب اجلال�". �س�تقرار والقوة واحلركة لٕالنتاج وإالبداع
احلكومة يف �سخهتا السابقة واحلالیة ٕ��داد �رامج اج�عیة  كام الزتمت

�روم الف�ات الوسطى من ا�متع املغريب، هذه الف�ة اليت تعترب صامم أ�مان 
يف لك ا�متعات املس�تقرة، مع أ�سف الشدید واليت ٔ�صبحت الیوم ختتنق 

را لغالء بفعل الس�یاسة لهذه احلكومة الالشعبیة اليت ت�هتجها احلكومة، نظ
املواد أ�ساس�یة واحلیاة املع�ش�یة، مما �شلك ضعفا �لهيا يف إالنفاق ویضعف 

  . من قدرهتا الرشائیة
كتقولو مازال ب�ٔ�مك عندمك وا�د الربامج ا�يل �ادي  2013مفن بعد 

  . س�نني، ومازالني عوالني 9د�روها، ما درتوهاش هادي 
لمك اكن شايف ب�ٔ�مك مع أ�سف الشدید نقول لمك �لك رصا�ة اجلواب د�

فشلتو، ولكن ��رتاف �لفشل ما كتنطقوش به، كتقولو سوف نعمل ويف 
أ�سابیع املق��، ؤ�� م��ٔكد ال ٔ�سابیع مق�� وال الس�نوات املق�� ما �ادي 

  . ميكن لمك تعملو حىت يش �ا�ة، هذا يه اخلالصة

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

 40د الوز�ر يف �دود الوقت املتبقي �لرد �ىل التعق�ب لمك اللكمة الس�ی
  .�نیة

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
الربامج يف جمال السكن �ج�عي واملتو�ه ٔ�ساسا كذ� �لطبقة 
الوسطى، كنتو يف احلكومة ا�يل سامهت يف الوضع د�لو، ا�ٓن تنقومو 

  . �لتق�مي
  . ويف التق�مي �لفعل النتاجئ ف� خيص الطبقة املتوسطة اكن حم�شم

ٕاذن ا�ٓن اح�ا املس�ٔ� مايش �س�یطة، ٔ�ن �اص �شاور مع وا�د 
العدد د�ل الفا�لني �ش حق�قة نعطیو وا�د ا�فعة �دیدة لالس��ر يف 
 هذا ا�ال، وهذه يه س�نة احلیاة تتقوم برب�مج �یمت التق�مي د�لو، �یمت

تدارك أ�مور اعتبار هذا فشل، حق�قة هذا �م ف�ه وا�د النوع من 
  .املبالغة

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

السؤال الثالث موضو�ه ٕا�داث وجتهزي مرافق القرب العموم�ة بعدد 
من مدن اململكة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين 

  .لسؤال، تفضلو الس�ید الرئ�سلٔ�حرار لتقدمي ا

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،

یع�ش الساكن يف العدید من املناطق مبختلف املدن ؤ�قالمي اململكة 
نقصا �بريا �ىل مس�توى مرافق القرب العموم�ة، خصوصا يف الفضاءات 

ساحب واحلدائق واملنزتهات اخلرضاء، ٕاىل �ري ذ�، �عتبارها احلیویة اكمل 
  . م�نفسا حق�ق�ا �لمواطنني

الس�ید الوز�ر ما يه ٔ�مه التدابري وإالجراءات ا�ٓنیة اليت س���ذها 
وزار�مك من ٔ��ل ٕا�داث وجتهزي مرافق القرب العموم�ة مع �شجیع 

  ت اخلصاص؟ �س��ر يف هذا ا�ال، �اصة �ملناطق املترضرة وذا
  .شكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
ٕاذن هذا السؤال، شكرا الس�ید املس�شار، �ادي جيعلين نتلكم من 

ا�يل الهدف مهنا هو  2012 انطلقت يف �دید �ىل س�یاسة املدینة ا�يل
تقلیص مظاهر العجز والهشاشة وا�هتم�ش وحماربة �خ�الالت الناجتة عن 

  . ضعف جتهزيات القرب
ملیار درمه من  66اتفاق�ة،  192وس�یاسة املدینة عندها نتاجئ حق�ق�ة، 

ٔ��ل الت�ٔهیل احلرضي ٔ�ح�اء �قصة التجهزي �لتد�ل �ىل صعید املدن، 
  . عید أ�ح�اء، وكذ� �ىل صعید بعض املراكز القرویة الصا�دة�ىل ص 

إالشاكلیة هو ٔ�ن نت�اوزو ذیك املنطق د�ل التصحیح وتدارك 
اخلصاص، �ش منش�یو لوا�د املنظور م�دمج د�ل املدینة �لك، مع العمل 
ٔ�ن اكن بعض إالشاكالت تتعلق �لت�س�یق ما بني خمتلف املتد�لني، ونبغي 

ين �ىل ا�ور أ�سايس نتاع امجلا�ات الرتابیة فهذه العملیة د�ل نؤكد �اود �
  . الت�س�یق

كذ� عند هتييء وال حتضري تصاممي ا�هتیئة، تنعطیو ٔ�مهیة �برية لهذه 
القضیة د�ل التجهزيات أ�ساس�یة �لمناطق اخلرضاء، جتهزيات القرب، ٕاىل 

مطالبني ب�ٔن هاذ �ري ذ�، مجیع القطا�ات ت�مت ال�شاور معهم، اح�ا ا�ٓن 
التصاممي ا�هتیئة توصل �لهنایة د�لها، يف بعض أ�ح�ان عند� الصعوبة �ش 
نوصلو �لهنایة فوا�د العدد املدن، مث ا�ٓن عند� وا�د الش�بكة معیاریة 

  .�دیدة ف� خيص مرافق القرب، تن�اولو نفعلوها
ٕاذن جمال �ش�تغال هو ٔ�وال �كون عند� هاذ ا�ططات، هاذ 

التصاممي تتعطي ٔ�مهیة �برية لهاذ  تصاممي، مث �سهر �ىل تفعیلها، وهاذال 
  .املس�ٔ� د�ل املرافق د�ل القرب

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

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

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  . ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

ود یبذل حىت ال �كون �دم�ني، املدن اجلدیدة تتوفر هناك حق�قة جمه
�ىل جتهزيات القرب، الیوم يف ٕاطار �لق التوازن ا�ايل امل�شود، هو 
توس�یع قا�دة ٕاجناز مرافق القرب يف �يق امجلا�ات القرویة خصوصا يف 

  .املناطق النائیة واملناطق اجلبلیة
ت�ٔهیل املراكز القرویة  البد ٔ�ن �شري ٕاىل الرب�مج الوطين اخلاص ٕ��ادة

واحلرضیة، واليت بذلت ف�ه احلكومة السابقة واحلالیة جمهودات ج�ارة، ٕاال 
ٔ�نه يف بعض احملطات و�ٔ�حرى بعض أ�قالمي مل یمت جتهزي مرافق القرب 
اليت تعد من ٔ�ولو�ت املواطن، �ىل اعتبار ٔ�ن حتق�ق القرب من مهوم 

ا، ح�ث طالب �ال� امل� يف وا�شغاالت الساكنة، یعد ٔ�وىل اه�م�
  .العدید من املناس�بات ٔ�ن �كون قریبني من املواطن

ولعل ٕاجناز املرافق املرتبطة ببايق إالدارات العموم�ة، واليت لها ص� 
م�ارشة �ملواطن اكلربید وواك� االتصاالت وواك� توزیع املاء والكهر�ء 

صة، �لام ٔ�ن ٕا�داث م�ل و�ريها تعد ٔ��د عنارصها، ٕاال ٔ�هنا ح�ث تبقى �ق
هذه املرافق یتطلب كثافة ساكنیة، اليشء ا�ي یصعب حتق�قه يف ظل 
توقف معلیات البناء يف العامل القروي والنامجة عن إالجراءات اجلدیدة اليت 
�اءت هبا و�ئق التعمري واليت ٔ�وقفت العملیة، مما اكن � �نعاكس الك�ري 

هو ما جشع الهجرة القرویة حنو املدینة، �ىل التوسع العمراين �لجام�ات، و 
اليت یبدو م�واصال، و�سامه الیوم يف رفع الضغط �ىل املدن واحلوارض 

  .الكربى
�ا الس�ید الوز�ر، ٔ�صبح من الواجب الیوم إالرساع يف تغیري و�ئق 
التعمري مبا �شجع �ىل تطور معلیة البناء يف امجلا�ات القرویة ذات الوضعیة 

  .ةالعقاریة الهش
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا. شكرا الس�ید املس�شار، لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ�

منر �لسؤال الرابع موضو�ه حصی� �رامج القضاء �ىل دور الصف�ح، 
�حتاد املغريب �لشغل، الس�یدة  فریقاللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .املس�شارة تفضيل

  :هراء الیحیاوياملس�شارة الس�یدة فاطمة الز 
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر، 

عن التدابري املت�ذة لتحسني ظروف ��ش ساكنة دور  �سائلمك
  الصف�ح يف ٔ�فق القضاء �لهيا هنائیا ومتك�هنم من سكن الئق حيفظ �رامهتم؟
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

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

  :ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینةالس� 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

السؤال د�لمك �ادي ميك�ين ٔ�وال نعطیمك بعض أ�رقام لتصحیح وا�د 
العدد دأ�رقام املغلوطة ا�يل �نت يف الصحف يف املدة أ��رية، ف� خيص 

  .حصی� الرب�مج مدن بدون صف�ح
�راكة، و�ٓنذاك �راكة  270000إالحصاء �ٓنذاك اكن  2004انطلق يف 

  . يه ٔ�رسة، ا�ٓن أ�مور شویة تغريت
  : نعطیمك احلصی� �ٔ�رقام

�دد أ�رس اليت اس�تفادت من الرب�مج، ا�يل حس�ت ظروف الع�ش 
  . 282000د�لها 

ء �دد أ�رس املعنیة بربامج م�جزة ت��ظر الرتح�ل من ٔ��ل ٕا�ادة إالیوا
  . 40000ٔ�و ٕا�ادة إالساكن تقریبا 

  . �42000دد أ�رس املعنیة بربامج يف طور إالجناز 
  .�23000دد أ�رس املعنیة بربامج يف طور ا�راسة 

  . �85000دد أ�رس �ري املربجمة 
  . 460000ا�موع 

ٔ�رسة تع�ش يف مدن الصف�ح،  460000هذا ال یعين ٔ�ن ا�ٓن اك�ن 
ٔ�لف ا�يل مايش مربجمة، ولكن مجیع أ�رس  85 ٔ�لف وال 80تقریبا وا�د 

 .أ�خرى معنیة �شلك ٔ�و ب�ٓخر بربامج ٔ�و اس�تفادت
ٕاذن اك�ن ٕاجنازات حق�قة، ولكن الواقع ما اس�تطعناش نوضعو �د لهاذ 
الظاهرة د�ل مدن الصف�ح، اك�ن �دد د�ل إال�راهات، القضیة د�ل مدن 

و �لفعل �لسكن يف العامل الصف�ح �اصنا مقار�ت ٔ�كرث اس��اق�ة ونعت��
القروي، �اص مقار�ت م�دجمة ما نبقاوش فقط نبحثو �ىل العقار من 
ٔ��ل الرتح�ل، �اص هاذ الناس د�ل الصف�ح، اك�ن مشلك د�ل السكن 
ولكن مشلك د�ل الشغل، د�ل التنقل، د�ل املرافق العموم�ة، ٕاىل �ري 

  .ذ�
د�ل التحمك يف الحئة  مث اك�ن مس�ٔ� ٔ�ساس�یة ونبغي ن�ٔكد �لهيا

املس�تف�د�ن، �اص املزید من الشفاف�ة وضبط املعایري وحماربة وا�د العدد 
  .املواطنني د�ل املامرسات �ري السلمية ا�يل مسؤول �لهيا مايش فقط

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

 .� اللكمة الس�یدة املس�شارة

  :یاوياملس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیح 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

واكن �س�هتداف  �2004یف ما ذ�رتو ٔ�ن هاذ الرب�مج انطلق يف 
لٔ�سف ما توصلتوش  2012مدینة بدون مدن صف�ح، ويف  85د�ل 

مكو�د لبلوغ هذا  2020لهاذیك الن���ة املطلوبة و�ددتو �رخي د�ل 
  .الهدف املسطر

لس�یاس�یة لیتحقق هذا احلمل �رى الس�ید الوز�ر هل تتوفر فعال إالرادة ا
  يف التارخي احملدد ٔ�م ٔ�ن هذا احلمل س�یظل معلق ٔ��ل �ري مسمى؟

الس�ید الوز�ر، لقد تعهدت ا�و� ٕ��ادة ٕاساكن قاطين دور الصف�ح يف 
مسا�ن تضمن هلم احلد أ�دىن من الع�ش الكرمي ووضع �د ملعا�هتم مع 

من الر�ایة �ج�عیة  مظاهر الفقر املدقع والظمل �ج�عي واحلرمان
والتعلمي والص�ة والالحئة طوی�، وهذه املعا�ة تتضاعف ٔ�كرث مع حر 
الصیف ؤ�مطار فصل الش�تاء، ح�ث تتحول هذه املناطق ٕاىل مس��قعات 

  . مف�و�ة �ددة لص�ة قاطنهيا
وأ�دىه من ذ� الس�ید الوز�ر ٔ�ن ٔ�ح�اء الصف�ح اليت یمت هد�ا �البا 

رح �لنفا�ت مما �شلك ٕاز�ا�ا وهتدیدا حق�ق�ا لص�ة ما تتحول ٕاىل مطا
الساكن ا�اور�ن لها يف غیاب حماور مسؤول �لتواصل مع الساكنة 

  .املترضرة
الس�ید الوز�ر، فقد ٔ�كدمت �ري ما مرة ب�ٔنه مت القضاء �ىل مدن الصف�ح 

، ٕاال ٔ�ن هذا العدد هيم يف �الب��ه املدن الصغرية 85مدینة من مجموع  58يف 
�ني جعزت احلكومة �ىل القضاء �ىل الرباریك يف املدن الكربى اك�ار  يف

  .البیضاء، الر�ط ومتارة
ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل ال ننكر ا�هودات املبذو� 
الس��صال ٔ�حزمة البؤس، لك�نا نعترب ٔ�هنا �ري اكف�ة يف ظل غیاب مقاربة 

ونؤكد �ىل رضورة حتمل ا�و� اق�صادیة واج�عیة توفر الع�ش الكرمي، 
اكمل املسؤولیة من �الل ت�ين مقاربة ٕادماج�ة ومشولیة تنصهر فهيا 
جمهودات خمتلف القطا�ات واملتد�لني، ٔ�ن الرهان هو اج�ثاث املنظومة 
الهشة اليت تقسم املغاربة ٕاىل مواطنني من ا�ر�ة أ�وىل �متتعون �لك 

  .رومني من ٔ�دىن رشوط الع�شاحلقوق ومواطنني من ا�ر�ة الثانیة حم
الس�ید الوز�ر، لن ینجح هذا إالدماج امل�ٔمول ٕاال �رب توزیع قاطين 
مدن الصف�ح �ىل �دة ٔ�ح�اء سك�یة ل�سهیل إالدماج عوض نقلهم مج� ٕاىل 
ما �ش�به ق�طوهات سك�یة �لك الظواهر السلبیة اليت اكنت تن�رش يف 

  .املدن الصف�حیة
صدي �لك حزم �لوبیات الفساد وللك الس�ید الوز�ر، البد من الت

التالعبات اليت عرفهتا وتعرفها معلیة ٕاحصاء ساكنة الكر��ت وحام�هتم من 
  . �س�تغالل �نت�ايب ولويب السمرسة

لف، �اصة ما یتعلق �ك�ف�ة هدم ٕا�ادة النظر يف طریقة تدبري هذا امل
یع�شون �ازل املس�تف�د�ن واليت جتعل العدید من ساكنة دور الصف�ح م 

معا�ة �برية ویتعرضون �ل�رشید ق�ل ٕامتام مساطر �س�تفادة من السكن 
 �ج�عي، وا�ي بدوره یتطلب جمهود حىت ال یتحول ٕاىل شلك �دید
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  .من السكن �ري الالئق

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

�دود  لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ� �لرد �ىل التعق�ب الس�ید الوز�ر يف
  .الوقت املتبقي، تفضل

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
  . ميكن يل نتفق مع الك�ري مما قلته الس�یدة املس�شارة

مدینة مت ٕا�الهنا مكدینة بدون صف�ح والقضیة د�ل الو�دة د�ل  59
ا�ار البیضاء �راكة،  ���400ساب د�ل املدینة فهيا نقاش، الربوج 

  . �راكة يف املدینة 36000
�ش�تغل ا�ٓن �ش نعطیو وا�د القوة ووا�د الوترية ٔ�قوى بتعاون قوي 
مع وزارة ا�ا�لیة والسادة الوالة والعامل ٔ�ساسا يف النقط السوداء، ا�ار 

�راكة، بعض املدن  �24000راكة، الص�ريات متارة  36000البیضاء 
ٕاجنازات، ولكن �اصنا نطورو املقاربة د�لنا يف الك�رية، ولكن �لفعل اكن 

  ...وا�د العدد د�ل

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�ید الوز�ر ؤ�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل قطاع الرتبیة الوطنیة والسؤال أ�ول موضو�ه، اس�تف�ال 
من فریق ظاهرة الغش يف �م��ا�ت، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .العدا� والتمنیة ل�سط السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
وحنن الیوم الس�ید الوز�ر يف مومس ام��ا�ت، �سائلمك عن إالجراءات 

  ؟ املت�ذة ملعاجلة ظاهرة الغش اليت اس�تف�لت
  .وشكرا

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

  . اللكمة �لس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

الس�ید �ا� الصمدي اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن 
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي امللكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

  .�سشكرا الس�ید الرئ 
  الس�ید املس�شار احملرتم،

ٔ�وال، ال �سعنا ٕاال ٔ�ن هن� ٔ�نفس�نا ببدایة موفقة الج�یاز ام��ا�ت 
البااكلور� سواء �ل�س�بة لالم��ان اجلهوي ٔ�و �ل�س�بة لالم��ان الوطين، 

ويه م�اس�بة �لفعل لنتو�ه �لشكر اجلزیل ٕاىل أ�طقم إالداریة والرتبویة 
  . طة حىت متر يف ٔ�حسن الظروفاليت �سهر �ىل جناح هاته احمل

مع اكمل أ�سف هاته ا�هودات اليت تبذل �ىل مس�توى الت�ٔطري و�ىل 
مس�توى إالدارة و�ىل مس�توى إال�الم و�ريها، ال تعرف طریقها ٕاىل الرٔ�ي 
العام وٕامنا یمت الرتكزي مع اكمل أ�سف �ىل بعض القضا� اليت ال ننكرها 

  . العنف يف بعض املؤسسات التعلميیة حصیح، قضا� الغش ٔ�و بعض مظاهر
ولكن ی��غي ٔ�یضا كام �سلط الضوء �ىل ما هو سليب ٔ�یضا ٔ�ن نعرتف 

  .ٔ�رسة الرتبیة والتكو�ن مبا هو ٕاجيايب يف نفس ا�ٓن
خبصوص سؤالمك، ٔ�� ٔ�عتقد ٔ�نه الظاهرة يه ظاهرة معقدة �لفعل ولها 

اس، وهذا یق�يض جوانب ثالث، اجلانب أ�ول هو اجلانب الرتبوي �ٔ�س
ٕا�ادة النظر يف ام��ا�ت البااكلور� ويف نظام البااكلور� بصفة �امة، ويف 
نظام التق�مي ا�ي �ركز �ىل املعارف، و�لتايل نلتجئ ٕاىل ما هو مرتبط 

  . �ملهارات أ�فق�ة كام هو معلوم
 أ�مر الثاين هو اجلانب القانوين وتعلمون �ىل ٔ�نه الربملان بغرف�یه صادق

، و�لفعل الحظنا �ىل ٔ�نه ال�س�بة �2016ىل القانون د�ل زجر الغش يف 
  . اخنفضت �شلك �بري �دا �ملقارنة مع مر�� ما ق�ل القانون

هناك اجلانب التقين ٔ�یضا وتعلمون ٔ�نه مت ختصیص مزيانیات �مة �دا 
لتطو�ر �ٓلیات املراق�ة والت��ع لزجر الغش يف املؤسسات التعلميیة، وهناك 

یضا كام تعلمون ٔ�نه هاته القضیة يه قضیة جممتعیة، و�لتايل البد ؤ�ن �ٔ 
تتضافر فهيا اجلهود إال�الم�ة والرتبویة وأ�رسیة وا�متعیة، مؤسسات ا�متع 
املدين ٔ�یضا البد ؤ�ن �سامه يف ذ� حىت حنارص هاته الظاهرة ٕان مل نقل 

  .نقيض �لهيا حفاظا �ىل مصداق�ة الشهادة املغربیة
  .شكراو 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

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

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

اح�ا فعال ملا �ساءلنا حول اس�تف�ال ظاهرة الغش، الس�ید الوز�ر 
ع، فهو ال ینحرص فقط احملرتم، �رى ب�ٔن هذا الغش ٔ�نه ٔ�صبح هيدد قمي ا�مت

يف املؤسسة الرتبویة بل ميتد ٕاىل �ار�ا ویؤ�ر ت�ٔثريا سلبیا، سواء يف احلیاة 
العامة س�یاس�یة اكنت ٔ�و ثقاف�ة ٔ�و �نیة ف�صبح املهنیون �س�ت��حون املال 
العام ویصبحون ال �رون مانعا يف التعاطي مع الرشوة ٔ�و الزتو�ر ٔ�و �ريها، 

 .ثري �ىل ا�متعٔ�هنا قضیة �ربویة لها ت�ٔ 
أ�مر الثاين هو فعال یقامسمك الرٔ�ي ويف یتعلق بنظام التقومي الرتبوي 
يف �م��ا�ت، يف احلق�قة وجب ٔ�ن یعاد ف�ه النظر حىت یبعد� عن 

  . ا�لجوء ٔ�و یبعد ٔ�بنائنا عن ا�لجوء �لغش
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ؤ�نمت الس�ید الوز�ر وهذه م�اس�بة واملناس�بة رشط ملكف بقطاع التعلمي 
، البد ٔ�ن نثري ان��اهمك ٕاىل ٔ�ن واقع التعلمي العايل ٔ�كرث تعق�دا بل اكرثة، العايل

خصوصا ملا �لكف �حلراسة طلبة املاسرت ٔ�و ا�كتوراة، وهذا موضوع البد 
  .ٔ�ن تت�ذو ف�ه إالجراءات املناس�بة

أ�مر الثاين، هو فعال هاذ امحلایة البد ٔ�ن نن��ه ٕاىل حامیة أ�ساتذة 
وارمه الرتبویة يف مراق�ة الغش يف �م��ا�ت حام�هتم من ا��ن یقومون ب�ٔد

  .�عتداءات اليت یتعرضون ٕا�هيا
ؤ��ريا، �لقدر ا�ي �مثن إالجراءات اليت مقمت هبا هذه الس�نة ٔ�و 
الس�نوات السابقة، وٕاذ �مثن تفعیل مق�ضیات القانون البد ٔ�ن نقف ٔ�ن 

ٔ�و �لطا بني العقو�ت  تطبیق القانون وجب ٔ�ن ال یعرف التواء ٔ�و متزيا
اليت وردت ف�ه الت�ٔدی��ة ٔ�و العقو�ت اجلنائیة ٔ�و �س�هتداف ٔ�و ال�شهري 
ٔ�غراض �ش�مت مهنا راحئة س�یاسویة لٔ�سف الشدید راحئة ن��ة، مما جيعل 
الشك والریبة حيوم حول لك القرارات اليت تت�ذها مؤسساتنا ؤ�ح�ا� 

ا أ�مور وتصبح ؤ�ن موضوع �كون قرارات صائبة، ولكن ملا ختتلط فهي
الس�یاسة و�س�هتداف مراد من وراء ذ�، فٕان أ�مر یعرف �راجعا 

  .وتت�ٔ�ر لك هذه القرارات الصائبة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

 .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� ٕاذا رغبمت يف ذ�، تفضل

الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر
  :العايل والبحث العلمي امللكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

املقاربة الشمولیة يه اليت ی��غي ٔ�ن �ركز �لهيا، �لفعل الوزارة ا�ٓن 
  . �ش�تغل �ىل ٕا�ادة النظر يف نظام البااكلور� ٕان شاء وس�یعرض هذا قریبا

ا تعلمون �ىل ٔ�نه احلاالت اليت یمت ضبطها یمت ف�ه �ٕالضافة ٕاىل هذا طبع
تطبیق املساطر القانونیة �ىل و�ه املساواة وبدون ٔ�یة حما�ة وبدون ٔ�ن 
تد�ل ٔ�ي اعتبار من �عتبارات ف� یتعلق �ملتابعات القضائیة املتعلقة 

  .�لغش
 .شكرا

 : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

وضو�ه معایري الولوج �لمعاهد العلیا خبصوص احلاصلني السؤال الثاين م
�ىل شهادة البااكلور�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� 

 .واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل اليس ٔ�محد

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

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

متاش�یا مع السؤال ا�ي طر�ه زم�لنا يف جملس املس�شار�ن ف� خيص 
البااكلور�، نعمل ب�ٔن هناك معلیة الغش، ولكن هناك وا�د العدد �بري ا�يل 
�یقومو بوا�د ا�هود ج�ار، �یاكحفو و�یوصلو ملس�تو�ت م�فوقة، ولكن 

رسمه یصطدمون بطموح �لك رصا�ة الطموح ا�يل تیكون عندمه وال �ٔ 
�یصطدمو هباذ اليش د�ل املعاهد واملدارس العلیا ا�يل �یتحرمو مهنا يف 

  .الغالب د�ل أ�ح�ان
ٕاذن هنا كن�ساءلو معمك الس�ید اكتب ا�و� وهو ما إالجراءات اليت 
اختذت من طرف وزار�مك؟ خصوصا ب�ٔن اكن هناك يف السابق جوا�مك �ىل 

لول س�تو�د يف القریب العا�ل، بعض الربملانیني بغرف�یه ف� خيص ب�ٔن �
  .ولكن نع�ش س�نة بعد ٔ�خرى يف مشالك �دیدة وم�عددة

  .شكرا

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

 .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :لمي امللكف �لتعلمي العايل والبحث العلميالعايل والبحث الع

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

�یف ما �لكمنا �ىل البااكلور� ٔ�یضا نو�ه �الص التحیة وا�هتنئة 
ٔ�ساتذة التعلمي العايل ا��ن متك�وا من تنظمي �م��ا�ت د�ل هنایة الس�نة 

ة د�ل البااكلور�، راه تقریبا وراه اس�تحقاق وطين، راه ٔ�كرث من الطلب
طالب ا�يل موجود�ن يف التعلمي العايل وا�يل تنظمت هلم  910.000حوايل 

امحلد � ام��ا�ت ق�ل يف هنایة رمضان وبدایة هاذ أ�س�بوع �ل�س�بة 
�لمؤسسات اليت مل �س�تمكل �خ�بارات بعد فه�ي م�اس�بة ليك هن� رؤساء 

ات اجلامعیة وأ�ساتذة اجلامعیني وأ�طر اجلامعات والسادة رؤساء املؤسس
  .إالداریني والرتبویني �ىل جناح هذا �س�تحقاق الوطين

ف� یتعلق �ملبار�ت املتعلقة �ملؤسسات ذات �س�تقطاب املف�وح، 
ٔ�� نعطیك بعض أ�رقام اليت بذ�هتا هاته احلكومة من ٔ��ل الرفع من املقا�د 

 %20رفعنا ب�س�بة  2018-2017يف : ؤسساتالبیداغوج�ة املتعلقة هباته امل
من �دد  %50، یعين %30رفعنا ب  2019من املقا�د البیداغوج�ة ، يف 

ٔ�لف مقعد  12املقا�د البیداغوج�ة، اليشء ا�ي مك�نا �ٔ�رقام من توفري 
�دید يف املؤسسة ذات �س�تقطاب احملدود ا�يل تنقصدو هبا لكیة الطب، 

  .لت�ارة وال�س�یري وما ٕاىل ذ�ومدارس املهندسني ومدارس ا
ق�ل اكن . أ�مر الثاين هو التوح�د د�ل العتبة، وهاذي مز�ن نوحضوها

تیقول � ٔ�ودي ا�يل عندو املعدل طالع �مييش �لمؤسسات العموم�ة ومول 
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الشاكرة �مييش �لمؤسسات اخلصوصیة، هاذ أ�مر قطعنا معه بصفة هنائیة، 
ا�ٓن  14.5الطب �ىل س��ل املثال  حبیث ٕاىل عطیتك املثال �ري لكیة

ٔ�صبحت معدل وطين سواء يف العمويم ٔ�و يف اخلصويص حرصا �ىل جودة 
  .التكو�ن

مؤسسة  21ٔ�یضا حرصا �ىل �اكفؤ الفرص هناك اع�د ٕا�داث 
�امعیة �دیدة ذات �س�تقطاب احملدود �ش ميكن نوسعو الطاقة 

ح لكیة الطب مبدینة العیون �س��عابیة ونعطیك مناذج مهنا م�ال قریبا س�تف�
ٓ و مع مركز اس�شفايئ، مدرس�تني �لیا �لعلوم التطبیق�ة للك من �رش�ید  یت �

ملول، مدرس�تني وطنی�ني �لت�ارة وال�س�یري مت اع�دها للك من مك�اس 
مدارس �لیا �لتك�ولوج�ا �لك من الق�یطرة، تطوان، بين  7وبين مالل، 

� والناظور، مدرسة �لیا �لكميیاء مالل، الفق�ه �ن صاحل، ورزازات، ا�ا�
�لق�یطرة، مدرسة وطنیة �لیا �لف�ون والتصممي ��ار البیضاء ومدرسة 
وطنیة �لیا �لف�ون واملهن مبدینة الناظور، هذا �ٕالضافة ٕاىل س�بع مؤسسات 
�لرتبیة والتكو�ن، واليت تعد بدورها مؤسسات ذات �س�تقطاب احملدود، 

لرتبوي وهناك ٔ�یضا ضبط ملعایري الولوج حرصا یعين هناك توس�یع �لعرض ا
  .�ىل �اكفؤ الفرص
  .وشكرا جزیال

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

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

  :امحمد امحیدي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و� �ىل التوضی�ات د�لمك
رصا�ة، ٔ�ن أ�رقام ا�يل  فعال ب�ٔن تبقى الس�ید اكتب ا�و� ٔ�رقام �لك

تیعطیوها لنا الوزارة، ولكن هناك مشالك حق�ق�ة یع�شها التعلمي ابتداء من 
�بتدايئ مرورا �ٕال�دادي والثانوي وصوال ٕاىل حىت اجلامعات واملعاهد 

  .واملدارس العلیا ا�يل تنذا�رو �لهيا
ص فعال ب�ٔن احلق�قة د�ل هاذ املشالك ا�يل تیع�شوها هو يف ما خي

النقص يف التوج�ه، املشالك ا�يل عند� يف التوج�ه ا�يل ت��لقاوها هاذ 
التالم�ذ، خصوصا ب�ٔنه لٔ�سف حنن يف فریق أ�صا� واملعارصة �س�ل 
الت�ٔ�ري احلاصل ف� خيص التوجهيات امللك�ة ا�يل يف اخلطاب د�ل ثورة 

 ما امل� والشعب، ا�يل ٔ�صبح امل� یثور مع شعبه ضد احلكومة ا�يل
ت��فذيش التوجهيات امللك�ة، وا�يل د�ا فهيا ٕاىل ٕارساء نظام �جع �لتوج�ه، 
خصوصا ب�ٔن تنجیو تنالحظو الس�ید اكتب ا�و�، مو�ه وا�د، مس�شار 

د�ل املؤسسات د�ل  5حىت ل  4حىت ل  3وا�د ا�يل تیعمل التوج�ه ل 
د لهاذ العدد تلمیذ، معناه واش هاذ املو�ه الوا� 3000التعلمي، ما یناهز 

د�ل التالم�ذ ب�ٔن �ادي یقدر یضبط لك تلمیذ، تنقولو ب�ٔن وا�د احلا�ة 
یع�شون يف مشالك حق�ق�ة ا�يل تیعمل وا�د ا�هود د�هلم ولكن تیخص 

�كون التوج�ه ا�يل تیو�ه لك تلمیذ �ىل حسب �خ�صاص د�لو 
 والتخصص د�لو وفني �ادي مييش، مع العمل ب�ٔن هناك مشالك ا�يل

تیع�شوها حىت هاذ العائالت فني ما خيص هاد الشئ ا�ورات د�ل 
ا�ورة د�ل الباكلور� ا�يل هناك ا�ورة الثانیة ا�يل تتجي بعض املعاهد 

  .ا�يل تتكون سدات الب��ان د�ل ال�سجیالت وت��حرمو هاذ التالم�ذ،
قراو مع العمل ب�ٔن قلتو ب�ٔن املس�ٔ� د�ل الطب وا�يل تنالحظو وا�يل تن

يف اجلرائد ب�ٔن اك�ن مشالك مع الطلبة د�ل الطب ا�يل ما بغاوش یدوزو 
مع العمل الس�ید اكتب .. فاص� �14م��ا�ت، مث تذا�رمت �ىل املعدل د�ل 

يف املعدل  18ا�و� ب�ٔن وا�د احلا�ة ب�ٔن الحظنا اك�ن التالم�ذ ا�يل �ابو 
جنحوش، ٕاذن هناك  د�هلم، ولكن ميل دوزو هاذ اليش د�ل الطب وما

  .�لل �بري الس�ید الوز�ر

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

منر ٕاىل السؤال املوايل موضو�ه دور التعلمي يف م�اهضة العنف ضد 
ال�ساء، لمك اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 

  .السؤال، تفضيل الس�یدة املس�شارة

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

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

  الس�ید اكتب ا�و�،
س�نوات �ىل ٕاجناز البحث الوطين أ�ول حول ان�شار  10بعد مرور 

العنف ضد ال�ساء ٔ�جنزت وزارة أ�رسة والتضامن البحث الوطين الثاين، 
ینا�ر  �2الل الفرتة املمتدة بني  12ات اململكة وا�ي مت �ىل مس�توى �

، والهدف أ�سايس وراء هذا البحث ل�س التوفر �ىل 2019مارس  10و
معطیات �دیدة حول �االت العنف ضد ال�ساء حفسب، بل هو فرصة 
�لهنوض حبقوق ال�ساء، وذ� وفاء �اللزتامات الوطنیة وا�ولیة ووضع 

  .ٔ�ة من ا�متیزي ا�ي تتعرض � بفعل العنفاسرتاتیجیات و�رامج حتمي املر 
�ا �سائلمك الس�ید اكتب ا�و� عن التدابري وإالجراءات الرتبویة 

  .والوقائیة اليت اختذمتوها يف هذا ا�ال
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

�ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  ا�و�الس�ید اكتب 
  :العايل والبحث العلمي امللكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

  .شكرا جزیال الس�ید الرئ�س
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  الس�یدة املس�شارة احملرتمة، 
ٔ�� ٔ�مثن �الیا عبارة املقاربة الوقائیة، ٔ�نه دور� يف حقل الرتبیة والتعلمي 

ة الوقائیة، �ٕالضافة ٕاىل املقاربة الزجریة والقانونیة ا�يل يه هو �لفعل املقارب
معروفة و�اري هبا العمل، ميكن يل نقول � �لضبط ٔ�ش�نو يه إالجراءات 
اليت اختذهتا وزارة الرتبیة الوطنیة �ىل و�ه الت�دید ف� یتعلق مبوا�ة هذه 

  :الظاهرة والتخف�ف مهنا والتوعیة �خلطورة د�لها
لمني �ىل ٔ�نه ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي ٔ�وال، تع

ٔ�صدر وثیقة �مة �دا، ؤ�� ٔ�طلب من السادة املس�شار�ن ٔ�هنم یطلعوا 
�لهيا، ا�يل يه القمي يف م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، صدرت 

س�نة ونصف، وتتضمن تو�ات كربى وٕاجراءات معلیة  يلاق�ل حو 
فروض �ىل القطا�ات العموم�ة املعنیة ٔ�ن تتق�د هبا وقد وتنف�ذیة، امل

  .رشعت �لفعل يف تفعیلها
املس�ٔ� الثانیة ا�يل �ایة يف أ�مهیة و�رجع بنا ا�ا�رة ٕاىل صدور مدونة 
أ�رسة واخلطاب املليك السايم، ا�ي د�ا ف�ه ٕاىل مقاربة مشولیة لتزنیل 

یة الوطنیة شلكت فریقا هاته املدونة، ؤ�ذ�ر ساعهتا ٔ�ن وزارة الرتب 
بیداغوج�ا و�لمیا ٔ�اكدميیا ما بني وزارة الرتبیة الوطنیة ووزارة العدل من 
ٔ��ل �سهیل ٕادماج م�ادئ مدونة أ�رسة يف املناجه التعلميیة، وقد �رشفت 

  :وكنت عضوا يف هذه ا�لجنة ؤ�صدر� وثیق�ني
ملرٔ�ة ٔ�و تتضمن الوثیقة أ�وىل تتعلق جبرد لك املفاهمي اليت متس بقضا� ا

عنف ٔ�و يشء من هذا الق�یل وحماو� تنق�ة الك�ب املدرس�یة مهنا، مث 
  .ٕاصدار دلیل �لمدرسني لك�ف�ة التعامل مع هاته املعطیات

الوثیق�ان موجود�ن ا�ٓن يف خمتلف ا�ٔاكدميیات وت��ظران فقط معلیة 
ن یظل التفعیل، وقد رشعت الوزارة يف ذ�، لكن التفعیل املس�متر البد و�ٔ 

وا�لیل �ىل ذ� ٔ�ن دفرت الضوابط البیداغوج�ة لت�ٔلیف الك�ب املدرس�یة 
تتضمن مجمو�ة من املعایري ا�ق�قة �دا اليت متنع بصفة هنائیة ٕاجياد ٔ�ي شلك 

  .من ٔ�شاكل ا�متیزي ٔ�و العنف ضد املرٔ�ة
�ٕالضافة ٕاىل هذا مؤخرا الوزارة وقعت اتفاق�ة مع الرابطة احملمدیة 

ٕاطار مرشوع �م �دا �مع ال�سامح والسلوك املدين والوقایة من �لعلامء يف 
، 2022حىت ل  2018السلواكت املش��ة وا�يل �ادي �س�متر العمل به من 

مؤسسة تعلميیة ا�ٓن رشعت يف التنف�ذ واملرا�ل املتبق�ة س�تعرف  200
  .تفعیال ٔ�كرث

  .شكرا جزیال

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

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

  :الس�یدة �رمية ٔ�ف�الل املس�شارة
شكرا الس�ید اكتب ا�و� �ىل جوا�مك، ومن �اللمك البد ٔ�ن �شكر 

احلكومة �ىل ٕاخراج قانون حماربة العنف ضد ال�ساء، وا�ي صدر يف 
، وذ� بعد نضال �لحراكت وامجلعیات 2018اجلریدة الرمسیة يف مارس 

ل�سائیة لس�نوات �دیدة، لكن نالحظ ٔ�ن جناح تفعیل املنظومة القانونیة ا
�رتبط ٔ�ساسا و�ملوازاة مع م�ظومة الرتبیة والتعلمي، ٔ�ن املدرسة وأ�رسة يه 
ٔ�صل ٔ�ي ٕاصالح جممتعي، كام ٔ�نه البد من الق�ام حبمالت حتس�س�یة �لقوانني 

  .االصادرة، ٔ�ن يف �الب أ�ح�ان املواطن جيهل مق�ضیاهت
  الس�ید اكتب ا�و�،

رمغ ا�هودات اليت تقوم هبا وزار�مك �لتصدي �لعنف يف املؤسسات 
التعلميیة، فٕان العنف ٔ��ذ یتصا�د يف الس�نوات أ��رية �شلك مقلق ويف 
مؤسسات �روم التعلمي والرتبیة، ف�تاجئ البحث الوطين الثاين ٔ�ظهرت ٔ�ن 

العنف النفيس ب�س�بة ٔ�كرث ٔ�شاكل العنف ا�ي تعرضت � ال�ساء هو 
، وهو ا�ٔكرث ان�شارا يف الوسط التعلميي، یلیه العنف �ق�صادي 49%

مث العنف اجل�يس  %15.9مث العنف اجلسدي ب�س�بة  %16.7ب�س�بة 
، كام ٔ�نه جسلت ٔ��ىل �س�بة الن�شار العنف ضد ال�ساء %14.3ب�س�بة 

  .%31ؤ�دىن �س�بة جبهة الرشق ب�س�بة  %71جبهة ا�ار البیضاء ب�س�بة 
يف أ��ري الس�ید اكتب ا�و�، البد من ٕا�داد �رامج هتدف ٕاىل 
التحس�س مب�اطر العنف ضد املرٔ�ة وتصحیح صورهتا يف ا�متع والعمل �ىل 
ٕاذاكء الوعي حبقوقها، وكذ� البد من توفري مؤسسات لتقدمي اخلدمات 

يف  �ل�ساء املعنفات، كام ٔ�نه جيب �س�تعانة مبرشد�ن ومسا�د�ن �ربویني
املدارس لتوج�ه سلوك التالم�ذ و�ل مشالكهم، ؤ��ريا مراجعة املناجه 

  .الرتبویة والت�ٔ�ید �ىل الرتبیة والقمي
  .وشكرا

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

لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� �لرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت 
  .املتبقى

یة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي �ى وز�ر الرتب  ا�و�الس�ید اكتب 
  :العايل والبحث العلمي امللكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

  :طیب نقطتني
تتعلق ب�ٔمهیة املنظومة الرتبویة �لفعل يف حماربة هذه : النقطة أ�وىل

مالیني د�ل التالم�ذ، ٕاىل وعینا  7.5الظاهرة، �اصة ٔ�ح�ا ت��لكمو �ىل 
اسعة من املؤكد ٔ�نه الت�ٔثري س�یكون �ىل املدى املتوسط هاذ الرشحية الو 

  .والبعید
تتعلق �حلیاة املدرس�یة، احلیاة املدرس�یة �ایة يف أ�مهیة : النقطة الثانیة

يف تقد�ري، ٔ�هنا يه اليت هتدف ٕاىل ٕا�ساب املتعلمني قمي السلوك املدين 
إالسرتاتیجیة  واملواطنة والتعا�ش املشرتك وما ٕاىل ذ�، ؤ�عتقد ٔ�ن الرؤیة

ح�� وضعت احلیاة املدرس�یة يف صلب املهناج ا�رايس فٕامنا اس�هتدفت هذا 
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  .�لضبط
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

والسؤال املوايل موضو�ه ت�سري ولوج أ�طفال ذوي �ح�یا�ات 
ار�ن من العمويم واخلاص، اللكمة ٔ��د السادة املس�ش التعلمياخلاصة ٕاىل 

  .فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل احلاج

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم،

�ىل الرمغ من لك ا�هودات املبذو� �ىل مس�توى ا�هنوض ب�ٔوضاع 
أ�ش�اص ذوي �ح�یا�ات اخلاصة وت�سري اندما�م يف احلیاة العامة، 

لوغ أ�هداف املرجوة، خصوصا الزالت مجمو�ة من العق�ات حتول دون ب
ت� املرتبطة �رفض مجمو�ة من مؤسسات التعلمي سواء العموم�ة مهنا ٔ�و 
اخلصوصیة �سجیل أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة واس�تق�اهلم بفضاءاهتا، يف 
تعارض �م مع لك القوانني واالتفاق�ات اليت صادقت �لهيا بالد�، واليت 

  .الف�ة يف احلیاة العامة�ريم يف مجملها لت�سري اندماج هذه 
لهذه �عتبارات، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، حول إالجراءات اليت 
سوف تت�ذوهنا لت�سري اندماج أ�ش�اص ذوي �ح�یا�ات اخلاصة يف 

  احلیاة العامة واس�تفادهتم من حقهم املرشوع يف التعلمي؟
  .شكرا

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

  .مة الس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤاللمك اللك

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :العايل والبحث العلمي امللكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

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

قول ما يه إالجراءات سؤالمك ما يه إالجراءات اليت س���ذوهنا، ٔ�� �ٔ 
اليت نت�ذها �لفعل معلیا واليت س���ذها ٔ�یضا مس�تق�ال، ٔ�ن هناك �ر�مج 

  طموح يف هذا �جتاه؟
 2009ٔ�وال، تعمل ٔ�ن املغرب قد اخنرط يف اتفاق�ة أ�مم املت�دة د�ل 

 2030- 2015املتعلقة �ٔ�طفال ذوي إال�اقة، كذ� الرؤیة إالسرتاتیجیة 
یتعلق �لرتبیة ا�اجمة لٔ�طفال يف وضعیة �اصة، كذ�  �اءت مببدٔ� واحض

هاذ التقر�ر ٔ�� ج�تو معي ٔ�نه ٔ�صدره ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن 
والبحث العلمي م�ذ بضعة ٔ�شهر، ا�يل ت��علق برتبیة أ�طفال يف وضعیة 
ٕا�اقة يف املغرب حنو �ربیة داجمة وا�ي تضمن العدید من املقرت�ات 

ت اليت �اءت يف الرب�مج احلكويم واليت �سعى ٕاىل تفعیلها من واملق�ضیا
  :�الل بعض إالجراءات، ٔ�عطیك بعض إالجراءات

قسم يف املنظومة د�ل الرتبیة الوطنیة  700م�ال الیوم عند� حوايل 
طفل من ذوي �ح�یا�ات اخلاصة يف  800اليت حتتضن ما یقرب من 

عند� أ�طفال ا�يل هام يف وضعیة �اصة  ٕاطار الرتبیة ا�اجمة، ٔ�نه ق�ل اكنو
�ميكن خنصصو �هيم فضاءات �ربویة �اصة، الیوم املقاربة يه ٔ�ن �سري يف 

اجتاه الرتبیة ا�اجمة ال من الناح�ة النفس�یة وال من الناح�ة �ج�عیة هاذ 
  ..التالم�ذ تیكونو يف وضعیة

ینة وهاذ الس�نة كذ� اح�ا الیوم يف ام��ا�ت البااكلور� وم�ذ مدة مع 
ٔ�یضا هناك �ك�یف لالم��ا�ت املو�ة لهاذ الف�ة، وهذا ٔ�مر �م �دا 

  .ؤ�عطى نتاجئ �ایة يف أ�مهیة
هناك ٔ�یضا لك البنا�ت مايش لك البنا�ت ولكن جزء �بري من 

یمت ٕا�دا�ا یمت �زویدها �لولوج�ات البنا�ت املدرس�یة واجلامعیة الیوم اليت 
�ىل س��ل املثال ٔ�و يف " �رایل"صة ٕاىل �لكمنا �ىل وبظروف ا�متدرس، �ا

" �رایل"ا�يل فهيم الطریقة د�ل ) les claviers(جمال إال�الم�ات هاذوك 
  .�ش �كونو حىت هام ضام�ني حقهم يف ا�متدرس

كذ� �ل دفا�ر التحمالت الیوم لبناء املؤسسات التعلميیة تتضمن 
  .ي �ح�یا�ات اخلاصة�لرضورة توفري رشوط ا�متدرس الالزم �و 

كتبقى التو�ات املس�تق�لیة ا�يل يه �مة �دا يف تقد�ري، اك�ن وا�د 
نقطة ضعف ا�يل يه �مة ونعرتفو هبا، ا�يل يه �كو�ن م�خصصني يف 

  .الرتبیة ا�اجمة
الیوم اح�ا تن�اولو ما ٔ�مكن يف لكیة �لوم الرتبیة ويف املدارس العلیا 

صصة يف إال�ازة املهنیة وكذ� يف املاسرت لٔ�ساتذة ٔ�ن نف�ح ٕا�ازات م�خ
�ىل مس�توى �كو�ن املس�شار�ن النفس�یني و�ج�عیني، وكذ� �ىل 
مس�توى �كو�ن م�خصصني يف التو�د م�ال ٔ�و يف إال�اقة ا�هنیة وما ٕاىل 

  .ذ�، وهذا ختصص دق�ق ودق�ق �دا و�سعى اجلامعة ٕاىل توفريه
ملدين، مند ید� ٔ�یضا ٕاىل أ�رس اليت مند ید� دامئا ٕاىل مؤسسات ا�متع ا

تتوفر ٔ�و حتتضن ٔ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة ٔ�هنا حتتاج ٕاىل دمع نفيس ودمع 
اج�عي، وتعلمون ٔ�ن هناك جلنة حتت رئاسة الس�ید رئ�س احلكومة 

  .تتلكف مبعاجلة هذا امللف يف مقاربة مشولیة حصیة وٕا�الم�ة و�ربویة
  .شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید اكتب ا�و�شكرا 

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

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

 40يف الواقع القوانني اليت تؤطر هاذ العملیة د�ل ٕادماج املعاقني راه 
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ٔ�قر هباذ احلق  2011س�نة واح�ا عند� قوانني، كذ� ا�س�تور د�ل 
طفال املغاربة �ش �كون عندمه وا�د التعلمي ا�يل هو، املرشوع مجلیع ا�ٔ 

كذ� االتفاق�ات ا�يل �لكمتو �لهيم من اتفاق�ات، املغرب وقع �ىل وا�د 
العدد من االتفاق�ات ا�ولیة اليت حتمت �لیه ٕادماج هاذ أ�طفال يف الش�بكة 

  .د�ل الرتبیة والتكو�ن
التقر�ر أ��ري د�ل  ولكن إالحصائیات الس�ید الوز�ر �یف ما قليت يف

ا�لس أ��ىل �لتعلمي والرتبیة والتكو�ن، قرر و�اب إالحصائیات د�ل 
دارهتم وزارة أ�رسة والتضامن اليت ٔ�عطت بعض ال�سب اليت تعطي  2014

يف الواقع فكرة عن هاذ الت�ٔخر الفظیع �لمغرب يف جمال ٕادماج هاذ أ�طفال 
اذو ٕاحصائیات د�ل وزارة أ�رسة املعاقني، ت�ٔخر فظیع ٔ�ن إالحصائیات ه

والتضامن مايش يش �ة ٔ�خرى، ٔ�قرت �ىل ٔ�ن �س�بة ا�متدرس ال تت�اوز 
يف الوسط احلرضي، یعين ٔ�ن  49.5يف الوسط القروي و ال تت�اوز  39%

ٔ�كرث من نصف ٔ�طفال العائالت املغربیة ا�يل عندمه هاذ النوع د�ل أ�طفال 
دا�ل مدرسة ) une chaise(قسام وال ال �س�تطیعون ٔ�ن یوفروا ٔ�بناهئم 

د�ل أ�طفال وعند� �دد �بري �دا، وٕاىل ج�نا تدار  %50من املدارس، 
�ف��اص د�ل هاذ ال�سب كنلقاو ٔ�ن الفاجعة ا�ٔكرب والطامة ا�ٔكرب ٕاذا 
قارنناه مع الطفالت ٔ�ن م�ال يف صفوف إال�ث ٔ�ن ال�س�بة ال تت�اوز 

الت إال�ث يف املغرب ما عندهومش د�ل الطف %70ٔ�ي تقریبا  29%
القدرة عند �ائلهتم �ش ميكن یلقاو �هيم وا�د القسم ا�يل ميكن یتعلمو ف�ه، 

  .ٕاذن هاذي مس�ٔ� �برية وخطرية �دا
�اي ٔ�ن ٔ�وال اك�ن قانون مايش ما �لتايل هاذ اليش �الش �اي؟ 

اكی�ش قانون، ولكن �یكون ما اكی�ش يش �ا�ة زجریة متكن ٔ�و تدفع 
ملؤسسات سواء اكنت هذه املؤسسات �اصة ٔ�و مؤسسات ا�يل يه �امة ا

  .ٔ�ن ت�رس هذه العملیة ��خول �حلجم الاكمل و�لقانون الاكمل

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

 والصید�،السؤال اخلامس موضو�ه اح��ا�ات طلبة لكیة الطب 
ونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الك
  .لتقدمي السؤال، تفضل ٔ��د السادة املس�شار�ن

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

  السادة املس�شارون واملس�شارات،
  السادة الوزراء،

  الس�ید اكتب ا�و�، 
خيوض طلبة لكیة الطب والصید� وطب أ�س�نان ٕارضا� مف�و�ا م�ذ 

الم��ا�ت  100ملايض وصل �د مقاطعة شام� و�حجة مارس ا 25
الس�ید الوز�ر الغائب الیوم اكن قد زمع ٔ�نه لن �كون هناك . أ�سدس الثاين

  س�نة بیضاء، ا�ٓن س�نة بیضاء ٔ�صبحت �ىل أ�بواب مفاذا ٔ�نمت فا�لون؟ 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار
  .اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤاللمك اللكمة الس�ید 

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :العايل والبحث العلمي امللكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

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

أ�حوال ٔ�ن  ٔ�وال، عبارة �حجة، �حجة ملن؟ ب�� ال ميكن ب�ٔي �ال من
نقارن ف�ه قضیة م�علقة مبا هو �ربوي بني طلبة وبني وزارة وبني هذا �حج 
وبني هذا راسب، ٕاذا جنح س��جح الوطن، وٕاذا رسب سريسب امجلیع، 
حنن واعون هباته املقاربة كام تعلمون، وف�حنا حوارا مع الطلبة م�ذ فربا�ر 

یونیو یعين یوم  8 ق�ل مقاطعة ا�راسة ا�يل اكنت يف مارس ٕاىل �دود
  .الس�ت املايض

ا�يل نبغي ن�ٔكد يف البدایة ٔ�ن م�ظور الوزارة لهاته القضیة هو م�ظور 
مشويل دون فصل وال متیزي بني طلبة املؤسسات العموم�ة وطلبة 
املؤسسات الرش�كة، ما ك�سمیوهاش مؤسسات خصوصیة وكذ� الطلبة 

ن �ارج الوطن، هادو لكهم أ��انب، الطلبة ا�يل �یا�ذو الشواهد د�هلم م
معنیني �م��ا�ت إالقامة ا�يل يه نقطة اخلالف الوح�دة ا�يل �ق�ة ا�ٓن 

  .�القة والنقاش فهيا ميكن ٔ�ن �س�متر
املس�ٔ� الثانیة حرص الوزارة �ىل احلوار و�ىل التواصل مع املعنیني 
ونعطیك �ري حمطات م�عددة �رٔ�سها الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والس�ید 
وز�ر الص�ة وكذ� تد�ل �ىل اخلط إالخوان د�ل أ��لبیة واملعارضة 
ورؤساء الفرق الربملانیة وفوضنا هلم صیا�ة البالغ ا�ي �ریدون، حنن نوافق 
�لیه �ىل ٔ�ساس ٔ�ن نغلب مصل�ة الطلبة ومصل�ة التكو�ن �ملؤسسات 

  .التعلميیة
ة حصف�ة و�رب هناك ٔ�یضا تذكري ب�ٔننا تواصلنا ٕا�الم�ا وكذ� �رب ندو 

نقطة من النقط اليت اكن فهيا احلوار مع الطلبة  14بال�ات م�عددة �ىل ٔ�نه 
مت �س�ت�ابة لها �س�ت��اء نقطة وا�دة يه نقطة إالقامة وهذه قضیة 
دس�توریة قانونیة حقوق�ة نضمن فهيا �اكفؤ الفرص بني الطلبة املغاربة دون 

  .متیزي وال رشط
مهیة ٔ�ن هذه املؤسسات ا�يل كنتلكمو وهناك ٔ�یضا قضیة �ایة يف ا�ٔ 

�لهيا ا�يل الطلبة ميكن یدوزو الر�زیدانة، هام ف�حو الر�زیدانة، والطلبة د�ل 
العمويم مشاو دوزو عندمه وهذه قضیة ی��غي ٔ�ن یعرفها الرٔ�ي العام، ف�حو 

مقعد د�ل الر�زیدانة شكون ا�يل مىش یدوزها؟ مىش یدوزها الطلبة  80
لعموم�ة، ملاذا؟ ٔ�نه هادو مازال ما خترجوش من عندمه د�ل اللكیات ا
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" �الل �لینا حرام �لیمك"الطلبة د�هلم �ش یدوزو الر�زیدانة، ٕاذن اك�ن 
  .كام یقال

ٔ�� ا�يل تفهمتو �ٔ�ساس هو الرٔ�ي د�ل ا�ٓ�ء ا�يل اكنو �یتلكمو �ىل 
رشوط رشوط، ما اكنوش �یتلكمو �ىل امللف املطليب، اكنو �یتلمكو �ىل 

اج�یاز �م��ا�ت وهذا م�فهم، واح�ا يف الوزارة ممكن ٔ�ن نف�ح ا�ال 
ٕالماكنیة اج�یاز الطلبة لالم��ا�ت يف ٔ�حسن الظروف، �اصة وحنن 

د�ل أ�سابیع د�ل �س�تدراك والناس ا�يل  �3الل شهر ماي ف�حنا 
حرضو يف �س�تدراك �او دوزو �م��ا�ت دون ٔ�ي ٕاشاكل، الطلبة 

سكریني والطلبة أ��انب، لكن من مل �س�تفد من هذا �س�تدراك مل الع 
  .یتمكن من اج�یاز �خ�بارات

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�، ا�هت�ى الوقت الس�ید اكتب ا�و�

لمك اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، تفضل الس�ید 
  .املس�شار

  :صادياملس�شار الس�ید م�ارك ال
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید اكتب ا�و�، 

مع اكمل أ�سف كنا ت�متناو املقاربة ا�يل بدیتو هبا �ممك، �كونو 
  .تتفعلوها حق�قة مع لك الف�ات د�ل ا�متع

الیوم ٕاىل اكن فعال الوطن هو ٔ�مسى من لك هاذ احلسا�ت الضیقة، كنا 
م�ة نتاعمك، مفا تنعرفوش الس�ید ت�متناو هاذ اليش تد�روه يف املامرسات الیو 

اكتب ا�و� ومن �اللمك احلكومة املغربیة �یفاش ما �لیتو حىت يش ف�ة 
�رس العظام، هاذو طلبة  (Le Bras de fer)من ا�متع ما درتوش معها 

ميل تنقول هاذ الطلبة �متتعون �روح �الیة من الوطنیة، ٔ�هنم ما �الو ما 
  .معقول یلزتم به امجلیع دارو من �دمه �ش �كون حوار

لكن نعطیك ٔ�م�� هاذ اليش ا�يل قليت بعد لكو �ري حصیح، الس�ید 
 2015اكتب ا�و�، ٔ�نه عند� احل�ة وا�لیل والربهان هو االتفاق د�ل 

الس�ید اكتب ا�و�، الیوم �ملامرسة د�لمك �حكومة مجیع الف�ات تتفقد 
، احلكومة ما الزتما�ش 2015الثقة، ٔ�نه ميل ت��فقو اك�ن حوار واتفاق د�ل 

به، یعين ما تتلزتمش احلكومة مع رشحية من ا�متع، وما يش �ري الف�ة 
ة وم�عددة الوح�دة د�ل الطب وطب أ�س�نان والصید�، هام ف�ات كثري 

  .من ا�متع
الیوم الهدف إالسرتاتیجي عندمك يه �یفاش ميكن تتغلبو �ىل ف�ة 
معینة، والیوم رامك �هتددو حصة املواطنني، حصة املغاربة ٔ�نه الظروف 
وامللف املطليب د�ل هاذ الطلبة یتالىق مع حصة املواطنني، الیوم تنعرفو 

�ة العموم�ة وحصة املواطنني، اح�ا كربملانیني �یفاش تتحرضو لتخریب الص
ٔ�نه كثري من املطالب د�هلم كتتالىق مع احلفاظ �ىل جودة الص�ة، الیوم 

  .ٕاىل اكن يش �د ت��العب �لص�ة د�ل املغاربة يه احلكومة
الیوم يف هاذ اليش ا�يل تد�رو مع هاذ الطلبة وهذاك اليش ا�يل ت��غیو 

واجلرٔ�ة ٔ��مك جتلسو بدم �رد تربرو، مع اكمل أ�سف، ما عندمكش القدرة 
و�شوفو املصل�ة د�ل الوطين، د�ل املواطنني، �الش تتق�و هاذ ا�لعب 
د�ل ٔ��مك تقضیو �ىل هاذ الرشاحئ د�ل ا�متع؟ تدا�زو مع أ�ساتذة ا��ن 
فرض �لهيم التعاقد، تدا�زو مع أ�طباء، تدا�زو مع امجلیع فني �غیني 

  متش�یو؟
�ىل ثالثة نقط الس�ید اكتب ا�و�، والعمق  اخلالف اجلوهري اك�ن

د�ل إالشاكل هو �اص �كون حوار �دي ومسؤول ویفيض ٕاىل اتفاق 
  ..و�كون الثقة، ٔ�� ٔ�رجو هاذ احلكومة ٔ�هنا تعاود الثقة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار، ا�هت�ى الوقت

اخلروقات منر ٕاىل السؤال السادس وأ��ري يف هاذ القطاع وموضو�ه 
والت�اوزات �لكیة طب أ�س�نان جبامعة الزهراوي لعلوم الص�ة، اللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل 

  .الس�ید الرئ�س

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

  السادة الوزراء،
  أ�خوات، إالخوة،

  الس�ید الوز�ر، 
�ٓسف �دا ٔ�ن ٔ�طرح هذا السؤال اخلاص �لكیة طب أ�س�نان التابعة 
جلامعة الزهراوي لعلوم الص�ة �لر�ط، هاذ اجلامعة تتعرف وقائع غریبة 
و�ار�ة عن ال�سق الرتبوي والبیداغو� ا�يل تتعرفو سا�ر مؤسسات 
التعلمي العايل، حبیث هناك و�ء �زل �ىل هذه املؤسسة وجعلت لك ما فهيا 

رة �بزتاز، ظاهرة �دم �نضباط حىت ا�رتام دفرت الضوابط ظاه
البیداغوج�ة الوطنیة املتعارف �لیه، ٔ�هنم عندمه، حىت إالدارة د�هلم ما 
مقاداش حلد السا�ة، إالدارة ما عندهومش وا�د الس�ید ق�دوم وال ا�يل 

  .�ادي یقدر ٔ�نه �سري هذه اجلامعة، بل هناك س�یدة ك�سري حسب املزاج
ريا اجمتعوا مع الس�ید املف�ش العام لوزارة التعلمي العايل وتبني هلم ؤ��

�ا� ا�يل اكنت ما كت�رتمش فهيا الضوابط  31بعد الفحص والتدق�ق ٔ�نه 
�ا� ا�يل ضایعة ولكيش راه  31البیداغوج�ة دفرت التحمالت ا�يل اك�ن، 

�ل ما موضوع ٔ�ماممك، ٔ�مام الوزارة د�لمك �ش �راقب وتصحح أ�خطاء ق 
  .نوقعو يف احملظور، ق�ل ما نوقعو يف ٔ�ش�یاء ال �رجوها وال �متناها لبالد�

ر�اء، الس�ید الوز�ر، هناك ظمل قاتل يف هذه اجلامعة د�ل الزهراوي 
ظمل قاتل �شوب ٔ�بناء�، فالر�اء التد�ل احلامس  لطب أ�س�نان، هناك

  .ٕالیقاف هذا النوع من السلوك



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

14 

 )2019 یونیو 11( 1440 شوال 7

هذا، و�سري وا�د ا�مو�ة  عندها ماس�یدة الس�یدة ما عندها كفاءة، ال 
، كتد�ر كتترصفد�ل العقول �بغة لكهم ٔ�ذ�یاء، لكهم يف املس�توى ويه 

  .�لهيم ذیك اليش د�ل الطیا�ت د�ل امحلام مايش د�ل مسؤول �ربوي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضللمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� 

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :العايل والبحث العلمي امللكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

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

 يف احلق�قة يف هذا امللف د�ل الطب معوما ٔ�� كنت ٔ�فضل ٔ�ن تغلب
لغة الرشد ولغة العقل وتغیب لغة ال�ش�نج، ٔ�ننا نت�دث عن ملف وطين 

  .هام
مث املس�ٔ� الثانیة الوزارة ال تغلق ولن تغلق �ب احلوار والنقاش مع 

  . ٔ�بناهئا وحتتضهنم و�رمس هلم مسار الن�اح ٕان شاء هللا
زارة الص�ة الس�ید وز�ر الص�ة معنا معلت �ىل رفع املناصب املالیة و 
  .ومن املنتظر ٔ�ن �رفعها مس�تق�ال 700ل  500ة �لر�زیدانة من اخلاص

ف� یتعلق جبامعة الزهراوي ويه جزء ال یتجزٔ� من م�ظومة التكو�ن 
الصحیة يف بالد�، تعمل الس�ید املس�شار احملرتم ٔ�ن املؤسسات املعرتف هبا 

ة ختضع ملسطرة دق�قة �دا بناء �ىل دفرت حتمالت، سواء تعلق أ�مر �لب��
التحتیة ٔ�و �لت�ٔطري البیداغو� ٔ�و بفضاء التداریب، و�ملناس�بة نقول 
�لس�ید املس�شار احملرتم ومن �ال� �لرٔ�ي العام �ىل ٔ�نه لن �رخص وزارة 

ٔ�ي لكیة من لكیات الطب اخلاصة دون ٔ�ن تتوفر �ىل  العايلالتعلمي 
مس�شفى �اص، وهذا قرار ال رجعة ف�ه ليك ال �كون هناك �لط يف 

  .اخلصويص التعلميضاءات التداریب بني طلبة التعلمي العمويم وطلبة ف
ا�ور د�لها أ�سايس بعد ٔ�ن متنح ��رتاف ا�ور د�لها  الوزارةٔ�یضا 

ق�اما مهنا مبسؤولیهتا، خشصیا . هو ٔ�ن تتابع مدى تنف�ذ دفرت التحمالت
 يلمبجرد ما توصلت �لشاكیة من �ٓ�ء ؤ�ولیاء ٔ�مور هذه املؤسسة ا�

�درت �س�تق�اهلم واس�متعت ٕا�هيم ٔ�كرث من سا�ة  مكنتلكمو �لهيا اس�تق�لهت
ونصف، و�ددت �لضبط ما يه إالشاكالت أ�ساس�یة، راسلت الوزارة 
كذ� اجلامعة املعنیة ؤ��ابت مشكورة عن مجمو�ة من النقط وحرص�ها 
يف قضا� تتعلق مبا هو بیداغو�، مدى املالءمة بني دفرت الضوابط 

لبیداغوج�ة املعمتد يف الوزارة وهامش التغیري املسموح به �لمؤسسات، ا
ولكن رشیطة ٔ�ن هذا الهامش ما یتوسعش ٕاىل در�ة ٔ�نه یويل نق�ض �فرت 

  .الضوابط البیداغوج�ة املعمول به، هذا وا�د

عطیات قضیة التواصل ٔ�یضا �مة �دا مع الطلبة ومدمه �مل 
 ا�ي من املفروض ٔ�ن یطلع �لیه الطلبة ا�ا�يل ظامو�ملعلومات، قضا� الن

  .حىت یعملوا �ىل تنف�ذه �شلك م�ارش ؤ�ال یفا��ٔوا مبا یو�د ف�ه
لك هاته القضا� شلكنا لها جلنة تق�یة يف الوزارة واس�تق�لت ا�ل�ان 

اج��ات، امحلد  7ٔ�و  6التق�یة يف الوزارة هؤالء الطلبة ؤ�ولیاءمه، ٔ�كرث من 
ت ٔ�فضت ٕاىل ن���ة، الیوم امحلد � �اد الطلبة ٕاىل � ٔ�ن هذه �ج��ا

ا�ارسة يف ظروف �ادیة وطبیعیة، بعض القضا� وامللفات ال زالت ق�د 
  ..النقاش �ا� حبا�، ؤ�عتقد ٔ�ن ا�لجنة التق�یة امللكفة �ملتابعة

  .شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

ثواين ٔ�و  5رغبمت يف ذ� يف �دود  لمك اللكمة الس�ید املس�شار ٕاذا
 .ثواين، تفضل 10

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

ٔ�� ٔ�متىن من هللا س�ب�انه وتعاىل ٔ�ن نوفق حلل هذه املشالك اليت ال 
  .تلیق ببالد�

  : الس�ید رئ�س اجللسة
ه يف هاته شكرا الس�ید املس�شار، و�شكر الس�ید اكتب ا�و� �ىل مسامهت

 . اجللسة
ون��قل لقطاع الص�ة، ومع السؤال أ�ول وموضو�ه تدين اخلدمات 
الصحیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك ل�سط 

  .السؤال

  :یةمح املس�شار الس�ید م�ارك 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  زماليئ املس�شار�ن،

ادة الس�یاس�یة �لهنوض بقطاع الص�ة، �لرمغ من ٔ�ن احلكومة مت� إالر 
ٕاال ٔ�ن غیاب الرؤیة الواحضة لتزنیل هذه إالرادة جيعل هذا القطاع وا�دا 
من ٔ��رز املش�ت اليت �شكو مهنا املواطنون �س�مترار وینظمون ٔ��لها 
مسريات واح��ا�ات يف خمتلف ٔ�ر�اء البالد، وذ� ن���ة تدين اخلدمات 

�ة �هیك عن النقص احلاصل يف الب��ة الصحیة �ملس�شف�ات العموم 
التحتیة واملوارد ال�رشیة وهو ما جيعل بالد� حتتل مراتب م�دنیة حسب 

  .التقار�ر ا�ولیة املهمتة �لص�ة
�سائلمك الس�ید الوز�ر، ما هو تصورمك �لهنوض  ،و�ىل هذا أ�ساس

  بقطاع الص�ة وحتسني اخلدمات �لمواطنني؟
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  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .لس�ید املس�شارشكرا ا

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
الس�ید املس�شار بطبیعة احلال املنظومة الصحیة الوطنیة تعاين من 

حیة ٕاشاكالت، ولكن اخلصاص یمت تداركه س�نة بعد س�نة، واملؤرشات الص 
يف بالد� كتبني ب�ٔنه ٕاذا بغینا نقارنو مع املنظومات الصحیة أ�خرى، ٔ�ن 

س�نة، هذا راجع  76هناك تقدم ب� ا�يل املعدل د�ل احلیاة �یوصل ل 
من  %35كذ� لتقدم املنظومة الصحیة، ب� ا�يل تنخفض ف�ه ٔ�كرث من 
نوات، س�  �7دد الوف�ات د�ل أ��ات وأ�طفال �دیيث الوالدة يف ظرف 

  .هذا ب� ا�يل قام بوا�د ا�هود فهاذ ا�ال �ش ميكن نوصلو لهاذ النتاجئ
الیوم املؤرش د�ل التمنیة ال�رشیة يف بالد� مؤرش ا�يل هو مز�ن طالع 
�ملقارنة مع املؤرش�ن أ�خر�ن هو مؤرش الص�ة، �ش م�بقاوش جن�و دامئا 

تبا�ن �ىل مس�توى  النظام د�لنا الصحي، ولكن هناك خصاص، هناك
ا�ال، م�فقني، وهناك وا�د نقص �اد يف املوارد ال�رشیة وهنا يف السمل 

د�ل ا�ول ا�يل كتعاين من  57د�ل املقارنة مع ا�ول أ�خرى بالد� بني 
هاذ النقص احلاد، وهذا هو �م�ا الیوم ا�يل اك�ن والنقاش ا�يل اك�ن 

  .الطبیة فا�متع الیوم حول التكو�ن يف املهن
ف� یتعلق �لتكو�ن يف املهن الش�به طبیة �لینا تقریبا املشلك، ٔ�نه 
اك�ن وا�د الطفرة ووا�د القفزة نوعیة يف العدد د�ل املؤسسات د�ل 

  . �كو�ن أ�طر ا�متریضیة وكذ� التق�یني يف الص�ة
د�ل اللكیات زائد  108ٔ�ما ف� یتعلق �ٔ�طر الطبیة وهذا هو ال�م، 

ذ اللكیات ا�يل دا�ر�ن يف ٕاطار الرشاكة ما اكف�ی�ش، �اصنا �رسعو من ها
  .الوترية

ملیار د�ل ا�رمه ا�يل مف�و�ة  16ولكن الیوم �دد د�ل املس�شف�ات 
رس�ر  1000رس�ر ٕاضايف، يف �امني  �6000ش نوصلو ل  2021يف ٔ�فق 
ات رس�ر يف ٕاطار كذ� ٕاضاف�ة ا�يل �زتاد، يه مس�شف� 2000ٕاضايف، 

ا�يل فهيا دراسات، ميكن نتلكمو كذ� �ىل ا�ٓالف د�ل املتكفل هبم يف 
د�ل املرات املزيانیة د�ل  3، 2012ٕاطار نظام الرام�د، ضاعف�ا من 

ملیون د�ل ا�رمه، هاذي  200أ�دویة، الیوم وصالت جلوج دامللیار و
منش�یو يف لكها ٕاماكنیات هائ� ا�يل كتعب�ٔ مايش اكف�ة يف احلق�قة �اصنا 

ٕاطار ٕاصالح املنظومة، �اصنا نفكرو فاملس�ٔ� د�ل ا�متویل د�ل املنظومة 
الصحیة وعند� وا�د الندوة �دا يف هاذ املوضوع ٕان شاء هللا، واح�ا 
�ادیني �ش ميكن ٔ�ن شاء هللا من بعد إالصالح ا�يل غیتقدم هاذ الس�نة 

�دیدة ونظرة �دیدة ٔ�مام �ال� امل� ٔ��ید ٔ�نه �اصنا ندوزو ٕاىل مقاربة 

ملنظوم�نا الصحیة يف ٕاطار رشاكة بني القطا�ني والقطاع اخلاص، يف ٕاطار 
  .ٔ�دوار قویة د�ل إالسرتاتیجیة ود�ل املراق�ة ود�ل الضبط لوزارة الص�ة

  .شكرا

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

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

  :م�ارك محیة املس�شار الس�ید
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه إالیضا�ات واملعلومات القمية ا�يل 
ٔ�عطیتو وحنییو ف�مك احلضور ا�امئ د�لمك يف �لسات جملس املس�شار�ن 

  .�لرد �ىل ٔ�س�ئ� املس�شار�ن
ٕاال ٔ�نه الس�ید الوز�ر، املر�ٓة د�لمك دا�ل اجلهات وأ�قالمي هام املدراء 

ة وإالقلميیة، يه املرایة د�لمك، هاذو الس�ید د�ل املس�شف�ات اجلهوی
الوز�ر، هاذ املدراء مايش لكهم، ولكن فهيم البعض ا�يل ما یعكسش الواقع 
احلق�قي د�ل الص�ة، تیعطي صورة سلبیة ما اكی�ش �دمات حق�ق�ة تقدم 
�لمواطنني �ىل أ�قل �س�تق�ال يف ٕاطار املس�تع�الت، راين ال ٔ�معم، 

مه كفاءة و�الیة دو�لیه جيب اخ�یار مدراء ا�يل عن ولكن ٔ�قول البعض،
وعندمه تفاين يف اخلدمة وا�يل �ادي یعطیو صورة، بطبیعة احلال، �ىل 

  .اعتبار ٔ�ن قطاع الص�ة هو القطا�ات احلیویة املهمتة
يف الفریق احلريك الس�ید الوز�ر، مل خنتلف معمك بطبیعة احلال يف لك 

ات واخ�الفات حصیة تو�د �ىل رٔ�سها ما ٔ�كدمت، ٔ�كد� �ىل هرم ٕاشاكلی
اخلصاص يف املوارد ال�رشیة، ف�ٔیة ٕاسرتاتیجیة ٔ�و خمطط قطاعي س�یكون 
م�ٓهلام الفشل ٕاذا مل �كن مقرو� بتكو�ن وتوظیف العدد الاكيف من أ�طر 
الطبیة لالقرتاب من ٔ�رقام م�ظمة الص�ة العاملیة، حفسب إالحصائیات 

 10000أ�طر الطبیة یقدر حبوايل  الرمسیة يف القطاع یعرف نقصا يف
طب�ب  7000.3ممرض، ٕاذ ال �ش�تغل يف القطاع فقط  15000طب�ب و

مواطن، مع اس�تحضار قمي  10000ممرض للك  9.2و 100000للك 
  .التوازن ا�ايل يف توزیع املوارد ال�رشیة

ويف هذا إالطار جندد الت�ٔ�ید يف الفریق احلريك �ىل اع�د التوظیف 
جلهوي �خیار �حج �ل�د من إالشاكلیة، مع ربط التكو�ن العمويم ا

  .�لتوظیف يف نفس اجلهة
  الس�ید الوز�ر،

هاذ املس�ٔ� د�ل اجلهات، التو�ه حنو اجلهات راه �مة ف� یتعلق 
�ملدارس د�ل �كو�ن املمرضني، بطبیعة احلال يه م��رشة ولكن ف� یتعلق 

مي العايل �ىل ٔ�نه س�مت ٕا�داث لكیة �لكیة الطب، ذ�ر أ�خ د�ل وز�ر التعل
الطب يف العیون، أ�قالمي اجلنوبیة وأ�قالمي النائیة عندها مشلك د�ل 
أ�طباء، الطب�ب ميل ت��عني تیرضب وا�د �ام ٔ�و ال �امني وتید�ر 
�نتقال د�لو بغى ید�ل حبالو، �اصمك تو�و لهاذ التو�ه اجلهوي 
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  .ق اجلهات املعنیة ا�يل فهيا خصاصو�اصمك تف�حو ا�ال ما بني م�اط
�نیا، �س�ل متركز مس�شف�ات العالج واملوارد ال�رشیة الطبیة يف 

  .التجمعات السك�یة احلرضیة الكربى
ومن هذا املنطلق نعید الت�ٔ�ید �ىل بناء مس�شف�ات �امعیة وختصیص 
فرق طبیة يف مجیع التخصصات يف اجلهات اليت تف�قر لهذه الب��ات الصحیة 

لكربى �جهة الصحراء املغربیة و�ة در�ة �ف�اللت و�ة بين مالل ا
خ�یفرة، وهنا الس�ید الوز�ر نبغي نؤكد �ىل و�د الزتممت به خشصیا ف� 

  .یتعلق ٕ��داث مس�شفى �امعي �جلنوب ذات بعد ٕافریقي
  ..الس�ید الوز�ر، ميكن لنا �سمع معلومة عندمك هاذ

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�ید املس�شار، ا�هت�ى الوقت

لمك اللكمة يف �دود الوقت املتبقى �لرد �ىل التعق�ب الس�ید الوز�ر، 
  .تفضل

  :الس�ید وز�ر الص�ة
راه الس�ید املس�شار ف� یتعلق مبدراء املس�شف�ات، اح�ا فاحتني ا�ٓن 

من العرشات د�ل املبار�ت د�ل م�اصب املسؤولیة، والیوم �ش نقویو 
�اذبیة هاذ املسؤولیة هاذي، ٔ�نه مايش ساه�، بدلنا وا�د املرسوم 
وجعلنا هاذ املدراء یعين عندمه املرتبة د�ل رئ�س قسم حبالو حبال املد�ر 

  .اجلهوي واملد�ر إالقلميي، �ش ميكن �كون �اذبیة لهاذ املنصب هذا

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

موضو�ه اخلصاص احلاصل يف أ�طر الطبیة من ومنر �لسؤال الثاين 
ٔ�طباء وممرضني، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري 

  .ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤال، تفضيل الس�یدة املس�شارة

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الوز�ر،

  دات والسادة املس�رش�ن احملرتمني،الس�ی
قد ی��ادر ٕاىل ا�هن ٔ�ن موضوع هذا السؤال قد اس�هت�، نظرا لعدة 
مرات اليت مت التطرق ٕالیه سواء دا�ل الغرفة أ�وىل ٔ�و الغرفة الثانیة 

  .ودا�ل جملس�نا املوقر
اخلصاص يف أ�طر الطبیة وش�به الطبیة وا�متریض مل یعد حيتاج ٕاىل 

یونیو تعلیقا �ىل  10حيمك الس�ید الوز�ر لیوم االثنني ٕاثبات، بعد ترص 
ٕارضاب الطلبة أ�طباء، ٔ�كدمت ٔ�ن اخلصاص یفوق ضعفي �دد املوارد 

ال�رشیة احلالیة، ودون اخلوض يف التفاصیل واملؤرشات واملعدالت �ىل 
  .املس�توى الوطين ٔ�و �ىل املس�توى اجلهوي

  شاكلیة؟الس�ید الوز�ر، ما يه مقاربتمك لت�اوز هذه االٕ 
  .وشكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  . هاذ املس�ٔ� د�ل املوارد ال�رشیة ٕاشاكلیة ب��ویة يف قطاع الص�ة و�رامك
�رسیع الوترية ال د�ل  هاذ احلكومة يف ةولكن قلت ب�ٔن اك�ن هناك رغب

م�صب يف  4000التكو�ن وال د�ل ٕادماج أ�طر الصحیة، هاذ احلكومة 
، یعين تقریبا نفس العدد يف الوالیة السابقة �رمهتا، 2019، نفسها يف 2018

د�ل املقا�د  2400هنا كذ� العدد د�ل التكو�ن وصلنا لتقریبا الیوم 
يف الطب وطب  2700ائد تقریبا البیداغوج�ة ا�يل وصلنا لها الیوم، ز 

  . أ�س�نان ا�يل ف�حناها، هذا وا�د الرمق ق�ايس �م، �اصنا مازال �زیدو
اك�ن العیون مس�شفى العیون و�ادي �كون وا�د الالحئة �دیدة ٕان 
شاء هللا يف القریب ا�يل ميكن نعلنو �لهيا د�ل اللكیات ود�ل املراكز 

بدٔ� د�ل مس�شفى �امعي للك �ة، �س�شفائیة اجلامعیة �ش منش�یو مل 
ٔ�قولها، وحىت ملا قلت ا�ا�� وقار�ه مع العدد د�ل ساكن، قلنا �كون 
عندو هذاك البعد إالفریقي بطبیعة احلال هذا �م د�ل وز�ر الص�ة، 
هاذي ٔ�مور ا�يل �اصها بطبیعة احلال تناقش يف ٕاطار احلكومة واك�ن 

یضاء والر�ط �اصهم مس�شفى قطا�ات ٔ�خرى تتد�ل، كذ� ا�ارالب 
�امعي �ين ولكیة �نیة هاذي كذ� لك أ�مور بين مالل لك �ة تنقول، 

  . لك اجلهات �ش ميكن نالحقو الر�ب
ف� یتعلق �ملهن ش�به الطبیة ما ن�ساوش ب�ٔن املهن ش�به الطبیة 

مقعد  6500ٔ�ساس�یة كذ� يف املنظومة الصحیة د�لنا، هنا وصلنا ل
مراكز  8 املؤسسات د�ل التكو�ن د�ل املهن الطبیة، زائد بیداغو� يف

ا�يل ف�حنا د�ل التكو�ن املهين يف ا�ال الصحي، �لینا شعبة �دیدة د�ل 
  . مسا�دات العال�ات، مسا�د�ن العال�ات

مث هناك املرشوع ا�يل تقدم ٔ�مام �ال� امل� نرصه هللا ف� یتعلق 
د�ل املراكز �دیدة �ادي �كون مرتبطة  �8ملدن د�ل الكفاءات واملهن، 

�ملراكز �س�شفائیة اجلامعیة �ش �كونو يف شعب �دیدة یعين د�ل 
الطب املس�توى الثالث، ٔ��ید ب�ٔنه يف هاذ ا�ال ٔ�نه هاذ التكوینات رسیعة، 

، ٔ�و مس�توى الس�نة التاسعة 2ٔ�و مس�توى �اكلور� زائد  �3اكلور� زائد 
  . تغلبو �لهيا �رس�ةزائد وا�د، ميكن ن 

�ادي یبقى عند� الوقت رمبا �ل�س�بة �لطب، وهذا یعين ٔ�متىن ٔ�نه يف 
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العرش س�نوات املق�� �كونو تغلبنا �ىل هاذ املس�ٔ� هاذي د�ل اخلصاص، 
و�اصنا نعاود نؤكد ب�ٔن �اصنا �شجعو تنعاود نقولها، �اصنا �شجعو كذ� 

غى تطور الرب�مج د�لها يف مؤسسات �ري النفعیة ا�يل ت�ش�تغل الیوم وب
مجمو�ة د�ل املدن �اصنا نعاونوها كذ� �ش �سا�د ا�هود العمويم يف 

  . هاذ ا�ال د�ل �كو�ن أ�طر الطبیة
  .وشكرا

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

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

  :�ا�شة ایتعال الس�یدةاملس�شارة 
  .الس�ید الرئ�سشكرا 

  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات القمية
�لفعل اح�ا �مثن م�ادر�مك الس�ید الوز�ر، لكن الیوم أ��داث والوقائع 
والتطورات املیدانیة تنذر ب�ٔن هاذ املشلك سوف یطول ویصعب �� �ىل 

  . املدى القریب واملتوسط
یع املس�شف�ات وا�لیل، الس�ید الوز�ر، �ا� املس�تع�الت يف مج 

إالقلميیة واجلهویة، هذا تیدل ب�ٔنه �لفعل راه اك�ن خصاص �ول يف أ�طر 
الطبیة، و�لتايل ٕاما اكینة يش �ٓلیة ا�يل ممكن رمبا �رجعو ٔ�ن سوء التوزیع 

  . د�ل هاذ أ�طر دا�ل الوطن هو س�ب د�ل هاذ اليش
ت تقریبا من و�ا يف وا�د الترصحي د�لمك الس�ید الوز�ر ٔ�ن املس�تع�ال

  .بعد د�لها املناطق النائیة واملناطق اجلبلیة
و�لتايل هاذ احلل، الس�ید الوز�ر، راه حصة املواطن ما ت�س�ناش هاذ 
التخطیط إالسرتاتیجي وٕاىل �ري ذ�، یعين حصة املواطن �س�توجب 
�س�ت�ابة لها بوا�د الرس�ة یعين �لرس�ة د�ل �ن�شار د�ل احلا�ة 

لالس�شفاء يه ا�يل كنمتىن �كون عند الوز�ر ٔ�ن �كون  د�ل املواطن
  . عندو �س��اق�ة لالس�شفاء

ٔ�ن الیوم، الس�ید الوز�ر، أ�طباء مرضبني، هنا اكس�تقا� د�ل أ�طر 
الطبیة يف القطاع العام اح��ا�ا �ىل ظروف العمل د�لو، هذا تیدل 

من الت�د�ت، مجمو�ة  كذ� �ىل ٔ�ن جتاوز اخلصاص �لقطاع العام یطرح
�املیا سواء يف الس�� الیوم ٔ�ن املهن ٔ�صبحت مطلوبة يف سوق الشغل 

القطاع العام ٔ�و اخلاص، و�لتايل الیوم دو� ت�س�مثر فهاذ أ�طر هاذو 
�لفعل �دا وال بعد �دا ما غنلقاومهش، یعين شكون ا�يل ضایع؟ راه 

يل اكینني �ري حنفزمه املواطن وا�و�، ميل هاذ أ�طر اكینني عند� بعدا ا�
ونعاوهنم، نعطیو لهاذ أ�طر وا�د املاكنة ا�يل �س�تحقو، ما تیطلبوش 
الك�ري، وا�د املناطق خصوصا املناطق القرویة الیوم راه املراكز ش�به 

   .، الس�ید الوز�ر)BETADINE(فار�ة، راه ما فهيا حىت 
جمو �ىل هنا ال الفرميل ما تیلقى ما یقول �لمواطنني، املواطنني �هي

طبیة ا�يل اكینني، هاذو هام ا�يل تنقولو الس�ید الوز�ر ال أ�طر الطبیة وش�به 
حصة املواطن، تقدر م�ال �ا�ة ا�يل ٕاجراءات ملموسة راه  ٔ�عطینا يش

ند�رو يف الطب، ند�رو �ر�مج ختطیط اسرتاتیجي �ىل املدى الطویل بعید 
ت الیوم راه ما فهيا املدى، ولكن راه حصة املواطن راه يف خطر املس�تع�ال

ما �شاف، راه املراكز واملس�شف�ات واملراكز واملس�توصفات داملناطق 
القرویة راه �اویة الس�ید الوز�ر راه دا�ر�ن الیوم دا�ر�ن رصاع ما بني 

  .املواطن وأ�طر الطبیة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

 الوقت �دود يف التعق�ب �ىل الرد ٕاطار يف رالوز� الس�ید اللكمة لمك

  .تفضل .ثواين بضع املتبقى

  :الس�ید وز�ر الص�ة
�رس�ة �ل�س�بة �لمس�تع�الت يه ٔ�ولویة �ل�س�بة لقطاع الص�ة، و�نا 

  . د�ل أ�طباء العامون �لمس�تع�الت مبا فهيا مس�تع�الت القرب 300
من �الل  هناك كذ� �لول د�ل التعاقد مع امجلا�ات الرتابیة

امجلعیات لتضیف بعض أ�طر ش�به الطبیة وحىت الطبیة، دارهتا العیون 
ودارهتا بو�دور ودارهتا طاطا، و�زن�ت عندها طریقة يف حتفزي أ�طر 

  . الطبیة، فك�دعو كذ� جام�ات �رابیة ٔ�هنا تعطینا بعض احللول م�تد�ة
  ..فهيا مبا القروي �لعامل الیوم أ�طر یعين ٔ��لب تو�و �لتوزیع یتعلق ف�

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

 ٕاسرتاتیجیة وموضو�ه واالتصال، الثقافة لقطاع مو�ه املوايل والسؤال

 املس�شار�ن السادة دٔ�� اللكمة القروي، العامل يف الثقافة دور لتعممي احلكومة

  .السؤال ميلتقد �شرتايك الفریق من

  :فاحتي امحلید عبد الس�ید املس�شار
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر، 

 الهویة وبناء ا�متعات بناء ويف إال�سان بناء يف ٔ�سايس دور الثقافة تلعب

 احلال بطبیعة اكینة ا�يل النقائص رمغ الوز�ر الس�ید �س�ٔلمك الیوم �امة، بصفة

 ا�ال يف احلكومة ٕاسرتاتیجیة م�مك �سمع ٔ�ن �رید ولكن احلرضي ا�ال يف ولو

  .القروي

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :وز�ر الثقافة واالتصال �عرجالس�ید محمد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار
مام جممتع املعرفة، هذا العنایة ��ال الثقايف طبعا �سعى دامئا ٔ�ن �كون �ٔ 

  . ��ر�ة أ�وىل
وزارة الثقافة واالتصال �هيا خمطط معيل وتنف�ذي �اصة ف� یتعلق مبا 
ميكن ٔ�ن �سمیه �س�یاسة ثقافة القرب من �الل ٕا�داث مجمو�ة من املراكز 
الثقاف�ة اليت متت �سمیهتا �ملراكز الثقاف�ة �لقرب، وهذا یندرج مضن 

وىل تنطلق من رضورة ٔ�ن �كون �ینا �دا� جمالیة يف معطیات ��ر�ة ا�ٔ 
ا�ال د�ل الثقافة، وكذا �لنظر �لخصاص املهول يف الفضاءات الثقاف�ة 

  . واملراكز الثقاف�ة خصوصا يف العامل القروي
وزارة الثقافة ٔ��رمت مجمو�ة من االتفاق�ات مع امجلا�ات الرتابیة، 

فهاذ ا�ال د�ل الثقافة، �ل�س�بة  خصوصا ف� یتعلق �سد النقص احلاصل
هناك وا�د العمل تدرجيي ف� یتعلق ٕ��داث هاذ الفضاءات الثقاف�ة، 

مركز ثقايف �لقرب يف العامل القروي بناء �ىل مجمو�ة  30عند�  2019مزيانیة 
من االتفاق�ات مع امجلا�ات، و�سعى كذ� ٔ�ن �كون هناك اتفاق�ات مع 

خصوصا ف� یتعلق �لبناء م�ل وزارة ا�ا�لیة  بعض القطا�ات احلكوم�ة،
ووزارة الش�ب��ة والر�ضة، و�لتايل هناك وا�د العمل تدرجيي لت�اوز 

  .إال�راهات املرتبطة خصوصا ف� یتعلق �لعدا� ا�الیة يف جمال الثقافة
ال ميكن ٔ�ن �كون الثقافة �ارضة دون فضاءات ثقاف�ة دون مراكز 

ذه من أ�ولو�ت اليت �ش�تغل �لهيا وزارة الثقافة ثقاف�ة، و�لتايل ه
  . واالتصال

  .وشكرا

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

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

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

ال یلیق �لفعل الس�ید الوز�ر اك�ن جمهود، اك�ن جمهود يف حق�قة أ�مر 
الیوم مبجمتعنا، الیوم جممتع التواصل واملعرفة ا�يل من املفروض ٔ�ن املس�ٔ� 
الثقاف�ة جيب ٔ�ن �كون يف صلب اه�م ٔ�سايس د�ل ا�و� ول�س احلكومة 

  :د�ل أ�ش�یاء لٔ�سف قد تعوق هاذ ا�هود 3فقط، �� اك�ن 
د� ا�يل اكن ٔ�وال، الزلنا جنرت خملفات التدبري الس�یايس �لم�ال يف بال

يف وا�د الزمن تدبري وتیعترب ا�ال القروي، جمال انت�ايب فقط ا�يل �لیه 
 .وا�د احلصار معني

املس�ٔ� الثانیة، ٔ�نه الزلنا يف احلكومة ال نعري لوزارة الثقافة و�ور الثقافة 
  .أ�مهیة الكربى من �الل املزيانیة املرصودة لقطاع الثقافة

وزارة الثقافة واحلكومة ل�س مطلو� مهنا ٔ�ن تقوم املس�ٔ� الثالثة، ٔ�نه 
�لك يشء، ولكن مطلوب مهنا ٔ�ن تضع إالسرتاتیجیة، ٔ�ن تضع ا�ططات، 
ٔ�ن �رشك �يق الفا�لني يف التصورات ا�يل ممكن، كذ� اك�ن دور ٔ�سايس 
�لجام�ات الرتابیة ا�يل من املفروض ٔ�ن الثقافة �كون جزء ٔ�سايس من اهلم 

  .ةالیويم �لثقاف
كذ� ٔ�عتقد ٔ�ن الیوم واح�ا يف ٕاطار اجلهویة املوسعة ويف ٕاطار 
الالمتركز ا�يل الیوم ٔ�صبح واقع، من املفروض ٔ�نه فهاذ �خ�صاصات ا�يل 
�ادي متيش �لجهات ومتيش لٔ�قالمي �كون هاذ الثقافة �ارضة، لٔ�سف 

قاش الشدید الیوم، اك�ن ٕا�داد�ت كثرية الیوم يف ا�ال القروي واك�ن ن
الیوم، واك�ن جممتع مدين ا�يل �ش�یط يف ا�ال القروي، من املفروض ٔ�نه يف 
ٕاطار اتفاق�ات الرشاكة ا�يل تد�رها وزارة الثقافة ٔ�و امجلا�ات الرتابیة ٔ�نه 

  . ٔ�نه �م �دا )Créneau(�ش�تغلو �ىل هاذ 
لٔ�سف �يق ثقاف�نا الیوم يف بالد� تعترب ا�ال القروي مبنطق ٔ�ولویة 

لتعلمي، أ�ولویة �لص�ة، ونرتك الثقافة ٔ�ولویة �نویة، و�لتايل الیوم هاذ � 
املنطق مل یعد قامئا ومل یعد ساملا، الثقافة ٔ�ولویة ٔ�ساس�یة، ٔ�ننا الیوم يف 
جممتع مف�وح �ىل العامل، وال ميكن ٔ�ن نرتك إال�سان القروي �ارج �ه�م 

  .ين بطبیعة احلالامجلاعي د�ل املغاربة، ا�يل هو اه�م �و
  .وشكرا لمك

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

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

  :واالتصال الثقافةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شار� وشكرا الس�ید املس 

طبعا نتقامس نفس أ�فاكر، وزارة الثقافة �ش�تغل �ىل الثقافة ويه 
��ر�ة أ�وىل، البد ٔ�ن �كون ٔ�مام جممتع املعرفة، و�سعى قطاع اسرتاتیجي 

من �الل خمطط معيل وتنف�ذي لوزارة الثقافة، �یف ميكن �لثقافة ٔ�ن 
�سامه يف ا�منو �ق�صادي د�ل الب�؟ هذا من أ�ولو�ت، واح�ا بدینا يف 

  . هاذ إالجراءات
عا املوارد حلد ا�ٓن اش�تغلنا �ىل الصندوق الوطين �لعمل الثقايف، طب

املالیة د�لو ارتفعت �شلك �ول، انطالقا من وا�د ا�مو�ة من إالجراءات 
والتدابري ا�يل اختذ�ها، وميكن نقول لمك وا�د الرمق ٔ�ن يف ظرف مخسة 

ملیون درمه ا�يل  80ٔ�شهر املوارد املالیة د�ل هاذ الصندوق وصلت تقریبا 
ملیون درمه،  15الس�نة  ما اكن�ش كت�اوز يف الس�نوات املاضیة، طی�

وهذا لكو �ادي مييش ��ر�ة أ�وىل ٕاىل هاذ ا�ال د�ل الفضاءات الثقاف�ة 
خصوصا يف العامل القروي، هناك خصاص يف مجمو�ة من امجلا�ات احلرضیة، 
ولكن كذ� ٔ�عطینا ٔ�ولویة �لعامل القروي، �عتبار ٔ�ن الثقافة جيب ٔ�ن �كون 
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  . �ارضة كذ� يف العامل القروي
وال ميكن ٔ�ن نؤسس ملر�كزات الثقافة دون فضاءات ثقاف�ة، ال ميكن 
ٔ�ن منارس الثقافة دون فضاءات ثقاف�ة، طبعا هناك مجمو�ة من الرشااكت مع 
مجمو�ة من امجلا�ات الرتابیة سواء اجلهات، جمالس العامالت وأ�قالمي 

�د وامجلا�ات احلرضیة والقرویة، ولكن كذ� �سعى كذ� يف ٕاطار وا
إالسرتاجتیة مع وزارة الرتبیة الوطنیة یعين جتهزي بعض أ�قسام �ملك�بات 

  .دا�ل إال�داد�ت والثانو�ت، خصوصا يف العامل القروي
  .شكرا

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

وموضو�ه ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الشؤون العامة واحلاكمة، 
النقص يف حصة زا�ورة من ا�ق�ق املدمع، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 
من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضيل الس�یدة 

  .املس�شارة

  :معريي فاطمةاملس�شارة الس�یدة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 -، كام تعلمون �ة در�ةكهنرض يف القطاع د�ل ا�ق�ق املدمع
  . �ف�اللت، �ة فقرية �اصة ٕاقلمي زا�ورة، ٕاقلمي فقري �دا

  . %13، الفقر يف ٕاقلمي زا�ورة 2014يف إالحصائیات 
الس�ید الوز�ر، تنطلب م�مك �زید� يف احلصص د�ل ا�ق�ق املدمع 

 4ٔ�شهر،  3ٕالقلمي زا�ورة، اك�ن الناس ا�يل ما ت�س�تافدوش �ىل مدة 
دأ�رس،  �3ن الناس ا�يل ما ت�س�تافدوش هنائیا، تیكون يف ا�ار ٔ�شهر، اك

أ�ش�اص، تتعطیه  10ما ت�س�تافد �ري خشص الوا�د، تیجمعو يف ا�ار 
تطیح  �10یلو مقسومة �ىل  50لعرشة ٔ�ش�اص،  �یلو 50اخل�شة د�ل 

  .غرام 50يف ا�هنار 
املدمع،  وتنطلب م�مك، الس�ید الوز�ر، �زید� يف احلصص د�ل ا�ق�ق

  :بغیت �رجع �لغة أ�مازیغیة، وا�د شویة
الس�ید الوز�ر، الندغور نفخمتي �اكل أ�رمالت ٕاذالیامتات نداتدونت 
املوزع ٕالغون �سن ا�راري �راط ا�راري، داتونت املوزع ٕا�س ٕاالغور 

ا�سوالغ بطو�ر  2019ٔ�شهر، �الك القرن  3م�صف�ت اخل�شة �ىل مدة 
  .ٔ�و�زوغرافن
  ز�ر،الس�ید الو 

ٔ�دیغون الطلب ٔ�تفعلمیات املراق�ة ٕاذ توزیع ا�ق�ق املدمع ذي ٕاقلمي 
زا�ورة ادایتوزاع املصل�ة الشخصیة ذاتیمكیاد املسؤولیة ٕا�ن��ادم 

جام�ة ٕاقلمي  �25كرماست س�منردون ٔ�ردس��غراب، ٔ�رد�س�رشاق ٕاب��دا�، 
جام�ة تالك العامل القروي، ت��ست م�طقة ج�لیة،  23زا�ورة، 

دهنا�كرفسن، داد�كون الطلب ٔ��زندزاید احلصص نوارد، ورتيل الب��ة ان
التحتیة، ٔ�وريل ما خيدممندن، ٔ�وريل املعامل، �ل�س�بة لٔ�رمالت 

  .�غام�راختدم�ت
  .� دیغون الطلب الس�ید الوز�ر و� �س�ناكن املسؤولیة ٔ�س�ت�دم جبدیة

ق�ق وشكرا �لمواطنني د�ل زا�ورة ٔ��س�تحقان ا�سزنایدن احلصص ا�
  .املدمع

  .شكرا

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

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

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

ٕارشان، هاتني شوف ها �س�تغ  5راري، د �5ري اس��زیغت اتفهمتين 
 3زا�ورة ها�س�نایداود، ٔ�یت عطا هاتصاغرو، فغي زا�ورة مشات ٕا�ون 

، 7320، تزين�ت غور 5080ق�طار، الیوسف�ة غور  12095ٔ�شهر غور 
، �ري مافاتی��ت هاتورئ 7770، �زة 2960، تطوان 8460ت��غري 

حلقا�س�ت ٔ�تن��طاود �ش�یدروس�نا ٔ�نغااك ٔ�یت ماز�ر�ك هاتیدروس، هام ا
  .ویناغ ٔ�یناغ ٕاال املغرب هاك ٕادیدروس

ٕاذن �ري �ش نقول ٔ�ن توزیع �اء �ىل معایري اكنت مصاوبة حشال 
هذا، ا�ٓن خصنا نت�اوزو هاذ اليش ٔ�ن اك�ن م�طقة م�ال، دورا ف�ه غين 
وفقري، ذاك الغين ت�س�تافد حبال الفقري، خصنا منش�یو �لفقراء ن�شان، وهاذ 

شاء هللا، �ادي جيي يف ٕاطار هاذ الس�ل ا�يل �اي ٕان شاء  اليش، ٕان
  .هللا

ٔ�ما هاذ اليش ا�يل تند�رو دروك ال السكر املواد املدمعة لكها ما عندها 
ال ساس وال راس، ٔ�ن هاذ اليش ما ت�س�تافد م�وش هاذ الناس فعال، 
هاذ اليش �ون ت�س�تافد م�و �ري ا�يل ت�س�تاحقوه رمبا یوصلهم احلق، ولكن 
واش ما تتلقا�ش يف السوق ٔ��ریناغ الفقراء لك�یتفاي السوق، خت�ش�ت 

  .الي السوق

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

  .� اللكمة الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب، تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة معريي
  الس�ید الوز�ر،

غ ا�ساكين زا�ورة اكدادیتفام�ك السوق ٔ�كتنار�س املراق�انون، ٕاما ٔ�ینا
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�یلو  50دوراز�يك، �مكي ٕاال العرشة الناس مازیتاكت؟ ما �سكرغ اخل�شة 
غرام �اكتني املعاشة، الس�ید الوز�ر، ٔ��ملسؤولیاغ  50ما دیتاغیان؟ 

  .ت��ود�غ ما يش �كني، سوى � �راقب أ�سواق، �راقب املوز�ني
  .وشكرا

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

  .للكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�با

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

��رات �رود، و�ن��وفان تتزن�زاي السوق ٔ�نفات �س�تا��ش�ت 
ٕاق�اغی�س، فا�ن مييش، و� د�ز�زان ٔ��ور املمنوع، ممنوع اتزي�ز، ممنوع البیع 

قاواه يف السوق و�سك�و، هذا م�كر ا�يل، سكت م�كر، د�لو، ممنوع، وتل
  .راه لكنا مسوؤولني ما يش تنقول ما يش مسؤول

املواطن حىت هو مسؤول ٕاىل شاف هاذ اليش هاذ املنكر وسا�ت 
�لیه والربملاين مايش �وز�ر حىت ٔ�� �رملاين حبا� حىت هو مسؤول، حىت 

لنا اح�ا نتصلو �لعام� راه اح�ا نتعاونو وال قولوها  �لعام�هو یغوت، ویتصل 
الش اكینة واش زعام الوز�ر �ادي حييض �  5757مساد�ن، اك�ن ا�منرة 

السوق لكه، راه �ادي نتعاونو لكنا امس�نعاوان غیف اخلري ا�ریت ودوهو 
  .�ایت ایالن

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

�لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الوظیفة العموم�ة، وموضو�ه تق�مي ون��قل 
السا�ة إالضاف�ة �لمملكة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع 

  .الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س

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

�ة ٕاال ٔ�ن العمل هبا ٔ��ن عن �لل �بري اعمتد املغرب نظام السا�ة إالضاف 
يف نظام السا�ة البیولوج�ة نظرا لعواقهبا الوخمية �ىل حصة إال�سان �ىل 
املدى الطویل، رمغ اق�صادها يف الطاقة و�سهیلها �لمعامالت الت�اریة مع 

  . ا�ول أ�وربیة
�ة الس�ید الوز�ر احملرتم، هل ٔ�نمت �ازمون �ىل ٕا�ادة النظر يف ٕالغاء السا

  إالضاف�ة والعودة ٕاىل السا�ة البیولوج�ة ملا فهيا من إالجيابیات؟ 
  .وشكرا

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

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

الس�ید محمد بنعبد القادر الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :ٕ�صالح إالدارة و�لوظیفة العموم�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل تفضلمك هباذ السؤال ا�يل �ادي 

  .حتيي ٕاماكنیة لتقدمي بعض التوضی�ات هباذ اخلصوص
ٔ�وال، �اولت ٔ�ن ٔ�فهم ج�دا ما املقصود �لعودة ٕاىل السا�ة البیولوج�ة، 

یولوج�ة ٔ�نه يف هاذ املوضوع اح�ا تنضطرو نوحضو املفاهمي، ال تو�د سا�ة ب 
مرجعیة، اكینة سا�ة قانونیة �لمملكة نذا�رو فهيا، زید� فهيا نقصنا فهيا، 
الصالح�ات التدبريیة القانون، لكن سا�ة بیولوج�ة مرجعیة �اصنا �رجعوها 
ما اكیناش، سا�ة بیولوج�ة راه خشصیة وف�ویة �ىل حسب املهن اك�ن ا�يل 

ال تو�د سا�ة بیولوج�ة يه تی�دم ��لیل، اك�ن ا�يل تی�دم ��هنار، ٕاذن 
  .مرجعیة، هاذي أ�وىل

النقطة الثانیة ولهذا هاذي فرصة طیبة �ش من �الل الس�ید 
املس�شار احملرتم نطم�ٔن الرٔ�ي العام الوطين �ىل ٔ�ن، ٔ�ن اك�ن �دیث كثري 

ضطرا�ت النوم والص�ة، ال تو�د ٔ�یة إ مؤخرا تیرتكز �ىل اجلانب د�ل 
دق�قة مضافة �ىل التوق�ت  60یعين ) GMT+1(�القة بني ما یعرف ب 

الرمسي وبني اضطرا�ت النوم، ال تو�د ٔ�ي، مايش يف املغرب، يف مجیع 
  .ا�ول ا�يل �ذات هاذ القرار

التغیري فني تیكون � ا�ٓ�ر الصحي فني تیكون؟ يف املرور ٕاىل 
التوق�ت الصیفي یعين يف ا�ول ا�يل تتعمتد التوق�ت املزدوج وتتعمل 

وي وتتد�ر الصیفي يف مارس يف ذاك املرور تیكون �ٓ�ر حصي، الش�ت
 4ٔ��م  3حصیح، لك�ه حمصور ما بني حسب أ�خصائیني یومني حىت من 

ٔ��م، هاذیك السا�ة البیولوج�ة هنا تد�ل، الشخيص، الناس ا�يل دارو 
سا�ة،  24سا�ة،  48ٔ�سفار طوی� وصلو ٔ�قطار معینة وقع هلم اضطراب 

  .مؤمترات واش�تغلو �ادي �داومن بعد حرضو 
ٕاذن �ضطراب یرتتب عن �دم �س�تقرار، ٔ�ما اع�د التوق�ت 
الصیفي �ىل ا�وام و�ك�ف�ة مس�تقرة، فل�س � ٔ�ي �ٓ�ر وهذا من الناح�ة 
العلمیة وهذا ما ٔ�كدته ا�راسة اليت اعمتدهتا الوزارة واليت �ادي نعلنو �لهيا 

  .قریبا
  .س�ید املس�شارشكرا ال 

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

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

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  . ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

ٕاال ٔ�ن هذا املوضوع �س�متد ٔ�مهیته من اه�م اكفة رشاحئ ا�متع به نظرة 
هئم، و�س�ب ا�ٓ�ر لت�ٔثريه املبارش �ىل املوظفني والتالم�ذ ؤ��اهتم و�ٓ�
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  . السلبیة اليت س�ب��ه السا�ة إالضاف�ة
لقد ٔ��لنمت الس�ید الوز�ر ٔ�ن القرار اس��د ٕاىل دراسة ٔ�جنزهتا وزار�مك 
رمغ ٔ��مك مل �كشفوا بعد عن نتاجئها وقریبا كام قلمت ممكن نطلعو �لهيا، اليت 

 قد ی��ظرها الیوم لك املغاربة م�ذ مارس املايض وهو التارخي ا�ي كنمت
ٔ�كدمت ٔ�نه مو�د ٕال�الن نتاجئ هذه ا�راسة اليت یقوم هبا ٕا�دى ماكتب 

س�نوات من تغیري السا�ة  5ا�راسات والهادفة ٕاىل تق�مي حصی� جتربة 
القانونیة ٕ�ضافة سا�ة �ىل التوق�ت القانوين �لمملكة �الل الفرتة الصیف�ة 

  . والعدول عهنا �الل شهر رمضان
عبث املرتبطة بتغیري السا�ة ما وا�ه تالم�ذ ولعل من ٔ�مه مظاهر، ال 

الس�نة أ�وىل �اكلور� �الل اج�یازمه �م��ان اجلهوي هنایة أ�س�بوع 
املنرصم وبدایة هذا أ�س�بوع، ح�ث اج�ازوا اخ�بار الیوم أ�ول بتوق�ت 

  . والیوم الثاين بتوق�ت مغا�ر، ما �لق �هيم �ا� من �رتباك هلم ؤ�رسمه
وز�ر يف الوقت ا�ي حسم أ�وربیون ف�ه موقفهم يف ٕالغاء الس�ید ال

التوق�ت الصیفي الزال املغاربة یرتق�ون إال�الن عن هذه ا�راسة لترب�ر 
موقف احلكومة، �لام ٔ�ن �دد من ا�ول ٔ�وقفت العمل بنظام السا�ة 

دا نٕاك�سل إالضاف�ة، ؤ�خص ���ر هنا روس�یا و�ر�یا ومجمو�ة من ا�ول 
  .رج�تنيوالصني وا�ٔ 

ٕاذا اكن مرشوع ا�راسة �روم ٕاىل ٕاجناز اس�تطالع رٔ�ي املعنیني بتغیري 
السا�ة القانونیة وٕاجراء دراسة مقارنة ل�سلیط الضوء �ىل الت�ارب أ�ج�بیة 
يف هذا ا�ال، وكذا اقرتاح خمتلف الس��اریوهات املمك�ة املتعلقة �لسا�ة 

ا�ططات اخلاصة بتفعیلها  القانونیة املمكن اع�دها �ملغرب مع وضع
وموا�بة تزنیلها، فٕان ما �روج خبصوص نتاجئ هذه ا�راسة ٔ�هنا ٔ�ظهرت ٔ�ن 

من املس�تطلعني �ٓراؤمه �رفضون تغیري التوق�ت �دة مرات يف  68%
الس�نة، و�لتايل وجب التعاطي اجلاد مع هذه املعطیات و�س�ت�ابة 

  . م البیولو�ملطالب املغاربة املرشو�ة يف احلفاظ �ىل توازهن
  .وشكرا

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

  . لمك اللكمة الس�ید الوز�ر، يف �دود الوقت املتبقي

�ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :و�لوظیفة العموم�ة

لك ما تفضلمت به يف تعق�بمك، الس�ید املس�شار احملرتم، �اطئ متاما، 
حتاد أ�ورويب مل یلغي التوق�ت الصیفي، حنن حلد ا�ٓن ال نعرف عن ٔ�ي �

يشء نت�دث، �حتاد أ�ورويب ٔ�لغى ازدواج�ة التوق�ت وهو ما مقنا به 
�لضبط يف املرسوم، اح�ا لغینا التوق�ت املزدوج، �حتاد أ�وريب �غي 

خمت ال خيص مييش لالس�تقرار ٕاما الش�توي وهو ما نفع�، وهذا أ�مر ليك �ٔ 
  . وزارة ٕاصالح إالدارة، هذا ش�ٔن خيص احلكومة �لك مكو�هتا

   .املس�شار احملرتم، شكرا الس�ید

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

والسؤال الثاين موضو�ه إالشهاد �ىل مطابقة �سخ الو�ئق ٔ�صولها، 
  .حيفظه اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك، تفضل اليس

  :حيفظه �منبارك الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

يف ٕاطار ت�س�یط املساطر إالداریة وحتسني اخلدمات العموم�ة الزال 
املواطنون ی��ظرون تفعیل مسطرة التصدیق �ىل �سخ الو�ئق ومطابقهتا 

الس�ید الوز�ر عن التدابري  صولها من طرف إالدارات املس�تق��، �سائلمك�ٔ 
  املت�ذة لتفعیل هذا إالجراء؟
  .وشكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

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

ح إالدارة الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صال
  :و�لوظیفة العموم�ة

شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل تفضلمك هبذا السؤال وا�يل اس�ت�ٔ�ر 
  .�اله�م د�ل السادة ممثيل أ�مة

ٔ�شهر بعد �شك�ل هذه احلكومة اكن ٔ�ول مرسوم ا�يل �ید�ل  5فعال 
م مضن التدابري د�ل ت�س�یط املساطر ورفع املعا�ة عن املواطنني هو املرسو 

املتعلق بتوس�یع صالح�ة إالشهاد �ىل مطابقة �سخ الو�ئق ٔ�صولها، توس�یع 
هذه الصالح�ة ٕاىل �يق ٕادارات ا�و� واملؤسسات العموم�ة ولك املرافق 

  . ٔ�و الهیئات امللكفة �ملرفق العام
م�ارشة بعد اختاذ هذا إالجراء هذا، مقنا يف الوزارة ب��ظمي یوم حتس�يس 

ٔ�صدر� دلیال لٕالشهاد �ىل مطابقة ال�سخ ٔ�صولها ودورات �كوی��ة و 
وراسلنا مجیع الوزراء ملوافاتنا ب�ٔسامء املوظفني ونواهبم الساهر�ن �ىل هذه 

  . املصل�ة د�ل إالشهاد �ىل مطابقة ال�سخ لٔ�صول
لك�نا بعد فرتة وحىت بعد امل�شور د�ل الس�ید رئ�س احلكومة �لتن��ه 

ٔ�ت تصلنا بعض أ�صداء ا�يل تتقول ٔ�نه بعض برضورة تنف�ذ هذا إالجراء بد
إالدارات يف بعض أ�قالمي وبعض املناطق رمبا مل تعر ٔ�ي اه�م لهذه اخلدمة 

  .ا�يل كتندرج يف ٕاطار حتسني �القة إالدارة �ملرتفقني
ويف هذا الصدد، مقنا ٕ�صدار بیان فهاذ الوزارة وحتملنا مسؤولی��ا 

�د مشا ليش ٕادارة معنیة �ٕالشهاد �ىل و�هبنا املواطنني ٕاىل ٔ�ن ٔ�ي وا



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

22 

 )2019 یونیو 11( 1440 شوال 7

املطابقة ؤ�فادته ب�ٔهنا ال تو�د لها مصل�ة يف هذا الش�ٔن، فعلیه ٔ�ن �راسل 
إالدارة يف مس�تو�ت املسؤولیة ٔ�و وس�یط اململكة ٔ�و البوابة الوطنیة 

  . �3737لشاك�ت ٔ�و الرمق د�ل التوج�ه ا�يل عند� فإالدارة د�ل 
ة فعلهيم موافاتنا �ٔ�س�ئ� الك�ابیة اليت تصلح ٔ�ما �ل�س�بة ملمثيل أ�م

لهذا أ�مر، ٔ�یة ٕادارة معنیة ال توفر، تقول لنا شكون يه هاذ إالدارة ليك 
نت�ذ، �لام ب�ٔن هذا املوضوع بدا ت��قلص ٔ�ن إالجراءات املك�فة ا�يل مقنا هبا 

ال امحلد � راه تعممت �ىل �ل إالدارات املغربیة، ٕاذا �قة يش ٕادارة حب
ا�يل قال الس�ید الوز�ر ق�ل قلیل ما �لینا ٕاال نتعاونو ولكن نقولو شكون 
يه إالدارة املعنیة �ش ما یوقعش وا�د النوع د�ل التعممي، واح�ا ��س�مترو 
يف الیقظة حىت یمت تعممي هاذ اخلدمة ا�يل كتد�ل يف ت�س�یط إالجراءات 

  .ورفع املعا�ة �ىل املواطنني
  .شكرا

 : لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

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

تفا�ال مع جوا�مك واس�تحضارا �لعراق�ل والصعو�ت اليت یعرفها تزنیل 
�ىل مطابقة  املتعلق بت�دید �یف�ة إالشهاد 2.17.410املرسوم رمق وتنف�ذ 
و�ئق ٔ�صولها، نود يف الفریق احلريك التطرق ٕاىل مجمو�ة من �سخ ال

  :املالحظات و�قرتا�ات نربزها كام یيل
ٔ�وال، �س�ل لٔ�سف ت�ٔخر وبطء يف تنف�ذ ٔ�حاكم املرسوم ا�ي خرج 

 5/2019، رمغ ٕاصدار مرسوم رئ�س احلكومة 2017ٕاىل �زي الوجود س�نة 
یئات املعنیة �ىل اختاذ اكفة ا�ي حيث إالدارات واملؤسسات العموم�ة واله 

التدابري وإالجراءات املناس�بة �متكني املرتفقني من �س�تفادة من �دمات 
  .إالشهاد �ىل مطابقة �سخ الو�ئق ٔ�صولها

�نیا، الس�ید الوز�ر ٔ�كدمت يف م�اس�بات �دة �ىل ف�ح ٔ�وراش �مة 
ٕاجراءات �س�هتدف حتسني ٔ�داء إالدارة املغربیة وضامن جناعهتا، �رب بلورة 

هتم ت�س�یط املساطر إالداریة وجعل املرتفق يف صلب املرفق العام طبقا 
�لتوجهيات امللك�ة السام�ة، خصوصا الواردة يف خطاب �ال� امل� محمد 
السادس نرصه هللا ؤ�یده مبناس�بة اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة يف ٔ�كتو�ر 

  . فق العام، وجعل إالدارة إاللكرتونیة �ٓلیة �مة لتطو�ر املر 2016
لكن الس�ید الوز�ر احملرتم ن�ساءل �یف س�متك�ون من تزنیل هذه 
أ�وراش املهمة ؤ�نمت جعزمت عن تطبیق ورش إالشهاد �ىل مطابقة ال�سخ 

  .لٔ�صول ا�ي یتطلب فقط اخنراط إالدارات واملؤسسات العموم�ة املعنیة
صلون هبا �لثا، الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�مام تعدد الشاك�ت اليت تتو 

واملتعلقة بعدم توفر �دمة إالشهاد �ىل مطابقة ال�سخ ٔ�صولها �ى بعض 

إالدارات ؤ�مام ٕاشاكلیات �ك�د املرتفقني مشقة السفر من مدن ٔ�خرى 
  . �لحصول �ىل �دمة إالشهاد، وما �� من �ٓ�ر سلبیة �ىل املقاوالت

ه إالشاكلیة يف فٕاننا نتطلع يف الفریق احلريك ٕاىل التعجیل ٕ�جياد �ل لهذ
ٔ�قرب ا�ٓ�ال، �اصة وحنن مق�لون �ىل �م��ا�ت إالشهادیة و�ىل فرتة 
اج�یاز �ٓالف الطلبة �لمبار�ت، فضال عن قرب انطالق معلیة عودة اجلالیة 
املغربیة املقمية �خلارج اليت تقيض عطلهتا الس�نویة يف التنقل بني إالدارات، 

ن �دم تنف�ذ هذا إالجراء جيعل مجیع ٔ�ضف ٕاىل ذ� الس�ید الوز�ر احملرتم �ٔ 
  .املرتفقني یتجهون حنو امجلا�ات واملقاطعات

 : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

الس�ید الوز�ر لمك اللكمة �لرد �ىل التعق�ب يف ٕاطار ما تبقى من 
  .الوقت، تفضل

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

  .كرا الس�ید املس�شار احملرتمش
�یف ميكن ٔ�ن حتمكوا �ىل احلكومة �لعجز، خصوصا ٔ��مك من الفریق 

د�ل  300 - 200 -100د�ل أ��لبیة، والعجز یق�يض ٔ�نك تقدم �ىل أ�قل 
 �ش نقدرو نوصلو لهاذ املس�ٔ� د�ل إالشهادإالدارات ا�يل ما �یطبقوش 

  .العجز
دارة والوظیفة العموم�ة، اكن عند� هاذ الصباح يف وزارة ٕاصالح االٕ 

ثالث رؤساء يف ا�لس أ��ىل �لحسا�ت مع ممثيل اكفة إالدارات 
والقطا�ات الوزاریة، من ٔ��ل عرض التقر�ر دا�لس أ��ىل �لحسا�ت، 

  .وتقامسه �اصة يف ما یتعلق �ٕالدارة إاللكرتونیة
  .�لحكومة ق�ل �دة ٔ��م قدم�ا مرشوع قانون إالدارة إاللكرتونیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكر الوز�ر املنتدب �ىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة
ون��قل �لسؤال التايل، مو�ه لك�ابة ا�و� امللكفة �لتمنیة القرویة، 
وموضو�ه، جمهود املندوبیة السام�ة �لمیاه والغا�ت وحماربة التصحر من 

غابوي الوطين وتطو�ره، اللكمة ٔ��د السادة ٔ��ل احملافظة �ىل الرصید ال
املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة ل�سط السؤال، تفضل الس�ید 

  .املس�شار

  :سعید السعدويناملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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  الس�ید اكتب ا�و� احملرتم،
ن الغا�ت وطنیا �لتلف والتدمري، ٕاما �س�ب تتعرض هك�ارات م

احلرائق ٔ�و �عتداءات املادیة ٔ�و الرعي، مما هيدد الرصید الغابوي الوطين، 
  .ویؤدي ٕاىل تقلصه واحنساره، الس�� مع ضعف �رامج ال�ش�ري والت�دیب

�ا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن جمهود املندوبیة السام�ة يف 
الرصید الغابوي وتطو�ره وتنویعه واس�تحضارا لت�د�ت احملافظة �ىل 

  التغريات املناخ�ة و�ح�باس احلراري؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و�، لٕال�ابة �ىل السؤال

، اكتب ا�و� �ى وز�ر الفال�ة والصید البحري ٔ�و�يلالس�ید محو 
  :التمنیة القرویة واملیاه والغا�ت ملكفا �لتمنیة القرویة واملیاه والغا�تو 

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

يف احلق�قة احلفاظ �ىل النظم الغابویة هو يشء معقد، �اصنا نعرفها، 
ضغط م�ا�، ضغط �رشي ا�يل �یجعل ٔ�ن : اك�ن ضغط من جوانب �دة

اك خمططات �دة قامت هبا إالدارة د�ل املیاه العمل شاق، ولكن هن
والغا�ت، وهاذ ا�ططات فهيا اجلانب أ�سايس د�لها هو احلفاظ �ىل هاذ 

  .النظم الغابویة
ٔ�وال العقار الغابوي حتدیده و�رقميه، هاذ املس�ٔ� تقدمت كثري، مث كذ� 

 هك�ارات يف لك س�نة، 5000اك�ن ال�ش�ري، ال�ش�ري �م، مايش قلیل 
وكذ� هناك احلفاظ �ىل املاء ب�ش�ري كذ� أ�ما�ن ا�يل تتطلب ذ� 

  .واحلفاظ �ىل املاء والسدود املتوا�دة يف اخنفاض هاذ املناطق اجلبلیة
اح�ا ا�ٓن �اص �كون وا�د التغیري �م، واح�ا يف املرا�ل أ��رية 

ز بصدد ٕا�داد وا�د إالسرتاجتیة �ابویة �دیدة، ٔ�ساسها، ٔ�وال، يه �ر�ك
�ىل م�ادئ �مة ويه ٔ�وال ال�شارك مع الساكنة ا�يل الساكنة ذات حق 
�نتفاع، وكذ� الساكنة ا�اورة �لغا�ت، و�ا�ة ٔ�خرى ز�دة �ىل 
احلفاظ ا�يل كتقوم به إالدارة د�ل املیاه والغا�ت، اك�ن بطبیعة احلال 

ت يف ٔ�ربع ٔ�لف حمرض د�ل ا�الفا 60املسائل الزجریة، ميكن نقول لمك ٔ�ن 
س�نوات أ��رية، ولكن اح�ا� يف املس�تق�ل هاذ الغابة هاذي �اصها �كون 
م�دان وجمال لالس��ر، مايش و�ا حتافظ حىت تعیا، �یف قلت لمك 
الضغط د�ل الساكن والضغط د�ل املناخ �یجعل ٔ�ن تقلیص الغابة �مييش 

د�ل املنتوج تدرجيي، ولكن ٕاىل رجعهنا �لم�ال د�ل �س��ر والتمثني 
واملسامهة اجلادة اح�ا كنقومو بتعاونیات كذ� ومجعیات يف هذا إالطار 
هذا �ش ميكن لنا �سا�دو� وك�سا�دومه كذ� �ش ميكن هلم �شار�و يف 
احلفاظ �ىل هذا املوروث الطبیعي املهم وأ�سايس واحلیوي يف ما خيص 

  .إال�كولوج�ا د�ل البالد �لك
  .شكرا

 :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

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

  :سعید السعدويناملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

من طبیعة احلال كام ٔ�رشت الغابة هو وا�د إالرث وطين، انتوما تتعرفو 
من مجموع الرصید د�ل الرتاب الوطين، املعدل ا�ويل  %8كمتثل وا�د 

، واح�ا ما تنقولوش ما تنطمعوش �يق الز�دة تنقولو �ري احلفاظ �ىل 20%
ما هو قامئ، ٔ�نت رشيت لوا�د ا�مو�ة النظم الغابویة، مشكورة م�دوبیة 
املیاه والغا�ت �ىل ا�هودات ا�يل ت��ذل، من مجلهتا هذه ا�ططات، ولكن 

   .اك�ن وا�د النقص �ول يف احلفاظ �ىل الرصید الغابوي
ٔ�وال الت�دید الغابوي هذا موضوع بو�دو حنتاج ٔ�ن حترض ٕاىل ا�لجنة 
ٔ�ن اك�ن ذوي احلقوق، اك�ن �س املصاحل د�ل الناس، اك�ن أ�رايض 
د�هلم ويف ٕاطار املقاربة ال�شار�یة ا�يل رشيت لها هذا موضوع بو�دو، 
و�خلصوص يف اجلنوب وم�اطق م�عددة ی��غي احلفاظ �ىل أ�مالك د�ل 

  .املس�تحقني واملس�تغلني
الغابة ٔ�یضا �سامه ال من الناح�ة الت�اریة وال من �ق�صادیة وال من 

د�ل إالشارات  3الناح�ة البی��ة والتوازن إال�كولو� والب�يئ، ولكن اك�ن 
كغا�ت ا�يل يه �امة و�مة ت�شريو يف اجلنوب لغابة أ�راكن املطلوب 

 �ی�شاكو م�و املواطنون والساكنة احلفاظ �لهيا من الرعي اجلا�ر ا�يل
ا�اورة، واك�ن الغابة يف الشامل ا�يل �ج�ثاث د�ل الهك�ارات د�ل 
أ�جشار من ٔ��ل زرع الق�ب الهندي، اكینة �ابة املعمورة ا�يل �دا الر�ط 
تقریبا بني الق�یطرة والر�ط ا�ٓن يه �ٓی� لوا�د الوضعیة اكرثیة، �متناو 

جشار د�لها �ادیة يف ٕاطار �مض�الل، وكنمتناو ٔ�ن اكنت �زورو متا ٔ�ن ا�ٔ 
ما  6من لك س�نة لشهر  2كتكون التد�ل د�ل املعاجلة تقریبا يف شهر 

  .اكی�ش تد�ل ملعاجلة بعض الطف�لیات ا�يل كتقيض �ىل ذوك أ�جشار
ٕاذن هذا احملور لكه د�ل الغابة هو وا�د املوضوع ا�يل هو م�شعب 

اجلهود، ٔ�یضا مجعیات ا�متع املدين ا�يل �ش�تغل مزید من  �متناو املزید من
ا�مع ٔ�ن ٔ�نت رشيت ٔ�ن �اصها تف�ح �س��رات وتف�ح، ولكن هادو بعدا 
الساكنة ا�يل اكینني يف أ�ما�ن ويف املواقع ا�اورة لهذه الغا�ت �اصهم 

لغابة تعطامه أ�ولویة ٔ�هنم ذوي احلقوق، ومن �الل امجلعیات ا�يل هتمت �
ویتعطاها ا�مع الاكيف، ؤ�یضا ما �ساوش هذوك املوظفني ا�يل ك�ش�تغلو 
من ٔ��ل امحلایة د�هلم ومن ٔ��ل احملافظة، و�متناو ٕان شاء هللا هذا امللف 

  .يف املس�تق�ل یؤ�ذ بعني �عتبار
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 :اجللسة رئ�سالس�ید 
 شكرا الس�ید املس�شار، و�شكر الس�ید اكتب ا�و� �ىل مسامهته يف هذه

  .اجللسة
ون��قل �لسؤال أ��ري يف �دول ٔ�عامل هذه اجللسة املو�ه لك�ابة ا�و� 
امللكفة �لتمنیة املس�تدامة، وموضو�ه س�یاسة احلكومة يف جمال تفعیل احلق 
يف ب��ة سلمية، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� 

  .واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار

  :السالم بلقشور عبد الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�سائل الس�یدة الوز�رة الیوم يف موضوع ٔ�قرته الوثیقة ا�س�توریة 
مؤخرا، ٔ�ال وهو الع�ش يف ب��ة سلمية يف وطننا، وهذا حق من احلقوق 

  .اجلدیدة �لجیل الثالث من حقوق إال�سان
لتفعیل  يف هذا إالطار �سائل الس�یدة الوز�رة عن التدابري اليت مقمت هبا

  .هذا احلق يف الع�ش بب��ة سلمية

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

  .اللكمة لمك الس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضيل

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

  .ار احملرتمشكرا الس�ید املس�ش
احلقوق اجلدیدة ا�يل يه احلق يف ب��ة سلمية، وهذا  ة�لفعل دسرت 

حق�قة مسار طویل ا�يل �رمج دینام�ة دولیة ك�رشف �لهيا �ال� امل� 
حفظه هللا �رؤیة م�برصة ا�يل جعلت ب�� یتصدر، ینخرط بدینام�ة يف 

 ٕالسرتاتیجیةا�ینام�ة ا�ولیة ا�يل ٔ�عطت دینام�ة وطنیة مؤطرة الیوم �
  .الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة �ىل �دة ٔ�بعاد وكذ� مس�تو�ت

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد السالم بلقشور
  . شكرا الس�ید الرئ�س مرة ٔ�خرى

ن لكيش خبري، زعام أ�مور اجلواب يف احلق�قة �ن يل �د خمترص و�ٔ 
مز�نة إالسرتاتیجیة توضعت، الب��ة سلمية حقق�ا أ�هداف املتو�اة، خبري 
و�ىل �ري، یعين ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن یقال غریب اجلواب د�لمك الس�یدة 
الوز�رة يف الوقت ا�يل اح�ا كنا تن�س�ناو ٔ��مك �ادي توصلو لنا املشاریع ا�يل 

�س�توري القوي ا�يل عندو مرجعیة قانونیة مقتو هبا اس�ت�ابة لهاذ احلق ا
  .�مة �دا يف بالد�

وهنا غنبغي �كون معودي �ش نتلكم �ىل املشالك ا�يل تتعرف الب��ة 
يف بالد� ٕاىل �دود الیوم، م�ذ بدایة أ�لف�ة ق�ل حىت من الوثیقة 

 2005الثالثة سطر �ر�مج يف بدایة ٔ�عتقد يف  ا�س�توریة من بدایة أ�لف�ة
 ...ما بني الوزارة امللكفة �لب��ة ووزارة ا�ا�لیة حول الرب�مج  2006 وال

  .%80يف بالد� وا�يل اكن يف �ر�مج �ٓنذاك ٔ�نه �ادي نقدرو نوصلو ل
�لمواطنني، شكرا لمك الس�ید احلاج حنن يف سؤال م�ارش �ىل الهواء (

  .)وا�رتامايت وتقد�ري � الس�ید الرئ�س احملرتم
ايل، الوقت مير، �زتیدين وا�د يش شویة الس�ید ٔ�س�متر يف وضع سؤ (

راه عز�ز �يل احلاج وق�دوم د�لنا ورمغ ذ� ٔ��ر ان��ايه ما . الرئ�س
  ).متلكش وحتیة �الیة �ليس احلاج

فكذ� الرب�مج د�ل تطهري السائل والرب�مج كذ� د�ل النفا�ت 
 �ر�مج يف ٔ�فق املزنلیة واملطارح واملشالك ا�يل تتعوقها، اكن عند� كذ�

كذ� �لتغلب �ىل هاذ املطارح، رمغ ذ�  %�80ادي �كونو  2020
هناك مطارح عشوائیة ٕاىل �دود الیوم واك�ن تعرثات �برية �ىل مس�توى 
ا�هنوض �لقطاع الب�يئ، ٔ�عرف ٔ�نه معمك مجمو�ة من املتد�لني معمك يف 

ره واكینة نوع من القطاع ا�يل هام �البا تیكونو جام�ات حملیة و�ات ٕاىل �ٓخ
الصعوبة، ولكن �س�ل ٔ�ن هناك ت�ٔ�ري �بري �دا، رمغ توصلمك مبجمو�ة من 

، ولكن رمغ )ٕاذا حص القول (املسا�دات من دول ٔ�ج�بیة صدیقة �لب��ة 
أ��ري، ورمغ ) COP22(ذ� فهناك تعرث �بري و�بري �دا رمغ اح�ضاننا ل 

مس�تاء �دا �ىل الوترية الثق�� ٔ�ننا هنلل �اله�م �لب��ة يف بالد� ولك�نا 
�دا يف تنف�ذ مشاریع م�علقة �لب��ة، �هیك عن النفا�ت الطبیة والصعوبة 
وا�اطر د�لها ا�يل تنلقاوها الیوم مع كذ� مع النفا�ت املزنلیة، �هیك 

  .واملشالك د�لها ٕاىل �ٓخره �ىل النفا�ت الصناعیة
عايل الس�یدة الوز�رة ٔ��مك فلهذا بغیناك يف التعق�ب ٕاىل تفضلتو م

تطم�ٔنو� يف هذا ا�ال وما تتلكم�ش معنا ٕ�سرتاتیجیات، بقدر ما �لكمي 
  . القریبة املدى �دا واملشاریعمعنا ب�ٔرقام 

  .وشكرا

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

  .� اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
كنت ٔ�متىن ٔ�ن تتلكم ب�ٔرقام واملؤرشات دون ذ�ر ال�م الفضفاض، ٕاىل 
بغیيت نتلكمو جنیو �لجنة وانتوما ٔ�یضا يف ٕاماك�مك ٔ�ن تنظمو جلنة �مة 

  .ل�ست هناك، ل�س هناك ٔ�ي ت�ٔ�رياس�تطالعیة �ش �لكمو �حلق�قة ٔ�ن 
�لیوم �ٕالضافة  �2017لعكس الرب�مج الوطين لتطهري السائل من 
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حمطة معاجلة ا�يل �ادي  80حمطة معاجلة الیوم يف طور أ�شغال  147ل
  ).mètre cube(ت�ٔمن �لمغاربة ٕا�ادة اس�تعامل املیاه العادمة �ملالیني من 

ا�د التحول نوعي، الیوم ٔ�� كزنور یتعلق بتدبري النفا�ت اك�ن و  ف�
س�نة �سد الیوم،  40ت�متىن متش�یو �زورو بو�دور املطرح د�لها عندو 

مركز ٔ��دث �ملغرب ٕاما أ�شغال  19ومركز لبين مالل، خ�یفرة، طن�ة، 
�ٕالضافة �لمؤطر إالسرتاتیجیة  ت ٔ�و الصفقات يه يف طور �نطالقانطلق

واعمتدها س�ید� يف ٔ�ول جملس  ٔ�طلقها الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة ا�يل
  .وزاري

الیوم تتعرف حصی� �ىل مس�توى خمطط ٔ�فقي �ىل مس�توى خمططات 
قطاعیة، ٔ�� مس�تعدة جني �لجنة ونتذا�رو، ومس�تعدة ٔ�یضا ٔ�ن نتفا�ل مع 
ٔ�ي وس�ی� رقابیة من ٔ��ل ٔ�ن نتقدم يف هاذ الورش ا�يل الیوم ما عندوش 

عندو �القة �ملواطن م�ارشة، ٔ�ن ت��علق  �القة يف املفهوم الس�یايس ولكن
بصحته، ت��علق �لشغل، ت��علق مبوارد ٔ�ساس�یة لوالها ملا ميكن ٔ�ن �كون 
�لحیاة ٔ�ن �كون �یتعلق �ملاء، ت��علق �لتايل اح�ا تتحمكنا هاذ الرؤیة د�ل 
املوارد ��كولوج�ة �لموارد الطبیعیة، �یفاش ميكن ٔ�ننا منش�یو و�س�مثرو 

اللكفة د�ل التدهور الب�يئ ا�يل يه �لفعل ا�راسة ا�يل در�ها  ونقلصو
  .من الناجت الوطين اخلام 3.4ملیار یعين  33وصلت ل 

الیوم اح�ا تنقلصو هبا برب�جمني �دید�ن الس�ید املس�شار، لعلممك رمبا 
انتوما ما تطلعوش حىت �ىل املادة اليت تصلمك، اك�ن الرب�مج الوطين جلودة 

هاذ العام، املنتدب أ�ممي دار جودة الهواء �رافعة، وٕان شاء هللا،  الهواء
مرح�ا �مك راه اح�ا و�نا لمك ا�عوة �ش جتیو و�شار�و� وتعرفو  17هنار 

هاذ الرب�مج وتعرفو �لیه، وهذا امحلد �، اكن ٔ�یضا بفضل وا�د اجلهود 
 �س�تطاعهتا ند�رو �برية ا�يل دارهتا مؤسسة محمد السادس �لب��ة، ا�يل قدر�

  .هاذ الرب�مج
�ٕالضافة لوا�د الرب�مج �دید ا�يل هو الرب�مج الوطين ا�يل م�دمج 
لتطهري السائل، ٔ�ن �ادي �س�تعملو �ادي �س�مثرو ٕا�ادة اس�تعامل املیاه من 

  ..ٔ��ل ٔ�ن نصل ٕان شاء هللا �ش �رحبو املغاربة 

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

ا�هت�ى الوقت الس�یدة اكتبة ا�و�، و�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه 
  .اجللسة

  .ٔ�شكر امجلیع �ىل املسامهة
  .ورفعت اجللسة


