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ريل 12( 1443 رمضان 10 ٔ 2022( 

 130 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ريل 12(هـ  1443 رمضان 10 الثال   .)م2022 ٔ
شار  :لرئاسةا ريالسيد املس س جملس اخلليفة الثالث ل، فؤاد قد رئ

شارن   .املس
ت قة :التوق ة ساعتان وثالثون دق دة، ابتداء من السا قة  الوا ق وا

  .زو اخلامسة
ٔعامل ٔسئ  :دول ا اقشة ا  .الشفهيةم

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

شار  ريالسيد املس س ، فؤاد قد   :اجللسةرئ
﷽  

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

ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا
ٔسئ السيدات ا لس هذه اجللسة  شارن، يعقد ا لس املس يل  ا

لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .والسادة املس
ٔعامل هذه اجللسة  دول  ة يف  ل الرشوع يف معاجلة النقط املدر وق

د  الشفهية، ىل ما  لس  ٔمني احملرتم ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة 
ت ال   .من مراسالت ومن ٕا

ٔمنيا لسيد ا   .للكمة 

ٔمني اجللسة شار السيد جواد الهاليل،    :املس
﷽  

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

س  ة ا سق مجمو ار من السيد م خ ٕ لس  ب ا توري توصل مك
ة ملوقع املساندة  مو يار هذه ا خ ال  د من  عي، يف ج ميقراطي  ا
ستورية  اهتا ا سيق مواقفها وممارسة واج ا ت زتا لحكومة وا النقدية 

لبية ٔ ت ا ة العامة مع فرق ومكو ضيه املصل لس، مبا تق ل ا   .دا
ب ا ى مك عية  ج ة العدا  ٔعضاء مجمو ٔودع  لس مقرتح و

ٔشاكل  80.14قانون بتغيري القانون رمق  ة و ملؤسسات السياح املتعلق 
ذه الظهري الرشيف رمق  ف ٔخرى، الصادر ب  ،1.15.108إاليواء السيا ا

  ).2015 سٔغسط 4املوافق لـ ( 1436من شوال  18الصادر يف 
الل الفرتة الفاص بني ، فقد توصلت الرئاسة  ٔسئ سبة ل ل  و

ورتني مبا ييل   :ا

ٔسئ الشفوية - ؛ 295: ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 161: ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .جوا 99: ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

  السادة الوزراء،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٓن  ٔسئ ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  ر سهتل  لسيد وز ة  ية املو
دة املوضوع"النقص يف املوارد املائية"التجهزي واملاء حول    .، واليت جتمعها و

ه  شرتايك، وموضو ذة ملعاجلة "والبداية مع سؤال الفريق  التدابري املت
  ".ٕاشاكلية ندرة املياه

سطي السؤال د السادة  ٔ   .اللكمة 
  .تفضل اليس عبد السالم

شار السيد   :عبد السالم بلقشور املس
س احملرتم   .شكرا سيدي الرئ

  السادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   ٕاخواين، زماليئ املس

ر،   السيد الوز
ملغرب   .سائلمك حول ٕاشاكلية ندرة املاء 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ه    ".تدارك النقص يف املوارد املائية"السؤال الثاين موضو

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

ه  رشيد املوارد املائية وتعممي "ٕاذن منر ٕاىل السؤال الثالث، موضو
  ".معاجلة املياه العادمة

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

شار السيد لبار املس   :عبد السالم ا
متحور حول التدابري اليت تقوم هبا  ستقاليل اليوم  سؤال الفريق 
رشيد املوارد املائية واحليلو دون استزناف  وزارة التجهزي يف ٕاطار 

ديدة   .الفرشة املائية والبحث عن موارد مائية 
س   .شكرا السيد الرئ
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س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ٔسئ املتعلقة  اللكمة ىل ا ابة  ر التجهزي واملاء لٕال لسيد وز ٓن  ا
  .لنقص يف املوارد املائية
ر   .تفضل السيد الوز

ر التجهزي واملاء ركة، وز زار    :السيد 
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔهنئمك حبلول ش  ٔن  ٔريد  هر رمضان املبارك، ويف هذا إالطار ٔوال، 
ٔعطي لمك بعض املعطيات  ٔن  سبة لهذا السؤال الهام من الرضوري  ل
ٔننا حنمد هللا  رية، ويف الواقع ميكن لنا نقولو  ٔ ساقطات املطرية ا حول ال
ٔن يف هاذ املدة ابتداء من فاحت  ٔمطار اخلري،  ىل هاذ  انه وتعاىل  سب

شلك مارس املايض ٕاىل اليوم  ساقطات مطرية اليت  د ال وصلنا ٕاىل وا
ٔنه  ٔي  ر؛  ٔواخر شهر فربا رب ٕاىل  ساقطات املطرية من شهر شت ضعف ال

قه ما بني  10يف شهر و يل فاتت ما مت حتق م اكنت الساقطات املطرية ا ٔ
ر رب وشهر فربا   .شهر شت

ساقطات املطرية وصلت ٕاىل  لتايل ال لميرت يف الوقت ا 6365و يل م
ه يف  ٔوال  2976اكنت ف ىل  لطبع اكن عنده وقع ٕاجيايب  لميرت، وهذا  م

ٔنه اليوم ميكن  ة، خصوصا  ىل الفال نيا وقع ٕاجيايب كذ  الفرشة املائية، 
لربيعي  يل هو مرتبط  ٔن، ٕان شاء هللا، مت ٕانقاذ املومس ا لنا نقولو ب

لحبوب عند  سبة  ل ة، كذ حىت  لفال سبة  ار ل د مليون هك وا
كون املومس  لتايل  ٔنه ميكن تنقذ، و ىل هللا  متناو  يل، ٕان شاء هللا،  ا

تظر  ٔحسن مما اكن م ٔقل من املتوسط، االفال  كون  ادي  لطبع   ،
كون، ٕان شاء هللا،  ادي  يل هو  د املستوى ا كون يف وا ادي  ولكن 

  .م
انب املرتبط  ل سبة  ل لطبع  نيا  د نفس و ٔعطى وا ملاشية، فهذا 

ل املاشية، وهذا ٕاجيايب  يفاش ارتفعت السعر د ٔسواق  ٔنمت عرفمت ا بري، و
ٔن اكن  نتعاشة و د  ن وا ٔن اك ، ب ني، امحلد  ٔن تي د ذاته،  يف 

  .كذ الربيع الاكيف يف هذا إالطار
ىل السدود، لطبع  نعاكس الثاين وهو  هنا ميكن  النقطة الثانية وهو 

نة السدود وصلت اليوم ٕاىل  ٔن حق مرت  5.532.000.000لنا نقولو ب
ر يف مستوى  ٔواخر شهر فربا يل كنا يف  ما مكعب، يف الوقت ا

اوزك  د  شت يل 5.200.000.000وا مة ا دة  د الز ٔنه وقعت وا ٔي   ،
ل ملء السدود يه  سبة د ٔن ال لطبع عندو % 34.3وصالت  وهذا 

ٔنه وقع ٕاجيايب ٔكد ليمك وهو  غي ن يل  ىل العديد من املناطق، ولكن ا  
يل  ل السدود ا ٔكرث من الثلث د سبة السدود عند  سبة ل ل اليوم 

ن وصلنا لـ % 50جتاوز  د ل امللء، بل و ل امللء، وهذا % 100د د
د ذاته ل املتوسط) barrage(مهنم -يف  د ذاته يشء  -د وهذا يف 
يل لعديد ٕاجيايب ا سبة  ل ة  ل إالشاكلية املطرو ىل  د كذ  سا  
  .من املناطق

يخصنا كذ نقارنو مع السنة ،لكنو  ٔمر  املاضية  لطبع هاذ ا
ٔن السنة املاضية  ٔقل،  سبة  قى ال سبة مقارنة مع السنة املاضية، ت ل

سبة وصلت ٕاىل  هودات ورمغ % 50.8اكنت ال لتايل رمغ هاذ ا هاذ ٔي 
ٔمر الزال هنا  ٔن هاذ ا ل اخلري، فميكن اعتبار ب ٔمطار امحلد  د ا

زتيد تغ يل ٕان شاء هللا  يق الثلث ا ي السدود، وهذا ذنقص، امحلد  
سامه يف حتسني الوضعية   .كذ 

، كام تعلمون فالوزارة اختذت العديد من التدابري  ولكن رمغ ذ
ور د ة، وهذا هو ا اق ة س اق ذ تدابري اس ٔن تت ل احلكومة، وهو 

يل قد  ٔكرث ترضرا، والزلنا عند بعض املناطق ا يل يه  لمناطق ا سبة  ل
سبة  ل ل الرشق، خصوصا  تعاين من ٕاشاكليات وانتوما تتعرفو املنطقة د
لمدينة  سبة  ل ات فاملاء اليوم  ن كذ انقطا ي تعاين، اك دة فه لو

ل  ة د لمنطقة، عند الن سبة  ل ل الواردات املائية  الضعف د
د النقص فهاذ  ن وا يل يه كذ اك سيفت ا سبة لتا ل ٕاشاكلية كذ 
لتايل  ن هاذ إالشاكلية، و سبة لزز كذ حىت هو اك ل املنطقة، و

هنا   :فاحلكومة اختذت العديد من التدابريمن ب
سبة  ،ٔوال ل ايل  ستع مج  ايل الرب ستع مج  مللوية، هاذ الرب

ه  يل در ف ة هاذ  1.3ا ه وهو موا رمه، الهدف م ل ا مليار د
ش  لسقي  ه  يل هو اكن مو ذينا املاء من سد ا لتايل ا إالشاكليات، و

لرشب لامء الصاحل    ؛مييش 
ش ميكن  نيا، ل الربط  وات فهاذ إالطار د كذ در حتسني الق

دةلينا كذ ل و يل تتوصل ملدينة د   ؛ نطورو إالماكنيات املائية ا
ة  ا،لث ٔثقاب استكشاف دا وهو در  م  در كذ وهذا يشء 

يل امحلد  صبنا  رت وا سبة لتاور ل ل جرسيف،  لمناطق د سبة  ل
سبة لهاذ املناطق ل لتايل ما بقاش عند مشلك    ؛فهيم املاء الاكيف، و

ٔنه  ودر ش كذ نضمنو  ٓخره  سبة لرباكن ٕاىل  ل الربط كذ 
قاسش من ندرة املياه   .م

ل املراجعة وتقوية كذ  ا فالعملية د سيفت حفسنا وانطلق سبة لتا ل
ش وكذ  ل الشبكة يف مدينة مرا البعد املرتبط بتحسني املردودية ود

ناه  يل و يل هو فال ا ذينا املاء من سد ا لرشب، ا لامء الصاحل 
ل  لمنطقة د سبة  ل ة وكذ  ستكشاف ٔثقاب  ىل ا دة   ريك -ززز

لتايل  ٔنه عندمه املاء ماحل يف بعض املناطق، و ٔن صبنا  يل در وهو  ا
ش يمت  رو لو كذ حتلية املياه  لرشب،  لامءاستغال غند الصاحل 

ة غميكن لينا نضمنو ف لتايل هباذ الك ٔن عند  و ٔكرث ترضرا ب ٔن املناطق ا
ٔمر ة هاذ ا ل موا   .إالماكنية د
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ٔمر فقمنا بـ  ىل هاذ ا دة  ٔساسية 3ز ٔمور  ل ا   :د
ل  ٔن فعلنا اليوم احملطة د ل سوس،  ملنطقة د ٔول مرتبط  ٔمر ا ا

ر الكرب  ٔاكد ر وملنطقة  ٔاكد يل يه اليوم تتعطي املاء ملدينة  ى، حتلية املياه ا
زاد  لمنطقة، و سبة  ل ل املاء  لتايل اليوم ما بقاش عند ٕاشاكلية د و
ش متيش كذ  زادت كذ املاء الاكيف  ٔولوز و ل  امحلد  السد د

لمنطقة سبة  ل ة  لفال سبة  ل   .لسقي 
سبة ملدينة  ل لية املياه  ٔعطينا انطالقة لت ٔننا  سبة  ل ٔن  ، الش كذ

ار ال  ار البيضاء، در ا ىل مدينة ا لكمو  بيضاء، وبني قوسني ميل ت
ش ميكن مندو  ار البيضاء اجلنوبية  ار البيضاء الشاملية وا الربط ما بني ا
ن  ل دمحم  الل السد كذ د ٔيب رقراق، من  املاء ابتداء من حوض 

ار البيض ٔي انقطاع يف مدينة ا ٔن ما يوقع  ش نضمنو  ا عبد هللا  اء وطلق
ل  ادي نطلقو  300حتلية املياه د ٔننا  ىل  دة  مليون مرت مكعب، ز

يل  سبة ملدينة الناظور، ا ل لرشق وخصوصا  سبة  ل كذ حتلية املياه 
ىل  حلفاظ  رامج مرتبطة  ىل  دة  ٔسف ما عندهاش فرشة مائية، ز مع ا

سية  ا مح حتس ٔطلق صاد يف الفرشة املائية، وكام تعلمون  سبة لالق ل
ل املواطنات واملواطنني لمامرسات د سبة  ل   .املاء، خصوصا 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لفريق  ٔعطي اللكمة  ر،  ىل جواب السيد الوز ب  يف ٕاطار التعق
  .شرتايك

  .تفضل اليس عبد السالم

شار السيد عبد السالم بلقشور   :املس
سشكرا الس    .يد الرئ

، يف  سبة لنا بتا ل عا  كن مق مك مل  ر، جوا ٔسف، السيد الوز ل
ل  امة د ادي جتاوبو يف ٕاطار اسرتاتيجية  مك  ٔ سناومك  الوقت كنا كن
و لنا اجلواب يف ٕاطار  ىل ٕاشاكلية ندرة املياه، قدم ل احلكومة  و د ا

سبة 3600رشة جوية،  ساقطات مطرية،  لميرت،  السدود، ملهئا ٕاىل  م
ٔكرب ٔمعق من ذ و لنا اكن  يل السؤال د   .ٓخره يف الوقت ا

سائلمك حول ٕاشاكلية املاء يف املغرب وتوضعت اسرتاتيجية سابقا  حنن 
ل اسرتاتيجية املياه  ل 2030-2010د مج الوطين د ل الرب منوذج د ، ا

سائلمك كذ عن 2050- 2020املاء  ىل "،  ٔ لس ا يل " لامء واملناخا ا
سائلمك كذ عن قانون املاء  را،  ٔ سمع عنه  يل مشلول  95.10ال  ا

اوبو  مك كت ٔ ني  ، يف  ذه مشلول بتا ة مشلو وتنف ومراسميه التطبيق
لرشب وثقب هنا وثقب  ىل ٕاشاكلية املاء الصاحل  ساقطات مطرية و ىل 

دا   .لهيه، هذا مؤسف 

ر،   السيد الوز

لس انتوما  ل ا ل املاء ميل كنتو يف املؤسسة د ربمت إالشاكلية د
د العدد  ٔحسن رمبا من وا ٔحسن مين و عي وتتعرفوها  ج صادي و ق
ري  ري شايف و متو جبواب  لني يف هذا الباب، ولكن اليوم ج ل الفا د

اللنا الرٔي العام الوطين   .اكيف لنا بتا ومن 

ر،   السيد الوز
دى به سائل يل اكن  ٔكرب مرشوع ا ٔو مرشوع  مج  ر مك حول 

يل  97املرحوم احلسن الثاين يف  اعرة ا ٔو سد ا دة  عندما دشن سد الو
يل  زيد عن مليار مرت مكعب ا ل ما  عندو فائض سنوي يف لك سنة د
لبحر وما قدرتوش حتولوها لوسط املغرب وما قدرتوش جتيبوها  متيش 

ة وجتيبو  ام ل لر يل غي اك وجتيبوها لهذه املناطق، هذا هو ا ها 
ر  ٓ ل ا ل املاء، مايش إالشاكلية يه الثقوب املائية د ة د ق إالشاكلية احلق

ٔخرى نة و يل ممكن جتف بني ف   .ا
ر،  ليه، السيد الوز جلواب  ٔكرب مما تفضلمت  ل املاء  إالشاكلية د

دا ف خي برية  الت  مك تد ظر م ة ميل  ..صن وال هذه الهندسة احلكوم
لكممت   ، ل هذه املعض ل  ٔ ابت وزارة املاء راه مايش عبثا، ولكن من 
ة؟  ل الفال لرشب وفني هو املاء د ملاء الصاحل  ىل املاء املتعلق  ري 
يل  ٔخرى ا ل جماالت  ه هو املاء د ة؟ وف ل الصنا وفني هو املاء د

ل املرت م ال؟ملاليري د اها بالد مستق يل حمتا   كعب ا
ال القادمة، ما  ٔج ل ا ستزنفو الرثوات املائية د يل ك ل ا ا ج اح

ل هذا الوقت كونو املغول د   .بغيناش 

ر،   السيد الوز
ل املاء  ىل إالشاكلية د ٔمام الضمري  ٔمام هللا و ا مسؤولني  راه اح

ل ري شهرن د ا  لها، راه شف ىل الندرة د ٔشنو  و اجلفاف يف املغرب 
يفاش تعاملنا  يفاش تعامل معها املواطن املغريب و يل اكن عندو و الوقع ا
ا  ٓخره يف املزيانيات واح يل ختلقت والتحوالت لكها ٕاىل  معها والربامج ا

ساقطات املطرية ىل ال السني اليوم كنتلكمو    ..مازالني 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔصا واملعارصةال   .لكمة لفريق ا
  .تفضل اليس حسن

س شار السيد حسن مش   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
مج الوطين  يل تتقوم هبا احلكومة يف جمال تزنيل الرب هوادت ا مثن ا

اه السقي يف الفرتة ما بني  ملاء الرشوب وم ي  2027و 2020لزتويد  ا
ر  ٔطلقه صاحب اجلال يل اكن 2020امل دمحم السادس يف ينا ، وا
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رات مالية بـ  لكف اس يل  115ادي  مج ا رمه، هذا الرب ل ا مليار د
بة الطلب املزتايد  ملاء الرشوب وموا تريوم ٕاىل دمع وتنويع مصادر الزتويد 

مثني   .ىل هاذ املورد ا
ه لتو ٔمهية القصوى  ىل ا ملناسبة، كذ نؤكد  حنو املوارد املائية  و

ٔصبح  ث  ي تعي به احلكومة متام الوعي، ح ٔمر ا ري التقليدية وهو ا
ىل املاء لطلب املزتايد  ابة    .ال من احللول الناجعة لالست

ىل ادي منر  ر،  ٓسفي .. ويف هذا إالطار السيد الوز كمنوذج ٕاقلمي 
يل ة وا ة وندرة املياه اجلوف ش متزي  عرف، ت يل ت نة ا زويده من حق مت   ت

ة  و وات سطحية مف د الق رب وا ٔم ربيع  ىل  د  وا يل ت سد املسرية ا
د    .يلومرت 130ىل طول وا

د تقريبا  مييش  40هاذ إالقلمي تيزتود بوا مليون مرت مكعب، ثلثني 
ل إالقلمي،  لساكنة د مييش  لفوسفاط والثلث  ب الرشيف  ملعامل املك

ٓسفي ت  زويدها من الضفة ومدينة  مت  يل ت رية ا ٔ تعترب يه النقطة ا
ٔخرى، اليشء  ٔقالمي  زويد  مت هبا  ٔن الضفة العليا ت ل السد،  السفىل د

ٓسفي خفض عند وصلو ٕاىل مدينة  د م ب املايئ  ٔنه الصب يل  يل تي   .ا
ٔنه يمت التعجيل  ليمك  يل تنقرتحو  ر، ا ات، السيد الوز مفن بني املقرت

لفوسفاط، وكذ مبح ب الرشيف  طة حتلية املياه اليت سوف ينجزها املك
لامء الصاحل  ب الوطين  التعجيل مبحطة حتلية املياه املربجمة من طرف املك
لها  ن الربجمة د ٔنه اك سمعو ب ٔنه ت ل،  لرشب قطاع املاء يف القريب العا

د ا د الشح ووا ل ىل بعد سنوات، اليوم إالقلمي تيعرف وا لندرة د
  .املياه

ة  د الرضورة مل قى وا ر، البحث العلمي ت ، السيد الوز كذ
ٔسيا  ٔورو و ل املثال  ىل س ولية الرائدة،  ارب ا ىل الت اح  لالنف
رب السقي  نه تطور سالالت زراعية  ٔ يل استطعات  ة ا ٔمراك الالتي و

ىل الطل ىل املوارد املائية مبياه البحر، هذا سيجعلنا خنففو من احلدة  ب 
ٔمن الغذايئ الوطين ل ا   .وكذ الضامن د

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار السيد شكرا   .املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  ب يف هاذ اجلزء    .ٓخر تعق
شار   .تفضل السيد املس

اليل يل الف شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،السيد    الوز
ل التنويه  ٔ ستقاليل نغتمن هذه املناسبة من  ٕاننا يف الفريق 
ىل  رشفون  اللها الوزارة اليت  لهيا احلكومة ومن  ٔقدمت  ملبادرات اليت 
ىل  لطلب  روم التدبري احملمك واملعقلن  دمك ملقاربة  الل اع سيريها، من 

لجوء ٕاىل حت  ليا يف ا زويد املاء، يظهر هذا  اه البحر، وذ هبدف  لية م
ٔقالمي  ر، ٕاضافة ٕاىل ا ٔاكد العديد من املناطق مبياه الرشب والسقي مكدينة 

  .اجلنوبية لبالد
ديدة، مهنا تطور وٕاصالح  ينضاف ٕاىل هذا إالجراء، ٕاجراءات 
رشية، ٕاضافة ٕاىل ٕاجناز السدود  ٔهيل املوارد ال رشيعي والقانوين وت إالطار ال

ئيةالصغر    .ى والتلية وٕانتاج الطاقة الكهر
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
اليلشكرا    .اليس الف

بات ف تبقى من الوقت ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .ٔعطي اللكمة 

ر التجهزي واملاء   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

بات املهمة ىل هذه التعق شارون،   .شكرا، السادة املس
اها ٔ ٓسفي راه طلق سبة  ل ٔن   فقط يف هاذ إالطار بغيت نقول ب

لرشب  ش نضمنو املاء الصاحل  لفوسفاط  ب الرشيف  اليوم مع املك
، راه غتنطلق قريبا لعيون كذ سبة  ل ٓسفي، و سبة    .ل

سرتاتيجية اليت  سبة لالسرتاتيجية راه يه واحضة واكينة يف ٕاطار  ل
سبة لـمت وضعها من ط ل ال امل  رسع يف وثرية  27-20رف  وحنن 

لية املياه وال  سبة لت ل لسدود وال  سبة  ل ٔرض الواقع ال  ىل  تطبيقها 
حلفاظ  سبة ملا هو مرتبط  ل سبة الستعامل املياه املعاجلة، وال كذ  ل

رشيد هنا  الل التعاقدات حول الفرشة، من ب اليت  ىل الفرشة املائية من 
لهيا مؤخرا   .مت االتفاق 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ٓين الرابع موضو د "منر ٕاىل السؤال ا اه البحر واع حمطات حتلية م
ال ونطاق استعامل املياه املعاجلة  خفضة التلكفة يف هذا ا ات م ولوج ك

ة املتو  ادة استعاملها وخريطة املياه اجلوف ملغربوٕا   ".فرة 
عية لتقدمي  ج ة العدا  شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
حامين   .تفضل اليس ا

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

وي وهام،   ال ح القة مب ر احملرتم،   سؤالنا لمك اليوم، السيد الوز
ه  ٔمن، لك ملغربالقة  ٔمن املايئ  اصة، ا   .ٔمن من طبيعة 

رسيع وثرية ٕاجناز حمطات حتلية  سائلمك عن تصور هذه احلكومة ل  
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خفضة التلكفة يف هذا  ات م ولوج ك د  ة واع ا ٔ اه البحر واملياه ا م
ادة  ال، عن تصور الوزارة لتوسيع نطاق استعامل املياه املعاجلة وٕا ا

ملغرب وعن تصور وزارمك استعاملها، عن خر  ة املتوفرة  يطة املياه اجلوف
ة حنو تعبئة  رات املو ة لالس ٔسبق لامء وٕاعطاء  طط الوطين  لتحيني ا

عتيادية ري    .املياه 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار السيد شكرا   .املس

ىل السؤال لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر التجهزي واملاء   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ىل هذا السؤال الهام شار،    .شكرا، السيد املس
ٔمور كام يه،  كونو واحضني مع املغاربة ونقولو ا يف الواقع اليوم تيخصنا 
ي  ة فه ٔنه هنا بالد حبمك التغريات املناخ ة  ق اليوم إالشاكلية احلق

لتايل من الرضو ل ندرة املياه، و ه إالشاكلية د رو ستوا ٔننا ند ري 
ىل ما هو مرتبط بتعبئة  لتايل الرتكزي كذ  ة يف هذا إالطار، و اق س
الل السدود، ولكن يف نفس الوقت السدود التلية  إالماكنيات املائية من 

رو  ادي ند ا  ساوهاش واح ري يف هاذ الثالث السنوات  127ما ن سد 
ىل ه. 2024ٕاىل  2022املق من  دة  ٔننا ولكن ز ٔمر من الرضوري  ذا ا

ري التقليدية لوسائل    .منشيو 
ٔن حتلية املياه اليوم ميكن  ىل حتلية املياه،  ويف هذا إالطار فمت الرتكزي 
ٔن التلكفة  ددة، فهو تيجعل  ٔنه استعامل الطاقات املت ٔن حبمك  نعتربوه ب

ٔنه رجعت يف املتنا ٔقل، وهذا تيجعل  كون  ي  ل حتلية املياه فه ل د ول د
ا اليوم مع  ، ا ا ري دليل هو ا ٔرض الواقع، و ىل  لو  ق د التحق
اوز  لو ت يل املنتوج د ل املاء ا مثن د ٔنه ا ا جعل  ل ا حتلية املياه د

لرشب وال  2.5 لامء الصاحل  لسبة  درمه وهذا تريجع يف املتناول ال 
دا لسقي، وهذا يشء ٕاجيايب  سبة    .ل

ل  10نيا، ٕاذن يف هذا إالطار الهدف عند د هو  ل احملطات د د
ٔننا نوصلو ٕاىل  ٔننا نطلقوها  20حتلية املياه، الهدف  ل حتلية املياه  حمطة د

سطريه من طرف احلكومة2030من هنا ٕاىل  يل مت    .، هذا هو الهدف ا
ٔن عند ٕاشاكل  ة، حصيح  لمياه اجلوف سبة  ل ٔخرى،  ة  ية، من 

خفض سنو بـ  ٔنه ت رشيد  ىل  ي  لتايل من  2لكمت ق ار، و ٔم
ىل هاذ الفرشة املائية،  ٔننا حنافظو  ش  ن  اهد ٔننا نعملو  الرضوري 

رو؟  ادي ند ٔشنو  لتايل    و
د  رو وا ٔشنو يه الفرشة  (Atlas)ادي ند لضبط  ش نعرفو 

ٔشنو هوما  يل عند يف بالد و لهيا املائية ا ٔننا  ش  ة،  إالماكنيات املتا
ة  ف ك ش تغذية الفرشة املائية  رو هاذوك السدود التلية  ادي ند

الل عقد الفرشة  شاريك من  اصطناعية ونعملو كذ يف ٕاطار البعد ال
كون  ش  ٔننا نضمنو  ستعملو املاء  يل مه ت ة والناس ا ٔن الناس الفال

كون معق يل  ستعامل ا د  ل هاذ وا ميومة كذ د ش نضمنو ا لن، 
لرشب لامء الصاحل  سبة  ل   .املياه ايل يه رضورية 

م  ن ما هو مرتبط مبعاجلة املياه العادمة، وهذا يشء  لثا، كذ اك و
ش نوصلو ٕاىل  مج يف هذا إالطار  ر مليون مرت  350دا، وعند 

ا اليوم فقط يف  ىل  مليون مرت مكعب 70مكعب، اح يل هو مطبق  ا
  .ٔرض الواقع
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شارن د السادة املس ٔ ب اللكمة    .يف ٕاطار التعق
شار   .تفضل السيد املس

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ال  اصة، وقد خصص  ة  د من عناية ملك ستف فعال القطاع املايئ 
ٔعطى فهيا توجهيات لاكفة  اصة مبوضوع املاء،  لسات معل  دة  امل 
ٔمهية اليت تندرج يف ٕاطار اسمترارية العناية  ، ويه ا ٔطراف املتد ا
لمغفور  احلسن  لسياسة املائية، اليت اكنت التصورات النرية  ة  امللك

كر وما ٔطلق سياسة السدود يف زمن م ٔساس بناهئا، فقد  زال  الثاين 
ٔهنا عرفت  ىل  رية نعرتف  ٔ ، لكن السنوات ا ٔمان مايئ لبالد مصدر 
ة  اصة بعد اجلهود املبذو لتوسيع الفال ىل الطلب املايئ و بريا  زايدا 
شطة  ٔ ريها من ا ات اخلرضاء يف املدن و رية وتوسع املسا التصد

شة وتطور منط   لامء املصاحب لتحسن مستوى املع ش املسهتلكة 
ات املغرب،  ل  لجفاف يف  وي  املغاربة، يف مقابل اسمترار الطابع الب
راجع  ي  لفرد ا لامء  ىل مؤرش املعدل الوطين  شلك سليب  ر  ٔ وهو ما 

  .شلك خطري
كرس مفهوم  ه احلكومة السابقة  ي استطاعت ف ويف الوقت ا

ة، حنتاج اليوم من ة يف السياسات العموم ة الطاق ا كرس  الن مك  حكوم
وي ودستور  ا مطبوع جبفاف ب ة املائية، مفناخ ا لن مفهوم اسرتاتيجي 
راجع خطري  لفرد يف  لجميع، ومعدالت املاء  يضمن احلق يف املاء 

ٔخرى   .واسهتالكنا يزتايد من سنة 
مك سياسة لضبط  يض من حكوم ر، تق ة املائية، السيد الوز ا الن

رش  يده وسياسة لتعزز ٕانتاج املاء وحسن توزيعه، سهتالك املايئ و
ا كام ييل رامج نقرت رب    :وذ 

قة السهتالك  - ة دق رب مراق سهتالك ورشيده  ضبط 
لمياه، مع ما  ات املهلكة  يد ٕانتاج املنتو خلصوص وتق ة  ات الفالح لقطا
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يئ ر الب ٔ ىل ا جناز دراسات  ٕ ة املستعملني  واملايئ  يفرضه ذ من ٕالزام
؛ ر الفال س  ملشاريع 

اه الصاحلة  - ع استعامل م لمياه وم ستعامالت احلرضية  ضبط 
ريها؛  لرشب يف سقي احلدائق و

ٔمطار لالستعامالت  - اه ا شاء جتهزيات لتعبئة م ٕ ٕالزام املدن 
ٔمطار اليت تغرق فهيا بعض املدن  اصة السقي، مفياه ا احلرضية، و

لية تضيع  يات طورها السا ستفادة هنا من تق ارشة يف البحر وميكن  م
ٔمطار  اه ا رخيية لتعبئة م اتاملغاربة    .اكملسقاة واملطف

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر التجهزي واملاء   :السيد وز
س   .شكرا جزيال السيد الرئ

ش يل شكرا السيد املس لضبط ا ات املهمة ويه  قرتا ىل هاذ  ار 
د  ن وا سبة اك ل ٔوال  يل تنطبقو ال مرتبطة،  دا يف ٕاطار السياسة ا
ىل ما تفضلت به وهو كذ  دة  لوها ز يل رضوري ند النقطة ا

سيل وتنضيعو  يل ت وات ا ل الق من هاذ % 30ٕاىل % 40إالشاكلية د
لتايل كذ من  يل وضعهنا يف ٕاطار املياه، و يل ٕان شاء هللا ا ٔمر ا بني ا

ة املائية ا لن   .سرتاتيجية 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ٓين اخلامس وموضو لسؤال ا نة السدود املائية "ٕاذن منر  حق
  ".ووضعيهتا

حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .رب لتقدمي السؤالاملغ

س.تفضل اليس يوسف   .، تفضل السيد الرئ

شار السيد دمحم يوسف العلوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
نة السدود املغربية ومشلك تدبري ندرة املياه ببالد ٔلمك حول حق   ؟س

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل ابة  ر لٕال لسيد الوز   . السؤالاللكمة 
  

ر التجهزي واملاء   :السيد وز
ىل هاذ السؤال  شار،  س والسيد املس شكرا جزيال، السيد الرئ

  .الهام
لكمت  قة،  ي ٕاشاكلية حق ٔن هاذ إالشاكلية فه ٔنمت تعلمون ب يف الواقع 

يل عند إالماكنية نوصلو لـ  نة السدود ا ل املرت  19ىل حق مليار د
ل الرتاب مكعب، ولكن فالواقع الن  ل هاذ إالشاكلية د ٕاخل فهذا ...ة د

ري،  ك ٔقل  سبة تتكون  ٔنه ال د الوقع سليب وتيجعل  تيكون عندو وا
ي ميكن  سبة حسب بعض املناطق فه ٔن ال لتايل اليوم ميكن نقولو ب و

قة% 30ٔو  %20توصل ٕاىل  نة السدود احلق   .وهذا تيقلل من حق
رس  سمحو يل نقول ليمك   ٔ لجهة و سبة  ل ة إالشاكلية وقعت لينا 

د  ىل وا راسة فهاذ إالطار كنا عوالني  ل الرشق ميل در ا  13د
ستعملو هذاك املاء صبنا  نا  ني ج ل املرت مكعب ومن بعد م مليون د

ل  1.8فقط  ة د ف يل واقع وهو وحىت الك مليون مرت مكعب، إالشاكل ا
)la bathymétrie (يل تدار ف لتايل ا اكنت هاذي مدة ما تدارت، و

يل در   :اليوم ا
ل لك السدود بـ  رو مسح د ٔن ند ش ) la bathymétrie(ٔوال، 

قة يف السدود ن حق لضبط حشال اك   .نعرفو 
ش ميكن لينا خنففو من هاذ  يات  نيا، كذ وضعنا كذ تق

ل الرم ن فهاذ إالطار وزولو شوية د يل اك يل اكينة فهاذ  الضغط ا ا
ٔمه  يل  ن العديد من الرشاكت املتخصصة فهاذ إالطار، ولكن ا ال، اك ا
البية  ٔن  لتايل ميكن نقول لمك ب ري، و ش وهو الوقاية، الوقاية وهو ال
ري  ش ت حول ال مج مع املياه والغا ر ي تيكون فهيا  السدود اجلديدة فه

ش نقلصو من هاذ ٔننا نضمنو  ش  يل  ل ا   .إالشاكلية يف املستق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 
  .تفضل اليس يوسف

شار السيد دمحم يوسف العلوي   :املس
﷽  

ىل جمهودات الوزارة يف  مك وكذا  ىل جوا ر،  شكرك، السيد الوز
  .ري ٕاشاكلية ندرة املياه ببالدجمال تدب

ر،   السيد الوز
ال املغفور  امل  ٔطلقها  لقد شلكت سياسة السدود املائية اليت 
جعة لتعبئة املوارد املائية وتنظمي تدفقات  احلسن الثاين رمحه هللا سياسة 

  .املياه
ود  مثن  حتاد العام ملقاوالت املغرب  ويف هذا إالطار فٕاننا يف 
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داده طبقا ا ي مت ٕا مج املندمج ا لوزارة يف هذا الباب ومثن الرب
ة  عتبار الوضعية الهيدرولوج ذا بعني  ٔ ة،  ة السام لتوجهيات امللك

  .لمملكة
الل وضع  منية العرض املايئ، الس من  ىل رضورة  ملناسبة  ونؤكد 

ل السدود اليت هتد ايل حلل ٕاشاكلية تو ل خمطط معيل واستع د 
الل والية سلفمك يف تزنيل  ٔخر احلاصل  ٓت املائية، تدارك الت ش امل

لامء  ث  2030- 2009إالسرتاتيجية الوطنية  شاء السدود، ح ف خيص ٕا
ٔصل  ا مت بناء  57ٕانه من  بريا مقرت الل الفرتة  9سدا  برية  سدود 

زال  2021ٕاىل  2009املمتدة من    .سدا يف طور إالجناز 15ف ال 

ر،   السيد الوز
ٔن ٔمل  دية ومسؤولية يف العمل، فٕاننا ن   :نظرا ملا نعرفه عنمك من 

ي مل يمت ٕاجنازه يف الوالية السابقة،  - ٔشغال سد واد مدز ا يمت ٕامتام 
وات الري املقرر ربطها  داث ق ٕ ة قامت  خصوصا وٕان وزارة الفال

ات احلكوم ال بني القطا سيق مستق ٔن يمت الت ة حىت تتجنب لسد، و
ٔخر   ؛هذا النوع من الت

ديدة وٕاجناز  - ل تعبئة موارد مائية  ٔ ة من  استكشاف املياه اجلوف
دة اه البحر لتنضاف ٕاىل احملطات املتوا لية م   ؛حمطة لت

ر الري الصغرية واملتوسطة وٕاطالق مرشوع  - منية وعرصنة دوا ابعة  م
ٔ لمناطق املترضرة من  ر اجلفاف بعموم الرتاب التجهزي الهيدروفال 

  ؛الوطين
ملدن واملراكز احلرضية  - كام ندعو ٕاىل حتسني مردودية شبكة التوزيع 

  .مما سميكن من عقلنة استعامل املاء
د  مثن اع ادة استعامل املياه العادمة املعاجلة، فٕاننا  ٕ ٔما مفا يتعلق 

مج وطين   ..ر
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ى الوقتشكرا السيد الرئ  هت   .س، ا

س   . شكرا السيد الرئ
ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر التجهزي واملاء   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ل إالجيايب مع  ات وكذ التفا قرتا ىل  شار،  شكرا، السيد املس
  .ما تقوم به احلكومة

ٔمور ٔ فقط بغيت نضيف جوج ا   :يف هذا إالطار، 
ٔمر ا يل اعطينا ا يل در وا ٔمور ا ٔول وهو مرتبط من بني ا

لها وهو تعلية العديد من السدود وانتوما تتعرفو بيل ميل  ،نطالقة د
اوزو هاذ  ادي ميكن لنا نت لتايل مع تعلية السدود  د و تيكون الوا

ا  كروست"يف سد إالشاكلية، فعند اليوم انطلق دمحم "يف سد  ،"ال 
رصة"، سد "اخلامس تار السويس" ، سد"الق   .يف هاذ العملية "ا

ش  رسعو  ا ت يل تفضليت هبا فاح لنقطة ا سبة  ل ٔنه  نية وهو  نقطة 
ٔكد لمك وهو در جلنة مشرتكة  يل ن يل ميكن ا مكلو هذاك السد، ولكن ا

ٔنه ٔساس  ىل  ة  وحىت مع  ..ما بني وزارة التجهزي واملاء ووزارة الفال
شتغل امل  ٔننا  ٔساس  ىل  ء  لرشب والكهر لامء الصاحل  ب الوطين  ك

ٔن ال  ة يف هذا إالطار،  ٔي ٕاشاكلية مطرو كون  ش ما  د،  كفريق مو
ش يمت استغاللها  ة  وات الفالح كوش الق ٔن يتدار السد وما  يعقل 
ل هاذ  سناو النتاجئ إالجيابية د يل مه ي ة ا لعديد من الفال سبة  ل
سبة لعدد من  ل لرشب  لامء الصاحل  سبة  ل ٔن  السدود، وكذ الش
ش ميكن لنا  ايل  لعامل القروي استع اص  مج  ر واور، ودر  ا

و هاذ إالشاكليات   .نوا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ٓين السادس وموضو لسؤال ا ٓن  ىل "منر ا ٔمطار  ٔخر ا ٔثري ت ت
  ".توفري العرض املايئ

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

  .تفضل اليس شهيد

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
صادي ق لتمنية  ٔساسية  ة ولها تعترب املنظومة املائية ببالد ركزية 

نا، السيد  يئ، وال ميك متعي والب ىل التوازن ا ٔيضا يف احلفاظ  ٔمهيهتا 
ٓن،  ستقالل حىت ا ذ  لمغرب م ة  لسياسة العموم ر، ٕاال التنويه  الوز
ىل بناء السدود وتعبئة الرصيد املايئ السطحي واجلويف  واليت راهنت 

  .وحسن تدبريه
ٔن هناك تقارر دولية ووطنية  ملغرب ٕاال  زايد العجز املايئ  ىل  تؤكد 

ساقطات املطرية  راجع ال رية، بفعل  ٔ الل السنوات ا شلك مقلق 
ٔو الصناعي،  ىل املاء سواء لالستعامل الفال  زايد الطلب  وبفعل 
صادية من  ق شلكه التمنية  لرشب، الناجت عن ما  كذ املاء الصاحل 

ىل املا زايد الطلب  ت يف    .ءحتد
الل  ساقطات  ٔخرا واحضا يف ال الل هذه السنة اليت عرفت ت و
ة بعض املناطق  ٔزمة يف العرض املايئ ومعا ٔ احلديث عن  ٔوىل بد ٔشهر ا ا
ىل  شلك دوري  لجوء ٕاىل انقطاع املاء  ٔ احلديث عن ا من ندرة املياه، وبد

ملدن ٔو  لعامل القروي  ية، سواء    .بعض التجمعات السك
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ٔ لرٔي العام عن وضعية من  ر، التوضيح  مك، السيد الوز ، نود م
ة ندرة املاء؟ ة ملوا ، وما يه احللول املوضو   العرض املايئ ببالد

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ر التجهزي واملاء   :السيد وز
سشكرا جزيال   . السيد الرئ

ىل هذا السؤال الهام شار    .شكرا السيد املس
رسيع  ي تقوم ب ٔوال فه سبة لهاذ إالشاكلية فاليوم الوزارة،  ل يف الواقع 

ي مت وضعه سنة  مج ا مج  2020وثرية الرب ر ة،  ة سام بتوجهيات ملك
ق 20-27 لرشب وماء السقي، ويف هذا إالطار ف ملاء الصاحل  وم اخلاص 

رسيع وثرية ٕاجناز السدود الكربى   .ب
اص  مج  ر ، وضعنا يف هاذ إالطار كذ  ٔخرى كذ ة  من 
كون  ادي  ادي تنطلق هذه السنة، و يل  لسدود الصغرى والتلية ا

د الوقع ٕاجيايب  129عند  كون عنده وا ادي  يل  سد تيل وصغري ا
لامش  سبة كذ  ل لساكنة القروية و سبة  سبة حملاربة ٕاشاكلية ل ل ية و

ت يف بعض املناطق ضا   .كذ الف
ىل  لكمت  ل حتلية املياه و م د مج  ر ا  ٔطلق ٔخرى، ف ة  من 
يل انطلقت مؤخرا،  ا ا هنا ا د من ب ستف ادي  يل  العديد من املدن ا
د، عند كذ مدينة العيون، مدينة سيدي  ستف يل يه اليوم  ر ا ٔاكد

ل ٕاف ين، عند طرفاية وعند كذ مدينة الناظور واملدينة كذ د
ادي  يل  لفوسفاط كذ ا ب الرشيف  ٔصفر مع املك ٓسفي واجلرف ا
يل يه يف طور  لية، ا يل يه سا ٔخرى ا ىل مدن  دة  زيد يوسع، وز
دة  ل الصورة، ز هنا ميكن السعيدية وكذ املدينة د يل من ب راسة، ا ا
يل مت ٕاطالق كذ العمل  ار البيضاء ا ل ا ري د ىل املرشوع الك لطبع 

  .يف هذا إالطار
ىل استعامل املياه  لعمل  اصة  ٔننا وضعنا كذ سياسة  لثا، 
ٔساس  ىل  ن تصور  ٔن اليوم اك ال ميكن يل نقول لمك ب ة، ويف هذا ا اجلوف

صاصات يف جم خ عددة  وية م كون رشاكت  ء، ٔنه  ال املاء والكهر
ٓخر السنة،  الل هاذ السنة ٕاىل  ادي تعرف مهنم، ٕان شاء هللا،  يل  ا
رية  ٔن إالشاكلية الك ارفني ب ٔنمت  ٔن  شمل كذ العامل القروي،  ادي  و
اوزش  سبة لتطهري السائل فالعامل القروي ما ت ل ٔن  ة وهو  يل مطرو ا

يل عندها هاذ إالم% 10 ل القرى ا ٔمر فهذا د لتايل هباذ ا اكنية، و
ل تطهري السائل وهذا  ل توسيع هاذ الشبكة د غتعطا إالماكنية د

ح جمال لتقوية كذ العمل مبعاجلة املياه العادمة   .غيف
ٔن وبغيت نقول ٔو ب ط اليوم  سبة املدن الكربى حبال د الر ل ٔوال،   ،

س  ال ار البيضاء ف دا ا ة وال تطوان و ات اخلرضاء وال طن لمسا بة 
سبة  ستعمل املاء ) les golfs(ل ش ت ي ما بقا ش كذ فه ومرا

ن  ٔن اك دة  سبة لبعض املدن حبال و ل لرشب وتوقف وحىت  الصاحل 
  .ندرة املياه

ل بالد  ىل لك املدن د زيدو نوسعو  ا بغينا  ٔخرى، فاح ة  من 
متش ٔساسا ما  ٔنه هاذ املاء مييش  ل املاء الصاحل  ش  ستغالل د

  ..لرشب

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب؟   هل من تعق
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ا  ي يطمنئ ش ىل هاذ اجلواب ا ر،  شكرمك، السيد الوز ٔن  لينا 
ٔن حنمد هللا يف هذ ٔيضا  لينا  ٔمرن اثننيما، و ىل    :ا الب 

ث  ، ح ل لبالد حها هللا عز و ٔول هو هذه الهبة الطبيعية اليت م ا
زاع ٕاقلميي  ٔي  شلك  لية وال  ة دا ٔن موارد املائية السطحية مهنا واجلوف

ٔخرى ٔن يف بعض املناطق ا   .حممتل كام هو الش
ٔولو  ٔعطت  ات القرن املايض  ذ ست و م برية نيا، سياسة ا ية 

ة  ر، ملوا ، ولكن ال زلنا مطالبني، السيد الوز ٔمن املايئ ببالد ل
رب السنوات لمكيات  راجع مطرد  ، هناك  ظر ت الكربى اليت ت د الت
ساقطات املطرية، هناك طلب مزتايد صناعي فال ورشي  وانتظام ال

لفرش بري    .املائية اتىل املاء واستزناف 
ٔيضا ٕاشاك ٔيضا ضعف هناك  ال، هناك  ٔو نة السدود املمتلئة  ل حق

لتوسع  ة اليت حتتاج  يف شبكة الري الفال والتجهزيات الهيدرو فالح
بري ٕالماكنياتنا املائية، وهذا ما حيتاج ٕاىل  ىل العموم هدر  ولصيانة، هناك 
ديدة وسدود تلية وصغرى وتطور  رية كربى لبناء سدود  جمهودات اس

يا ر، ولحكومة لتزنيل تق ت السقي لرتشيد املاء، واللكمة لمك، السيد الوز
ة الندرة يف بعض املناطق اليت تعاين  ىل موا ة قادرة  سياسية معوم
ٔمن  ري وتنويع املوارد املائية وحتسني العرض املايئ لضامن ا اخلصاص الك

لمغرب   .املايئ 
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا    .السيد املس

و يف  ب، ميكن ليمك تعق لتعق صصة  فذمت احلصة ا ر، اس السيد الوز
ٔسئ ٓيت من ا   .ا

ه  ٔم الربيع"ٕاذن منر ٕاىل السؤال السابع وموضو هنر    ".الوضعية املزرية 
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ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 
سط السؤال   .ل

لتفضل اليس عبد االٕ    . لف

ل شار السيد عبد إال لف   :املس
س،   شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ه احلكويم الرايم ٕاىل احلفاظ  اما مع التو س لامء وا ة  ة املل ٔمام احلا
ٔو  لرشب  ىل الرثوة املائية وحتسني ورشيد استعاملها، سواء ف يتعلق 

ٔم الربيع  ٔن وضعية هنر  هنر ال السقي، ٕاال  اه ا الاكرثية واملمتث يف تلوث م
ه ىش مع هذا التو   .ي

ر،   السيد الوز
لهنوض بوضعية هنر  ذة من طرف وزارمك  سائلمك عن إالجراءات املت

  ٔم الربيع؟
  .شكراو 

س اجللسة   :السيد رئ
شار السيد شكرا   .املس

ىل السؤال لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر التجهزي وامل   :اءالسيد وز
س   .شكرا جزيال السيد الرئ

ىل هاذ السؤال، يف الواقع هاذ السؤال ميكن  شار  شكرا السيد املس
د القمية  سبة لينا، واحلكومة والوزارة تعطيه وا ل ٔسايس  ٔنه سؤال  نعتربو 
ي مايش يف  ٔم الربيع فه ل  ٔن الوضعية د ٔن حصيح  الش؟  اصة، 

اء ف كونو رص ٔن وضعية معقدة ن  املستوى املطلوب،  ا،  ل بي ة د
ٔم الربيع فهو اليوم عند  ل  هنر د ٔنه هاذ ا يل جعلت  دة عوامل ا
يل يه  ل التلوث ا ة، ال إالشاكلية د يل يه مطرو برية ا ٕاشاكلية 
يل  ن العديد من الرتاب متا ا ٔنه اك ل  ة وال إالشاكلية كذ د مطرو

ش تتعط لتايل ما بقا ن ٕاشاكلية وقف، و اد اك دة، و ل الز ي إالماكنية د
هنر ل هاذ ا لمعاجلة د سبة  ل ة  يل يه مطرو   .ٔخرى ا

اولنا  يل تنقومو بيه وهو  ا ا ٔن اليوم اح يل ميكن يل نقول ليمك ب ٕاذن ا
ل  ٔنه بغينا  ة  لت العديد من املنتخبني يف املنطقة وصلنا لن ٔن استق

يل تدار  ٔننا جنيو ذري حبال ا لتايل الفكرة وهو  ٔيب رقراق، و سبة  ل
ٔبعاد لكها  ٔنه ا يل غيجعل  ل احلل ا يل تعطينا إالماكنية د رو دراسة ا ند
ن ما هو كذ  ، اك كولو يئ وٕا ن ما هو ب عتبار، اك ذ بعني  تؤ
ل  ة د ف لك ٔسايس  ن كذ ما هو  لمنطقة، واك سبة  ل منوي 

لشتغال يف    .املستق
ش حناولو نقللو ولكن هنرض معمك  ٓنية  ا در بعض التدابري اليوم  اح

ا بغينا  لو، ولكن اليوم اح ٔن اكن رضوري نتد ة  ف ك ة هذا در  برصا
لك ستافد مهنا املنطقة  يل  كون هيلكي وا يل  د احلل ا   .جنيو بوا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر السيد شكرا   .الوز

ب، تفضل اليس عبد إالاللك   .مة يف ٕاطار التعق

شار السيد  لاملس   :عبد إال لف
ر،   السيد الوز

رتبط مبورد  ي  ىل مضمون سؤالنا، ا لمك إالجيايب  ىل تفا شكرمك 
ٔم  ى ساكنة لك املدن والقرى اليت خيرتقها هنر  م حيظى مباكنة هامة  مايئ 

طقة داك الرتباطها  اصة م داث وواقع الربيع و ٔ رب  رهتا  الوثيق بذا
رخي بالد   .رخيية كربى بصمت 

اة ومورد  ن ح هنر يعترب رش ور التارخيي فهذا ا ٕالضافة ٕاىل هذا ا و
خنراط  مة، وجب  ة  كولوج ت ٕا مايئ وموقعا طبيعيا حيفظ تواز
رية  ٔ ٔسف السنوات ا ىل خمزونه املايئ، مع ا افظة  لم شلك جامعي 
هنا بني ما هو  ة جراء عوامل تتقاطع ف ب كولوج ت إال لت التواز اخ
هنر يف ظل اسمترار مقذوفات املياه  ث تغريت معامل ا رشي وطبيعي، ح
، مما  العادمة خترتق جوفه دون معاجلة وتلوث الفضاءات الطبيعية احملاذية 

لجراثمي شارا واسعا  ة من النقاط تعرف ان واملواد  ٔصبحت معه مجمو
اورة  ت يؤرق الساكنة ا ي  شار حرشات اكلبعوض، ا اخلطرية وان

ن  يل  ة سيدي  ىل رٔسها ساكنة جام ٔزمورلهنر، و رة    .محدوش دا

ر،   السيد الوز
ٔمهية  لغ ا ٔمرا  ٔحضى  ٔم الربيع  لهنوض بوضعية هنر  ل  ل العا ٕان التد

ي حيمت اصة يف الوقت الراهن، ا ىل  ويفرض نفسه  لينا مجيعا احلفاظ 
ته ومن  شلك جامعي ومشرتك، لك من  روتنا املائية وحسن استغاللها 
ىل هذا املورد املايئ يتطلب  موقعه ومسؤوليته، ولٕالشارة فٕان احلفاظ 

هنم لني ف ب ود مشرتكة بني خمتلف املتد القطاع الويص  :تضافر 
اذاهتا ا ات الرتابية اليت مير مب اوز وامجلا ان الوقت ليك نت ث  هنر، ح
ٔجرٔة خول يف ا شخيص وا   .مر ال

ل جلنة حملية تضم خمتلف املعنيني القرتاح  ، شك ٔن يمت  نقرتح 
لول معلية، يمت تزنيلها لتدارك ما ميكن تداركه وجتاوز لك املشالك اليت 

لول مل  هنر، مبا يف ذ ٕاجياد  اه ا سيابية م ىل جودة وا شلك املياه تؤر 
  .العادمة

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار السيد شكرا   .املس
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ر؟  ب السيد الوز   هل من تعق
  .تفضلو

ر التجهزي واملاء   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
لو مع الوزارات املعنية شتا ا ت ٔن اح ٔكد لمك ب ٔوال، بغيت ن وزارة : ف

لية، وزارة الفال ا ت ا ة والتمنية املستدامة واملياه والغا ة، وزارة الب
ذري، ٕان شاء هللا،  كون  يل  د احلل ا ش ميكن لنا نلقاو وا ٓخره،  ٕاىل 
شارن واملنتخبني  ٔننا جنلسو كذ مع املس ن  ا مستعد يف املنطقة، واح
ٔن لول،  راسة ونلقاو  ل ا لهيم النتاجئ د ٔننا نعرضو  ش   يف املنطقة 

ه امجليع،  ل ٕاال ٕاىل سامه ف كونو واحضني، ما ميكن  يت ش  ٔمر،  هاذ ا
شاريك  يل هو مشويل ويف نفس الوقت  ا بغينا منشيو هباذ املنطق ا واح

ة املرجوة لن   .ش، ٕان شاء هللا، نوصلو 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  عيةوضع "منر ٕاىل السؤال الثامن وموضو ج ٔعامل    ".ية مؤسسة ا
لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .ملغرب لتقدمي السؤال
س   .تفضل السيد الرئ

لطيف مستقمي شار السيد عبد ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
عية بوزارة التجهزي واملاء ج ٔعامل  والنقل  حول وضعية مؤسسة ا

رو  سائلمك السيد الوز دماهتا  ك وتدين  س لو   .ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س السيد شكرا   .الرئ

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ر التجهزي واملاء   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ىل هاذ السؤال شار    .شكرا السيد املس
ٔعامل  ا بقانون، ويف فكام تعلمون اليوم مؤسسة ا دا عية مت ٕا ج

لس إالداري بعد املصادقة  ل ا ات د ج هذا إالطار فمت العديد من 
ل  لموظفني د عية املقدمة  ج ٔعامل  ل حتسني ا ٔ ىل القانون من 
ل تطور هذه  ٔ الوزارة، وكذ اكنت هنا العديد من القرارات من 

رٔس ٕان شاء هللا ٔ ٔعامل وس ش ا لس إالداري  ل ا ع د ٔسابيع اج  بعد 
ل  لموظفني د سبة  ل عية  ج ٔعامل  زيدو نطورو، ٕان شاء هللا، ا

  .الوزارة
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر شكرا السيد   .الوز

لطيف ب تفضل اليس عبد ا   .يف ٕاطار التعق

لطيف مستقمي شار السيد عبد ا   :املس
ر، ٔننا خنالفمك الرؤية شكرا، السيد الوز ات، رمغ    .ىل هذه التوضي

ٔن هناك ٕاشاكالت قدمية  ر،  ذمتوه، السيد الوز ٔ ل  هذا ٕارث ثق
يل مرت فهيا املؤسسة سبة لهذه املؤسسة ميل اكنت مجعية والظروف ا   .ل

ري مؤخرا عرفت  ر،  عية، السيد الوز ج ٔعامل  ل ا املؤسسة د
بري ف خي ل املنخرطنيهناك ارتفاع  ات د طا ق   .ص 

متس  ٔ ر،  ٔشياء السلبية، السيد الوز سرتسل يف هذا ا ل ما  مك ق م
ٔعضاء  د اليوم درايس ميكن تدعيو  مجيع  ام بوا دا هو الق ا وا ش
متثيلية  د ا ه وكون حضور فعيل بوا ة والتوج ل جملس املراق لجنة د ا

ه مجيع هذه يل تدارسو ف ٔدت ٕاىل تدين  نقابية، ا يل  ة وا املشالك املطرو
ل املؤسسة   .اخلدمات د

ر،   السيد الوز
ٔن تنفجر  ٔن الوضعية اكنت قاب قوسني  مك رسا ٕاذا قلت لمك  ٔخف ال 
لسمعة اليت حتظون هبا من طرف  ىل رٔس هذه الوزارة، نظرا  لوال جميئمك 

يل اكينة، السيد ال ب املشالك ا ري من  ر، فهذه مجيع املنخرطني،  وز
ل  ادية، فاكنت كتعطى قفة د ٔ ذ قرارات  ٔ ٔت ت املؤسسة مؤخرا بد
خول املدريس، اكنت  ل ا دة د انة رمضان اكنت تعطى مسا رمضان، ٕا

د املولود  ل ازد ة د درمه، اكنت  1500تقلصات لـ  2500كتعطى م
س اجل ل الرئ ذفها، والعبقرية د وية مت  ديد هناك ماكتب ٕاقلميية و

اءتنا مبا  هيا؟  ة ٕا ا قة يف  يل هل حنن يف احلق د اخلدمة ا ٔتنا بوا فا
د  ل رمضان وح د لو القفة د د ح ، والوا لبااكلور غ  لكوش سمى 
يل كرتجع   ٔمني التمكييل ا انة املدرسية وخفضنا من مردود الت لو إال

غ يف ٔ الكوش ٔمني وكنجيب لو  ل الت   . هذه الوضعية الراهنةالرشكة د
ة  ل جملس املراق ٔج ال وت ا ال  ر، تد مك، السيد الوز نلمتس م

ام بيوم درايس ابة ملطلبنا يف الق ست ه و   .والتوج
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

11 

ريل 12( 1443 رمضان 10 ٔ 2022( 

ر التجهزي واملاء   :السيد وز
سشكرا السيد الر    .ئ

قرتاح ىل هذا  شار،    .شكرا، السيد املس
ٔننا ما ميكن لنا ٕاال حنسنو  ٔكد لمك وهو  يل ميكن يل ن ٔ يف الواقع ا

يل ه لموظفني ا ة  عية املو ج خرطني يف هذه و اخلدمات  ما م
د كذ يعرف ٔ املؤسسة، ون يل الوا ن كذ ٕاجيابيات ا ٔن اك كد كذ 

ٔننا يف ال ٔن املواطنني هبا حبمك  شارن من الرضوري  لس املس ربملان ومب
ش يف املايض  يل ما اكن زادت ا يل يه  هودات املبذو وا يعرفو كذ ا

يل تعطى  ة السكن ا ة، حتمل لكي  30.000حبال م ة جزاف ف ك درمه 
دود  ٔقل من  %4.2لسعر الفائدة يف  ل  لسكن د سبة   100.000ل

مع د ل درمه، وا لسكن د سبة  ل دة  250.000ل نقطتني  درمه، ز
يل تتوصل لـ  عية ا ح قروض اج درمه ويمت  30.000ىل كذ م

ٔقصاها  ل  36السداد مبدة  ل التعزية د ة د اد م درمه  10.000شهر، و
ٓخره   .ٕاىل 

ٔننا نطورو هاذ  لنا وهو  ا معلوم الهدف د ٔنه اليوم اح ن وهو  يل اك ا
ٔن هاذ املؤسسة اخلدما ٔنتوما تتعرفو، ب ٔنه و شارية،  ة  ف ك روها  ت وند

يل  ت ا هنا معلوم النقا ٔطراف املعنية ومن ب ن فهيا مجيع ا ي اك قانو فه
ٔسايس يف التدبري، وٕان شاء هللا، ما ميكن لنا ٕاال نوصلو  عندها دور 

ة املرجوة   .لن
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رشكرا السيد ال   .وز

ه  ري يف قطاع التجهزي واملاء، موضو ٔ ٓن ٕاىل السؤال التاسع وا منر ا
لرشب يف " ملاء الصاحل  مج املندمج لزتويد العامل القروي  مسامهة الرب

صادية شطة السوسيو اق ٔ   ".منية ا
ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 

سط السؤال   .ل
  .كامل تفضل اليس

ك ٓيت م شار السيد كامل    :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ملاء  مج املندمج لزتويد العامل القروي  سائلمك عن نتاجئ مسامهة الرب
صادية شطة السوسيو إالق ٔ منية ا لرشب يف    .الصاحل 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل  ابة  ر لٕال لسيد الوز   .السؤالاللكمة 

ر التجهزي واملاء   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
ل لقضية د سبة  ال ة .. ف يل تبذل بتوجهيات ملك هود ا ٔنمت عرفمت ا

لعامل  سبة  ل لرشب  ملاء الصاحل  ىل الزتويد  ل العمل  ٔ ة من  سام
ٔن اليوم فوطنيا وصلنا لوا ارفني ب ٔنمت  ل القروي، و سبة د % 98د ال

د  لشبكة وا لربط  سبة  ل نا  ل ساكنة العامل القروي % 40وٕاىل ج د
ىل الساكنة لعدة  د ٕاجيايب  د الوقع  يل تيوصلها املاء، هذا اكن عنده وا ا

  :اعتبارات
ساء  ل سبة  ل يل اكن تيطلب  ية ا ٔنه معلوم ملدة زم ٔوال، هذا جعل 

ٔهنم ميش  يات ب لف سبة  ل ٔو ما بقاش ٕاىل اكن و يو جييبو املاء فهو تقل 
يات يف العامل القروي  متدرس الف ال  ح ا عندمه الربط املبارش، وهذا ف
شطة  ٔ ىل كذ الوصول ٕاىل  دة  م، ز د التحسن  ه وا يل وقع ف ا
مة،  يل يه  ٔخرى ا ٔمور  صادية يف هاذيك املناطق وكذ تدارت  اق

لصيان سبة  ل ٔن  شاريك يف هذا إالطار تدارت وهو  لبعد ال سبة  ل ة و
ش ميكن  ل القرى،  دمو فهيا الشباب د يل تي كذ مقاوالت صغرية ا
لامء  ب الوطين  هلم كذ يقومو هباذ الواجب يف ٕاطار رشاكة مع املك

ء لرشب والكهر   .الصاحل 
ست 9200واليوم عند  يل ت  فد من هاذ اخلدمات املقدمةاارس ا

مج ٕاىل  ني بدا هذا الرب ال، ومت كذ ابتداء م شتغل يف هذا ا يل  وا
لق  صب شغل  4000مقاو صغرية واملسامهة يف توفري  850اليوم  م

ىل استقرار  لطبع،  دة  ٔنه، ز ني ب ل دامئ، وهذا تي الساكنة يف د
كون عنده العديد من إالجيابيات  سبة املنطقة، وهذا ما ميكن  ٕاال  ل

  .لبالد
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب؟   هل من تعق
شار   .تفضلوا السيد املس

ك ٓيت م شار السيد كامل    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
زخر  لموارد املائية، اليت  ه يف ٕاقرار التدبري املستدام  املوضوع  راهن

زويد ا ٔمني  ل ضامن هبا بالد لت ٔ ملاء الرشوب، من  لساكنة القروية 
ايل، فٕاننا نؤكد  ٔمن الغذايئ وا ق ا بقاهئا واستقرارها ومسامههتا يف حتق
سبات اليت  ملك ٔننا معزتون  ىل  ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل دا
صادية يف املناطق القروية،  مج يف جمال التمنية السوسيو اق حققها هذا الرب
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من ظروف الهشاشة اليت الزلت قامئة يف العامل القروي، واليت تبقى  لرمغ
ٔن نضيف حملارهتا  ، جيب  نا مجيعا، حكومة ورملا ت اليت توا د د الت ٔ

دو املشرتك   .عتبارها 
ربت عهنا املؤرشات الرمقية اليت  ال  سبات احملققة يف هذا ا ٕان املك

ا واليت ترت ٔمام رسدها  ي بذلته تفضلمت  ري ا س هود  لفعل ا مج 
ىل رضورة مواص هذا  مج،  نؤكد  احلكومة يف ٕاجناز هذا الرب

سبة  ٔفق تعممي ٕايصال املاء الرشوب ب هود يف  ٔننا نعي %100ا ، مع العمل 
ه هذا التعممي من ٕاشاكالت  راهات املرتبطة بتدبري الندرة وما يطر دا إال ج

ل املياه العادمة اليت يمت مرتبطة بضعف ا لعامل القروي وم لتطهري السائل 
ارشة يف الطبيعة   .ترصيفها م

مج الستدراك  ر ىل وضع  يف هذا إالطار، ندعو احلكومة ٕاىل العمل 
ظومة التطهري  الل ٕاجناز م ل يف جمال التطهري السائل من  ري املس ٔ الت

ظو  ٔهيل م ادة ت ملاء املوازية ملنظومة التعممي وٕا زويد العامل القروي  مات 
ت املتعلقة  د ة الت ىل رضورة موا ل الفريق  ن دا الرشوب، مؤكد

ٔسس م  ىل  ٔمن املايئ  ق ا ،  بتحق منية قروية شام ينة ومستدامة وٕاقرار 
ىل د    :الع

ل  - ٔ رمس لك سنة من  رسيع وثرية ٕاجناز السدود الصغرى  رضورة 
ٔمطار  اه ا عاب م ٔسف الزالت تضيع اس ا، ل دم انتظا ىل قلهتا و

لعامل القروي  ات من املاء الرشوب  برية مهنا لتلبية احلاج مكيات 
 املائية؛ اتوتغذية الفرش

اه الرشب؛ - ٔهيل حمطات معاجلة م ىل ت   العمل 
لامء؛ - صدة  ات املق ولوج دام التك ف الست لجوء املك  ا
ريا الرشوع يف مواص ٕاجناز حمط - ٔ اه البحر لك جرٔةو   .ات حتلية م

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر التجهزي واملاء   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
ل السدود التلية، فٕاننا  مج د لرب سبة  ل ٔن  ٔكد لمك ب ٔ فقط بغيت ن

ادي بغينا  ة  لتايل لك  ة يف ٕاطار رشاكة مع اجلهات، و ف ك روها  ند
ه  يل بغينا ننخرطو ف ستافد من السدود التلية، وهذا هو البعد اجلديد ا
ٔنه يتدار انطالقا من  ط  كوش معل فقط من املركز من الر ٔنه ما  ٔي 

ة واجلهات ورؤساء اجلهات والن ات ومعرفة إالشاكليات املطرو اس احلاج
سبة  ل ٔكرث  ظرون  يل يف اجلهات هوما عندمه ٕاماكنيات ملعرفة ما ي ا

  .لساكنة
لتطهري السائل فكام قلت  انب املرتبط  ل سبة  ل النقطة الثانية 
ادي  يل  ال ا صاصات يف هذا ا خ عددة  ىل وضع رشاكت م شتغل  ف

ارض  ىل الصعيد اجلهوي، ٕاذن البعد اجلهوي دامئا  ش ميكن لنا تدر 
ٔفق املتوسط ٕان مل نقل البعيد   .نوصلو لهذا التعممي ٕان شاء هللا يف ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل ٕاسهاممك القمي يف هذه  شكرمك  ىل ردمك، كام  ر  شكرا، السيد الوز

  .اجللسة
ك حول  س لو ة لقطاع النقل وا ٔسئ املو قل ٕاىل ا ٔثري "ون ت

ٔسعار احمل نيي قطاع النقلارتفاع  ىل  دة "روقات  ، واليت جتمعها و
  .املوضوع

ه  ملغرب وموضو لشغالني  حتاد العام  والبداية مع سؤال فريق 
نيي قطاع النقل" ىل  ٔسعار احملروقات وتداعياته    ".ارتفاع 

لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
سط السؤال   .ملغرب ل

ٔستاذة هناء   .تفضيل ا

ري ن  شارة السيدة هناء    :املس
ام هبا  ر، عن إالجراءات والتدابري اليت تنوون الق سائلمك، السيد الوز
د صعبة جراء  ن يعانون من وضعية  نيي قطاع النقل الطريق، وا مع 

ٔسعار احملروقات ة يف  ات الصاروخ   .رتفا
ر   .شكرا السيد الوز

س   :اجللسة السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ه  ٓين الثاين موضو ه ملهنيي قطاع النقل"السؤال ا مع املو   ".ا
ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لتقدمي السؤال
  .تفضل اليس كامل

شار    :السيد كامل صربياملس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارن،ٕاخويت ٕاخواين    املس
ر،   السيد الوز

صادية  صادية وحتوالت اق د تطورات اق يعرف وا ٔنه العامل  اللك يعمل ب
يل اكن عندو  ل مثن احملروقات وا رتفاع املهول د لهيا  يل نتج  مة، ا

ل النقل ىل القطاع د نعاكس سليب  د    .وا
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لت مع هذا املش ٔن احلكومة تفا لك هذا، يف هذا إالطار، فعال 
م، ففي هذا إالطار، السيد  د  يل هو  مع مادي ا د ا وخصصت وا

مع؟ ر هذا ا ٔ ر، ما يه حصي و   الوز
وما يه التدابري وإالجراءات الالزمة اليت تعزتم وزارمك اختاذها من 

ىل قطاع النقل؟ ل معاجلة مشولية لتداعيات ارتفاع سعر احملروقات  ٔ  
  .وشكرا

س اجللس   :ةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ٓين الثالث وموضو مشالك النقل الطريق ببالد يف ظل "السؤال ا
ٔمثنة احملروقات   ".ارتفاع 

حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .املغرب لتقدمي السؤال

  .تفضل اليس عبد إال

شار السيد عبد إال حفظي   :املس
ٔمثان سائلمك، ا ر، عن قضا النقل الطريق يف ظل ارتفاع  لسيد الوز

  .النقل

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ٓين الرابع موضو ٔسعار "السؤال ا نيي النقل يف ظل ارتفاع  وضعية 
  ".احملروقات

ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤاللشغل لتقدمي 

لهين الكرش شار السيد    :املس
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن، ٔخوات املس   إالخوة وا
د من التداعيات  ل السؤال هو حول إالجراءات املقرر اختاذها 

ىل قطاع النقل الطريق ٔسعار احملروقات    .السلبية الرتفاع 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

قل ٕاىل  ه ن ٓين اخلامس موضو ذة ملعاجلة "السؤال ا إالجراءات املت
نيي النقل ىل  ٔزمة اليت يعرفها قطاع النقل ببالد وتفادي انعاكساهتا    ".ا

لشغل  حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

  .اليس زري تفضل
  

ن زري شار السيد عز ا   :املس
سشكرا ا   .لسيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔزمة اليت يعرفها قطاع النقل  ذة ملعاجلة ا ما يه إالجراءات املت
ٔسعار احملروقات وتفادي انعاكساهتا السلبية  رتفاع املهول  ، بفعل  ببالد

نيي قطاع النقل؟   ىل 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ٓين السادس موضو ٔثري"السؤال ا ىل ت ٔسعار احملروقات   ارتفاع 
  ".قطاع النقل

شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارن،   ٕاخواين املس
شارات،   ٔخوايت املس

ال ات ترضرا  ٔكرث القطا ٔسعار يعترب قطاع النقل من  رتفاع املهول 
عية ج ات  االت والف يق ا ىل غرار    .احملروقات، وذ 

ذة  ر احملرتم، حول تدابري احلكومة املت سائلمك، السيد الوز ليه  و
  .ملعاجلة هذه الوضعية

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه  ٓين السابع موضو ٔمثنة النقل"السؤال ا سة  ٔسعار  مقا الطريق و
  ".احملروقات

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

  .تفضل اليس عبد القادر

ل شار السيد عبد القادر الك   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

يل تتعزمو الق ساءلمك حول املرشوع ا ٔمثنة ت سة  ام به ف يتعلق مبقا
نعاكس  ٔشنو هو  ٔسعار احملروقات، بغينا نعرفو  ٔو نقل البضائع مع  النقل 

ىل املواطن؟ ل هاذ املرشوع    د
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س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔسئ  ىل ا ابة  ك لٕال س لو ر النقل ا لسيد وز ٓن  اللكمة ا
ٔس ٔثري ارتفاع  نيي قطاع النقلاملتعلقة بت ىل    .عار احملروقات 

ر   .تفضلو السيد الوز

ك س لو ر النقل وا   :السيد دمحم عبد اجلليل، وز
﷽  

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ارك سعيد   .ٔوال، رمضان م

ٔشكر السيدات والسادة ٔن  رجمة هذا  ٔود يف البداية  ىل  شارن  املس
ٔمهية اليت حيظى هبا قطاع  ورة الربيعية، وذ ل تاح هذه ا املوضوع يف اف

صادية يف البالد ويف حرية املواطنني ق عية و ج   .النقل يف التمنية 
و  ن مسؤولية ا ر  ٔذ ٔن  ، امسحوا يل  ٔسئ ىل ا ب  ٔج ٔن  ل  ق

  :ف ييل يف قطاع النقل ميكن تلخيصها
وفرة  دمات النقل م كون  ٔن  ىل  و  ٔوال، السهر من طرف ا

ات املواطنني؛ ستجيب حلاج ة ومسمترة حىت  نو   وم
ستجيب لتطلعات املواطنني ف خيص  كون هذه اخلدمات  ٔن  نيا، 

ٔمثنة والسالمة واجلودة   .ا
ىل  نية  ظومة النقل م ٔن م ر ب ز د 3هبذه املناسبة بغيت نذ ل الراك

  :ويه
، سكك  - لطبع، الطرق، طرق سيارة، موا لنقل  ة التحتية  الب

ة؛ ك س   ديدية، مطارات، حمطات لو
نيي النقل؛ - د ممارسة  دد قوا يل تي   مث إالطار القانوين والتنظميي ا
وسطة  - لني املهنيني املمتثلني يف مقاوالت كربى، م ريا الفا ٔ لثا و و

  .وصغرية
وي يف كام تعلم يلعب دور ح ك  س لو ون، ٕان قطاع النقل وا

ٔمس  اص والبضائع، وهاذ القطاع يف  ٔش صاد الوطين وحرية ا ق
ه  ن لمزيد من  ه  ل ٕاصال ٔ تكر من  ديد وم ة ٕاىل تصور  احلا

ه وجودته   .وتنافس
لوزارة  ديد  ذ تعيني احلكومة احلالية مقنا بتزنيل نظام  لفعل م و

ل هيدف إ  ع املسمتر وٕارشاك املهنيني يف  ىل تعزز احلاكمة يف القطاع والت
  .القضا وإالشاكالت

در ٕاىل دعوة املهنيني ٕاىل معل مشرتك مع لك  يف هذا إالطار، 
رب  ذ دج رٔست خشصيا م لفعل  لقطاع، و متثيليات املهنية  ما  2021ا

ىل  ل 20زيد  ىل مهنجية معل لقاء مع املهنيني، مت االتفاق و اللها  زتام 

ىل  دة لقاءات  ٔيضا عقد  شارية، كام مت  يف ٕاطار من املسؤولية وال
ية مشرتكة  ٔيضا تنظمي ورشات معل تق لوزارة و ابة العامة  مستوى الك

ٔيضا  رية النقل الطريق و ىل صعيد مد عددة  لسالمة "م الواك الوطنية 
ة ٔول" الطرق ش حنددو ا ل سنة وهاذ اليش  مج العمل د ت ور و
2022.  

صادية  ق راهات  ٔن إال ات مت التذكري ب ج الل هذه 
نعاكسات السلبية جلاحئة  ب  س ا بالد  تلفة اليت تتوا عية ا ج و
ر  ٔ ولية اكن لها  لسوق ا ٔسعار احملروقات  ة يف  سار ورو والتقلبات امل

ىل ظروف اشتغال  لصت بري  لقاءات  املهنيني يف قطاع النقل، وهذه ا
ش نعاجلو  الل سنة  5ٕاىل اتفاق  ت  ت يه 2022ٔولو ٔولو ، هذه ا

  :اكلتايل
شاهبة ذات محو  - ة تصور حلل ٕاشاكلية املربات امل ٔوال، صيا

 ٕاجاملية خمتلفة؛
ن النقل الطريق؛ -  نيا، حتديد رشوط الولوج ٕاىل 
ىل بلو  - ٔمثنة النقل الطريق؛لثا، العمل    رة التعريفة املرجعية 
ٔسعار احملروقات؛ - ٔمثان النقل و سة بني    رابعا، دراسة موضوع املقا
ىل ٕاصالح بيان الشحن ورمقنته - امسا، العمل    .و

ختاذ  ذ انطالق احلوار مع املهنيني  ٔخرى، قامت الوزارة م ة  ومن 
سهي يل تتصب يف  ل املساطر إالدارية دد من إالجراءات والتدابري ا

رو مهنا ٔيضا دمع املقاو النقلية نقدرو نذ   :و
لسالمة  250ختصيص  - مليون درمه من مزيانيات الواك الوطنية 

رمس سنة  ة  كسري وجتديد احلظرية، وقد  2022الطرق مج  ر لفائدة 
ريل،  ٔ صصة  ابتداء من فاحت  ملنصة ا سجيل  انطلقت معلية ال

ث مت  كسريها مهنا  435سجيل ح ٔو  ديد املربات  % 88طلب لت
ات نقل البضائع؛  هتم شاح

كون السائقني املهنيني مبزيانية  - مج  ر ٔيضا مبواص  مليون  100مقنا 
رمس سنة  ة  لسالمة الطرق ، وهذا 2022درمه من الواك الوطنية 

ل نقل ال  ل املهنيني د شمل التكون د ادي  مج  ٔيضا الرب بضائع، ولكن 
رية والصغرية؛ ٔجرة الك  سائقي سيارات ا

سجيل  - شهادة  سيط املساطر املتعلقة  ٔيضا مبواص ٕاجراءات ت مقنا 
دال واستخراج نظري  ٔسبوع اس الل هذا ا مت  ث س املربات، ح

دمة "الربيد اكش"و "الربيد بنك"شهادات عن طريق  مت ٕاضافة  ، كام س
لمربات عن طريق ٔخرى تتعلق بتفوي سبة  ل ة   "الربيد بنك"ت امللك

ل ممت هذه السنة؛ "ربيد اكشال"و  ق
الفة  - ت املتعلقة مب ٔيضا الرشوع يف معلية تقدمي الشاك رو  نقدرو نذ

بتة؛  قانون السري عن طريق رادارات 
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ٔخرى مت انعقاد  - ة  لنقل، ومتت  8من  لجنة الوطنية  ات  ج
ٔصل  241معاجلة  سبة  497ملف من  ٔي ب نا ميل بدينا  يل لق  %48ا

ر  لجنة بتارخي فاحت فربا اف معل ا ذ است يل 2022م ، وهذه امللفات ا
  :تعاجلت توزع اكلتايل

  ملف؛ 132النقل السيا  -
  ؛99النقل العمويم  -
  .10النقل املزدوج  -

وتزنيال لتوجهيات صاحب اجلال نرصه خبصوص تعممي امحلاية 
ىل مرسومني حيددان ج ٔيضا املصادقة من طرف احلكومة  عية، متت 

دان  اميل بطاقات السائق املهين يف م ٔجراء  ري ا ة استفادة املهنيني  يف
عية ج   .النقل من التغطية 

س،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسيدات املس

سبة ملقاو النقل الطر ل شلك  ريبة ٕان احملروقات  ٔمه مكون يف  يق 
هتا ما بني  س ث ترتاوح  من مجموع % 70و% 35لكفة معلية النقل، ح

 ، لطبع حسب نوعية املربات املستعم ، وذ  ل املقاو النفقات د
ٔمثنة احملروقات ٔيضا  ة، ظروف التنقل و   .املسافات املقطو

رتباط الب  ٔمهية يف لكفة النقل و سبة تتعكس ا ٔمثنة هاذ ال وي بني 
مة  ٔسعار احملروقات بطريقة  احملروقات ولكفة النقل، حبيث ملا ترتتفع 
ري قادرة  يل تتصبح  ىل املقاو النقلية ا رتفاع يؤر سلبا  ورسيعة هاذ 

رتفاع ل  يل اكن ق مثن ا دماهتا بنفس ا سمترار يف تقدمي    .ىل 
ٔن اسمترار هذه الوضعية ميكن  يؤد ي ٕاىل احلد من قدرة املقاو كام 

ٔسواق  زويد ا ت يف التنقل و لتايل ٕاىل اضطرا شطهتا، و ٔ يف مواص 
ملواد الرضورية ٔوراش واملعامل    .وا

ٔمثنة  ري مسبوق  رتفاع  سمت  يل ا ة الراهنة ا يف تتعرفو الظرف
ىل الصعي ٔسعار احملروقات  ىل  ويل وانعكست  ىل الصعيد ا د البرتول 

ىل  دم قدرهتم  ة من املهنيني ٕاىل التعبري عن  مو د ا الوطين دفعت وا
لزتام بتعهداهتم مع زبناهئم ىل  ،سمترار يف  ىل الصعيد الوطين وال  ال 

دمات النقل ويل ف خيص توفري    .الصعيد ا
ت يف  ٔي اضطرا صادية ونتفاداو  ق ش نضمنو اسمترارية احلركة  و

ظومة ا لمواطنني، م ىل القدرة الرشائية  ٔزمة  ر ا ٓ ش حندو من  لنقل و
يل انعقد يف  ع جملسها ا الل اج ش  10قررت احلكومة  مارس السابق 

ارش ملهنيي النقلت ايئ وم ل وتقدم دمع است   .د
ٔن هاذ إالجراء مكن من اسمترار معلية النقل يف مجيع  ر  هنا بغيت نذ

الل ظرف  نيي النقل ربوع اململكة  ٔيضا ٕاىل  ة صعبة، وتريجع الفضل 
ىل روح املسؤولية، وجب إالشهاد  ملناسبة  نوا  ٔ ن  ٔمناطه، ا مبختلف 

ٔطلقت احلكومة يوم  لفعل  الل هاذ املنرب، و مارس معلية  23هبا من 
ه حوايل  د م ستف ٔن  رتقب  ي  ايئ، وا ست مع  تقدمي هذا ا

 .مربة 180.000
ش  دت و ٔ ش رسعو من وثريهتا،  ستفادة و سهلو معلية 

سيق مع مصاحل لك من رئاسة احلكومة  زي وبت د و الوزارة يف ظرف 
بوابة لتقدمي  صة ٕالكرتونية  صاد واملالية م ق لية ووزارة  ا ووزارة ا

عها من طرف املهنيني   .الطلبات وت
رب هاذ املنصة  سجيل  ٔسبوع من انطالق ال ٔت معلية بعد  بد

ٔو  ريدية  ت  مع من طرف املهنيني املعنيني عن طريق حو الص ا است
ني من انطالق  ٔسبو ة بداية هاذ الشهر، بعد مرور حوايل  حتويالت بنك

ٔكرث من  سجيل  ٔكرث من  78.000العملية مت   120.000طلب تيخص 
سبة  ٔي ب ت ٔو من مجموع املربات املسهتدفة، % 67مربة،  العر

  .املسهتدفة
ىل الشلك التايل تقريبا  ة لنقل  50.000وتتوزع هذه الطلبات  شاح

برية، تقريبا  33.500البضائع،  ٔجرة  ٔجرة صغرية،  20.000سيارة  سيارة 
دمني ما يقارب  10.000 لنقل  3.300اف لنقل املست اف  سيارة و

لع 3.000السيا وحوايل  ساوي بني النقل  ل ة  امل القروي عربة موز
ة رصف ما  د السا ت اجلر، ومت ٕاىل  افالت النقل احلرضي وعر و

ه حوايل  ت  91مليون درمه مهنا  307مجمو ىل شلك حو مليون درمه 
ة و ة 216بنك رب حتويالت بنك   .مليون درمه 

ىل يش ٔن هذه املعطيات ٕاىل اكنت تدل  ه  ة تدل  ومما ال شك ف ا
ىل موا ذ ختصيص وزارة لهاذ ىل عزم احلكومة  ه م يل تب بة إالصالح ا

رب عنه املهنيون  يل  شاريك ا ىل إالطار ال ني  نية تت ة  القطاع، ومن 
  .يف خمتلف احملطات

س،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔسعار احملروقات  ت هيلكية ٕالشاكلية تقلبات  ا ل تقدمي ٕا ٔ من 
القهتا بقطا ىل و نية  ال، مت االتفاق مع متثيليات  ع النقل الطريق مستق

ٔن هذا  سة يف جمال النقل الطريق، ومن ش داد مرشوع قانون حول املقا ٕا
الل متكني املهنيني من التوفر  ا من  س املرشوع تقوية املنظومة النقلية 

ٔسعار احملروقات ٔقمل مع تقلبات  ىل الت د  سا لية قانونية    .ىل 
ادي هيدف ٕاىل ٕالزام الطرفني الناقل والشاحن مبراجعة هذ ا املرشوع 

ه  ي مت ف هنام عندما يتغري سعر احملروقات بني التارخي ا ٔمثنة النقل ب
دمة النقل ه تقدمي  ي مت ف ىل مثن النقل والتارخي ا   .االتفاق 

ٔحاكما تنص  ا وجود عقد نقل بني الطرفني يتضمن  لتوضيح، يف 
ي  ٔسعار ىل  خنفاضات يف  ٔو  دات  ٔمثنة النقل لعكس الز ة مراجعة  ف

ٔحاكم  ٔما عند غياب  ٔحاكم العقد املربم ما بني الطرفني،  يمت تطبيق  الوقود 
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ىل  ص  ىل املراجعة، يف هذه احلا ٕان مرشوع هذا القانون س تنص 
دها بني مثن ا ادي يمت اع يل  سة ا ل املقا ٔ ضيات من  لنقل تطبيق مق

ٔسعار احملروقات   .و
شمل عقود النقل الفورية  ٔيضا، هذا املرشوع القانون لن  لتوضيح 
ٔمناط النقل  شمل  ال قصرية، ولن  ٓ ل  ذها دا اليت يمت التوافق حولها وتنف
ل املثال، النقل احلرضي، ونقل  ىل س و  ٔمثنهتا من طرف ا اليت حتدد 

ٓخره، ومن ش يف  املسافرن بني املدن، ٕاىل  ٔخرى هذا القانون ما تيعن ة 
قى بفعل  يل ت ٔمثنة النقل ا و يف حتديد  ل ا ٔحوال تد ال من ا ٔي 
ٔ العرض والطلب وحتدد بتوافق بني الناقل  القانون حمررة وختضع ملبد

  .والشاحن
داد هذا  ٔن الوزارة قد رشعت يف ٕا ٔشري ٕاىل  ٔن  ٔود  يف اخلتام، 

كون  ادي  يل  ات املرشوع ا شاور موسع مع خمتلف القطا موضوع 
ل  نيي قطاع النقل الطريق املعنيني ببالد ق والوزارات املعنية وكذا مع 

ىل مساطر املصادقة   .عرضه 
ي تولوه لقطاع النقل الطريق  م ا ه ىل  ٔشكرمك  ري،  ٔ يف ا

ة يف املوضوع ات ٕاضاف مك لتقدمي توضي ، ونبقى رهن ٕارشا   .ببالد
  .اشكر 

س اجللسة   :السيد رئ
ر السيد شكرا   .الوز

ٔعطي اللكمة لفريق  ر،  ىل جواب السيد الوز ب  يف ٕاطار التعق
ملغرب لشغالني    .حتاد العام 
شارة   .تفضيل السيدة املس

ري ن  شارة السيدة هناء    :املس
س،   السيد الرئ

انة اليت قدمهتا احلكومة ملهنيي قطاع النقل الطريق،  ىل الرمغ من إال
ىل  ٔسعار احملروقات مازال ينذر بتداعيات وخمية  رتفاع املزتايد يف  فٕان 
ات الهشة والفقرية  ىل املسهت املغريب، خصوصا الف هؤالء املهنيني، بل و
ٔسعار العديد من املواد  ات املهو يف  رتفا ة  ىل موا اليت مل تعد قادرة 

ٔساسية   .ا

ر،   السيد الوز
عي، نطالب احلكومة  ٔمام هذا ج الستقرار  ي ميس  الوضع ا

ٔسعار،  ف ا سق الية يف مقدمهتا اختاذ قرار  ذرية واستع لول  ختاذ 
ايل من اختاذه،  لت ٔي مربر اليوم  ي مل يعد هناك  ٔسعار احملروقات، وا
ة ماسة اليوم ٕاىل تفعيل الغازوال املهين  ا ٕالضافة ٕاىل ذ فٕان هناك 

ملغرب، كام نؤكد، ا لشغالني  حتاد العام  ٔمه مطالب  د  ٔ شلك  ي 
ٔحصاب  ى  ة لتقليص هامش الرحب  ة املل ىل احلا ر، السيد الوز

سهتالك ىل  لية  ا   .التخزن والتوزيع وتقليص الرضيبة ا

ر،   السيد الوز
الية تنقذ قوهتم  ختاذ قرارات استع املهنيون اليوم يطالبون احلكومة 
ٔسعار  رديد مج ارتفاع ا ىل  صار فقط  ق ٔنه ال ميكن  ٔطفاهلم،  وقوت 

ؤ بتطوراته ويل ال ميكن الت ٔن السياق ا لام  ويل،    .يف سياقها ا
ٔو تنظميية حل رشيعية  ادرة  ٔي م ر، فٕان  اما، السيد الوز ٔزمة خ ل ا

كون حمل مشاورات رصحية  ٔن  اليت يعرفها قطاع النقل الطريق جيب 
اته  ا يتعني مرا ٔن القطاع يعرف تنو ة مع املهنيني، وذ  ق واص حق م
سة  د قانون املقا ر، من مغبة اع ٔننا حنذر، السيد الوز ٔي ٕاجراء، كام  يف 

ٔنه مل يعد من ة، وذ  ٔن جنعل من  ىل حساب الطبقات الاكد ول  املق
ت يعرف بتقلبات  ٔو حنم وزر ما  ت  سو ل سيط قر  املواطن ال

ولية   .السوق ا
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   . شكرا السيدة املس

ٔحرار   .اللكمة لفريق التجمع الوطين ل
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد كامل صربي   :املس
سشكرا السيد ا   .لرئ

ر،   السيد الوز
سوء  بري ورثتوه  يل هو ورث  د الورث ا ٔمام وا ة انتوما اليوم  برصا
ني وهاذ اليش الناس  ل هاذ القطاع ملدة واليتني سابق سيري د ال
ل التدبري وكذ  د سوء د ٔنه هاذ القطاع عرف وا تيلمسوه، حبيث 

يل خصو ي ل اخلدمات ا ة د مو د ا ىل وا ا هاذ القطاع لكمتو  قد
لمواطنني، مفا اكش هناك حتسني هاذ اخلدمات هاذو، وهاذ اليش 
ل  ليات د شوفو كذ اليوم هاذ ا ٔرض الواقع وت ىل  ملموس 
ل  شوفو اليوم دا يل ت ات، يف هاذ احلا املهتالكة ا املواصالت والشاح

ٔنه الوزارات ا ني ب ش املوا ويف املدن ويف الطرق، فهذا تي لسابقة ما اك
م   .عندها اه

ة  اق ٔن اكنت عندها رؤية اس شكر يف هاذ املناسبة احلكومة  وهذا ت
ٔن  اصة هباذ القطاع هذا، فاللك تيعرف ب د الوزارة  لقت وا ني  م
ات، ما  ل يف مجيع القطا يل تيد د ا ل النقل هو القطاع الوح القطاع د

ستعملش الن ش يش قطاع اليوم ما ت سترياد وال يف اكي قل سواء ال يف 
لو سواء من بعد  ل البضائع د سلمي النقل د لال ٔو ق لها    .د

د  مك تعطيوها وا ٔ ر الزم  ل النقل السيد الوز ٔ هاذي د فهاذ املس
بري هذا م  ىل .. ه ش يعري  ا ٕاال  ل احملروقات ما  هاذ اليش د

زيد نضيف  ىل  ل هاذ القطاع الواقع ويعري كذ  سيري د ىل سوء ال
  .من طرف الوزارات السابقة
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ٔنه هاذ  شوفو ب ر، ت ٔحرار، السيد الوز ا يف التجمع الوطين ل اليوم اح
د  لكمتو، اعطيتو وا اصة به،  سرتاتيجية  د  القطاع خصو وا
ادة  يل خص يمت ٕا ل القوانني ا ة د مو د ا ل املؤرشات وا ة د مو ا

ٔ النظر  ل هاذ القطاع  مع د ل ا ل إالماكنيات د ة د مو د ا فهيا، وا
ٔرض الواقع من  ىل  لها  شوفو النتاجئ د يل اليوم ت ات ا تنظن هناك قطا

س ٔليوت ٔخرض، خمطط  طط ا حجة، ا يل اكنت  سرتاتيجيات ا   .الل 
سرتات  د  ٔنه هاذ القطاع هذا كذ خصو وا شوفو ب يجية فاليوم ت

د  ىل وا كون  يل  ىض احلال حىت  5ا ٔو ٕاىل اق سنوات  10سنوات 
ل القوانني املنظمة لهاذ القطاع، رشوط  ادة النظر د كون فهيا ٕا يل  ا
بري  د التضارب  ن وا ر، اك شوفو، السيد الوز الولوج لهاذ املهنة اليوم ت

ٔكرث من الطل ل النقل فوىل اليوم العرض  د ما بني الرشاكت د ٔي وا ب 
ٔو يف  ة  مثر يف الشاح س ذ 4ٔو يف  3اليوم ميكن لو  ٔ ين ي او ، ميكن لو 

)camion 2ème main ( وهذا وستعملو يف الطرقات املغربية، ٕاذن هذا
م د القطاع    ..وا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب   .اللكمة لفريق 
  .اليس حفظي تفضل

شار السيد عبد إال حفظي   :املس
﷽  

ر احملرتم،   السيد الوز
نان ٕاىل  بار وشكرا وام الل وٕا ه حتية ٕا ٔو ٔن  امسحوا يل يف البداية 
لوطن واملواطنني،  ا  ىل اخلدمات اجللي اليت تقد ٔرسة النقل الطريق 

ٔصعب الظروف كام اكن احلا ا يف  ٔح احئة، ولكن و ل سبة  ل  املقلل 
ة وٕاىل نوع  دسات تصوي اليت ننظر هبا مجيعا ٕاىل هذا القطاع حتتاج ٕاىل 

  .من إالنصاف
خلصوص ٔ  لبضائع  ٔن قطاع النقل الطريق  قة  ىل ن حق لكمو  نا ت

لطبع التحرر مت حترره سنة  لبضائع هو   2003قطاع النقل الطريق 
ر، ة كام  والتحرر، السيد الوز ليد اخلف ركه  يل عنه و ال يعين ٕاهام والت

رب  ه اليوم هاذ القطاع ممارسته تمت  ٔن قطا لعكس  ٓدم مسيت، بل  قال 
ردة  لعني ا رى  الل يف املقاو النقلية هو  ٔي اخ الطريق العام و
ة وينعكس  ىل الب ة وينعكس سلبا  ىل السالمة الطرق وينعكس سلبا 

ىل جود لتايل حنن حنتاج مع التحرر ٕاىل سلبا  ة اخلدمات املقدمة، و
و الراعية ة ،حضور وازن  ل سن  ،و احلام ٔ و القوية من 

ا وزجر خمالفهتا تقليصا  رتا هتا وفرض ا رشيعات وقوانني ومراق وتزنيل 
رتو مهنا، السيد  يل مهنا وذ رب بعض إالجراءات ا ري املنظم  لقطاع 

ٔن ال الوز ل ولوج املهنة،  ادة بناء املنظومة د ك وٕا ٔنه تفك ٔمه، هو  ر،ا
شظية اليت  متزيق وال ت وا شت ديث يف ظل ال ميكن التلكم عن قطاع 

ررية اليت ىل هاذ إالحصائيات  متزي هبا وا متزي هبا هذا القطاع، واحمكو 
ٔنه  ٓن هو  يل غنعطي ا يل فوق من  140ا ة ا طنان ونصف ٔ  3ٔلف شاح

اص طبيعيني و% 70ٔلف مقاو  95 ٔش ٔقل من % 93مه  ميتلكون 
تني، يعين  ررية يهشاح صاد الوطين،  هاذ ا الق لقطاع ومرضة  مرضة 

ٔن  لهيا  ٔشاكلها ما غنتلكمش  شىت  ة  ادة كذ بناء املراق ك وٕا فك ف
ٔ املتعلقة بتقادم احلظرية  ىل الوقت يدامهين، ولكن كذ املس ولكمتو 

سبة املايل،  ل مج  جتديد احلظرية وجيب التفكري يف استدامة هذا الرب
رب ربطه بصندوق املناخ   .وذ 

ٔنه  س احلكومة،  نان ٕاىل السيد رئ م لشكر و ٔتقدم  ٔن  هنا البد 
علقة بدارسة قضا النقل  دث جلنة وزارية م ٔ رخي املغرب  ٔول مرة يف 

ٔمث رت نتاجئ ٕاجيابية والزالت تعمل مع املهنيني مبا خيدم الطريق، واليت 
صاد الوطين   .ق

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ب    .اللكمة يف ٕاطار التعق
لهين   .تفضل اليس 

لهين الكرش شار السيد    :املس
س،   السيد الرئ

مللموس ٔسعار احملروقات، نظرا ملا  بعدما تبني  فشل قرار حترر 
لقدرة الرشائية لعموم املواطنني وملصاحل  ك وتدمري  ه من ف ب ف س
ٔسعار  ٔصاب  ي  ت املقاوالت النقلية واملهنيني ويف ظل السعار ا تواز
ادة العامل والتحمك يف  ىل ق ب الرصاع بني القوى  س النفط والغاز يف العامل 

ابع الطاقة ر وال م ٔ صص ملهنيي قطاع النقل حمدود ا مع ا ٔن ا ث  ، وح
ني  ق ىن املهنيني احلق ل املهنيني واست ة من ق ىل املطالب املطرو جييب 

سيات ات والطا   .ومه سائقي الشاح
ٔسعار النقل حسب  سة  ب العمل ملقا ٔر ٔدوار مع  ٔن تقامس ا كام 

ٕالرضار مبصا سامه سوى  حل معوم الشعب املغريب سعر الاكزوال مل 
لشغل خبطورة  رالية دميقراطية  كونفد هبنا  عي، وقد  ج ٔمن  وهتديد ا
ٔسعار  ريم ٕاىل تنظمي  ا هبذا الصدد مبقرتح قانون  هذه إالجراءات وتقدم

ٔسف ي رفضته احلكومة ل   .احملروقات ا
 ٓ عامل إالجراءات ا ٕ لشغل تطالبمك  ميقراطية    :تيةٕان الكونفدرالية ا

ني توفر الرشوط  - ٔوال، تعليق العمل بتحرر سوق احملروقات ٕاىل 
ك معاقل التحمك  طلبات املنافسة الرشيفة وتفك ليات لضامن م وا
ري  ح  ٔر اع ا ىل توزيع السوق الوطنية مع اسرت والتفامه 
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ذ  ت م س ة اليت اك  ؛2021ٕاىل  2016املرشو
ا - س احلكومة لصالح ٔسعار نيا، استعامل رئ ته يف قانون املنافسة وا

ديد السعر  ديدة لت ريبة  د  ع ٔسعار احملروقات  لرجوع لتنظمي 
اكليف إالنتاج والرحب  ويل و عتبار السعر ا لعموم،  لبيع  ٔقىص  ا
لمواطنني  لني يف القطاع ولقدرة الرشائية  لفا ىل املسموح به  ٔ ا

؛   واملسهت
كر - ة لثا، الفصل بني  ر البرتول واسترياد وختزن املواد الصاف

ٔمين الوطين من املسؤولية  ياط ا ح وتوزيعها واعتبار توفري 
؛ و  اخلاصة 

ن حيرتمون  - د الاكزوال املهين لفائدة املهنيني املهيلكني ا رابعا، اع
ٔسوة مبا هو  القوانني اجلاري هبا العمل يف قطاع النقل الطريق، 

 الاكزوال البحري؛ معمول به يف
ة  - رب حماربة لك املامرسات املناف لبضائع  امسا، هيلكة قطاع النقل 

رشوط املنافسة؛  لقانون وا 
ٔقىص  - ا جتاوز السعر ا مع يف  اص  سادسا، ٕاقرار صندوق 

ح رشاكت  8لاكزوال  ٔر ىل  درامه ميول من رضيبة تفرض 
 احملروقات؛

كرر ا - اف  لبرتول وتنظمي سابعا، است ملصفاة املغربية  لبرتول 
 السترياد؛التاكمل والتنافس بني املنتوج الوطين 

س  - ٔس ا، ت لطاقة البرتولية"م لضامن الزتويد " الواك الوطنية 
جلودة والسعر  اهتا البرتولية  اج لسوق الوطنية من  املنتظم 

ان؛املناسب وٕانقاذ حمطات التوزيع من سلبيات عقود االٕ   ذ
د التخزن اجلهوي -   .سعا، اع

ىل حساب املواطنني  كون  ٔن احلل لن  ر،  اهمك، السيد الوز نثري ان
قا ٔزما واح زيد الوضع ٕاال ت   .وهو مرفوض رفضا  ولن 

س   .شكر السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ى الوقتشكرا هت شار، ا   .، شكرا السيد املس

حتاد امل لشغلمنر ٕاىل فريق    .غريب 
شار   .تفضل السيد املس

ن زري شار السيد عز ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
د الوضعية اكرثية،  ش وا ٔن قطاع النقل تيع لتمك  ٔكدمت يف مدا كام 
ري املسبوقة يف سعر احملروقات  ة  ات الصاروخ رتفا ىل  جت  وهذا 

يل ت  اسية وا ت ق يل وصلت مستو ٔسعار املواد ا و يف  ات  بعهتا ارتفا
وب املواطنني  ٔيضا ج ٔرضت  يل  ٔساسية، وا الغذائية واخلدمات ا
لطبقات الهشة، ويف مقدمهتا الطبقة العام حمدودة  يش  واملستوى املع

خلصوص يف شهر رمضان ل واملستضعفني، و   .ا
مع ملهنيي هذا ال ٔعطيمت ا مك  ٔ ر، ب قطاع، لكن مع حصيح، السيد الوز

ه لغري  ث تو ادل، ح ري  مع ظل حمدودا و ٔن هذا ا ٔسف  اكمل ا
ان،  ٔح ري من ا ل هاذ القطاع يف الك توه لربجوازية د ه، و مستحق
ٔهنم مه من يدفعون  ٔجرة رمغ  ال سائقي سيارات ا مع م و من هاذ ا حرم

مييش خيلص امل هنار،  ازوط يف العشية فاتورة الاكزوال، تيكري الكرمية 
ه  ني استفاد م مع، يف  ٔعطيته ا يل  تيدي الروسيطة ملول الكرمية ا
ٔمناط  ٔيضا  ه  و م يل توىف، حرم ٔذونيات ومهنم ا ٔحصاب املربات ومالكو امل
قيل  ٔسواق و ة وا ٔخرى كناقيل اخلرض والفواكه من الضيعات الفالح

  .العامل الزراعيني
يل عطيت مع ا ٔحصاب الكرميات هذه معلومات خصمك ملناسبة ا و 

د عندو  مع لوا ٔعطيمت ا مك  ٔ رمية  200رمية، اكري  200متشيو تقلبو 
ادي تعطيوه  ستفاد مهنا  32ٕاذن  ادي  مع يف الشهر ما  ل ا مليون د

ىل هاذ املعلومة فني اكينة لص املازوط، سريو قلبو  يل تي   .ذاك ا
حتاد امل ٔنه ٔيضا حنن يف فريق  رى  ر،  لشغل، السيد الوز غريب 

ٔمهها ٔكرث واقعية من  جعة و ٔ حللول  ٔن تل ىل احلكومة    :الزم 
ىل القمية املضافة، اليت  - سهتالك والرضيبة  ض من رضيبة  التخف

ٔسعار احملروقات؛ ىل ارتفاع  لنصف بناء  ٔخرى    تضاعفت يه ا
لرس - ليا  ٔو اجلزيئ ولو مر ىل إاللغاء اللكي  ة املفروضة  وم الرضي

  اسهتالك احملروقات؛
صادية؛ - ق ورة  سامه يف ا يل ت   تفعيل الاكزوال املهين ا
ل  - راعي معدل ا ىل سعر مرجعي  ٔسعار احملروقات بناء  ف  سق

يل اخلام؛ ا   الفردي والناجت ا
ات ختزن احملروقات  - دا جمالية خبصوص مراكز ومستود ق  حتق

ف من مصاريف سعر النقل والشحنمبختل لتخف   ..ف اجلهات 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

  .منر ٕاىل الفريق احلريك

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ات لمك والتوضي ابة د ىل إال ر، ٔخرى شكرا، السيد الوز   .مرة 
ر لمك، السيد الوز د الرد د ه وا شخيص وف د ال  5، اكن مبثابة وا

قة ما حيرق الشارع املغريب  لهيم، ولكن يف احلق يل هرضتو  ل البنود ا د
جعة، رمغ  د احللول  ه وا يل بغينا ف ل احملروقات ا ٔنه هاذ إالشاكلية د
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يل يه صعبة  ة يف هاذ الظروف ا يل يه مؤق د احللول ا تو وا مك ج ٔ
يل لكيش  اسية فهاعر كنوا ت ق د املستو ل وصل وا يل الربم   .امليا وا

ل ٕاطفاء  ر كونوش احلكومة  ٔنه ما  ر،  متناو، السيد الوز ٔنه كنا  ٕاال 
وها،  رو نطف يفاش ند منشيو فني ما شعلت و ة  ا فني ما وقعت يش 

ٔثنا و به  يل انتوما الزتم ل احلكومة ا مج د ل الرب قي د ء بغينا التزنيل احلق
ٔنه اليوم  شارن والربملان، هل  لمس اء  س احلكومة ملا  السيد الرئ
يل  ات ا دة ف ٔنه  ني  ه، يف  ة م د الف ىل النقل يف وا ري  كهنرضو 

يل يه  وسطة ا يل يه م د الطبقة ا سو وا ) déjà(تقاست وكمنشيو نق
كرسو الوضعية د يل يه جزئية كزنيدو  ل تقاست ومن هذه إالجراءات ا

ش مع الوضع  ش يتعا اليا وىل عندو صعوبة  يل هو  هذا املواطن ا
ل هذه الترصفات قي د   .احلق

ف؟  سق هتربو من ال الش  قة،  ر، جتاوبو حق بغينا، السيد الوز
ه؟ خصنا نفهمو ويفهمو املواطنني  هتربو م الش  كونو واقعيني،  خصنا 

ادي تقولو لنا ا ف،  سق هتربو من ال فقني، ولكن الش  حلكومة الفائتة، م
الش هذا  دتومه،  تو ح احلكومة الفايتة راه حطت قوانني ورامك ج
يل  ش لو يتحيد يف هذه الوضعية حىت تلقاو لو املسائل ا لضبط ما ميك
يل ما  ة وا ق كون يه حق يل  ل ا شتغلو هبا يف املستق يه ميكن لها 

رجع سش املواطنني وميكن لنا نعاودو    .وهتق
د إالنصات  ش وا ٔنه ما اكي ولكن اليوم حبال ٕاىل كتعاملو بطريقة 
ل الوقود  ٔن مجيع احملطات د الن  د إال ن وا دا راه اك يل  لشعب ا
ادي منشيو جنلسو  يل دار إالرضاب  ري ا ر إالرضاب، واش  ادي تد

ق  ة حق اق ر، اس ة السيد الوز اق س رو مشالك، بغينا  ش ند ة، معه 
هنا من مدة، من  ارف ارفني إالشاكلية وانتوما  ا  مايش نبقاو اح

اي املشلك، ولكن  10/10/2021 ن إالشاكليات و ٔن اك و ب ش عرف
ىل احللول اد كنوضو نقلبو  يوقع املشلك    .حىت 

ٔشنو هو  ة،  ر، اليوم جتاوبو الشعب برصا بغينا، السيد الوز
ل ري الناس د سيات كام قالو إالخوان الشيافر  لزتامات؟ مايش  الطا

ل إالشاكليات، بغينا كذ املواطن  ذوشاي وزاف د يا مازال ما 
ة  مو د ا يجي من بعيد، وبغينا كذ املقاوالت، بغينا وا يل  العادي ا

يل ل الناس ا لهيا  د ٔجوبة  يل خص ا دا وا برية  دا يف اشاكالت 
ارض  ٔنتوما  ر و   .ن معناالسيد الوز

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  ب يف القطاع اللكمة    .ٓخر تعق

ل شار السيد عبد القادر الك   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ىل اجلهود املبذو.. ف يتعلق شكرمك   يف إالنصات يف البداية البد ما 

ل ارتفاع  ٔزمة د ٔسف يف هذه ا ا مع ا يل  امئ ا لمهنيني والتواصل ا
مع  ل ا مثنو املوضوع د ٓن البد ما  ل احملروقات، ويف نفس ا ٔمثان د ا
ية ال يف  ن ٕاشاكالت تق ٔنه اك عتبار  بة،  ة وموا اصو كذ مصاح يل  ا

ات ل بعض الف ستفادة د ٔهنا ما  املنصة وال  شيك ب يق ت يل  ا
ش ٔسايس و .. توصال ٔنه موضوع  ة  بة ومصاح د املوا ٕاذن خص وا

ٔو يف الطرق ال احلرضي  ىل نقل املسافرن، سواء يف ا ٔسايس    .انعاكس 
يل يه مايش جتربة حملية، يعين  سة وهذه جتربة ا ل املقا املوضوع د

ول، و  د العديد من ا الغاية مهنا هو حامية الطرف جتربة موجودة يف وا
مثنه،  ٔمر  الضعيف يف غياب تعاقد واحض بني الشاحن والنقال، وهذا ا
سبة  ل القطاع راه يه  ٔطري د ل الت سبة د ٔنه ال لكن البد ما نقولو ب
ل  لناس د القهتم  اهيمش مجيع النقا يف  ، ٕاذن هذا املوضوع ما  قلي

س  ٔسايس هو  يل  لقاءات مع املهنيني من الشحن، ٕاذن ا مترارية يف هذه ا
يل  قلو من قطاع ا ٔننا ن ا  ميك يل  لقطاع ا ٔطري الاكمل والشامل  ل الت ٔ
ا  ميك ظم والناس  ل العشوائية ٕاىل نقل م د الشوية د ه وا هو نقل ف
ٔساس  ة ال الشاحن وال الناقل و نضمنو اسمترارية املرفق لفائدة ومصل

ش مي ٕالماكنيات واجلانب الزمين املواطن  كن توفر لو السلع يف الوقت و
  .الالزم

الم يصاحب هذا  ليه هو خص إال ٔكد  يل بغينا ن ٔسايس ا ن يشء  اك
ٔن يه  سة ترض املغاربة  ل املقا ٔن هاذ اللكمة د سة  ل املقا املوضوع د

ٔدت بنا ٕاىل هذه النتاجئ يف جمال احملروقات ما بغينامهش يفهم يل  وها ا
ٔن راه لفائدة املواطن مايش ضد املواطن اطئ،    .شلك 

ل التعاقد راه ضعيف وتيخص  ٔنه هذا اجلانب د ٔظن  ٔسايس  يل  ا
ش  ل تقوية اجلانب التعاقدي يف جمال النقل  احلكومة متيش يف اجتاه د

سمترارية ل  ىل اجلانب د   .ميكن هنرضو 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا السيد    .املس

بات ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 
ر   .تفضل السيد الوز

ك س لو ر النقل وا   :السيد وز
  .شكرا

الت ىل املدا بات و ىل التعق شكر امجليع    .ت
ل  ت د ٔولو ٔولوية ا ىل هيلكة القطاع يه من  ٔنه العمل  نبغي نقول ب

ن يف ه اد ادي نبقاو  ل النقل، و يل الوزارة د جتاه هذا مع املهنيني ا اذ 
جتاه   ..غيني حىت هوما يعملو يف هاذ 
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ل الاكزوال املهين، الاكزوال املهين ما قلنايش  لطبع حبال د املثال د
ت، قلنا  ٔولو دد ا ىل الاكزوال املهين ولكن  ما غنتلكموش معهم 

د ادة  ..خندمو يف وا ل ٕا ذو الوقت ٔنه هاذ املشاريع هاذو د الهيلكة تيا
رشيع وال ٕاىل اكن  بعدخصنا نتافقو بعضياتنا ومن  نوصلوها ٕاىل اكن فهيا ال

ا مع  ت واتفق ٔولو رشيع املبادرة خصنا نقومو هبا، فقلنا حندو ا مايش ال
ىل  ت 5املهنيني  ٔولو ل ا   .د

ش حيل املشالك  اد سة ما  ل املقا ل هاذ املرشوع هذا د القضية د
ش حنسنو لك  ادي نعمتدوها  يل  ليات ا لية ما بني ا ل النقل، يه  ها د

ل القطاع   .من الهيلكة د
ل  لقدرة الرشائية د يل يه تتعلق  ٔخرى ا لمواضيع ا سبة  ل
ىل  لو هو احلفاظ  لناقلني الهدف د ا  يل قدم ا ا مع اح املواطنني، ا

ٔقل احلد من ىل ا ٔو  ىل القدرة  القدرة الرشائية  ل التضخم  ر د ٓ ا
الش معلناه ل املواطن، هذا    .الرشائية د

صاصات وزارة  ست من اخ ٔوال ل ٔخرى يه  ات ا سبة لالقرتا ل
ل  ٓخره، د ٔسعار ٕاىل  ل ا ف د سق ىل  يل تتلكم  ٔوال القضية ا النقل 

ل يش نتد ل ٓخره، ما ميك ني ٕاىل  لموز سبة  ل   .فهيا تقليص هامش الرحب 
ٔن هاذ احلكومة  ر ب ٔنه بغيت نذ يل نبغي نقول هو  دة ا ة الوح احلا
ل املواطنني  ش تدمع القدرة الرشائية د مة  الزالت ختصص موارد مالية 

ٔساسية وانتوما تتعرفوها ني ولكن : ف خيص املواد ا الغاز، السكر، الط
ساويش ٔنه ما ن ء،  ٔنه يف هاذ ىل س  ..ٔيضا ف خيص الكهر ل املثال 

ل الفحم تضاعف  مثن د ة هاذي راه ا ل املرات والزلنا  6و 5الظرف د
ىل املزيانية  د العبء  شلك وا ء، هذا لكه راه ت ىل مثن الكهر حنافظ 

لها ت د ىل التواز ، خصنا حنافظو  و ل ا   .د
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل ر، وشكرمك    . ٕاسهاممك القمي يف هذه اجللسةشكرا السيد الوز

لسؤال  ادي نبداو  ة، و ة لقطاع الص ٔسئ املو ادي منرو ل و
ه  ٔول وموضو ٓين ا م "ا ٔدوية املصريية من مراكز حتاقن ا انقطاع بعض ا
ة ات العموم شف   ".واملس

شرتايك لتقدمي السؤال شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 
  . يوسفتفضل اليس

شار السيد يوسف ايذي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔمن الصحي  هودات اليت قامت هبا بالد لضامن ا ليمك ا ال خيفى 
ٔن العديد من املرىض  ري  ٔدوية،  ىل مستوى خمتربات ٕانتاج ا اصة  و
ستوري يف  ٔدوية املصريية، مما هيدد حقهم ا ب انقطاع ا س يعانون 

ي يفرتض )Octagam(العالج ويف احلياة، مهنا دواء  واء ا ، هذا ا
دد  واء و م، وشلك انقطاع هذا ا ه مبركز حتاقن ا ح ده وٕا دئيا توا م
ٔسباب  ات حول  دد من إالشا اسبة لتناسل  ٔدوية املامث م من ا

ه   .انقطا
واء من مر  ب انقطاع هذا ا ر، عن س سائلمك، السيد الوز اكز ا 

ة؟ ات العموم شف م واملس   حتاقن ا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

عية ج ة وامحلاية  ر الص ٓيت الطالب، وز ا    :السيد 
س   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ارك سعيد   .رمضان م
ىل س طمك جوا  ٔح ٔن  سعدين  شار احملرتم،  ؤالمك، السيد املس

رب  لصة من البالزما  ورة املست ٔدوية املذ دم ا ست ملعطيات التالية، ف
اصة  ة،  از املنا اليا يف املغرب لتعزز  وفرة  ري م طورة  د م ية  تق
ٔجسام املضادة، فعرفت هذه  كفي من ا س هلم ما  ن ل ٔطفال ا ى ا

ٔدو  ب ا س م  دها ببعض مراكز حتاقن ا ىل توا رت  ٔ ا  ت مؤق ية صعو
رية من السنة، سواء يف  ٔ الل الفرتات ا م املتربع هبا  حمدودية مكية ا
ب اجلاحئة  س لهيا  ة دول العامل، ٕاضافة ٕاىل ارتفاع الطلب  ٔو بق بالد 

ٔخرت ك  لرشكة املصنعة لها بفرسا اليت ت ثريا يف وكذا حصول عطب تقين 
متون   .معلية التصنيع وا

عية بصفة مستع  ج ة وامحلاية  لت وزارة الص ، تد رمغ ذ
واء من الرشكة  برية من هذا ا ناء مكية  ىل اق وسارعت ٕاىل التعاقد 
ٔمر، الرشاكء  شارة لك الفرقاء املعنيني  املصنعة، كام قامت بعد اس

متع املدين  عيني وكذ ا صدار قرار وزاري حتت رمق ج بتارخي  56ٕ
الل  2022مارس  17 متون،  ٔطري معلية ا ت ٔشهر القادمة،  6ب ا

وصلت الوزارة بدفعة  ت  6000ف ة يوم الس ريل اجلاري لتضاف  2جر ٔ
جرعت توصلت هبا وقت سابق يف انتظار التوصل  4000كذ ٕاىل 

لصة من البالزما اليت مت حتويل  لمخترب الفريسلمكيات املست   . ها 
ئية وتداعياهتا وطنيا ودوليا،  ة الو راهات الظرف ولتذكري، رمغ ٕا

ل  4895استطاعت بالد توفري  ٔدوية د ل ا ة د جر
)immunoglobulines ( وبلغت المكية اليت مت 2020الل سنة ،

ىل  8616، 2021توفريها يف سنة  اليا  ة، وشتغل الوزارة اليوم  جر
ياطي لعام حتدي ح زون  دوية  2002ث قرار ا ٔ وحتديد القامئة الوطنية ل

ٔساسية وشجيع تطور إالنتاج الصناعي، ودراسة مرشوع حتويل هذا  ا
م ٕاىل واك وطنية اقن ا   .املركز الوطين لت
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  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ب؟    هل من تعق
س   .تفضل السيد الرئ

شا   :ر السيد يوسف ايذياملس
لمك ابة د ىل إال ر،    .شكرا، السيد الوز

ل وزارمك خبصوص القطاع  يل بذلته املصاحل د هود ا مثن هذا ا طبعا 
ل  دد د ن  ٔنه اك قي اليوم يف بالد هو  واء، لكن إالشاكل احلق ل ا د

ٔدوية  ل الرسطان، ا ٔدوية د ٔساسا ا شلك دوري  ٔدوية كتقطع  ل ا د
ىل احلكومة من  يطرح  يل  ة، اليشء ا ل فقدان املنا ٔدوية د القلب، ا

ظور اسرتاتيجي  ظور اسرتاتيجي  -م ىل م دث  ٔنه ال بد من التفكري  -نت
ل املغاربة،  وايئ د ٔمن ا ىل ا ٔدوية حفاظا  دد من ا يف توطني ٕانتاج 

ش نضمنوه فقط يف حماربة وايئ ما ميك ٔمن ا ٔدوية املغشوشة  ٔنه ا ا
ستدامة  ٔدوية وضامن  ٔدوية لكن البد من توطني ا ل ا هتريب د وا

لمغاربة واء  ل هذا ا   . د
واء،  طار خصو يلقى ا لس ر، خصو ميل مييش  املغاربة، السيد الوز
ة عندها مشلك  ٔنه الرشكة املنت ل  دات د يفهمش املواطن هذه التعق ما 

ٔو ال التعرث شفى  تقين  لمس ل ٕاجناز الصفقات، املواطن فاش مييش  د
واء   .خصو يلقى ا

دية  ٔمر مبا يفرتضه من  رجو من مصاحل وزارمك اختاذ هذا ا و 
ل املغاربة ٔمن الصحي د ىل ا   .حفاظا 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر ال عيةالسيد وز ج ة وامحلاية    :ص
ٔن املواطن  ل  ٔ د شار، عندك احلق يف هذه املس هو، السيد املس
يل  راهات ا ن بعض اخلطرات إال دات، ولكن اك يعرفشاي التعق ما 

ل  ٔ د ، املس ٔ س العامل هذه مس راه  )immunoglobulines(كتق
م قالل يف ظر  ٔنت تتعرف اكنت فهيا ندرة يف العامل، والتربع  ة اجلاحئة و ف

ل  ستعامل د ٔن حىت  ستعمل  )immunoglobulines(ب ي ما بقاش 
ستعامل، يعين  ل  دة د ل القا  les(يف حم وال التوسيع د

indications ( الش ىل ذيك اليش  التايل  ن، ف كونو حمدود خصهم 
رة د املذ   . در وا

ىل سي دامني  ا راه  ٔنه اح فق معك  ش م ديدة  اسة دوائية 
لهيا  يفاش نقدرو حنافظو  ٔساسية  ٔدوية ا ل ا يفاش نقدرو الالحئة د

يل  د القانون ا ن وا ٔن اك بوه،  يفاش ميكن لنا نوا ياطي  ح زون  وا
ادي  هنار  د ا زون، ولكن راه والبد وا د ا يخصنا والبد حنصنو وا

وامة د ا ة العامليةىل ودها ..يقدر يوقع وا   ...ش الظرف

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  لسؤال الثاين موضو ٔدوية داء السكري "منر  ل يف  اخلصاص املس
ش   ".يف بعض املراكز الصحية مبدينة مرا

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

  .اليس عبد الرحامن

شار    :وافا الرحامنلسيد عبد ااملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ورة  تاح ا الل اف ال امل دمحم السادس نرصه هللا يف خطابه  ا  د

رشيعية لسنة  زون  2021ال اكم تتعلق  ظومة وطنية م داث م ٕاىل ٕا
ىل ا ٔساسية ومهنا املواد الصحية والعمل  لمواد ا لتحيني سرتاتيجي 

سرتاتيجي  ٔمن  ات الوطنية من هذه املواد، مبا يعزز ا اج ل املسمتر 
زالون يعانون من غياب  ش ال  ٔن املواطنني يف مدينة مرا ري  لبالد، 
ة  ٔمراض املزم ٔدوية ا اصة  ٔدوية يف بعض املراكز الصحية،  دد من ا

ىل مستوىأدوية داء السكري، واليت جسلت خص مدينة  صا ملحوظا 
ش   .مرا

ٔن تلحق  ر احملرتم، املضاعفات اليت ميكن  تعلمون، السيد الوز
ٔدوهتم يف الوقت احملدد دم تناوهلم  ا  اء املزمن يف    .ملصابني هبذا ا

ر احملرتم، عن التدابري وإالجراءات اليت  سائلمك، السيد الوز ليه  و
زويد خمتلف املراكز الصح  ذها وزارمك لضامن  زون الاكيف من س ية 

ٔودية   .ا
رتام ول فائق  ر بق   .وتفضلوا السيد الوز

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ر   .جواب السيد الوز

عية ج ة وامحلاية  ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ىل هاذ السؤال هذا، مفن الرضوري  شار  شكر السيد املس ٔوال، ك
ٔدوية ا ٔن حيصل يف متون بعض ا ي ميكن  رتباك ا ٔن  ٕالشارة ٕاىل 

ىل  رص  ىل املستوى العاملي مايش مق ٔمر معروف ووارد  ام هو  شلك 
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يل يف  ٔوربية ا و  د ا ٔن اكينة وا ال  شري م  2018املغرب فقط، نقدر 
وي تقطع و 450عرفت  يل مت، ولكن ذاك  200دواء ح ٔلف ٕاشعار ا
ملصنعنياليش ع  القة    .ندو 

ٔن املؤسسات الصناعية احمللية  يد ب ٔ التايل مع لك ذ البد من الت ف
لمرسوم  دوية طبقا  ٔ ياطي ل ح زون  رتام ا ٔدوية ملزمة  املصنعة ل

ٔن  263.02 سوية الوضعية، كام  ني  نقطاع ٕاىل  ل تدبري مر  ٔ من 
ٔدوية يف املغرب خيض زون الوطين ل شلك ا ة مسمترة وصارمة  ع ملراق

ور   .ٔسبوعي من طرف املرصد املذ
ش، فالبد  ل السكري بعام مرا ٔدوية د سبة ل ل ٔما ف يتعلق 
ل مليار ونصف سنو لتلبية  د املزيانية د ة ترتصد وا وزارة الص

ات مجيع املؤسسات   .اج
ش اجلهة  سبة ملرا ل يل رصدت  258ري  ٔدوية مليون درمه ا ل ا د

يل خمصصة ملرض السكري، مهنا  ىل مستوى اجلهة و 19.5ا  15.5مليون 
ٔدوية  ناء هذه ا دهيا، ووظفت كذ الق ش بو مليون درمه لعام مرا

ىل  زيد  الل سنة  42.894لفائدة ما  ن يتابعون  2021مريض  ا
ددمه  ي بلغ  لعام وا م يف املراكز الصحية  ب بلغت  مركز، 63ال

سولني  ٔ ل ا دهيا فالعام 600داملليون و 6املزيانية د ش بو التايل مرا ، ف
اء السكري% 43 يل ختصصت  ل املزيانية ا   .د

متون يف  وايئ يعين قسم ا لمتون ا ويف ٕاطار تطبيق اجلهوية املوسعة 
ىل املستوى الوط ل السكري  دات د مداد مجيع الو ٕ ة  ين، وزارة الص

ش يه  يل قامت هبا مرا ٓخر طلبية ا ش  2022مارس  28ف يعين ما اكي
ٔي  ٔن املصاحل املركزية والالممركزة مل تتلقى  ٔدوية، ومعلوم  ل ا نقطاع د

ىل مستوى اجلهة ري موجود  يل  ن يش دواء ا ٔن اك   .ٕاشعار ب
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب؟    هل من تعق
ٔموالي تفض   .الرحامنعبد ل 

شار السيد   :وافا الرحامنعبد املس
ات ىل هاذ التوضي ر،    .شكرا، السيد الوز

لمك  يل تتقوم هبا الوزارة د هودات اجلبارة ا شكرو هاذ ا قة ك فاحلق
ر، بغيت نقول  د القضية، السيد الوز ري وا ر،  ىل رٔسها السيد الوز و

ٔنه اكينني بعض املراكز  ري اكينني ليك ب ٔ لكيش ما كنعممش،  ما تنقولش 
ٓن د  يل ا يلزي ا ال مقاطعة  ة املشور القصبة، م ال جام بعض املراكز م

واء مسيتو  د ا ش د مشاو ليه ) Actrapid(خص ذاك وا يل ما اكي ا
سولني ومقاطعة النخيل  ٔ ش مع رمضان، تيحتاجو الناس ا الناس ما اكي

د يومني حىت يه، تنقول ليك  ل اجللسة بوا د د ل من املو معطيات ق

  .ش عندي هاذ املعطيات
(Donc)  د رو وا ٔصا واملعارصة هو ند لنا كفريق ا قرتاح د

ات  ن رو ٕاىل عقلتو فال يف كنا تند ل هاذ الناس  ت د ل البيا البنك د
يور وتيفرقو  ىل ا سعينات، اكنو العياالت تيدورو  ل وال ال واء د ذاك ا

ل املعطيات نعرفو  د البنك د ا وا روش اح الش ما ند ع امحلل،  م
ٔساس نعرفو امىت  ىل  يل فهيم هاذ داء السكري ونتعاملو معهم  الناس ا

ادي متع املدين، .. غيخصهم امىت  شارية مع ا د املقاربة  رو وا وند
يل مرضو ٔنه الناس ا د  ٔمسيتو ونقدرو نعرفو ذاك املستف ميشيو  يل  رن ا
ارف ما حفالهومش مع عندهومش، مساكني  ما يش ) les moyens(راك 

يل مراض وعندمه الفلوس تيعيط  تيقول  ) pharmacien(حبال الناس ا
واء،  اك ) donc(صيفط يل ا ش مييش  اء من بعيد  هاذ الناس يقدر 

)centre (لو، هذا هو املقرتح واء د يل اكن  وما لقاش ا   ..ا
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ر ب السيد الوز   .التعق

عية ج ة وامحلاية  ر الص   :السيد وز
سيط د  ب    .هو تعق

ال  كون م ٔن إالمدادات يقدر  ث  فق معك من ح  la(هو م
dispensation ( ا كون فهيا مشلك، اح ني املاكن تقدر  يف صدد يف 

شوفو اكع ميكن لنا  ٔدوية، بغينا  ل التعامل  مراجعة اكع هاذ طريقة د
، ميكن نتعاملو )diabète( ،)tension(نتعاملو يف هاذ الرباجمية الصحية 

ارشة  ش إالمدادات متيش م ات  ارشة، يف ٕاطار اتفاق مع الصيدليات م
لشخص) nominative(بطريقة    .تعطى 

لمخز  سبة  ل كفي السنة اكم ٔما  يل  ون اليوم، اليوم اكينة خمزون ا
، يعين  لسنة املق ادي كفي حىت  يل  ل ا ٓخر د د  وعند ماريش وا
كون فهيم  وفر، رمبا إالمدادات  ري م واء  ٔن ا ل  ش املشلك د ما عند

  .يش ٕاشاكل
  .شكرا

ادي نعاجل هاذ املوقف ٕان شاء هللا   .و

س اجللسة   :السيد رئ
رشك   .را السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال الثالث موضو الية يف "ن ٕاشاكلية غياب العدا ا
  ".القطاع الصحي

شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس
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ل الزييدي شار السيد ن   :املس
ب  قة  ال الصحي حق الية يف ا   .تةغياب العدا ا

ق رهان  ذة لتحق سائلمك حول التدابري املت ٔساس،  ىل هذا ا
ايل واجلهوي يف هذا القطاع إالسرتاتيجي   .إالنصاف ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .جواب السيد الوز

عية ج ة وامحلاية  ر الص   :السيد وز
س،   السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
اصة سياق الظروف  ٕان لمنظومة الصحية  لوضع احلايل  رشحينا 

ة لنا  ا هتا و ٔظهر حمدود ائية والصعبة اليت جتتازها بالد والعامل،  ست
اليوم ٕاىل ٕاصالح هيلكي شامل، لهذا فالتزنيل الفعيل لبنود القانون املتعلق 

ة  عية واليت ترتمج الرؤية املولوية السام ج ادة محلاية  اعية ٕاىل ٕا ا
ذري يف املنظومة الصحية الوطنية شلك    .النظر 

ليه  شتغل  ي  لمنظومة الصحية ا مج إالصال الهيلكي  اء الرب
مج احلكويم ٕالصالح  ة يف الرب الوزارة ليرتمج الزتامات السلطات العموم

الل احملاور التالية ٔهيلها من    :املنظومة الصحية الوطنية وت
الل بنود القانون ٔوال،  - رشية، من  بتغيري  33.21مثني املوارد ال

ود اليت  ي رفع املعيقات والق نة الطب، وا متمي قانون مزاو  و
ملغرب؛ انب  ٔ ٔطباء ا ىل مزاو ا   يفرضها 

نيا، إالقرار خبصوصية القطاع يف ٕاطار نظام وظيفة حصية ملالءمة  -
لقطاع رشي  الصحي مع خصوصية املهن  تدبري الرٔس املال ال

  ؛39.21الصحية وٕاصدار القانون 
رب  - الل تدعمي البعد اجلهوي،  ٔهيل العرض الصحي من  كذ ت

داث اخلريطة الصحية اجلهوية  مج الطيب اجلهوي وٕا ٔجرٔة الرب
ٔهيل املؤسسات الصحية ات وت رتام مس العال ة ا  ؛وٕاقرار ٕالزام

لمنظو   - دة  د حاكمة ج لية وكذ اع مة الصحية، تتو تقوية 
ائية والتخطيط  ست لني وتعزز احلاكمة  ني وضبط معل الفا التق

لعرض الصحي؛  الرتايب 
ح تبادل وضبط مجيع  - دمج ي داث نظام معلومايت م ، ٕا كذ

ملنظومة الصحية، مبا فهيا القطاع  ٔساسية اخلاصة  املعطيات ا
 ؛اخلاص

ات وحتس  - مي مسار العال رة؛وتق  ني نظام الفو
لعامل القروي  - ٔيضا مسار موازي هيم تعزز العرض الصحي  وهناك 

الية  مج تقليص الفوارق ا ر الل  واملناطق اجلبلية النائية 
سامه الوزارة  ي  لعام القروي واملناطق اجلبلية، وا عية  ج و

صصة  مبقدار مليار درمه   .ملزيانية ا

، يؤكد سع ا لك ذ ٔكرث طمو ت الصحية ا ي بالد ٕاىل بلوغ الغا
دد من املؤرشات الصحية من  رب حتسني  ٔهداف التمنية املستدامة، 
ة التحتية والتخطيط يف  ر يف الب س الل تعبئة وتعزز مزيد من 
دادها  ة اليت مت ٕا لص رب إالسرتاتيجيات الوطنية  اية الصحية،  جمال الر

ٔن  دمات الصحيةيف هذا الش ل ق العدا وإالنصاف يف الولوج    .لتحق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

ل الزييدي شار السيد ن   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

لف تفاو ة  ٔن متركز السياسات العموم ر،  ت ال شك، السيد الوز
ي يعرف تباينا بني  ة، ا االت ومهنا جمال الص ة يف خمتلف ا صار

ٔسباب يف جعل املغرب حيتل املرتبة  د ا ٔ ٔقالمي واكن  من  112اجلهات وا
بت من  195بني  دو يف ما خيص الولوج ٕاىل اخلدمات الطبية كام هو 

منوذج التمنوي داد ا   .الل تقرر جلنة ٕا
دا ا ىل جتليات الال ر تظهر  ة السيد الوز الية يف قطاع الص

ىل  الد ال تتوفر سوى  ا، ف ت وتوزيعها جغراف  7مستوى ضعف البنا
ة  سرتاتيجية دون بق امعية ممتركزة يف اجلهات واملناطق  ات  شف مس

يفرة جهة خ اللت-املناطق واجلهات  ف ة  ٔن -بين مالل، و ة، وكام  در
ىل يف دا تت ات وكذا ضعف  الال شف ضعف التجهزيات مبختلف املس

رشية   .املوارد ال
دة  هود املبذول لتكون والز ة ووزارة التعلمي العايل رمغ ا وزارة الص

ٔطر الطبية  ب للك  1ٔن جمهودمه يبقى حمدود، فاملغرب يوفر  ٕااليف ا طب
ة العاملية تويص بـ  1000 ظمة الص ٔن م ب  4.45سمة، واحلال  للك طب
رشية الطبية ممتركزة جبهة  1000 ة من املوارد ال ٔن هذه الف سمة، كام 

ادل  ري  ة توزيعا  ٔطر موز يق ا ٔن  ني  ار البيضاء، يف  ط، ا الر
ىل  ٔدى ٕاىل ضعف اخلدمات املقدمة  يق املناطق املغربية، وهو ما  ىل 

ىل س اليا، كام هو احلال  ات املوجودة  شف ل املثال مستوى املس
شفى إالقلميي  ال املرىض مبس ري املؤه الستق ست  ر ريوش وكذا 

رشية املتخصصة ومركز الرسطان  لموارد ال يف ظل الغياب الصارخ 
ىل مستوى  برية  الالت  ال امل ويعاين من اخ ي دشنه  حلسمية ا

يل اكن موضوع رسا ٔطر الطبية املتخصصة والتجهزيات، وا ة  ا مو
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ٔن تلقى جوا حول  زيد عن الشهر دون  ذ ما  ر، م ٕاليمك، السيد الوز
  .هذا املركز

ٔعباء املالية  دة ا ٔدى ٕاىل ز ر،  الية، السيد الوز ٕاذن انعدام العدا ا
ٔرس املغربية اليت تتلكف مبا يقدر بـ  اكليف العالج، كام  50.7ىل ا من 

اتمن الساكنة يف املغرب ال  %11ٔن  د ٕاطالقا من العال   .ستف
ىل  ب الواقعية واملوضوعية، فٕاننا يف الفريق احلريك نؤكد  ٕاذن، من 
ىل  عية هو رهني جبع  ج الج العدا  ٔهيل املنظومة الصحية و ٔن ت
ٔن هذا لن يتحقق بتخصيص مزيانية ال  يد  ٔ ت احلكومة، وا ٔولو رٔس 

ة العاملية من املزيانية العامة،  %5شلك سوى  ظمة الص ٔن م واحلال 
زيد عن  ىل رضورة ختصيص ما  ة %15تؤكد    .لقطاع الص

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ر يف ٕاطار ما تبقى من الوقت لسيد الوز   .اللكمة 
  ما بقى والو؟

ن مشلك   .ما اك
  .شكرا

ه  لسؤال الرابع موضو ادي منرو  خراج النظا"ٕاذن  ٕ رسيع  م ال
لقطاع العام ة العاملني  ٔسايس اخلاص مبهنيي الص   ".ا

ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  شارن عن  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

  .االيس 

ا السطي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن احملرتمني،   السادة املس

ب معمك، السي ٔول تعق ٔسايس الل  خراج نظام  ٕ ر، طالبتمك  د الوز
ن وصل هذا املرشوع؟ ٔ ة،    ادل وحمفز ملوظفي قطاع الص

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ر لسيد الوز   .اجلواب 

عية ج ة وامحلاية  ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
اذبي راه النقص ٔوال، ٕان حتسني  ة القطاع الصحي هبدف جتاوز ٕا

شو  يل كنع يعرف هذا املعض ا رشية وهذا لكيش  املزمن يف املوارد ال

ادل  صف و شلك اكيف م رشية وتوفري عرض حصي موزع  ل املوارد ال د
عية، قد متت  ج ة وامحلاية  رتاف خبصوصيات قطاع الص رب  مير 

ة ٕاىل الف  نيي الص ٔسايس العام ٕاضافة  لنظام ا ات اليت ال ختضع 
ة مبوجب القانون رمق  متمي الظهري الرشيف  39.21لوظيفة العموم ب

ر  24موافق ( 1377شعبان  4، الصادر يف 1.58.008 مبثابة ) 1958فربا
ة لوظيفة العموم ٔسايس العام    .النظام ا

ٔساسية الٕ ف  داث قانون وظيفة حصية من املركزات ا صالح عترب ٕا
ىل  عية  ج ة وامحلاية  املنظومة الصحية الوطنية اليت تعمل وزارة الص
ذ بعني  ٔ ني العام واخلاص، مع ا تزنيلها بغرض تعزز التاكمل بني القطا

  .عتبار خصوصية القطاع الصحي
لني  دجمة مع مجيع الفا شارية م ين مقاربة  ىل ت لقد حرصت الوزارة 

اهتم و  هيا يف هذا ملعرفة مقرت ٔن النقط اليت جيب تب ش تصوراهتم واالتفاق 
رىق ٕاىل مستوى انتظارات وتطلعات خمتلف  داده حىت  املرشوع اجلاري ٕا

ات العام هبذا القطاع   .الف
ارشة  ة م ر الص ٔنه عقد حتت رئاسة وز ر   5ويف هذا السياق نذ

ات يف الفرتة املمتدة ما بني  رب 15نونرب ٕاىل  20اج ، مع مجيع 2021 دج
ل القطاع هبدف اخلروج بتصور مشرتك حول اخلطوط  ت املمث دا النقا

ٔهيل املنظومة الصحية الوطنية   .العريضة لت
ات احملاور  ج الل هته  اقشهتا  ومن بني النقط اليت متت م
الكربى املؤطرة ملرشوع الوظيفة الصحية يف ٕاطار تصور مشرتك، مت بعد 

ية ما بني لق 5ذ عقد  رب ٕاىل  1اءات تق اب  20دج رب مع الك دج
رئاسة السيد الاكتب العام لوزارة  ت املمث  لنقا   .العامني 

ت  ية بني الوزارة والنقا لقاءات التق ، تناولت ا ويف سياق ذي ص
رز حماور قانون الوظيفة الصحية  ٔ بعض النقط الهامة اليت تعترب من 

ر مهنا   :املرتقب، نذ
رة النقاش حول التعويض  - الل ٕا ة من  حتفزي موظفي وزارة الص

ٔخطار املهنية؛   ىل املردودية وكذا ا
ٔجرة؛ - ساب ا ل يف ا   التعويضات القارة واملتغرية اليت تد
س  - ٔس الل الت ة، وذ من  مراجعة التعويض عن حراسة وإاللزام

ل حبسن تدبريهام؛ تكر كف ديد م   لنظام 
ملناطق النائية؛التعوي -   ض عن إالقامة، س العاملني 
ٔثناء مزاو  - عتداءات اليت تطاهلم  حامية موظفي القطاع من 

م؛   ا
ة؛ -   نظام الرتق
ة والتكون املسمتر - سبة ملهنيي الص ل د  ىل التقا ا    .سن إال

ج عية مبوافاة الرشاكء  ج ة وامحلاية  عيني وقد قامت وزارة الص
طالع  ل  ٔ لوظيفة الصحية من  رة حول مرشوع القانون املتعلق  مبذ
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ٔن ات يف هذا الش   .وٕابداء مالحظات واقرتا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب؟   هل من تعق
ا   .تفضل اليس 

ا السطي شار السيد    :املس
ات ىل هاذ التوضي ر،    . شكرا، السيد الوز

ٔن  بطبيعة ىل  ملغرب نعتقد  لشغل  حتاد الوطين  ا يف  احلال اح
يل طرحهتا  ىل هاذ إالشاكالت، بعض مهنا ا لجواب  ٔسايس  ل ا املد
رسيع  ر، بطبيعة احلال هو ال يل ما طرحهتاش السيد الوز والبعض ا

ل الوظيفة الصحية ٔسايس د خراج هاذ النظام ا ٕ.  
طرح بطبيعة احل يل ت ىل السؤال ا شكرمك  ملناسبة هنا البد نعاود  ال 

ع االتفاق هباذ اخلصوص، لكن بطبيعة  ت بتوق يل مقمت مع النقا املبادرة ا
س  رٔسو السيد رئ يل  لقاء ا لزتام سابق رمبا يف ا د  احلال اكن وا
ساءل الشغي  ال، هنا ت ٓ ٔقرب  اف هاذ احلوار يف  ست احلكومة 

ت د ىل التوق ٕالضافة بطبيعة احلال الصحية  اف هاذ احلوار،  ل است
ة ل الص يني د   .ٕاىل وضعية املمرضني وكذ التق

يل رفض  ،حصيح ن ا ن اتفاق اك ا اك كونو واحضني، شف ش  ا  شف
ٔن  ىل  ٔعتقد  ميقراطية، لكن  ل ا ل احلرية ود ا يف ب د االتفاق، اح

ٔقرب فر  رسيع يف  ٔسايس هو ال ل ا خراج هذا املد ٕ ٔقرب وقت  صة ويف 
ٕالضافة بطبيعة  لوظيفة الصحية،  ٔسايس  ٔو النظام ا ٔسايس  القانون ا

يل طرحيت ة من إالشاكالت ا مو ٔ احلال  اصة مس ر،  ، السيد الوز
ل  ل املراكز د ل املعاهد د عاب اخلرجيني د ل اس نضيف  قضية د

ل  ة راه عند خصاص د ل رمبا ٔلف  13الص ٔعتقد، عند خصاص د
ل  60 ستوعبو حىت اخلرجيني د ٕالضافة رمبا ممكن  ل املمرضني،  ٔلف د

يل حترمو مهنا  لشهادات يف القطاع ا ة  ٕالضافة ٕاىل الرتق القطاع اخلاص 
ل  ٕالضافة إالشاكلية د ملاسرت  ازة و ٕال ة  ة الرتق ل الص املوظفني د

ٔخطار املهنية، كذ ه، ا اقش ف ه وت  هذا موضوع لك مرة تنداولو ف
لها لها والتزنيل د ٔعتقد اكن اتفاقات سابقة فقط جيب التفعيل د   . و

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر ف تبقى من الوقت   .السيد الوز

ر  ةالسيد وز عية الص ج   :وامحلاية 
ٔن مسلسل د ىل  ٔكد  ٓخر ري بغيت ن ل احلوار راه مازال مسمتر، 

ل ٕان شاء هللا ٔسبوع املق سمترو ا ش    .ماكملة اكنت اليوم 
ليمك   .السالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه    ".صيانة املراكز الصحية القروية"منر ٕاىل السؤال اخلامس موضو
ٔصا واملعارص  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ سط اللكمة  ة ل

  .السؤال
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد    :املرابط امخلاراملس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ل صيانة  ٔ ذة من  ىل إالجراءات املت ر احملرتم،  سائلمك، السيد الوز
الت يف ال   .عامل القروياملراكز الصحية ووضعية املستع

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

عية ج ة وامحلاية  ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
الية يف  عية وا ج ة ٕاىل احلد من الفوارق  هودات الرام يف ٕاطار ا

ىل غرار لك سنة جمال الص ة، وتعززا لسياسة القرب، تعمل الوزارة 
ي هيم اليوم  لوسط القروي، ا ة  طط الوطين لتمنية الص ىل تزنيل ا

لعامل القروي اليت يبلغ  2880 دات الوالدة  انب و مؤسسة حصية ٕاىل 
سبة  423ددها  دة، ب ىل املستوى % 79و دات  من مجموع الو
  .الوطين

ل تقريب اخلدمات هيدف ها ٔ مة من  رات  طط ٕاىل تعبئة اس ذ ا
لوسط القروي، هبدف توسيع التغطية  الصحية من ساكنة املناطق النائية 
ٔهيلها وكذا الرفع من  ٔولية وت اية الصحية ا داث مراكز الر رب ٕا الصحية، 

ملوارد والوسائل الالزمة لالشتغال ا ومدها    .جودة اخلدمات اليت تقد
رتبط ب سية  طط حول ثالث حماور رئ   :ـ ركز هذا ا

 ؛التغطية الصحية املتنق 
  ال الصحي اتية يف ا  ؛دمع التغطية الصحية الثابتة واملشاركة امجلا
   الية مج تقليص الفوارق ا ر لوزارة يف  ري  ٕاضافة ٕاىل إالسهام الك
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لعامل القروي واملناطق اجلبلية، و  عية  ج ه و سامه ف اليت 
  .الوزارة مبقدار مليار درمه

ل  عتبارها املد ٔولية،  اية الصحية ا ٔهيل شبكة مؤسسات الر يمت ت
ٔهيل  ري لت س مج  دمات الصحية يف ٕاطار الرب ل لولوج  ٔول  ا

دات مالية  رصد  الوزارة اع ي  ات التحتية، ا  850تصل ٕاىل الب
ٔهي شمليون درمه سنو لت س انب املراكز  فائية بناء ، كذ ٕاىل 

ن  ات القرب حرضية وقروية مع مسا دد من مص وصيانة، توسيع 
لوازم والوسائل واملعدات  ٔطر الصحية العام هبا ومدها  ة ل وظيف

ٔدوية، وذ لتحسني ظروف الولوج   .والتجهزيات وا
ة يف ٕاطار تفعيل الورش املليك  ك ٔن الوزارة م عية كام  ج لحامية 

ٔهيلها  صالح املنظومة الصحية الوطنية وت ٕ ة  رمجة الزتام السلطات العموم و
ٔهيل  بري لت مج  ر اية  1353ىل مواص تزنيل  دة مبؤسسات الر و

ة  ىل الصعيد الوطين ملالءمهتا مع املعايري املعمتدة لتوفري الب ٔولية  الصحية ا
لقرب وحت    .سني جودة اخلدمات الصحية هباالتحتية املالمئة 

رشية،  برية لسد اخلصاص يف املوارد ال وتبذل كذ الوزارة جمهودات 
لوسط القروي، من  لمراكز الصحية  ٔولوية  الل ٕاعطاء ا اصة من 
ٔزيد  ٔن  ث  ٔطر الطبية وشبه الطبية، ح ح املناصب اجلديدة ل ث ف ح

سبة  ٔط % 40من  ة ل و دد املناصب املف باء وطنيا وما يقارب من 
ات املمرضني% 70   .ف خيص ف

نتداب  لول موازية لسد هذا اخلصاص  ٔخرى كذ تعترب  تدابري 
ٔقل مرة يف  ىل ا لعمل  ٔو القطاع العام  ٔطر طبية من القطاع اخلاص 
ىل  لتوازي ببعض املؤسسات الصحية القروية اليت ال تتوفر  ٔسبوع و ا

امني   .ٔطباء 
  .شكرا

س اجللسةا   :لسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب؟ س، هل من تعق   السيد الرئ
  .تفضلو

شار السيد    :امخلار املرابطاملس
س   .شكرا السيد الرئ

ابتمك ىل ٕا ر احملرتم،    .شكرا، السيد الوز
ب  شارن ننطلق من التعق لس املس ٔصا واملعارصة مب ٕاننا يف فريق ا

لعامل القروي ىل موضوع صيانة املراكز الصحي الت  ة ووضعية املستع
ٔساسية طلقات    :من التذكري خبمس م

لمغاربة؛ - 1 ة  ة بضامن وفعلية احلق يف الص   العناية امللك
حلق  - 2 ولية ذات الص  ملواثيق واملعاهدات ا الزتام اململكة املغربية 

ة؛   يف الص

و يف توفري احلق يف - 3 ىل مسؤولية ا ستور   العالج تنصيص ا
لمغاربة؛   والعناية الصحية 

رامة  - 4 دة لصون  اية حصية ج جمها بتوفري ر ر الزتام احلكومة يف 
ه الصحية؛ ظوم رب ٕاصالح م   املواطنني، 

الل تقدمي  - 5 اكفؤ الفرص من  ىل ضامن  ٔكد  ي  منوذج التمنوي ا ا
ة ذات جودة مجليع املغاربة، الس يف جمال الص   .ةدمات معوم

ٔن تتحقق بدون ضامن توسيع اخلريطة  طلقات ال ميكن  ويه م
ٔساسية يف الولوج العادل واملتاك  د احملددات ا ٔ الصحية، اليت تعترب 
ات الصحية  رب توزيع خمتلف الب ات اململكة يف العالج،  بني خمتلف 
لساكنة احلق يف العالج  ادل، يضمن  شلك  رشية  والتجهزيات واملوارد ال

ستفادة من اكفة اخلدمات الصحية   .واحلق يف 
ر احملرتم، عن ضامن فعلية احلق يف  ال ميكن احلديث، السيد الوز
ات التحتية واخلريطة  ارج الوقوف عند واقع الب ة مجليع املغاربة  الص
قي، هو مدى ضامن  ملغرب مبا يضمن اجلواب عن سؤال حق الصحية 

ىل مستوى ا الية  ر . خلريطة الصحيةالعدا ا ن، السيد الوز هناك تبا
ت د ة من الت لهيا مجمو ل  س ة التحتية الرتابية الصحية    :احملرتم، يف الب

الية والتنظميية؛ - ت ا د   ٔوال، الت
ىل صيانة املراكز الصحية  - رشية واملزيانية مبا يؤر  نيا، املوارد ال

لعامل القروي، وكذ الت   ضعف مزيانية ووضعية املستع
ارة يف هذا امليدان؛ و قامت مبجهودات ج ٔن ا ىل   القطاع، رغام 

ىل مستوى توزيع  - بريا  ث جسلت تباينا  رشية، ح لثا، املوارد ال
ٔطر الصحية يف املغرب  ة يف اجلهات، حوايل نصف ا نيي الص

تني فقط، % 48.7يعين  ر احملرتم يه موجودة يف  السيد الوز
ار البيضاء يعين  ط  -ا يطرة؛-سال -سطات ويف الر  الق

  .رابعا، ٕاشاكلية احلاكمة -

ر احملرتم،    السيد الوز
ملغرب يف الوسط  ٔولية  اية الصحية ا ٕان شبكة مؤسسات الر
ل ومعيق حىت نضمن  شلك مستع ادة النظر  القروي حيتاج ٕاىل ٕا

ام مع الرؤية إالسرتاتيجية جلال امل نرصه  ٔن س ي يعترب  هللا، ا
عية  ج لعدا  لزتام  ىل  ركز  ٔن  ٔولية جيب  اية الصحية ا الر
ٔسايس  حلق ا رتاف  ىل  واملساواة يف الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية و

ة ىل مستوى ممكن من الص ٔ متتع ب   .يف ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ى الوقت هت س، ا   . شكرا السيد الرئ

دود ما تبقى من الوقتاللكم ر يف  لسيد الوز   .ة 
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ب؟ ن تعق   اك
  .شكرا

ة"ٕاذن،  ة در ٔقالمي  عية ب ج ال الصحي وامحلاية  هنوض   - ا
اللت   .موضوع السؤال السادس" ف

ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

شار   .تفضل السيد املس

  :شار السيد املداين املوكاملس 
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ال  لهنوض  ذة من طرف وزارمك  الية املت ستع ما يه التدابري 

ة ٔقالمي در ىل مستوى  عية  ج ىل  - الصحي وامحلاية  اللت و ف
  اخلصوص ٕاقلمي تنغري؟

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

رج   .واب السيد الوز

عية ج ة وامحلاية  ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
ة عية جبهة در ج ة وامحلاية  اللت تطورا  -يعرف قطاع الص ف

ٔسست هذه اجلهة ٔن ت ذ    .ام م
شفائية  د مشاريع اس شفائية القامئة تو س دات  ٕالضافة ٕاىل الو

هنائيةٔخر  لها ا ٔو يف مرا ر مهنا ،ى يف طور إالجناز    :نذ
يل الرشيف؛ - شفايئ اجلهوي موالي  س  توسعة وهتيئة املركز 
لرشيدية؛ - ٔرفود  شفى   بناء مس
لريصاين؛ - شفى القرب   مس
شفى  - ن بنارص ومس سيدي حسا شفايئ إالقلميي  س املركز 

صاصات بورزازات؛   خ
شفى إالقلميي وم  - غري؛املس شفى القرب ببوملان دادس ب  س
ريها - ورة و زا شفايئ إالقلميي  س  .واملركز 
الت القرب املنجزة مهنا  - دد من مستع ٔو املربجمة يف  8ٕاضافة ٕاىل 

الل سنة  ات  طط اجلهوي لعرض العال  2023-2022ٕاطار ا
ددها    .10و

لرشيدية وورز ة  ة العموم لص ىل خمتربن  ازات، كام وتتوفر اجلهة 

نتظار ملرىض القصور اللكوي، وذ  بريا يف الحئة  عرفت اخنفاضا 
ة وامحلاية  لص هنجها املصاحل اجلهوية وإالقلميية  بفضل الرشاكة اليت 

عية   .ج
ية املتوفرة يف اجلهة زة التق ٔ   :ٔمه ا

يس  - لرنني املغناط يل ) IRM1(ازن  شفائيني موالي  مبركزن اس
ن بنارص بورزازات؛الرش    يف وسيدي حسا

لتصور املقطعي  5 - زة  ٔ)Scanner (شفائية س  ؛ملراكز 
لثدي   -   لرشيدية؛) Mamographie(از التصور إالشعاعي 
لراديو املتنقل و 10 - زة  لصدى يف لك من  11ٔ لفحص  از 

 .ٔقالمي اجلهة

راس ٔخرى يف طور ا داث مشاريع  رجمة ٕا د وكذا مت  ٔخرى تو ة و
ٔمهها د إالجناز من    : ق

جلهة؛ - شفايئ اجلامعي  س داث املركز  راسة ٕال  ا
شفى  - يل الرشيف ومس شفى موالي  هتيئة البناية القدمية مبس

اليل الطبية  لت ترب اجلهوي  ورة وا ن بنارص وزا سيدي حسا
شفى إالقلميي مليدلت   رسر؛ 150وتوسعة املس

و  - شفى زا  رة والرشيدية وورزازات؛جتهزي مس
سعة  - ٔمراض العقلية  ة ا  رسر مبيدلت؛  30بناء مصل
الت الطبية  - لمستع وية  ة  ملركز ) SAMU2(ٕاجناز مصل

شفايئ اجلهوي؛  س
ة لتقومي العظام وتصحيح النطق ومركز  3رجمة  - مراكز ٕاضاف

ٕالضافة ٕاىل املشاريع املربجمة يف ٕاطار صن ٔطراف الصناعية،  دوق ل
ددها    .مرشوع 11التمنية القروية و

لني والهيالك  دد من الرشااكت مع العديد من الفا رام  مت كذ ٕا
ل رفع مستوى جودة العرض الصحي وحتسني املؤرشات  ٔ جلهة من 

ة ة در ر مهنا والية  جلهة، نذ اللت واملبادرة الوطنية  -الصحية  ف
رشية، جملس اجلهة، ا لس اجلهوي حلقوق لتمنية ال الس إالقلميية، ا

بة اخلدمات الطبية ودمع املؤسسات الصحية  سان، وهتم حتسني وموا إال
ٔمني معلية نقل وٕاسعاف  سهيل وت رشية واملسامهة كذ يف  ملوارد ال

ا املرض   .ٔو احلوادث ٔو الوالدة احلاالت املستع يف 
بريا يف املوارد رية  وقد شهدت اجلهة حتسنا  ٔ رشية يف السنوات ا ال

بريا  ٔهنا تعاين حتد  شغيل، رمغ  ل ت اجلهوية  بفعل تنظمي املبار
اذبية املنطقة وانعدام  ب ضعف  س ٔطباء العامني، وذ  الستقطاب ا

                                                 
1 Imagerie par Résonance Magnétique 
2 Service d'Aide Médicale Urgente 
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ىل مقاربة   .. التحفزيات هبا، ويعول يف هذا إالطار 

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

ب؟ شار، هل من تعق   السيد املس
  .تفضل

شار السيد املداين املوك   :املس
مك،  فقون مج وتفصيال مع مضمون جوا ٔننا م ىل  ٔن نؤكد بداية  البد 
ٔمهية ما حتقق من ٕاجنازات يف هذا إالطار، ممثنني جمهودات اليت  ن  مربز

عية تقوم هبا وزارمك  ج ال الصحي وامحلاية  ىل املستوى لهنوض 
  . الوطين

ش مع  ي يع ي يضطلع به هذا القطاع ا ور احملوري ا واعتبارا 
ة النامجة عن اخلصاص يف املوارد  ىل وقع ضعف اخلدمة العموم ٔسف  ا
ىل لك  ادل  شلك  دم توزيعها  ات التحتية و رشية ونقص يف الب ال

ٔسف قطاع رامك العديد من اخليبات امل وروثة، والطبيعي ات اململكة، ل
ٔكرب  د  ٔ ٔحضى  ي  ٔداء القطاع وا ٔمام هذه الوضعية هو ضعف يف 

ة  ة در هيا يف  اللت –إالشاكليات اليت نعا   . ف
ر، يف صورة هذا  ٔضعمك، السيد الوز ٔن  يف هذا إالطار، البد 

شها القطاع الصحي هبذه اجلهة ٔوضاع املزرية اليت يع ىلا ل املثال  ،  س
شفى ٔطر  مس اد يف ا ي يعاين من نقص  ة قلعة مكونة ا القرب جبام

ىل  صاص و خ ٔطباء  ٔحرى  ا ام ف ب  شفى بدون طب الطبية، فاملس
ٔن يمت  ث مت نقلهم بدون  ر، ح د ة وإالنعاش والت رٔسها قسم اجلرا
ب  س شفى  ملس ة  ة التوليد واجلرا هيك عن تعطل مصل تعويضهم، 

ة  شفى إالقلميي لتنغري، ٕاضافة ٕاىل النقص احلاد يف ٕاحلاق الطب ملس
  .املمرضني، خصوصا مبركز الرتويض كتقومي النطق وتقومي البرص

يف ميكن لساكنة هذه املنطقة اليت تفوق  ر،  ٕاذن، السيد الوز
ش وتتطور شلك ملفت لتكون  120ساكنهتا  هتم ٔن تقاوم ا سمة  ٔلف 

جل  ة الكربى  ٔقطاب السياح د ا ش يف غياب لك مرافق ٔ ٔن تع هة 
ة   .الص

ل  شلك مستع ل  ر احملرتم، التد مك، السيد الوز ا نطلب م
رشية الالزمة والتجهزيات لتفادي عناء السفر وتنقل ساكنة  وتوفري املوارد ال
اس،  إالقلمي ما بني ورزازات والرشيدية وبعد احلاالت صوب مدينة مك

اهتا بدورها شف رشية واليت تعاين مس كتظاظ وضعف املوارد ال   .من 

ر احملرتم،   السيد الوز
جلهة بغض  رية اليت يعرفها القطاع الصحي  ٕان من بني إالشاكليات الك

ق وازية م ري م متويل هو وجود خريطة حصية  دا االنظر عن ا دمة 
ٔفرزهتا التجربة اجلهوية  ادة بناهئا وفق املعطيات اجلديدة اليت  واملفروض ٕا

جلهة من الولوج العادل الستعامل جتهزيات اجل متكن الساكنة  ديدة حىت 

برية، مما يطرح ٕاشاكلية "ساكنري" ت  ه صعو ٔن الوضع احلايل ف ، حبيث 
ري  ٔو  ادة الفحوصات الطبية وجيعل اخلدمة الصحية ضعيفة  ٔخر وٕا ت

ات وفرة يف بعض امجلا   .م
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارش   . كرا السيد املس

ه  قل ٕاىل السؤال السابع وموضو ات إالقلميية"ن شف   ".وضعية املس
ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لتقدمي السؤال
س   .السيد الرئ

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شا   رن،ٕاخواين املس

ٔطر  ىل مستوى ا ول  ات إالقلميية من خصاص  شف تعاين املس
هودات اليت  شفائية، رمغ ا س ٔساسية الطبية و الطبية والتجهزيات ا
يل بذلتوها يف هاذ القطاع ولكن مازال هناك  ر، ا نعرفها، السيد الوز

ه املطلوب،  ىل الو ام بوظائفها  ىل الق ويفامق خصاص، مما حيد من قدرهتا 
ب والعالج ة كذ املواطنني مع مشالك التطب   .من معا

ر،   السيد الوز
مج  لرب ذا  ام هبا تنف ىل التدابري اليت تعزتمون الق سولومك  بغينا 
كفل  ات إالقلميية مبا  شف ملس رتقاء  ل  ٔ ة من  احلكويم يف جمال الص

ب والعالج هبا دماهتا وتوفري وسائل التطب   .تطور 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ
ر   .جواب السيد الوز

عية ج ة وامحلاية  ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
ات إالقلميية قد عرف  شف من الرضوري إالشارة ٕاىل وضعية املس

اذبي رية، هبدف حتسني  ٔ ة تطورا ملموسا يف السنوات امخلس ا
ة يف  هتا السلطات العموم هودات اليت تبذ ة، بفضل ا ات العموم شف املس
ة لريىق ٕاىل  لوسائل واملوارد الاكف مع تنافسية القطاع الصحي  بالد 
ت الورش املليك  تطلعات املرتفقني، وليكون كذ يف مستوى حتد
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ىل ٕاصالح امل  ث متت املراهنة  عية، ح ج لحامية  ري  نظومة الك
دادها لتوسيع التغطية الصحية وضامن دميومهتا ٔهيلها وٕا   .الصحية الوطنية وت

مثر ما يقارب مليار  س عية  ج ة وامحلاية  لتذكري، فٕان وزارة الص
ر السنوية يف القطاع هبدف تعزز املرافق  س رمس مزيانية  درمه 

ات إالقلميية واجلهوية  شف لمس ية  اهتا وجتديد واملعدات التق ٔهيل ب وت
  . عرصنة جتهزياهتا الطبية والبيوطبية

  :الوضعية اليوم
دة وفقا لٕالطار  - س مو ية، مقاي ت ختضع ملعايري هندسية وتق بنا

ٔن   ؛(la normalisation)املرجعي املعمتد يف هذا الش
ية يمت جتديدها وعرصهتا  - حظرية التجهزيات الطبية والبيوطبية والتق

ات الطبية وختضع سمترار،  ولوج ٔدق التك دث و ٔ ىش مع  لت
ولو   ؛)la veille technologique(لرصد التك

ٔهيل وحتديد املواعيد  - ديدة خلدمات الصيانة والت د تدابري  اع
الل تطور وتعممي النظام املعلومايت لتعزز احلاكمة  رة من  والفو

لمراكز؛  التدبريية مبختلف املصاحل التابعة 
ىل  - ف الضغط  ات لتخف رتام مس العال ة ا ٕاقرار ٕالزام

شفى إالقلميي؛  املس
الت  - ديدة كذ ف خيص مصاحل املستع تدابري تنظميية 

ن  لوافد ال  ستق ات، الهدف مهنا هو حتسني ظروف  شف ملس
الت الطبية؛ ادة هيلكة مس املستع  ىل هذه املصاحل وتنظمي وٕا

اب ا - ك ىل حتدي نقص وكذ  اب جبدية  ك ليوم، جيب 
مج الطيب  ٔجرٔة الرب روم  ديدة  د مقاربة  رب اع رشية  املوارد ال
رشية هاذ اليش  ٔن املوارد ال يل عند  د ا ل الوح اجلهوي هو الس
رشية ولكن العدد  ملوارد ال و  شك ، مجيع اجلهات اك يل عند ا

دا م ش  هلم، راه ما اكي ة ما د ٔنه حىت يش  ة التوزيع  ح ن 
مج الطيب اجلهوي  ٔجرٔة الرب روم  ديدة  د مقاربة  ة، فعرب اع ف مك
ٔطر  ل ا سهل احلرية د ادي  يل  مج الطيب اجلهوي هو ا ٔن الرب

ل اجلهة؛  الطبية دا
ة؛  - ات لك  ل املستوى اجلهوي وفقا حلاج شغيل دا د ال  اع
ىل ال  - اح  يل نف ، ا بية الطبية واملغربية كذ ٔج كفاءات ا

رس يف اخلارج؛  ك
لمنظومة   - مج إالصال الهيلكي  ىل ما يتضمنه الرب ٕاضافة 

الل بنود  ة من  الصحية من حماور ترتمج الزتام السلطات العموم
ت  9.21القانون إالطار  ٔهيل البنا عية وت ج محلاية  املتعلق 

 .واملرافق

ورو رمغ خملفاهتا وتداعياهتا السلبية اكنت  ائية جلاحئة  ست ة  الظرف

لك  ت من تعزز وجتويد وسائل العمل  اكنت فرصة وجتربة مك
ٔن لك ما خيص  ات وتعزز قدراهتا، حبيث ميكن القول اليوم ب شف املس

شفائية املراكز خترباتمب العمليات  وفرة واستفاد من ذ س   ...م

س   :اجللسة السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ى الوقت هت   . ا
د  ر وا لسيد الوز لينا  م،  الثواين، حىت هو ختىل لنا  8موضوع 

ب   .ىل حصصه يف التعق
شارن د السادة املس ٔ   .اللكمة 

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ىل اجلواب د قة هناك جمهود مقدر شكرمك  يل هو واقعي يف احلق لمك ا

ٔزمة الصحية اخلطرية  تبذلونه لتمنية القطاع ولتطوره، خصوصا بعد ا
شلك واحض،  لت العامل يف غرفة انتظار وقاوممت اخلصاص  ٔد د،  لكوف
شها الساكنة مع هذا اخلصاص ومع ضعف  ة اليت تع ق ة احلق لرمغ من املعا

ٔداء هذه الوظيفةاملرفق الصحي    . العمويم يف 
ر، مجيعا وحنن يف فريق التجمع  واقع معاش نتقامسه معمك، السيد الوز
ٔننا تواصلنا مع الساكنة يف  ت حبمك  ٔحرار نقدر هذه الصعو الوطين ل
اطق اململكة، خصوصا يف املناطق القروية واملدن  ل م ن دا ٔما خمتلف ا

ىل جحم اخلصاص ال  ا  ٔ خنرج من الصغرى ووقف ري، ٕاذن و امحلد بد ك
ٔت املرافق الصحية الوطنية خترج تدرجييا كذ من  ٔزمة الصحية وبد ا

ني زيد عن سن ي مارسته اجلاحئة ملا    .تداعيات الضغط ا
مج احلكومة  ر رسيع وثرية ٕاجناز  ر،  مك، السيد الوز ا فاملطلوب م

ليات رسيعة لت ة يف هذا إالطار والبحث عن  رشية الاكف وفري املوارد ال
ح ما اكن مغلقا  اتنا وف شف ٔداء مس وخمتلف التجهزيات الرضورية لتحسني 

ادة النظر يف اخلريطة الصحية ٔفق ٕا   .يف 
يل  شفى سيدي العيايش ا ر، مس مك، السيد الوز وهنا كنطلبو م
مك تعاودو  ٔ ٔزمور كنلمتسو  رة  ن محدوش دا يل  ة سيدي  موجود جبام

ٔمراض الصدرية، كذ ٕا شفى ا ٔنه اكن مغلوق، مس لو،  ح د ادة الف
لو  ادة البناء د يل هو بنقرش يف تطوان واكن ٕا رخيي ا شفى  هناك مس

ة مع رشكة ل  تفاق ري مسموع.. (د وقفة  )م  ٔشغال م ٔندلسية، فا ا
ٔسباب اش ا   .ما عرف

ل  ر، التد مك، السيد الوز ٔشغال ٕاىل ولكن كنطلبو م ادة ا ٕال
مة  د  كون عندو مردودية  ادي  شفى  لو وهاذ املس ري د ٔ الشطر ا
ىل  د  ي يو ف من الضغط ا خلصوص والتخف ىل الساكنة القروية 
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شفى إالقلميي ملدينة تطوان   .املس
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   . شكرا السيد الرئ

ري يف هذه اجل  ٔ لسؤال الثامن وا ه منر  اخلريطة "لسة، وموضو
لقطاع اخلاص   ".الصحية 

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
سط السؤال   .والتعادلية ل
  .تفضل اليس زيدوح

شار السيد دمحم زيدوح   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارن، ٔعضاء جملس املس   السادة 
ر،  يل، السيد الوز ال السؤال د رات يف ا ٔن نظرا لعدة اس يه ب

ر، عن  سائلمك، السيد الوز الصحي يف غياب خريطة حصية وطنية،  
ل ٕاخراج اخلريطة الصحية يف  ٔ إالجراءات اليت تقوم هبا احلكومة من 

ال ٓ   .ٔقرب ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .جواب السيد الوز

ر الص عيةالسيد وز ج   :ة وامحلاية 
س،   السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
صدار املرسوم  ٕ  2015يوليوز  24بتارخي  2.14.562قامت الوزارة 

ططات اجلهوية  ات واخلريطة الصحية وا ظمي عرض العال املتعلق ب
ضيات القانون  ي يعد مبثابة املرسوم التطبيقي ملق ات، وا لعرض العال

ات 34.09إالطار  ملنظومة الصحية وعرض العال   .املتعلق 
ات التحتية  داث وتوطني الب ضيات هذا املرسوم فٕان ٕا طبقا ملق

ٓت الصحية وكذا التجهزيات البيوطبية  ش هاذ اخلريطة  يمت يف ٕاطاروامل
ال  دد الساكن وا ات حسب  ططات اجلهوية لعرض العال الصحية وا

صادية الرتايب الصحي واخلاصيات ا ق عية و ج ة و ئية واجلغراف لو
ت  ر ال الرتايب، قامت املد هتيئة املتعلقة لك ا وكذا توجهيات تصاممي ا
داد خمططاهتا اجلهوية لعرض  ٕ عية  ج ة وامحلاية  لص اجلهوية 
لمشاريع الصحية يمت ٕاجنازها  ي مكن من توفري بنك  ات، اليشء ا العال

ة لتدرج طبقا لوزارة وإالماكنيات املتا مج العام    . ٔولوهتا مضن الرب

ات  ططات اجلهوية لعرض العال داد لك مشاريع ا هتاء من ٕا مت 
ىل  لني يف اجلهة واملصادقة  شاريك مع خمتلف الفا مهنا من  10يف ٕاطار 
ات واليت يرتٔسها السيد  ان اجلهوية لعرض العال ل لجهةطرف ا ، الوايل 

ني جلهة العيون  بق ني م د مرشو ة  -ب يو ة امحلراء ودر  -الساق
اللت يف طور املصادقة   .ف

ىل مستوى مجموع الرتاب  صف  ادل وم ل ضامن عرض حصي  ٔ و
اململكة هبدف حتسني الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية، رشعت الوزارة كذ 

داث  مت يف هذا إالطار ٕا ٔهيل العرض الصحي، وس خريطة حصية يف ت
عية  ج ة وامحلاية  ر يف جمال الص س ت  ٔولو ديد  سمح بت وية 
سامه يف تعزز العرض الصحي اجلهوي  ة، مما س ىل مستوى لك 

ي الية ا مج الطيب  ..وتقليص الفوارق ا ٔجرٔة الرب كام انطلقت معلية 
رتام ة ا ٔهيل املؤسسات الصحية وفرض ٕالزام مس  اجلهوي وت

ات   .العال
مع  برية  ٔمهية  ف خيص مسامهة القطاع اخلاص، فالوزارة تويل 
ي يلعبه يف تعزز العرض الصحي  ور ا مسامهة هذا القطاع نظرا 

ملنظومة  34.09من القانون إالطار  29الوطين، ٕاذ تنص املادة  املتعلقة 
ىل ٕاماكنية وضع تدابري مشجعة  ات  مع القطاع الصحية وعرض العال

فرت التحمالت تضعه إالدارة   .اخلاص، وفقا 
ىل ٕادراج  ت  ٔن الوزارة قد ح البد من ٕالشارة يف هذا السياق ٕاىل 
ٓن  د ا ي يو ر ا س ثاق  تدابري حتفزيية لفائدة القطاع اخلاص مضن م
ر يف املناطق واجلهات واليت  س ىل  شجيع  ل د املراجعة، وذ  ق

  .عف يف العرض الصحيتعرف ض
رية  ور الطالئعي واملسامهة الك وهبذه املناسبة البد من إالشادة 
ة يف احلرب  لقطاع اخلاص ببالد يف معاضدة جمهودات السلطات العموم
ه لتعزز قدرات  ري طاق س ليه اليوم كذ يف  ء، ويعول  ىل الو

ر يف متويل ا الس اية الصحية وتوفريها من املنظومة الصحية الوطنية  لر
ٔولو هنوض  دة يف ا ل بلوغ هدف توسيع التغطية الشام واملسا  تٔ

الل  ة العامة، من  ة يف جمال الص ٔهداف الطمو إالسرتاتيجية وا
ام دمات  - الرشااكت يف ٕاطار تعاقدي، قطاع  اص، ورشاء  قطاع 

ٔرسة  الل هنج طب ا ات اخلواص وكذا من  ال ريها من مقديم  و
شاور ه ال   ..ٔو

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

ر   .شكرا السيد الوز
ب   .تفضل اليس زيدوح يف ٕاطار التعق

شار السيد دمحم زيدوح   :املس
ر   .شكرا السيد الوز
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ابةك  ىل إال   .شكرك 
ٔننا تنعرفو ل السؤال هو ب ة د ا هذا السؤال، اخللف ا ميل طرح ٔن  اح ب

رات يف القطاع  س ت ما بني اجلهات ف خيص  دم التواز ن  اك
ل  خرجت  27/07/2011اخلاص، و خرجت يف اجلريدة الرمسية د

ل القطاع العام والقطاع اخلاص والقطاع اجلهوي  اخلريطة الصحية د
ٔن حىت يف اجلريدة الرمسية تتقول  لها وب ددت املعايري د ، وكذ  كذ

رو  10يف لك  لنا، وند سنوات خصنا نعاودو جنددواخلريطة الصحية د
  .التقومي يف لك مخس سنوات

رو  يفاش ند ٔحرى  ا اليوم مازال ما عند حىت خريطة حصية  اح
ٔننا حنيوها من بعد  لها، ويفاش ميكن لنا نعاودو    .سنوات 10التقومي د

ٔن هناك وا ديدة الش تنقولو اخلريطة الصحية؟  رات  س د 
ار  ر؟ ٕاال يف ا ر فني واقع، السيد الوز س وكثرية، ولكن هاذ 

ة ط، فاس، طن ش، الر ت ما بني . البيضاء، مرا ولكن فني يه التواز
  اجلهات؟

كون عندها خريطة حصية يف القطاع اخلاص  ا اليوم بغينا الوزارة  اح
مث ه املس ت وكذ تو ر فني خصو مييش، بطبيعة احلال ش ميكن لها تت

ة، ولكن هناك حتفزيات خص تعملها  ٔي  مثر ما ميكن لوش مييش  املس
و   .ا

ٔشنو هو؟ هو نعطي املساواة ما بني اجلهات  لنا  ا اليوم الطلب د اح
ٔنه التوزيع العادل  رشية،  رات، ف خيص املوارد ال س س ف خيص 

ل اخلريطة الصحيةوإالصالح لعدم التوا ٔساس د   .زن ما بني اجلهات هو ا

لجنة  ىل ا ٔ كذ  س ا بغينا اليوم  ر، اح ، السيد الوز و
ٔن  سيق ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص،  لت يل يه تتقوم  الوطنية ا
الش اليوم  ا  يل تتكون كذ ملكفة ف خيص اخلريطة الصحية، اح يه ا

لكمو ال  شوفوها ت يل ت رات ا س ىل  ر،  لكمو، السيد الوز يوم؟ ت
ر يش  اء بغا يد يل  ري موجودة، ا ة  ٔن وزارة الص ارج إالطار، 
ل  ادي خيلق يف املستق ٔمر هذا  رها يف هاذ املدن، هاذ ا ة تيد ا

د املتاعب ٔن القطاع العام وا ٔساسية  ، و اخلريطة الصحية راه 
ري عندها خريط ل القطاع اخلاص  ة حصية، ولكن اخلريطة الصحية د

  .موجودة بتا
ل  البد خترج  2011و البد، طبقا، ملا خرج يف اجلريدة الرمسية د

ٔن  الش مازال هذا التعطيل؟  لنا،  خريطة حصية، وهذا هو السؤال د
ش  د ٕارادة سياسية  د التلكفة مالية، تيطلب ٕاال وا ش وا ما تيطل

ميكن لها تعرف راسها فني خي و  كون حىت ا ٔقل  ىل ا ش  رج، 
ر لنا السيد الوز مثر، هذا هو السؤال د ه املس . ادية، فني ميكن لها تو

ابة كذ ىل إال شكروك    .وت
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ر، ىل إالسهام ا ٔشكر السيد الوز ٔشكر امجليع    .لقمي يف هذه اجللسةو

  .ورفعت اجللسة


