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 ).م2019 دج�رب 31(هـ 1441 جامدى أ�ولـــى 04 ثال�ءال : التارخي
  .لرئ�س ا�لساملس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع : الرئاسة
�ق�قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال دق�قة ومخس عرشةن اتساع : التوق�ت

  .الرابعة بعد الزوال
  .أ�س�ئ� الشفهیة �اقشةم : �دول أ�عامل

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

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
من ا�س�تور، ووفقا �لنظام ا�ا�يل  100الفصل  معال ب�ٔحاكم

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

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

  .�ال�توإ 
  .� اللكمة الس�ید أ�مني

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

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

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

  :ا�لس مشاریع القوانني التالیةنواب �ىل ٔ��ال جملس ال 
املتعلق ب��ف�ذ قانون املالیة  22.19مرشوع قانون التصف�ة رمق  -1

  ؛�2017لس�نة املالیة 
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة  32.19مرشوع قانون رمق  -2

بني اململكة املغربیة ومجهوریة لیبري� لتفادي  2019مارس  �25لر�ط يف 
لرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل وم�ع ا�هترب والغش �زدواج ا
 الرضیب�ني؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة يف جمال  33.19مرشوع قانون رمق  -3
، بني حكومة اململكة 2019مارس  25املال�ة الت�اریة املوقعة مبرا�ش يف 

 املغربیة وحكومة مجهوریة لیبري�؛

ىل االتفاق�ة املوقعة یوافق مبوج�ه � 34.19قانون رمق مرشوع  -4
بني اململكة املغربیة ومجهوریة البنني لتجنب  2019مارس  25مبرا�ش يف 

ائب �ىل ا��ل �ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان الرض �زدواج الرضیيب وم 
 تبادل؛امل تعاون ال ووضع قوا�د 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة �لتعاون  35.19مرشوع قانون رمق  -5
مارس  25ملدنیة والت�اریة وإالداریة، املوقعة مبرا�ش يف القضايئ يف املادة ا

 بني اململكة املغربیة ومجهوریة البنني؛ 2019
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن  36.19مرشوع قانون رمق  -6

بني  2019مارس  6التعاون الت�اري و�ق�صادي، املوقع �لر�ط يف 
 حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة رصبیا؛

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة �سلمي  37.19مرشوع قانون رمق  -7
بني اململكة املغربیة ومجهوریة  2019مارس  19ا�رمني املوقعة �لر�ط يف 

 رواندا؛
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة يف جمال  38.19مرشوع قانون رمق  -8

 2019مارس  19املسا�دة القضائیة يف املیدان اجلنايئ، املوقعة �لر�ط يف 
 بني اململكة املغربیة ومجهوریة رواندا؛

فاق �ش�ٔن یوافق مبوج�ه �ىل االت 42.19مرشوع قانون رمق  -9
مارس  25مسافر�ن والبضائع، املوقع مبرا�ش يف �ل النقل ا�ويل �رب طرق 

 بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة البنني؛ 2019
تفاق املوقع یوافق مبوج�ه �ىل اال 43.19مرشوع قانون رمق  - 10

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة  2019مارس  25مبرا�ش يف 
 لیرب�، �ش�ٔن ال�شجیع وامحلایة املتباد� لالس��رات؛

ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا رئاسة جملس املس�شار�ن ٕاىل 
 :، فه�ي اكلتايل2019دج�رب  �31ایة الثال�ء 

  سؤ�؛ �40دد أ�س�ئ� الشفهیة  -

 .سؤ� �51دد أ�س�ئ� الك�ابیة  -
ويف اخلتام ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ح�ط ا�لس املوقر ٔ�ننا س�نكون �ىل مو�د م�ارشة 
بعد هنایة هذه اجللسة مع �لسة �امة �رشیعیة، ختصص ��راسة 

 .والتصویت �ىل مرشوع قانوين تنظميي �اهز
  شكرا الس�ید الرئ�س،

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

ن ٔ�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، �لسؤال املو�ه لوز�ر ا�و� ٕاذ
امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع الربملان، حول دمع ٔ�رس املقاومة 

  .التجمع الوطين لٔ�حرار ؤ�عضاء ��ش التحر�ر �لفریق
  .تفضل
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  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
لعبت ٔ�رس املقاومة ؤ�عضاء ��ش التحر�ر دورا �بريا يف مقاومة 
املس�تعمر واس�تقالل البالد وٕا�ادة �منیهتا من �دید، لكن هناك مجمو�ة من 

  .تعاين �الیا من ظروف مادیة صعبة ٔ�رس هذه املقاومة
اليت س�تقومون هبا �مع هذه  الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه إالجراءات

  الف�ة وحتسني ٔ�وضاعها املادیة و�ج�عیة؟
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة �لس�ید وز�ر ا�و�

الرم�د وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع  املصطفىالس�ید 
  :الربملان

  .شكرا الس�ید الرئ�س
املقاومة ؤ�عضاء ��ش الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�ف�دمك ب�ٔن ٔ�رسة 

التحر�ر اكنت دامئا حمل عنایة مس�تحقة من ق�ل ا�و�، وقد تطلب ذ� 
�لكیف م�دوبیة سام�ة مبوضوعها مع حرص واحض �ىل العنایة �شؤون 
ٔ�فرادها، املندوبیة السام�ة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر اليت 

  :عطیات التالیةتتوىل إالرشاف �ىل شؤون هذه الف�ة ٔ�فادتنا �مل 
ٔ�وال، ٕان هذه الف�ة �ج�عیة �س�تف�د من العدید من التعویضات 
النقدیة واملنافع و�م�یازات املع�ش�یة، ومن ذ� مس�تحقات م��ة 

عضو، مراتب معاش العطب لفائدة  20773التعویض إالجاميل لفائدة 
  .عضو 25618

ح �دیدة �لتعویض �نیا، ٕان املندوبیة السام�ة تؤكد ٔ�هنا بصدد ختویل م�
إالجاميل لفائدة قدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر وذوي حقوق 
املتوفني ا��ن ساءت ٔ�حواهلم جراء تدين ٔ�و فقدان د�ل ٔ�و مصدر ��ش 

  .هذه الف�ة
�لثا، تؤدى م�ح التعویض إالجاميل ورواتب معاش العطب لفائدة ذوي 

  .ند وفاهتماحلقوق قدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر ع 
رابعا، لقد متت مراجعة قمية ومس�توى التعویضات النقدیة عن راتب 
معاش العطب لفائدة هذه الف�ة سواء تعلق أ�مر بقدماء املقاومني ؤ�عضاء 

  .��ش التحر�ر ٔ�و ٔ�رامل الشهداء واملتوفني مهنم
�امسا، لقد مت حتسني قمية النقطة العددیة املمنو�ة �ىل ٔ�ساسها 

وذ� بعد انرصام  2014ومت رصفها ابتداء من س�نة  %30 الراتب ب�س�بة
  .س�نة �ىل الز�دة أ��رية 16ٔ�كرث من 

سادسا، ٔ�فادت املندوبیة السام�ة ٔ�هنا تتحمل مسؤولیة متكني املعطوبني 
  .من هذه الف�ة من احلصول �ىل �ٓالت التعویض والتقومي

اء ��ش من قدماء املقاومني ؤ�عض 1706سابعا، ٔ�فادت املندوبیة ٔ�ن 
  .رخصة �لنقل العمويم 892التحر�ر وذوي حقوق املتوفني �س�تف�دون من 

رخصة س�یارة ٔ�جرة، ح�ث بلغ  �9119م�ا، لقد مت ختویل هذه الف�ة 
  .عضو �3027دد املس�تف�د�ن 

ٔ�عضاء م�متون ٕاىل هذه الف�ة من ام�یاز اس�تغالل  �203سعا، �س�تف�د 
سوق �رب  37ه وأ�سامك يف مربعات ٔ�سواق امجل� لبیع اخلرض والفواك

  .الرتاب الوطين
�ارشا، �س�تف�د قدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر وزو�اهتم 
ؤ�بناهئم وذوي حقوق املتوفني مهنم من م�ظومة الت�ٔمني الصحي إالج�اري 

من ٔ�بناء هذه الف�ة من  �952شقهيا أ�سايس والتمكیيل، طبعا �س�تف�د 
اق�صادیة صغرى وم�وسطة، ٕاضافة ٕاىل ٕامدادات مالیة ٕال�داث مشاریع 

مشاریع سكن، ٕاضافة ٕاىل واجب العزاء لفائدة أ�رامل والالحئة طوی� من 
املنح ؤ�شاكل ا�مع لهذه الف�ة العز�زة �ىل ا�و� �اكفة مكو�هتا واليت حتظى 

  .�ر�ایة �ال� امل�

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .تعق�باللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم �ل 

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

الس�ید الوز�ر احملرتم طرح هذا السؤال �اء ا�س�اما مع ق�اعتنا دا�ل 
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار برضورة �رتقاء مبس�توى ��ش أ�رس املعوزة 
ا�س�اما مع ا�هودات اليت تقوم هبا احلكومة يف حتسني مس�توى ��ش 

  .وما، والساكنة املعوزة هبدف الرفع من القدرة الرشائیةالساكنة مع
يف هذا إالطار سلط فریق�ا الضوء �ىل رشحية �مة تعاين الیوم يف 
مصت ويه ٔ�رس املقاومة ؤ�عضاء ��ش التحر�ر ا��ن مل �س�تف�دوا ال من 
امل�ٔذونیات وال من الرخص ٔ�و �ريها من �م�یازات اليت ٔ�عطیت يف وقت 

ه الیوم عندما صادق�ا �ىل ا�س�تور اجلدید، وا�ي قطع مع سابق، جتاوز�
  .الریع م�و�ا حنو ٕاقرار م�دٔ� �اكفؤ الفرص لاكفة املغربیات واملغاربة

جند ٔ�ن أ�رس ال زالت تتقاىض ٔ�جورا زهیدة یب��ون يف ٔ��واخ لٔ�سف 
ویف�قدون ٕاىل ٔ��سط الع�ش ا�ي یضمن الكرامة للك مواطن، م�ال الناس 

افر یعين رصا�ة راه كنحرض لك س�نة یعين �صاغرو، بو ني يف ا�يل ساكن
�ام �ىل هذه املعركة، ٕاال ٔ�ن  86افر، وراه فات �و يف ا��رى د�ل ب

هاذوك الناس، حىت امجلا�ات اليت ت�متي ٕاىل ج�ال صاغرو، �ري مؤه�، 
یعين مزال ذوك ا�ٔ�واخ ومزال ذوك اجلبال هام، هام، یعين رصا�ة اح�ا 

 500درمه ٔ�و ال  1000د�ل ) l’enveloppe(عطیومه مايش �ادي ن 
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اجلبني،  ، يشء یندى �)les retraités(�ٔ� أ�رس وال یعين فدرمه، اح�ا ك
یعين �ش �شوفو ذوك احلاالت یعين ا�يل ك�شوفها يف املناطق د�لنا 
و�اصة اجلبال یعين اجلنوب الرشيق واجلنوب ا�يل اكنو یعين �اربو 

  .%100ن یع�شون يف مس�توى یعين يف هتم�ش یعين املس�تعمر، وٕاىل ا�ٓ 
ٕاذن الس�ید الوز�ر احملرتم، كنطالبمك ٔ�ن ذوك الناس، یعين ا�يل �اربو 
و�اربو املس�تعمر �رشاسة ویعين التارخي یعید نفسه، ٔ��مك تعطیو ٔ�مهیة ٔ�كرث 

  .لهذه الف�ة املهمشة
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

ا�ا�لیة، حول مو�ات الربد القارس  ون��قل ٕاىل قطاع �ٓخر، قطاع
اليت تعرفها املناطق اجلبلیة، والسؤال �لفریق �س�تقاليل، اليس احلسن، 

  .تفضل

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

  السادة الوزراء،
  ،زماليئ أ�عزاء
  الس�ید الوز�ر،

طات كام تعلمون یتعرض ساكن املناطق اجلبلیة اليت تعرف ال�ساق
الثلجیة لك س�نة من مو�ات الربد القارس والثلوج، مما جيعل العدید من 

  .الساكن يف عز� �مة
�ا، �سائلمك الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري وإالجراءات إالس��اق�ة 
املت�ذة من ق�ل احلكومة ملوا�ة عز� ساكنة املناطق اجلبلیة �اصة �الل 

  مومس الربد؟
  .شكرا

  :ةاجللسالس�ید رئ�س 
اللكمة �لس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة، �ش ٕا�اوب �ىل 

  .السؤال

  :الس�ید نور ا��ن بوطیب، الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 دٔ�بت وزارة ا�ا�لیة وبت�س�یق مع لك القطا�ات الوزاریة املعنیة �ىل
ٕا�داد خمطط وطين س�نوي، شامل، ملوا�ة �ٓ�ر السلبیة ملوا�ة مو�ة 

 10الربد �شلك م�تظم ووفق مهنجیة �شار�یة مع خمتلف املتد�لني م�ذ 
  .س�نوات

، فٕان ا�طط الوطين 2020-2019وخبصوص املومس الش�توي احلايل 

 ٕاقل�، 27جام�ة �رابیة �رب  232دوار �بعة ل 1753هذه الس�نة �س�هتدف 
  .ٔ�لف �سمة 736و�ساكنة تقدر 

  : ویمت تزنیل ا�طط الوطين �رب إالجراءات التالیة

ت��ع تطور الوضع �ىل املس�توى املیداين من طرف ا�ل�ان إالقلميیة  -
  �لیقظة؛

حتس�س املواطنات واملواطنني ٔ��ذ احلیطة والتفا�ل إالجيايب مع  -
 ال�رشات إالنذاریة اليت یمت تعمميها �ىل ٔ�وسع نطاق؛

 ضامن ا�متو�ن العادي �لمناطق املعنیة �ملواد أ�ساس�یة الرضوریة؛ -

ٕاحصاء ال�ساء احلوامل �ىل صعید ا�واو�ر املعنیة مبو�ة الربد  -
والتكفل �ملق�الت مهنم �ىل الوالدة يف دور أ�مومة واملراكز الصحیة املعدة 

 .لهذا الغرض

ش�اص د�ل ا�ٔ  2400التكفل �ٔ�ش�اص بدون م�ٔوى، هاذ العام  -
 ا�يل مت التكفل هبم؛

 م�صة لزنول الطا�رات املروح�ة؛ 1162 �هتی -

 طن من حطب التدف�ة قصد توزیعها؛ 26000ختصیص  -

من أ�طر الطبیة وش�به الطبیة مضن �ر�مج ر�ا�  2481تعبئة  -
 �الل هذا املومس؛

 و�دة حصیة م�نق�؛ �745رجمة  -

 س�یارة ٕاسعاف؛ 465تعبئة  -

 ة ٕالزا�ة الثلوج؛�ٓلی 1480تعبئة ٔ�زید من  -

من سائقي ا�ٓلیات رهن إالشارة، و�رتقب التعاقد مع  1003وضع  -
 �ٓخر�ن؛ 272

 توفري وتعز�ز العلف املدمع �لامش�یة؛ -

 ؛�رممي وجتهزي مالجئ الثلوج ٕالیواء مس�تعميل الطرق -

 ال عز� هناك �كن مل الس�نة هاذ اجلوي، الرصد حمطات ش�بكة تعز�ز -
 اح�ا الثلج طاح ميل ٔ�نه عز�، حىت اك�ن ما �يق ا�هول، موا�ة وال �مة

 ..�ش تند�لو اح�ا راه العز� تتجرى وميل عز�، حىت جرى ما تن��عو
 ا�لجن مكو�ت اكفة مع �س�مترار جمندة واحمللیة إالقلميیة السلطات وتبقى

 تعبئة مع الالزمني واملسا�دة ا�مع ٔ�شاكل اكفة لتقدمي والت��ع �لیقظة إالقلميیة

 وممتلاكهتم املواطنني لسالمة ضام� �� الرضوریة والوسائل املوارد یعمج 

  .�لیمك والسالم

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

  .احلسن اليس التعق�ب ٕاطار يف لمك اللكمة
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  :سلیغوة احلسن الس�ید املس�شار
  .املعلومات هاذ �ىل الوز�ر الس�ید شكرا

 �س�تقاليل الفریق يف �مثن البد د�لمك، لسؤالا �ىل نعقب ما ق�ل ٔ�وال

 لهذه یو�هيا اليت الر�ایة �ىل هللا نرصه السادس محمد امل� �ال� حرص

 �لتضامن، اخلامس محمد مؤسسة جمهودات �شكر كام ،اجلبلیة املناطق

 والقوات املليك وا�رك امللك�ة املسل�ة قواتنا وجمهودات العموم�ة والسلطات

  .إالطار هذا يف املسا�دة
 لیل ج�ار بعمل یقومون ا��ن �س�ت��ائیة الشسا�ة عامل ن�ىس ال كام

 موضوع مايش هذا الوز�ر، الس�ید تعرفوهنا اليت الصعبة وضعیهتم رمغ وهنار

  .�ٓخر موضوع يف � نطرقو حناولو �ادي ولكن د�لنا،
 �ناك ب�ٔنه قولنالمكش وما واحض اكن د�لنا السؤال الوز�ر، الس�ید ٔ�وال

 ٕاجراءات ٕاطار يف احلكومة تقوم ماذا لمك قلنا �لسكن، �ل�س�بة عز�

 واحض اكن د�لنا والسؤال لالس�تعداد، ند�رو لنا ميكن ٔ�ش�نو یعين اس��اق�ة؟

  .إالطار هذا يف
 هناك ولكن املتد�لني، مجلیع �ل�س�بة ال هبا تیقومو اش�نو تنكروش ما

 3 يف �ري م�ال نعطیك و�ادي ،دا� ذ�رتو ا�يل 1700 هاذ من ا�واو�ر بعض
  .وم�دلت وم�سور، ٕافران، ٕاقلمي أ�قالمي، د�ل

 اك�ن نق�رص، حناول ا�واو�ر، وا�د نقول ما البد وهنا مل�سور �ل�س�بة

 زمت،ل� مجلا�ة التابعني بنع�ىس �ٓیت ودوار ٔ�رانیوم ودوار سعید ٔ�یت دوار

 �ك�شات دوارو  ٔ�غرم، ودوار القصايب �امعة عیاط ودوار بوسالم دوار

 اك�ن ،ةجحري  اك�ن بوز�ن، ٔ�یت اك�ن ٕالفران �ل�س�بة وزرت، مجلا�ة التابعة

 اك�ن عندك، ا�يل ا�واو�ر هاذ من نقلص تن�اول اك�ن زاط، اك�ن ٔ�مر�وز،

 تتعرفو ٔ�نفكو ق�ادة م�دلت يف اك�ن تفراوت، اك�ن �رشات، اك�ن تعر�شت

 متيش � �ميكن �یلومرت من الحش ٔ�نفكو بني وما م�دلت بني ما الوز�ر الس�ید

 يف متيش خصك ا�يل سا�ات من حشال �یلومرت، 200 هذاك اك�ن رمغ
  .هو ا�يل الوقت

 ذاك �كون اس��اق�ة، �كون �ش الوز�ر، الس�ید �لیمك تنقرتحو اح�ا

  .هللا شاء ٕان الثلج توقع ما ق�ل موجود�ن دا� �كونو تتعطیو ا�يل املعو�ت
 ا�ٓن هلم قراب �كونو املواين هاذ أ�قل �ىل خصهم املواطنني هاذ لهذا

  .�الیا

  :اجللسة رئ�س الس�ید
  .شكرا حسن، اليس

  .الوقت من لمك تبقى ف� الوز�ر الس�ید

  :�ى وز�ر ا�ا�لیة املنتدبالس�ید الوز�ر 
 د�ل بالصة 1162 املروح�ات د�ل بالیص تیكونو اكنت ما معر ما

 1500ب�ٔنه الطرق اجلبلیة كند�رو  فني�ار  رامك العز� خيص ف� املروح�ات،
ٔ�لف م�رتو لك �ام �اصها دار يف ج�ال  500لكم يف الس�نة، راه ملیون و

وعرة وصعیبة، والعز� مايش الیوم �اد �نت، راه د� ك�ساو وكنولیو عند� 
مس�توى �نتظارات د�ل املواطنني مفهومة، ولكن راه ميل كتكون ال�رشة 

  ..إالنذاریة مايش �اص

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

ن��قل �لسؤال الثاين، موضو�ه �منیة الكفاءات ال�رشیة �لجام�ات 
 .الرتابیة، لفریق أ�صا�، تفضل

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

  السادة الوزراء،
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
ترب الرٔ�س املال ال�رشي من الراك�ز أ�ساس�یة ٕالجناح مرشوع اجلهویة یع 

املتقدمة، �� �سائلمك الس�ید الوز�ر ما ا�ي قامت به احلكومة لتمنیة 
الكفاءات واملوارد ال�رشیة سواء �ل�س�بة �لمنتخبني احمللیني ٔ�و املوظفون 

  .�مجلا�ات الرتابیة واملصاحل الالممركزة، وشكرا

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
  .شكرا

 اللكمة �لس�ید الوز�ر،

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
هو  ،یعترب التكو�ن املس�متر من �خ�صاصات ا�اتیة �لجهات

يف  ة خصوصااخ�صاص �م �دا، واليت تقوم ف�ه الوزارة بدور املوا�ب
  :ا�االت التالیة

لتكو�ن املس�متر، ح�ث يف هذا � ٕا�داد وتفعیل التصاممي املد�ریة اجلهویة 
تصاممي وتفعیل الربامج املن��قة عهنا ف� ال �زال  10إالطار مت ٕاجناز واع�د 

تصم�ن يف طور إالجناز، تنظمي لقاءات حتس�س�یة ودورات �كوی��ة لفائدة 
، ويف هذا الصدد قامت وزارة ا�ا�لیة مبوا�بة الس�یدات والسادة املنتخبني

م�تخب  1274وی��ة لفائدة دورة �ك 59تنف�ذ تصاممي مد�ریة بت�ٔطري 
  ؛وم�تخبة

�لثا، التفا�ل مع احلاج�ات املعرب عهنا من طرف امجلا�ات الرتابیة يف 
 4346دورة �كوی��ة لفائدة  171م�دان التكو�ن، يف هذا الس�یاق مت ٕاجناز 

  ؛شاركم 
رابعا، مواص� ت�ٔهیل الفا�لني يف م�دان هندسة التكو�ن والهندسة 

  ؛البیداغوج�ة �ىل املس�توى الرتايب
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�امسا، ٕا�داث وتنظمي ٔ�سالك التكو�ن أ�سايس يف الهندسة املدنیة 
  ؛وال�س��ة وإال�داد الطبیعي

سادسا، تنف�ذ وت��ع �رامج ٔ�سالك اس�تكامل التكو�ن وإالدماج، وهذا 
 9امل �كو�ن مدراء املصاحل امجلاعیة، وقد مت ٕاجناز خيص س� اس�تك

مد�ر وس� اس�تكامل التكو�ن يف املیاد�ن  152ٔ�سالك اس�تفاد مهنا 
ٕاطار تقين وس� اس�تكامل التكو�ن يف املالیة  568التق�یة، وقد مشلت 

مس�تف�د يف م�دان  195ٕاطار مايل و 242احمللیة واحلا� املدنیة ومشلت 
  .احلا� املدنیة

ذا �خ�صاص ا�يل هو اخ�صاص ذايت د�ل اجلهة توا�به الوزارة وه
واك�ن وا�د التجربة �حجة ا�يل اكنت دارت حشال هادي يف �ة مرا�ش 

ها، ٔ�نه امجلا�ات الرتابیة و يه دار املنتخب وا�يل كن�اولو د� نعمم
دارة والالمركزیة واجلهویة املتقدمة ما �ادي �زید القدام ٕاال ٕاذا اكنت عند� إ 

  .شكرا الس�ید الرئ�س. حملیة وٕادارة �ویة فا��

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

 .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب

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

شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم، �ىل إال�ابة د�لمك �ىل طرح هذا 
ا�ا�لیة �ىل عرض السؤال، ٔ�وال الس�ید الوز�ر احملرتم ك�شكرو وزارة 

  .املناظرة اجلهویة أ�وىل ب�ٔاكد�ر رمغ ٔ�ن هذا دور رئ�س احلكومة
الس�ید الوز�ر احملرتم، حنن نت��ع االتفاق�ة اليت مت مع النقا�ت يف ٕاطار 
احلوار القطاعي وهذا معل �م و�متىن ٔ�ن یقوم به �يق الوزراء، الس�ید 

خ�صاصات ا�يل �ادي متنح لها الوز�ر احملرتم، كتعرفو اجلهویة املتقدمة و�
وهنا� وا�د ا�مو�ة د�ل املوظفون بعض أ�طر هنا يف الر�ط ا�يل هام 
ممركز�ن هنا� �ادي ی��قلو من بعد �لجهات يف اململكة، اح�ا� تنطلبو م�مك 
�ىل ٔ�ساس ��ذو بعني �عتبار هاد الناس هادو، �ىل ٔ�ساس الناس 

وا�د ا�مو�ة د�ل اجلهات راه �ادي  مس�تقرة هنا، وميل �ادي ی��قلو
یتطرح هلم مشلك هنا �اصهم إال�سان �شوف احللول �ش �ادي ميل 

  .ی��قلو ما �كونوش عندمه مشالك تیع�شوها �ىل مس�توى أ�رس د�هلم
تعلمون ٔ�ن موظفوا امجلا�ات الرتابیة یقومون مبهام  الس�ید الوز�ر احملرتم،

تعرفو الس�ید الوز�ر احملرتم، ا�ور ا�يل تتقوم م�عددة ؤ�ح�ا� معقدة، انتوما ت 
به امجلا�ات احمللیة يف ٕاطار س�یاسة القرب وتقریب إالدارة من املواطن، 
واملواطن دامئا یلتجئ ٕاىل امجلا�ات الرتابیة، هنا ت�شوفو بعض املوظفون 
د�ل امجلا�ات احمللیة ما ت�س�تفدوش من بعض �م�یازات حبال ا�يل 

ملوظفون يف قطا�ات ٔ�خرى، ٔ�ح�ا تنطلبو حىت هام هاذ ت�س�تافدو بعض ا
الناس هاذو �س�تافدو من ا�مع ا�يل ت�س�تافدو م�و بعض املوظفون يف 

  . ٔ�ما�ن ٔ�خرى
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�ل�س�بة �لموظفون د�ل امجلا�ات احمللیة وخصوصا يف قسم التعمري، 
الف�ة هاذو، ٔ�ن��ا تتعرف هنا� اك�ن وا�د الغیاب د�ل التكو�ن املس�متر لهاذ 

إالشاكلیات ا�يل مطرو�ة، املوظفون د�ل الواكالت احلرضیة ت�س�تافدو من 
بعض التكوینات، وهنا تنطلبو حىت هام �كونو ت�س�تافدو من هاذ التكو�ن 
�ش �كون املوا�بة و�كونو ماش�یني بنفس الوترية ا�يل ماش�یني هبا املوظفون 

أ�خرى، ٔ�� ٔ�عطیت �ري �ىل س��ل  يف وا�د ا�مو�ة د�ل القطا�ات
  .املثال

�ل�س�بة �لمصادقة �ىل الو�ئق وأ�عامل امللوثة وبعض املوظفون خصهم 
حىت هام �س�تافدو، ٔ�ح�ا دامئا تنقولو �س�تفادة �ش �كون لهذا، غیاب 

وحنن الیوم يف  2001مؤسسة أ�عامل �ج�عیة �لموظفني، اكن اتفاق يف 
خترج ٕاىل �زي الوجود، غیاب نظام ٔ�سايس والزال مل  2019س�نة 

�لموظفني رمغ ٔ�ن هذا النظام س�ی�ل العدید من املشالك وس��ظم 
  .التخصصات إالداریة والعملیة �لموظفون

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى � من وقت ٕاذا ٔ�ردمت يف ذ�

  :نتدب �ى وز�ر ا�ا�لیةالس�ید الوز�ر امل 
ما �مكن لیاش نتطرق للك ما قال الس�ید املس�شار احملرتم، ن�ٔ�ذ �ري 
نقطة، قلت غیاب التكو�ن املس�متر يف م�دان التعمري، هاذ النقطة �ادي 
ن�ٔ�ذها، ٕان شاء هللا، ندرسها و�كون، ٕان شاء هللا، وا�د الس� يف هذا 

  .املیدان ملوظفي م�دان التعمري
مؤسسة أ�عامل �ج�عیة، القانون راه يف الربملان، هاذي ما ف�ا خيص 

اتفاق مع  2007، ٔ�� وقعت مكد�ر امجلا�ات احمللیة يف 2001يش من 
النقا�ت لكها �ش �كون هذاك التفعیل د�ل ذاك القانون، ولكن شویة 

  .د�ل الوقت، د� راه القانون راه عندمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لنفس الفریق احملرتم، موضو�ه اجلبا�ت احمللیة، تفضلالسؤال الثالث 

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

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

  الس�ید الوز�ر،
اعتبارا ٔ�مهیة اجلبا�ت احمللیة يف النظام اجلبايئ الوطين، ونظرا 
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ام اجلبايئ احمليل والنواقص اليت تعرتي حاكم�ه، �لتعق�دات اليت تطبع النظ
املتعلق �جلبا�ت احمللیة،  47.60قانون س�نة �ىل دخول  12وبعد مرور 

الزالت مع أ�سف، مردودیة هذه اجلبا�ت ضعیفة ويف تناقص، مما جيعلنا 
  ن�ساءل عن أ�س�باب احلق�ق�ة لهذه الوضعیة؟

  ؟القانوين فهل الس�ب �رجع ٕاىل ضعف إالطار -

  ٔ�م �رجع لعدم ق�ام املسؤولني �ىل التحصیل بدورمه كام �رام؟ -
�� �سائلمك الس�ید الوز�ر، حول ما س�تقومون به ٕالصالح اجلبا�ت 

  احمللیة، ٔ��ذا بعني �عتبار التطور ا�ي یعرفه مسلسل اجلهویة املتقدمة؟
  .وشكرا

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

  :�ى وز�ر ا�ا�لیة باملنتدالس�ید الوز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
املنظومة اجلبائیة �لجام�ات الرتابیة جوا� �ىل سؤالمك، عرفت فعال 

، وا�ي هيدف 47.06وذ� بصدور القانون رمق  2007ٕاصال�ا هاما س�نة 
لیني من �طالع مبسؤولیاهتم ��ر�ة أ�وىل ٕاىل متكني السادة املنتخبني احمل 

ها، بغیة حتق�ق ل  اكم� يف جمال تطو�ر املوارد اجلبائیة وضامن تدبري عقالين
وا�راسات ا�يل قامت هبا وزارة ا�ا�لیة �ش�ٔن تعبئة ، اس�تقاللها املايل

القدرات اجلبائیة بی�ت ب�ٔنه امجلا�ات الرتابیة تتوفر �ىل مادة ج�ائیة اكم� 
ميكن �س�تفادة مهنا �لوسائل املتا�ة وبتحسني طرق تدبري و�ري مس�تغ�، 

  .الش�ٔن اجلبايئ احمليل
وح�ث ٔ�ن هذه الوزارة تعترب تعبئة املوارد اجلبائیة �لجام�ات الرتابیة من 
ٔ�مه الرها�ت اليت ی��غي �س�هبا يف ٕاطار مسلسل اجلهویة املتقدمة، فقد 

  :التدابري التالیةوضعت مضن ٔ�ولو�هتا واه�ماهتا، إالجراءات و 
اع�د هیلكة �دیدة لٕالدارة اجلبائیة احمللیة، تضم مصل�ة الو�اء  - 1

 .واملناز�ات ومصل�ة التحصیل ومصل�ة املراق�ة
دمع املوارد ال�رشیة �لكفاءات الرضوریة وت�ين �رامج �كوی��ة هتم   - 2

ات لك ا�االت لفائدة أ�طر وأ�عوان العاملني يف املصاحل اجلبائیة �لجام�
الرتابیة، �ادي خنلقو وا�د الس� د�ل املالیة احمللیة �اود �ين �ش جندو 

 ..هذاك املوظفني ا�يل اكنو مشاو �لتقا�د وال
العمل �ىل ٕاجياد الس�بل الكف�� بتحفزي املوظفني وأ�عوان امللكفني  - 3

  .بتدبري اجلبا�ت احمللیة
ربط التدرجيي الت�س�یق مع مصاحل اخلزینة العامة �لمملكة من ٔ��ل ال - 4

�ىل غرار ما ) GIR(�لجام�ات الرتابیة ملنظومة التدبري املندمج �لمداخ�ل 
  ).GID(مت الق�ام به �ل�س�بة م�ظومة التدبري املندمج �لنفقات 

ٕالصالح قانون  ولٕالشارة فٕان هذه الوزارة بصدد ٕا�داد مرشوع

ابیة من اجلبا�ت احمللیة وفق مقاربة �شار�یة �روم متكني امجلا�ات الرت 
م�ظومة مالیة وج�ائیة ٔ�كرث جنا�ة مع أ��ذ بعني �عتبار توصیات املناظرة 

  .الوطنیة الثالثة �لجبا�ت

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

  :احلو املربوح الس�یداملس�شار 
  .الوز�ر الس�ید شكرا

نصلحو القانون �ش نعاودو نا ن��ظر �ش حتیلو �لینا مرشوع �س�ل ٔ�ن 
ٕان شاء هللا هاذ املنظومة، موا�بة ملا تعرفه بالد� من هاذ ا�ینام�ة ا�يل 
كتخص اجلهویة املتقدمة وال�رسیع د�ل الوترية د�لها وكذ� مسامهة يف 

  .ا�منوذج التمنوي اجلدید املرتقب
بعض العناو�ن، الس�ید الوز�ر، �متىن �كونو عناو�ن �ش �كون نقاش 

  .یبو لنا هاذ القانونٕان شاء ميل �ادي جت 
البد هذا العنوان أ�ول من ٕاصالح معیق �لجبا�ت احمللیة وضامن 
�خلصوص انتقائ�هتا التامة مع املنظومة اجلبائیة الوطنیة، هذه ا�ٓن ما �یناش 

  .�لتقائیة الاكف�ة ما بني الرضائب
�نیا، وهذا �م �دا، ٕا�ادة النظر يف التوطني الرتايب �لرضیبة بصفة 

امة، وربط جزء مهنا مبداخ�ل اجلهات، �لرثوات اليت ختلقها دا�ل نفوذها �
الرتايب، ونعطیمك املعادن كمنوذج و�ادي نتطرق �هيا من بعد ٕاىل اك�ن 

  .الوقت
عنوان �ٓخر، وهو ٕاصالح و�كو�ن، ٔ�وال، التكو�ن د�ل أ�طر د�ل 

ف� خيص امجلا�ات احمللیة ؤ�رشتو �هيا الس�ید الوز�ر، ولكن �ري اكيف 
  .الرضائب احمللیة

، وتعطات 2007رجو�ا ٕاىل املنامج، الس�ید الوز�ر، اكن قانون يف 
�لجهات ا�الس اجلهویة �ش حتدد الرسوم، صدق�ا د� الن���ة ٔ�ن نفس 

  .املعدن �ی�ٔدي رسوم خمتلفة من �ة ٕاىل ٔ�خرى، هذا ٕاشاكل �بري
من هاذ الرسوم  ملنجمي ا�يل من املفروض ٔ�نه �س�تافدا�نیا، احملیط 

�ف�اللت اليت ٔ��متي ٕا�هيا،  -هاذ، مك�س�تفد مهنا حىت �ا�ة، وعندك در�ة 
وماك�ن  وصلو تقریبا وا�د ملیار يف العام، و�ید�ل يف املزيانیة د�ل اجلهة،

  .ملنجمياحىت يش �ٓ�ر �ىل احملیط 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�باللكمة �لس� 

  :املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة الوز�رالس�ید 
  .الرئ�س الس�ید شكرا
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فعال إالصالح خصو �كون هناك إاللتقائیة �مة مع اجلبا�ت الوطنیة، 
ما ميك�ش �كون ٕاصالح، �� ذاك اليش �الش اكنت وا�د العمل 

لكن يف انتظار هاذ إالصالح مع وزارة املالیة ومد�ریة الرضائب، و  مشرتك
س�نني، عند� وا�د  5ٔ�نه املناظرة خرجت ب�ٔنه إالصالح �ادي �كون �ىل 

إالصالح ا�يل وا�د وا�يل �ادي مييش يف ٕاطار املالمئة والتحیني مع القوانني 
خصنا ند�رو املالمئة والتحیني،  2007التنظميیة ٔ�نه القانون د�ل 

ٕاصالح جزيئ راه تقریبا اح�ا �ادي والت�س�یط، وبعض التوضی�ات، هذا 
جنیبوه ولكن إالصالح العمیق هو هذا ا�يل قليت خصو �كون، خصها 
�كون مالمئة ما �كو�ش يش وا�د �دام �ىل الرضیبة د�ل العقار ووا�د 

  .�دام �ىل الرضیبة د�ل الرشاكت

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

م، ویتعلق مبرشوع ا�طط الوطين السؤال الرابع لنفس الفریق احملرت 
  .التوجهي�ي ٕال�ادة هیلكة وتوزیع ٔ�سواق امجل� �لخرض والفواكه

  :احلب�ب �ن الطالب الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني
امجل�؟  �سائلمك الس�ید الوز�ر �ىل ٔ�مه التدابري املت�ذة لهیلكة ٔ�سواق

  .وشكرا

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

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید املس�شار احملرتم،
ٔ�سواق امجل� والفواكه يه جتهزيات معوم�ة جامعیة �مة، یمت ٕا�دا�ا 

ة وفق مق�ضیات القانون واخ�یار ٔ�مناط تدبريها من طرف ا�الس امجلاعی
املتعلق �مجلا�ات، كام ميكن لفا�لني �ٓخر�ن من القطاع  113.14التنظميي 

العام ٔ�و القطاع اخلاص ٕا�داث وتدبري هذه املرافق، �ري ٔ�ن هذه أ�سواق 
سوقا تعرف مجمو�ة من �خ�الالت يف جمال التنظمي  38واليت یبلغ �ددها 

عكس سلبا �ىل ا�ور املنوط هبا، �اصة والتدبري و�ٓلیات �ش�تغال، مما ین
�ىل مس�توى اخلدمات اليت جيب توفريها �لمنت�ني والت�ار واملس�هتلكني 

  .�ىل �د سواء
ولت�اوز هذه املعیقات یمت �الیا حتیني معطیات ا�طط الوطين 
التوجهي�ي ٔ�سواق امجل� �لخرض والفواكه �رشاكة مع القطا�ات احلكوم�ة 

ة والفال�ة و�لطبع ا�ا�لیة، ٔ�نه اكنت بدات خمطط املعنیة، ويه الت�ار 
، ٔ�ظن ب�ٔنه هاذ الس�نة كنمتىن �ش �12ة، ودا� رجعت 16توجهي�ي �ىل 

�كون س�نة مفصالیة �ش خنرجو بوا�د التصور ٔ�نه هذاك سوق امجل� 
تیكون عندو ٕاما جمال وطين وال جمال �وي وال جمال ٔ�قل من �وي، 

عیدو الهیلكة د�ل هاذ الش�بكة الوطنیة ٔ�سواق امجل� و�ملوازاة ٔ�نه خصنا ن 
  .واخلرض والفواكه، ومت العرصنة د�ل التدبري د�هلم

و�ملوازاة مع ذ�، س�مت جتمیع مجیع النصوص القانونیة املتعلقة ب�ٔسواق 
امجل� وتق�ني وحتدید املعایري واملواصفات اليت جيب ا�رتا�ا عند ٕا�داث 

س�توى الربجمة ٔ�و إالجناز وتطو�ر ٔ�مناط التدبري، لك سوق، سواء �ىل م 
ولٕالشارة ف�مت �الیا ٕاجناز سوق �دید �مجل� �اص �خلرض والفواكه �ىل 
مس�توى مدینة الر�ط وكام یمت إال�داد ٕالجناز ٔ�سواق منوذج�ة �لخرض 
والفواكه من اجلیل اجلدید �ىل مس�توى لك من �ة فاس مك�اس، و�ة 

  .الرشق
  .شكرا

  :رئ�س اجللسةالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة لمك �لتعق�ب

  :احلب�ب �ن الطالب الس�یداملس�شار 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ املعطیات الهامة، ٕاال ٔ�نه رمغ احلصی� 
إالجيابیة �طط املغرب أ�خرض تبقى ٕاشاكلیة ال�سویق والتمثني من ٔ�مه 

السوق  الت�د�ت اليت یوا�ه القطاع الفال�، ویبقى ٕاصالح وتنظمي
ا�ا�يل من ٔ�مه انتظارات الفال�ني لضامن �مثني و�سویق املنتو�ات يف 
ٔ�حسن الظروف وكذ� لتطو�ر سالسل إالنتاج، ویبقى مد�ل هاذ 

  :إالصالح هو هیلكة ٔ�سواق امجل� وذ� من �الل ما یيل
تعبئة فضاءات م�دجمة لتمثني املنتو�ات الفالح�ة، تتوفر �ىل الب��ة  - 1

وریة و�ىل التجهزيات أ�ساس�یة �لتخز�ن و�لعرض و�لتربید التحتیة الرض 
و�لتلف�ف لضامن احلفاظ �ىل اجلودة وسالمة املنتو�ات وكذ� �متتیع 
املس�هت� املغريب من نفس الضام�ت اليت �متتع هبا و�س�تف�د مهنا مق�ين 

  املنتو�ات الوطنیة �ارج البالد؛
ارها من �الل احلد من كرثة ٕا�ادة �عتبار لهذه املرافق وتفعیل ٔ�دو  - 2

املتد�لني وتعدد الوسطاء واملضاربني، الف�ة املس�تف�دة من الوضعیة احلالیة 
والف�ة املتحمكة يف حتدید أ�مثنة هبذه أ�سواق ول�س العرض والطلب مما 

 4ٔ��ر سلبا �ىل الفالح واملس�هت� ا�ي یق�ين هذه املنتو�ات الفالح�ة 
  قوها الفال�ة؛أ�ضعاف �ش سو  5أ�ضعاف و

ا�يل  %7.24احلد من �زدواج الرضیيب د�ل الرمس احمليل د�ل  - 3
تی�لصو الفال�ة رمغ ٔ�ن القطاع مرضب، ومتاش�یا مع توصیات املناظرة 
الثالثة حول اجلبا�ت وٕاقرار رمس یوازي اخلدمات املقدمة يف هذه أ�سواق 

طاع العام والقطاع مع تدبري و�س�یري هذا املرافق يف ٕاطار رشاكة بني الق
اخلاص ا�ي یتوفر �ىل ا�ٓلیات واملهنیة الرضوریة لتدبري هذه املرافق 
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ٕال�ادة �عتبار ٕا�هيا وٕار�اع الثقة �ى الفال�ني وجعلها ٔ�كرث ولو�ا 
�لفال�ني ا��ن قاطعوها وكذ� ضامن ولوج اخلرض والفواكه �شلك م�تظم 

  .و�ملهنیة الرضوریة
  .وشكرا

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
ال ميك�ين ٕاال ٔ�ن ٔ��ون م�فقا معمك ٔ�نه فعال إالصالح �اصو �كون 
�یت�ه �ش �كون عند� سوق امجل� د�ل اخلرض والفواكه مس�تغ� بطریقة 

اع، وىل القانون عقالنیة يف ٕاطار رشاكت �منیة حملیة وال رشاكة بني القط
التنظميي احلايل ك�سمح هبذه القضیة هذه، �ىل عكس القانون ا�يل ق�ل 
ا�يل اكن، ٔ�نه يف هذا املیدان وال يف �دد من املیاد�ن ا�يل تی�ٔدي لوا�د 
��زالق هو كرثة الوسطاء، و�اص �كون عندي املنتج و�كون عندي 

هاذ اجلوج، وا�د املنصة ا�يل اكن، ومهنا �اص ا�لو��س��ك بني 
وا�لو��س��ك الصغري بني هذیك البالد واملدن، هذا هو املبتغى د�ل 

 les nouvelles)ٔ�نه و�اص �س�تعامل د�ل التق�یات د�ل .. هاذ
technologies de l’information)  ا�يل �ا�سهل �ش هذاك  يه

  .الفالح ی��ع م�ارشة و�هتىن من هادوك الوسطاء
  .شكرا

  :ةالس�ید رئ�س اجللس
وا�ٓن سؤال من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل حول وضعیة 

  .مس�ت�ديم قطاع النقل، تفضل الس�ید الرئ�س

  :م�ارك الصادي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمني،
یعرف قطاع النقل احلرضي �دة مشالك م�علقة �خلدمات 

لسؤال ومدینة الق�یطرة تع�ش ٔ�زمة �انقة و�ملس�ت�دمني، وحنن نطرح هذا ا
دج�رب املواطنني واملواطنات والعامل  22يف النقل، ح�ث ٔ�نه یوم أ��د 

ٔ��م  10اس�تفاقوا �ىل غیاب �م �لنقل العمويم، والیوم املدینة هذه 
واملواطنني �ی�ٔدیو ا�مثن د�ل هذا الغیاب، ح�ث ٔ�نه اك�ن الفوىض د�ل 

تالم�ذ والطلبة عندمه �م��ا�ت وما اكی�ش النقل النقل دا�ل املدینة وال 
ا�يل �یدهيم، وتف�حت املدینة �لسامرسة وتف�حت �لخطافة ا�يل املواطن يف 

  .أ�ول ويف أ��ري هو ا�يل �ی�ٔدي ا�مثن د�ل الفاتورة د�ل هذا الغیاب
�سائلمك الس�ید الوز�ر، هل هناك من اختاذ ٕاجراءات �ش حنلو هذا 

النقل احلرضي �اصة مبدینة الق�یطرة الیوم ا�يل كتعرف هذه املشلك د�ل 

  أ�زمة؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :ملنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیةاالس�ید الوز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
وبك غنعطیك، ٔ�وال، مايش هذا هو السؤال ا�يل عندي، ٔ�� غن�ا

ولكن مايش هذا هو السؤال، السؤال حول وضعیة مس�ت�ديم النقل 
  .احلرضي

بصفة �امة، یمت ت�ٔمني النقل احلرضي العمويم بواسطة عقود ختضع 
ما�دا ٕاذا مت التنصیص �ىل "ٔ�نه  26، وا�يل �ینص يف املادة 54.05لقانون 

رخي دخول العقد مق�ضیات خمالفة يف عقد التدبري، حيتفظ املفوض ٕالیه يف �
�زي التنف�ذ �لمس�ت�دمني التابعني �لمرفق املفوض مع إالبقاء �ىل حقوقهم 

وكنطلبو ذیك السا�ة ٕا�داد وا�د امللحق �اص ا�يل �یتضمن  ،"املك�س�بة
وما غنقراش هذا، احلقوق هذا، كتكون مشالك، كتكون . احلقوق هذا

مراق�ة وا�لجنة امللكفة هذا، كنتد�لو، واك�ن ذیك السا�ة املصل�ة ا�امئة �ل
  .رشكة، �ىل صعید العام� واك�ن املف�ش د�ل الشغل، يف ٕاطار ٔ�ي رشكة

ف� خيص إالشاكلیة ا�يل طرح�و، ٔ�� غنعممها، غنقول ب�ٔن ٕاشاكلیة 
النقل احلرضي ٕاشاكلیة �برية، ٔ�نه كنطلبو من هاذ املرفق �غیني وا�د 

سامه يف هاذ املیدان، وكنلقاو التذ�رة خب�سة، رخ�صة، وامجلا�ة ما بغاش � 
هذیك الرشكة بني املطرقة والس�ندان، وا�د السا�ة ذیك اخلدمة كتبقى 
تند�ر، تند�ر حىت كمتوت، ومايش �ري هاذ الرشكة، �رجعمك �لواكالت 

لكهم مع ، )RATC،RATF،RATS،RATR(املس�تق� د�ل النقل، 
، ٔ�نه ٕاىل �ذیتو ..املدة ماتو، ٔ�هنم وا�د السا�ة ما تنقدروش جناوزو بني

د� املقاربة اجلدیدة ا�يل مش��ا فهيا يف ا�ار البیضاء، كن�اولو خصنا مايش 
�وليش ا�اطر �ك�ومه �ىل الرشكة، ا�اطر �ق�صادیة، ا�اطر الت�اریة 
وا�اطر الصناعیة، ا�اطر الصناعیة �لفعل �اصها �كون عندها، ٔ�ن 

مقاد�ن، ولكن ا�اطر الت�اریة ما  �اص �كونو الطوب�سات مز�نني،
�ارفاش حشال �ادي هتز د�ل الناس و�ش�ال �ادي هتزمه، واش بدرمه؟ 
وال جبوج؟ وال بعرشة؟ ٕاذن ما ميكن �هياش ح�ث اح�ا كنضغطو �لهيا 

  .�ش ت�ٔ�ذ، هذا هو املشلك ا�يل اك�ن الیوم
ق�ل، املشلك د�ل الق�یطرة، اكن �اصها �كون شویة د�ل إالس��اق�ة 

اح�ا ��شوفو �یفاش ما یبقاوش الطلبة واملواطنني يف هاذ أ�زمة، ولكن 
غتكون �ل �ري مر�يل ری� نعاودو �شوفو ذاك العقد د�ل التدبري 
املفوض، نعاودو امسیتو الرشوط د�لو والبنود د�لو �ش �كون عقد 
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  .�ا�شةم�وازن، �ش تبقى يل الرشكة 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .س ا�مو�ة تفضلالس�ید رئ�

  :م�ارك الصادي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�وال، اح�ا يف السؤال د�لنا، قلنا املشلك م�علق �خلدمات 
  .واملس�ت�دمني، یعين جوج د�ل ف�ه شقني

ا�يل ٔ�سايس �ل�س�بة ملدینة الق�یطرة والتدبري املفوض �شلك �ام، الیوم 
�لرشاكت �ش تد�ر مرفق �ام، ميل اك�ن هاذ التدبري املفوض كنعطیو 

كتد�ر مرفق �ام ما خصناش �سمحو �لمنتخبني والرئ�س د�ل ا�لس �ش 
یبقى بعض الرغبات ا�اتیة واحلزبیة د�لو یرصفها يف الرشاكت، هاذي 
س�نني والق�یطرة كتعاين من املدر�ات جتوب شوارع مدینة الق�یطرة، ويف 

كنت كنتد�ل يف هاذ املوضوع، وحىت لك م�اس�بة الس�ید الوز�ر احملرتم، 
�ادي یتفك املشلك، والتخوف د�ل الق�یطریني هو ٔ�نه س�ب�ان  2020ل

هللا ميل كتقرب �نت�ا�ت �یترصف هاذ امللف و�یتفعل هاذ امللف �ش 
  . یتدار به مح� انت�ابیة

�یف ميكن السلطات الوصایة �سمح ٔ�نه رئ�س ا�لس ميل كتكون 
قل العمويم كتدي الناس �لتظاهرات احلزبیة وكتدي احلافالت د�ل الن

عندهاش مشلك، وميل ت��غي تليب الناس جما� كتكون رشكة مز�نة، ما 
من  17الرغبات د�ل املواطنني تنقولو ال راه اك�ن خصاص مايل، املادة 

القانون د�ل التدبري املفوض تیعطي �لجام�ات والرئ�س د�ل امجلا�ة ٔ�نه 
د�ل النقل يف مجیع الرشوط، ما هو مايل، ما هو  �راقب الرشاكت

تدبريي، يف لك أ�ش�یاء، ٔ�� ت�سول الق�یطرة الس�ید رئ�س ا�لس فني اكن 
  هاذي س�نني واملعا�ت د�ل الق�یطریني مع هاذ الرشكة د�ل النقل؟

�نیا، ٔ�� بغیت من احلكومة ومن �اللمك هاذ الوز�ر ید�ر وزارة وید�ر 
طرة، �الش �لضبط ما اكی�ش �ا� التنايف يف حتمل جام�ة قد الق�ی

املسؤولیة الوزاریة مع رئاسة امجلا�ة؟ �یف ميكن یعقل ٔ�نه وز�ر ید�ر � 
  مدینة؟

�لثا، الشغی� الیوم یمت التالعب يف الالحئة د�لها، وهاذي جتارب 
  .200تید�رو  400عند�، تتكون 

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

ٕاىل السؤال السادس �لفریق ا�س�توري، موضو�ه دمع  �ادي ن��قل
  .وجتدید حظرية س�یارات أ�جرة، الس�یدة الرئ�سة تفضيل، رئ�سة الفریق

  : �ا�شة ایتعال الس�یدةاملس�شارة 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،

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

يف ٕاطار دمع ا�و� لقطاع النقل العمويم، ومن ٔ��ل حتسني �دماته 
وجتویده لفائدة املواطنني ولبلوغ ٔ�هداف بی��ة، تتعلق بتجنب ا�ٓ�ر اليت 
ختلفها الس�یارات القدمية، و�شجیعا ملهنيي النقل العمويم �ىل جتدید 

 وصدیق كذ� �لب��ة العر�ت لبلوغ املواصفات الرضوریة لنقل ج�د ومرحي
و�ري ملكف يف اس�هتالك الطاقة، ومضن هذه الس�یاسات العموم�ة مت 
ٕا�داث صندوق �مع جتدید حظرية س�یارات أ�جرة من النوع أ�ول 

  .والثاين
ودون اخلوض يف املسار التارخيي لهذه التجربة، اليت انطلقت من قانون 

دور املراس�مي احملددة ، وكذ� ص2013ٕاىل انطالق العملیة  2007املالیة 
لرشوط �س�تفادة وحتدید مساطرها، كذ� ٕاصدار القرار املشرتك �متدید 

، وبغض النظر عام ٔ�ثري حول هذا 2021دج�رب  �31ٓ�ال �س�تفادة ٕاىل 
املوضوع من اخ�الفات وتو�رات بني ماليك امل�ٔذونیات واملهنیني من �ة، 

واجلهات احلكوم�ة الوصیة  والنقا�ت �ىل خمتلف �لف�اهتا كذ� من �ة،
�ىل القطاع، نعتقد الس�ید الوز�ر، ٔ�نه ٔ�صبح من الالزم الوقوف �ىل 
املؤرشات اليت تؤكد مدى جنا�ة هذه العملیة و�ٓ�رها املالیة و�ق�صادیة 

  .و�ج�عیة وحىت البی��ة
  :ؤ��ل ذ� �سائلمك الس�ید الوز�ر

  ملیة؟ما يه النتاجئ احملصل �لهيا حىت ا�ٓن يف الع 
  وما يه ٔ��رها؟

  وهل �لفعل حتققت أ�هداف املسطرة لهذه العملیة؟
وهل هناك عق�ات ٔ�و مشالك جيب جتاوزها ق�ل انقضاء ا�ٓ�ال اليت 

  مت حتدیدها مؤخرا؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر، تفضل

  :�ى وز�ر ا�ا�لیة املنتدبالس�ید الوز�ر 
  م،الس�ید الرئ�س احملرت 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
فعال �ر�مج دمع جتدید س�یارة أ�جرة من الصنفني الصغري والك�ري مت 

، 2017ختصیص ٕاع�دات مالیة خضمة، ح�ث رصد لهذا الرب�مج ٕاىل �ایة 
ملیون درمه، وهكذا فقد حقق �ر�مج دمع جتدید س�یارات  500ملیار و 2



  2019 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

10 

 )2019 دج�رب 31( 1441 جامدى أ�ولـــى 04

مجها �خنراط إالجيايب �لمهنیني يف الرب�مج أ�جرة نتاجئ ٕاجيابیة، یرت 
والتحسن امللحوظ �ىل مس�توى ٔ�سطول وجودة اخلدمات املقدمة وٕاق�ال 
املواطنني �ىل هذا النوع من وسائل النقل مبختلف العامالت وأ�قالمي، 

س�یارة ٔ�جرة من  41.000ح�ث مكن هذا ا�مع من جتدید ما یناهز 
من حظرية س�یارات أ�جرة، % 54ما یقارب الصنفني الك�ري والصغري، ٔ�ي 

من % 57س�یارة ٔ�جرة قدمية من الصنف الك�ري، يه �متثل  25.000فهيا 
من % 50س�یارة ٔ�جرة من الصنف الصغري، �متثل  16.000أ�سطول و

  .هبذه املقاربة هذه 240أ�سطول، ومت القضاء ٔ�ول مرة �ىل املرس�ید�س 
جتدید ٔ�سطول س�یارات أ�جرة من  كام تت�ىل ا�ٓ�ر إالجيابیة لرب�مج

�الل حتسني ظروف العمل وا��ل �ل�س�بة �لمهنیني من �الل التقلیص 
من �اكلیف اس�تغالل س�یارات أ�جرة، �اصة ف� یتعلق �س�هتالك الوقود 
ومصاریف إالصالح والصیانة، احلد من ا�ٓ�ر البی��ة السلبیة النامجة عن 

املسامهة يف حتسني مؤرشات السالمة اس�تغالل س�یارات أ�جرة القدمية، 
  . الطرق�ة واحلد من احلوادث النامجة عن اس�تعامل أ�سطول القدمي

ومن ٔ��ل تعز�ز هذه النتاجئ إالجيابیة واملشجعة، فقد مت اس�ت�ابة 
ملطالب املهنیني الراغبني يف �س�تفادة من ا�مع اس�ت��اف العمل به 

 -�متىن  -مما س�ميكن  2021رب دج� 31لس�ن�ني ٕاضاف�تني، وذ� ٕاىل �ایة 
من اس�تكامل جتدید حظرية مجیع س�یارات أ�جرة يف غضون الس�نوات 

ملیار د�ل ا�رمه، وقد مت هبذا اخلصوص  2املق�� بغالف مايل یناهز 
العمل �ىل �رجمة �ع�دات املالیة الالزمة �رمس الس�ن�ني املوالیتني، 

طلب،  5000عند� ا�ٓن والرشوع يف تلقي ومعاجلة طلبات �دیدة، 
  .كن�س�ناو �ري د�ل املزيانیة

ٕاال ٔ�ن هذه ا�هودات تظل م�واص� من ٔ��ل ت��ع وحتدیث ٔ�سطول 
س�یارات أ�جرة وحتسني �دماته والعمل تدرجيیا �ىل حسب املر�بات 
القدمية من السري واجلوالن واس��دالها مبر�بات �س�تجیب �لمواصفات 

  .واطن وحتسن ظروف العملاملطلوبة، ح�ث تصون �رامة امل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة � الس�یدة الرئ�سة

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

 10ٔ��ید الس�ید الوز�ر هناك ٕا�راهات موضوعیة تع�شها ٔ�كرث من 
س�نوات وحنن مل نبلغ الیوم بعد �سب مق�و� �ىل مس�توى تصف�ة امللفات 

یة هبذه العملیة، ما �س�توجب ��ك�اب �ىل �ل مجمو�ة من املعن 
  .إالشاكلیات اليت س�ٔوردها يف هذه أ�جوبة

  الس�ید الوز�ر،
جوا�مك تضمن مجمو�ة من أ�رقام واملؤرشات حول ٕاجناز هذه العملیة 
و�مة، لكن ن�ساءل الس�ید الوز�ر هل �ٕالماكن ٕاهناء هذه العملیة �الل 

  �متدید هبا؟ هذه الس�ن�ني ا�يل مت ا
�نیا، الس�ید الوز�ر طبیعة القانونیة �لعقود دا�ل هذا القطاع همينت 
�لهيا أ�عراف ٔ�كرث من القانون، مما عقد طبیعة العالقات بني صاحب 
امل�ٔذونیة وكذ� ما� الس�یارة ومشغلها، كثري من ٔ�حصاب هذه امل�ٔذونیات 

فه هذه العملیة من �رفضون جتدید هذه العقود ا�منوذج�ة، �هیك عام تعر 
  .مضار�ت

  الس�ید الوز�ر،
امللیار تقریبا ٕاال ٔ�ن �ىل س��ل املثال ال  �2س�بة ا�مع كام ذ�رتو عند� 

درمه،  50000احلرص ٔ�ن س�یارة أ�جرة الصغرية سقف ا�مع ا�مل هو 
درمه بعد  15000درمه عند �ق�ناء، تو�ه م�ارشة �لرشكة، و 35000

�لتكسري، لكن م�دانیا هناك من اق�ىن س�یارة م�ال  �سلمي الس�یارات القدمية
  ..ب

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
 �13نیة، الس�ید الوز�ر �يق �  15من فض� عندك راه زدت � 

  .�نیة �13نیة ٕاذا بغیيت، يف �دود 

  :املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة الوز�رالس�ید 
 يف ٔ�ن اك�ن تعرث %100ا�يل �غي نقول هو هذه العملیة �حجة 

الس�نوات أ�وىل ولكن د� الطریقة �ش �ادیة يه طریقة سلسة، 
والنقا�ت يف أ�ول اكن هناك شویة د�ل �نتظارات وما اكنوش م�ق�لني، 
ولكن من بعد ميل شافو طریقة العمل لكيش د� اخنرط، و�متناو �ىل هللا 

  .امللیار �ادي متك�ا �ش نوصلو �لهدف امل�شود 2ب�ٔنه هاد 

  :رئ�س اجللسة الس�ید
  .شكرا

الفریق �س�تقاليل � سؤال یتعلق �ملرشوع إالصال� �لمراكز 
  .اجلهویة لالس��ر، رئ�س الفریق تفضل

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

  الس�ید الوز�ر، 
ن هذا خبصوص املرشوع إالصال� �لمراكز اجلهویة لالس��ر، لقد اك

مرشوع م�اقشة يف هذا ا�لس ويف جملس النواب، واكنت هناك �دة 
ٕاصال�ات و�رت��ات معدت وزارة ا�ا�لیة ٕاىل تق�یهنا لضبطها ولتحفزي 
وٕالعطاء قمية ٕاضاف�ة يف جمال التمنیة لهذه املراكز، ف�ٔ�ن وصلت هذه 
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  إالصال�ات؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�ر، اللكمة لمك

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
فعال هاذ إالصالح د�ل املراكز اجلهویة لالس��ر، مىش بوا�د الوترية 
�د رسیعة، ٔ�نه ميل كنا كنو�دو، كناقشو مرشوع القانون �ىل صعید 

�داد النظام أ�سايس الغرف�ني، مت العمل �ىل ٕا�داد �قة اخلدمات وإ 
�لموظفني، وٕا�داد رمقنة مسار املس�مثر �ىل صعید ا�الس اجلهویة 
لالس��ر، و�لفعل مت انتقاء املد�ر�ن، مد�ري هاذ ا�الس اجلهویة 

لهاذ املؤسسات ومت عقد �ج��ات لالس��ر، ومت عقد ا�الس إالداریة 
  .أ�وىل �ل�ان اجلهویة

هویة لالس��ر لكها ا�ٓن كتعمل بصفة م�تظمة، واح�ا ٕاذن د� املراكز اجل 
معمل ) Digital Factory(د� يف وزارة ا�ا�لیة عند� وا�د ما �سمهيا 

رمقي كنو�دو د� يف الربامج أ�خرى ا�يل ��س�تعملها املراكز اجلهویة 
  .لالس��ر

، فالوزارة ٔ�یضا ولكن جبانب هاذ ما خيص املراكز اجلهویة لالس��ر
واحلكومة �لك يف ٕاطار املیثاق الوطين لالمتركز، مت رصد وا�د العدد د�ل 
�خ�صاصات ا�يل كهتم �س��ر وا�يل غیمت النقل د�لها من الوزارات 
�لمدراء اجلهویني د�ل الوزارات، �ش �رسعو العملیة د�ل ٕاعطاء الرخص 

  .وٕاعطاء الصالح�ات �لمدراء اجلهویني
راه انتوما يف �لممك ب�ٔنه اك�ن ا�ٓن وا�د مرشوع �ملوازاة مع ذ� و 

د�ل ت�س�یط املساطر ا�يل كناقشوه د� يف الغرفة أ�وىل،  55.19قانون 
وا�يل حىت هو غی�سط هاذ العملیة د�ل �س��ر، و�ادي ی�سط ٔ�یضا 

  .التعامل د�ل املرتفق مع إالدارات
ا�يل يه يف وا�د الطور مع ذ�، اكینة املیثاق د�ل �س��ر  �ملوازاة

م�قدم، وهاذ اليش لكو �یجعل ب�ٔنه م�اخ أ�عامل امحلد � يف تقدم مس�متر، 
  .2010س�نة  128من بعد ما كنا يف الرتبة  53والیوم اح�ا يف الرتبة 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الرد �ىل اجلواب، الس�ید الرئ�س

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

رد الفریق �س�تقاليل كنظن سوف لن خيرج عن م�اركة املرشوع 

وحتفزي و�شجیع هاذ �جهتادات اليت تقوم هبا وزارة ا�ا�لیة، سعیا ٕاىل 
�منیة بالد�، �اصة وحنن مق�لني ٕان شاء هللا، �ىل �ویة م�قدمة، وا�ور 

ذا ما اكن ا�ي یقوم به املركز اجلهوي لالس��ر دور ٔ�سايس وفعال، إ 
  .اس�تغال� اس�تغالال معقلنا وحس�نا

الناس الیوم بعد هاذ إالصالح ا�يل مت، الناس كت��ع، وخصوصا هاذوك 
الناس املس�مثر�ن، و�ی�ساءلو واش �ادي خنرجو من ذیك الروتني ٔ�و 
ال�س�یيك القدمي ا�يل اكن وا�د النوع د�ل ال�طل، اكنت وا�د النوع 

 يف بعض املراكز، هاذي لكها كنمتناو �ش د�ل املامرسات ال مق�و�
نتفاداوها، سعیا وراء �دمة الوطن وبناء وطن �دید مبفهوم �دید، بتطور 
�دید، بتطلعات د�ل س�ید� هللا ینرصو، ٔ�ن حشال هاذي اكن شویة 
د�ل �ك صاحيب، اكن شویة د�ل الرشوة، اكن واكن واكن، وهاذ اليش 

سهرمت ٔ�نمت خشصیا اتتعرفوه ٔ�كرث مين ورامك الوز�ر، راه تتعرفوه، الس�ید 
  .د�رمت �دة ملفات وكنمت �ازمني، مشكور�ن �ىل املبادرات د�لمك

ف�ٔ� تنقول ٔ�ننا راه الناس مازالني تی��ظرو، ٕاىل مىت �ادي یمت ال�رسیع 
لالس��ر و�س �املني �لوترية د�ل هاذ املراكز، ٔ�ن الناس يف �ا�ة 

�ري ا�يل ی�ٔ�ذ بیدمه، اح�ا �یقني �زاف يف العامل مشاریع عندمه، �اصهم 
د�ل س�ید� هللا ینرصو يف خمتلف العامالت، ولو مل �كن مه العامل والوالة 
تنظن هاذ املراكز �ادي �كون جوفاء، ولكن اك�ن ثقة يف احلزم د�ل 

  .الوزارة د�لمك واحلزم د�ل السلطات إالقلميیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .الس�ید الوز�ر ف� تبقى لمك من الوقت، ٕاذا ما رغبمت يف ذ�

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
احلواجي، ا�لجنة املو�دة د�ل اجلهویة تتجمتع لك ٔ�س�بوع  2بغیت نقول 

ومايش �ٕالجامع �ٔ��لبیة تتصوت، �ش ما یبقاش ذاك إالجامع ا�يل اكن 
  .ر �ش �مكللك وا�د تی�س�ىن ا�ٓخ

�نیا املدراء لكهم �ایني من القطاع اخلاص، �ش �كون عندمه هاذیك 
  .احلرقة �ىل ٕاعطاء فرصة �لمس�مثر �ش خيرج املرشوع د�لو

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

نفس الفریق احملرتم، موضوع سؤال �من یتعلق بتطو�ر اجلرمية ؤ�سالیب 
  .موا�هتا

  :العزري محمد الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،
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  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

مع التحول امل�سارع �لحیاة �ج�عیة والتطورات �ق�صادیة، وا�ي 
تتطور معه كذ� اجلرمية من ال�س�یطة ٕاىل جرامئ ت�سم �لتخطیط وا�قة 

جلرامئ إاللكرتونیة واجلرامئ املرتبطة �ٕالرهاب، ٕاضافة ورس�ة التنف�ذ، م�ل ا
ٕاىل اغتصاب أ�طفال وز� احملارم �هیك عن اجلرامئ �ق�صادیة اكلرتايم 
�ىل م� الغري وٕاصدار ش�یك بدون رصید وقرصنة الش�بابیك البنك�ة 

  .و�ريها
ما يه إالسرتاتیجیة أ�م�یة ملوا�ة تطور : �� �سائلمك الس�ید الوز�ر

  اجلرمية �ملغرب؟
  .شكرا

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

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
وضعیة اجلرمية �ملغرب تبقى وضعیة �ادیة وال جيب ٔ�ن تثري ٔ�ي قلق 

بلغت �س�بة اجلرمية  2018یة لس�نة �ى املواطنني، املعطیات املوضوع 
مواطن، وهنا نت�دث عن لك ٔ�نواع اجلرامئ  1000جرمية للك  �24ملغرب 

اجلنايئ، مبا يف ذ� اجلنح وا�الفات ال�س�یطة، وٕاىل الواردة يف القانون 
قار�ها مع دول م�قدمة يف ٔ�ور�، بال ما نعطیمك أ�سامء د�ل ا�ول، 

، مقارنة مع 1000/24رنة مع ، مقا%77، %54يف % 56عندي 
1000/56 ،1000/54 ،1000/57.  

�اك ف�ظرا حلساس�یة موضوع اجلرمية جيب يف نظري �دم ا�هتویل 
ٔ�مين، ٔ�ن ذ� ٔ�وال ال یعكس احلق�قة و�سامه اوالت�دث م�ال عن انفالت 

�نیا يف ان�شار ٕاحساس �ري مربر بعدم أ�من، وتعمل السلطات إالداریة 
من الیقظة �لتصدي وماكحفة اجلرمية  طات أ�م�یة مبس�توى �ايلاحمللیة والسل

  .مبختلف جتلیاهتا
قضیة،  814.000مت �سجیل معاجلة ٔ�كرث من  2018أ�رقام يف س�نة 

خشص �لعدا�، و�الل �سعة أ�شهر أ�وىل من  645.000مت مبوجهبا تقدمي 
 543.000قضیة ومت تقدمي  637.000متت معاجلة ٔ�كرث من  2019س�نة 

  . خشصا �لعدا�
بطبیعة احلال هناك م�اطق تتطلب عنایة �اصة وهناك ٔ�یضا ٔ�نواع من 
اجلرامئ جيب الرتكزي �ىل حمار�هتا بطریقة ٔ�جنع، نظرا خلطورهتا �ىل الوضع 

  . أ�مين وكذا إالحساس �ٔ�من
ولتوس�یع التغطیة أ�م�یة وز�دة فعالیة املصاحل ا�تصة، مت اختاذ مجمو�ة 

  .ءات، نذ�ر مهنامن إالجرا

  ٕا�داث �دة م�اطق �دیدة لٔ�من ودوا�ر ٕاضاف�ة �لرشطة؛
  تعز�ز احلضور أ�مين �لشارع العام وتفعیل العمل الوقايئ؛

تدعمي املصاحل الالممركزة �لرشطة القضائیة بفرق التد�ل التابعة �لفرقة 
  الوطنیة �لرشطة القضائیة؛

  � لرشطة الن�دة؛ٕا�داث فرق حماربة العصا�ت والو�دات املتنق
�ع�د �ىل أ�د� اجلنائیة العلمیة والتق�یة ؤ�سالیب التك�ولوج�ا 

  احلدیثة والرمقیة يف م�دان التحري والبحث اجلنايئ؛
التفا�ل الفوري مع ما ی�رش يف الص�افة الوطنیة و�ريها من مواقع 
التواصل �ج�عي من وشا�ت وشاك�ت ومقاطع الف�دیو ٔ�و صور توثق 
لعملیات اعتداءات مفرتضة وٕاجراء أ�حباث الالزمة �ش�ٔهنا يف �ا� الت�ٔكد 

  .من حصهتا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب

  :محمد العزري الس�یداملس�شار 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

�شكرمك �ىل هاذ التوضیح، خصوصا �ٔ�رقام وال�سب، ولكن كام 
غرب يف ا�ٓونة أ��رية وقوع مجمو�ة من تعلمون الس�ید الوز�ر عرف امل

اجلرامئ اليت اهزت لها ا�متع املغريب ب�ٔمك� واس��كرها �شدة ٔ�هنا تد�ل مضن 
رامئ الغریبة، واليت ال ميكن �لعقل ال�رشي ٔ�ن یق�لها، فهناك جرامئ ق�ل اجل

واغتصاب يف صفوف أ�صول والتنق�ب �ىل اجلثث دا�ل املقا�ر، وٕا�ادة 
ومعلیات �نت�ار بني الش�باب وشا�ت يف خمتلف املناطق اغتصاهبا 

املغربیة، وق�ل وتقطیع اجلثث ووضعها يف ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة، و�ريها من 
اجلرامئ ا�خ�� �ىل ا�متع املغريب، م�ل اجلرامئ �لكرتونیة وجرامئ إالرهاب 

هنا ت�متي واجلرامئ �ق�صادیة، فه�ي حوادث یقشعر لها البدن ٕا�ر سامعها �ٔ 
  .لصنف اجلرامئ ال�شعة

ٕان هذه الظواهر ختلق �ى املواطنني نو�ا من القلق واخلوف �ىل 
ٔ�نفسهم و�ىل ف�ات ٔ��بادمه، خصوصا مع ان�شارها الرسیع �رب ش�باكت 
التواصل �ج�عي، ٕان هذا �رتفاع يف معدل اجلرمية وتنوعها و�روز 

علومايت �س�تدعي موا�بهتا ورصد جرامئ �دیدة بفعل التطور التك�ولو� وامل
تطور مؤرشات اجلرمية بغایة الوقایة مهنا من �ة، ووضع الس�یاسات 
العموم�ة الكف�� �حلد مهنا عن طریق القوانني ذات الص� وختف�ف العبء 

  .أ�مين
  الس�ید الوز�ر،

يف نظر� حفىت املقاربة أ�م�یة اليت �هنجها ا�و� �ل�د من التنايم ظاهرة 
جرام �ري اكيف، بل أ�ساس هو تدا�ل ما هو ٔ�مين مع ما هو �ربوي االٕ 

وتعاون مؤسسات الت�ش�ئة �ج�عیة يف ٕاطار �شاريك  ،ٔ��اليق ،قميي
  .ٕالجياد صیغ �جعة �ل�د من هذه ا�ٓفة
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ٕان السجون املك�ظة صارت مصدرا لتعمل هؤالء بتق�یات �دیدة ٔ�كرث 
ملقاربة أ�م�یة وال السجون وال العقاب ا�رتاف�ة يف إالجرام، مما یبني ٔ�نه ال ا

اكيف حلل املشالك، بل هنا مالحظة، نالحظ �س�بة �برية من اجلرامئ من 
ا�رمني ميارسون العود یعين املرة الثانیة واملرة الثالثة ورمبا �شلك ٔ�كرب، 

  .ميكن �كون م�ال إالجراء يف احلدة د�لو �لسكني وال �لق�ل ٕاىل �ري ذ�
ٕاىل ذ� تعبئة اجلهود من ٔ��ل القضاء �ىل الس�ب ولهذا ٔ�ضف 

الرئ�يس يف اجلرامئ، ٔ�ال وهو ا�درات �ش�ىت ٔ�نواعها، خصوصا ما �سمى 
�لقرقويب، ف�دون اج�ثاث هذا النوع من ا�درات من م�بعه والرضب �ىل 

  .ید من �دید �ىل مروج�ه ال ميكن احلدیث �ىل القضاء �ىل اجلرامئ
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

ثواين،  17الس�ید الوز�ر ف� تبقى لمك من الوقت ٕاذا ما رغبمت يف ذ� 
  .تفضل

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
قارنوها مع الق�ىل د�ل حوادث  444، 2018جرامئ الق�ل العمد يف 

د أ��لبیة ٕاما عندها طابع ، وهاذ جرامئ الق�ل العم%10راه تقریبا السري، 
ٕاما �متيش يف هاذ اليش د�ل القرقويب وال امخلر وال ) passionnel(�ائيل 

  .. د�لها �رس�ة ٕاذن ما اكی�ش هذوك هذا، وتمت املعاجلة

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

دقائق، والسؤال القادم لالحتاد املغريب  �10ادي �رفعو اجللسة ملدة 
  .رفعت اجللسة. �ادي نبداو به �لشغل،

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .�س�ت�ٔنف اجللسة

السؤال التاسع، وموضو�ه تدبري املر�� �نتقالیة ومصري العامل بعد 
، لفریق �حتاد "نقل املدینة"ٕاهناء عقد تدبري مرفق النقل امجلاعي مع رشكة 

  .املغريب �لشغل، یتفضل ٔ��دمك

  :محمد ح�توم الس�یداملس�شار 
  .كرا الس�ید الرئ�سش

  الس�ید الوز�ر،
عقد تدبري مرفق النقل احلرضي مبدینة ا�اء البیضاء مع رشكة بعد ٕاهناء 

وجتدید العقد مع رشكة ٔ�خرى، اكن ) M'dina Bus( نقل املدینة
  .البیضاویون ی��ظرون بفارغ الصرب ٕاهناء معا�هتم مع النقل احلرضي

لف ومل �س�تحرض الغموض من �دید يف هذا امل لٔ�سف ٔ�ن ساد
  .احلافالت اجلدیدة

  ما يه إالجراءات اليت س���ذوهنا الس�ید الوز�ر؟: و�سائلمك

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل السؤال

  :�ى وز�ر ا�ا�لیة املنتدبالس�ید الوز�ر 
  شكرا الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
النقل احلرضي ��ار البیضاء من مجمو�ة من فعال �اىن مرفق 

قامئة بني مؤسسة التعاون بني  تالصعو�ت املرتبطة �خلالفات اليت اكن
واليت ٔ�دت ٕاىل ) M'dina Bus( جام�ات البیضاء ورشكة نقل املدینة،

انعدام التواصل ملدة طوی� بني ٔ�طراف م�عاقدة و�ردي مس�توى اخلدمات 
  .املقدمة �لمواطنني

ن اس�متراریة املرفق العمويم �لنقل احلرضي معدت مؤسسة ولضام
التعاون بني امجلا�ات ٕاىل وضع عقد تدبري مفوض مع رشكة نقل املدینة 

ابتداء من یوم امجلعة  "ٔ�لزارشكة "حتت احلراسة، ؤ�س�ند التدبري مؤقت ٕاىل 
حىت هنایة العقد ا�ي �ربط مؤسسة التعاون مع رشكة  2019ٔ�كتو�ر  4

اليت فازت مبناقصة التدبري  "ٔ�لزارشكة "ایة شهر ٔ�كتو�ر، وبدٔ�ت النقل يف هن
  .املفوض �لنقل احلرضي يف تدبري املرفق �ىل مر�لتني

، ولكن هاذ املر�� 2020ٔ�وال تدبري املرفق �ادي �كون من هنایة 
؟ ٔ�نه و�ا العقد �سوى و�س�ىن، احلافالت خصهم مدة 2020ا�يل، �الش 

�اف� يف السوق �ش من بني عش�یة  �700ش یو�دو، ما وا�دی�ش 
وحضاها، �� املر�� �نتقالیة �ىل مدى س�نة س�مت اس�تعامل �افالت 
مس�تعم�، ولكن ذات جودة �الیة و�س�تجیب ملعایري السالمة والرا�ة 

  .املتعارف �لهيا �املیا
هتم تدبري العقد  "ٔ�لزا"واملر�� الثانیة وا�يل يه ا�خول الرمسي د�ل 

�اف� �دیدة وش�بكة خطوط �دیدة يف بدایة  700مكون من ب�ٔسطول 
ومن �ة ٔ�خرى، فقد مت تعز�ز مرفق النقل خبط �ين �لرتامواي . 2021

  .T4و BHNS (T3( وخلطوط د�ل
ٔ�ما ف� خيص عامل رشكة نقل املدینة فقد مت �الیا ٕادما�م �لرشكة 

جلاري هبا العمل �لقوانني ا البیضاء وذ� طبقا "ٔ�لزا"اجلدیدة املس�تغ� 
 Les salaires ont été(وراه  54.05القانون وخصوصا مق�ضیات 

payés(د� راه والو �یت�لصو بصفة �ادیة ، .  
وٕاكضافة جيب التذكري �ىل وجوب تضافر اجلهود �الیا بني لك من 
وزارة ا�ا�لیة ومصاحل والیة ا�ار البیضاء وكذ� مؤسسة التعاون بني 

بري املر�� �نتقالیة، نطلب من البیضاویني یصربو امجلا�ات من ٔ��ل تد
�لینا هذا العام ٔ�نه ما اكی�ش �ل �ٓخر، ٕاذا ما اك�ش احلافالت در� 
جتارب ٔ�خرى، كنجیبو رشكة كنقولو لها بداي ��يل اكن وكتبدا ��يل اكن 

د�ل الرشكة ا�يل وهذیك الصورة د�ل هذیك الرشكة كتبان حبال الصورة 
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 "ٔ�لزا" "ٔ�لزا،"هذه �ري مر�� انتقالیة اكن ميكن ما �كو�ش ق�ل، الیوم 
تقدر �كون يف الر�ط صرب� �ام، حىت و�دو احلافالت �اد بدات ٔ�لزا 

  .حبافالت �دیدة، واملواطن هنا يف الر�ط مر�ح �لوضعیة احلالیة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :محمد ح�توم الس�یداملس�شار 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه املعلومات، ولكن ال خيفى �لیمك ٔ�ن 
مشاریع �منیة النقل احلرضي تتطلب ٔ�وال ��س�ام مع التمنیة العمرانیة 
واملناطق احلرضیة اجلدیدة ؤ�قطاب ال�شغیل، �ىل �الف ذ� ٔ�صبح 

ن الكربى النقل احلرضي من بني املشالك الكربى اليت تتخبط فهيا لك املد
البیضاء �ىل أ�خص، وذ� بفعل غیاب �ىل اخلصوص وا�ار  مهنا

ٕاسرتاتیجیة م�دجمة، حىت ٔ�صبحت أ�زمات وتدهور اخلدمات هام 
  .السائدان، ومضن أ�زمات أ�زمة �ج�عیة

لقد نظم املرشع فعال هذا النوع من تقدمي اخلدمات �لقانون ا�ي ذ�رمت 
ٕالزام�ة �ح�فاظ مبس�ت�ديم التدبري  26ته وا�ي یقر يف ماد 54.05رمق 

واحلفاظ �ىل حقوقهم ومك�س�باهتم، و�دد من ال�رشیعات تضمن كذ� 
، ٕاال ٔ�نه لٔ�سف الشدید جند ٔ�نفس�نا دامئا ٔ�مام �وارث اج�عیة هذه احلقوق

  .من جراء �دم ا�رتام وتطبیق هذه القوانني
رشكة تصوروا معي فقط جحم ا�یون �ج�عیة اليت �لفت 

)M'dina Bus(  ملیار  40ملیار س�ن�مي، ٔ�كرث من  46ا�ي فاق
مس�تحقات الضامن �ج�عي، ٔ��ن حنن من تطبیق القانون واحلال ٔ�ن 
صفقة النقل احلرضي اجلدیدة مرت ل�ست فقط دون ٕارشاك الفرقاء 
�ج�عیني وأ�جراء، بل اكنت لك املؤرشات تؤكد ٔ�هنا مرت ضدا �ىل 

�ىل مصاحل املواطنني؟ ف�عد ٔ�ن اس�ت�رش البیضاویون �ريا مصاحلهم، وضدا 
�لعقد اجلدید وقرب تغیري الرشكة واملفاوضات اكنت ملدة س�نة ل�س ا�ٓن 
وقرب اس�تحضار �افالت �دیدة، ٔ�صبح لك يشء يف �رب اكن وحمك 
�لهيم �الس�مترار يف املعا�ة مع �افالت �رتئة ال تتوفر �ىل ٔ��سط رشوط 

عن تلویث الب��ة، و�لخروج فقط من امل�ٔزق س�مت تغطیة  السالمة، �هیك
�اف� دون مرا�اة ال  400الفضی�ة أ�وىل بفضیة ٔ�كرب ويه اس�تقدام خردة 

  .اجلانب الب�يئ وال النفقات اليت سرتتفع من جراء إالصالح والصیانة
لهذا نطالبمك الس�ید الوز�ر بوضع �د ملعا�ة مزدو�ة من طرف الساكنة 

  .و�لعاملني
  .شكرا

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

  .ثواين 10ال و 9 ی��قى لمك من الوقت ٔ�عتقد ف�

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
سهل ٔ�ن نعطي �نتقادات الالذ�ة وهذا، ولكن راه املشلك راه 
عویص، امسحو يل، ال ما اك�ش، راه اكن هناك قضیة يف احملامك ما 

ند�رو العمل د�لنا وند�رو العقد، مت ٕابطال  )M'dina Bus(ش �الو�
  .العملیة والتعطیل د�لها

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
�ٓخر سؤال يف هذا القطاع لفریق العدا� والتمنیة، حول إالطار 
التوجهي�ي املتعلق بتفعیل ممارسة اجلهات الخ�صاصاهتا، اليس تفضل ٔ��د 

  .م�مك

  :ايم ا��نعبد العيل � الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .الس�ید الوز�ر احملرتم
إالطار التوجهي�ي لتفعیل �خ�صاصات ا�اتیة واملشرتكة �لجهویة ٔ�و 
�لجهات هو مبثابة ٕاطار م�فق �لیه بني مجمو�ة من أ�طراف ذات ص� 
مبوضوع اجلهویة املتقدمة، �سائلمك عن دور هذا إالطار يف �رسیع تفعیل 

  صات ا�اتیة واملشرتكة �لجهات القامئة الیوم؟اخ�صا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لجواب

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  .الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
یع تفعیال ملضامني التوجهيات امللك�ة السام�ة الهادفة ٕاىل التزنیل الرس 

لورش اجلهویة املتقدمة، �درت وزارة ا�ا�لیة ٕاىل تنظمي العدید من 
�ج��ات املوضو�اتیة حبضور القطا�ات الوزارة املعنیة ورؤساء جمالس 
اجلهات ووالة اجلهات قصد تدارس بعض القضا� الهامة ذات الص� بتزنیل 

تبطة مبامرسة هذا الورش، ويف مقدمهتا إالشاكالت القانونیة والعملیة املر 
اجلهة الخ�صاصاهتا ا�اتیة واملشرتكة، واليت س�بق ٕا�رهتا من طرف 

  .الس�یدات والسادة رؤساء جمالس اجلهات
وقد ٔ�فضت املشاورات ٕاىل التوافق �ىل تفعیل ممارسة اجلهات 
الخ�صاصاهتا ا�اتیة واملشرتكة يف ٕاطار تعاقدي من �الل اع�د ٕاطار 

ق هتدف ٕاىل حتدیث س�بل التعاون والرشاكة توجهي�ي مبثابة خریطة الطری
بني القطا�ات الوزاریة املعنیة و�ات اململكة من ٔ��ل متكني هذه أ��رية 
من املامرسة الفعلیة الخ�صاصاهتا ا�اتیة واملشرتكة وذ� دا�ل ٔ��ل 

  .معقو�
و�ر�كز هذا إالطار التوجهي�ي �ىل التو�ات امللك�ة السام�ة والس�� 

 الرسا� امللك�ة املو�ة �لمشاركني يف ٔ�شغال امللتقى الربملاين ت� املضمنة يف
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�لجهات يف �سخته الثالثة واليت د�ا فهيا �اللته حفظه هللا ٕاىل وضع ٕاطار 
مهنجي حمدد من ح�ث اجلدو� الزم�یة ملرا�ل ممارسة اجلهة الخ�صاصاهتا 

ة �شلك �راعي م�طلبات التاكمل بني �خ�صاصات ا�اتیة واملشرتك
  .واملنقو�

س�توریة والقانونیة ا�بادئ امل و�س��د هذا إالطار التوجهي�ي كذ� ٕاىل 
املؤطرة لالخ�صاصات �اصة م�ادئ التفریع والتدرج وال��ز والتعاون 
والتضامن وٕاعامل �ٓلیة التعاقد واقرتان نقل �خ�صاصات بتحویل املوارد 

�ي من طرف القطا�ات املطابقة لها، وقد مت التوق�ع �ىل إالطار التوجهي 
  .دج�رب 20الوزاریة املعنیة یوم امجلعة 
د�ل ا�لجن  6مشرتكة، ومتت  20ذاتیة و �24خ�صاصات اك�ن 

املوضو�اتیة ا�يل دققت ٔ�نه العبارات ا�يل اكینة يف القانون التنظميي عبارات 
رمبا ت��ان مايش دق�قة دققو مع القطا�ات الوزاریة يف املعىن د�ل لك 

والیوم عند� �ذاذات دق�قة حول ٔ�ش�نو هو املعىن د�ل هذاك  �ا�ة،
�خ�صاص و�یف�ة النقل د�لو، ودا� �ادي یبقى يف ٕاطار هاذ ال��ز وهاذ 
التدرج بني خصها یتوقعو عقود بني القطا�ات واجلهات املعنیة يف ٕاطار 

  .هذاك إالطار التوجهي�ي

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .�ب �ىل اجلواباللكمة لمك يف ٕاطار التعق 

  :عبد العيل �ايم ا��ن الس�یداملس�شار 
  .املعطیات هذه �ىل احملرتم الوز�ر الس�ید شكرا

ٔ�وال حنن يف فریق العدا� والتمنیة �مثن مهنجیة احلوار القامئ واملنتظم بني 
خمتلف أ�طراف املسؤو� �ىل تزنیل و�رسیع تنف�ذ اجلهویة املتقدمة يف 

ت�ٔس�س�یة �ال� امل� د�ا ٕاىل �نتقال ٕاىل الرس�ة املغرب، حنن يف مر�� 
القصوى يف تفعیل �خ�صاصات ا�اتیة واملشرتكة �لجهات، ٔ�یضا �ینا 
مجمو�ة من املق�ضیات الواحضة �ىل املس�توى القانون التنظميي الواحضة �ىل 

  .مس�توى ا�س�تور، الواحضة �ىل مس�توى اخلطب امللك�ة
ٕالطار التوجهي�ي مل جيب �ىل مجمو�ة من �ل�س�بة ٕالینا �رى ب�ٔن هاذ ا

أ�س�ئ� احلیویة، هو �م �لنظر ٕاىل ٔ�نه ٔ�وحض املهنجیة د�ل �ش�تغال، 
لكن يف نفس الوقت حنن نعتقد ب�ٔنه البد من ٕا�داث جلنة ق�ادة ت��ع وتقوم 
بتق�مي وت��ع تنف�ذ هذه �لزتامات، وطبعا هذا من التوصیات د�ل ا�لجنة 

ویة ومن التوصیات ٔ�یضا د�ل ا�لس �ق�صادي �س�شاریة اجله
و�ج�عي ؤ�یضا اكن يف املسودة املتعلقة ٕ�طار التوج�ه، وهاذ جلنة 
الق�ادة ی��غي ٔ�ن �كون مسؤو�، و�� حنن يف املذ�رة اليت بعثناها لمك يف 
ٕاطار حزب العدا� والتمنیة، مؤسسة املنتخبني، نقرتح ٔ�ن �كون �رئاسة 

  .مةرئ�س احلكو 
بطبیعة احلال، ٔ�یضا �ال� امل�، حتدث عن ٕاطار مهنجي لتفعیل 
اخ�صاصات جبدو� زم�یة مضبوطة، ول�س يف ٕاطار ٔ��ل معقول، ٔ�ن 

الیوم قضینا ٔ�ربع س�نوات، �ینا ما �كفي من املالحظات املتعلقة 
�الخ�الالت املوجودة يف القوانني، و�� حنن نطالب ب�رسیع التزنیل �ىل 

بادئ و�ىل ضوء الفلسفة اليت ٔ�وحضها �ال� امل� يف �دد من ضوء امل 
  .اخلطب، ؤ�یضا واحضة يف القانون التنظميي

م�دٔ� التدبري احلر، الس�ید الوز�ر، هو م�دٔ� معروف، و�� الیوم 
نالحظ ب�ٔنه وا�د النوع من املراق�ة ا�يل �یتدار من طرف السلطات يف 

ح�� یبدٔ� يف مراق�ة اجلدوى، بعض أ�ح�ان هو یصل ٕاىل در�ة الوصایة 
حنن نعتقد ب�ٔنه هناك مراق�ة ٕاداریة، لكن ال ی��غي ٔ�ن تصل ٕاىل در�ة مراق�ة 

  .اجلدوى، وٕاال س�سقط يف الوصایة اليت اكنت يف املر�� السابقة
م�دٔ� التفریع، نعتقد ب�ٔنه واحض، فلسفة القانون التنظميي تعطي �الس 

ندجمة، جمالس العامالت وأ�قالمي التمنیة اجلهات التمنیة �ق�صادیة وامل 
�ج�عیة، ا�الس د�ل امجلا�ات عندمه �دمات القرب، إال�رة، 
الطریق، ٕاىل �ٓخره، ال معىن لهاذ اخللط ا�يل موجود �ىل مس�توى 

اخ�صاصاهتا املرتبطة  �خ�صاصات ف� یتعلق بتد�ل السلطات يف ٕاطار
  .ز�لالمترك

وا�د اخللط بني فلسفة الالمتركز وفلسفة د�ل حنن نالحظ ب�ٔنه اك�ن 
اجلهویة، اجلهویة املتقدمة فهيا ا�الس املنتخبة ك�رس اخ�صاصات �شلك 
واحض كام هو موجود يف ا�س�تور، وكام هو موجود ٔ�یضا يف إالطار 
التوجهي�ي، وكام �متىن ٔ�ن یتطور، لكن الالمتركز هو مبثابة ممارسة 

 مس�توى اجلهات وال د�ل الوالة يف ٕاطار اخ�صاصات د�ل املركز �ىل
  .تفعیل �خ�صاصات احلق�ق�ة ��و�

حنن نعتقد ب�ٔن هاذ املوضوع رمبا یق�يض جنمتعو يف ا�لجنة �ش نتلكمو 
  .ف�ه �شلك م�سط

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
الس�ید الوز�ر، اللكمة لمك يف ٕاطار الرد، بقى لمك يش . ٔ�حسن، ٔ�حسن

  .�نیة ٕاىل بغیتو، ٕاىل ما بغیتوش شكرا 25ة مايش �زاف، �ا�

  :�ى وز�ر ا�ا�لیة املنتدبالس�ید الوز�ر 
مشلك معه، ولكن  احلر ما عندئ�� �ري بغیت نقول �ا�ة، التدبري 

�اص �كون يف ٕاطار �خ�صاصات، ٕاىل اكن التدبري احلر يف اخ�صاصات 
ٕاطار �خ�صاصات هذاك  ٔ�خرى، هذیك مت فني كنتد�لو، ٔ�ما ٕاىل اكن يف

  ..راه ما عند� مشلكة

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

ون��قل ٕاىل قطاع �ٓخر، قطاع الص�ة، سؤال لفریق التجمع الوطين 
لٔ�حرار، حول ٕاح�اء �رامج الص�ة املدرس�یة، اللكمة لمك الس�ید رئ�س 

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

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدة الوز�رة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
تعترب املر�� املدرس�یة الفرتة اليت �ك�سب فهيا أ�طفال السلو�یات 
املتعلقة �حلیاة معوما و�لص�ة بصفة �اصة، ح�ث حيتاجون ٕاىل جو �ربوي 

ٔ�ن تتوفر املدرسة �ىل �سا�د يف اك�ساب هذه العادات، مما �س�توجب 
  .جو م�اسب لتعدیل السلو�یات اخلاطئة

سؤال الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت س�تقوم هبا وزار�مك من 
ٔ��ل ٕاح�اء و�ك�یف �رامج الص�ة املدرس�یة �اصة �لبوادي واملناطق 

  النائیة؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الس�ید وز�ر الص�ة، اللكمة لمك

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

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  الس�یدة والسادة،

كنعرفو ب�ٔن وزارة الص�ة يف الربامج العادیة د�لها كتوفر �ىل الص�ة 
املدرس�یة وحصة الش�باب، فك�وفر كذ� �ىل ٕاسرتاتیجیة وطنیة �لص�ة 

ة م�اكم� وم�سقة املدرس�یة واجلامعیة، والهدف مهنا هو تطو�ر واس�ت�اب
ومس�مترة مجلیع اخلدمات اليت تقد�ا الوزارة يف ٕاطار �راجمها الصحیة من 
�ة، ومن �ة ٔ�خرى تقویة الت�س�یق البني القطاعي يف ٕاطار �ام من 

  . التعاون م�عدد القطا�ات واملشاركة امجلا�اتیة
اكة الرش : ولتفعیل هذه احملاور تقوم الوزارة بتزنیل �دة ٔ�وراش من ٔ�مهها

البني القطاعیة اكلرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل وا�ا�لیة 
والش�باب والر�ضة وأ�رسة والتضامن، وكذ� قطا�ات ٔ�خرى، 
الفحوصات الطبیة املنتظمة �لوسط املدريس بدایة لك س�نة دراس�یة، 

ٔ�لف تلمیذ �لوسط القروي  710ح�ث اس�هتدفت هذه امحل� ما یقارب 
داث مراكز مرجعیة �لص�ة املدرس�یة واجلامعیة، ویبلغ �ددها الیوم وٕا�

  .مركز �لوسطني احلرضي والقروي بدون ٕاقصاء 124
فضاء  30كذ� ٕا�داث فضاءات لص�ة الش�باب ویبلغ �ددها كذ� 

�ىل الصعید الوطين، التحس�س والرتبیة �ىل الص�ة و�ىل منط الع�ش 
الصحیني �رب تنظمي دورات �لتكو�ن السلمي وكذ� تقویة قدرات العاملني 

املس�متر يف جماالت إالنصات واملشورة واملسا�دة �ىل إالقالع عن التد�ني 
  . وكذ� جماالت ٔ�خرى

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس�ید رئ�س الفریق

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

الص�ة اجلیدة يف املدارس يه اس��ر �لمس�تق�ل،  الس�ید الوز�ر ٕان
وحصة أ�طفال واملراهقني تعترب عنرصا ٔ�ساس�یا يف ال�س�یج �ج�عي 

  .و�ق�صادي �لمجمتع
وحنن دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �رى ٔ�ن �ه�م والرتكزي 
�ىل �دمات الص�ة املدرس�یة �سا�د يف إالسهام يف التمنیة الصحیة طول 

  .لعمر مما �سا�د �ىل موا�ة الك�ري من الت�د�تا
ٕان حصة التالم�ذ من حصة ا�متع وهنضته، و�� الس�ید الوز�ر لقد 
�ت من الواجب ٕا�ادة النظر يف الربامج الصحیة املعمتدة س�نو� دا�ل 
املؤسسات العموم�ة، ٔ�ن حق التالم�ذ يف السالمة الصحیة ٔ�صبح مطلب 

�ذ مفهنم �ش�تكون بعض أ�طفال والش�باب ٔ�صبحوا ا�ٓ�ء ؤ�ولیاء التالم 
عرضة لالضطرا�ت النفس�یة و�كتئاب، وتالم�ذ العامل القروي يف 
البوادي واملناطق النائیة عرضة �لسموم وأ�وبئة، حفوصات �درة �لتالم�ذ 
ا�ا�لیني، ٕاىل �ري ذ� من املشالك الصحیة اكلبرص والسمع ؤ�مراض 

  .اجل�، ٕاخل
ٔ�س�باب، نطالبمك الس�ید الوز�ر ٕ��ادة النظر يف الربامج وللك هذه ا

الصحیة املدرس�یة لتعز�زها وتطو�رها وتوفري الب��ة الصحیة املناس�بة �لطلبة، 
ؤ�ن تعملوا �ىل ٔ�ن یع�ش أ�طفال والش�باب دا�ل املدارس ح�اة حصیة 

  .ملیئة �ل�شاط
  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .راللكمة لمك الس�ید الوز�

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
ٔ�� بغیت ن�ٔكد، نعطیك بعض املؤرشات �حصی� لٕالجنازات ا�يل 

 23قامت هبا الوزارة يف ٕاطار امحل� د�لها، فامحل� دامئا كتكون ما بني 
  .ینا�ر من الس�نة، ٔ�ن لك دخول مدريس كتكون مح� 19ش�ت�رب ٕاىل 

التايل اكنت ٕاجراءات، ٕاجراء حفص طيب شامل �لف�ة املس�هتدفة ف�
والكشف عن �ضطرا�ت احلس�یة و�ضطرا�ت العصبیة والنفس�یة 
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واضطرا�ت ا�منو والتو�د، مراق�ة واس�تكامل حسب احلاالت والتكفل 
  .جبمیع املشالك

تلمیذ وتلمیذة من �دد املس�تف�د�ن،  1226768مفن مج� احلصی� 
 32د التعبئة �برية واق�ناء �ٓلیات �لفحص يف املدارس، ف واكنت وا�

ملیون د�ل ا�رمه ا�يل ختصصت لهذه إالجراءات هذه، هذا الرب�مج هو 
عریض رمبا �اصو ميكن جنهتدو ف�ه ٔ�كرث �ش �شملو وا�د الف�ة �برية، 
ولكن راه اك�ن امحلد � يف الرب�مج د�ل الص�ة، واكن تقدم يف مرشوع 

  .یة �ىل ٔ�ن الص�ة املدرس�یة عندها وا�د احلس �برياملزيان 
  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ا�ٓن �ادي ن��قلو ٕاىل نفس القطاع ٕاىل سؤال �ين موضو�ه س�بل جتاوز 
  .ٕاشاكلیات ت�ٔخر مواعید الفحوصات الطبیة لفریق أ�صا� واملعارصة

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

  د الوز�ر احملرتم،الس�ی
من املراكز �س�شفائیة �ٓ�اال طوی� يف بعض مواعید  �س�ل العدید

التخصصات الطبیة، �� �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم حول التدابري 
املت�ذة لت�اوز ٕاشاكالت ت�ٔخر مواعید الفحوصات الطبیة �ملس�شف�ات 

  العموم�ة؟
  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ز�ر الص�ةاللكمة لو 

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
املس�شف�ات الیوم امحلد � عندها وا�د النظام معلومايت، و�ادي 
�كون التوسعة د�ل النظام املعلومايت، واكن خرج فوا�د الوق�تة النظام 

لكرتونیة �ميكن ن�ٔ�ذو وا�د املو�د د�ل مو�دي ا�يل �رب هاذ الش�بكة االٕ 
  .�ل�س�بة لبعض الفحوصات

فالیوم تنعرفو نظام تدبري مو�دي املطبق يف مجیع املراكز �س�شفائیة 
ميكن املواطن من ٔ��ذ مواعید �رب ثالث ق�وات، ٔ�وال ٕاما �رب البوابة 
إاللكرتونیة ٔ�و االتصال الهاتفي ٔ�و التنقل واحلضور الفعيل يف �ني املاكن 

  .الق�ناء املو�د
كذ� اك�ن اس�ت��اءات وهام احلاالت املس�تع��، وكذ� اك�ن وا�د 

إالجراءات ا�يل تتقوم هبا القوافل الطبیة واملس�شفى املیداين، فهاذو لكهم 
تی�اولو ینك�و �ش یقلصو املواعید ا�يل تتعرف بعض اخلطرات وا�د املدة 

لطوی� تتكون �اصة �ىل زم�یة طوی�، يف �ني ٔ�ن هذه املدة الزم�یة ا
بعض املس�شف�ات، تق�رص �ىل بعض املس�شف�ات، مايش تق�رص �ىل 

  .املس�شف�ات اكم�
ف�التايل رمبا اك�ن ٕاجراءات ٔ�خرى �ش یتعممو اخلدمات �ىل مجیع 
املس�شف�ات �كون عندمه نفس اخلدمات �ش نقلصو من هذا، ولكن 

زارة وا�و� �لك قلصت نعرفو ب�ٔن ا�هودات ا�يل قامت هبا الو خصنا 
، ولكن اك�ن بعض املواعید )zéro délai(بعض املس�شف�ات وصلنا ٕاىل 

یعين  (jour 0)ا�يل �اصنا والبد نصربو �لهيم، ما ميك�ش �كون عندي 
  د�ل �نتظار، ٔ�ش�نو هو املو�د الطویل؟

ٔ�ش�نو هو املو�د الطویل، هذا هو د�ل  (la définition)يه �ش 
يف الوقت ا�يل اك�ن دول ٔ�خرى ا�يل تی�س�ناو  دو �لیها�يل خصنا جنهت

  .�امني ٔ�و تی�س�ناو ٔ�كرث من �امني �ش ميكن ٕاجراء وا�د العملیة �س�یطة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
  .د�لمك التوضی�ات �ىل الوز�ر الس�ید شكرا

لوز�ر، الرمقنة ا�يل هرضتو �لهيا ب�ٔننا ٔ�ي وا�د مریض ٔ�نه رمبا الس�ید ا
�اصو ی�ٔ�ذ مو�د ید�ل �لبوابة الرمسیة د�لمك، هذا نقدر نتفق معك يف 
العامل احلرضي ونقدر ٔ�نه وا�د الف�ة قلی� من الناس ٔ�هنا تقدر تتعامل هبذا 

من املغاربة، الس�ید الوز�ر، �ميرض �اصو مييش  %90املنطق، ولكن 
یطار ویلقى الطب�ب ویلقى ٔ�نه یوجل لهاذ اخلدمات الصحیة يف ٔ�قرب �لصب 

وقت، ما ميك�لناش وا�د مریض ٔ�ننا �دي ن�س�ناو �ادي نقولو ٔ�نه من هنا 
س�نني �ادي ید�ر  3ٕاىل �امني �ادي ید�ر وا�د العملیة ٔ�و من هنا ٕاىل 

  .وا�د العملیة
الناس ا�يل الس�ید الوز�ر، تتعرف ب�ٔنه ا�ٓن اك�ن ٕاشاكل عند� رمبا 

مراض �لرسطان راه ما ميك�لناش �ادي نصرب �لهيم �ادي جيیو �لمس�شفى 
ٔ�شهر، راه اك�ن مجمو�ة د�ل  6ونقولو هلم �ادي نعطیمك وا�د املو�د د�ل 

الناس ا�يل مراض مسا�ن �لرسطان، راه ما وصل املو�د حىت توفاو 
  .ودف�ومه الناس وماتو ودارو اجلنازة د�هلم، ماتو

 الس�ید الوز�ر، اح�ا �ق�ني يف املغرب �اصنا نتعاملو مع احلاالت ��
ا�يل تیجیو �لمس�شفى �لرس�ة القصوى، ٔ�هنم �اصهم یتلقاو اخلدمات 

  .الصحیة ؤ�هنم یتلقاو العال�ات الرضوریة د�هلم
ما ميك�ش، الس�ید الوز�ر، وا�د الس�ید �ادي جيي نقولو م�ال �ىل 
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�یلومرت  ��80عد من البالصة ا�يل ت�سكن وا�د س��ل املثال ٔ�زیالل عند� ت 
�یلومرت، تیوصل ٔ�زیالل املس�شفى إالقلميي ما تیلقى والو،  100ٔ�و ال 

  .تید�رو لیه إال�ا� �لمس�شفى د�ل بين مالل، من بين مالل �مييش
هاذ الس�ید، الس�ید الوز�ر، راه ما یوصل ملدینة الر�ط حىت �كون 

  .توىف هاذ الس�ید
الوز�ر، واك�ن د� وا�د احلا� ٕاىل شفهتا يف ٔ�زیالل، ٔ�ن  ٕاذن الس�ید

أ�طباء د�ل اجلرا�ة يف ٔ�زیالل ٔ�هنم ام�نعو عن تقدمي �دمات طبیة 
  .�لناس، ٔ�نه ٔ�دىن الرشوط ما م�وفراش

واش هاذ الناس، الس�ید الوز�ر، ا�يل يف اجلبل ٔ�هنم، هذا حق 
الرشوط ٔ�هنم یتلقاو دس�توري تیكفلو هلم ا�س�تور وحق �وين، ٔ�هنم ٔ��سط 

  .هاذ اخلدمات، ٔ�و ال �ادي �سمحو فهاذ الناس
ٔ�نت، الس�ید الوز�ر، عند� ف�ك الثقة الاكم� ومعهود � �لكفاءة 
د�� واملعقول د��، ؤ�نت راه و� املیدان، ٔ�هل مكة ٔ�درى �شعاهبا، 

  .ٔ�نت �ارف، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه املریض ٕاىل �اء �اصو یداوا
ا وصلناش لهذاك املس�توى د�ل ٔ�نه جيي املریض وند�رو اح�ا مازال م

ٔ�شهر، واكینني الناس،  3مييش شهر�ن، مييش  (la procédure)معه 
الس�ید الوز�ر، رمبا تیجي من امجلا�ة د�لو راه ما عندوش حىت �ش خيلص 

، وتیجي �لمس�شفى اكع ٕاىل تق�ل وعیطو (l’ambulance)الغازوال د�ل 
ىل �را، � (les Analyses)یقول لیه تیخصك متيش د�ر �لیه يف املو�د، ت 

و�اصك د�ر هذا، و�اصك د�ر، فني يه الرام�د الس�ید الوز�ر؟ رمبا 
  .بطاقة الرام�د هنا ال �سمن وال تغين من جوع

ٕاذن الس�ید الوز�ر، هاذ الناس الفقرية ا�يل �هنرضو �لهيم والناس 
دي متيش تداوا يف و�ا (la Clinique)املتوسطة راه �ادي متيش ٕاىل 

  .بالیص ٔ�خرى
�هیك عن لوبیات الفساد، تیجیو �لصبیطار الس�ید الوز�ر، وتیقول � 

  .�ش تدوز هاذ العملیة (la Clinique)تیخصك متيش ٕاىل 
 un)�� الس�ید الوز�ر، اح�ا� بغینا �ىل یدیك �كون وا�د 

changement) ىل یدیك �كون عام قریب�.  
  .وشكرا

 :سةالس�ید رئ�س اجلل 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر ف� تبقى لمك من الوقت

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
  .د�� التد�ل �ىل ٔ�شكرك ،الرئ�س الس�ید

يه حق�قة هاذ اليش راه ما ميكن لو یت�ل �ري �س�یاسة القرب، ما 
ميك�ش یت�ل بنفس الطریقة ا�يل كنع�شو فهيا الیوم، واح�ا ٔ�نتوما تتعرفو 

 اختذهتا وزارة الص�ة يف ٔ�جرٔ�ة س�یاسة القرب، ب�ٔن اك�ن ٕاجراءات ا�يل

وهاذ س�یاسة القرب ما ميكن لها �كون �ري �رب احلر�یة د�ل الكفاءات 
وهنا تند�ل د�ل . الطبیة وان�شارها بوا�د الشلك م�وازن �رب اجلهة

  .اجلهویة، بدینا يف الالمتركز ولكن اجلهویة �ادي حتل لنا هذا املشلك هذا
يف املناطق النائیة �یعرفو عندمه �ر�مج م�اكثف، عندمه الناس ا�يل هام 

قوافل طبیة كدار �ش �ىل أ�قل نقلصو من ذاك احلجم د�ل اخلصاص 
ا�يل هو اك�ن متا يف ذاك ا�يل تتعرفو املناطق النائیة ونقربو هلم وا�د 

  .اخلدمات
د�لت الرمقنة، حق�قة، ود�لت حىت �س�تكشاف عن بعد، 

�ش نلبیو احلاج�ات، ولكن  (la télémédecine)د ال�شخیص عن بع
  .تدرجيیا �ادي �كون وا�د التغیري

�ل�س�بة �لرسطان �ادي �كونو ٔ�جرٔ�ة يف الرسطان، ٔ�نه الرسطان الیوم 
اكن �اصنا نعتربوه مايش مرض �ادي، �یخصو شویة د�ل �س�تع�ال، 

�يل عندمه ف�التايل �ادي �كون وا�د التغیري �ل�س�بة لٔ�جرة د�ل الناس ا
  .رسطان و�ادي �كون وا�د اخلصوصیة

  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثالث يف نفس القطاع موضو�ه، النقص الصارخ �ىل مس�توى 
الب��ة التحتیة �ملس�شف�ات �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل 

  .الس�ید املس�شار لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید النعم م�ارة
  .را الس�ید الرئ�سشك

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

تعاين بالد� من س�یاسات حصیة م�عرثة، وٕان اكنت هناك نتاجئ ف� 
خيص القطاع الصحي ٕاال ٔ�ن هناك تعرثات �برية، هذه التعرثات متس ٔ�و هتم 

بیة، هتم كذ� ق� الب��ة التحتیة �لمس�شف�ات، هتم كذ� التجهزيات الط 
أ�طر الطبیة وش�به الطبیة الاكف�ة من ٔ��ل سداد اخلصاص املزتاید يف 

  .ا�ال الصحي
ال خيفى �لیمك الس�ید الوز�ر، �ىل ٔ�ن املت��ع فقط لوسائل التواصل 
�ج�عي وما تعطیه من صور ال �رىض عهنا املغاربة عن واقع الص�ة 

یدة، حكومة كفاءات بعد التعدیل �ملغرب، ٔ�نمت ج�مت يف ٕاطار حكومة �د
احلكويم، ؤ�نمت ٔ��د ٔ�بناء املنظومة الصحیة املغربیة، ماذا ميكن لمك ٔ�ن 
تقدموا لتصحیح �ىل أ�قل هذه الصورة املس��ة �دا �لمغرب والتمنیة 

  �ق�صادیة و�ج�عیة د�ل املغرب؟
  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر
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  :ر الص�ةالس�ید وز�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
كام �اء يف خطاب صاحب اجلال� هللا ینرصو يف خطاب عید 
العرش، ٔ�ن هذا القطاع �اصو وا�د ٕا�ادة النظر �ذریة د�ل املنظومة 

  .الص�ة
فاكنت �شلكت وا�د ا�لجنة ثالثیة حكوم�ة من وزارة ا�ا�لیة، وزارة 

، وزارة املالیة، وا�يل معلت �د� فهاذ املنظور هذا �ملسا�دة د�ل الص�ة
بعض اخلرباء و�ادي �كونو ا�ر�ات مس�تق�ال ٕان شاء هللا يف أ�سابیع 

  .املق�� �ادي خترج لنا احملاور الكربى ا�يل ميكن �كون فهيا التغیري
نقولو حفق�قة الصورة كتبان من �ىل �را كتبان ب�ٔهنا �ایبة ولكن �اصنا 

ب�ٔن راه املعطیات وإالجنازات ا�يل اكینة يف القطاع د�ل الص�ة يه �د 
�مة، مايش �ادي نقولو ما اك�ن حىت يش �ا�ة، یعين راه �یدار �زاف 
د�ل احلواجي ا�يل �مني يف البالد، و�زاف د�ل اخلربات ا�يل اكینة يف 

ايل ما ميك�ش هذه البالد ا�يل مف�دة و�زاف د�ل النتاجئ ا�يل طیبة، ف�الت
الربامج لكها �ادي تقول لنا ما اكی�ش تقلیص د�ل الوف�ات، ما اكی�ش 

  .حتسني اخلدمات
ٕاال ٔ�نه كنف�قدو �اك ا�لمسة أ��رية ا�يل كت�يل ٔ�ن املواطن �ري رايض 
�ىل اخلدمات، ولكن كنقول لمك اك�ن أ�جرٔ�ة ا�يل �ادي تقوم هبا، �ادي 

دي �كون وا�د املنظومة �اصة �لقطاع �كون ٕا�ادة النظر �ذر� و�ا
الصحي، حىت �ل�س�بة لٔ�طر ا�يل يه �دامة يف القطاع �ادي �كون 

  .عندها وا�د النظام �اص د�ل التوظیف يف القطاع الصحي
  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید النعم م�ارة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ب�ٔن هناك �راكامت حق�قة ٕاجيابیة ال ميكن ٔ�ن ننكرها، ولكن  ٔ�عتقد
الس�ید الوز�ر حنن ٔ�مام ا�سداد ٔ�فق �اصة يف تقدمي اخلدمات الصحیة 
�لمواطنني، وهذا ��سداد ن���ة ٔ�وال، امحلایة �ج�عیة، و�اصة التغطیة 
الصحیة وا�يل هو ورش �بري �اصنا خندمو �لیه، و�اص هاذ احلكومة 

ملیون،  12ا�يل كنتلكمو �ىل " الرام�د"یه، �اصة �ر�مج د�ل ختدم �ل 
ملیون حق�قة من اخلدمات الصحیة؟ ٔ�نه اخلدمات  12مدى اس�تفادة هاذ 
  .الصحیة ملكفة �دا

ا�يل " الرام�د"ولكن �یف ميكن لمك ٔ�نمت تطورو من هذا املنتوج د�ل 
  ميكن حق�قة یلقاوه املواطنني الضعاف؟ 

الب��ات التحتیة تتغري يف كثري من أ�ش�یاء مهنا، �یف ميكن �ىل ٔ�ن 
تتغري �ىل مس�توى املس�توصفات، �ىل مس�توى املس�شف�ات؟ �یف ميكن 
�ىل ٔ�ن املس�تع�الت �كون �اصة مس�شف�ات املس�تع�الت ول�ست 

  جزء من املس�شف�ات �اصة املس�شف�ات إالقلميیة؟ 
طر الطبیة �یف ميكن �ىل ٔ�ن یمت ٕا�ادة التكو�ن والتدریب د�ل ا�ٔ 

  وش�به الطبیة �ىل ٔ�ن �كون مسا�رة لتطورات العرص؟
�یف ميكن �عتناء �لعنرص ال�رشي؟ ؤ�نمت عندمك حركة د�ل 
املمرضني، عند� اس�تقا� د�ل أ�طباء، عند� مجمو�ة د�ل إال�راهات ا�يل 
يه حق�ق�ة وا�يل ما ميك�ش ند�رو �منیة د�ل هذا القطاع بدون �عتناء 

  .رص ال�رشي�لعن
ٔ��ريا، التو�ه حنو اجلهویة، الس�ید الوز�ر، راه كنظن ب�ٔن قطا�ات �مة 
اكلص�ة والتعلمي، �اص یمت الالمتركز د�هلم، و�اصها �كون جزء من 

د�ر اخلصاص احلق�قي  �خ�صاصات ا�اتیة �لجهات، وهنا ميكن لك �ة
يف املراكز اجلامعیة �س�شفائیة، ال د�لها، ال يف لكیة الطب ال يف املراكز 

�س�شفائیة، ال يف املس�توصفات، و�كونو عند� م�ظومة حصیة، حق�ق�ة 
نت�اوزو هبا العراق�ل، ونت�اوزو هبا الت�د�ت الكربى واملس�تق�لیة، 
واملس�تق�لیة راه يه ٔ�مراض �دیدة اح�ا �يق ما شفهناش، ويه تفيش 

يه ٔ�مراض �دیدة الرسطان، ظاهرة الرسطان، مجمو�ة من أ�ش�یاء ا�يل 
  .ا�يل املواطن املغريب ما اك�ش �یعرفها من ق�ل

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة لمك ف� یبقى لمك من الوقت، الس�ید الوز�ر

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

  الس�ید املس�شار احملرتم،
ظر، ولكن ق�ل من هذا ٔ�� �یف قلت ب�ٔن اك�ن خمر�ات د�ل ٕا�ادة الن

اك�ن وا�د التدابري وٕاجراءات ا�يل اختذهتا وزارة الص�ة، ويف ٕاطار تفعیل 
  .اجلهویة

الیوم �اصها �كون عند� خریطة �ویة حصیة، ففي هذا إالطار، 
وزارة الص�ة قامت ٕ�خراج الرب�مج الطيب اجلهوي، ا�يل �ادي �كون ف�ه 

�شف�ات أ�خرى، �ىل أ�قل ٔ�وال، رشاكة ما بني املس�شفى اجلامعي واملس 
  .�ادي حنلو املشلك د�ل م�دان التدابري

و�نیا، غنقلصو حىت من اخلصاص د�ل املوارد ال�رشیة، رمغ ٔ�ن املوارد 
ال�رشیة يف املغرب لكو اك�ن وا�د اخلصاص �بري، ٔ�ن حىت القدر واحلجم 

ا�د املدة وإالماكنیة د�ل التكو�ن ما غتكف�ناش �ش نغطیو اخلصاص فو 
  .س�نة 30س�نة ٔ�و  20زم�یة قلی�، رمبا �اصها 
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ف�التايل الزم ما �كون املالمئة بني مجیع احللول مبا فهيا التعاقدات، مبا فهيا 
الرشاكة مع القطاع احلر، مبا فهيا كذ� اخلربات ا�يل �ادي جتي، مبا فهيا 

  .�كرثو كذ� من التكو�ن
فهيا كذ� مركز اس�شفايئ فاخلریطة الصحیة اجلهویة، �ادي �كون 

�امعي �ىل لك �ة، ف�التايل غتويل لك �ة تتكون �ىل حسب اخلصاص 
د�لها، ومتا �ادي یوقع �كتفاء ا�ايت وغن�لقو وا�د املسا� ما بني 
املس�توى أ�ول واملس�توى الثاين واملس�توى الثالث، واح�ا �دامني �ىل 

واك�ن املداومة يف املس�توى املس�توى د�ل أ�ول، واك�ن تقریب اخلدمات 
أ�ول، وهذا �اصو التدرجيي، ٕاذن �اص وا�د الشویة د�ل الوقت �ش 

  .یبانو النتاجئ ٕان شاء هللا
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

، یطرح سؤال، موضو�ه ٔ�وضاع ٔ�قسام الوالدة والتمنیةفریق العدا� 
  .دا�ل املس�شف�ات، اللكمة لمك

  : العبادياحلسني الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

فریق العدا� والتمنیة، �سائلمك حول واقع ٔ�قسام  يفالس�ید الوز�ر، حنن 
  الوالدة �ملس�شف�ات العموم�ة؟

  مث ماذا عن الطاقة �س��عابیة واملوارد ال�رشیة يف هذه أ�قسام؟
  يف ٔ�یة ظروف تضع املغربیات محلهن؟

ا يه �ٓخر املعطیات إالحصائیة �ل�س�بة لوف�ات ال�ساء احلوامل م
  واملوالید؟

  ويف أ��ري، عن ٕاسرتاتیجیة وزار�مك لتحسني وجتوید العرض الصحي؟
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .لٕال�ابة �ىل السؤال الوز�رالس�ید 

  :الص�ة وز�رالس�ید 
  الس�ید الرئ�س،

  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
حصة أ�م والطفل من الربامج العریضة يف وزارة الص�ة، وتقدم عن 
ا�لجنة القطاعیة، ال يف �س�شاریة وال يف د�ل الغرفة أ�وىل وا�يل اكنت 
تتعرض ب�ٔن الرب�مج د�ل حصة أ�م والطفل جبمیع املؤرشات د�لو ٔ�نتوما 

حیة والرام�ة ٕاىل تتعرفو التدابري د�ل اخلدمات ا�يل تتقوم هبا الوزارة الص 

جتوید �دمات ٔ�قسام الوالدة، فهيا حتسني جودة التكفل بني امحلل والوالدة 
�رب ٕاجراء اف��اص مجلیع دور الوالدة وت�ٔهیلها ٕالضفاء الطابع إال�ساين، رمغ 

  .ٔ�ن تیكون بعض الت�اوزات وما �اص �كون العموم
ني احلاكمة تعز�ز املسؤولیة اجلهویة حول مراق�ة امحلل والوالدة، حتس

اجلهویة �لربامج اخلاصة بص�ة أ�م واملوالید اجلدد، التكفل جما� بعملیة 
  .الوالدة الطبیعیة والق�رصیة و�ملضاعفات النامجة عن امحلل

كذ� ٕاجراء الت�الیل البیولوج�ة اخلاصة �محلل بصفة جمانیة و�زوید 
زمة وأ�دویة مؤسسات الوالدة وقا�ات العملیات �ملس�تلزمات الطبیة الال

  .الرضوریة �لتكفل �لفرتة احملیطة �لوالدة
فاملؤرشات تدل الیوم �ىل ٔ�ن اك�ن ارتفاع د�ل �س�بة الوالدة �ملصاحل 

ٕاىل س�نة  %86.6ٕاىل  2011من س�نة  %73.6الصحیة، ح�ث مر من 
  .، ٕاذن اك�ن توافد �ىل املصاحل العموم�ة2018

�ات يف املغرب ب�س�بة كذ� مت اخنفاض ملموس يف �س�بة وف�ات ا�ٔ 
ٔ�لف  100للك  �72.6ا� وفاة ٕاىل  112، ٕاذ انتقل هاذ املؤرش من 35%

  .2030ٔ�لف والدة ح�ة س�نة  �100ىل  36والدة ح�ة يف ٔ�فق بلوغ 
ٕاذن اك�ن جمهودات �برية ج�ارة، ٕاال ٔ�نه ت��قى وا�د ا�هود �بري يف 

  .تق�ال د�ل احلواملالت�لیق وأ��س�نة ا�يل ت�شلك لنا هاذ العائق يف �س� 
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�س الس�ید
  .شكرا

  .املس�شار الس�ید لمك اللكمة

  :العبادي احلسني الس�ید املس�شار
 لنا اعطیهتم ا�يل القمية املعطیات و�ىل اجلواب �ىل الوز�ر الس�ید شكرا

  .س�بقت اليت أ�س�ئ� خبصوص وال سؤايل خبصوص ال العام �لرٔ�ي واعطیهتم
املبذو� لتحسني العرض الصحي وجتویده، �س�ل  �مثن ا�هودات

ٕ�جيابیة اخنفاض وف�ات أ��ات واحلوامل ٔ�ثناء الوضع وكذا أ�طفال، وهذا 
  .الص�ة العاملیة مؤرش ٕاجيايب حسب م�ظمة

نؤكد �ىل ٔ�ن قطاع الص�ة �ملغرب يف �ا�ة ٕاىل دمع امجلیع حكومة، 
�لني، مجعیات ا�متع املدين، �رملا�، قطا�ا �اصا، قطا�ا �اما، خمتلف املتد

  .امجلا�ات الرتابیة مبختلف مس�تو�هتا لك حسب اخ�صاصه
قد نتفق مجیعا �ىل �شخیص وضعیة الص�ة ببالد�، و�اصة هنا ٔ�� 
ٔ�حتدث عن ٔ�قسام الوالدة، فعال ٔ�ن هناك ضعف الطاقة �س��عابیة ق� 

، ٔ�طباء الت�د�ر، املوارد ال�رشیة، و�اصة �خ�صاصیني یعين ٔ�طباء التولید
ٔ�طباء أ�طفال، ق� املعدات، وأ��زة والتقادم بعدها، هاذ ال�شخیص كام 
�اء ا�ٓن يف أ�س�ئ� املتداو� وكذ� هو وارد بتقر�ر ا�لس أ��ىل 

  .�2018لحسا�ت لس�نة 
ٕاال ٔ�ننا نقول لمك الس�ید الوز�ر �ىل ٔ�ن �دث الوالدة �لمغرب ودا�ل 
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ٔ�قسام الوالدة مفروض فهيا ٔ�هنا �كون ماك� لك ٔ�رسة هو �دث سعید، و 
�لرٔ�فة والرمحة وأ�مان �ل�س�بة �ل�ساء احلوامل، لكن مع أ�سف ٔ��لب 
املغاربة �هيم صورة سوداویة عن ٔ�قسام الوالدة واملس�شف�ات العموم�ة بل 
وحىت اخلاصة، فك�ري من ٔ�قسام الوالدة تتحول ٕاىل ٔ�ما�ن هتان فهيا ال�ساء 

ریق مجمو�ة من الترصفات، إالهامل، إالهانة، رمبا حىت احلوامل عن ط
  .العنف ولكن هو عنف معنوي

هناك مجمو�ة من �خ�الالت وا�هتااكت حقوق املرٔ�ة احلامل یصعب 
رسدها، �متىن ٔ�ال جتعل املس�شف�ات من وجع املرٔ�ة احلامل وجع الوالدة 

  .ووجع إالهانة
�مك اطالع �ىل لك ح�ثیات نطالبمك الس�ید الوز�ر ؤ�نمت ا�ن ا�ار، و�

�ة ٔ�و حىت هذا القطاع �ختاذ إالجراءات القانونیة الالزمة سواء ت�ٔدی� 
�ت یعين التورط د�لو يف ٔ�مور مش�بوهة، ث القضائیة يف حق لك من 

الوالدة يه �لفعل ��ان، لكن هناك ممارسات مش�بوهة حتدث دا�ل هذه 
جتویدها �سرت�اع ثقة املؤسسات، نطالبمك بت�ٔهیل ب��ة �س�تق�ال و 

  .املواطن يف هذا القطاع
  .شكرا

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

   الوقت من لمك تبقى ف� الوز�ر الس�ید لمك اللكمة

  :الص�ة وز�رالس�ید 
ٔ�� ا�يل نقدر نؤكد � هو ٔ�ن وزارة الص�ة لن �هتاون مع الشاك�ت 

  .طن كهتمنا وكهتممك وكهتم امجلیعا�يل كتوصل هبا، حىت هذا ٔ�نه حصة املوا
ف�التايل ینعكس سلبا �ىل حىت ا�هودات ا�يل كد�ر وزارة الص�ة، 
ف�التايل �اصنا نتعاونو مجیعا، يف هذا إالطار هذا اك�ن م�رب د�ل شاكیيت 
وكذ� اح�ا مس�تعد�ن يف ٔ�ي شاكیة ك�س�یفطو جلنة ونتقصاو احلقائق 

  .ونقومو �لالزم كام �یقولو
  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

يف هذا القطاع یطرح الفریق احلريك سؤ� یتعلق برتدي اخلدمات 
  .الصحیة مبس�شفى احلسن الثاين ��ا��، فلیتفضل ٔ��دمك مشكورا

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  ،زماليئ املس�شار�ن

ن طرف احلكومة يف قطاع الص�ة �لرمغ من ا�هودات املبذو� م

�الل الس�نوات أ��رية، ٕاال ٔ�ن مس�شفى احلسن الثاين ��ا�� الزال 
یعرف اخ�الالت سواء من ح�ث اخلدمات املقدمة �لمرىض ٔ�و من ح�ث 

  .التدبري إالداري
و�لیه �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري املت�ذة �لريق �خلدمات 

هناك يف أ�فق ٕاماكنیة تعز�ز املس�شفى اجلهوي الصحیة ��ا��؟ وهل 
�ملوارد ال�رشیة وأ�طر ا�تصة قصد تلبیة �اج�ات الساكن املزتایدة 

  �س�ب �منیة اجلهة والتوسع العمراين؟
  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  الس�ید الرئ�س،

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

تتوفر �ة ا�ا�� واد ا�هب �ىل مركز اس�شفايئ �وي یضم 
رس�ر، املوارد  80مس�شفى �ام وهو مس�شفى احلسن الثاين ��ا��، 

اخ�صاص طيب، أ�طر ش�به الطبیة،  23طب�ب خمتص، يف  52ال�رشیة، 
لحوظا �ىل مس�توى ممرض، اخلصاص یبقى م 257یصل �ددها �جلهة ٕاىل 

أ�طباء العامني، �� معلت املد�ریة اجلهویة �ىل ٕا�رام اتفاق�ة مع ا�لس 
اجلهوي جلهة ا�ا�� واد ا�هب، ح�ث س�ميكن تفعیلها يف القریب العا�ل 

طب�ب �ام، �ٕالضافة هذا ميكن من �ل مشلكة اخلصاص  30من تعیني 
  .�ىل مس�توى املس�تع�الت
س�تع�� �س�شفائیة، �دة تدابري مت اختاذها التجهزيات وأ�قسام امل 

�ىل مس�توى الب��ات والتجهزيات هبذا املركز ٔ�الس�شفايئ لتحسني ولوج 
 IRM,SCANNER 16)الساكنة خلدمات �س�شفائیة، 

BARETTES) جتهزي املر�ب اجلرا� وأ�قسام الطبیة أ�خرى ،
ن ا�م، ٕاجناز �لتجهزيات الالزمة، �لق و�شغیل املركز اجلهوي لت�اق

مرشوع ت�ٔهیل قسم الوالدة �ملركز �س�شفايئ اجلهوي لواد ا�هب 
وٕا�داث ج�اح �اص بطب أ�طفال مع و�دات جمهزة �اصة �ٔ�طفال 

مصاحل د�ل  4كذ�  (SMUR)�دیيث الوالدة، النقل الصحي كذ� 
(SMUR)مخس س�یارات ٕاسعاف ،.  

اكس ٕاجيايب �ىل هذا ٕاذن هناك جمهودات �برية ا�يل اكن عندها انع
املس�شفى، ح�ث ٔ�ن من امللحوظ وصلنا ل صفر مو�د د�ل �نتظار 
�ل�س�بة �لعملیات اجلراح�ة املربجمة، هذا دلیل �ىل ا�هودات ا�يل كتقوم 
هبا الوزارة يف هذا املیدان هذا، وهناك �رامج ٔ�خرى كذ� ا�يل ق�د إالجناز 

مراض العقلیة اليت تبلغ التلكفة والربجمة، مهنا مصل�ة الطب النفيس وا�ٔ 
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ملیون درمه، وكذ� مربمج بناء مس�شفى �وي مبدینة ا�ا��  12د�لها 
يف ٕاطار خمطط العرض الصحي �لمد�ریة اجلهویة �لص�ة بتلكفة تقد�ریة 

  .ملیون درمه، هذه يه ا�هودات ا�يل تقوم هبا الوزارة 350تصل ٕاىل 
  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا
  .للكمة لمك الس�ید املس�شارا

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك القمي و�ىل املعطیات ا�ق�قة اليت قدممتوها

ولكن إالشاكلیة الس�ید الوز�ر رمبا يف ال�س�یري، أ�رقام ا�يل قدم�و يه 
مبدینة  حصی�ة، اح�ا ننوهو ��هودات ا�يل �یبذلها الطامق الطيب املتوا�د

ا�ا��، ولكن ا�ا�� يه �ة واك�ن مس�شفى احلسن الثاين ا�يل هو 
، مت حتوی� من ٕاقلميي ٕاىل �86وي، هذا املس�شفى اجلهوي ت�ىن يف 

�وي، حنن نتطلع ٕاىل ٔ�نه یت�ىن مس�شفى �وي �دید كام و�د� الوز�ر 
بعد �ىل السابق ا�يل ق�ل م�مك الس�ید الوز�ر، بطبیعة احلال هذه اجلهة ت 

�یلومرت ا�يل هو مرا�ش، الساكن  1400ٔ�قرب مس�شفى �امعي ب 
بطبیعة احلال واملرىض املعوز�ن ما حفاهلمش �ش ی��قلو من مدینة ا�ا�� 

  .ٕاىل هذا املس�شفى �لكفهم الك�ري
مضن هذا ا�مع بطبیعة احلال الس�ید الوز�ر، هنا� مركز د�ل تصف�ة 

ن طرف احملس�نني، والوزارة بطبیعة احلال ا�م اليت یمت �س�یريه ودمعه م
الس�ید الوز�ر ٔ�ح�ا �متناو �ىل ٔ�ن هذه �سرتاتیجیة ا�يل دريت يف الز�رات 
د�ل بعض اجلهات ٔ�نك تفضل و�زور مدینة ا�ا�� وتوقف �ىل هاذ اليش 
عن قرب، هذا مركز د�ل التصف�ة ا�يل بطبیعة احلال �رشف �ىل �س�یريه 

الوزارة تتعامل معه �شویة من لطف ٔ�نه ما ید�لش و�ىل دمع احملس�نني، 
�ميش�یو لٔ�قالمي  60و 50يف اخ�صاصها، ؤ�صبح صغري، املرىض جتاوزو 

  .أ�خرى، ذاك اليش ملكف
ٕاذن نطلب م�مك الس�ید الوز�ر ٔ��مك �زورو مدینة ا�ا�� وتوقفو �ىل 
 هاذ املس�شفى عن قرب، بطبیعة احلال ٔ�� ما �اد�ش نعطیمك اخ�الالت

مس�شفى احلسن الثاين، ميكن یلقامك يف ا�ا�� و�كونو يف �ني املاكن 
  .ونقول لمك ها ا�يل اك�ن ما يش بالصتو هاذي

اك�ن مشلك د�ل تنقل أ�طباء واملمرضني، �متناو الس�ید الوز�ر، 
بطبیعة احلال، رمبا بدیتو هاذ املوضوع ٔ�نه �كون ال�شغیل �كون �وي، 

�لوزارة �اص �كون �ویة و�كونو ٔ�بناء اجلهة  م�ار�ت التوظیف �ل�س�بة
هام ا�يل یعملو يف املس�شف�ات �ش ما نضطروش يف أ��ري �ش ی��قلو 
ٕاىل �ات ؤ�قالمي ٔ�خرى وخيلیو لنا املشلك، هذا راه مشلك �بري ف� یتعلق 
�ل�س�بة لٔ�طباء، تیجي وا�د �ی�لس �ام والعامني وت��غي مييش، ود� راه 

  .یوم يف ا�ا�ل 15یوم ٔ�و ال شهر، وتی�لس  15تی�لس �ري 

املهم هذا ٕاشاكل بطبیعة احلال ید�ل يف ٕاطار ال�س�یري ويف التدبري 
  .الیويم، �متنامك توقفو �ىل �خ�الالت

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
� ٔ�ن الز�رة مربجمة، ٕان شاء هللا، �ش جنیو لعني ٔ�� نقدر نقول 

املاكن، ٔ�ن هاذ اليش هذا تیخصو مقاربة �شار�یة، ويف ٕاطار التزنیل 
اجلهوي ويف اخلریطة الصحیة اجلهویة هاذ اليش �ادي �كون حملول، ٕان 
شاء هللا ٕ�ذن هللا، ٔ�ن ما ميك�ش نقدرو نلقاويش �لول �ىل املس�توى 

  .لوا�د اجلهة واخلصوصیات د�لهااملركزي �ل�س�بة 
ويف ٕاطار هاذ املس�ٔ� هاذي رمبا �ادي نتدار�و وغنوقفو عن قرب عن 
�خ�الالت ا�يل تتعلق �ل�س�یري و�لتدبري، هاذ يش عن بعد ما ميك�لناش 
نعرفوه، مفنني جنیو، ٕان شاء هللا، يف املیدان، ز�رة م�دانیة وجنیو وجنیبو 

  .احللول ٕان شاء هللا
  .اشكر 

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

ون��قل ٕاىل قطاع �ٓخر، قطاع الثقافة والش�باب والر�ضة، موضو�ه 
دفرت التحمالت اخلاص مبالعب القرب، �لفریق �شرتايك احملرتم لیتفضل 

  .ٔ��د م�مك ٕاللقاء السؤال

  :املس�شار الس�ید محمد رحيان
  .محن الرحمي�سم هللا الر 

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدان الوز�ران،

  الس�یدة الوز�رة،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،

�سائلمك الس�ید الوز�ر، عن مدى تطبیق دفرت التحمالت خبصوص 
  ٕا�شاء مالعب القرب، البناء وال�س�یري ٔ�و �س�تغالل؟

  .والسالم �لیمك

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

الس�ید احلسن عبیابة وز�ر الثقافة والش�باب والر�ضة، الناطق الرمسي 
  :�مس احلكومة

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال
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ملعب  800أ�مر یتعلق برب�مج وطين ملالعب القرب يف �دود 
�لقرب يف خمتلف �راب اململكة، هاذ العملیة وقع االتفاق �لهيا بني وزارة 

ر�ضة ووزارة ا�ا�لیة، هاذ االتفاق �روم �ىل ٔ�ن ٕا�شاء هاذ الش�باب وال
  :املالعب يف �دود ثالث مس�تو�ت

، هو امجلا�ات احمللیة 2018املس�توى أ�ول، طبعا االتفاق اكن يف 
 .توفر الو�اء العقاري وتقوم جبمیع املساطر الالزمة

ع املس�توى الثاين، ا�متویل ی�ٔيت من صندوق التجهزي امجلاعي التاب
�لجام�ات، الوزارة تقوم �سرتداد هذه أ�موال اليت یقوم هبا الصندوق �ىل 

 .فرتات م�عددة
و�لتايل االتفاق ما بني وزارة الش�باب والر�ضة ووزارة ا�ا�لیة یقوم 
�ىل هذه املسطرة املالیة، حلد ا�ٓن وافق صندوق التجهزي من ح�ث املبدٔ� 

  :ملعب �لقرب، اكینة ٕاشاكالت �501ىل 
، ت�ٔخر الرب�مج، اكینة ٔ�س�باب ميكن ذ�رها �الیا هو 1ٕالشاكل رمق ا

مشلك الو�اء العقاري يف كثري من امجلا�ات احمللیة وخصوصا امجلا�ات 
 .القرویة، ا�يل عندها مشلك د�ل الش�یاع ومشلك د�ل أ�رايض الساللیة

 .، هو املسطرة د�ل مصادقة ا�الس �ىل هذه االتفاق�ة2املشلك 
، هو هاذ النظام د�ل الصفقات والنظام د�ل ا�راسات 3 املشلك

احمللیة عندها وضعیة معینة والوزارة  كذ� م��ٔخر �دا، ٔ�نه امجلا�ات
  .كذ� عندها كذ� وضعیة معینة

، وهذا �رد �ىل الس�ید املس�شار هاذ االتفاق�ة املادة التاسعة تنص
س�یريها بعد تصف�هتا ماد� احملرتم ٕ�جيابیة، �ىل ٔ�ن املالعب املنجزة یمت � 

ومعنو� ٕاىل امجلا�ات الرتابیة �ىل ٔ�ن �كون �لهيا مصادقة من وزارة 
  .30.09الش�باب والر�ضة، طبقا لقانون الرتبیة البدنیة 

ما هو الواقع ا�ٓن؟ الواقع ا�ٓن ٔ�ن هناك �رامج كثرية �دا �ىل مس�توى 
ف�ذ، اح�ا تقریبا ح�ث التن  املاكن، مربجمة وموقعة ت��قى فقط مسطر� من

ٕاىل �اولنا ننجزو هاذ  2020دا�لني فوا�د ا�مو�ة ٕان شاء هللا يف 
�كون قد ٔ�جنز� ش��ا �ام يف  501االتفاق ا�يل وافق �لیه هاذ العدد د�ل 

  . هاذ ا�ال
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة لمك

  :محمد رحيان الس�یداملس�شار 
ل، ٔ�� �اين يف �يل وا�د املناظرة وطنیة اجلواب د�لمك حول السؤا

اكنت وقعت حتت الر�ایة السام�ة لصاحب اجلال� محمد السادس نرصه هللا 
ٔ�كتو�ر حول ا�لس أ��ىل �لش�ب��ة  25و 24، وقعت هنار 2008يف 

  .والر�ضة هذا �ارج �ىل السؤال د�لنا

ات مع اح�ا ا�يل ت�شوف الس�ید الوز�ر، �ام ٔ�نتوما عندمك اتفاق�
  .امجلا�ات راه اك�ن تالعب يف ماكتب ا�راسات و�دة

جوج، هو هذاك املسائل �ش �یب��و هبا هذوك املالعب راها ما 
تتوفرش �ىل املواصفات ا�يل �كون يف دفرت التحمالت، الیوم راه �یف ما 

ا�لجنة اك�ن جام�ات ٔ�و مقاولني ساحمهم هللا ا�يل قلت � ذاك ا�هنار يف 
النص د�ل وا�د املادة ا�يل يه د�ل احلدید مبا �سمى  تید�رو وا�د

د�ل النیلو ا�يل هو تترضبو  ف�يل�لكر�ج التحت والفوق تید�رو وا�د 
  .الشمس وال ش�تا وتی�رشك

ا�يل ميكن دوزت وا�د العام وال  و�ىل س��ل املثال راه اك�ن مالعب
  .�ام ونصف راه لكيش م�قوب لكيش تالىش لكيش ما بقاش �دام

املسائل أ�خرى ا�يل �مة الس�ید الوز�ر، هو هاذ دفرت التحمالت 
د�ل ال�س�یري، �ل�س�بة �ل�س�یري راه خص ٕا�ادة النظر فهيا �ش �كونو �س 
ٕاما مجعیات د�ل �ٓ�ء التالم�ذ املدارس ٔ�و كذا ٔ�و كذا، ٔ�و هذا، ومجعیات 

ب، �ىل ر�ضیة و�اود اك�ن املسائل د�ل البنات ما عندمهش مالعب القر 
أ�قل راه اك�ن والد املغاربة راه تطور شویة اك�ن �اصنا لك وا�د نعطیوه 

  .حقو ال �لبنات وال أ�والد هاذي و�دة
جوج، الناس املعاقني حىت هام �اود ما اكی�ش ملعب عندمه، اك�ن ٕاال 
يف بعض املدن �برية ٕاما املدن الصغرية راه ما تتوفرش م�ال املعاقني، 

فق الصحیة راه تتصوب �ید�رو مالعب القرب ما تتوفرش و�ل�س�بة �لمرا
�ىل الوسائل الصحیة ٔ�و وسائل السالمة ٔ�و الت�ٔمني، اك�ن بعض الولیدات 
ا�يل تیكونو هذا، �ىل أ�قل هاذوك امجلعیات وال امجلا�ات وال كذا، وزارة 
الش�ب��ة والر�ضة �ىل أ�قل، امسح يل الس�ید الرئ�س، �ىل أ�قل خيلقو 

  .املادة ا�يل تبدا �كفل هبذوك دراري �ىل الت�ٔمنيوا�د 
  .والسالم �لیمك، امسح يل الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ثواين ٕاىل  12الس�ید الوز�ر اس�هتلكت الوقت د�لمك، ولكن عندو 
  .12بغیتو ��ذوها �ذوها، حىت هو دوزتو 

  :�مس احلكومةالس�ید وز�ر الثقافة والش�باب والر�ضة، الناطق الرمسي 
  .�رس�ة

ملعب، اح�ا عند�  800حتدث �ىل �القة الوزارة �مجلا�ات �ارج 
الوزارات �شلك �بري بدون تق�ني،  وانف�حتاتفاق�ات كثرية مع امجلا�ات 

مل تمت، اح�ا تندرسو هذه  2013اكینة اتفاق�ات من وهذا طرح مشلك، 
ب ٔ�ن �كون، وما النوعیة هذه �ش حنرصو �ىل ٔ�نه ما جيب ٔ�ن �كون، جي

  .ال جيب ٔ�ن �كون لن �كون، التالعبات موجودة وحنن حنارهبا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا
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ا�ٓن �ادي ن��قلو �لسؤال الثاين، وموضو�ه أ�زمة املالیة اليت تعرفها 
  .رشكة صور�د دوزمي، اللكمة لفریق العدا� والتمنیة

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  .الرمحن الرحمي �سم هللا

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
سؤالنا الس�ید الوز�ر هو حول العنوان ا�يل �اء يف السؤال هو أ�زمة 

  املالیة اليت تعرفها رشكة صور�د دوزمي؟
  .شكرا لمك

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الثقافة والش�باب والر�ضة، الناطق الرمسي �مس احلكومة
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال املهم توضی�ا �لرٔ�ي 

  .العام وتوضی�ا كذ� �لسادة املس�شار�ن احملرتمني
من  %93دوزمي ق�اة معوم�ة، اكن عندها منوذج �اص ٔ�هنا تعمتد �ىل 

ج مل یصمد بتوفري أ�موال، فد�لت يف مشالك مالیة إالشهار، هذا ا�منوذ
م�عددة، ٔ�صال اكینة دراسة يف املغرب ب�ٔن إالشهار یتالىش مع الق�وات 

  .أ�ج�بیة وا�ا�لیة ومع �نرتن�ت، و�لتايل املداخ�ل ا�هتت
هذه مؤسسة معوم�ة جناوب �لهيا من شقني، مكؤسسة معوم�ة �بعة 

ة ٔ�خرى د�ل احلاكمة واجلودة وإالنتاج، هذا ��و� �یف تعاجل مالیا، قضی
  .حىت هو موضوع یناقش

�ىل مس�توى احللول املالیة، اح�ا نت�اور مع القطا�ات لكها القطا�ات 
احلكوم�ة، �ش نلقاو لها �ل كق�اة تقدم �دمة معوم�ة يف �انب 
اسرتاتیجي، ونطالب كذ� الق�اة ٔ�ن تصل ٕاىل التنافس�یة، ٔ�ن اح�ا عند� 

دا�ل املغرب والت ق�وات ٔ�خرى، وهذه التنافس�یة حتتاج ٕاىل جودة ا�ٓن 
  .�الیة واجلودة دامئا مرتبطة ��متویل

�ىل مس�توى احلاكمة عرفت دوزمي اف��اص من ا�لس أ��ىل 
، التقر�ر یقول حرف�ا ٔ�ن الق�اة منوذ�ا 2018مرات اكن �ٓخرها  �3لحسا�ت 

تواز�ت املالیة، اك�ن وا�د التصور �ق�صادي ال ميكهنا من احملافظة �ىل ال 
ب�ٔن الق�اة جيب ٔ�ن �كون ق�اة م�افسة وطنیة ودامعة وم�افسة �ل�س�بة 
�لمنتوج، وهذا �ید�ل يف وا�د الس�یاسة �امة د�ل ٕانقاذ املؤسسات 
العموم�ة، مايش فقط دوزمي راه عند� وا�د ا�مو�ة د�ل املؤسسات جيب 

مؤسسات م�ت�ة، طبعا وفق وا�د  ٔ�ن تتحول من مؤسسات مس�هتلكة ٕاىل
الرشوط ا�يل �ادي �كون فهيا وا�د ا�فرت د�ل التحمالت �ش خنرجو 

  .من هذه أ�زمة مجیعا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
وٕان اكنت يف احلق�قة ٔ�هنا  �شكر الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات،

  .ةقارص 
ٔ�� بغیت �ري ن�ساءل معمك الس�ید الوز�ر حتدتثو �ىل ٔ�هنا كتقوم بوا�د 
ا�ور اسرتاتیجي، بغیت �ري نعرف هذا ا�ور �سرتاتیجي ٔ��ن �مكن، هل 
هو يف أ�فالم املدبل�ة، فاش كتف�حها كتلقى أ�فالم املدبل�ة، لو ٔ�هنا اكنت 

اف�ة وس�یاس�یة وكت�ٔطر املواطنني اكن ممكن نتفهمو هذا كتجیب لنا �رامج ثق
  .املوضوع

ولكن يف احلق�قة ٕاذا ا�منوذج �ق�صادي د�لها قلتو ب�ٔنه فاشل، اكن 
ممكن نقول ا�هت�ى عهد هذه الق�اة مع زمن ا�يل اكنت كتقدم ف�ه يش مرات 

ة يش �رامج �مة ا�هت�ى عهد هذه الق�اة ونقولو انصلیو �لهيا صالة اجلناز 
  .وت�هت�ي

ملیون د�ل  50واح�ا كندمعوها حبوايل  2008ٔ�ما ٔ�ن �س�متر م�ذ 
ا�رمه س�نو� وكتحقق يف احلق�قة فشل لك س�نة و�راجعات مالیة 
وخصاص، لكن يف ا�ال د�ل التدبري، ؤ�ن� �لكمتو الس�ید الوز�ر وقلتو 

 2018-2015- 2009ب�ٔن تدارت تقار�ر د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت من 
  .لكها ٔ��نت �ىل اخ�الالت وسوء التدبري

ٕاذا اكنت هذه الق�اة ما قادراش جتیب ٔ�موال من إالشهار، ولكن قادرة 
فقط ��ذ ٔ�موال من عند املال العمويم، وما قدراش �رشدو، ولیهتا اكنت 
كتا�ذ ٔ�موال من ا�مع العمويم ا�يل كتعطیه لها احلكومة مشكورة، ولكن 

�املش �ىل احلكومة، ما كد�رش الت�امل، كتالك لو ٔ�هنا اكنت �ري ما كت
  .الغ� وك�سب امل� �یف �یقولو

الیوم اك�ن التقار�ر د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت كتلكم �ىل 
اخ�الالت فضیعة، ٔ�مهها الس�ید الوز�ر، ا�يل ميكن �شريو لها هاد 

مريا �خ�الالت هو سوء التدبري املايل، واش ميكن نتلكمو �ىل اكمريا، الاك
اخلف�ة كند�روها من الطیارات، وكنقلبو، اح�ا ما عند�ش الفلوس، 

 .وك�س�تعملو ٔ�دوات و�ٓلیات ا�يل يف احلق�قة ما عند�ش إالماكنیات د�لها
والیوم، الس�ید الوز�ر، ٔ�� كنقول فقط، ٔ��مك الیوم اكن �اص تفعیل 

دة د�لو ، وا�يل ا�هتت امل2012د�ل دفرت التحمالت، ا�يل اكن موضوع يف 
وا�هتت الصالح�ة وحلد ا�ٓن الرشكة ما ملزتماش به، حلد ا�ٓن كنلقاو 

من العقود د�ل الربامج ا�يل كتدار ٔ�هنا كتدار مايش �ملسطرة د�ل  70%
الصفقات العموم�ة، كتدار بعقد م�فاوض �ش�ٔنه �ملبارش، یعين ٔ�ن وا�د 

طائ� والناس  العدد حمدود د�ل الرشاكت ا�يل ك�س�تافد وكتا�ذ ٔ�موال
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دارو ال �س من هاذ املؤسسة وال ٔ�دل �ىل ذ�، الناس راه خرجو من متا 
ودارو رشاكت د�هلم، یعين ب�ٔهنم �ذاو ٔ�موال معوم�ة من ج�وب املواطنني، 

  .ولكن كنمتناو ٔ��مك تفعلو يش �ا�ة مما یق�ضیه القانون
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .س�شارشكرا الس�ید امل 

  .اللكمة لمك الوز�رالس�ید 

  :الس�ید وز�ر الثقافة والش�باب والر�ضة، الناطق الرمسي �مس احلكومة
  املس�شار، الس�ید

ك�شكرك �ىل الغرية د��، ولكن حنن �حكومة ٕاذا اعمتد� لك 
  .مؤسسة معوم�ة فشلت جيب ٔ�ن ندفن الك�ري من املؤسسات ونرتمح �لهيم

اس�بة، ٔ�� م�فق معك، إالنقاذ واحملاس�بة، یعين دور احلكومة إالنقاذ واحمل
حماس�بة وطبعا عند� امحلد � مؤسسات وطنیة اليت س�ت�اسب لك ما 
یقع، ولكن جيب ٔ�یضا ٔ�ن ال نرتك �ب ك�سمیوها أ�خ�ار الاكذبة، م�ال 

من املغاربة ما �ی�ٔدیوش الرضیبة �ىل السمعي البرصي �لك، ٔ�ربع  80%
القة هباذ اليش هنائیا، اح�ا كندویو من س�نوات دوزمي ما عندهاش �

ح�ث املبدٔ� مكؤسسة، ٔ�� م�فق معاك يف اجلودة ورفع إالنتاج والتنافس�یة، 
  .ؤ�هنا �كون مؤسسة وطنیة

الس�ید املس�شار، اح�ا عند� جوج ق�وات، ٕاىل بغینا �ري هاذ الربملان 
ة ٔ�خرى بغرف�یه واخلطا�ت الرمسیة واخلطا�ت د�ل الیوم ما غنطلبوش ق�ا

د�رها، �كفي ٔ�ن نقل أ�خ�ار الیوم�ة ؤ�رشفة املغرب وأ�رشفة التارخيیة 
  .ؤ�رشفة لك املواد د�ل املؤسسايت، فك�بقى هذا �انب �م �زاف

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

�ر ون��قل ٕاىل قطاع ٔ�خر و�رحب �لس�یدة الوز�رة املنتدبة �ى وز
الشؤون اخلارج�ة والتعاون إالفریقي واملغاربة املقميني �خلارج، امللكفة 
�ملغاربة املقميني �خلارج، وموضو�ه ٕاسرتاتیجیة احلكومة �ل�د من جهرة 

  .أ�دمغة، السؤال �لفریق احلريك، تفضل

  :الطیب البقايل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  رتمان،الس�یدان الوز�ران احمل
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

جهرة الكفاءات حنو اخلارج، يف وقت �س�ل ف�ه  ٕاشاكلیةیعرف املغرب 
  .خصاصا �ىل مس�توى أ�طر يف مجمو�ة من القطا�ات إالسرتاتیجیة

بناء �لیه، �سائلمك الس�یدة الوز�رة، عام يه ٕاسرتاتیجیة احلكومة �ل�د من 
  ظاهرة جهرة الكفاءات؟

  .شكرا

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
  .السؤال �ىل �لرد الوز�رة �لس�یدة اللكمة

  .تفضيل احملرتمةالس�یدة الوز�رة 

الس�یدة �زهة الوايف، الوز�رة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون 
  :إالفریقي واملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج

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

  السادة والس�یدات املس�شارون احملرتمون،
كام تعلمون ٔ�ن هذه الظاهرة بطبیعهتا �املیة، یوا�ها الك�ري من الب�ان 
من ب�هنم املغرب، �ىل اعتبار ٔ�ن الس�یاق ا�ويل �ی�سم بوا�د العوملة ا�يل 
فهيا وا�د اخلاصیة د�ل �اذبیة اخلربات �ىل تنوعها، و�اذبیة الكفاءات، 
الیوم لك الس�یاسات احلكوم�ة ال ف� یتعلق بت�ٔهیل م�ظومة التعلمي العايل 
والبحث العلمي ؤ�یضا �س�یري احلوار �ج�عي ا�يل تدار مبجمو�ة د�ل 
الربامج والس�یاسات احلكوم�ة، يه كتكب يف ٔ�هنا متيش وتقاوم هذا وتدار 

  .�لول يف هذه إالشاكلیة، هذا �ىل املس�توى أ�ول
الثاين �اصنا دراسة �شخیص من ٔ��ل ٔ�ن منش�یو يف �رش�ید املس�توى 

الس�یاسات العموم�ة �ش یعين حنتفظو ٔ�یضا و�كون �اذبیة لهذه الكفاءات 
  .املغربیة ليك ال هتاجر

يف املقابل الوزارة املنتدبة �ى الس�ید وز�ر اخلارج�ة امللكفة �ملغاربة 
ٕادماج الكفاءات  القاطنني �خلارج ك�ش�تغل �ىل �ر�مج م�دمج من ٔ��ل

املغربیة �خلارج �ىل املس�توى القطاعي وكذ� يف �س��ر، و�لتايل هناك 
وا�د العمل �بري كد�رو احلكومات، واح�ا يف ٕاطار تعز�زه ويف ٕاطار ٔ�یضا 
ٕاغناهئا هو ٕا�داث ش�باكت د�ل الكفاءات املغربیة يف ش�ىت ا�االت، 

ٔ�یضا رشاكة مع القطاع اخلاص يف أ�طباء، احملامون، اخلربات العلمیة، مث 
  .13ٕاطار ٕا�داث اجلهة 

مث ٔ�یضا اح�ا �ادي نعلنو ٕان شاء هللا قریبا �ىل صیغة �دیدة ملغر�مك 
مكنصة كرتبط الكفاءات املغربیة �خلارج وأ�وراش املنطلقة ببالد� من ٔ��ل 

ٔ�مه تعبئة اخلربات يف القطا�ات احلكوم�ة �ىل اعتبار ٔ�ن الكفاءة املغربیة يه 
سالح خلوض معركة التمنیة، �ٕالضافة ٕاىل ذ� ربطها �ٔ�وراش 

  .�س��ریة، وهذا ٕان شاء هللا نعلن �لیه يف الوقت القریب ٕان شاء هللا

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

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
التفا�ل معه ٔ�ود  شكرا لمك �ىل جوا�مك الس�یدة الوز�رة احملرتمة، وق�ل

ٔ�ن ٔ�وحض ٔ�نين ٔ�طرح هذا السؤال �عتباري ٔ�نين من ٔ�بناء اجلالیة املغربیة 
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  .املقمية �خلارج، وغیور �ىل حقوقهم ومطلع �ىل ٔ�وضاعهم
كام ٔ�غتمن هذه املناس�بة ٔ�نوه بوطن�هتم الصادقة وارتباطهم بوطهنم أ�م 

ه الكفاءات يف وبثوا�هتم ومقدساهتم مشددا �ىل �دم حرص م�ظور� لهذ
  .ٕاطار اق�صادي ضیق ٔ�و فقط مكورد �لعم� الصعبة

ويف هذا الس�یاق نود يف الفریق احلريك ٕابداء بعض املالحظات 
  :و�قرتا�ات، ٔ�خلصها ف� یيل

ٔ�وال الس�یدة الوز�رة، اس�تحضارا ملضامني اخلطاب املليك السايم 
� امل� وا�ي قدم ف�ه �ال 2018مبناس�بة ثورة امل� والشعب لس�نة 

�شخیصا دق�قا لظاهرة جهرة الكفاءات، جندد الت�ٔ�ید يف الفریق احلريك �ىل 
رضورة بلورة س�یاسة واحضة املعامل �لبحث العلمي وحتفزي �بتاكر والرفع 

  .من املزيانیة ا�صصة �
�نیا، ٕاميا� م�ا ب�ٔمهیة الرٔ�سامل ال�رشي يف التمنیة �ق�صادیة 

طلع يف الفریق احلريك ٕاىل ٔ�ن تت�ذ احلكومة التدابري و�ج�عیة لب�� نت
القانونیة ٕالدماج مغاربة العامل يف احلیاة الس�یاس�یة املغربیة، والعمل �ىل ضامن 
متثیلیهتم يف املؤسسة ال�رشیعیة واملؤسسات ا�س�توریة ٔ�یضا ويف ا�الس 
�س�شاریة وجمالس احلاكمة، مس�تحرض�ن املاكنة الس�یاس�یة املرموقة 

  .�لعدید من الكفاءات املغربیة يف ب�ان املهجر
ويف هذا إالطار، نعرب عن ا�زتاز� �ملبادرة امللك�ة احلكمية اليت مك�ت 
�ددا من الكفاءات املغربیة �خلارج من ا�متثیلیة يف جلنة ٕا�داد ا�منوذج 
التمنوي اجلدید م�طلعني ٕاىل م�ادرات حكوم�ة توا�ب هذا التو�ه 

  .�سرتاتیجي
�ريا، ٕان قراءتنا لٔ�رقام الواردة يف مجمو�ة من ا�راسات املنجزة حول �ٔ 

 2018هذا املوضوع، و�اصة دراسة جلامعة ا�ول العربیة ٔ�جنزت س�نة 
�شفت ٔ�ن هناك �ٓالف من الطلبة املغاربة یدرسون يف اخلارج، وحوايل 

ا خ�ري مغريب يف جماالت خمتلفة اخ�اروا العمل �ارج ب�مه، جتعلن 200000
نلح �ىل رضورة بلورة ٕاسرتاتیجیة حق�ق�ة و�جعة �ل�د من جهرة الكفاءات 
املغربیة، مس�تحرض�ن، الس�یدة الوز�رة احملرتمة، اخلصاص ا�ي یعرفه ب�� 
يف مجمو�ة من القطا�ات إالسرتاتیجیة والتخصصات املهمة اكلص�ة، التعلمي، 

  .سة و�ريها�ق�صاد، املالیة، التك�ولوج�ا، إال�الم�ات، الهند
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا

ثواين ا�يل زاد الس�ید  13اللكمة � الس�یدة الوز�رة، �زنیدك 

  .املس�شار

�ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون إالفریقي  املنتدبةالس�یدة الوز�رة 

  :واملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج

س�شار احملرتم، هو ٔ�ن هذا الت�دي ن�ٔ�ذه ٕاجيابیا ونتقامس الس�ید امل 

لب��، ٔ�ننا نعزز الرشوط من ٔ��ل ٔ�ن الكفاءات املغربیة، ا�يل يه السالح 

أ�ول، الصف أ�ول، رٔ�سامل املغرب من ٔ��ل ٔ�ن خيوض هذا املسار د�ل 

التمنیة، وحنن يف ٔ�فق انطالقة �دیدة يف ٕاطار ا�لجنة اليت �ش�تغل لبلورة 

  .وي �دیدمنوذج �من

وامحلد �، كام قلمت ٔ�ننا نعزت �كون ٔ�ن مجمو�ة من الكفاءات املغربیة 

  .�خلارج يف هذه ا�لجنة

مس�توى �ٓخر ٔ�یضا هو ٔ�ننا �ش�تغل وفق �ر�مج م�دمج معيل، من 

ٔ��ل ٕادماج وتعبئة وجعل اخنراط كفاءات املغاربة القاطنني �خلارج لها قمية 

ق �لك القطا�ات، و�ادي نعلنو �یفاش كربى �ىل مس�توى اخلربة ف� یتعل

  .بطریقة معلیة، حبیث ٔ�ننا ت�ش�تغلو �ىل م�صة رمقیة يف هذا إالطار

مث ٔ�یضا موا�بة املس�مثر�ن مهنم �ىل مس�توى أ�وراش �ق�صادیة 

�س��ریة، �اصة �ىل املس�توى اجلهوي وتزنیال �مو�ة أ�وراش �ىل 

امحلد �، ا�يل �لق�ا ف�ه س�یاسة  املس�توى اجلهوي، كام تتعرفو، إالطار،

  .الالمتركز، ؤ�یضا �خ�صاصات املوجودة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

  .ورفعت اجللسة


