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 953 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي  ).م2021 ماي 04(هـ 1442 رمضان 21الثال
شار السيد: الرئاسة س ين، اخلليفة الثاعبد إالاله احللوطي املس   .لرئ
ت ة  ساعتان وثالث وعرشون :التوق قة، ابتداء من السا  احلادية عرشةدق

قة  ق اوا  .السادسة صبا
ٔعامل ٔسئ  :دول ا اقشة ا  .الشفهيةم

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

شار  س اجللسة، عبد إالاله احللوطي السيداملس   :رئ
﷽ 

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

ران،   السيدان الوز
شارون    احملرتمون،السيدات والسادة املس

لفصل  يل  100معال  ا ضيات النظام ا ستور، ووفقا ملق من ا
ٔسئ السيدات  لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس

لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .والسادة املس
ٔعامل هذه اجللسة،  دول  ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل تناول ا وق

ٔمني الطال لسيد ا د من مراسالت ٔعطي اللكمة  ىل ما  لس  ع ا
ت ال   .وٕا

ٔمني   .تفضل السيد ا

شار  لس السيداملس ٔمني ا   :ٔمحد توزي، 
س   .شكرا السيد الرئ

﷽  
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس
الل الفرتة املمتدة من  لس  ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة ا دد ا بلغ 

ريل  28 رخيه ما ييل 2021ٔ   :ٕاىل 
ٔسئ الشفهية - ؛ 12: ا  سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 14: ا  سؤ
ابية - ٔجوبة الك  .جوا 20: ا

ضيات املادة  شارن،  168وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
ة توص لسة، تقدمت به مجمو ٓخر  لت الرئاسة بطلب تناول اللكمة يف 

ىل احلكومة  ل  ٔح ال احملددة، و ٓ ل ا لشغل دا ميقراطية  الكونفدرالية ا

اوب مع هذا الطلب لت دم استعدادها  ربت عن    .اليت 
س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

لسؤا ٔعامل هذه اجللسة  دول  ه لقطاع وسهتل  ٓين املو ل ا
ه  ة، وموضو ٔوقاف والشؤون إالسالم ٔهيل القميني "ا الطريقة اجلديدة لت

ني ين   ".ا
  نقطة نظام؟

  .تفضل

شار  سان السيداملس   :عبد احلق 
س   .شكرا السيد الرئ

ت بطلب تناول اللكمة يف هناية  لشغل تو ميقراطية  الكونفدرالية ا
ىل الغرق د ديث  ل يف حماوهتم .. ل املواطنني يف الشواطئاجللسة 

ة احملت ٔو ٕاىل س ٔخرى  لضفة ا ٔخرى سواء  لضفة ا   . هاب 
ٔسف لـ  ٔو لـ  4مع اكمل ا ٔن 5مرة  رفض  امس مرة احلكومة   ،

اوب مع هذه الطلبات، تناول اللكمة يف هناية اجللسة، وهذا يطرح  تت
س   . مش السيد الرئ

ىل امل  بمفن الواجب    ..ك

سالسيد   :اجللسة رئ
سيري؟   مشلكة يف ال

شار  سان السيداملس   :عبد احلق 
مك تربجموها لنا اليوم يف اجللسة،  ٔ ٔنه من املفروض  سيري،  طبعا يف ال

هناية اجللسة يل وخنيل حىت  ي نقطة نظام د ٔهن  ٔ   .ٕاذا اكنت مربجمة 
ش مربجمة، فهنا يطرح ٕاشاكل،  ٕام ا حنيدو هذيك املادة ٔما ٕاذا ما اكن

ٔصل  168 ٔنه ا ٔنه يتربمج لنا تناول اللكمة،  يل،  ٕاما  ا من النظام ا
ٔنه ما عندهاش  جت،  ٔنه يمت تناول اللكمة واكنت احلكومة اح اكن هو 
ل  يل اجلديد احلق د ا ٓن ميل تعطى لها هاذ النظام ا ل الرد، ا احلق د

ٔصبحت ال تبدي استعدادها، وه ذا ٕاشاكل يف التعامل ما بني الرد 
  .احلكومة والربملان

ٔن يبادر ويربمج لنا تناول اللكمة يف هناية  لس  ب ا ىل مك ٕاذن 
ٓنذاك احلكومة عندها احلق جتي جتاوب، وما عندها احلق ما  اجللسة و

ش جتاوب ش جتي جتاوب، ما جت   .بغا

سالسيد   :اجللسة رئ
شار احملرتم   . شكرا السيد املس

رب  ٔ ب و ل املك لقاء د لو يف ا ٔن هذا املوضوع هذا متت املناقشة د مك ب
ة ل يوم االثنني، البار   .د

ا من قوانني ومن  ٔمام دون مبا هو  ب مق وفعال حنن كذ مكك
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ٔعطي  اطة  ا، و احلق يف إال راجع قواني ٔن  غي  ٔنه ي مساطر مبعىن 
ٔعطي احلق شارن،  لسادة املس ٔن حترض من  لربملانيني،  لحكومة يف 

ٔنه ال  يل عند اليوم هو  ٔو ال تعقب، ولكن الوضعية ا ٔن تعقب  ل  ٔ
تفاق مسبق مع احلكومة، رٔيي، هذا موجود  اطة ٕاال  كون إال ٔن  ميكن 
ستورية فهذا  ل احملمكة ا يل، كذ اجلواب د ا عند يف النظام ا

ري ٔمام ٕاشاكل مايش  لتايل حنن  ىل املوضوع و ا  ٔنتوما، حىت اح  
كون هذا  راجع القوانني حىت  ٔن  غي  ب ي لنا يف املك مستوى التدبري د

ي نبحث عنه بني الربملان وبني احلكومة   . النوع من التوازن ا
شار   .شكرا السيد املس

ه لقطاع  ٓين املو لسؤال ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  وسهتل 
ة، وم ٔوقاف والشؤون إالسالم ه ا ٔهيل القميني "وضو الطريقة اجلديدة لت

ني ين   ".ا
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال

شار  لبار السيداملس   :عبد السالم ا
س   .شكرا السيد الرئ

رن احملرتمني، ن الوز   السيد
ٔعزاء، ٔخوات، إالخوة ا   ا

ٔى  قة ارت دا يف احلق ٔن يضع  دة والتعادلية  لو ستقاليل  الفريق 
ي دفعنا ٕاىل  ، فاليشء ا ني يف بالد ين ات رامت القميني ا لعدة ٕاشا
ىل  ٔ لس العلمي ا لن ا ٔ ث  ر احملرتم، ح وضع هذا السؤال، السيد الوز
ل ممارسة القميني  ٔ ٔهيل من  ديدة لنيل شهادة الت عن وضع مسطرة 

ني ملها ين ة، مستعيضا هبا عن شهادة الزتية اليت اكن معموال هبا ا ي م ا
ٔثري  ساؤالت وختوفات حول مدى ت دة  ر  ٔ ي  يف السابق، اليشء ا
ني، وقد تناوهتا بعض مواقع  ين ٔوضاع القميني ا ىل  هذه املسطرة اجلديدة 

ة تفرس هذا التغيري  ة، ولك  الم ر إال عي واملنا ج حسب التواصل 
  ..ما فهمته

ر احملرتم، عن  سائلمك السيد الوز لرٔي العام،  ، وتنورا  وتفاد 
يين يف  ٔوراش احلقل ا ي مه ورشا من  ر هذا إالجراء اجلديد ا ٓ ٔبعاد و
ىل مصاحل  ٔمني واحلريص  ر احملرتم الساهر ا ٔنمت السيد الوز ، و بالد

د، حسب التوجهي ني واملسا ين ني القميني ا ٔمري املؤم ة ملوال  ات السام
  .ال امل نرصه هللا

ن مل  ، هناك بعض القميني ا ا كذ ٔدر فهناك بعض املالحظات س
د  ة مبستحقاهتم عن العجز، حبيث هاذي وا .. ٔشهر 4يتوصلوا حلد السا

ٔشهر  ٔربعة  طو ذيك الربكة راه هاذي  يل اكنوا موالفني تيق هاذوك الناس ا
لمك، ما توص مع د لمتس ا ة، ف ا يف رمضان واحلا لوش هبا، س واح

ا لمك  ني، فهن ين مك هاذ القميني ا يقني ف يل  لمك والثقة ا ٔنتوما الكفاءة د و
عتبار لك هذه النواقص  ذوا بعني  ٔ ٔن ت جهتادات، ومتىن  هبذه 

  ..تتوجيا
س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
سشكرا ال    .سيد الرئ

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ٔمحد ق السيد  ة ،التوف ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا   :وز
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل سؤالمك شار احملرتم شكرا لمك    .السيد املس
ٔود ٔ  ٔنه ال مربر بصدد هذه جوا عن هذا السؤال  ٔؤكد لمك  ن 

ٔهنا يف  ٔهنا من ٕاجراءات هيلكة هذا القطاع، و لتخوفات،  املسطرة 
زيد عن املالءمة مع القانون، وذ   :انب مهنا ال 

سمية شهادة  - دال  س ٔهيل"مبصطلح شهادة " الزتية"ٔوال،  ، "الت
ام الق  ٔن تنظمي  ني؛قصد التوافق مع الظهري الرشيف يف ش ين  ميني ا

ة دراسة  - ي اكن خيول ملناديب الشؤون إالسالم سخ القرار ا نيا، 
ث مت ٕادماج هذه العملية يف  ة، ح ي ملهام ا ام  لق ات  الرتشي
ىض الظهري الرشيف املتعلق  الس العلمية احمللية مبق لم و  ات ا الصالح

الس؛ ادة تنظمي هذه ا ٕ 
يد مس - ٔ الس لثا، ت ني من طرف ا ين طرة التباري النتقاء القميني ا

ح  ت رضورة الربط بني ف العلمية خبصوص املناصب الشاغرة، قد تب
ب وفاة  س ٔو شاغرة  ديدة اكنت  د الشاغرة،  ٔهيل وبني املسا اراة الت م
ٔهنا شهادات  ل حمليا و ٔو جعزه، ب اكنت شهادة الزتية متنح من ق إالمام 

ىل مستق ٔمئة العاملني احلاصلني  ٔن املسطرة اجلديدة ال تعين ا ىل   ،
نتقال وتوفرت الرشوط  ٔرادوا  ل مىت    .الزتية من ق

ٔمئة،  ٔيضا، ضبط حركة تنقل ا ومن الفوائد املتوقعة من هذه املسطرة 
ىش ال مع املتابعة  ٔعوام املاضية ال ت ٔن احلا اليت اكنت سائدة يف ا ٕاذ 
ث اكن يبلغ  ٔمئة، ح ابعة احلياة املهنية ل د وال مع م ٔطري املسا الرضورية لت

ٔكرث من  د 10.000دد التنقالت  ري مربمج يف العام الوا   . تنقل 
م يف وسائل  ٔن ال ش شار احملرتم،  رمتوه، السيد املس وبصدد ما ذ

ٔقول لمك ٕان هذا ال ٔن  ٔود  ٔمئة،  عي حول ا ج م مىت اكن التواصل 
ني، هذا  ين ٔطري القانوين ملهام القميني ا اهل الت ٔن يت صفا ال جيوز  م
جنازات وماكسب مسمترة،  ٕ كفلها القانون و ت  ٔطري املقرون بضام الت
ازن من فرصة  ٔمئة ا ٔتيح ل ٓخر هذه إالجنازات ما  شهد هبا الواقع، ومن 

ة الثالثة، س ر رصف من ا ة م دد من الرتيق ٕاىل در واء بتخصيص 
خول ٕاىل معهد دمحم  اراة ا ٔو بفرصة املشاركة يف م ام  املناصب املالية لك 

ٔمئة، وقد استفاد من العملتني هاذ العام    .ٕاماما جمازا 124السادس ل
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شار احملرتم،   السيد املس
ي  شوش ا ٔنفسهم من ال ٔمئة  لقانون وحيميه ا ٔمئة حمصن  ٕان جسم ا

القة   م لك ال  ٔ ه مع مرور ا ٔس م يع س مبصاحل القميني، وهو جسم م
ري  ٔنه  ٔمة و ٔن قوامه مرتبط عضو بصيانة ثوابت ا ٔنواع الرتبص، 

ستغالل والوصاية ل  ٔنه ال يق ر، و ا   .مرتبط بنظرة خشص 
  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

قل ٕاىل السؤال الثاين واملطروح ة الكونفدرالية  ون من طرف مجمو
ي سبق واعتذر  ر الرتبية الوطنية ا ىل السيد وز لشغل  ميقراطية  ا

  . ىل املشاركة يف هاذ اجللسة
لتايل كنطبقو املادة  سؤالها و لطبع متسكت  ة  مو من النظام  292ا

ل  ٔج شارون بني ت شارن، حبيث خيري السادة املس لس املس يل  ا ا
ه يف هذه الس ث بطر ش ٔو ال ر  ني حضور السيد الوز ؤال ٕاىل 

شار   .اجللسة، فلمك اخليار السيد املس

شار  سان السيداملس   :عبد احلق 
س   . شكرا السيد الرئ

القة احلكومة  يل موجودة يف  ٓخر من إالشاكالت ا وهذا ٕاشاكل 
ستور، الربملان 70لربملان، اليوم الربملان حسب الفصل  راقب  من ا

راقب الربملان احلكومة ميل  راقب الربملان، وح  احلكومة، مايش احلكومة 
ٔن حيرضوا، ٕاال ٕاذا عندمه  ىل الوزراء  لسة دستورية  طرح سؤال يف 
سناو شكون هوما  ٓية مقلوبة كن ٔشنو ا ل الغياب، اليوم  يش مربر د

اله  ش  ش يتلكمو معنا  ن جييو  يل مستعد ىل الوزراء ا ا نقلبو  اح
ىل احلكومة  ٔن الرقابة الربملانية  لهيم، والواقع  ادي نطرحو  يل  السؤال ا

داث ٔ د من  ٔسبوعية مبا است   . كتكون 
ل  اصها جتاوب دا يقول احلكومة  ستور  ٔن  20ا يوما، الواقع اليوم 

لنا حىت كتدوز  ل السؤال د يد يوما وهو خرق رصحي  20احلكومة ما 
  . ستورفاحض 

ٔنه اكن  ر  ىل السيد الوز ش نطرحو السؤال  ا  شب ا  واليوم اح
ليه، السيد  يل اكن البد جناوبوه  ما ا ٔسبوع املايض وقال  ارضا ا
ر  غيني جناوبو السيد الوز ا  يفاش جناوبو، اليوم اح ش  س ما اعطا رئ

لهيا،  ، ال جيب التنازل  ٔن احلوار فضي ٔن احلوار مع ش نقولو لو ب و
ت  يكون مع النقا ٔنه احلوار  يل كتحمكو، هو  ن ضوابط ا ت اك النقا
د النقابة  ر بوا لتعلمي اليت نعهتا السيد الوز ٔكرث متثيلية والنقابة الوطنية  ا

ت  ا ٔوىل يف انت لت املرتبة ا   . 2015يه النقابة اليت اح
ٔكرث ت ا ٔنه حياور النقا ر  ىل السيد الوز  6متثيلية لكها، هوما  و

لت الرتبة  4مايش  لتايل فٕاقصاء النقابة اليت اح ر، و يل قال السيد الوز ا
ت املهنية يطرح سؤ عريضا ا نت ٔوىل يف  ما اجلدوى من : ا

يخضع لالنتقائية  لهيا؟ ٕاذا اكن احلوار  لني  ا مق يل اح ت املهنية ا ا نت
ل الوزرا ل املسؤولني ود ت وجمندة لها د ا رو انت ادي ند ا  ء، الش اح

ش نظمو  ؟  ري ذ شية الشغل، ٕاىل  و لكها واملؤسسات ومف ا
ٔكرث متثيلية ت اليت ستفرز لنا شكون يه النقابة ا ا   .انت

ب  ٔوىل والثانية، ال اكن الرتت ش النقابة ا ر ما عند لسيد الوز ويقول 
لت النقاب ت، واح ا نت لكونفدرالية يف  لتعلمي التابعة  ة الوطنية 

ت  ا نت ت، حىت جتي  ا نت ٔوىل يف هذه  لشغل الرتبة ا ميقراطية  ا
ل  دود اليوم  16د يونيو وتغري املوازن ما عند ٕاشاكل، ولكن ٕاىل 

ل هذه النقابة ستق ٔن  ر  ىل السيد الوز   . مفروض 
لهم يل استق ٔنه ا ر ب و بطلب، النقابة الوطنية  قال السيد الوز تو

ت بـ  ىل  2لتعلمي تو و اليوم من هذا املنرب طلب  ا كنو الطلبات، واح
يل ما  لتعلمي والنقابة ا ال النقابة الوطنية  ر الستق لسيد الوز امللء 
ال  ليه استق لهومش، و ت ما استق ٔن جوج دالنقا ٔيضا،  لهاش  استق

ت   .مجيع النقا
سشكرا السيد    .الرئ

س اجللسة  :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

  .شكرا
ٔول ٓين ا لسؤال ا قل    .تفضل..  نقطة نظام؟.. ون

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
ري  ر  ٔن السيد الوز ىل طرح هذا السؤال، رمغ  ٔسف اليوم  ا نت اح

ىل  اوب  يل مىض  ٔسبوع ا ة هذه 8ا ٔسئ ويف هذه القا ، وكنتو دا
س   . ارضن السيد الرئ

ر، وٕاذا رجعتو  لسيد الوز ه  و ٔسف اليوم هذا السؤال ت ا نت واح
ر التعلمي  ل السيد وز ل اجللسات لكها احلضور د ر الربجمة د لسيد الوز

ٔكرث حضورا   .هو 

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

  ..نقطة نظام
شار د السادة املس ٔ شرتايك لتقدمي السؤال اللكمة  ن من الفريق 

ه  ة وموضو ه لقطاع الص ٔول املو الت وغرف "ا ٔقسام املستع وضعية 
  ".إالنعاش

شار    :عبد امحليد فاحتي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

ٔن تقدموا بعض إاليضاءا مك  ريد م ر، يه فرصة  ت حول السيد الوز
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اصة يف ظل الوضعية  الت وغرف إالنعاش،  ٔقسام املستع وضعية 
ٔفق املشاريع  ٔيضا يف  ، و ئية اليت الزالت قامئة والتطورات احملمت الو

ٔ لها بالد هتي   . الكربى اليت 
  .شكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
  .شكرا

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ا  ةطالب وز ٓيتالسيد    :ر الص
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
  .مربوك عوارشمك

سبة احلاالت املستع  ٔن  ولية تؤكد ب راسات ا قة معظم ا يف احلق
ات%15حىت لـ  5ول ترتاوح ما بني  شف ىل املس ن   .من مجموع الوافد

ٔزيد من  ملغرب يتوافد  ٔعامر واملناطق املاليني خشص يف خم  6و تلف ا
ٔقسام  ة، وتقدم ا ات العموم شف ملس الت  ٔقسام املستع ىل  سنو 

دمات % 10اليت تعمل حبوايل  رشية ما يقارب نصف  من املوارد ال
شفى العمويم   .املس

ىل املهنيني العاملني هبذه  ا الضغط املتواصل  وهذا ما يؤكد 
ددا يص ا  ٔح ل  ستق ٔقسام اليت  خشص يف اليوم، كام هو  700ل ٕاىل ا

ات اجلامعية كذ شف شفائية اجلامعية واملس س ملراكز    .احلال 
ة خبلق  الت املتنق وإالنعاش  15فقامت وزارة الص لمستع ة  مصل

(SAMU1)  ل ل التكفل العا ٔ ات اململكة من  ىل مستوى خمتلف 
ات ملرىض واحلوامل، وكذا حضا حوادث السري ون  شف قلهم ٕاىل املس

ات الرضورية   . املرجعية لتلقي العال
رجمة العديد من إالجراءات الهادفة ٕاىل تنظمي هيلكة مس  مت 
الت الطبية ابتداء من احلراسة  ات ودمج مجيع وظائف املستع العال

ت التالية ٔولو هتاء خبدمات إالنعاش املتخصصة، وتتلخص يف ا   :الطبية وا
ادة تنظمي - الت؛ ٕا ه مبصاحل املستع ال والتوج ستق   معلية 
الت  - شبكة واسعة من مستع الت  لمستع دمع العرض الصحي 

ددها اليوم  ل الرتاب الوطين؛ 94القرب بلغ  دة تغطي    و
ٔدوية واملستلزمات؛ -   توفري ا
رشية - ملوارد ال الية  ستع ث مت تعيني : تدعمي املصاحل  تقين  95ح

ممرض خمتص يف  100لنقل وإالسعاف الصحي، ديد يف ا
الت والعناية املركزة و ٔطباء  250املستع د معاجل، ٕاضافة ٕاىل  مسا

ٔهيل قدراهتا املهنية عن طريق  ال وت ىل مستوى استق دد 
  التكون املسمتر؛

                                                 
1 Service d'Aide Médicale Urgente 

لتجهزيات؛ - الت  ٔقسام املستع ٔهيل وجتهزي العرشات من    ت
ٔسطول حظرية -  2199) السيارات كذ تعزز وحتديث 

ambulances)؛  
ة؛ -   تعزز القدرات التكوي
شجيع الرشاكة ما بني القطاع اخلاص والقطاع العمويم يف  -  ، كذ

ل  ٔم (SAMU)ٕاطار د ن ا   . اك

طلبات  تلف م ابة الرسيعة  ست ٔما ف خيص غرف إالنعاش، فٕان 
داد اجلاهزية ورو وٕا ة من الوقاية وماكحفة فريوس  ت وزارة الص ، مك

ناءات   :تدعمي املنظومة الصحية بعدة اق
  از تنفس؛ 1500 -
ني؛ 30 - ٔوس   مو 
دة  2316 - ز عابية؛% 438رسر لٕالنعاش  س   من الطاقة 
ني؛ 700 - ٔوس لعالج    از 
ني و 824 - ٔوس لتدفق؛ 3378از مركز ل   داًدا 
زة الراديو امل  - ٔ ات فوق ٕاضافة ٕاىل  ملو زة الفحص  ٔ تنقل و

ريها ت القلب والتعقمي و زة تنظمي رض ٔ   .الصوتية و
  .شكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار    :عبد امحليد فاحتي السيداملس
ا ٔرقام ا ىل هذه ا ر    .شكرا السيد الوز

رية، ف يتعلق سواء هو فعال بالد د ٔ بري يف العقود ا ارت جمهود 
شفائية اجلامعية  س شوفو اليوم املراكز  ا ت شفائية واح س ات  لب

قي لبالد كون يف مجيع اجلهات وهذا مكسب حق   .اكد 
شوها يف املوارد  يل تنع راهات الكربى ا رشية رمغ إال ، املوارد ال كذ

رشية وسبق لمك ال  ىل اخلصاصات ال ربتو  ر يف جملس النواب  سيد الوز
ملمرضني ٔطباء وما يتعلق  ، سواء ف يتعلق    . املهو

لني  ا دا ب واح لينا  رهنا، املفروض  لكن حنن مطالبون بغينا وال 
ليه صاحب اجلال نرصه هللا وهو  رشف  يل ك بري وا د املرشوع  فوا

عية، و  ج ٔسايس تعممي امحلاية  ٔمني ا ٔسايس فهيا تعممي الت اجلزء ا
ىل  ع  ىل املرض ومت التوق اري  ٔمام صاحب اجلال يف  3إالج ات  اتفاق

دماج ما يصل ٕاىل  ٕ مليون مواطن مغريب  22القرص املليك بفاس تتعلق 
رشية،  شفائية، يتطلب موارد  ات اس يف التغطية الصحية، هذا يتطلب ب

ادة النظر يف لنظام  يتطلب ٕا رشيعات القامئة املتعلقة  رشيعات، سواء ال ال
ملستقلني ٔو ما يتعلق  ىل املرض  اري  ٔسايس إالج   .ا

ٔن حىت قانون  ٔيضا  ٔنه مطروح  ديدة،  رشيعات  ، يتطلب  وكذ
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يف نقوم هاذ  ادة النظر، لنصل  اصو ٕا ملنظومة الصحية  إالطار املتعلق 
، سواء يف ال  رشيةاخلصاصات املهو ٔو يف املوارد ال ات    .ب

ا يف سنة  ر، اح ويه من املرفوض سنة  2021، السيد الوز
يل يتطلب  ل التغطية الصحية، وا ل التعممي د دا فهاذ املرشوع د
ة يف تدبري هاذ امللف،  د النوع من الرس ال، وا ستع د النوع من  وا

لرشااكت مع القطاع اخلاص، ن يش  اصة ما يتعلق  ن يش تصور؟ اك اك
  رؤية؟

ادي  يف  رشية  يل عند يف املوارد ال يف هاذ اخلصاص ا  ، كذ
يد  ٔ لت ل  لنا مد قي، لكية الطب د ٔنه يطرح ٕاشاكل حق نعاجلوه؟ 
دد الطلبة  لرفع من  ل  لسنوات القادمة، ولكن يف السنوات القادمة مد

ٔطباء، ولكن يف انتظار هذه املر ال يف ا بد من البحث عن يعين 
ٔنه مرشوع وطين،  ٔة لهذا املرشوع،  رشية الكف ىل املوارد ال حنصل 

بري جيب العناية الالزمة يلك    .مرشوع 
س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ٓين الثاين وموضو قل ٕاىل السؤال ا ٔهيل "ون ٕاسرتاتيجية الوزارة لت
لقانون إالطار املنظو  ل التزنيل الفعيل  ٔ املتعلق  09.21مة الصحية من 

عية ج   ".محلاية 
لشغل  حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لتقدمي السؤال

شار  توم السيداملس   :دمحم ح
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ىل وق رية  ٔ ٔسابيع ا دث هام وهو مرشوع اشت بالد يف ا ع 

عية يف املغرب،  ج ٓن، وهو تعممي امحلاية  ٔصبح قانو ا ي  قانون، وا
ٔهيل املنظومة  ادة ت ادة النظر وٕا ريها يف ٕا ٔكرث من  ووزارمك معنية 

؟ اكملها، مفا يه ٕاسرتاتيجيتمك    الصحية 
لية لتزنيل هذا املرشوع املهم؟ ٓفاق املستق   وما يه ا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

رالسيد  ة وز   :الص
س،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
عية، س ما  ج لحامية  بة مع تزنيل الورش املليك  قة، موا حق
ىل  ة  دة، معلت وزارة الص نية شام ومو ٔم رساء تغطية ت ٕ ه  تعلق م

لتعاون ٕا ٔهيل املنظومة الصحية،  مج طموح ٕالصالح وت ر داد 
ية  دو زم لني، وفق  يق رشاكهئا ومساهامت لك املتد سيق مع  والت

ة ة السام   .واحملاور احملددة يف اخلطب امللك
ة الصعبة راهات والظرف ت وإال د   .رمغ لك الت

الل بنود القانون إالط ة من   21.09ار الزتمت السلطات العموم
ٔهيلها، كام  صالح املنظومة الصحية الوطنية وت ٕ عية  ج محلاية  املتعلق 

ىل ذ املادة  رشيعية والتنظميية  5نصت  ه، ويه مبراجعة النصوص ال م
لامدة  ملنظومة الصحية الوطنية، تطبيقا كذ  عية و ج محلاية  املتعلقة 

ٔسا18 اري ا ٔمني إالج ٔقصاه هناية ، وتعممي الت ل  ٔ يس عن املرض يف 
ٔدوية  22لصاحل  2022 اكليف ا د ٕاضايف لتغطية  مليون مستف

ة القانون شفاء، وذ ورد يف ديبا س ات و   .والعال
راهات ومظاهر حمدودية املنظومة الصحية،  اوز العديد من إال لت

ٔمه حم ة، من  ليه وزارة الص راهن  ي  مج إالصال ا اوره تضمن الرب
  :هو

رب مراجعة القانون رمق  - رشي  املتعلق  131.13مثني الرٔس املال ال
نة الطب وكذا تعديل القانون إالطار رمق  لعرض  34.09مبزاو  واملتعلق 

ة  داث وظيفة معوم ات قصد ٕا الصحي واملنظومة الصحية وعرض العال
لقطاع الصحي  رشي  مع خصوصية حصية ملالءمة تدبري الرٔس املال ال

اذبية القطاع الصحي العمويم وحتفزي العنرص  املهنة الصحية وحتسني 
رشي؛   ال

داث  - ٕ الل تدعمي البعد اجلهوي  ٔهيل العرض الصحي من  كذ ت
ٔهيل املؤسسات  مج الطيب اجلهوي مع ت ٔجرٔة الرب وية و خريطة حصية 

  الصحية؛ 
ملنظومة الصحية - ديدة  د حاكمة  ، اع ليات  كذ تتو تقوية 

شفائية والتخطيط الرتايب  س لني وتعزز احلاكمة  ني وضبط معل الفا التق
لقطاع  ديدة وحاكمة  داث هيئات تدبريية  الل ٕا لعرض الصحي من 

رابية؛ ات حصية  داث مجمو الل ٕا   الصحي ومن 
دمج الستغالل  - داث نظام معلومايت م ٕ تطور النظام املعلومايت 

ملنظومة الصحية، مبا فهيا القطاع اخلاص مج  ٔساسية اخلاصة  يع املعطيات ا
شفائية س رة  لمريض وحتسني نظام الفو   . وتدبري امللف الطيب املشرتك 

رية اليت  هودات الك شفايئ، فٕان لك ا س يئ  ورمغ السياق الو
بعد بذلت يف ظل هذه الظروف الصعبة تندرج يف هذا املنحى إالصال 

ت استغاللها قصد الرفع من  لوسائل وتعزز ٕاماك ٕامداد املنظومة الصحية 
ٔرسة  ات  شف ث مت تعزز املس الت، ح ح داد للك  قدراهتا وٕا
رسيع وترية  ية والتجهزيات، مما مكن من  والسوائل الطبية واملعدات التق

اهز  شفائية اجلديدة لضامن  س دد من املؤسسات  هتا ودخولها يف ٕامتام 
الل  عابية إالجاملية 2020اخلدمة  س دة الطاقة  لتايل ز ، و

ة ات العموم شف   . لمس
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  .وشكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار  توم السيداملس   :دمحم ح
س   .شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ري  ال متعي الك عي وا ج ٔن الثقل الهام يف هذا الورش  ليمك ب خيفى 

شه هذه الوزارة،  ي تع ل ا ة، وحنن نقدر إالرث الثق ىل وزارة الص هو 
  .ونقدر كذ هذه املسؤولية

ٔن السقف الزمين احملدد هو  ٓن ب ٔقررمت ا ٔنمت  ٔسف الشديد و لكن، ل
ى، 2021، وحنن يف شهر ماي 2022هناية  هت ٔن ربع املدة قد ا ، مبعىن 

ٔهيل املنظومة الصحية مل يتلكم  ادة ت ٔمام ٕا وهذا يفرتض ف يفرتض وحنن 
ٔكرث من مرة  ٔقريمت يف  ٔنمت  ىل ٕاصالح مث ٕاصالح مث ٕاصالح، و ال امل 
ة اليت عرفهتا الوزارة اكنت ذات حمدودية، هذا  ات املتعاق ٔن لك إالصال

ٓخر ٕاصالح هو جواب ظريف، اجلواب ا ٔهنا فشلت، مبا فهيا  قي هو  حلق
د"   . ٕاذن هذا واقع احلال ،(RAMED2)" رام

ا وقد اء كذا وقد بن دة سنقوم ب ٔج ٓن بتقدمي  ٓن .. حنن مطالبون ا ا
ٔما سنعيد النظر يف الوظيفة الصحية، ٕاىل  ظر،  ي كنا ن هذا هو املؤمل ا

ادة بن ٔو ٕا نيٓخره، بناء املنظومة الصحية  ٔساسي ات : اهئا  ركزيتني  الب
الت،  شفى ٕاىل املستع شفائية من املستوصف ٕاىل املس س التحتية 

رشية  ٔهيل املوارد ال ، وكذ ت ري ذ   .ٕاىل 
ٔول السطر  رشية تبدؤون  ٔجوبتمك يف املوارد ال ىل  ٔسف اطلعت  ل

اح عن اخلارج واستقدام  نف حنا عن اخلارج، هل  ٔن انف ٔطباء وكفاءات ب
؟ ل املعض   طبية هو من سي

ىل  ش  كون ممكال ٕاذا ما اعمتد ٔن  س ضده ولكن ميكن  هذا، حنن ل
  . ٔنفسنا

ٔنه جيب اختاذ التدابري الالزمة  ٔخرى نقول ب ر، مرة  ٕاذن، السيد الوز
لني مبا فهيم الفرقاء  شارية وٕارشاك مجيع الفا ٔساسها وفلسفهتا يه ال و

عيني   . ج
  .وشكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
شار   . شكرا السيد املس

ه  قل ٕاىل السؤال الثالث وموضو ة "ون ات العموم شف ٔوضاع املس
  ".وجودة اخلدمات املقدمة

شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 

                                                 
2 Régime d'Assistance Médicale 

  .السؤال
شار   .تفضل السيد املس

شار  ٔندلويس السيداملس ل ا   :ن
سشك   .را السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ة لتحسني  ىل مستوى وزارة الص ذة  سائلمك عن إالجراءات املت

دماهتا؟ ة وحتسني  ات العموم شف لمس   ولوج املرتفقني 

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

رالسيد  ة وز   :الص
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،السيدا   ت والسادة املس
لمنظومة  رشحي الوضع الصحي احلايل  ىل ذ مرارا فٕان  ٔكد  كام 
ات اليت  ة من إالصال هتا، رمغ تعاقب مجمو ٔظهر حمدود الصحية ببالد 
لقطاع الصحي الوطين، ٕاذ  قي  ق ٕاقالع حق سامه يف حتق عرفهتا واليت مل 

اد وام نقص  ىل ا رشية وغياب التوازن  ظل يطبعها  يف املوارد ال
ستجيب  ي ال  اكفؤ العرض الصحي، ا دم  اجلهوي يف توزيعها و

  .لتطلعات املواطنني، وضعف حاكمهتا وحمدودية متويل القطاع الصحي
لمنظومة الصحية  مج إالصال الهيلكي  اء الرب ويف هذا إالطار، 

ليه الوزارة ليرتمج الزتامات ال  شتغل  ي  الل ا ة من  سلطات العموم
صالح املنظومة  09.21بنود القانون إالطار  ٕ عية،  ج محلاية  واملتعلق 

رشيعية، التنظميية  ٔهيلها مبراجعة، ماذا؟ النصوص ال الصحية الوطنية وت
ٔمني  ملنظومة الصحية الوطنية معا وبتعممي الت عية و ج محلاية  املتعلقة 

ىل ٔسايس  اري ا ٔقصاه هناية إالج ل  ٔ   .2022 املرض يف 
ٔساسية  لبنة ا ي مبثابة ا ور ا وكام هو معلوم، يعد القانون املذ
عية  ج ة السديدة يف جمال امحلاية  ذ الرؤية امللك وإالطار املرجعي لتنف
ق  ال امل نرصه هللا، لتحق ددها  ٔهداف الن اليت  ق ا وحتق

عية وا ج ىل العدا  ٔن هذا إالصالح تفادي الضغط  الية، ومن ش
ه العام واخلاص بعد توسيع التغطية الصحية  النظام الصحي الوطين يف شق

ال  ٔساسية لتغطي مستق ية  22ا دا وفق اجلدو الزم مليون مستف
ة ة السام   .واحملاور احملددة يف اخلطب امللك

ا مة متس  مثني املوارد ويتضمن هذا إالصالح املرتقب حماور  نب 
رب تدعمي  ٔهيل العرض الصحي  ة الصحية وت رشية ونظام الوظيفة العموم ال
ٔهيل املؤسسات الصحية  مج الطيب اجلهوي وت ٔجرٔة الرب البعد اجلهوي، و
رتام  ة ا ات واملعدات الطبية وٕاقرار ٕالزام ديدة لصيانة الب د مقاربة  واع

ٔمام  ح الباب  ات وف يبمس العال ٔج ر ا   .س
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لية  ملنظومة الصحية تتو تقوية  ديدة  د حاكمة  سهتدف اع كام 
شفائية والتخطيط الرتايب  س لني وتعزز احلاكمة  ني وضبط معل الفا التق
داث نظام معلومايت  ٕ لعرض الصحي، وكذا تطور النظام املعلومايت 

ٔساسية اخلا دمج الستغالل مجيع املعطيات ا ملنظومة الصحية، مبا م صة 
لمريض وحتسني نظام  فهيا القطاع اخلاص، وتدبري امللف الطيب املشرتك 

شفائية س ملؤسسات  رة    .الفو
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار  ٔندلويس السيداملس ل ا   :ن
لمكشكرا السيد ال ىل اجلواب د ر    .وز

ٔننا ما غنختلفوش يف  ر، ب الل اجلواب، السيد الوز يبدو من 
ل املنظومة  ىل احملدودية د ٔن يف ثنا اجلواب حتدثمت  شخيص،  ال
رشية وغياب التوزيع اجلهوي العادل، مث الرهان  الصحية ونقص املوارد ال

سجم معوما 09.21ىل القانون  ا ن التايل اح مع ما تفضلمت به من ، ف
رزمتوها يف ثنا اجلواب   .ٕاشاكليات، 

ٔنه اكن يفرتض ما  ٔعتقد  ر، هناك ٕاشاكلية  ولكن، السيد الوز
سناوش القانون  مثنه كفريق 09.21ن م  ملناسبة هذا ورش مليك  ، و

ٔنه متناو  ىل .. العدا والتمنية و ٔنه فعال جييب  ٔرض الواقع،  ىل  ٔن ينجح 
ٔمهيةٕاشاكلية  اية ا   .يف 

ها هو ما هو  ر، اليت اكن ميكن استدرا ٔمور، السيد الوز من بني ا
ل  ة د ال يف مجمو ٔيدينا، احلديث عن م ٓن يعين بني  موجود ا
يف نتصور  ال،  ٔم م ري  ات تعاين من ٕاشاكليات، نعطي  شف املس

ر؟  ئية، السيد الوز هر ات  ات بدون مو شف   مس
اة املريض مبعىن ٕاذن ٕاىل ٔننا نعرض ح  طاح الضوء واكينة معلية مبعىن 

برية يف هذا  ل الصيانة، عند ٕاشاكليات  لسياسة د سبة  ل يف  لوفاة، 
ر ال، السيد الوز   .ا

ل  منوذج د ذينا ا ال ٕاىل ا ال، م ٔم فهاذ ا ري بعض ا ٔ نعطيمك  و
ذ زة معط م ٔ ة من ا ذ شهور، ونعطيمك،  ٕاقلمي احلسمية مجمو شهور، م

ل هاذ  ب د ٔمر الس ق يف هذا ا حو حتق مك تف ٔ ر، وكنمتناو  السيد الوز
ن ال اك ٔخر، م اه العني البيضاء الت ل م ذ  ،املرىض د ش م دام ما 

ية  ني، ذاك اجلهاز تق و"سن ال  "3الفا ل اجلهاز م ما اكيناش، تعطل د
ظار املثانة  ل م ه، املنظار  (cystoscope)د ل ٕالصال تعطل بدون تد

ل املعدة  ذ شهور معطل (fibroscope)د   . م
ال يف  ر، تصورو معيا م ، (l’oncologie)ونعطيمك اكرثة السيد الوز

                                                 
3 phacoémulsification 

ٔشعة  8 ل العالج  دامش،  (radiothérapie)ٔشهر واجلهاز د  8ما 
يل ٔمور فعال ا ن  ر اك التايل السيد الوز دامش، ف  يه شهور وما 

ش  د مجيعا ونتعاونو  ٔن نت ل  ٔ اصنا معل من  اسرتاتيجية هيلكية 
اصها تدار السيد  يل  ٔمور ا متناها، ولكن  نوصلو بالد ٕاىل املرتبة اليت 
ٔمور، من هو  ق يف هذه ا حملاسبة والتدق اص ربط املسؤولية  ر،  الوز

زة؟  ٔ هتاون يف ٕاصالح هذه ا   املسؤول عن هذا ا
سشكرا ا   .لسيد الرئ

سالسيد   :اجللسة رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ت يل بق دود الثواين ا ب يف  ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .واللكمة 

رالسيد  ة وز   :الص
شلك  ل الصيانة يف املغرب ك ٔ د قة املس يل بغيت نوحض، حق ٔ ا

سبة ل لها، و لربجمة د سبة  ل بري  د املشلك  كون .. وا التايل الزم  ف
ل الصيانة يف   .. عند سياسة د

ل إالصالح راه بدات من حشال هاذي  ٔرضية د يل بغيت نقول، ا ا
ىل  اد نبداو نفكرو يف الربجمة اجلديدة مين بدينا كهنرضو كنتلكمو  مايش 
ادي حيل لنا  ٔن  ٔرضية  ٔوىل وا لبنة ا يل هو ا مج الطيب اجلهوي ا الرب

رشية، وكذ حىت مشلك  ل املوارد ال ل التوزيع د ٔقل د ىل ا ل  د
ٔسايس  ىل احملور ا متركز  ادي  ٔن إالصالح لكه  ة املنظومة،  ح من 
ادي منشيو ملركز  ه هو  شفائية اجلامعية، والتو س هو املراكز 
ٔن  ستقاللية،  ادي تعطى   يل  ة وا امعي يف لك  شفايئ  اس

ة عندها استقاللية ذاتية كتكون الحظنا ب يل ميل كتكون مؤسسة معوم
ٔكرث ة    .عهنا جنا

سالسيد   :اجللسة رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ه بطاقة  د"السؤال الرابع موضو د السادة "رام ٔ ، واللكمة 
ٔحرار لتقدمي السؤال شارن من فريق التجمع الوطين ل   .املس

س   .تفضل السيد الرئ

شار   :دمحم البكوري السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

شارات، ٔخوايت املس شارون،    السادة املس
ر،   السيد الوز

ريا ببطاقة  رش امجليع  د"بعدما است مج "رام سمى برب ٔو ما   ،
د" انية يف تلقي "رام ٔرس املعوزة لالستفادة من ا دة ا اء ملسا ونه   ،

ٔ امجليع وحنن  ة من العالج وفك مشلك العوز، تفا معهم بوجود مجمو
طط ٔو هذا ا مج    .الثغرات ختلل هذا الرب

ر،   السيد الوز
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ادة النظر يف ثغرات هذه البطاقة حىت  ة ٕال ما يه سياستمك املرتق
؟  ٔ دثت من  ٔ ي  ور ا ٔدية ا   متكن من ت

  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
  . شكرا

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ر السيد ة وز   :الص
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
د"متكن بطاقة   121، من اخلدمات الصحية املقدمة مبوجب املادة "رام

اب الثالث من القانون  مبثابة مدونة التغطية الصحية  65.00من الك
ات العموم  شف ٔساسية، ويه اخلدمات الطبية املقدمة هلم يف املس ة ا

، بعد  و ة الصحية واملصاحل التابعة  اما من  12واملؤسسات العموم
راهات يف احلاكمة  دة نقائص وٕا ه هاذ النظام  ذ يوا زي التنف لوها  د

ات واسهتداف الساكنة وهو ما يعيق تفعي لعال متويل والولوج    .وا
لني وخصوصا سيق مع اكفة املتد لت ة  شتغل وزارة الص  ،  و

الالت نظام  ات واخ ىل ورش إالصال ٔمني الصحي  لت الواك الوطنية 
ات املعوزة  لف دة الطبية  د"املسا ة "رام ة السام ت امللك لتعل ذا  ، تنف

رب خطابه السايم مبناسبة عيد العرش  اللته  ٔطلقها  ث 2018اليت  ، ح
ادة النظر يف املنظوم اللته ٕاىل ٕاصالح هذا النظام وٕا ا  ة الصحية يف د

شف يف تقرره  ٔن  ت  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ال، كام سبق  ٓ ٔقرب ا
ها هذا النظام 2018لسنة  راهات اليت يوا   .ىل مج من إال

دة الطبية  ٔن يعوض نظام املسا ويف هذا السياق، مفن املنتظر 
د" متع، تنكب وزارة "رام ات ا شمل اكفة ف اري عن املرض  ٔمني ٕاج ، بت
رسيع ورش تعممي التغطية الصحية الشام ال ىل  يق الرشاكء  ة مبعية  ص

د ٕاىل مراجعة القانون  س يلكة  رامج  الل بلورة  املتعلق  65.00من 
ستوعب لك املتغريات اليت تفرضها  ٔساسية ل مبنظومة التغطية الصحية ا

ريها من التداب اليا و ات املعمتدة  مي س العال ري، بغية تقليص املر وتق
اتق املؤمن ىل  ة    .املصاريف املتبق

الل  ة يف  ل الزتام السلطات العموم ويف ٕاطار إالصالح املرتقب، يد
صالح املنظومة  09.21بنود القانون رمق  ٕ عية  ج محلاية  املتعلق 

رشيعية والتنظميية املتعلقة  ٔهيلها ومراجعة النصوص ال الصحية الوطنية وت
اري محلاي ٔمني إالج ملنظومة الصحية الوطنية، وبتعممي الت عية و ج ة 

ٔقصاه  ل  ٔ ٔسايس عن املرض يف  سمة 22الستفادة  2022ا   .مليون 
مج إالصال املهيلك  عاب الرب ٔيضا ميكن اس ومن هذه املنطلقات 
ت  لتعل ابة  ة مبجهودات مضاعفة است ليه وزارة الص شتغل  ي  ا

ذري يف املنظومة الصحية  املولوية شلك  ادة النظر  اعية ٕاىل ٕا ة ا السام
ة اليت تعرفها املنظومة ومعاجلة النواقص اليت  ت الصار وتصحيح التفاو

  .تعرتي تدبريها
  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شارن د السادة املس ٔ   .اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

شار    : البكوريدمحم السيداملس
ىل هاذ اجلواب ر    .شكرمك السيد الوز

قي  ة وواقعية، لكن إالشاكل احلق ق ٔن املعطيات اليت قدممت حق ٔؤكد 
د"هو ضعف الولوج ٕاىل املرفق الصحي ببطاقة  ت "رام ، هناك صعو

لمصابني  سبة  ل ٔخر يف ٕاعطاء املواعيد، خصوصا  ر، وهناك ت السيد الوز
ة و  ٔشعة والفحص ٔمراض املزم املستعصية، مواعيد بعيدة يف الفحص 

ل الراديو ٔنواع د يس، ومجيع ا لرنني املغناط   .لصدى والفحص 
ي جيعل مرىض  د"اليشء ا البية الساكنة املعوزة "رام ، ومه من 

دمات هذه  ستفادة من  ش يف وضعية هشاشة، حمرومة من  اليت تع
ة هناك معا ر، وصعبة جعلتنا مجيعا البطاقة، فاملعا ة، السيد الوز ق ة حق

لك ٔداء املرفق الصحي  نعني ب   .ري مق
بريا  الفا ماليا  مك وفرمت  ٔ ر،  ٔكدون، السيد الوز حنن م
ا صعبة  ٔوضا ش  ات تع شف ة، لكن هذه املس ات العموم شف لمس

ٔنواعها وختصصاهتا، ونقصا  شىت  رشية  يف ونقصا، خصوصا يف املوارد ال
، اليت تضغط اليوم  ورو احئة  ، ومما فامق هذه الوضعية  التجهزيات كذ

ىل املرفق الصحي معوما   .بقوة 
رب  قرارها  ٕ ٔنمت مطالبون  قي يف احلاكمة، ف ٕاذن، هناك ٕاشاكل حق
ٕالرساع يف ٕاخراج  ر،  مك، السيد الوز لك، مطالب ٔهيل القطاع  ادة ت ٕا

اصة د،  عي املو ج ل  ىل القوانني املؤطرة  الس ا  ٔننا كربملان صادق و
الت لس داث الواك الوطنية  ىل ٕا ل و   .لهاذ الس

ٔن تدفعوا يف اجتاه التعامل  رجو  ر،  ، السيد الوز يف انتظار ذ
اميل بطاقة  د"مبرونة مع املواطنني واملواطنات  لولوج ٕاىل املرفق "رام  ،
ٔوضاعه ٔن  اصة و م،  ول ولو رب تعممي الصحي وق م مزرية وظاهرة 

شفائية اجلامعية  س رة صادرة عنمك يف هذا إالطار ٕاىل مدراء املراكز  مذ
شفائية اجلهوية وإالقلميية  س ري املراكز  ىل اخلصوص وٕاىل مد

ات احمللية شف   .واملس
  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

دود  ب يف  ر ٕاىل اكن عندو تعق لسيد الوز   .ما تبقى من ثواناللكمة 
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رالسيد  ة وز   :الص
ٔن  سيطة،  د املعلومة  ري وا ىل  %86نعطي  ن  ل الوافد د
ة لكهم عندمه بطاقة  ات العموم شف د"املس ات "رام شف ، يعين املس

ل  ري مع الناس د دم  ة لكها كت د"العموم   ". رام
ن، ولكن  ٔما ن صعوبة يف بعض ا ٔن اك قة نقدرونقولو ب  %86حق

د"عندها  يل عندمه "رام  laٔو (la mutuelle، الناس لكهم ا
CNOPS4)  رو يف يل تند رات لكها ا س لقطاع اخلاص،  ميشيو 

اله  ٓخرن  ستافدوش مهنا ا ة ما ك ات العموم شف د"املس هوما " رام
ستافدو مهنا يل ت   .ا

ل  ٔ د ٔنه هاذ املس ة،  ا د"ين  ٔ مؤق" رام ٔن ما يه مس ة 
لربامج الصحية تنقومو  سبة  ل ة و مراض املزم ٔ سبة ل ل ا  غيبقاش، واح
التايل  اوب مع هاذو، ف ش نت رشااكت مع القطاع اخلاص  دمات  رشاء 

ال اوزوها، ٕان شاء هللا مستق ادي نت راهات ولكن  ن ٕا قة اك   .حق
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر لسيد الوز   .شكرا 

قل إ  ه ون الية يف جمال "ىل السؤال اخلامس وموضو ت ا التفاو
ة   ".الص

ٔصا واملعارصة شارن من فريق ا د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
س،   السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
منية  يئ يف تقرره حول  عي والب ج صادي و ق لس  قد نبه ا

لتغطية الصحية  2017ي لسنة العامل القرو ٕاىل اخلصاص املهول ف يتعلق 
ٕالضافة كذ ٕاىل ضعف العرض الصحي  لفائدة ساكنة العامل القروي، 

  .وضعف اخلدمات واملرافق الصحية
د من هذه  ل ذة  ر، حول إالجراءات املت سائلمك، السيد الوز ا 

ة؟ الية يف جمال الص ت ا الالت والتفاو   خ
  .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
  . شكرا

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رغبة يف جتاوز مظاهر حمدودية املنظومة الصحية احلالية اليت تبني اليوم 

                                                 
4 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 

ة  ة إالشباع رمغ تعاقب مجمو ات اليت عرفهتا ٔهنا بلغت در من إالصال
ي  داث تغيري جوهري يف القطاع، وهذا ما يؤكده النقص املزمن ا دون ٕا

ٔن  ث  رشية ح ل النواقص ٕاذا  97.000تعرفه املنظومة يف املوارد ال د
ل التمنية املستدامة، مهنا  ٔهداف د كونو موازن مع ا ل  32.000بغينا  د

ب ومهنا كذ  ل امل 65.000طب   . مرضنيد
داث تغيري  ات اليت عرفهتا دون ٕا ل إالصال ة د عاقب مجمو ف
رشية  جوهري يف القطاع، وهذا ما يؤكده النقص املزمن يف املوارد ال
اكفؤ توزيع العرض  دم  وغياب كذ التوازن اجلهوي يف توزيعها و
ستجيب لتطلعات املواطنني، ٕاضافة ٕاىل ضعف حاكمهتا  ي ال  الصحي ا

هتاوحمدو  اذب   .دية متويلها وق 
لمنظومة الصحية  مج إالصال  د الرب ٔسباب، اس للك هذه ا

سهتدف ىل حمور هام  دته الوزارة  ٔ ي    :ا
رب تدعمي البعد اجلهوي - ٔهيل العرض الصحي   la): ت

régionalisation)  يه احلل؛  
داث اخلريطة الصحية اجلهوية - ة عندها اخلصوصي: ٕا ات حبيث لك 

لها؛    د
مج الطيب اجلهوي - ل مجيع : ٔجرٔة الرب نا من احلرية د ادي ميك يل  ا

ىل املستوى اجلهوي    ؛(la mutualisation)الكفاءات 
ات  - ديدة لصيانة الب د مقاربة  ٔهيل املؤسسات الصحية واع ت

ستقاللية  ة و ديدة، ويه املؤسسة العموم واملعدات يف ٕاطار حاكمة 
يل تنقولو لو ا ش ميكن، هذا هو ا ة الصحية الرتابية"اتية  مو   ؛ "ا

ات - رتام مس العال ة ا لتغطية : ٕاقرار ٕالزام سبة  ل م  ٔنه 
ىل املدى الطويل؛    الصحية و

سبة  - ل ٔمام ممارسة املهنة  يب و ٔج ر ا س ٔمام  ح الباب  ف
انب والكفاءات املغربية ا ٔ ٔطباء ا اكن  131.13يل عندها، القانون ل

يلقى  يجي  مثر ميل  ر املس س ه معيقات  حشال هاذي، ولكن اكن ف
اصو  ن معيقات  ٔن اك ل الطب،  زاول املهنة د لوش  ٔنه ما ميك راسو 

كون  ل  10 (résident)والبد  زاف د ٔو  ٔو مزوج مغربية  سنني 
زاول وال  ليوش  التايل ما كن مثر يف البالدالعوائق، ف   . س

لمنظومة الصحية اليت  يق حماور إالصالح الهيلكي  ٕاضافة ٕاىل لك 
ٔن كنضيعو  رشية واحلاكمة وتطور النظام املعلومايت،  ملوارد ال رتبط 
ة  ر ة  كون عند نظام معلومايت، والرام ل الفلوس بال ما  زاف د

ذري يف املن شلك  ادة النظر  ٔوىل ٕاىل ٕا ظومة الصحية قصد جتويدها ا
ة يف القطاع ت الصار   . وتصحيح التفاو

رابية كتجمع ما  ات حصية  دات، مجمو ل و شك وهبذا الشلك هذا ب
ادي نقدرو  كون احلرية و ادي  التايل  بني احلوارض وما بني البوادي، ف

ة وتدرجييا ٕان شاء هللا يل اكينة صار ت ا   . ننقصو من هذه التفاو
  .وشكرا
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س اجللسة  :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
ر احملرتم،    السيد الوز

الية ف خيص هذا  ت ا ٔن التفاو يف الواقع قلتو هاذ اليش لكو، 
لمواطن، واحضة لع ر، واحضة  وز موم الشعب القطاع راه يه واحضة لمك 

ىل هذه الوزارة وا  ن تعاق   . املغريب، وواحضة كذ مجليع الوزراء ا
ش  لنا، ما اكي ٔسايس ف خيص هذه املنظومة د ٕاذن هذا معطى 

ٔطباء اكينني يف  ٔما املغرب العميق  (l’axe)ا يطرة،  ار البيضاء والق بني ا
دا   .راه ٕاشاكلياته معقدة ومعقدة 

يفوتنا ىل ولكن، ما  ن كهنرضو  اد ٔصا ومعارصة  ش كذ هنا 
لرمغ من  ت،  لرمغ من هذه التفاو اقة،  لرمغ من هذه إال ة، البد  الص
ٔن ننوه مرة، نعاودها  ٔصاب هذه املنظومة، يف هذه السنة البد  يل  املرض ا
ٔصنافها سواء اكنت مدنية وعسكرية  لك  ٔطر الطبية  ٔن ننوه  ونعاودها، 

ٔن ه  ، ورو احئة  يل فهيا  يل قامت به طوال هذه السنة ا ري ا ود الك
م  ٔروا اهدوا ب هوما اكنو هام قالل هاذو مواطنني، هاذو اجلهاد، 
ٔمن الصحي الوطين  ش حيميو ا ش حيميو املغرب،  ٔوالدمه  ات، وب وسا

ورو احئة  الل هاذ    .من 
ش ة  ىل الص لكمنا  ٔطباء وهاذ  ٕاذن البد وقت ما  شكرو هاذ ا

دامني يف هذا املوضوع يل سنة وهوما    . الفراملية ا
ٔن هذا اخللل  ىل  ت  ر، بي ، السيد الوز ورو احئة  ، هاذ  كذ
دا ف خيص هذه  ن تفاوت فظيع  ٔنه اك ىل  ليه  ت  يل قلتو راه بي ا

ٔطر ال  يل يه يف املغرب العميق  االت الرتابية ا   .طبيةتغطية ا
يل اكينني،  ري التجهزيات ا ل التجهزيات، مايش  ٔوال د ن ٕاشاكل  اك
ا هاذ القانون  رشية الطبية، اح دا ف خيص املوارد ال بري  ن ٕاشاكل  اك
ل املغرب  زاولو دا ش ميكن جييو  انب  ٔ ٔنه مسح ل ىل  يل قلتو  ا

يل ت  ٔطباء ا ىل ا اصنا حنافظو  ٔوال  ا  ن، ولكن اح ٔوال، مز ا  نكونو اح
بري  د العدد  هيرب من دار العرس، ٕاذن وا د ما  هيربو، حىت وا يل  ا
كونو  ملال املغريب،  كونو  يل  ل العدد ا دا ٕاذا در إالحصائيات د
ري ما لقاوش راسهم فهاذ  ٔ ىل ا وهتم و هود املغريب، اجلامعة املغربية 

ارج، حنافظو ل سافرو  ىل هاذو  املنظومة وك افظنا  ىل هاذو، ٕاذا  ري 
دا بري  دد  رحبو    .ادي 

شاي س كون هذاك .. وما كن ٔن  خلصوص  مثن  ٔن  كذ البد 
يل هو  يل هو التغطية الصحية، ا ال امل ا حو  يل ف ري ا الورش الك
ه  يل ف دا ا ري  ىل هذا الورش الك متناو  عية،  ج ورش امحلاية 

ري ف خيص ٕانقاذ هذه املنظومة، وٕانقاذ هذه ال امل درة  كون  ٔن   
دمه، راه تعطاو  ر، مايش ٕاماكنيات بو املنظومة راه يف يدمك السيد الوز

برية لهذه  اهبم اعطاو ٕاماكنيات  ٔعطى، املغاربة  ٕاماكنيات، املغرب 
لهيا، احلاكمة وكذ التح يل قلتو  يبقى احلاكمة ا مك يف املنظومة، ولكن 

لعامل  ش  ش ما ميش لف  يل قرا و ب ا رشي راه ال ميكن لطب العنرص ال
لمدن ل  اد ميكن  يد ني  ٔو سن لو ٕاما سنة  لواجب د   .القروي يقوم 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة  :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   . ا
ب  ر يف ٕاطار التعق لسيد الوز باللكمة    .ٕاذا اكن عندويش تعق
ه  قل ٕاىل السؤال السادس وموضو   ".التغطية الصحية"ن

ميقراطي  ستوري ا شارن من الفريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
عي لتقدمي السؤال   .ج

شار    :امللودي العابد العمراين السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون   احملرتمون، السيدات والسادة املس

لتطورات  شغل  ر، اليوم الرٔي العام الوطين لكه ا السيد الوز
يل شلك اخلطاب  عية، وا ج يل حصلت يف جمال امحلاية  اجلديدة ا

د التحول يف نظام  2020يوليوز  29املليك مبناسبة عيد العرش بتارخي  وا
ل ث تضمن هذا اخلطاب توجهيات يف س عية، ح ج تعممي  امحلاية 

ر  عية، ابتداء من ينا ج داد امخلس سنوات  2021امحلاية  ىل ام
ٔفق  ىل تعممي التغطية الصحية يف  ، والعمل    .2022املق

ٔسايس  يس واحملور ا شلك احملور الرئ ر، ووزارمك  وهبذا، السيد الوز
ىل يل كنالحظو  عية وا ج ري، ورش امحلاية   ٕالجناح هذا الورش الك

ابت  بتزنيل هذا الورش والبدء يف تعممي التغطية  ٔن احلكومة است
يل تقريبا  لتايل فامجليع يعمل، مجيع  22الصحية ا مليون مواطن مغريب، و

شخيص احلايل  ٔن ال ٔي   ، املغاربة كنعرفو واقع املنظومة الصحية ببالد
ٔحرى  لوضع احلايل، و سبة  ل يل  22يظهر ما يظهر من العجز  مليون ا

شوه دا يل كنع لواقع ا   .ادي تضاف 
الل  ر نبلغو من  اللمك السيد الوز لتايل فاليوم كنبغيو من  و
ىل  لمك و ىل إالسرتاتيجية د لمك يطلع الرٔي العام  ٔجوبة د ا
ة قصد التزنيل الصحيح والتزنيل السلمي  ل وزارة الص ستعدادات د

ل    . مليون مغريب 22تغطية الصحية لـ لهذا الورش املتعلق 
ر   .وشكرا السيد الوز

سالسيد   :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 
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رالسيد  ة وز   :الص
  .شكرا

السؤال اكنت هو العالقة ما بني مؤسسات التغطية الصحية 
شفائية، العالقة س   .واملؤسسات 

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،ا   لسيدات والسادة املس

ٔن القانون  سن والنصوص املتعلقة بتطبيق  65.00الزم ما نعرفو ب
ٔطري  ية لت ليات التق اري عن املرض العديد من ا ٔسايس إالج ٔمني ا الت

ر ات، ومهنا نذ لتغطية الصحية ومقديم العال رة    :العالقة بني الهيئات املد
زة الطبية، حتديد التعريفة الوط  - ٔ تلف اخلدمات وا نية املرجعية 

ٔن  لها،  كون املراجعة د ادي  اوز و د الت يل اليوم راه كتعرف وا وا
، يعين  لني يف ٕاطار تعممي التغطية الصحية الشام تويل شام ا مق اح
ىل  اصهم يعمتدو  دات،  ع ذو  ش يبقاو  اد ات ما  شف املس

 ل؛ٔنفسهم يف املداخ
ستفادة من تعويض  - ني من  ة اليت متكن املؤم ٔمراض املزم الحئة ا

سبة  ٔدوية ب  ؛%100ا
ل عامل املهنية، د ٔ ٔمراض امللكفة، املصنفات العامة ل  la)نيا، الحئة ا

nomenclature des actes)ة الطبية ٔعامل البيولوج  .، مصنفات ا
ر  رمت الهيئات املد ٔ  ، ات العديد ٕالضافة ٕاىل ذ ة ومقديم العال

ات الوطنية اليت حتدد التعريفة الوطنية املرجعية، واليت جيب  من االتفاق
ح  ل م ٔ ا عند تقدمي اخلدمات الصحية من  رتا ات ا ىل مقديم العال

ٔمهها ىل التحمل، ومن    :املوافقة 
ة  - رة واملؤسسات العالج ة الوطنية بني الهيئات املد االتفاق

ش س ادي و د  ادي يتو ٔن لكيش  ، اليوم كنعرفو ب و فائية التابعة 
 ؛(une seule caisse)يويل 
ٔطباء ومؤسسات  - رة وا ات الوطنية بني الهيئات املد االتفاق

لقطاع احلر؛ ات التابعة   العال
رة؛ - ائيني والهيئات املد لعالقات بني إالح ة الوطنية احملددة   االتفاق
ة ا - رة والهيئة الوطنية االتفاق لعالقات بني الهيئات املد لوطنية احملددة 

ٔسنان  .ٔطباء جرا ا

لامدتني  ة الطبية، فطبقا  ملراق من  28و 26ٔما ف يتعلق 
ٔسايس  65.00.القانون اري ا ٔمني إالج ىل الهيئات امللكفة بتدبري الت يتعني 

اصة  ة طبية هتدف بصفة  ظمي مراق ٕاىل حفص مدى مطابقة عن املرض، ب
ىل  ات املطلوبة طبيا وحفص حصة اخلدمات  الوصفات وتقدمي العال
االت الغش  اوزات و ضاء معاينة الت ق املستوى التقين والطيب، وعند 

رة ات والفو لوصفات والعال   .املتعلقة 
لمرسوم  مبثابة مدونة  65.00املتعلق بتطبيق القانون  2.05.733وطبقا 

اصة التغطية ا ىل هيئة  لتدبري  ٔساسية، تتوفر الهيئات امللكفة  لصحية ا

ني، وميكن لهذه الهيئات امللكفة  ٔسنان واملراق ٔطباء ا ٔطباء والصياد و ل
ني ارج ات لالستعانة مبهنيني ممارسني وصياد  رام اتفاق   .لتدبري وٕا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

يش تعق  قة؟اكي دود حوايل نصف دق شار يف    ب السيد املس

شار    :امللودي العابد العمراين السيداملس
ىل لك هاذ املعطيات ر احملرتم    .شكر السيد الوز

ٔن تتوفق وزارمك يف  ٔمل مجيع املغاربة  ٔملنا و قى  قة ت يل يف احلق وا
ق املطلوب يف جمال تعممي التغطية الصحية   .حتق

  .وشكرا

س اجللسةالسيد ر    :ئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  قل ٕاىل السؤال السابع وموضو ٔدوية من "ن فاء  ة اخ ري فضي تف
شفى اجلامعي بفاس شارن من الفريق "املس د السادة املس ٔ  ،

دة والتعادلية لتقدمي السؤال لو   .ستقاليل 
  .تفضل

شار    :احلسن سليغوة السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،السيد ا   لوز
ٔطباء  ة من ا ٔدانت مجمو اف بفاس  ست ٔن حممكة  كام هو معلوم 
شفى اجلامعي بفاس  ٔدوية من املس رسقة ا واملمرضني يف قضية تتعلق 

الل شهر مارس  شفى  ارج املس   .2020وبيعها 
شاف هذه اجلرمية مت عن طريق  ٔن اك ٔن املثري يف العملية هو  ري 

ل الرشطة، ع ة الصدفة من ق ٔدوية من مصل قب ضبط مكية من ا
اس ة ملدينة مك   .ٕارساليات يف احملطة الطرق

ٔن تلعبه  ي اكن من املفروض  ور ا ر، عن ا سائلمك السيد الوز ا 
ل  ة يف التصدي ملثل هاته اجلرامئ ق ش التابعة لوزارة الص جلان التف

ىل املستوى الوطين ىل مستوى مدينة فاس وال  يف وقوعها، ال  ، ٕاذ 
شفى ومت حتويلها  رسبت من املس ٔدوية  برية من ا ٔن مكيات  يصدق العقل 
ش وال املسؤولني عن  ٔن تعمل ذ ال مصاحل التف ٔخرى دون  ات  ٕاىل 

ر د   . الت
  .شكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
شار   . شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 
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رالسيد  ة وز   :الص
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،ا   لسيدات والسادة املس
شفى اجلامعي احلسن الثاين  شار احملرتم، املس فكام تعلمون السيد املس
ة،  شفائية اجلامعية يعد مؤسسة معوم س يق املراكز  ٔن  ٔنه ش بفاس ش
لشخصية املعنوية  متتع  لها،  لس إالداري د ٔنت كنت عضو فهيا يف ا

ستقاللية إالداري لتدبري و ىل جملس ٕاداري وجملس  ة واملالية، وتتوفر 
ملؤسسة ة اجلوانب التدبريية  امه مراق   . من بني 

ط هبا  ٔ صاصات اليت  لوزارة وفقا لالخ شية العامة  مكن دور املف ب 
صاصات وتنظمي  1994نونرب  21بتارخي  2.94.285املرسوم رمق  ٔن اخ ش

ة، كام مت تغيريه  متمي واملرسوم رمق وزارة الص  23الصادر يف  2.11.112و
ارشة البحث  2011يونيو  لوزارات يف م شيات العامة  ٔن املف يف ش

ٔهنا بوشاية  ر يف القضا اليت تتوصل يف ش ٔمر من الوز ىل  والتحري بناء 
د اجلاري هبا  ٔفعال ختالف القوا ٔو  الفات  ٔو شاكية بوجود شهبة تتعلق 

ٔي مسطرة قضائيةالعمل، ما مل ت  ٔهنا    .بارش يف ش
ٔن  ل بعد  لوزارة التد شية العامة  لمف ويف ٕاطار هذه القضية ال حيق 
شفايئ اجلامعي  س ر ٕابالغ مسؤويل املركز  وصل امللف ٕاىل يد القضاء ٕا
ٔدوية ومعدات طبية، لكهنا ظلت مع  فاء  بوجود شهبات حتول حول اخ

ٔجنزهت ا الضابطة القضائية حتت ٕارشاف النيابة ذ تتابع معلية البحث اليت 
هناية ٕاىل تقدمي املتورطني وجحز املواد  تصة واليت قادت يف ا العامة ا

  .والتجهزيات املرسوقة
ىل  ستدعي اختاذها  ات اليت  داعيات هذه القضية والرتت لطبع ف و
شفايئ اجلامعي احلسن الثاين بفاس، ستكون حمورا  س مستوى املركز 

لس إالداري لهذه املؤسسة لن لم ل  ع املق ج الل  قاش 
ٔن  ال،  الل كذ املتابعة إالدارية اليت تعرفها مستق ٔو يف  شفائية  س
لو  لحقوق د سبة  ل اف  ست شفايئ مازال يف طور  س املركز 

  . املعنوية
  .شكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
ر   . شكرا السيد الوز
لسيد ا باللكمة  شار يف ٕاطار التعق   .ملس

شار    :احلسن سليغوة السيداملس
ات اليت تفضلمت هبا ىل هذه التوضي ر    . شكرا السيد الوز

ة  ٔطر وموظفي وزارة الص ٔطباء واملمرضني و ومن هذا املنرب حنيي ا
اصة يف ظل هذه الظروف  ىل لك ما يقدمونه من تضحيات، و الرشفاء 

 ٔ ال ا ىل لك ما قاموا به من الصحية الصعبة وكذا ر ال القضاء  من ور
ر جضة يف صفوف املواطنني، ملا   ٔ ي  جمهودات خبصوص هذا امللف ا
افة ال  افة، لوال الص ال وساء الص ٔمهية، والشكر موصول كذ لر من 

لعلن ادي خيرج  ٔن هذا امللف اكن    . ٔظن ب

ر،   السيد الوز
ٔكرث من  ٔدوية واملواد  2000كام تعلمون لقد مت ضبط  دة من ا و

مة من املعدات الطبية وشبه الطبية درة، ٕاضافة ٕاىل مكية    . الصيدلية ا
ستافد من هذه المكيات؟  يل ك   شكون ا

ات ما كنعممش،  ات، وهنا البد ميل كنقول املص ٔكرثية هوما املص ا
ة  ل يش مص ف د ات حمرتمة، ولكن فني ما مسعناش يش توق هناك مص

ٔو من ه يل حتمكو  ىل هاذوك ا  ٔ ٔن ما غندافعش  ات، هنائيا،  ذه املص
ٔعامل  ٔن حىت هوما اكنو مهتمني ودارو  يل اكنو ما غنقولش حضية،  ال ا

لهيا امكو  اصهم يت يل    . ا

ر،    السيد الوز
يفاش   ، ٔ يل كنبغي نطرح  لكهم يف املغرب  (les CHU5)السؤال ا

يل حىت هوما ات ا شف لس  واملس كون نفس اليشء ميل كنقول ا ادي 
ل  ر، (les CHU)إالداري د لو؟ هو الوز س د ، شكون هو الرئ

ذو  ل ما  ٔ كنعرفو بيل هاذ اليش وقع ق ر سابق،  يل اكن وز ر ا الوز
  .ٔنتوما املسؤولية

سالسيد   :اجللسة رئ
شار احملرتم   . شكرا السيد املس

لسيد  ى الوقت واللكمة  هت با ىل التعق لرد  ر    .الوز

ة ر الص   :السيد وز
ش وما بني  يل (l’audit)نفرقو ما بني التف ٔمور ا ، جوج دا

ٓخر  (l’audit)كتختلف،  ششلك   (l’audit)نفرقو ما بني .. والتف
رو  ش ند يل تتطلب  ٔنت ا ش، يعين  شوفو  (l’audit)والتف ش 

ٔدوية تترص .. فني ل ا ٔمور د ٔن املركز يفاش ا ٔنت تتعرف ب ف، 
ة،  ٔوتوماتيك ىل نظام معلومايت وصيدلية  وفر  شفايئ اجلامعي ت س
ل ما  ن هفوات، تتكون هفوات، فهذا بفعل فا ولكن رمغ هاذ اليش لكو اك
نيا اكينة وغيبقى  د ا سو الرسقة والسارق، راه ما  ش نقدرو حن اد

  . السارقة والسارق
سايل املسط ال،  رة ومت املسطرة إالدارية وغيكون ذيك مستق

ات  شوفو واش  (l’audit et contrôle partout)السا ش 
(effectivement)  ،ة هذاك اليش واش ترصف، استعمل يف مص

ا ما  ة ونقولو لها واش عندك املسائل واح ىل مص زلو  غمنشيو 
ادي تفيت وتعطي  ش، ال النيابة العامة والقضائية مازال  ، ارف غتوافد

ٔنه  يل عند فني اكن تضبط ذاك اليش، والس  ملعلومات ا نا  تواف
ٔهنا يف  ش  طو، ما ثب يل تق ل الناس عند هاذوك ا يور د ري يف ا تضبط 

ة   .مص

                                                 
5 Centre Hospitalier Universitaire 
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س اجللسة   :السيد رئ
ر  . شكرا السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال الثامن وموضو ملغرب"ون ٔدوية  ة ا ت صنا   ".حتد
حتاد العام ملقاوالت املغرب اللك شارن من فريق  د املس ٔ مة 

  .لتقدمي السؤال

ة التازي ئ م شارة السيدة    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ٔزمة  د"ٕان  ٔوحضت " 19-وف ة يف العامل، و قة الص قد عرت عن حق
ال ٔزمات، ولكن رمغ اخ ة ا ول يف موا ل املنظومة الصحية وهشاشة ا

ة ممتزية  ىل جشا ال وساء القطاع الصحي يف املغرب  هذا فقد بني ر
  .شهد لها

ة ستصري يف قلب سياسات التمنية العاملية،  ٔن الص ٓن  وحنن نعرف ا
ايق جلال امل دمحم السادس س اء التصور احلكمي و من  ومن هنا 

ملغرب   .الل مرشوع التغطية الصحية الشام للك املواطنني والقاطنني 

ر،   السيد الوز
ست فقط  اللته يه ل ريدها  وكام تعلمون فٕان التغطية الصحية اليت 

لية  د"معلية توسيع  اءت "رام ذرية  عية  ة اج ، بل يه ثورة ٕاصالح
ستور  ة املؤسساتية  ، مفرشوع التغطية 2011بعد الثورة إالصالح

خلدمات الصحية  هنوض  ات وا شف شمل حتديث املس الصحية 
ريها ات و   .والصنا

ي   ٔدوية الوطنية ا ٔسايس دمع قطاع ٕانتاج ا شمل شلك  كام 
ت كثرية ل وصعو ه عراق ، ولكن توا   .ٕاماكنيات هائ

ٔدوية ة ا درالية صنا ٔن مسؤويل ف ر، ب  وبغيت نقول، السيد الوز
حلق ما عندمه حىت يش جواب مك،  صلو  مك املواعيد وت   .تيطلبو م

ر،   السيد الوز
ٔكرث من  شغل  ٔدوية هو قطاع اسرتاتيجي  ة ا ٔلف  50قطاع صنا

ٔن حيقق  1.5%خشص وسامه بـ  ماكنه  ٕ ٔن  يل اخلام، كام  ا من الناجت ا
جب توفري رشو ، ف ط السيادة ٔكرث ٕاذا توفرت  رشوط املنافسة العاد

د  ستف ي  اكر ا ح ولية الرشسة وحماربة لويب  ٔمام املنافسة ا الوطنية 
ٔسعاره يف  ة ويفرض  ص الرسيع ومن الصفقات العموم يازات الرتخ من ام

شاء   .السوق كام 
وادر البحث  ل إالدارية والنقص يف  ٔيضا، هناك العراق ومن املشالك 

لهجرة ٕاىل اخلا ب انعدام احلوافزالعلمي اليت تضطر  س   .رج 
حتاد العام ملقاوالت املغرب ندعو ٕاىل العمل يف  ولهذا، حنن يف فريق 
ني  سعى لتق ٔوراش املطلوبة، واك  ب ا ، لتوا لق واك وطنية مستق

ام شلك  ٔدوية  ة ا ة قطاع صنا   .ومراق

ر،   السيد الوز
رب  مت تصنيعه 2020يف شت د س وف ٔن لقاح  يف املغرب، مفا ، قلمت ب

طط؟   مصري هذا ا
مك يف هذا القطاع ىل اسرتاتيجيا   .وسائلمك 

س اجللسة   :السيد رئ
شارة  . شكرا السيدة املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .واللكمة 

ة ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔساسية  الولوج 2011اعترب دستور  امة  دوية واملواد الصحية د ٔ ل

ىل ذ توصيات املناظرة الوطنية الثانية  ٔكدت  ة، كام  ٔ احلق يف الص ملبد
ة  ة املضمنة يف الرسا امللك الل التوجهيات السام ش من  ة مبرا لص
اللته، نرصه هللا،  ٔكد فهيا  ة ٕاىل املشاركني يف هذه املناظرة، واليت  املو

ٔمهي لمواطنني املغاربةىل ا سبة  ل واء  سهيا الولوج ٕاىل ا ك   .ة اليت 
ة  ة، فٕان ٕاسرتاتيجية وزارة الص ة السام ذا لهذه التوجهيات امللك تنف
ة اليت تطمح ٕاىل حتسني ولوج املواطنني  اءت لترتمج هذه إالرادة امللك
الل ٕاصالح قطاع  ات ذات اجلودة، وذ من  ٔدوية وٕاىل العال ٕاىل ا
رب ضامن جودة وسالمة  ة  ة العموم ملغرب بغرض حامية الص ٔدوية  ا
ة يف السوق، وحتسني  ات الصحية املوضو ٔدوية واملنت وفعالية مجيع ا
دوية من طرف  ٔ ستعامل الرشيد ل الل تعزز  ة من  املاكسب العالج
ة الوطنية  ٔدوية ومسهتلكهيا، وكذا إالسهام يف تعزز الصنا واصفي ا

 ٔ ٔربعة التدابريل ام بعدة تدابري،    :دوية عن طريق الق
ث قامت : ، تعزز الرتسانة القانونية لتوطيد التنظمي الصيديلٔوال - ح

رسانة من النصوص  ة  داد وصيا ٕ رية  ٔ الل العرشية ا الوزارة 
ىل تنظميه  ر ٕاجيايب  ٔ ٔطري القطاع الصيديل، اكن لها  رشيعية والتنظميية لت ال

، والقانون رمق  17.04ه، ومهنا القانون وتقويت ٔدوية والصيد مبثابة مدونة ا
، والقانون رمق  11.08 ستعامل اخلار كواشف خمتربات  اخلاص 
ات  84.12 يف رشوط و ملستلزمات الطبية، واملرسوم املتعلق  املتعلق 

لعموم، واملرسوم ٔو املستوردة  ٔدوية املصنعة حمليا   حتديد سعر بيع ا
رشي،  ستعامل ال ٔدوية ذات  لعرض يف سوق ا ٕالذن  املتعلق 
ات  ف ك سة، والقرار املتعلق  دوية اجلن ٔ لتاكفؤ احليوي ل واملرسوم املتعلق 
رة املستلزمات الطبية املرتبة يف القسم  لعموم وسعر فو حتديد سعر البيع 

 الثالث؛
ة احملليةنيا - شجيع الصنا كرسا مل : ،  ٔ السيادة الصناعية يف وذ  بد

ة،  معلت  ٕاطار إالسرتاتيجية اجلديدة الهادفة ٕاىل تطور قطاع الص
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ي  وائية الوطنية ا ة ا شجيع الصنا جما وطنيا ل ر ىل تزنيل  الوزارة 
رزها ٔ دة مركزات من    :متحور حو 

 ارب الرسرية؛ س مع هيلكة الت واء اجلن  شجيع استعامل ا
  ل  حتفزي ٔدوية م ة ا ة التحويلية املرافقة لصنا ر يف الصنا س

 املواد اخلام ومواد التعبئة؛
  ٔدوية؛  تطور البحث العلمي يف جمال ا
  شجيع الصادرات؛ 
   ة املستلزمات الطبية والتعاون املغريب الصيين يف بة صنا دمع وموا

ورو سبة لقاح  ل ال كذ   .هاذ ا
ٔدوية، ختفلثا - دد من ا ٔسعار : ض مثن  ض يف  ٕاذ يعد هذا التخف

ل  ، لكونه ميثل املد وائية ببالد ام يف السياسة ا ٔدوية حمورا  ا
واء، ويف هذا الصدد قامت الوزارة ٕاىل  سهيل الولوج ٕاىل ا ٔسايس ل ا

ٔكرث من  ض  ٓن بتخف  دواء؛ 3000دود ا
وائية اابعار - لوطنية، ٕاذ من املرتقب ، حتسني تدبري السياسة ا

ة، وذ يف ٕاطار  ة العموم لص ٕاخراج مرشوع هاذ الواك الوطنية 
بة الورش املليك  لمنظومة الصحية بغرض موا مج إالصال املهيلك  الرب

متع ات ا عية ٕاىل لك ف ج  .الرايم ٕاىل توسيع امحلاية 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ه ون رشية بقطاع "قل ٕاىل السؤال التاسع وموضو حتفزي املوارد ال
ة   ".الص

شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

شار السيد احلسني العبادي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔطباء ومم ة من  رشية لقطاع الص ىل املوارد ال رضني ٔثىن امجليع 

ورو احئة  الل    .وٕاداريني 
يل يه يف طور ٔو ا يل دارهتا وزارمك  .. سائلمك حول التحفزيات ا

لهيا؟ شتغل    ادي 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
 . شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 
  

ة ر الص   :السيد وز
س،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدة والسادة املس
ة  شور بتارخي اعمتدت وزارة الص الل ٕاصدار م شارية من  مقاربة 

ر  4 راسة 2019فربا لوزارة  عي  ج ٔسسة وتنظمي احلوار  ، واملتعلق مب
لقطاع رات املطلبية    . لك املذ

اتية،  عيني يف ٕاطار جلن موضو ج ات مع الفرقاء  مت عقد اج
لجن امل ىل ا رٔسها جلرد ودراسة نقط امللف املطليب وعرضها  ركزية اليت 

ىل مصادقة  هنايئ  ت النقابية لعرض امللف ا ة، وزعامء املركز ر الص وز
صاد واملالية وحتديث إالدارة، وقد متت مراس املالية خبصوص  ق وزارة 

  . العديد من امللفات
ة قد قامت بتخصيص  ٔخرى، وكام تعلمون، فٕان وزارة الص ة  ومن 

ة  د"م ن " 19-وف ٔول للك  ح الشطر ا هيا ترصف يف شطرن، مت م
ٔواخر سنة  هودات اليت بذلوها يف الصفوف  2020مهنا  ىل ا حتفزيا هلم 

ىل املزيد من العطاء، وسوف يمت كذ  ء وحهثم  ة الو ة ملوا ٔمام ا
ٔسابيع املق ٕان شاء هللا   .رصف الشطر الثاين يف ا

نيني وشجيعهم وحتفزيمه، ويف ٕاطار حتسني ظروف اشتغال لك امله 
ٔخرى مهنا ق ماكسب  ة لتحق   :ترتافع وزارة الص

ات عن املردودية؛ - داث ماكف   ٕا
رشية؛ - ل حتفزي املوارد ال ٔ ديدة من  ليات    ٕارساء 
رشية الصحية؛ - ابعة حتديث تدبري املوارد ال   م
لتكون املسمتر؛ -   ٕاخراج إالسرتاتيجية الوطنية 
مج وطين  - ر ىل الوقاية وضع  ة والسالمة يف العمل يعمتد  لص

ٔخطار املهنية   .وتدبري ا
داث هاذ  ىل ٕا رشية  ة لتمثني مواردها ال راهن وزارة الص كام 

ة الصحية" رب مراجعة القانون "الوظيفة العموم دا،  مة  يل يه  ، وا
ات ملالءمة  34.09إالطار رمق  ال ملنظومة الصحية وعرض  املتعلقة 

لقطاع الصحي مع خصوصية املهنة الصحية، تدب رشي  ري الرٔسامل ال
رشي وٕاصالح  اذبية القطاع الصحي العمويم وحتفزي العنرص ال وحتسني 

ال الصحي   . التكون يف ا
رب تدعمي البعد اجلهوي - ٔهيل العرض الصحي  الل : ت وذ من 

مج الطيب اجل  ٔجرٔة الرب داث اخلريطة الصحية اجلهوية و هوي ملزيد من ٕا
لب القطاع  لمهن الصحية، و عتبارية  لقطاع، وتقوية املاكنة  التحفزي 

ال الصحي وفقا ملعاي ر يف ا س ىل    .  اخلريطةرياخلاص وشجيعه 
لمنظومة الصحية  يق املركزات الهيلكية  ، ٕاىل لك  وٕاضافة ٕاىل ذ

ذري يف املنظو  ادة النظر شلك  ة ٕاىل ٕا مة الصحية وتصحيح الرام
ة اليت تعرفها ومعاجلة النواقص اليت تعرتهيا هذه املنظومة ت الصار   . التفاو

  .وشكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
ر  . شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد احلسني العبادي   :املس
س   .شكرا لمك السيد الرئ

ىل  ر  و لناشكرا لمك السيد الوز يل قدم ىل املعطيات ا لمك و   . تفا
الل  ة  دات اليت عرفهتا مزيانية وزارة الص ٔشري ٕاىل الز ٔن  وهنا البد 

رية، ٕاذ ارتفعت من حوايل  ٔ مليار درمه سنة  11.5العرش سنوات ا
الل سنة  20ٕاىل حوايل  2011   . 2021مليار درمه 

ري اكف ٔهنا  دة، لكن نعتربها  ة نظرا حلجم اخلصاص ننوه هبذه الز
ات وال التجهزيات وال  املهول واملرتامك لعقود من الزمن، ف خيص ال الب

رشية كذ   . املوارد ال
ٔطر الصحية، سواء  ي قامت به ا ور الهام ا شيد  اسبة ل هذه م
يل واصلت العمل  ورو ا احئة  الل  ٔو إالدارية،  متريضية  ٔو ا الطبية 

هنا دم استفادهتا من رخصها السنويةليل وا   .ر و
شتغال،  الل هذه  حهم يعين حتفزيات مادية مالمئة  ٔسف لعدم م نت
ري من  ه يف الك ىل غرار ما مت م ة  ري اكف ونعترب هذه التحفزيات يه 

اورة ول ا   . ا
ة،  رشية بقطاع الص بري خبصوص املوارد ال ر،  اخلصاص، السيد الوز

ىل مستو  ٔرشمت ٕاىل سواء  ىل مستوى املمرضني، وقد  ٔو  ٔطباء  ى ا
ة ٕاىل  ا ب و 32.000ذ حنن يف    . ممرض 65.000طب

ر، لالستفادة من دروس اجلاحئة والرتكزي  ان الوقت، السيد الوز
رشي لعنرص ال م  ه الل  ة من    . ىل دور القطاع العام بوزارة الص

ر، من وضع ملنظومة   نطالبمك، السيد الوز اص  ٔسايس  نظام 
ملنظومة، ٕاذ  ٔجور وتعويضات العاملني  الصحية لتحفزيها، كذ مراجعة 

ي قىض ما بني  ب ا ٔن يظل راتب الطب سنة يف  12سنني و 8ال يعقل 
راسة    . درمه 9000ٔو  8000ا

ٔطر طبية من اخلارج، لكن  ىل استقطاب  اح كذ  نف حنن مع 
اه ٕاىل م  ن ٔرض الوطن وجب  ٔطر الطبية  ٔ يعين مغادرة ا س
ٔسباب هنا معروفة   .وا

عي مع العاملني  ح حوار اج ر، بف ري، السيد الوز ٔ نطالبمك يف ا
ىل  ائب، نطالبمك كذ برضورة جواب وزارمك  ٔنه  ة  بقطاع الص

لهيا وهذا ٕاشاكل رد    . املراسالت اليت 
ري، نطالبمك كذ بتعيني امل  ٔ ىل رٔس املندوبيات ويف ا سؤولني 

لنيابة شتغل  هلم ت لبية د ٔ ٔن ا   .وخمتلف املصاحل، 
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

دود ما تبقى من ثواين ر يف  ب عند السيد الوز   . ٕاىل اكن تعق
ة  حوايل    .نية 40ق

ة ر الص   :السيد وز
ش رشح لمك ة الصحية، ال، هاذي فرصة  ٔشنو يه الوظيفة العموم  

ديدة،  د املسائل  ة الصحية ميل غتجي غتجيب بوا ٔن الوظيفة العموم
رشية ما ميلكيناش ل املوارد ال ، 97.000.. اكينة نواقص، هاذ النواقص د

ش يف ظرف  ٔطباء واملمرضني، ماميك ٔو 5تتجمع ا ٕاىل بغينا .. سنني 
ن هب اد يل  لوترية ا ل منشيو  ل اللكيات د ا وهاذ التكون والعدد د
ٔكرث من  اصنا تقريبا    . ام 15الطب 

د  اصنا وا ٕاذن الزم اليوم ٕاىل بغينا منشيو مع هاذ إالصالح اجلذري 
ٔقل التحفزي يف ٕاطار هاذ  ىل ا كون بعدا  لول، مهنا  دة  ل  املالءمة د

ة الصحي ٔش املنظومة اجلديدة، يف هاذ الوظيفة العموم ٔن هاذ الوظيفة  ة، 
ب ) salaire(غتجيب؟ ما يبقاش  ل الطب د اجلزء  (fixe)د اص وا

(fixe) د اجلزء   ... بت ووا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر ن، معذرة السيد الوز   . ولكن املعىن 
ه  واللكمة ، "صيانة املراكز الصحية القروية"السؤال العارش موضو

ٔصا واملعارصة لتقدمي السؤال شارن من فريق ا د السادة املس ٔ.  

شار السيد العريب احملريش   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز
ارك سعيد،   رمضان م

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل بعض  لصيانة د علق  لنا ت ر، السؤال د املراكز يف السيد الوز

مة،  بري هاذ الصيانة  د إالشاكل  قة وا شلك يف احلق العامل القروي، ت
ن يش توضيح يف هاذ الباب؟  ر ٕاىل اك ساءلمك السيد الوز  ت

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار  . شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الص   :السيد وز
س،   السيد الرئ

شار احملرتم   ،السيد املس
اص  ىل تفعيل خمطط وطين  ة تتعمل  ٔن وزارة الص ر ب الزم ما نذ
ال حتسني العرض الصحي  لوسط القروي، مت من  ة  منية الص ب
اية الصحية  ث مراكز الر ملناطق القروية اليت عرفت منوا هاما من ح
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ل املراكز الصحية القروية  اليا العدد د ث يبلغ  ٔولية، ح  2034ا
ٔكرث من احلوارض، عند يف املغرب تقريبا مؤسسة، واك  امركز  3047ن 

ٔهيل  2034، فهيا احصي رب ت دماهتا  يف القرى، وكذا الرفع من جودة 
ٔدوية واملواد الصحية  لتجهزيات الطبية الالزمة وتوفري ا اهتا وتعززها  ب

ٔطر الصحية   .ودمعها 
الهتا يف الوس ة ٕاىل تعزز تد ة وسعى وزارة الص رب مجمو ط القروي 

ىل مواص تعزز العرض الصحي وجودة  ٔساسا  ركز  من إالجراءات، 
سهتدف حتسني مؤرشات  اخلدمات املقدمة لساكنة هذه املناطق، واليت 
ىل الصعيد الوطين،  ات الرتابية املعنية  ىل مستوى امجلا رشية  التمنية ال

ة امل  مج تقليص الفوارق مع املسامهة الفعا يف الربامج احلكوم هيلكة، كرب
ي يغطي الفرتة  لوسط القروي، ا عية  ج الية و  2023- 2017ا

ات الرتابية،  رشية وكذا تعزز الرشاكة مع امجلا لتمنية ال واملبادرة الوطنية 
لني مبا فهيم القطاع اخلاص، مع تعزز  وخصوصا جمالس اجلهات واكفة املتد

ٔهيل املؤسسات الصح  رشية وسيارات وت ملوارد ال ية وجتهزيها ومدها 
دات املتنق   .إالسعاف والو

ال  ٓ بة ورش توسيع التغطية الصحية الشام يف ا ويف ٕاطار موا
ضيات  الل مق ة من  ق الفعيل اللزتام السلطات العموم احملددة  والتحق

صالح املنظ 09.21قانون إالطار  ٕ عية  ج محلاية  ومة الصحية املتعلق 
الل سنة  ا  جما طمو ر ستعد الوزارة ٕالطالق  ٔهيلها،  الوطنية وت

ٔهيل قرابة 2021 روم ٕاىل ت ٔساسية،  1500،  ة ا دات الص من و
لمرىض ه  ٔول نقطة اتصال وتوج عتبارها  لوسط القروي  لهبا  ٔ.  

بة  ركز معلية ٕاصالح املنظومة الصحية الوطنية يف ٕاطار موا كام 
ٔهيل العرض الصحي، من الور ىل ت عية  ج ش املليك بتعممي امحلاية 

ٔجرٔة  وية و داث خريطة حصية  ٕ الل تدعمي البعد اجلهوي، وذ 
ديدة  د مقاربة  ٔهيل املؤسسات الصحية واع مج الطيب اجلهوي وت الرب

روم وضع ٕاسرتاتيج  ية واملعدات الطبية، و ت واملرافق التق ية لصيانة البنا
ة التحتية  الت دامئة ومسمترة ٕالصالح وهتيئة الب رب تد لصيانة  دامئة 

لهتا اللكي ٔهيلها وصيانة جتهزيها، تفاد    .وت
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لمس   .اللكمة 

شار السيد العريب احملريش   :املس
ر،   السيد الوز
ىل ات شكرا    .بعض التوضي

ايئ  م، جمهود است هود  د ا رو وا ر، انتوما تد فعال، السيد الوز
يل حتملتو فهيا املسؤولية يف هاذ القطاع ما  بري، فعال الظروف ا وجمهود 
لقطاع  تو مع اجلاحئة وتدبري اجلاحئة والتدبري العادي  ٔنه ج ش ساه  اكن

  . مايش ساهل
ة ل املراكز، لكن،  إالشاكالت اكينة مطرو ة د مو د ا يف وا

ٔكد  ٔ م لمك اليويم،  ع د لمك والت هود د لمك وا ٕالرادة د ر،  السيد الوز
لمك،  لهيا، ولكن بغينا املزيد من احلرص د ل النقط غتغلبو  ة د ٔن مجمو ب
ٔن العامل  ىل العامل القروي،  ىل هاذ املراكز القروية و ر،  السيد الوز
ٔمرن، العامل القروي عندو املراكز فهيا بعض إالشاكالت  القروي تيعاين ا
ت  لمدينة عندو صعو قل  ش ي ٕالضافة  وفرة،  ري م وعن التجهزيات 
ن العامل القروي  ال، اك ستق ل  ل التنقل والصعوبة د مادية والصعوبة د

ل املغرب ا ل الساكنة د ٔكرث د ٔو  ميثل النصف  يل  د ا اصو وا يل 
ت، هللا حيسن  د الصعو رشية تتلقى وا ٔن حىت املوارد ال العناية، 
ئية وقروية، ولكن  اطق  ات يف م كون التعي ش  غو انتوما  مك، ت عوا
د املركز ولكن تيجي  ن يف وا ب تتلقاه اك ٔن طب ٔطباء تتلقى ٕاشاكالت  ا

ر ٔبعد تقد ىل  ٔو جيي مرتني  ٔسبوع  اص مرة يف ا ، ولكن هاذ اليش 
ل السلطات وال  لمك وال د هود امجلاعي والتعاون وتضافر اجلهود ال د ا

مترن ىل هاذ ا ش ميكن لنا نتغلبو  ل املنتخبني    .د
د  يل يف وا ن بعض املستوصفات ا ر، اك ، السيد الوز كذ

ن  ٔن اك ر السابق ب ل الوز قة مستوصف مغل 240السؤال، اكن اجلواب د
ه امسيتو مع العمل هاذ املستوصفات ٕاال اكنت إالماكنية وحتلت يف .. يف و

ن  يل اك ل املناطق ا ة د مو د ا ىل وا ه الساكنة غتخفف العبء  و
د يش  ري وا ون تتعضو  ىل مومس الصيف  لني  ا مق بعض املناطق واح

 ٔ ٔ م يل هو بعيد، ولهذا  اصو يضطر ينقلوه ليش ماكن ا ٔن، حرشة  كد ب
لوها بعني  س الت  يل وهاذ املدا ر، هاذ املالحظات د السيد الوز

  .عتبار
ل  مس الساكنة د ر،  ويف اخلتام، بغيت يف هاذ رمضان، السيد الوز
ش ذاك  ٔن لوالمك انتوما مااك ر،  منثلها نبلغمك التحية والتقد يل  ٕاقلمي وزان ا

 ٓ يل ا ل وزان ا شفى إالقلميي د ش املس ه، ما اك دامة ف ن املقاو 
  .شوف النور
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود حوايل  ب يف  ر، ٕاىل عندو تعق   .نية 20السيد الوز

ة ر الص   :السيد وز
، يف ٕاطار إالصالح الهيلكي اجلديد، اليوم املراكز الصحية  ا ري بع ال 

دات بعة لو ة  لكها غتويل  مو سيري ذايت، هذاك ا مستق عندها 
د  بعة لوا شفائية غتكون  س ل املراكز  ة د الرتابية لك مجمو

ٔمور دل ا سيري واحلاكمة غي ة ال ح التايل حىت من  شفى، ف   .املس
ادي يويل خييل احلرية والوظيفة  يل  مج الطيب اجلهوي ا نيا، الرب

د ل وا يل كتد ة ا ٔ هاذ  العموم التحفزي ما يبقاش غنحسو هباذ املس
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ٔمور   .النقص هذا، غتبدل ا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  قل معك ٕاىل السؤال احلادي عرش وموضو تدبري امحل الوطنية "ون
ح ضد  د"لتلق   "".19- وف

شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 

منباركامل  شار السيد حيفظه    :س
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ذة  الية املت ر احملرتم، حول التدابري إالستع سائلمك، السيد الوز
ح امجلاعي ببالد رسيع وترية التلق   .ل
س احملرتم   .وشكرا السيد الرئ

  :س اجللسةالسيد رئ 
  .شكرا

ر لسيد الوز   . اللكمة 

ة ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ورو تتواصل  ح ضد فريوس  لتلق بعنا مجيعا فٕان امحل الوطنية  كام 
ٔداء اجليد  ة ا ايل نوه به العامل، ن سالسة وتدبري م راب اململكة  يف اكفة 
لمواطنات  ة، حامية  ة سام ايق لبالد وبتوجهيات ملك والتحرك إالس
ي  هنيار، يف الوقت ا ة حامية النظام الصحي من  لن واملواطنني، و
لقاح الرضورية  ات ا ٔمني جر ل ت ٔ ان تعاين من  الزالت العديد من الب

ئية ببالد سيب يف الوضعية الو لتدابري لساكهنا، وقد جشع التحمك ال ة   ن
ة، س حظر التنقل  رتازية اليت اختذهتا السلطات العموم ة و اق س
اصة مع  ح،  ىل ٕاجناح تواصل معلية التلق الل شهر رمضان،  لييل  ا
ي  رية، فالرهان ا ٔ ٔسابيع ا بري يف ا يئ الخنفاض  سجيل املنحى الو

قه بالد اليو  ل حتق سارع يف س ات الزالت  لف م هو ضامن امحلاية الالزمة 
ئية شار العدوى الو ه اخلصوص والتحمك بعد ذ يف ان ىل و   .الهشة 

ٔوىل من  ٔنه بعد املر ا ر يف هذا إالطار  ر املنرصم  28ويذ ينا
ٔمر مبهنيي  ٔولوية، ويتعلق ا ات ذات ا ة الف اللها وزارة الص اسهتدفت 

ة البالغني من العمر  ة والقوات س  40الص نة مفا فوق، والسلطات العموم
ال التعلمي ابتداء من  ساء ور ة وكذا  ة امللك اص  45املسل ٔش سنة، وا

ذ  75املسنني البالغني  لنت م ٔ ر املايض عن  11سنة مفا فوق، مث  فربا
ات العمرية  شمل الف الن ف  65توسيع العملية ل ل إال سنة مفا فوق، ق

ا ات املواطنات واملواطنني بني بعد عن توسيع ا شمل كذ ف  60رة ل

ٔسبوع  64سنة و ة، ليمت الرشوع مع بداية ا ٔمراض املزم سنة واحلاملني ل
ات املواطنات واملواطنني  شمل ف سهتداف ل رة  املنرصم يف توسيع دا

ٔقل من  60و 55البالغني مابني  ادي هنبطو  ا  سنة  55سنة وكذ اح
  .ٕان شاء هللا

ىل  ٔشهر يف احلفاظ  ٔن تنجح بالد يف غضون  ، مفن املرتقب 
طار ما فوق الـ خ ن حيملون عوامل  اص ا ٔش سنة  50 حصة ا

ٔو  ح  لتلق ليه يف ٕاطار إالسرتاتيجية املوسعة  ٔهداف راهنت  ٔمه ا ق  وحتق
ء، مث ات قصد التحمك يف الو ىل احلاالت اخلطرية والوف  ٔال وهو القضاء 

شودة ة امجلاعية امل ق املنا   . الوصول ٕاىل حتق
ني اليوم  دد امللق يئ، فقد بلغ  ٓخر معطيات الرصد الو وحسب 

ٔوىل و 5.107.128 ة ا دة من احلق د ومستف من  4.282.269مستف
ة الثانية   .احلق

حمك  ئية م ٔن احلا الو لرمغ من  ٔنه  ىل  يد  ٔ من الرضوري كذ الت
 ٓ ٔن القلق الناجت عن ظهور طفرات فريوسية فهيا حىت ا لرمغ من  ن، و

ا بذل مزيد من احليطة واحلذر لتجنب  ستدعي م ديدة، فٕان ذ 
اها  سبات اليت حقق لتايل لك املك دوث انتاكسة فريوسية والعصف 
لمواطنات  ٔمن الصحي  ببالد يف حماربة هذا الفريوس وحامية ا

  .واملواطنني
  .وشكرا

س اجللسةالسي   :د رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

مك ىل جوا   .شكرمك 
مك املقدمة، نود يف البداية استفسارمك،  ا لنا مع توضي ويف ٕاطار تفا

سات دخول الفريوس الهن ر، عن مال دي املتحور ٕاىل بالد السيد الوز
شاره  ٔفق  -ال قدر هللا  - وعن ٕاماكنية ان مك تنور الرٔي العام ب كام نود م

  . احلجر الصحي
ح  لتلق محل الوطنية  ت ذات الص  د راهات والت وخبصوص إال

د"ضد  ملالحظات "19-وف سامه  ٔن  ، نود يف الفريق احلريك 
ات التالية قرتا   :و

ح ضد ٔوال، يف ا لتلق اح امحل الوطنية  شيد بن ٔن  لبداية البد 
لظروف املمتزية اليت جتري فهيا  زتاز  ل ا س دود اليوم، ٕاذ  ورو ٕاىل 
ظميها احملمك بفضل الرؤية احلكمية لصاحب اجلال امل دمحم  امحل وب
لمواطنني يف خنراط الواسع واملسؤول  ٔيده، و  السادس، نرصه هللا و

ات  ٔطر الصحية، ) تضحيات: املقصود(امحل ومبجهودات وتوضي ا
ٔكرث من  ح حوايل  ٔ  5استطاع ب الوصول ٕاىل تلق و ماليني خشص، لي
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دة اململكة يف جمال  امليا، مما عزز ر قدمة  ا ومراتب م ٔوىل ٕافريق املرتبة ا
ح ويف تدبري اجلاحئة؛  التلق

ب الواقعية والرصا ا دامئا، نؤكد، السيد نيا، ومن  ة اليت متزي موقف
هتا،  اليا مقارنة مع بدا ح  لتلق سجيل بطء يف امحل الوطنية  ر،  الوز

ات من رشكيت  لقا ٔخر ٕامدادات ا ٔساس ٕاىل ت اك"وهذا راجع  " ٔسرتازي
وفارم"و ام، مما "س تو ىل م ولية  ، بفعل الطلب املزتايد واملنافسة ا

ق ه ة امجلاعية احملددة من طرفمك السيد جيعل حتق لمنا دف الوصول 
ر، يف تطعمي  ٔمرا بعيد املنال يف ظل  %80الوز من الساكن يف شهر ماي 
 الظروف احلالية؛

رسيع وترية  ل  ٔ راهات ومن  ٔمام هذه إال ر احملرتم،  لثا، السيد الوز
ناء لقا ح، البد من مضاعفة اجلهود الق لتلق ات رشاكت امحل الوطنية 

ىل  ئية اليت تعرفها الهند الب املصنع  ٔخرى، خصوصا بعد الاكرثة الو
اك"ٔرضه  دام احمليل، كام "ٔسرتازي ة لالست ٔمس احلا ، مما جيعلها يف 

ٔخر وصول لقاح رشكة  ر، ت ٔيضا، السيد الوز ل  ك"س " سبوت
لنمت عن التعاقد مع هذه الرشكة، ٔ ٔن  ي سبق لمك  ل  الرويس، ا س كام 

دد  .. ٔيضا غياب املعطيات حول 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

شار، شكرا شار احملرتم.. السيد املس   .شكرا السيد املس
ة ه لقطاع الص ري املو ٔ قل ٕاىل السؤال الثاين عرش وا   ..ون

ب؟    نعم؟ عندك تعق
ٔنه قلت زعام  ر،    ..6تفضل السيد الوز

ةالسيد  ر الص   :وز
ة  ا ين  لسال الهندية واحض،  سبة  ل لها  الوزارة دارت البالغ د
ن هاذ الشهر ماي  اد ا  ح، واح ل التلق إالمدادات مازال مسمترة د

ل الوترية رتفاع د د    .غيكون وا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

قل، كام قلت، ٕاىل السؤال الثاين ه لقطاع  ون ري املو ٔ عرش وا
ه  ة وموضو ٔفق تعممي التغطية الصحية "الص تطور العرض الصحي يف 

يفرة-ىل املستوى الوطين، وخصوصا جبهة بين مالل   ".خ
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال

ال املاكوي شار السيد ر   :املس
سشكرا ا   .لسيد الرئ

رن، ن الوز   السيد
شارون،   السيدات والسادة املس

ر،    السيد الوز
ٔمهية البعد اجلهوي يف تطور املنظومة الصحية  ذ قليل حتدمث عن  م
ٔسايس من هاذ الورش  يل يه مكون  سبة لتعممي التغطية الصحية ا ل

متناو لو يل هو ورش مليك، ولكنا ت عية ا ج ل امحلاية  اح د   . الن
لنا اليوم عندو هاذ البعد اجلهوي يتعلق جبهة بين مالل - فالسؤال د

كون هاذ اجلهة  ش  يل دارت الوزارة  ستعدادات ا ٔشنو يه  يفرة،  خ
ٔن هاذ  ىل اعتبار  لهيا،  يل غيكون  حىت يه يف مستوى هاذ الطلب ا

مع الالزم ف يتعلق ات اململكة  بايق  ة؟ اجلهة مل حتظ  ة العموم   لص
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔن  ل ب ٔكد ق شار احملرتم، وقد سبق و كام تعلمون، السيد املس

عية ج لحامية  ب تزنيل الورش املليك  ، س اجلانب املتعلق الوزارة توا
بري ٕالصالح  مج  ر داد  الل ٕا بتوسيع التغطية الصحية الشام من 
ل لك هذا يف ٕاطار تفعيل الزتامات  ٔهيل املنظومة الصحية، ويد وت

الل بنود إالطار  ة من  ٕالصالح املنظومة  09.21السلطات العموم
  .الصحية

مج إالصال ا ل قليل، فٕان الرب ر ق ليه وزارة وكام ذ راهن  ليت 
رب  رشي  مثني الرٔسامل ال رتبط ب ة يتضمن كذ حماور هامة  الص

رب كذ مراجعة القانون إالطار رمق 131.13مراجعة القانون   34.09، و
ة  داث وظيفة معوم ات قصد ٕا ملنظومة الصحية وعرض العال املتعلق 

الل تدعمي البعد اجل  ٔهيل العرض الصحي من  داث حصية وت هوي يف ٕا
ٔهيل املؤسسات  مج الطيب اجلهوي وت ٔجرٔة الرب وية، و خريطة حصية 
ملنظومة  ديدة  د حاكمة  ٔسايس هيم اع ٕالضافة ٕاىل حمور  الصحية، 
لني بتعزز احلاكمة  ليات تقريب وضبط معل الفا الصحية لتقوية 

داث نظام مع لعرض الصحي، وٕا شفائية والتخطيط الرتايب    . لومايتس
رية بذلت يف ظل الظروف  هودات الك وبطبيعة احلال فلك ا

ورو شار فريوس  ائية الن   .ست
الل -ٔما خبصوص العرض الصحي جبهة بين مالل يفرة، فقد تعزز  خ

ات التحتية والتجهزيات الطبية والبيو  ة من الب ريتني مبجمو ٔ ني ا السن
رمس مزيانية وزارة ا ٔو يف ٕاطار رشاكة مع طبية، سواء  ة  املبادرة "لص

رشية لتمنية ال ٕالضافة ٕاىل التجهزيات واملعدات اليت عززت "الوطنية   ،
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داد اجلاهزية  ة وٕا اق س ٔقالمي اجلهة يف ٕاطار التدابري  العرض الصحي ب
احئة مرض  ة  د"ملوا ٔساس "19-وف سهتدف  ، ويه جتهزيات 

ٔهداف تقريب وجتويد اخلدمات الصحي ة من ساكنة اجلهة، متاشيا مع 
هنوض  ة يف الشق املتعلق  ت ٕاسرتاتيجية وزارة الص ٔولو ورامج و

ر يف هذا إالطار ة، ونذ ٔمراض املزم ٔم والطفل والتكفل  ة ا   : بص
ة من  ارسر  150تعبئة ما يفوق  - ات اجلهة ومدها مبجمو شف مبس

صطنا  عي؛ الت ومعدات إالنعاش والتنفس 
شفى القرب  - ين مالل وخريبكة ومس شفائية ب س جتهزي املراكز 

از  ٕالضافة ٕاىل  قدمة  ا م ولوج ك الية و زة ساكنري جبودة  ٔ بواد زم ب
يس ين مالل؛) 6IRM( الرنني املغناط شفى اجلهوي ب  ملس

شفى القرب  - م مبس ة ا ىل صفقات التجهزي مبركز تصف املصادقة 
م و 12ـ مبررت ب ة ا م  50 لتصف ة ا  لفائدة املركز اجلهوي لتصف

ين مالل؛  ب
شفى إالقلميي خبريبكة،  - ملس هنار  شفى ا ٔشغال مبس هتاء ا ا

ناء التجهزيات الطبية واملعدات  داد لطلب العروض الق والرشوع يف إال
دماته  .البيوطبية الرضورية لتقدمي 

ناء  ويف ٕاطار املر الثالثة رشية، مت اق لتمنية ال لمبادرة الوطنية 
ة من  ة من املعدات والتجهزيات الطبية والبيوطبية مبجمو وسلمي مجمو

ٔقالمي اجلهة، مببلغ ٕاجاميل يناهز  مليون  26املراكز واملؤسسات الصحية ب
ٔم والطفل ة ا هنوض بص ٔساس ا سهتدف   .درمه واليت 

جلهة بتجهزيات ومعدات ومن املنتظر كذ تعزز العر  ض الصحي 
شفى إالقلميي  ٔشغال بناء لك من املس هتاء من  ديثة ونوعية بعد  طبية 

ٔزيالل؛ ن صاحل و ه   لفق
رجمة مركز  ومن املنتظر كذ يف ٕاطار اخلريطة اجلهوية الصحية 

امعي يف اجلهة شفايئ    .اس
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

بوا شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .للكمة 
شار   .تفضل السيد املس

ال املاكوي شار السيد ر   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ة بين  شفايئ اجلامعي يف  س لمركز  سبة  ل ر،  بداية، السيد الوز
شفايئ  -مالل ىل مركز اس لكم  ش هاذ احلكومة  ٔوان  يفرة فات ا خ

روه هاذي امعي، هذا ط سنوات ما تدارش، هذا  10لب كنا تند
ل احلكومة املق دة د ٔج   . غيكون يف ا

                                                 
6 Imagerie par Résonance Magnétique 

ات، السؤال اكن حمدد  شف لمس سبة  ل لعرض الصحي  سبة  ل
شفى إالقلميي  ىل املس لضبط كنت نبغي نتلكم  لعرض الصحي و سبة  ل

يل تعني  شفى إالقلميي ا ه بنصاحل، هاذ املس ل الفق  املهندس املعامري د
لو يف هناية  ٔستاذ عباس الفايس، من متا وهو  2011د يف عهد حكومة ا

شفى احلايل، يعين  ن املس ىن يف نفس البالصة فني اك ٔنه غيت يف تعرث، مع 
كون  اصو  ، اكن  ري ذ ٔرض وال العقار ٕاىل  ش مشلك ا ما اكي

لو هاذي  رسيع د بري يف سنوات مازال ما مكلش، و  10ال ٔخر  اكن ت
لتجهزي مازال ما  لبناء ال  ل الصفقات املتعلقة ال  د العدد د ٔشغال، وا ا

ش و اصها متيش لبين  250تعمال ه بنصاحل ماز  ل ساكنة الفق ٔلف د
ه  3مالل، وخصوصا بعد  ن يف الفق يل اك شفى ا دالعشية راه ذاك املس

 ٔ ه بنصاحل راه تيويل حبال املركز الصحي،  ش ف ما ) la garde(ن ما اكي
متيش ل ٔمور، الناس  ل ا ة د مو د ا ش وا   .اكي

يل  ل بين مالل اجلهوي، ا شفى د ىل املس نفس اليشء ميكن يتقال 
لو  ل املواطنني، املوقع د ات د يا ح ستطع يليب الرغبات و ما بقاش ت

ري ذ لو ٕاىل  ة التحتية د ل الب ٓلك د ش والت ة مع اجلهة  ، اكنت اتفاق
ٔخر، نفس اليشء  ٓخر حىت هو م وي يف ماكن  شفى  د املس تعمل وا

ل واد زم شفى د لمس سبة  ل سبة خلريبكة، نفس اليشء    .ل
ن نقص يف املوارد  دث وال جحر، اك رشية،  ىل مستوى املوارد ال

الل  رشية  ن نق 10ال ر، اك رية السيد الوز ٔ ص يف املوارد سنوات ا
ة بين مالل رشية يف  زيدو  -ال اصنا  كون تقدم  اص  ٔن  يفرة، مع  خ

ا مايش  ات إالقلميية تعاين من نقص، كنتوصلو يوم شف القدام، لكها املس
ل  ت حىت د لشاك وصلو  ل املواطنني، ولكن دا ت ت د لشاك

زاف و  رك  لهيم ا يل  ة ا ل قطاع الص لهيم الضغط، وما املهنيني د
ل املواطنني لطلبات د و  ستاج ش  ش إالماكنية    .اكي

ش تعطيو  لمك  ش نعرفو التجربة د ر،  متناو، السيد الوز ٕاذن ت
ٔقل متشيو فيش  ىل ا اصة ف تبقى من معر هذه احلكومة  ٔمهية  د ا وا

ات، و ىل هاذ االتفاق ٔوراش و ىل هاذ ا لجهة وتوقفو  رة  ىل ز
ٔقل نتدارو بعض النقص  ىل ا ش ميكن  يل يف طور البناء  ٔوراش ا ا

ل  لبداية د سبة  ل  2021ل بري د د العدد  كون وا يل من املفرتض  ا
  .املواطنني يف التغطية الصحية

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ر لسيد الوز مسمك مجيعا  لشكر  ملسامهته معنا يف  ونتقدم كذ 
ة  ٔسئ اكنت مو ٔكرث من نصف ا ٔنه  هذه اجللسة وصربه معنا حبمك 

ة   . لقطاع الص
ك واملاء، ومع  لوجس قل مجيعا ٕاىل قطاع وزارة التجهزي والنقل وا ون
ه  ك واملاء، وموضو لوجس ه لقطاع التجهزي والنقل وا ٔول مو السؤال ا
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ة" ة الطرق زة املراق ٔ   ".تعسفات 
د السادة ٔ ٔحرار  واللكمة  شارن من فريق التجمع الوطين ل املس

  .لتقدمي السؤال

ٔدعي شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة اخلناق  ة الطرق شدد املراق ىل مشارف مومس احلصاد،  وحنن 

بري وملحو  ات، شلك  ىل الشاح ظ يف خمتلف الطرق وجبميع اجلهات 
ة  ٔننا مجيعا نتطلع ٕاىل ضامن السالمة الطرق ٔمر طبيعيا،  وٕاذا اعترب هذا ا
ة ال  شديد هذه املراق ٔن  ٔننا نالحظ  ات احلوادث، ٕاال  واحلد من مس

ىل املهام املنوطة هبا  رص  ا ٕاىل ما هو )اجلهاز(يق ٔح ث ال يتعدى  ، ح
تهمولك   .  مراق

اف هذا النوع من امحلالت يزتامن مع ظروف احلصاد  ٔن است كام 
سويق والعطل، يرض مبصاحل السائق املهين دامئا   .واجلين وال

ر احملرتم،   السيد الوز
صاصات هذا اجلهاز مع ما تعرفه  ما يه مهنجيتمك خبصوص مالءمة اخ

  بالد من حتوالت يف مسار إالصالح؟
  .وشكرا

س اجللسة السيد   :رئ
  .شكرا

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد عبد القادر اعامرة، وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
شار،   السيد املس

ة، سواء اكنت  ة الطرق ل املراق ات د ٔن الصالح اف عنمك  ري 
سبة  ىل ل ٔو مراقيب النقل والسري  ٔمن الوطين  ٔو ا رك املليك 

ظمها ىض القانون، الطرقات ي و هلم مبق ات ا   .ٔوال، الصالح
ن كذ القانون  متميه  52.05اك ي مت تعدي و ل مدونة السري، وا د

د املساطر إالدارية 116.14لقانون  ٔنه ضام لتوح ىل  ، واكن حرص 
ٔعوان اخلاصة بضب ة اخلاص  ة الطرق داد دليل املراق الفات، مت ٕا ط ا

ة  ل املراق حمرري احملارض، ومت وضعه رهن ٕاشارة لك هاذ الهيئات د
ات يف  ل التو د العدد د كون وا ٔنه  ىل  ة، واكن كذ حرص  الطرق

ة لرس ٔو ف يتعلق  محلو الزائدة  اصة ف يتعلق  نة،    .جمال املك
لقانون،  ٔن ختضع  ة املفرتض فهيا  ن، هاذ الهيئات املراق فهناك مستو

ن  ٔي جتاوزات اك ت 2لكن ٕاذا اكنت    :مستو

ل القضاء بطبيعة احلال؛ - ن املستوى د   اك
ال توصلنا  - ت فهيا  ت إالدارية اليت ن ل الشاك ن املستوى د اك

  .هبا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رشكر    .ا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

ٔدعي شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ة رضورية،  ٔن هذه املراق طقي، وحنن ال خنتلف  مك موضوعي وم جوا
ٔن القانون املنظم لنقل  يد  ٔ ٔساسا، و ات  ة محو الشاح مة ملراق بل و

لوضعية اخلطرية البضائ ٔمهية  ىل الطرقات ينظم هذه العملية ملا لها من  ع 
ٔنه  ت، حبيث  ٔداء النقل ووضعية العر ىل مستوى  وحتديد طبيعهتا و
ىل  ت حمور العديد من حوادث السري  كون هاته العر ادة ما 
ليات احلصاد  ات و الل مومس احلصاد وتنقل الشاح الطرقات، خصوصا 

ىل ا ى مستعميل ووضعها  ول  ري مق ا  لطرقات، مما خيلف انطبا
لية اليت  داث هذه ا ل ٕا ٔ ال من  لتايل اكن هدف املرشع ن الطريق، و
لقوانني، حامية  لبضائع وجعلها مطابقة  سامه يف ضبط معل النقل الطريق 

اص واملمتلاكت ٔش   .ل
ني ة واليت تتكون من مراق ت هذه املراق ٔن مكو ادة ما لكن، جند   ،

عددة وكثرية  االت م ب النقل الطريق،  ٔر ىل املهنيني و يتعسفون 
ب النقل  ٔر ٔن املهنيني و ىل القطاع، حبيث  ال  ا وو ٔصبحت اليوم 
ٔبواب  ىل  اصة وحنن  ة ظاملة،  ل ضدمه غرامات تعسف س ادة ما 

ة ال هذه املراق كرث وشتد  ي    .مومس احلصاد، ا

  ر احملرتم،السيد الوز
عية ودورها يف  ج صادية و ق حنن نعمل ظروف اجلاحئة وتداعياهتا 
لنقل الطريق دور حموري يف  تقليص حوادث السري، يف مقابل ذ اكن 
الل فرتة دورة هذه  شتغال  ر اجلاحئة ومسامهته إالجيابية و ٓ ف  ختف

ي وفرته احلكومة ٕالجناز  ،اجلاحئة ك ا لوجس ت البالد يف رب ا حتد
ٔبعد نقطة يف اململكة ح ٕاىل  ٔدوية والتلق   . توفري اخلرض والفواكه وا

د املدونة يف  شجيعهم ودمعهم واع ر، جيب  لتايل، السيد الوز و
د مبضمون  ف هذه التعسفات وضبطها والتق ة وختف التعاطي مع املراق

ة، صيانة وحامية لوضعية دم  القانون املؤطر لهذه املراق النقل الطريق و
ة  ىل رفع در ر،  شها، والعمل السيد الوز ه الصعبة اليت يع ٔوضا مفامقة 

ٔقرب وقت ممكن ذ سنوات يف  شها م قان اليت يع   .ح
  .وشكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ر لسيد الوز ب    ..ٕاذا اكن تعق
  .تفضل

ك  لوجس ر التجهزي والنقل وا   :واملاءالسيد وز
ىل التعسفات،  لكمت  يل قلت لمك،  شار، حبال ا هو، السيد املس
ٔن  قان،  ش ال تعسفات، ال اح يل ما اكي ر د ٔ يف التقد قان،  ح ىل 
ني  ٔن مدونة السري راه املرش ٔن تطبق،  ٔن حترتم و مدونة السري جيب 

يل داروها   .هوما ا
ن بطبيعة احلال ٕاذا اكنت هناك جتاوزات، و  ٔ قلت  اك هذا يقع، ف

ت  ل الشاك ن املستوى الثاين هو د ل القضاء، اك ٔول د املستوى ا
د  ٓخرها اكنت وا ت نتابعها، و ني كتكون عند شاك ا م إالدارية، واح
ٔن امجلعية اليت  يل تبني فهيا  ويل، وا ل ا د النقل د سبة لوا ل الشاكية 

اصنا حتدثت عن تعسفات، ملا طالبهن ستطع، طبيعة احلال  ٔد مل  ا ب
ري  ٔشياء  ٔنه ال ميكن بطبيعة احلال ريم املوظفني ب كذ حنميو املوظفني، 

ة   .حصي
ٔمر  ل اجلاحئة هو ا ال د ٓن ما قام به النقل العمويم يف هاذ ا ا
يد  ٔ شار  ٔي جتاوز، والسيد املس ال  ٔن يربر من  غي  ه ال ي محمود، لك

ٔمناط يف النقل كتعرفو ٔ  د النقاش طويل، عريض مع بعض ا ن وا نه اك
زيدوم يف   ، زيدومه امحلو ٔننا  ىل  لكمو  يل ت لبضائع ا الطريق 

(tonnage) ٔنمت سادة العارفني، هذا راه عندو ٕاشاكل ، هذا بطبيعة احلال 
ة لسالمة الطرق سبة  ل   .بري 

ليات احلصاد، ر ل  سبة لهاذ القضية د ٔن مدونة السري تنص ل مغ 
ٔن إالدارة تزنل  ىل رخصة السياقة، ولكن يف انتظار  ىل رضورة التوفر 
ة،  ٓن يف نقاش مع وزارة الفال ىض هذا، حنن ا ل هاذ املق ات د ف الك
ل هاذ  عتبار اخلصوصيات د ذ بعني  ٔ د الصيغة معقو ت ش نلقاو وا

ٔهن ٔ من هاذ املنرب تنطم ليات، و سبة لهاذ ا ل ٔهنم ماغيكوش مشلك  م 
ل  ليات د قل  ل احلصاد ف يتعلق ب املومس، ٕان شاء هللا، املومس د

سية   .احلصاد يف الطرق الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو   ".تعممي النقل السكيك ببالد"ون
 ٔ شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤالاللكمة    .د السادة املس

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

ي يلعب دورا  ام يف قطاع النقل السكيك، ا تعرف بالد تقدما 
ٔننا نالحظ متركز هذا ٔساسيا يف التمنية  عية، ٕاال  ج صادية و ق

ات بعيهنا هود يف    .ا
ر احملرتم، حول التدابري  سائلمك، السيد الوز ٔساس،  ىل هذا ا

ات اململكة ىل خمتلف  ذة لتعممي النقل السكيك    .املت
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاءا لوجس ر التجهزي والنقل وا   :لسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
ىل هذا السؤال   .شكرا 

د  ن املاضيني، تدارت وا الل هاذ العقد ٔنه  ر  ري نذ ٔ بغيت 
ة  ىل رٔسها اخلط السكيك فائق الرس ل املشاريع بطبيعة احلال  العدد د

ور ل  ة د سيك ة-رتواخلطوط ال ة -الناظور، طن ناء طن م
ط  -املتوسطي، سيدي حيىي ل الر ة د ىل التث هيك  مرشع بلقصريي، 

ش ار - فاس، مرا ل ا يطرة د ل الق ة د ار البيضاء، كذ التث ا
ة ل طن ل احملور د   .البيضاء، والكهربة د

اصها تدار، ما يف ذ شك، ل يل  ٔمور كثرية ا ٔنه مازال  يد  ٔ ٔ كن 
ري القطار  رات خضمة، راه  رات يه اس س ٔن هذه  ري نبه  بغيت 

ٔكرث من  ٔنه لكف تقريبا  شارن تيعرفو  ة، السادة املس  23الفائق الرس
رمه ل ا   .مليار د

ل  ، يف اخلطاب د ال امل ، قالها 2015نونرب  6ولهذا، اكن 
لسكة ا"حلرف، قال  اء خط  مل ب ة ٕاىل الكورة، ينا  حلديدية من طن

ىل توفري املوارد املالية  ا  ٔن يعي ا، وٕاننا لرنجو هللا تعاىل  فريق ٕ لربط املغرب 
ش والكورة   ".اليت تنقصنا اليوم الستكامل اخلط بني مرا

لني يف  ا دا ٓن اح رات خضمة، ا ٔهنا اس عتبار  وهذا بطبيعة احلال 
ل التفكري  د العملية د كون وا ٔن  ٔخرى،  لنا يف دول  حىت مع الرشاكء د

يل هو  متويل ا ل ا اكم فهيا اجلانب د ، م ات شام هلم مقرت ات د املقرت
دد  وفرة يف  ٓن م ا ا ولوج ل التك ٔن هاذ القضية د ٔسايس،  اجلانب ا
ال  ل إالبداع يف ا ، لكن هاذ القضية د وفرة حىت يف بالد ول، م من ا

ىل ذد شتغل  يل املطلوب ٕان شاء هللا، وحنن  متويل هذا هو ا   .ل ا
س   .شكرا السيد الرئ
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س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

مك، نود يف الفريق  ر، مع جوا ال، السيد الوز سجيل تفا احلريك 
ة  ة السكك ات ذات الص بواقع الب قرتا ة من املالحظات معززة  مجمو
صادية  ق ٔساسية يف التمنية  امة  عتبارها د  ، ٓفاقها املق ببالد و

الية عية وا ج   .و
هود املبذول يف  ٔمهية ا ل  س ٔن  نا ٕاال  ب الواقعية ال ميك ٔوال، من 

ري  ٔ ديد السنوات ا ٔسايس، سواء ما تعلق بت ة يف هذا القطاع ا
ة بعض اخلطوط، وصوال ٕاىل ٕاطالق  ىل مستوى تث ٔو  ٔسطول  ا

ة، وكذا القطار الرسيع   .املرشوع املليك الهام املمتثل يف القطار فائق الرس
ي  مك، وا اء يف جوا طط السكيك كام  وجتدر إالشارة طبعا، ٕاىل ا

ٔن ميدد القطار الفائق ، هذ2040ميتد ٕاىل سنة  ي من املنتظر  طط ا ا ا
دة رشقا، كام هيم الربط بني  ، وحنو و و ر ج ٔاكد ش مث  ة حنو مرا الرس
ة  انب الربط اجلهة الرشق ٓسفي، ٕاىل  ش ـ  اس ومرا يت فاس ـ مك
ل  يفرة، ودا ة بين مالل ـ خ ٔقالمي  جبهة الشامل، وكذا تعزز الربط بني 

ة ـ ة سوس ـ ماسة جبهة لكممي ـ واد  ة طن انب ربط  احلسمية ٕاىل 
  . نون

طط ٕاىل ربط  ناء و 12كام يعزتم هذا ا لسكة  15م مطار دويل 
  .احلديدية

ىل استفسارات عن سبل متويل  ىل ما سبق، وفضال  نيا، بناء 
طط ال  سية لهذا ا ٔن العناون الرئ طط الطموح، فٕان املالحظ  هذا ا

لمملكة تقد ٔقالمي اجلنوبية  اللت، وكذا ا ف ة ـ  ة در ٔي ٕاشارة ٕاىل  م 
ٔيده، يف خطابه  ٔكد صاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا و اليت 

رى  لمسرية اخلرضاء، عن ٕاطالق مرشوع القطار  44التارخيي مبناسبة ا
ٔقالمي اجلنوب  طلق لربط ا ر، وهو م ٔاكد ة حنو  خلط الفائق الرس لمملكة  ية 

ر ٔاكد لم  -السكيك، موازاة مع الطريق الرسيع  ، بل سبق  ا ا
ذ سنة  ىل هذا الربط م ٔكد  ٔنه  ه،  ل احلسن الثاين، قدس هللا رو الرا

1984.  
ريد  ايل،  ر احملرتم، ويف ٕاطار العدا وإالنصاف ا لهذا، السيد الوز

ا حول املدى الزمين والتداب مك توضي ةم ة در ذة لربط   -ري املت
ٔضعف اجلهات وفق  لسكة احلديدية، هذه اجلهة اليت تعد من  اللت  ف

ه ٔنوا لجوء ٕاىل النقل مبختلف    .املؤرشات وا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ك و  لوجس ر التجهزي والنقل وا   :املاءالسيد وز
شار لسيد املس   .شكرا 

ىل  د التصور  طط بطبيعة احلال، هو خمطط واعطى وا اء يف ا ما 
طط ما  ل توسيع السكة احلديدية، لكن ا ال د ما سنقوم به يف ا

لفة مالية حمددة ٔ ىل مشاريع حمددة ب   . يتلكمش 
يطرة قة هو الق ليه حق شتغلو  يل عند ت ٓن، ا ل  - ا ش  سبة مرا

ش ة، ومرا ة،  -لقطار الفائق الرس لقطار الفائق الرس سبة  ل ر  ٔاكد
لكفو تقريبا  ادي  ن  100وهاذو جبوج  رمه، اك ل ا ل  2مليار د د

ت   :املستو
ا هاذ  ر، اح ل صندوق دمحم السادس لالس ن املستوى د اك

ن كذ هاذ التعاون مع دول اليت  اها، واك ٔبدت املشاريع طرح
  .استعدادها لهذه املشاريع

متويل، رشوط  متويل، طريقة ا ٔمر؟ هو ا ٔشنو هو العقدة يف ا يعين 
ني العام  ل هاذ الرشاكة ما بني القطا متويل، وبطبيعة احلال هاذ القضية د ا
ر،  والقطاع اخلاص، يعين حىت يف ٕاطار الصندوق دمحم السادس لالس

ٔشاكل ٔولوية لهاذ ا ىل  غنعطيو ا رفع العبء  ر اليت  س اجلديدة يف 
، راه  و ه اختاذ من مزيانية ا يل در ٔن هاذ اليش اكمل ا  ، و مزيانية ا

ها يف  70تقريبا  مثر يل اس رية ا ٔ رمه يف هذه السنوات ا ل ا مليار د
سمتر بنفس الطريقة،  و ما عندهاش إالماكنية  ٓن ا السكك احلديدية، ا

ٔن يقدموا ف ن تفكري، وحنن دعو لك الرشاكء ٕاىل  ن حرص، اك التايل اك
ري، ٕان  متويلية اجلديدة، وغيكون  ٔشاكل ا عتبار ا ذ بعني  ٔ ات ت مقرت

ذن هللا ٕ ال قريبا    .شاء هللا، يف هاذ ا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال الثالث وموضو ٔخر يف"ون ٕاجناز بعض السدود  الت
  ".الصغرية

د ٔمعو واليس  لطيف  شارن عبد ا ن املس د السيد ٔ  يواللكمة 
  .جشري لتقدمي السؤال

  .تفضل

دي جشري شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
رمس مج التوقعي لوزارمك  والسنة  2018 السنة املالية اء يف الرب

دد من 2019املالية  ددا من السدود الصغرية واملتوسطة يف  ، ٕاجناز 
ر النور بعد ٔن هذه السدود مازالت مل  ٔقالمي، ٕاال    .ا

ب يف هاذ  ر، عن الس سائلمك السيد الوز ا ويف هاذ إالطار، 
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ٓت احليوية امل ش ٔشغال هبذه امل طلق ا ري؟ وعن مىت س ٔ   ائية املهمة؟الت
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
سبة لينا ف يتعلق  ل ا  يل تفضلتو به، اح هناك شقان يف السؤال ا

ٔنه يف لسدود الصغري  ارفني هاذ القضية،  ٔنتوما  يد  ٔ ة، املقاربة تبدالت، و
ل  مج د ٓن اقرتاح السدود الصغرية سيعود ٕاىل جلان  27-20الرب ا

ملوضوع شارك فهيا لك املعنيني    .وية، يرتٔسها السادة الوالة، واليت 
ل  لتصحيح، 2019-2018ٕاىل بغييت رجعيت لهذاك املوضوع د ري   ،

مج التوقعي اكن يف  2019ٔوال  مج توقعي، الرب ر ما اكن فهيا حىت 
ىل ذ امسه فهو توقعي2018   .، وكام يدل 

قة هو  ي وقع حق ل وزارة املاء  2017و 2016ا ٔداء د سبة ا
ات (taux d’émission)% 41و 40ٓنذاك اكنت  التايل ملا   2018، ف

ل  د العدد د% 30استعمل ذاك املعيار د يل كنا وا الت ا ل الرتح
د العدد  التايل وا ل يف املزيانيات ما تدارش، ف ، الرتح روها سنو كند

ٔول ب ا ام هبا، هذا الس ل السدود اليت اكنت مربجمة مل يمت الق   .د
يل اكنت يف هاذ الربامج  ل السدود ا د العدد د ٔن وا ب الثاين  الس

راسات م كن ا   .وجودة فهياالتوقعية، يه سدود مل 
ٓن بطبيعة احلال هاذ اليش  شتغل اا لو، هناك سدود  ذا الطريق د

، 2021، وهناك سدود صغرى سنعلن عهنا يف سنة 2020-2019لهيا فـ 
مج  ل الرب لهيا د يل قلت    .27ـ20وفق هاذ الطريقة اجلديدة ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

باللكم شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .ة 

دي جشري شار السيد    :املس
ات ىل إاليضا لمك و ىل تفا ر    .شكرمك السيد الوز

مج التوقعي لـ  الش الرب ساءل البعض  ، 2021وحنن يف  2018قد ي
ٔوال ذ السنة الفارطة    .ٔن هاذ السؤال تطرح م

ٔمهية و هباذ السؤال، نظرا  ش ٔننا كن اة  نيا،  ٔة يف ح ش هذه امل
ٔخص  يل كتعرف اخلصاص يف املاء،  ٔقالمي ا املواطن وخصوصا يف بعض ا
يل  ك، ا ورة، تنغري، الرشيدية، فك ٔقالمي طاطا، ورزازات، زا ر 
ري  لها  ة د يل الرتيبات اجليولوج ساقطات املطرية وا كتعرف النقص يف ال

  .مالمئة لتخزن املياه
ٔقالمي يل يه كتجي يف السلس  وفهاذ ا ات ا ر بعض امجلا ٔخص 

ٔطلس الصغري حبال  ل ا رض"د ، "ٓيت الفريس"، "ٕاكنيون"، "ٕام
ل ملهيدر، بداية من "والكمي" يل كتجي يف احلوض د ات ا ، وبعض امجلا
يس"، و"ٔلنيف"، "حصيا"، "زارن" يل "مص ، هاذ املرافق كام قلت ا

ٔسف الشديد  ٔن الرتيبة كتعرف مع ا ىل  دة  ساقطات، ز ق يف ال
سمح بتوفري  يل ك كون فرشة مائية ا ش  سمحشاي  ة فهيا ما ك اجليولوج

اه السقي   .م
ملاء  زود  ش  و  ٓن تبذل جمهودات من طرف ا ٔن ا قة  حق
ٔنه ف خيص  ة، ٕاال  ٔكدز ومن سد تود لرشب انطالقا من سد  الصاحل 

اه السقي، السيد  ٓت الصغرية هكذا راه ما م ش ٔن بال هاذ امل ٔظن  ر،  الوز
لنا متا  ل اجلالية د د العدد د ٔن وا شاي نعاجلو املشلك، خصوصا  ميك
مة، ولك ما وفروه يف الغربة حطوه متا، وٕاىل ما  رات  س قاموا 

ٔنه  ٔظن  هيم املشلك هباذ الطريقة هاذي،   - ال قدر هللا  - اولناش نعاجلو 
  .كون اكرثة ميكن

  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ر ٕاىل اكن عندو تعق لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
الش  الف حول ما تفضلمت به، ذاك اليش  شار، ال  هو السيد املس

ن من  يل  ٔنه ا قة املقاربة،  ا بدلنا يف احلق ٔن هاذيك اح الل املامرسة، 
لغرض،  كن تفي  ىل املستوى املركزي مل  ل السدود الصغرى  الربجمة د
د  ش توقع وا ان اجلهوية  ل ل ا ٓن بطبيعة احلال الكرة يف امللعب د ا

ت ل التحك د العدد د ل التوافقات، وا   .العدد د
د  يه، فعال راه اكن وا يل طرح ل عودة لهاذ املوضوع ا العدد د

ٔزيالل، شفشاون، تنغري، طاطا،  رمه  يف ٕاقلمي  السدود ميكن يل نذ
ل  ، ٕان شاء هللا، وفهيم 2021، هذا غيتدار يف "مف زيد"طاطا هذا د

ل  ، حبال هذا د يل ٕاما،  قلت  د العدد ا راسات ما " ٔزيالل"وا ا
ل  ش، حبال هذا د راسات" تنغري"يف " والكمي"اكن ٓن  ا ش، ا ما اكن

يل غنطلقو فـ  سبة لهاذ السدود ا ل ٔن  2021جتوز هاذ إالشاكل هذا، 
ل  مج د ل  27-20يه السنة الثانية يف الرب زاران فٕاقلمي "هو السد د

ن"شفشاون  ين "يف سيدي ٕافين، " ٔسيف وندر"يف بوملان، " بولو ٕام
ورة، " تقات ظهر "يف طاطا و" يدمف ز "يف الرشيدية، " غوشت"يف زا

ل " العصمة ٔن هاذ السنة د لام ب ن،  سل ل  5سالينا  2020يف ب د
  .. السدود ما بني لكممي وسيدي ٕافين، ومن طبيعة احلال

  .شكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر ى الوقت السيد الوز هت   .ا
ه  قل ٕاىل السؤال الرابع وموضو لرشب يف"ون  استعامل املياه الصاحلة 

لوسط احلرضي ات اخلرضاء    ".سقي املسا
شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

رشي شار السيد عبد الكرمي لهوا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ات اخلرضاء واقع  لرشب يف سقي املسا استعامل املياه الصاحلة 
ه  عددةمشهود، لك   .ري سلمي العتبارات م

ر سائلمك السيد الوز   :ا، 
سيق مع  ذوهنا بت ٔو س هودات والتدابري اليت اختذمتوها  ما يه ا

لسقي؟ لبحث عن موارد بدي  ات الرتابية    جمالس امجلا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ر التجهزي وال  ك واملاءالسيد وز لوجس   :نقل وا
ىل هذا السؤال الهام شار،    .شكرا، السيد املس

ٔن  ر بيه، هو  م نذ ل املوضوع هو  ٔطري القانوين د ن الت ٔوال، اك
ل  ىل  36.15القانون د ص  دا  - ت مة   ٔ اه  -وهاذي مس ٔن م ىل 

ذ بعني  الرصف الصحي جزء من امل العمويم املايئ ومورد مايئ، يؤ
ططات التوجهيية  عتبار ويمت ختصيصه لالستعامالت املالمئة يف ٕاطار ا

ش ٔن ما اك ٔحواض املائية، هذا رحبناه،    .لهتيئة املندجمة ل
ٔنه يف لك احلاالت وزارة  الل السؤال د راك رشيت ب ، من  كذ
ٔن هاذ عتبار  ك واملاء، يه وزارة مسامهة،  لوجس  التجهزي والنقل وا

بري  د املرشوع  ن وا ات الرتابية، لكن اك ن عند امجلا صاص اك خ
ه  يل وقع ف ر بيه ا يعين التضافر ما بني ) la mutualisation(بغيت نذ

هيمنا  يل اكن  ا ا ث اح مج التطهري السابق واستعامل املياه العادمة، ح ر
لمناط سبة  ل ستعامل، سواء فالسقي  ادة  ٔو وزارة هو ٕا ق اخلرضاء 

ال يف السقي الفال   .مستق
سمى  ي مج  ر ن  ٓن اك لتطهري السائل املندمج"ا مج الوطين  ، "الرب

لجنة، لكن  د ا لية يف ٕاطار وا ا لهيا وزارة ا رشف  لو  يل احلاكمة د وا
يل در ات ا ري االتفاق ش نعطيك  رشاكء عند  ا بطبيعة احلال    : اح

عل - ني عودة رشاكة م ل  ستعامل املياه العادمة ملعاجلة املدينة د قة 

ات اخلرضاء، الكولف املليك؛   لسقي املسا
ات  - ادة استعامل املياه العادمة ملدينة بوزنيقة لسقي الكولف واملسا ٕا

  اخلرضاء؛
ادة استعامل املياه العادمة ملعاجلة السقي الكولف  - ة رشاكة ٕال اتفاق

ة، تطوان، يدق مبدن طن   .مارتيل، املضيق والف
ورة ل زا ٔخرض د لحزام ا سبة  ل  ، ٔرايض . كذ سبة سقي ا ل

ادة استعامل املياه العادمة لسقي  ة ٕال دة واتفاق سبة لو ل الزراعية 
ريا  ٔ ش، مث  لمربني الصحيني مبدينة مرا ات اخلرضاء  الكولف واملسا

ل الر ل مدينة د ات اخلرضاء د   .طاملسا
طط الوطين  ال فا لنا مستق ا يف التصور د ٔننا 50-20اح ، هو 

ل املياه العادمة اليت سيعاد  340نوصلو لـ  ار مكعبة د ٔم ل ا مليون د
ا يف حوايل . استعاملها اليا اح شار،  كون عندك فكرة، السيد املس ش 

رفعو بطبيعة احلال من هاذ ا 64-65 ادي حناولو    .ملستوىمليون، ٕاذن 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

رشي شار السيد عبد الكرمي لهوا   :املس
س،   السيد الرئ

هودات  ىل هذه ا ٔيضا  ىل هذه املعطيات و ر،  شكرا، السيد الوز
ٔن   سعنا ٕاال  ىل ضوء الشح اليت مقمت هبا، وال  مثهنا ومتىن املزيد، خصوصا 

ىل  بري  ر  ٔ ساقطات املطرية اليت لها  ل ي يعرفه بالد ف يتعلق  ا
ريها، مث  ٔو  ٔو السطحية  ة  ملياه اجلوف ٔمر  خمزوننا املايئ، سواء تعلق ا
زايد  زايد استعامل املاء الرشوب يف السقي، خصوصا مع  ٔن  ٔيضا 

ات اخلرض  ٔصبح مطلبا هاما ف يتعلق املسا ي  اء يف املدن، وا
، كام قلت هو  زيد الطني ب ٔنه ما  ٔمر اخلطري هو  ات اخلرضاء، وا ملسا
ٔيضا  يكون بطريقة عشوائية، وٕاىل استحرض  ٔنه هاذ السقي معوما 
ٔساسا هباذ السقي،  ل الشبكة املرتبطة  ت املائية واملردودية د رس ال

ٔن اخل ىل يبان ب برية  لو لكفة  ٔن اللكفة املالية د صاص يزتايد، هذا رمغ 
ات الرتابية   .مزيانيات امجلا

ر،  ه ٕاىل اكن ممكن، السيد الوز يل بغيت ف لكن، السؤال اليوم ا
ٔن هذه املياه العادمة لكفهتا هل يه مساوية لنفس اللكفة اليت  توضيح، هو 

ساوية؟  ج هبا املاء الرشوب؟ هل يه م   ي
يل بغينا  ٔمور ا ة من ا مو د ا ٔ بغيت وا ر،  واليوم، السيد الوز
ن  ٔن اك رمك ب يل مقمت هبا، ونذ ليمك، هو فعال هناك رشااكت ا نقرتحوها 
ار البيضاء،  ة ا ىل مستوى جام لهيا  ريا متت املصادقة  ٔ حىت رشاكة 

ٓن يف لس، ولكن ا لهيا ا لهيا، صوت   طور ويه يف طور املصادقة 
لها رسيع د متناو ال   .املصادقة، 
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 ٔ ر، هو رضورة،  يل بغينا نقرتحوه، السيد الوز لكن، اليوم املقرتح ا
ات الرتابية خبطورة استعامل املاء الصاحل  س امجلا كنقول برضورة حتس

لسقي لهيا، السيد . لرشب  لكمتو  يل  رسيع يف تفعيل هذه الرشااكت ا ال
ٔم ر، ولكن ا فع الوز ايل  مج استع ر كون  يل بغينا نتلكمو ليه هو  ر ا

مج معاجلة املياه العادمة واستعامل املياه  ر ات الرتابية لالخنراط يف  امجلا
ات اخلرضاء ة يف السقي، خصوصا يف املسا ٓم   .العادمة ا

ل املدار احلرضي  ٔمكن دا ٔمطار ٕان  اه ا ر يف جتميع م س ٔيضا، 
ات، مث ر حىت لجام ٓ ٔن هذا حىت هو   شجيع السقي املوضعي،  ٔيضا   

ٔو املياه املعاجلة لرشب  ملاء الصاحل  ٔمر    .يف هذه الظروف، سواء تعلق ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ل مع التعق لتفا ر  لسيد الوز   .اللكمة 

لو  ر التجهزي والنقل وا ك واملاءالسيد وز   :جس
س   .شكرا السيد الرئ

ا يف لك  ث اح د التطور فاملقاربة، ح يل وقع؟ وقع وا ٔشنو ا هو 
ٔن  ل، ال يتصور  رو التطهري، ما اكش عند  احلاالت كنا مضطرن ند
نا من بعد قلنا هاذ املاء هذا هو مورد،  لنا تبقى بدون تطهري، ج املدن د

ل املاء واحضة، اك ري ٔن موارد د ن املياه  ٔة السطحية، اك ن املياه املعب
ل  ستعامل د اه البحر، وكذ هاذ  ل م لية د يل فهيا الت عتيادية ا

  .املياه العادمة املعاجلة
لمقارنة، لكن يف لك  ه  لمياه املعاجلة مرتفعة، ال و سبة  ل اللكفة 

لها  اه ستضيع، ميل كتوقع تضافر د  (la mutualisation)احلاالت يه م
ل اللكفة  مثن د ات كنقول  ا ل امجلا د العدد د لها ما بني وا د
برية  ل احلوارض  د العدد د سبة لوا ل سعى ٕاليه  ي  قص، وهذا هو ا

  .دا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكر السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال اخلامس وموضو ة رضورة تقوية الشبكة الطرق "ون
  ".الوطنية والثانوية

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .والتعادلية لتقدمي السؤال

شار السيد دمحم العزري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
ٔمه  ية مباكن، وليك تلعب دورها ٕاىل تعترب الطرق الوطنية والثانوية 

انب الطرق السيارة يف الربط بني العديد من الطرق إالقلميية واجلهوية، 
زويدها لتعزز الرصيد الطريق ببالد ٔمر العناية هبا و   .يتطلب ا

ر سائلمك السيد الوز   :ا، 
ٔهيل الطرق الوطنية والثانوية  ذة لت ما يه إالجراءات والتدابري املت

  لها يف مستوى تطلعات املواطنني؟وجع 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ي يتعلق  دا، ا بري  ىل ٕاشاكل  ٔصبع  ٔنمت تضعون بطبيعة احلال ا
ىل الرصيد الطريق وبناء لتوازن املطلوب م ة واحلفاظ  ا بني الصيانة الطرق

ك واملاء،  لوجس الطرق، هذه معض دامئا عند وزارة التجهزي والنقل وا
اليا كنخصو  ٔننا  ن وهو  يل اك سمتر، ا ل  3اكنت وس ل املليار د د

ة، يعين حوايل  ل الصيانة الطرق رمه سنو لهاذ القضية د يف % 46ا
د املزي  ٓن جتاوز تقريبا وا ٔن الرصيد الطريق ا الش؟  لنا،   300انية د

لب ليه سيكون مضيعة بطبيعة احلال  دم احلفاظ  رمه،  ل ا   .مليار د
ا  عتيادية كتلكف ٔما الصيانة  دا،  رية  لصيانة الك سبة  ل هاذي 

د  رمه سنو 250تقريبا وا ل ا   . مليون د
ٓن هو حتصني ٔن السعي ا  هاذ الصيانة ليك ال تؤلك من طرف البناء، 

سعى ٕاليه ري، وهذا ما  د الغالف اس د يعين وا   .مادام عندك وا
يل  ٓن بطبيعة احلال من بعد املناشدات د يل ا ، هناك موضوع ا كذ
لهيا،  لنقاش، هو الطرق القروية واحملافظة  ا  ٔصبح مطرو املتعددة، 

ادي تبلغ ٔهنا  د  عتبار  ى  33تقريبا وا هت  ،)7PRDTS(ٔلف لكم مع م
ارضا  هيا  ٔصبح  ات الرتابية  ٔن امجلا اقشا، ويبدو  ٔصبح م ٓن  فهذاك ا

  .هاذ املوضوع حبدة
س  . شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد دمحم العزري   :املس
رشك   .را السيد الوز

ٔكرب مشلكة يف هاذ املوضوع تتعلق  ٔن  شاطرونين الرٔي ب مك  ٔ الشك 

                                                 
7 Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales 
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شلك هاجسا يؤرق سائقي السيارات  ٔمست  ناقات املرورية، واليت  الخ
ان اليوم  ٔح روة مع بعض ا ات ا الل سا ديد، و مع ٕارشاقة لك صباح 

  .لكه

ر،   السيد الوز
ة ٔن الصيانة الطرق ىل الطرق  كام تفضلمت ب شاء الطرق واحلفاظ  وٕا
ٔكرث من  هتا  م هبا ومزيان ه هيا% 46جيب    .من املزيانية املرصودة ٕا

ر،   السيد الوز
ذ  بري يف تنف ال هذا، ورمغ هاذ الرمق هذا، نقص  تنالحظو يف هاذ ا
ات،  ة وهيلكة امللتق لشبكة الطرق ة التحتية اخلاصة  لب املشاريع املتعلقة 

دد مستعميل م قارنة مع جحم اخلصاص والضغط املزتايد جراء ارتفاع 
  .السيارات

ٔن كتقولو  لصعيد  250حفىت الصيانة كام تطرقمت،  سبة  ل مليون 
ال هذا،  بري يف هاذ ا دو هنا نقص  ال كن الوطين، فرمق قليل، م

ال،  ات القروية م ٔ ما تنفهمش بعض امجلا ىل وخصوصا الطرق الثانوية، 
ٔمحد  يطرة، املنارصة، سيدي  ات القروية يف ٕاقلمي الق ل املثال امجلا س
ٔ ما تنفهمش واش الروح  ٔمكلها،  قة الطريق مشات ب يل حق بلمنصور ا
ٓن مشات  لصيانة، الطرقان ا سبة  ل فهة  ، يعين  سان قلي ل إال د

، ما بق ة، والت دوك احلفر كتوسع،  ىاكم ا كتوسع حىت فهيا حىت يش 
يل مشات جراء استعامل  ٔرواح كثرية ا ستعملوها، وهناك  ما بقاش يقدرو 

ات العادية والنارية را   .ديك الطريق، خصوصا مستعميل ا

ر،   السيد الوز
ٔنفاق ، نالحظ هناك ضعف يف وترية سياسة ٕاقامة اجلسور وا  كذ

االت الرض  شيد بعداك ٕاال يف  ورة القصوى ىل الصعيد الوطين، اليت ال 
ي بعد، مفثال كذ جند مدينة  هت دها مل ت ش وحىت اليت انطلقت يف 

طرة  ٔن ق ٔقطن هبا،  ٔسكن هبا و يطرة اليت  ال"الق ر ىل هنر سبو  "ٔوالد 
ب  10ٔكرث من  ٔشنو الس ستعملت ما عرفت  ٓن بقا ما  سنني، ا

ٔضف كذ هناك  طرة،  يل لقات فديك الق يل الناس ا توسيع واملشلك ا
يطرة  د بقلب مدينة الق شارع دمحم اخلامس، وتو طرة السكة احلديدية  ق

ني وما زال مصريها جمهوال ٔكرث من سن يس،  ن الرئ   .وتعترب الرش
ت من فراغ، وٕامنا  رتنا لهاذ املشلك مل ين ر، ٕا والواقع، السيد الوز

عتبارات اليت جعلت مشلكة املرور مشلكة ال عرص دون وليد العديد من 
عتبارات اليت نوجزها يف ما ييل الغة، هذه    :ٔدىن م

ن، هاذوك  - رضر ن لكهم م اور صادي واحمليل، فا ق الرضر 
ن هباذ املشلك هذا؛ رضر ارية م   احملالت الت

ٔو املتعلقة  - علقة حبوادث السري  هتديد السالمة الصحية، سواء م
نتظارات الطوي ب  س ، وصوال ٕاىل معلهم لضغط النفيس اليت 

امه   .ٔو سك

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   . شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
شار   .شكرا السيد املس

ىل ا ٔنك تتلكم  ناقات املرورية، يبدو  ٔرشت لالخ ٔنت  ال هو 
ٔ ما  ٔن  يل،  صاص د خ لش يف  ٔ ما دا ال احلرضي  احلرضي، ا
ناقات مرورية يف الطرق الكربى، بطبيعة احلال يف الطرق  ش اخ عند

ناقات املرورية -ليين جناوبك هللا حيفظك  -السيارة    .طيب.. خ
ىل  لكمت  ٔنت  لتصحيح،  ري  رمه، هاذي  250دا  ل ا مليون د

ىل ا لكمت   ٔ عتيادية، الصيانة الكربى  ل  3لصيانة  ل املليار د د
نا معك وقلت هذا ٕاشاكل طرح ومطروح وسيطرح يف  ٔم رمه، وكنت  ا
د الغالف  ٔنت عندك وا سيط،  ب  الش؟ لس  ، السنوات املق

ل  ري تقريبا د زيد قليال وينقص قليال،  6اس رمه،  ل ا ل املليار د د
لصندوق بـ م الصندوق اخلاص "، )fonds spécial routier(رتبط 

ٔن "لطرق اولو  ا بطبيعة احلال تن اصك تلقى التوازن املطلوب، اح  ،
هتا وما دريت  ٔنه الطريق ٕاال بن لها الرضورية،  ذ املاكنة د هاذ الصيانة 

لقيت مشالك  و و ل ا ٔموال د مع هياش الصيانة، غتكون ضيعيت ا
  .املواطنني، طيب

ن  ٓن اك ٔ رشت لهاذ القضية، ا لطرق القروية،  ٓن، ف يتعلق  ا
ات  ل القطا د العدد د ات الرتابية وعند وا بري عند امجلا ٕاحساس 

ني غنمكلو ديك  ٔن م كون،  اصها  ٔن هاذ الصيانة  ة،  ٔلف  33احلكوم
ات الرتابية يقول ٔنتوما درتو الطرق  لكم، غيجيو املواطنني يف امجلا  

لها اتية ولكن ما اكيناش الصيانة د   .امجلا
ال هذا اكن مشلك مع الرشكة،  ر ٔوالد  ل  طرة د لق ف يتعلق 
د املشلك  ن مشلك وقع وا ن مشلك هو مع الرشكة، اك حتل، حتل، اك

ليناه ا    .تقين اح
يل صاص د خ ل مضن  ملدن ال يد   .ما يتعلق 

سشكرا ال    .سيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر ى الوقت السيد الوز هت  .ا

ه  قل ٕاىل السؤال السادس وموضو صيانة ومالءمة الشبكة "ن
ة   ".الطرق

ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال
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شار السيد   :ادل الربااكت املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر،السيد    الوز
شارات، شارون واملس   السادة املس

ق التوازن  ة وصعوبة حتق ات من التجهزيات الطرق زايد احلاج ٕان 
ستعامل  طلبات توسيع الشبكة، ٕاضافة ٕاىل  املطلوب بني الصيانة وم

مة املستعملني لهاذ الطرق يد  ٔ لت رب الطرقات، يعقد  لنقل  ف    .املك
مج ا ر سائلمك عن  ليه،  لوزارة لصيانة ومالءمة وتوسيع الشبكة و

ة   .الطرق

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
شار   .شكرا السيد املس

ٔول هو  ىل ما كنت قلت سابقا، ٕاذن عند الشق ا ٕاذن عطفا 
ىل الرصيد الطريق، ر  ة واحلفاظ  ليه، الصيانة الطرق لكمت   ٔ اه 

ٔن حنافظ  3تنخصصو  تقريبا  ، وحناول  رمه سنو ل ا ل املليار د د
رمه حوايل  3ىل هاذ  ل ا ل املليار د ٔ التصور % 46د من املزيانية، و

ٔنه  ٔ قلت  ب ٔن  سبة هاذي،  رفعو هاذ ال ٔننا  يل اكن عندي هو  ا
اوز  ن بطبيعة مل  300الرصيد الطريق وطنيا ت رمه، مث اك ل ا يار د

ات حركة  اج لها مع  ة واملالءمة د ل الشبكة الطرق احلال التوسيع د
ذ تقريبا القسط  ديد، هذا تيا ٔو بناء  ادة ٕاما توسيع  السري، وهاذي 

ٓخر حوايل  ٔنه قد حتل %54ا ه ٕاشاكالت،  يل تيكون عند ف ، وهو ا
دات وكون ملزمني هبا، حبال ت مست زن ل  يل  -دا الطريق د ا ا ا

عتيادية،  10كتلكف تقريبا  رمه، مث هناك الصيانة  ل ا ل املليار د د
ل  عتيادية الرمق د ان  250هاذ الصيانة  ا ت رمه وا ل ا مليون د

ل وزارة  ٔن تتقوم هبا الفرق د الش صيانة اعتيادية؟  صغري، لكن 
ليات د ل التجهزي  لها وكذا، فٕاذن فهاذ الثالثة د ملهندسني د لها و

دو التوازن املطلوب ٔننا نو اولو بطبيعة احلال  ت تن   .املستو
متويل  ل ا ٔن الصندوق د  fonds(عند ٕاشاكل بطبيعة احلال، 

spécial routier( "لطرق ل " الصندوق اخلاص  ملداخ هو مرتبط 
ل  ل الوقود،  )la TIC8(د ىل د لتَبع  ر  ٔ يعرف صعود وهبوط وتي ف

لطرق صصة    .املزيانية ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

                                                 
8 Taxe Intérieure de Consommation 

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

ادل الربااكت شار السيد    :املس
مك ىل جوا ر،    .شكرا، السيد الوز

ىل ا ا  قة كام  ري، رمبا املزيانية ال هو يف احلق ٔ لمك يف ا لسان د
ر،  يل نقدرو نقولو، السيد الوز ل هاذ املشاريع، وا ة د سمح بتدبري مجمو
رية  ٔ ٓونة ا ٔمر فهاذ ا بري، ولكن الغريب يف ا ٔنه دارت الوزارة جمهود  ب
ٔداء  ىل ا راجعت  شوفو وزارة التجهزي  رية ولينا ت ٔ وهاذ السنوات ا

لها يل يف د ٔطر ا ل ا ة د زخ مبجمو شوفو وزارة التجهزي  ، رمبا كنا ك
برية،  ىل مؤسسات  قة خترجت مهنا والة وعامل ووزراء ورؤساء  احلق
ٔخرى، اكن فني  لوزارات ا د املثل  اكنت وزارة التجهزي كتعطي وا

شوفو  س  )un ingénieur(ت د الطريق وتيل ىل وا ) le gilet(واقف 
ل وزار  ٓية . ة التجهزي، تنكونو مطمئننيد ر، انقلبت ا ، السيد الوز دا

ل  ة د ل الصفقات ومجمو ة د ل الطرقات، مجمو ة د شوفو مجمو ولينا ت
ا يف  عرثة، اح ٔحسن، دا  2021املشاريع م كنا منشيو من احلسن ٕاىل ا

راجعنا ا    .اح
ىل ه ه  ر، تعطينا جواب وج ا بغيناك، السيد الوز اذ الرتاجع اح

ة؟  ل الصفقات العموم لل يف املنظومة د ن  ٔشنو هو؟ واش رمبا اك
لل يف التدبري؟  ن  لل يف احلاكمة؟ واش اك ن    واش اك

ة  ٔهيل احملاور الطرق ر، ت ل املثال، السيد الوز ىل س نعطيك 
ٔزيالل،  ل املثال  ىل س يفرة، نعطيك  ة بين مالل ـ خ ال  إالسرتاجتية م

ٔزيالل راه ٔزي ٔفورار و يل كرتبط بني بين مالل، بني  الل الطريق الوطنية ا
برية وعطلنا  د الاكرثة  ة ودر وا ر، در اكرثة بي اكرثة، السيد الوز

ٔزيالل وبني الويدان ل ساكنة  ٔزيالل ود ل ٕاقلمي    .مجيع املصاحل د
ٔزيالل  سان مرض من  د إال ل املثال وا ىل س  ىبغاليوم نعطيك 

شفى  لمس ٔفورار وهيبط  ىل  ىل بني الويدان،  ٔزيالل  ر الطريق من  يد
ة،  ر سا ر، اكن تيد ل بين مالل، اليوم، السيد الوز إالقلميي اجلهوي د

ر  اصو يد ة ونص، اليوم  ة وربع، سا ٔن الطريق  5سا ل السوايع،  د
ٔشغال مغلقة،  ؟  - ا ادي نقول  ك،  اكرثة، وبغينا نطلبو -ٓش  م

د  شوف هاذ املنطقة، بعدما اكنت وا زور ومتيش  ٔنك  ر،  السيد الوز
رخيية، ذاك  ٔفورار اكنت  (le tronçon)املعلمة  ٔزيالل و الرابط بني 

البة حبال ٕاىل تدور  د الطبيعة  ر، واكن وا د املعلمة، السيد الوز وا
ر، النا ة، السيد الوز س دا ملزمني فسورسا، دا اليوم والت اكرثة بي

رب  رو حمور  ىل " واوزغت"ٔهنم يغريو احملور ويد " ميوليلت"وهيبطو 
ٔشغال اليوم  ٔفورار، وا ىل  هيبطو  ٔشغال ومازال  6و ل ا سنوات د

ٔشغال ما تقدمت بـ  ر%20حىت لـ  15ا   . ، السيد الوز
ر لمك، السيد الوز لمك وتنعرفو الكفاءة د ا تنعرفو الزناهة د ، رمحة اح

لو وشوفو هاذ املقطع الطريق مك تتد ٔ ٔزيالل  ل    .هباذ الناس د
" بني الويدان"الطريق اجلهوية الرابطة بني  306نعطيك املقطع الطريق 
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يل"و" لكفت"رب " واوزغت"و ٔوق ٓيت  ، هاذ الناس راه انعزلو، "ٔربعاء 
عزلني، الناس لينامه م ، هاذ الناس  ل  بغينا نفكو هلم العز " لكفت"د

ٔشغال،  ني يدوزو، والطريق ا ٔزيالل ما عندمهش م ٕاىل بغاو ميشيو 
شتغل  يل ك ٔمح املسؤولية، ولكن الرشاكت ا ٔ ال  ر،  السيد الوز
ة  ٔن مشلك حما ٔشنو هو هاذ املشلك،  ق وشوفو  ح معها حتق اص يتف

ن ىل الرشاكت؟ واش اك كمت  ن  ل الرشاكت، واش اك ٔعوام  5 ؟..د
ىل  ٔشغال  ل الطريق، هذا ال يعقل السيد 15وا السيد .. يلومرت د

ك ر، تنطلبو م   ..الوز

  :س اجللسةئ السيد ر 
ى الوقت هت شار احملرتم، ا   .السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
لوجس  ، وزارة التجهزي والنقل وا زخر بطاقات هو امحلد  ك واملاء 

ٓن قطاع املاء وىل يف وزارة التجهزي،  ٔننا ا ىل ذ  ٔدل  دا، وال  برية 
ٔن هذاك  و هو  ل املهندسني ) la pépinière(وهذا اكن الغرض م د

ات شتغلو يف هاذ القطا شتغلو يف الهندسة املدنية ميكن هلم  يل ك   .ا
ىل حصيح، وزارة التجهزي يقع لها ما يقع لالٕ  ام  شلك  ة  دارة العموم

د  ندس ج ارف دا القطاع اخلاص ما بني  ٔنت  ٔجور،  مستوى ا
ىل  ، لكن هاذي لكها ٕاشاكالت  ري ذ لص يف القطاع اخلاص ٕاىل  يت

ال نعاجلها   .لك 
ٔن املنظومة  الش؟   ، ٔكرب من ذ لمقاوالت، املوضوع  سبة  ل

ٔ يل صنعناها، و ا ا لكمت البارح يف جملس النواب،  املقاوالتية اح راه 
اصب  ه م شوفو ف اصنا  ا كنطلقوه  م، لك مرشوع اح ٔعيد ال و
ينا مشالك مع املقاوالت؟ حصيح،  ، هل تقع  ا املقاو الشغل اليت حتد

ٔقول    ٔ ٔبغض احلالل "ٔبغض احلالل عند هللا هو الطالق"و ا  ، اح
ٔن السا ىل  هيك  ودي ما عند هو الفسخ،  يقولو لنا  دة املنتخبني دامئا 

ىل املستوى اجلهوي وإالقلميي، يتحرو لنا    .رهناش املقاوالت د
ٔنت طلب العروض، طلب العروض هو  ر  بطبيعة احلال ميل تد
ارف واش والرشكة عندها مشلك يف  ٔنت ما كتكوش  ٔمعى، وكنطيح 

)la trésorerie(  ل يو دو . املشلك، واش عندها مشلك حىت 
ذ سنة ٔ ادة ذاك اليش قد ت   .يوقع  املشلك ما بني الفسخ وٕا

ش املعطيات  ٔنه ما عند رجع   ٔ نعاود  ال، هاذ املوضوع  ىل لك 
اصها تدار را درهتا  يل  ة ا ا ٔنه ٕاىل اكنت يش  دمك ب ٔ لكها، لكن 

)déjà (لها ٕان شا ٔ غن اوزات،  سبة لهاذ الت ل   .ء هللايف شفشاون 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ري يف هذه اجللسة وموضو ٔ قل ٕاىل السؤال السابع وا ٔخر "ون الت

مج السدود ر   ".احلاصل يف ٕاجناز 
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد ادمحم امح    :يدياملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
، خصوصا يف  د السدود ببالد ٔمهية القصوى لبناء وش اعتبارا ل
ىل املشالك  ر،  ستوحضمك، السيد الوز املناطق اجلافة وشبه اجلافة، فٕاننا 
يل اكنت  يل بعض السدود ا سرتاتيجية ا مج وهاذ  يل عرفها هاذ الرب ا

نطالقة د ٔشغال يف غتعطى  لها ولكن ما اكيناش، مث تعرث وبطء ا
ٓخر   .البعض ا

  .شكرا

س اجللسةيالس    :د رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
شار   . شكرا السيد املس

ٔخر  ش الت ٔخر ولكن ماعرف ىل الت شار، بغيت جناوبك  السيد املس
مج بعالقة ر ٔخر بعالقة مع  ٔنه الت مج . مع ماذا؟  ٓن هو الرب يل عند ا ا

لفرتة املمتدة بني  اه السقي  ملاء الرشوب وم لزتويد  يل  27و 20الوطين  ا
لو سيد هللا ينرصو، هذا يف  نطالقة د ٔعطى  ٔ يف . سد 20اكن 

ر  2021سدود، يف  5درت  2020 يل  5غند لـ  سدود 5سدود، وغن
ل 2022 ٔ درتو يف  7، مبعىن هذاك اليش د   .سنني 3سنني 

ٔنه  ٔشنو هو؟ هو  ٓن  ي وقع ا ش )la cadence(ا ، يعين الوترية 
د2اكنو تيدارو السدود يف بالد اكنو مبعدل  .. ، بعض السنوات در وا

راسات امل ٔن إالدارة املغربية واملقاوالت املغربية وماكتب ا ت ب ٔثب غربية ٔ 
الش در يف سنة  رفع الوترية، هاذ اليش  ماكهنا  سدود،  5، 2020ٕ

ٔن عندك   ، ار مكعبة، عندك " الرتبة"ومايش سدود سه ٔم ه مليار  ف
ه " بين عزميان" ظر ف يل اكن حشال هاذي هو تي ار  45ا ٔم مليون 

ل  ر مليون ملليا 200غيطلع من " دمحم اخلامس"مكعبة، عندك التعلية د
ار املكعبة، وعندك سد  ٔم ل ا ه " كدية الربنة"د ا هو ف مليون  12وا

ظم،  يل غيفسح ) c’est un barrage régulateur(ولكن هو سد م ا
ال لـ  ار، وعندك سد  72ا يل غمير من " احملتار السويس"ٔلف هك  40ا

ار املكعبة لـ  ٔم ل ا   ..ٔضعاف 7مليون،  280مليون د
كون يف هاذ السنة عند ادي  ٔزيالل، " وادي اخلرض"ك سد  قلمي  ٕ

ل  قلمي بين مالل، عندك سد " كزرت"عندك سد د بعام " مري"ٕ
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ر ٕاداوتنان، وعندك سد  رو"ٔاكد ك، وعندك التعلية " اخلنك  قلمي فك ٕ
ل سد  رفع "ٕامفوت"د ٔن إالدارة املغربية ميكن لها  ىل  ، هذا دليل 

ل الوترية، وحنن حبا لوترية د ا  سدود  5ة ٕاىل رفع الوترية، ٕاىل مش
ل  مج د يل مربجمة عند يف  27-20هذاك الرب ه سدود ا لو ف غند
ل  طط الوطين د   .50-20ا

شلك ش الطاقة .. طيب، ملاذا رفع بناء السدود  رفع الوترية؟ 
عابية نوصلوها لـ  ٔن عن 32س ار املكعبة  ٔم ل ا د تقريبا مليار د

زاوجو بني السنوات 19دا  ادي ميكن لنا هذاك  رنفعو الوترية  ، ميل 
ذن هللا ٕ   .اجلافة والسنوات املاطرة، وهذا يف حمك املمكن 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد ادمحم امحيدي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر، حسب ٔن .. فعال، السيد الوز ا عند معطيات ميل قلنا ب ٔن اح
ل بناء السدود ببالد  مج واسرتاتيجية د د الرب  2020-2009هناك وا

يل حوايل  يل  30ا ة ا اتية املؤق لجنة املوضو ل ا سد، وحسب تقرر د
ٔن هاذ لس املوقر كنالحظو ب ل  اكن دارها هاذ ا مج هذا د - 2009الرب

ه  2020 ل هاذ املشاريع هاذو %20اله حتققت ف   . من املسائل د
مج  ر ه تعرثات يف املشاريع، هذا  يل ف بري ا د العدد  هناك وا

ٔجنزه مطلع  كون املغرب  ٔن  ىل 2020يفرتض  ر،  رتو، السيد الوز ، وتذا
ٔ ها ر معك يف هاذ املس ٔن ميل كنتذا ٔرقام، ولكن ال ٔرقام،  ذي، عند 

يل  ، ونعطيومك معطيات ا رسدوها اكم ادي  ش  سمح لنا الوقت 
لجنة   .وصلت لها هاذ ا

عنا اجلواب  ا ت ٔن اح ر، فعال ب رتو، السيد الوز مث هناك الزتام كام تذا
ل  لس النواب، هناك هاذ السيد د ٔمس مب لمك  ٔ ما "كزرت"د  ،

ش واش، الس  يل تدارت عرف دى اجللسات ا ٔن يف ٕا و  س ر،  يد الوز
ٔن هاذ  و ب ل جملس النواب وهنا، الزتم لنا د الس د هنا يف هاذ ا

  ساال؟ 2020" كزرت"
يل واقع يف هاذ املشاريع، مث هناك  ري ا ٔ ٔن الت ساءلو ب ٕاذن هنا كن

يل كتقوم هباذ السد راسات ا ل حىت ماكتب ا قي د يل ٕاشاكل حق ود، ا
لهيا رو    . كنتذا

ر، وهو سد  د املثال، السيد الوز املوجود يف " احلاشف"نعطيمك وا
ل املياه  لو، الروافد د دا وكذا، ولكن الروافد د بري  ة، سد  ٕاقلمي طن
عاب وذيك  س ٔن مايش بذيك  الشتوية وكذا، ذاك اليش قليل، 

يخص حىت املناطق يل  ل ذيك السد ا ادي تدارو السدود  احلجم د فني 
كون كون دراسة مضبوطة و يخصها    ..راه 

اوبيت السيد يل  ٔ ا رجعو لهاذ املس لنا، .. ف خيص  ل د الزم
ة، راه انتوما حكومة، السيد  ل الصفقات العموم قي د إالشاكل احلق
اصمك  يل  شاكو لمك، راه انتوما ا ا ك سجمة راه اح ر، حكومة م الوز

سجمة، شوفو  ر املالية، معمك كذا، حكومة م هاذ احللول، معمك وز
يل كتطفل يف هاذ  ن بعض املقاوالت فعال ا ٔن اك شوفو احلل،  اصمك 
ل، ما عندهاش ٕاماكنيات وكذا، وكتصعب كام قليت  يل كتد الصفقات ا

ل ل فالفسخ د شوفو احلل لهاذ اليش د اصمك  ٔن يف مجيع .. انت، 
ليه  املؤسسات، راه رو  يل كنتذا ل السدود ا ري يف هاذ اليش د مايش 

ات يف مجيع لمك، يف مجيع القطا ات الرتابية .. وال يف الوزارة د حىت امجلا
شوفو، احلكومة  يخصنا  ه، ولكن  يل عند ف قي ا يوقع هاذ إالشاكل احلق
ة  ل الصفقات العموم ٔ د شوف إالشاكل لهاذ املس يخصها  يل  ا

ل هاذ وا كون يف املستوى د ادي  ٔن  يخصها ختتار ب يل  ملقاوالت ا
لنا   .التطلعات د

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود ما تبقى من ثواين ر يف  لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

س  ل ٔ قلت   ال،  ل السدود ما ىل لك  بة لهاذ الربامج د
ٔخر ن ت ش واش اك رفعو الطاقة . تنظ ش  اديني  ا  لعكس، اح

عابية   .س
ر  يل يه ٕاشاكالت موضوعية، ميل تد لسدود تقع ٕاشاكالت ا سبة  ل
ر  ٓ شوف ا اصك  لو و شوف املوقع د اصك  د السد عندك،  وا

ىل الساكنة، وميكن قد تعدل عنه لو  ل . د " ب وندر"راه الباراج د
ىل  ر  ٔ ٔن اكن غي ٔ مجدتو دا  ار املكعبة راه  ٔم ل ا ه مليار د يل ف ا

ل الساكنة وعوضناه بـ د العدد د   ".الرتبة"وا
ٔقل"كزرت"ف يتعلق بـ ٔ مل  ىن يف .. ،  ٔنه غيت ٔ ما معرين قلت ب

م هذا2021 ش هاذ ال   .. ، ما قل

  :س اجللسةالسيد رئ 
ر ى الوقت السيد الوز هت   .ا

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
ري حصيح..  ٔمرا  سب ٕايل    .ري ليك ال ت

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة ر  لسيد الوز   .شكرا 

ىل مسامههت شارن كذ    .موشكر السادة والسيدات املس
  .ورفعت اجللسة


