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  وا1ٔربعني امسةاخل اجللسةحمرض 

  .)م2016 ماي 10( هـ1437 شعبان 3 ثال7ءال : التارخي
  .لساIرئHس اخلليفة ا1ٔول ل، محمد ا1ٔنصارياملس�شار السAيد : الرئاسة
واUقKقة  رابعة، ابتداء من الساTة الKقةدق  ٕاثنا عرشو  تانساع  :التوقKت
  .بعد الزوال والثالثني السادسة

  .م\اقشة ا1ٔسAئZ الشفهية :Xدول ا1ٔعامل

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

  :ةلسجل ، رئHس امحمد ا1ٔنصارياملس�شار السAيد 
jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Tىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ` وحصبه 

  .ٔ�مجعني
  السAيدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من اUسAتور، ووفقا ملقsضيات النظام  100اكم الفصل معال بnٔح

 ZئAنا املوقر هذه اجللسة 1ٔسAلس املس�شار�ن، خيصص جملسI يلzاUا
  .السAيدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Tلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول ا1ٔسAئZ الشفهية املدرXة يف Xدول ٔ�عامل 
ع اIلس Tىل ما Xد من اليوم، ٔ�عطي اللكمة �لسAيد ا1ٔمني ٕالطال

 . مراسالت وٕاTال�ت
 .اللكمة لمك ا1ٔسAتاذ تو�زي

  :املس�شار السAيد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اجللسة
  .شكرا السAيد الرئHس

  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Tىل النيب ا1ٔمني
يف البداية قد توصلت الرئاسة مبراسZ من الوز�ر امللكف �لعالقات مع 

ن واIمتع املدين، خيرب من zاللها اIلس ٔ�نه سsHوىل إالXابة �لنيابة الربملا
Tىل السؤال الفريد املوXه �لسAيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي 

  .و�كو�ن ا1ٔطر
كام توصلت الرئاسة مبراسZ من الفريق اUسAتوري اUميقراطي 

لسAيد الوز�ر ¡ج عي، يطلب من zاللها تnٔجKل سؤال الفريق املوXه � 
املنتدب Uى رئHس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومKة وحتديث إالدارة، 
حول رضورة اع د اليوم احملدد يف البطاقة الوطنية يف ا¦�ساب التقاTد 

  .�ل¨سAبة �لموظفني ٕاىل Xلسة الحقة
  :ٔ�ما �ل¨سAبة لٔسAئZ اليت توصلت هبا الرئاسة، فهªي اكلتايل

  سؤ¡؛  T :30دد ا1ٔسAئZ الشفهية -

 .ٔ�سAئT :10 Zدد ا1ٔسAئZ الكsابية -

  .شكرا السAيد الرئHس

  :السAيد رئHس اIلس
  .شكرا السAيد ا1ٔمني

ٕاذن بعد الرتحKب �لسAيد�ن الوز�ر�ن، س¨سAهتل Tىل �ركة هللا Xدول 
  .7ٔ�عامل هذه اجللسة �1ٔسAئZ املو±ة �لسAيد وز�ر الص°ة وTددها 

ا1ٓين ا1ٔول حول م\ظومة وبداية سnٔعطي اللكمة 1ٔحصاب السؤال 
طب الشغل، واملقدم من طرف فريق ¡حتاد املغريب �لشغل، فليتفضل 

  .ٔ�¦د ا1ٔعضاء مشكورا

  :املس�شار السAيد عز ا�Uن ́زري
  .شكرا السAيد الرئHس

  ..السAيد الرئHس

  :السAيد رئHس اجللسة
  .ٕاىل امسحت �ٓسAيدي هللا خيليك، تفضل �ٓسAيدي مرح�ا ؟نقطة نظام

 Aساناملس�شار السH¦ يد عبد احلق:  
  .شكرا السAيد الرئHس

فوجºنا يف مجموTة الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل بعدم ٕادراج سؤالنا 
ا1ٓين املتعلق �نت«ا�ت التعاضدية د¼ل الرتبية الوطنية، هاذ ¡نت«ا�ت 
ا�يل كتعرف Tدة خروقات مهنا Tدم Ãرش ا�لواحئ، مهنا الرشوط التع¿زيية 

  . الرتشAيح، مهنا املاكتب د¼ل التصويت ا�يل ما تعل¨ش Tلهياا�يل داروها يف 
مع ذÇ السAيد الوز�ر ¦ارض معنا، السAيد وز�ر ال�شغيل ¦ارض 
معنا، ومل يمت ٕادراج هاذ السؤال ا1ٓين، ويه لHست املرة ا1ٔوىل، العديد 

  .من ا1ٔسAئZ ا1ٓنية د¼لنا ما ´يت¿اوjش Tلهيا
العادي د¼لنا مكجموTة، وهذا  يف مقابل ذÇ ما تدرجش حىت السؤال

مشلك ´بري، 1ٔنه اك�ن مشلك د¼ل ٔ�نه وا¦د العدد د¼ل الوزراء يتغيبون، 
Tىل حضور اجللسات د¼ل ا1ٔسAئZ الشفوية، عند�  اعند� وزراء ´يتغيبو 

مجموTة د¼ل ا1ٔسAئZ ما متش إالXابة Tلهيا، واملشلك د¼ل التعاضدية هو 
  .�ٓين

  :السAيد رئHس اجللسة
  .كرا السAيد املس�شارش

  . ال وال السؤال د�، الرساÑ وصلت
  . ٕاىل وقويل ٔ�نت ال، هللا هيديك

اح\ا راه الرساÑ وصلت، هاذي نقطة نظام حول Tدم ٕادراج بعض 
  ..ا1ٔسAئZ املو±ة �لسAيد الوز�ر، ولكن ويه ٔ�سAئZ �ٓنية، ؤ�حKلمك Tىل 

  :املس�شار السAيد عبد احلق ¦Hسان
  السAيد الرئHس،

Õدا اكينني ¡نت«ا�ت، ٕاىل ما Xاوبناش السAيد الوز�ر Tىل هاذ راه 
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  السؤال ا1ٓين، مفىت س�مت إالXابة Tليه؟ 
Tا�ن "راه ذاك اليش ا�يل مديور فهاذ ¡نت«ا�ت، مديور الزتو�ر 

، راه حبال ذاك اليش د¼ل السAبعينات ا�يل اكن، راه الناس دا�ر�ن "��ن
  . ما اكي¨K¨شاملرشفني Tىل املاكتب، املراق�ني

  :السAيد رئHس اجللسة
  السAيد املس�شار، 

ٔ�وال ٕا´راما Ç، 1ٔن ا1ٔمر يتعلق بنقطة نظام ٕاذا اكنت تتعلق �ل�سAيري، 
، 115: وا1ٓن طرحت ٕاشاكل ؤ�حT ÝKىل النظام اUاzيل وحتديدا املواد

من اUسAتور اáي  100، ؤ�حÝK كذT Çىل الفصل 120، 119، 118
 20ز�ر، ٕاذا ٔ�راد ٔ�ن يدرج سؤال �ٓين ق�ل اâهتاء مدة يعطي الصالحKة �لو 

يوما فä ذÇ، وٕاذا مل �رغب فعليك ٔ�ن ت¨sظر مرور اX1ٔل اUسAتوري 
  .يوم، هذا اUسAتور والنظام اUاzيل، هللا جيازيك خبري 20ا�يل هو 

Ç اللكمة شكرا Ç يد املس�شارAاللكمة ا1ٓن، الس.  

  :املس�شار السAيد عز ا�Uن ́زري
  .السAيد الرئHسشكرا 

  ،السادة الوزراء
  ،السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

Tالقة مبوضوع طب الشغل، Ãسائلمك السAيد الوز�ر عن مnٓل تطو�ر 
وحتسني م\ظومة طب الشغل، يف ظل الت°د¼ت التك\ولوجKة و¡´راهات 
املادية النامجة عن العالقة الشغلية حفاظا Tىل الص°ة والسالمة املهنية 

 لطبقة العامZ؟� 

  :السAيد رئHس اجللسة
 . شكرا السAيد املس�شار

  .اللكمة لمك السAيد الوز�ر لتقدمي اجلواب

  :السAيد احلسني الوردي وز�ر الص°ة
  .شكرا السAيد املس�شار احملرتم

ٔ�وال، الشكر اجلزيل لفريق ¡حتاد املغريب �لشغل لطرحمك هاذ السؤال 
  .ا�يل �هيم الشغيZ والعاملني

رة Tىل وعي èم ٕ�سهامات طب الشغل يف املنظومة الصحية فالوزا
الوطنية jشلك Tام، ويف ضامن التطبيق السلمي ملضامني مدونة الشغل 

  .jشلك zاص
بع¿اÑ، هاذ وزارة الص°ة يعين، هاذ طب الشغل ٔ�وال هو حتت 

  .الوصاية الاكمZ والتنظمي الاكمل د¼ل وزارة ال�شغيل
 ما خيص �كو�ن ا1ٔطباء ٕاما jرشاكة مع وزارة الص°ة ت�سامه ٔ�وال يف

  .وزارة التعلمي العايل، املراق�ة، تقKمي اíاطر، اUمع التقين لوزارة ال�شغيل
فا�يل اك�ن، ا�يل ميكن يل نؤكد Tليه ا1ٓن ٔ�نه عند� يف املغرب حوايل 

ٔ�لف طبHب شغل، ٔ�لف، ٕاال جKنا �zذو الناس ا�يل دازوا îطبHب مقمي 
  .ل التكو�نفهاذ السAنوات د¼

 les)ٕاال زد� Tلهيم ا1ٔطباء العامون ا�يل دوزوا الشهادة اجلامعية 
diplômes universitaires)  لهيم ا1ٔطباء العامون ا�يلT وٕاىل زد� ،

  .ووقعوا رشاكة مع املقاوالت
 131.13زائد، القانون اجلديد ا�يل صوتنا Tليه هاذي شهور، القانون 

تريكز وتيحث ويلزم املقاوÑ  93اثن�ني، املادة مزاوý Ñنة الطب، مفادتني 
  .�ش �كون عندها وا¦د العقد مع الطبHب د¼ل الشغل

تHسهل ا1ٔمور Tىل ا1ٔطباء املزاولني املتخصصني يف طب  94املادة 
الشغل واملزاولني يف القطاع العام ٔ�هنم �متك\وا ٕاذا مسحت هلم إالدارة د¼هلم، 

  .املقاوالتخيدموا يف القطاع اخلاص ويف 
  .شكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا السAيد الوز�ر

اللكمة ا1ٓن ٕال¦دى السAيدات ٔ�و السادة ٔ�عضاء الفريق من X�ٔل 
  .التعقKب

  :السAيد عز ا�Uن ́زرياملس�شار 
  .شكرا السAيد الرئHس

جوا� Tىل ما Xاء يف ردمك Tىل السؤال، هو ٔ�نه إالحصائيات الرمسية 
طبHب،  900خمتصني يف طب الشغل، طبHب  900تقول بnٔن هناك 

مليون من ا1ٔجراء املرصح هبم، ٔ�ي  3.5ٔ�لف مقاوÑ، مقابل  180مقابل 
  .X�ٔري 4000، ٔ�و طبHب للك 3800مبعدل تقريبا 

 Ñىل ٔ�ن لك مقاوT اء يف مدونة الشغل، اليت تنصX وهذا خيالف ما
  .X�ٔري، جيب ٔ�ن تتوفر Tىل مصل°ة طب الشغل 50يتعدى Tدد ٔ�جراهئا 

مصل°ة طب الشغل يف الواقع، مل تعطي ما اكن املراد، ما Xاء به 
  :القانون وذÇ من zالل Tدة مالحظات

ٔ�وال، ٔ�ن هاذ املصل°ة ال زالت تعمل بطرق عتيقة، الزالت مصل°ة 
طب الشغل بعيدة عن الواقع لك البعد وبعيدة عن دورها ا1ٔسايس، 

  . وبدون Xدوىالزالت الفحوصات الطبية متر jشلك تقليدي وروتHين
مصل°ة طب الشغل ٔ�يضا ال تقوم بدورها ا1ٔسايس �لكشف املبكر 
عن ا1ٔمراض املهنية، وكذÇ ال تقوم بدورها يف مراق�ة ظروف العمل 
ومدى مالمئة م\اصب الشغل �ل°اÑ الصحية �لعامل، ذÇ �جت عن Tدم 

ارنة مع إالماكنيات الالزمة املتوفرة Uى هذه املصل°ة، وتظل Õري اكفKة مق
مادة ا�يل تنص Tىل طب  31ما Xاءت به مدونة الشغل يف تقريبا اك�ن 

وكذÇ جلان السالمة وحفظ الص°ة، هذا خيص القطاع اخلاص،  الشغل
  .مفا �Ç �لقطاع العمويم

ٔ��ن هو دور مصل°ة طب الشغل يف القطاع العمويم؟ يعين هناك 
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ج بتوصيات، جملس طب شغل اáي م\ذ Ãشnٔته اجمتع ثالث مرات وخر 
  .هذه التوصيات الزالت �مئة يف الرفوف ٔ�و ح�Hسة الرفوف

  .وشكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا السAيد املس�شار

  .اللكمة لمك السAيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Tىل التعقKب

  :السAيد وز�ر الص°ة
  . ٔ�� بع¿اÕ ،Ñادي âركز Tىل جوج د¼ل النقط

، ٔ�� 900، قلت �1000 قلت فnٔ� مsفق معك ف� خيص اT1ٔداد، �ٔ 
  . 1000، زد� شوي ٔ�كرث من 1000تنظن ٔ�قرب ٕاىل 

ٕاىل اzذينا مجيع، قلت Ç من ا1ٔطباء العامون، من الناس ا�يل عندمه 
والناس ا�يل عندمه مsخصصني كذÇ، فهذا  (universitaire)دبلوم 

  . مايش مشلك
اء يف هذا اجلديد ا�يل صوتنا Tليه X 31.13ذاك اليش �ش القانون 

إالطار، �ش �سهيل ا1ٔطباء املوجود�ن يف القطاع العام ٔ�هنم ميكن، ٕاىل 
إالدارة رخصت هلم، �ش ÃساTدو املقاوالت، وما خصناش �zذو ذاك 

، Tاد 50الرمق ا�يل اzذييت 1ٔن ٔ�نت قلهتا يف ا1ٔول، 1ٔن zاص �كون ٔ�وال 
ٕاىل اكنوا .. Ãش�كون طبHب، 1ٔن ما خصناش نقسموها Tىل الرمق ٕاىل ما اك

  .داعي �ش �كون طبHبفال  50مقاوالت Tديدة وما وصلوش 
، ٔ�� كنقول مالنقطة الثانية ا�يل بغيت âركز Tلهيا، يه ٔ�ن الوزارة كتقو 

هو التكو�ن  �Uور د¼لها، ا�يل عندها قانونيا، فاUور د¼لنا ،�لك تواضع
وزارة، ٔ�ما ذاك ا�يل jرشاكة مع التعلمي العايل وتقدمي املساTدة التق\ية �ل

ٔ�رشت ليه ا�لجنة وذاك اليش Tارفها اكينة، Tارف املشالك ا�يل اكينني، وٕان 
  .شاء هللا نتغلبو Tلهيم

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر

ن¨sقل ا1ٓن ٕاىل السؤال ا1ٓين الثاين، املوXه كذÇ �لسAيد وز�ر الص°ة، 
\اء بعض املناطق من من طرف فريق ا1ٔصاÑ واملعارصة، حول اسAت� 

  .مشاريع مس�شفKات القرب
فليتفضل ٔ�¦د السAيدات ٔ�و السادة ٔ�عضاء الفريق مشكور لطرح 

  .السؤال

  :املس�شار السAيد عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا السAيد الرئHس

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

فKات سؤالنا، السAيد الوز�ر، حول املعايري املعمتدة يف توزيع مس�ش 

القرب، وملاذا مت ٕاقصاء مجموTة من املناطق من zدمات مس�شفKات القرب 
  ٕاقلمي اUريوش؟/مهنا ٔ�كنول، èهZ وواد ٔ�مليل مث يف دا�رة الريف 

  .شكرا السAيد الرئHس

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا السAيد املس�شار

  .اللكمة لمك السAيد الوز�ر �لجواب Tىل السؤال

  :السAيد وز�ر الص°ة
  .را لمك السAيد املس�شار احملرتم Tىل طرحمك لهاذ السؤالشك

ٔ�وال، كنnٔكد Ç الوزارة ال �سعى ٕاىل ٕاقصاء ٔ�ي ±ة، تن°اولو 
Xاهد�ن، �لعكس اح\ا تن°اولو Xاهد�ن Tىل تطو�ر اخلدمات الصحية، 

  :Tىل حتسHهنا وTىل تقر�هبا �لمواطنات واملواطنني، ولكن جوج نقط ýمني
ماكنيات د¼لنا املادية، املزيانية، 1ٔن ٔ�� كنعرف ٔ�وال، Tىل حساب االٕ 

هاذ اليش، ٕاىل ¦دود اليوم ٕاىل نب¨Kوا هاذيك املس�شفKات ا�يل ٔ�رشت هلم 
مس�شفى دا�، مفا  97يف ذاك املناطق Tىل الصعيد الوطين خفاصنا 

عند�ش إالماكنيات، ٔ�قولها ٔ�ماممك، املادية، املالية �ش نب¨Kو، ما عند�ش 
طبية، 1ٔن ما Õاد!ش نب¨Kو بال ماÕد!شاي نلقاو شكون Õادي ا1ٔطر ال 

  . خيدم فهيم
ا�يل  �34.09لعكس املعايري Tىل حسب اخلريطة الصحية، القانون 

خرXاتو احلكومة السابقة مشكورا، وا�يل خرج املرسوم التطبيقي د¼لو، 
 7000ٔ�ش ´يقول؟ يعين املركز الصحي القروي zاص �كون فني اك�ن بني 

  . (niveau 2)وال  Ã(niveau 1)سمة، Tىل حسب  25.000و
 25.000و  7000، وبني 50.000و 25.000ف� خيص احلرضي بني 

  .50و 25وبني 
ف� خيص مس�شفى القرب ا�يل ٔ�رشت ٕاليه، خفاص Tىل ا1ٔقل Tىل 

 . Ãسمة Ã70.000سمة، �كون  70.000حسب اخلريطة الصحية، �كون 
د¼ل  8ة، راه فهيا مس�شفى ٕاقلميي وفKه ف� خيص èزة ا�يل مدينة ´بري 

  . املراكز حصية، حرضية ٕاىل �ٓخره
 ،Zهè تجب لهاذ املعايري، فاح\ا �رجمنا،  80.000ٕاقلميAسHسمة كÃ فاح\ا

�رجمنا بناء مس�شفى القرب، ٕاىل ¦دود اليوم فKه مركز حصي حرضي دار 
  . الوالدة ومسAتع¿الت القرب

ة، فKه مركز حصي حرضي ودار ٔ�لف Ãسم 101ف� خيص واد ٔ�مليل 
 Çه مس�شفى القرب، وكذKلوالدة، ٕاىل ¦دود اليوم مازال ما �رجمنا ف�

Ãسمة فKه مركز حصي حرضي، دار �لوالدة ومسAتع¿الت  50.000ٔ�كنول 
 .القرب

واح\ا Õادي نربجمو، Tىل حسب إالماكنيات تدرجييا، Tىل الصعيد 
اzذينا هاذ املعايري ما مس�شفى �لقرب، ٕاىل  97الوطين، قلت z Çاصنا 

عند�ش إالماكنيات، وليين إالماكنيات تتجي تدرجييا، وzا �كون عند� 
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إالماكنيات ما Õاد!شاي �كون يف اسAتطاعتنا ٔ�نه نربجمو من دا� شهر 
مس�شفى، يعين غنبقاو Õري ت¨ش�sومه ما Õاد!شاي âرحبو  97ونبداو نب¨Kو

هاذ اليش مع توفري املوارد  حىت يش ¦اXة، تدرجييا التدرج نقطة ýمة يف
  .ال#رشية

  .شكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر

  .اللكمة 1ٔ¦د السادة ٔ�عضاء الفريق �لتعقKب

  :املس�شار السAيد عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا السAيد الرئHس

  السAيد الوز�ر،
يف احلقKقة ٔ�� اكنت �ٓخر مداZz يف الوالية ا�يل فاتت، كنت كنحشم 

ضا¼ د¼ل الص°ة Tىل مسAتوى املؤسسة ال�رشيعية، 1ٔن ما داعي نطرح ق
احلضور د¼لنا هنا، ما جنيوش هنا �ش نلقاو التحية د¼ل رXال ا1ٔمن يف 

  .الباب وٕاال ¦املني اهلموم د¼ل الساكنة ومهنم هاذ القضا¼ د¼ل الص°ة
  السAيد الوز�ر،

 Aا�يل و±تهيا �لس Ñليه �رساT ربتTد رصحي وTىل اكن الوT يد العامل
مازال  2016ا1ٓن يف . 2014ٔ�ساس تفعيل مسAتع¿الت القرب يف ٔ�فق 

Tىل مسAتوى د¼ل هاذ اUوا�ر ال ٔ�كنول ال èهZ ال واد ٔ�مليل مازال ما 
ٔ�كنول مت بناء وجتهزي املسAتوصف، ولكن ا�يل zاص، السAيد الوز�ر، . اك�ن

  .هام ا1ٔطر الطبية
لوز�ر، 1ٔن ٔ�� نقدرو نصبوا اخليام فnٔمتىن، وتعطي وا¦د الوTد، السAيد ا

وÃسAتق�لو فهيم الساكنة ونلقاو ا1ٔطباء واملمرضني واملمرضات ا�يل يداويومه 
والتجهزيات ا1ٔساسAية، عوض البناء وبدون ٔ�طر طبية، فكsعرف خصاص 

تزيي .. "1ٔن اك�ن وا¦د اخلصاص ýول Tىل مسAتوى اUا�رة، ال من
ال مجموTة من " سAيدي بورق�ة"ال " اج�ارنة"غياب الطبHب، ال " وسيل

امجلاTات ا�يل èبعني �(ا�رة، ٕاذن اك�ن وا¦د ¡كتظاظ، وا¦د ¡س�Kاء 
�لساكنة د¼ل الساكنة د¼ل ٔ�كنول، وكام وTدت، السAيد الوز�ر، كنت 
واTدتين �ش تقوم �ز¼رة 1ٔكنول وز¼رة كذÇ لٕالقلمي، فٕاذن الوقت ا�يل 

zدمات Xد ýمة Tىل مسAتوى إالقلمي، اح\ا كنعطيو مكحسAنني وكنقدمو 
اك�ن �راجع د¼ل قطاع الص°ة ود¼ل الوزراة د¼لمك، السAيد الوز�ر، ف�غينا 

  .وا¦د اجلواب ا�يل �كون حصيح
كذÇ يف اUا�رة د¼ل الريف ٕاقلمي اUريوش، اك�ن مجموTة من املراكز 

ءل Tىل الصحية ا�يل هام �لك رصا¦ة الساكنة دامئا اIمتع املدين ´ي�سا
الغياب التام لٔطر واملوارد ال#رشية يف هاذ املراكز، ٕاذن zاص وا¦د 

  .إالسرتاتيجية، السAيد الوز�ر
اح\ا Tارفني الواقع ا�يل اك�ن، ولكن �كون وا¦د اجلرٔ�ة سAياسAية �ش 

ندzلو يف هاذ ٕاTادة إالن�شار د¼ل ا1ٔطر الطبية، ما ميك¨ش يبقى Õري يف 
لبيضاء، فاس، مك\اس، و¼ريت ٔ�نه تو±و وا¦د الر�ط، الق\يطرة، اUار ا

د¼ل فاس يفsح اIال �لناس ا�يل ) CHU1(الرساÑ، السAيد الوز�ر، ملد�ر 
´يتوافدوا من èو�ت من احلاجب من ٔ�كنول من èزة من جرسAيف، يعين 
ما اكي¨ش وا¦د ¡سAتق�ال د¼ل هاذ املرىض، دامئا ´يقولوا هلم رجعوا 

  . ن zاص ختفKف املعا�ت د¼ل الساكنةلٔقالمي د¼لمك، ٕاذ
فnٔ� بغيتك، السAيد الوز�ر، تقدم وا¦د الوTد �لساكنة 1ٔنه �لك رصا¦ة 

سAنني ما اكي¨ش zدمات، غياب اUميومة،  6´يحسوا �ٕالح�اط، ٔ�كرث من 
غياب وا¦د اIموTة ا1ٔمور، اح\ا مكحسAنني اUور د¼لنا مقنا به، ٕاذن 

نا ا1ٔطر الطبية �ش الناس حتس Tىل ا1ٔقل zاصمك ٔ�نمت îحكومة توفروا ل 
�لكرامة د¼لها والعHش، 1ٔن هذو هام الناس ا�يل قدموا ا1ٔرواح د¼هلم من 
X�ٔل اسAتقالل البالد، هذو هام الناس ا�يل صربوا ورمغ إالغراءات ا�يل 

  ..اكنت كتدار ٕاال
  .شكرا السAيد الرئHس

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار

مة لمك السAيد الوز�ر، �لرد Tىل التعقKب يف ¦دود الثواين اليت اللك
  .الزالت �Uمك

  :السAيد وز�ر الص°ة
بع¿اÑ، ٔ�� ما ميكن لHش نعطيك وTد �ش Õادي نقول Ç، الوTد ا�يل 

حبال دا� ٔ�نت كتقول يل اUريوش، اUريوش تن#\يو فKه دا� .. غميكن يل
رب ومن ٔ�حسن املس�شفKات ؤ�نت Tارف هاذ اليش قريب !سايل من ٔ�ك

Tىل الصعيد الوطين، يعين تدوي Õري Tىل املراكز الصحية حبال ٕاىل ما اكن 
والو، راه اUريوش فKه دا� مس�شفى راه تي��ىن قريب !سايل، والتجهزيات 
نصها راه Xا �ش تتحط، يعين من ٔ�كرب املس�شفKات Tىل الصعيد الوطين، 

  .ا اكيناش وخنليو ¦اXة، �لعكسما ميك¨ش ندويو Õري احلاXة ا�يل م
  .شكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر

تقليص Tدد "ن¨sقل ا1ٓن ٕاىل السؤال ا1ٓين الثالث حول موضوع، 
، اáي تقدم به الفريق ¡سAتقاليل �لو¦دة "وفKات ال¨ساء عند الوالدة

 فليتفضل ٕا¦دى السAيدات ٔ�و السادة ٔ�عضاء الفريق ل#سط والتعادلية،
 .السؤال

  :السAيدة فاطمة احلبويس املس�شارة
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

                                                 
1 Centre Hospitalier Universitaire 
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  السAيد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
ميثل حتسني حصة ا1ٔمومة ٔ�¦د املرايم إالمنائية لٔلفKة اليت اعمتدها 
اIمتع اUويل îلك، لكن لٔسف الشديد ال �زال معدالت وفKات ال¨ساء 

ببالد� Xد مرتفعة مقارنة مع العديد من اUول حKث تقيض  ٔ�ثناء الوضع
Õ�ٔلب ال¨ساء حنهبن ن�K¿ة مضاعفات حتدث ٕاما zالل فرتة امحلل ٔ�و ٔ�ثناء 
معلية الوالدة ٔ�و بعدهام م�ارشة، مع العمل ٔ�ن معظم تÝ املضاعفات تظهر 

  .ٔ�ثناء فرتة امحلل، ؤ�خرى تظهر ق�ل تÝ الفرتة
اء 1ٔربع حفوص Tىل ا1ٔقل zالل فرتة امحلل، و�لتايل جيب ٕاخضاع ال¨س

1ٔن Õ�ٔلب ال¨ساء ببالد� و1ٔعوام مsعددة فٕاهنن ال خيضعن لهذه الفحوصات 
  .املذ´ورة مما يعرض حKاهتن �لخطر

  : áا Ãسائلمك السAيد الوز�ر
ما يه التدابري املت«ذة لتحسني حصة ا1ٔمومة من X�ٔل تقليص Tدد 

  وفKات ال¨ساء ٔ�ثناء الوالدة؟

  :اجللسة رئHسلسAيد ا
  .شكرا السAيدة املس�شارة

  . اللكمة لمك السAيد الوز�ر �لرد Tىل السؤال

  :الص°ة وز�رالسAيد 
  . شكرا السAيدة املس�شارة احملرتمة

كتعريف ٔ�نه الوزارة مايش Õري د¼ل هاذ احلكومة، مجيع احلكومات 
وفKات  املتعاق�ة دامئا وزارة الص°ة يف املغرب كتعطي ٔ�مهية قصوى �ل°د من

  .اý1ٔات واملواليد
، ٕاما اضطرا�ت يف الضغط 3فsنعرفو هاذ الوفKات ف� خيص ا1ٔم هام 

اUموي وzاصة ¡رتفاع، ٕاما التعف\ات وٕاما الزنيف، وهاذ اليش �ش 
تنقولو، تيقولوا ا1ٔطباء Tىل الصعيد العاملي التقليص وختفKض Tدد وفKات 

كام ٔ�رشت،  -ؤ�� مsفق معاك - ¼ لٔسف  -اý1ٔات ممكن، وzاصو �كون
السAيدة املس�شارة، هاذ الوضع يعكس صورة صارzة ملدى التnٔخر احلاصل 
ببالد�، جفميع احلكومات بدات يف هاذ ¡جتاه هذا، ٕاشاكليات وفKات 

  :اý1ٔات ببالد� عندها جوج د¼ل ا1ٔسAباب
 ا1ٔول، يتجسد يف احملددات ¡ج عية ا�يل م<ال ما اكي¨ش الطريق،

اجلزء . التعلمي، الوضعية ¡قsصادية، العادات، التقاليد، ولكن هذا Õري جزء
ا1ٔكرب هو مسؤولية وزارة الص°ة، اح\ا نقولوها يه اخلدمات الصحية، 
Tدم الولوج السهل �لمرٔ�ة احلامل، النقائص، إالخsالالت ا�يل تيعرفها معوما 

  .هاذ القطاع
كومة السابقة �لضبط فnٓش در� îحكومة؟ احلكومات السابقة واحل

اكنت اzذات بعض إالجراءات ا�يل اح\ا ت¨مثنوها وزد� Tلهيا م<ال، م<ال 

ا�يل قررهتا احلكومة السابقة مز¼نة، ) la césarienne(اكنت جمانية د¼ل 
فاح\ا زد� Tلهيا كذÇ جمانية التكفل �ملضاعفات الصحية، زد� جمانية 

ت، اك�ن دا� قانون ا�يل صوتوا Tليه هنا الفحوصات اíربية، �كو�ن املوUا
راه اك�ن يف الغرفة ا1ٔوىل القراءة الثانية، ٕاعطاء ا1ٔولية لٔوساط الفقرية 

 6ٕاجراء و 51ا�يل فKه  2013واملهمشة، وا¦د اíطط الوطين يف د!سمرب 
  .حماور يعين �ش �رسيع وترية تقليص وفKات اý1ٔات

 .شكرا

 :السAيد رئHس اجللسة
  .لسAيد الوز�رشكرا ا

  .اللكمة 1ٔ¦د ٔ�عضاء الفريق �لجواب Tىل رد السAيد الوز�ر

  :السAيدة فاطمة احلبويس املس�شارة
  .شكرا السAيد الرئHس

  .السAيد الوز�ر، Ãشكرك Tىل هاذ التوضي°ات ا�يل اعطي�\ا
وفKات اý1ٔات عند الوالدة اكن يف املغرب ق�ل  السAيد الوز�ر،
ٔ�لف والدة حKة، اسAتطاعت  100 وفاة يف لك 227احلكومة السابقة 

احلكومة السابقة، السAيد الوز�ر، �ش تنقص من هاذ العدد و�رXاع ٕاىل 
  .ٔ�لف والدة 100وفاة يف لك  110النصف و�رXاع 
  السAيد الوز�ر،

وفاة يف لك  50اكن هدف احلكومة د¼لمك هو ٔ�ن تصل ٕاىل  2013يف 
الحظ، السAيد وفاة سAنو¼، ولكن امل 300ٔ�لف والدة حKة، يعين  100

، مل خترجوا ٔ�ي رمق Tىل هاذ 2014، 2013، 2012الوز�ر، هو ٔ�ن من 
  .املعطيات هذا

  السAيد الوز�ر، 
يظهر ٔ�ن احلكومة لHست لها اجلرٔ�ة ٕالخراج ا1ٔرقام �لرٔ�ي العام، 1ٔن من 

ما اTلنتوا حىت Tىل يش رمق، والس#ب هو ٔ�ن  2014، 2013، 2012
 .ر، ما هياش يف اخنفاضالوفKات يف ارتفاع، السAيد الوز�

  السAيد الوز�ر،
هاذ ا1ٔرقام ´يفاش بغيتوها ما �رتفعش؟ ؤ�� غنعطيك م<ال C من 

  .وزان
  ،الوز�ر السAيد

جامTة وب(ية، فKه موUة وا¦دة، طب�Hة د¼ل الوالدة  16إالقلمي فKه 
وا¦دة، وا¦د طب�Hة ختد�ر، ما اكي¨ش ٕانعاش، Õ�ٔلب احلاالت ا�يل ي¨sقلوا 

ي¨sقلو لشفشاون، السAيد الوز�ر، راه ما بني وزان وشفشاون  لشفشاون،
´يلومرت، ´يفاش بغييت هاذ املرا؟ �زاف د¼ل ال¨ساء وUوا يف  70ٔ�كرث من 

، )l’ambulance(، مع السائق د¼ل )l’ambulance(الطريق، يف 
هاذي يف وزان، يف  واش هاذ احلاÑ، السAيد الوز�ر، ت�رشف بالد�؟

  .ياملس�شفى إالقلمي
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zارج املس�شفى إالقلميي، تتلقى وا¦د اIموTة د¼ل املسAتوصفات فهيم 
قابالت، مايش ما فهيمش قابالت، ولكن ما فهيمش قاTة د¼ل الوالدة، ما 

  . ساTة بعد الوالدة 48فهيمش ٔ�رسة، 1ٔن zاصنا حنتفظو �ملرٔ�ة 
وا¦د اIموTة د¼ل املس�شفKات ما فهياش، السAيد الوز�ر، حىت 

Tني "ونعطيك م<ال C من جامTة ) le matériel(يات �ش نعقمو ا1ٓل 
ما فهياش ±از �ش نعقمو ا1ٓليات، ´يفاش بغييت، السAيد الوز�ر،  ،"بيضاء

 هاذ العدد د¼ل الوفKات د¼ل اý1ٔات ما �رتفعش؟
  .وشكرا السAيد الوز�ر

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  . شكرا السAيدة املس�شارة

لرد Tىل تعقKب السAيدة املس�شارة ف� تبقى لمك اللكمة �لسAيد الوز�ر �
  .من الوقت، لمك اللكمة

  :الص°ة وز�رالسAيد 
ال احلكومة ا�يل دازت  مةال، بع¿اÑ، ف� خيص ا1ٔرقام، ال هاذ احلكو 

وال ا�يل ق�لها ما خرجت ا1ٔرقام، Õري �ش âكون واحض، هاذ ا1ٔرقام راه 
ٔ�خرى، ارتnٔت هاذ السAنة املنظمة  تد�رمه املنظمة العاملية وتد�رها م\ظامت

Tىل الصعيد العاملي  -يه ا�يل ارتnٔت هاذ اليش مايش اح\ا  -ٔ�نه تبدل 
  .تبدل طريقة ¡¦�ساب، فالنقاش اك�ن مايش يش ¦اXة خ�عناها

7نيا، الرمق ميل تيخرج دا� ما zاصوش يتحسب Tىل يش ٔ�¦د، واzا 
هاذ احلكومة، راه م\ا�ن خيرج د� الرمق د¼ل هاذ السAنة ما يتحس#ش Tىل 

سAنني �لور، ما تبقاش حKث خرج اليوم الرمق ؤ��  10تد�ر اUراسة ترتجع 
راه حىت احلكومة السابقة غتكون . اك�ن وز�ر وغنقول ٔ�� Õادي نفرح، ال

  .سAنوات ٕاىل �ٓخره z5دمت فKه مدة 
) l’ambulance(7نيا، م<ال هاذوك ا1ٔم<Z ا�يل تتعطيين ف� خيص 

اذي مسائل فرادية اكينة، ت¨شوفو Õري ا�يل وUات يف وUت، ه
)l’ambulance ( واUما شف\اش م<ال يف نفس املس�شفى غيكونوا و

  .، ما تندويوش Tلهيم هاذو16.000
  .شكرا السAيدة املس�شارة

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  .شكرا السAيد الوز�ر

ريق ن¨sقل ا1ٓن ٕاىل السؤال ا1ٓين الرابع املوXه كذÇ من طرف الف
موضوع غياب "¡سAتقاليل �لو¦دة والتعادلية �لسAيد وز�ر الص°ة، حول 

، فاللكمة "سAيارات إالسعاف �لعديد من املس�شفKات واملراكز الصحية
  .1ٔ¦د ٔ�عضاء الفريق ل#سط السؤال

  :املس�شار السAيد محمد لشهب
  .شكرا السAيد الرئHس

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

  السAيد وز�ر الص°ة، 
يعرف قطاع الص°ة Tدة اخsالالت، سواء Tىل مسAتوى الب¨Kة التحتية 
ٔ�و املوارد ال#رشية ٔ�و اخلدمات ¡س�شفائية، من بني هذه ¡خsالالت 
نذ´ر مشلك سAيارات إالسعاف، اليت يبقى Tدد مهنا zارج اخلدمة 

الوز�ر، وTاد  1ٔسAباب خمتلفة، اIمنوذج ٕاقلمي وزان، نعطيمك م<ال، السAيد
ندzل �لسؤال، منوذج ٕاقلمي وزان املس�شفى د¼ل وزان حبال يش م\طقة 
د¼ل العبور، يعين إالقلمي اكمل ´يجيوا، ميل ´يبغيوا ي�\قلوا هاذ الناس 
ميشAيوا �لمس�شفى ا�يل يه الشاون وال تطوان ما ´يلقاوش فني ميشAيو، 

  .هاذو هام مث �ش Xا السؤال د¼لنا
السAيد الوز�ر، ما يه التدابري وإالجراءات واخلطة اليت áا Ãسائلمك، 

  وضعمتوها �ش حنلو املشلك د¼ل سAيارات إالسعاف؟
امسحو يل Tىل ¡رتباك هنا، ٔ�ول سؤال د¼يل يف الربملان، 1ٔن بغينا 
´يفاش حنلو املشلك د¼ل هاذ سAيارات إالسعاف، مع العمل كتعرفو 

د¼ل السAيارات وسائق  6وزان  سAيارات إالسعاف ا�يل عند� يف ٕاقلمي
  .وا¦د هو ا�يل اك�ن

  .شكرا

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  .شكرا السAيد املس�شار

  .اللكمة لمك السAيد الوز�ر، لٕالXابة Tىل السؤال

  :الص°ة وز�رالسAيد 
  .شكرا السAيد املس�شار احملرتم.. ال

ٔ�وال، نقل املرىض يف املنظومة الصحية هو ýم Xدا، وقلت من 
يع الوزراء ومجيع الوزارات، 1ٔن ما ميك¨ش zدمات حصية بدون ٔ�ولو¼ت مج 

  .نقل حصي معوما
فnٔوال اقsناء سAيارات إالسعاف، ٕاىل ¦دود الساTة وزارة الص°ة، 
مايش Õري د¼ل هاذ احلكومة ا�يل تنقولو هاذ الرمق م\ذ zلينا ا�يل هترست، 

سAيارة ٕاسعاف  1461، هاذ 1461سAيارة ٕاسعاف،  1461ا�يل طاحت، 
  .مريض 530.185نقلت .. هنار اكنت 2012ن م

و¦دة اسAتع¿الية مsنقZ  393سAيارة ٕاسعاف، اك�ن  1461زائد Tىل 
يه السAيارات الكربى ا�يل نقلت  393ا�يل رشاهتا هاذ احلكومة تدرجييا، 

ما تنحس#ش د¼ل .. هاذي ف� خيص. مريض يف خطر �4075لضبط 
  .و لهاذ املوضوعامجلاTات ود¼ل القطاع اخلاص، Õادي âرجع

 4النقطة الثانية من بعد سAيارات إالسعاف، اك�ن النقل Tرب اجلو، اك�ن 
د¼ل املروحKات واzا لك  4ٕاىل ¦دود اليوم هاذوك . مروحKات، Õري اكيف

�لضبط مريض يف ¦اÑ خطرية Xدا ا�يل تفاداو  502ما يقال نقلو ٔ�كرث من 
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  . املوت
مس�شفKات مsنقZ ا�يل كمتيش اك�ن كذÇ �ش الناس ما جييوش اك�ن 

  .�لمناطق النائية
النقطة الثالثة اك�ن الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص ف� خيص هاذ 
سAيارات إالسعاف ا�يل zاصنا ÃسAتفدو م\و، رمبا يف وزان اك�ن م<ال، 
املثل د¼ل الر¦ام\ة، اك�ن املثل د¼ل اجلديدة، وعام قريب غيكون يف اUار 

  .ى، وغيكون كذÇ يف خريبكةالبيضاء الكرب 
اك�ن �شجيع ¡س�Jر يف جمال سAيارات إالسعاف، القانون ا�يل 
وXد�ه ا�يل هو ا1ٓن يف ا1ٔمانة العامة �لحكومة �ش ´يnٔكد Tىل املعايري 
التق\ية د¼ل سAيارة إالسعاف، Tىل التعرفة القانونية د¼لها ٕاخل، فهاذ اليش 

Tات، بني اجلهات وبني الوزارة، ٕان شاء ´يت°ل يف ٕاطار رشاكة بني امجلا
 .هللا

  .شكرا

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  . شكرا السAيد الوز�ر

اللكمة لصاحب السؤال �لتعقKب Tىل جواب السAيد الوز�ر، لمك 
  .اللكمة

  :املس�شار السAيد محمد لشهب
  .شكرا السAيد الوز�ر

عطي�\ا ٔ�رقام ýمة Xدا، ولكن الواقع ´يختلف، الواقع ´يت«لف، ا
طيك م<ال دميا وزان 1ٔن وزان ا�يل عندي Tلهيا دراية �زاف، اكينة نع 

امجلاTات ´يتوفروا Tىل سAيارات إالسعاف ا�يل كريجع الفضل �لمبادرة 
ال#رشية، كتنقل هاذو كتجيب من وزان، ولكن وزان ´يقولوا ما عند�ش 
سAيارة إالسعاف، Tدد د¼ل الناس ´ميوتوا 1ٔن ما ´ي�\قلوش، هذا واقع، 

  .نا نnٓم\و بهzاص 
ٔ�� سؤايل ما Xاوب�\Hش Tليه، بغيت Ãسولمك ٔ�ن  مق�لني Tىل قانون 

سAيارة �Õرشيوها، هذا ما لقKتوش السائقني د¼هلم،  234د¼ل املالية، 
سAيارة ٔ�خرى ا�يل غتجي؟ هاذ  234´يفاش ٔ�نمت Õادي تد�روا ا1ٔمور د¼ل 

فهيم، ´يجيو  ، ما يقرب Tىل سAن�ني وهام م�الصيني ´يتفرجوا6ما هام 
ٕاقلمي وزان  يعين  .هذا واقع، هذا واقع.. يتصوروا معهم املسؤولني كام

  ..ٔ�نت السAيدýمش لوا¦د اUرXة فوق ما كتتصور، فوق فوق ما كتتصور 
بغينا م\مك، السAيد الوز�ر، كنطلبو م\مك تقوموا jيش ز¼رة مفاجºة، راه 

ىض، راه اكينة الفوىض متا يف وزان، فوىض ٕاىل ما كنتHش تعرف الفو
  .فوىض ال يف ال�سAيري ال يف التدبري ال يف ا1ٔمور

�ٕالضافة، السAيد الوز�ر، بغيت ٔ�� تعطيين �لضبط هاذوك السAيارات 
ا�يل م�الصيني متا ما يقرب Tىل سAن�ني �ٓش ´يد�روا؟ ¦اjسني، Xا 
الترصحي د¼لمك، السAيد الوز�ر، بعدة لقاءات ودا� ق�ل ما نطرح السؤال 

لتوا ٔ�ن  الوزارة ما قاداش ت#ين و�رشي ا1ٔرض، واش ما قداش د¼يل ق 
  توظف سائقي سAيارات؟ 

Tىل ا1ٔقل، Tىل ا1ٔقل، نتفاداو هذاك Xابتو جامTة معينة، Xابت 
مريض يف ¦اÑ خطرية، جيي �لمس�شفى د¼لو و¼zد العالXات ا1ٔولية، 

و ، وغندzلTالش ما ´يتداواش؟ هذا مشلك �ٓخر ولكن ما ندzلوش لو
وزان  Ç السAيد الوز�ر 1ٔن هذا البد ما نقولوه، ٕاقلمي وزان، بصفة ٕاقلمي
  .فKه ٔ�طر، مشكور�ن، ج�تومه، ولكن ما اكي¨ش ا1ٓليات د¼ل العمل

  .شكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا

اللكمة لمك، السAيد الوز�ر، يف ¦دود ما تبقى لمك من الوقت �لتعقKب 
  .ارTىل ما Xاء Tىل لسان السAيد املس�ش

  :الص°ة وز�رالسAيد 
ال، ما Õاد!ش نعقب، هاذ اليش ا�يل قال يعين ا1ٔم<Z ا�يل اعطا 
حصي°ة Tىل الصعيد الوطين، وقال املشلك د¼ل وزان دامئا كنا كن�\اقشوه، 
ال ا1ٔسAبوع الفارط وال هذا ف� خيص املس�شفى، ا�يل، ٕان شاء هللا، عام 

 ا1ٔرض، 1ٔن اليوم شفت قريب غنبداو اUراسات د¼لو، 1ٔن اعطاو�
السAيد الربملاين احملرتم ا�يل قال يل راه ا1ٔرض موجودة، فاح\ا غنبداو 

Ñبع¿ا.  
ال، ا�يل بغيت نقول ميل تدوي Tىل املناصب املالية، راه zاصنا يد يف 

اعطيه .. د�ر. يد رشاكة، راه م\صب مايل لوزارة الص°ة م\صب مايل
وال سائق، ٔ�� مايش ضد السائقني لطبHب وال قابZ وال فرملية اخsار 

واش ذاك املنصب مايل ند�روه،  �لعكس !سAتاهلوا لك zري، ما ٔ�حسن؟
وال نعطيوه لقابZ وال نعطيوه �لسائق؟ Tاونو�، ) gynéco(نعطيوه ل 

، يعين نتعاونو، م\صب مايل ..ند�رو يد يف يد، ما.. امجلاTات ما ميك¨ش
  .ه طبيةzليه، وند�رو يف ا1ٔطر الطبية والشAب

ف� خيص السائقني، ٔ�ن  زعام حتاولوا تعاونو� 1ٔن السائق ما تيحتاجش 
  ..يش �كو�ن ف� خيص

  .شكرا

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  .شكرا السAيد الوز�ر

السؤال ا1ٓين اخلامس املوXه لمك كذÇ، السAيد الوز�ر، حول موضوع 
طرف الفريق ، قد Xاء من "إالسرتاتيجية الصحية يف ا1ٔقالمي اجلنوبية"

  .¡شرتايك، فليتفضل ٔ�¦د ٔ�عضاء الفريق ل#سط السؤال

  :املس�شار السAيد عبد الوهاب بلفقKه
  .شكرا السAيد الرئHس
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  السادة الوزراء،
  السAيدات والسادة املس�شار�ن،

  ،السAيد الوز�ر
ما يه خطتمك والتدابري الالزمة لتزنيل إالسرتاتيجية واخلريطة الصحية 

  عيا وفعليا يف املناطق اجلنوبية؟Tىل ٔ�رض امليدان واق 
وكذÇ، السAيد الوز�ر، ربطا �1ٔسAئZ السابقة، ٔ�شAنو كتقولو يف وا¦د 

" ´ود"الرشيط فKديو تداولته مجموTة من مواقع التواصل ¡ج عي وموقع 
 Çين وكذAطار د¼ل احلي احلسK#ات ¦دا السUيدة ا�يل وAحول الس

  ؟ٔ�وطاط احلاج د¼ل وا¦د شهر ونصف هاذي
  .شكرا

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  .شكرا السAيد املس�شار

  .اللكمة لمك �لسAيد الوز�ر، �لرد Tىل سؤال السAيد املس�شار

  :الص°ة وز�رالسAيد 
دا� تتدوي ليا Tىل املناطق اجلنوبية، تتقولوا مس�شفى احلسAين يف 
اUار البيضاء، اUار البيضاء راه ما تنعرفهاش يف املناطق اجلنوبية، هاذي 

ائل Tاود 7ين هنار بغييت ن�\اقشو P�ٔ عندي وال جني عندك، مس
  .ٔ�� ت�Hان ليا. ون�\اقشو ونعطيك النقط، مايش هباذ ال�شهري هبذا

م<ال، املناطق اجلنوبية كنت Xاوبت Tلهيا، ومن حقك ٔ�نه Õادي 
جناوبك كذÇ، تنقول Ç جمهود احلكومات املتعاق�ة، املغرب لكو بقKادة 

  .هود ج�ار ف� خيص املناطق اجلنوبية صاحب اجلالÑ، جم 
، لك سAنة ٔ�كرث من 2015، 2014، 2013ف� غنبدا �ملوارد ال#رشية، 

م\صب مايل د¼ل هاذ اجلهات ٕاىل ¦دود اليوم، اك�ن  450و 400بني 
  .2015من املهنيني ٕاىل ¦دود  2898

م ف� خيص الب¨Kات التحتية والتجهزيات البيوطبية، اتفاقKة رشاكة ٔ�ما
  . صاحب اجلالÑ يف ٕاطار اIمنوذج التمنوي اجلديد لٔقالمي اجلنوبية

الساقKة امحلراء، ا�يل هام مركز حصي Xامعي ب  - تتعرف ±ة العيون 
  .مليون درمه 471رس�ر، والو¦دات ا1ٔخرى مبليار و 500

واد نون، بناء مس�شفى ±وي د¼ل لكممي اجلديد، بناء -±ة لكممي
مليون درمه، ±ة  531قلمي سAيدي ٕايفين ب مس�شفى Xديد د¼ل إ 

ZzاUا - Çهب، كذáمليون درمه  44واد ا.  
يعين اك�ن جمهود ف� خيص املوارد ال#رشية، اك�ن جمهود الب¨Kات التحتية 
والتجهزيات البيو طبية، Õري اكف، ٔ�� مsفق معك، اخsالالت، مشالك، 

 ال) la bonne foi( عينينقائص، ٔ�� مsفق معك، وليين تدرجييا راه لكها، 
  ..د¼لنا وال د¼لمك اكينة �ش منشAيو يف اجتاه

 .شكرا
  

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  . شكرا السAيد الوز�ر

  .اللكمة لمك السAيد املس�شار، �لتعقKب Tىل جواب السAيد الوز�ر

  :السAيد عبد الوهاب بلفقKه املس�شار
  .شكرا السAيد الوز�ر

ورو معك؟ اعيطنا Ç مرارا، فKنك، ٔ�ودي السAيد الوز�ر، �ش ن�شا
ٔ�نت ما معرك حطييت رÝX يف لكممي من هنار جKيت لهاذ احلكومة ٕاال مرة 

  .وا¦دة ميل مشHيت تعزي يف هاذيك السAيدة د¼ل الزاك
راه ٔ�نت ا�يل ما اكي¨ش، ٔ�لسAيد الوز�ر، وكنقول Ç، ٔ�لسAيد الوز�ر، 

ية، راه Õادي نعاود راك كتعاود خلرايف يف هاذ الربملان، نقولها Ç �لك واقع 
ا�يل اكل ق�يZ اليس الوفا يف الربملان، واش هاذ الشعب يف ´́وب، 

  واحلكومة يف ´́وب �ٓخر؟
واش بغييت هنرض معك �ملعقول، راه ٔ�نت ما اكي¨ش، zاصك تعرف 
فني كتتعامل مع تزنيل اخلريطة د¼Ç، هاذ املس�شفKات ا�يل كتقول، راه 

حىت يش ¦اXة، و�ديت يف هاذ املنرب  هللتوا هبا مرارا، مااك�ن مهنا
  . و�ديت من مجموTة من املنا�ر ا1ٔخرى

وهللا العظمي ٕاىل zاص هاذ القطاع يتحول �ل¿Hش، 1ٔن لوال مؤسسة 
راه اكنت اكرثة، �لك ما حتمä  -نقولها Ç  –اجلHش يف املناطق اجلنوبية 

ل ٕاقلمي اللكمة من معىن، هاذ اليش ا�يل كتقول Tىل هاذ املس�شفى د¼
شوف �ٓش .. سAيدي ايفين، ا�يل كهترض Tليه، واش عرفيت واzا يت#ىن وما

راه تربمج يف عهد اليس  د¼ل بو�زاكرنٔ�� كنقول Ç 1ٔن  من Tام غيت#ىن،
  ..بيد هللا، وما خرج �لوجود حىت لهاذ الشهورات ا�يل فاتت

هللا جيازيك خبري، ٔ�لسAيد الوز�ر، واش كتعرف يف م\طقة من م\اطق 
 Aا"وال " جماط"يدي ٕايفين ا�يل يه سzٕاال بغاوا " اخلصاص"وال " �ٓيت ر

لزتنHت، واملس�شفى د¼ل �زنHت كريفض  يدوزوا ٕاليفين zاصهم يدوزوا
حشال zاصك من طريق؟ وا فني هو . !سAتق�لهم، zاصهوم يدوزوا ٕاليفين

  التزنيل د¼ل هاذ اليش؟
طبHب وا¦د، كذÇ عامÑ ٕاقلمي ٔ�سا الزاك، امجلاTات ما ´يتوفروا Tىل 

هاذ املناطق اجلنوبية �اكملها، ٕاقلمي لكممي، هاذ املس�شفى اجلهوي راه ما م\و 
حىت يش ¦اXة، Õا الهرضة كهترضو، عنقولها Ç، وهاذ املس�شفى راه 

مجموTة من  ، راه مايش ا1ٔطباء ا�يل zاصني،ا1ٔرض د¼Çشوف نعطيك 
 45ىت يش ¦اXة، طبHب خمتص يف لكممي ما ´يد�روا ح 45ا1ٔطباء، 

طبHب خمتص ما عندوش فني يد�ر العمليات، ما عندوش فني يد�ر 
  .¡سAتق�ال، وهللت مرارا بnٔن املنظومة احمللية ما كت«دمش معك

ٔ�� كنقول Ç، السAيد الوز�ر، اح\ا قدم\ا ودر� ýندس وzلصناه Tىل 
  .¨K¨شاملسAتوى احمليل �ش يد�ر اخلدمة د¼لو، ن�ساTدو ولكن ٔ�ن  ما اكي 

ؤ�كرث من هذا، قدم\ا �ش ند�رو اUمع املايل، ٔ�ن  ما اكي¨K¨ش، ما 
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ٔ�قسم �V، مايش : اكي¨ش مع من غتت¿اوب، وكنقول Ç، السAيد الوز�ر
سوداوية يف احلكومة، ومع اليس بريو، راه وهللا العظمي عيطت لو يف 

 وقدم الواجب د¼لو، ووزراء �ٓخر�ن من مجيع) week end(الس#ت يف 
ا1ٔحزاب املكونة �لحكومة، ولكن يف عهدك، وهللا و�V وVè ٕاىل رجعت 
التدين د¼ل مسAتوى د¼ل هاذ اخلدمات، ٔ�قسم �T Vىل هاذ اليش ا�يل 

  .كنقول Ç، يف عهدك عرف قطاع الص°ة تدين خطري Xدا
  لسAيد الوز�ر، ا

هة ´يدا�ر، سري �لعامل القروي ´يدا�ر، وطل ٕاىل اكن مقر اجل .. سري 
ٔ�نت ما معرك وصلتهيا، فني غتوصل؟ غتوصل �لعامل القروي؟ امسح يل، 

  .السAيد الوز�ر، راك ٔ�نت يف Tامل والشعب يف Tامل �ٓخر

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا السAيد املس�شار

  .لمك بعض الثواين �لتعقKب Tىل جوال السAيد املس�شار

  :السAيد وز�ر الص°ة
راك ٔ�نت يف ´́وب املرخي، ٔ�نت ما ال، السAيد املس�شار، Xاب يل هللا 

يش يف املغرب، نقول T Çالش؟ حبال ا�يل دوييت غندوي معك 
و�سمعين حىت ٔ�نت، ٕاىل Xات Tىل zاطرك، ٔ�� ا�يل تدوي معي هباذ 

 Zzت �(اHمرات، �ٓسا الزاك مرة،  3مرات، �لعيون  5الطريقة مش
¡ج Tات ٔ�نت ما  واد نون، مجيع-الس�Aنة الفايتة اكنوا املدراء يف لكممي

¦ارضش، ٔ�نت Õائب، ٔ�نت تتجي �لربملان �ش توري �لشعب الناس د¼ل 
  ..اجلنوب، امسع يل

  .السAيد الرئHس، zاصين تعطيين وقيت 1ٔن تيقاطعين
تتجي هنا وتبقى . ٔ�نت يف مجيع ¡ج Tات ولو حضور وا¦د، Õائب

 ما تغوت �ش !سمعوك بnٔنك تدافع، Õائب، Õائب، Õائب، جKت ل 
  .كنتHش

  :السAيد رئHس اجللسة
، السAيد املس�شار، اليس بلفقKه، اليس بلفقKه، هللا السAيد املس�شار

السAيد املس�شار، هللا خيليك، السAيد .. السAيد املس�شار.. خيليك
املس�شار، السAيد املس�شار، هللا خيليك، السAيد املس�شار، اليس بلفقKه، 

  .هللا خيليك.. اليس بلفقKه، اليس

  :د وز�ر الص°ةالسAي
  .�ٓ ودي ¼ اUميقراطية، ¼ ودي امسعين، ٔ�نت تغوت، ٔ�� ما ندو!ش

  :السAيد رئHس اجللسة
  . هللا خيليمك، اليس بلفقKه، اليس بلفقKه، هللا خيليك

راه اح\ا يف مؤسسة د¼ل احلوار، احلوار �نضباط و¡¦رتام املتبادل، 
 .لك وا¦د Tليه ٔ�ن !سمع صوت ا1ٓخر

هللا خيليك، . للكمة راه معطية �لسAيد الوز�ر، اليس بلفقKههللا خيليك ا
  .اليس بلفقKه

هللا خيليك، شوية د¼ل ¡¦رتام والهدوء، هللا  ..السAيد املس�شار
خيليمك، هللا خيليك، هللا جيازيك خبري، اكنت Uيك اللكمة فاللك اكن 

د �لك ا¦رتام، Tلينا ٔ�ن نت��ع كذÇ السAي واسAمتعناينصت ٕاليك �ه م ´بري 
الوز�ر ونعطيه الفرصة �لجواب، هذه يه اUميقراطية وهذا ما دٔ�بنا Tليه 

  .دامئا
  .تفضل السAيد ٔ� الوز�ر

  :السAيد وز�ر الص°ة
  .7نية 50دقKقة و

  :السAيد رئHس اجللسة
(la régie)  يد الوز�ر، ما تبقى ` منAاعطيوه الوقت د¼لو، الس

  .الوقت
  .ا شوية د¼ل ¡¦رتامهللا خيليك، هللا خيليك اليس بلفقKه، ٕايو 

تفضل، السAيد الوز�ر، zليوه شوية، هللا خيليمك، ا1ٔمور Õادية هبدوء، 
  .ٕايوا zليو�، هذا حوار مsاكY، لك وا¦د !سAمتع لٓخر

اح\ا يف وا¦د املؤسسة والرٔ�ي العام يتابعنا، Tلينا ٔ�ن حنرتم بعضنا، 
اء والرٔ�ي ا1ٓر واخلالف راه يف بعض ا1ٔحKان رمحة، واللك !سAمتع ٕاىل 

  . تفضل ٔ�سAيدي تفضل، تفضل. املعا´س، تفضل السAيد الوز�ر
 .تفضل ٔ�سAيدي، تفضل

  :الص°ة وز�رالسAيد 
  .ال، Õري �ش نؤكد مرة ٔ�خرى

  :اجللسة رئHسالسAيد 
هللا خيليمك، ردوا التوقKت ا�يل اكن يف البداية د¼ل السAيد الوز�ر، هللا 

  .جياز�مك خبري، تفضل، السAيد الوز�ر، تفضل

  :الص°ة وز�رسAيد ال 
ال Õري �ش نؤكد مرة ٔ�خرى، حبال ا�يل اسAمتعت �لسAيد املس�شار 

  .احملرتم، !سAمتع يل، هو قال ما بغا بال يف عهدي بال بال، ٔ�� تن°رتمو

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  .تفضل ٔ�سAيدي، تفضل

  :الص°ة وز�رالسAيد 
ر راين ت¨sفضل، راه ت¨sفضل، راه تن¿اوب، Õري تنقول السAيد املس�شا

احملرتم Õائب، ميل �منيش ل  ما ت�HاÃش، ٔ�� تنقول Ç حشال مشHت 
  .وتالقKت مع السادة الوالة والسادة العامل، مع املنتخبني، هو Õائب
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  :السAيد رئHس اجللسة
  .تفضل اجلواب يف املوضوع

  :السAيد وز�ر الص°ة
ال، هذا هو املوضوع 1ٔن هو مىش يف هاذ ¡جتاه . راه تن¿اوب

وبو يف هاذ ¡جتاه، ميل تنجيو لهنا ما نبقاوش نوريو �لناس zاصين جنا
�لغواة، ٔ�رى مايش ا�يل تيغوت ٔ�كرث وا�يل ت�Hلبل وتيرضب يف الطبZ ٔ�كرث 
هو ا�يل عندو احلق، ال، ٔ�رى مسعين Ãسمعك، اق\عين نق\عك، عندك 

  .ٕاسرتاتيجية ٔ�رى، ما بقا�ش يف الهرضة
ر Õائب، ال ميثل ذيك املنطقة ٔ�ؤكد z�ٔريا وz�ٔريا بnٔن السAيد املس�شا

  .متاما

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  . ال، ال، السAيد الوز�ر، هللا خيليك، ال، ال

السAيد الوز�ر، هللا خيليك هو ممثل �لمنطقة، ما عند� الش âزايدو 
  .هاذ املزايدات، هللا جياز�مك خبري

  .صايف اليس بلفقKه هللا خيليك، هللا خيليك
ة فهو ميثل الساكنة، وXاء بطريقة لك من جيلس يف هذه الق�

دميقراطية، وTليه ٔ�ن يديل �رٔ�يه �لك دميقراطية وحرية وâزاهة، و�لسAيد 
ZئAىل مجيع ا1ٔسT ابةXات لٕالKاكمل الصالح Çالوز�ر ` كذ .  

  .شكرا هللا خيليمك
ن¨sقل ا1ٓن ٕاذا مسحمت ٕاىل السؤال املوايل، وهو السؤال الشفوي املوXه 

توفري و�شغيل مراكز تصفKة "Ñ والتمنية حول موضوع من طرف فريق العدا
ٕاىل السAيد وز�ر الص°ة، فليتفضل ٔ�¦د ٔ�عضاء الفريق " اUم وغسل اللكي

  .ل#سط السؤال

  :سعيد السعدوين السAيداملس�شار 
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  السAيد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ة X�ٔد نفيس حمرXا ٔ�ن ٔ�طرح السؤال يف هاذ اجلو املشحون يف احلقKق

Õري السلمي يف ٕاطار ¡شAتغال يف هاذ املؤسسة، هذه مؤسسة حمرتمة 
  .ي¨�غي ٔ�ن ت��ادل فهيا النقاش jشلك سلس

  السAيد الوز�ر احملرتم،
Ãسائلمك، فريق العداÑ والتمنية، عن توفري و�شغيل مراكز تصفKة اUم 

  وغسل اللكي؟
مجموTة من التقار�ر لوا¦د اIموTة د¼ل ا1ٔرقام، âريد من ٔ�شارت 

  .zاللمك تنو�ر الرٔ�ي العام
التقار�ر تت°دث ٔ�ن هاذ املرض جتاوز Tدد املرىض ٔ�زيد من مليون 

خشص سAنو¼، واملعدل اUويل  4000خشص، ولك سAنة ينضاف ٔ�زيد من 
املغرب يف . ٔ�ش«اص 4ف� يتعلق �1ٓالت د¼ل التصفKة معدل �Ñٓ للك 

  .خشصا 13مازلنا يف ¦دود �Ñٓ للك 
âريد من zاللمك تنو�ر الرٔ�ي العام ومن zالل سAياسة القرب احلديث 

يف احلكومة " ٔ�اكد�ر â�ٔزا"منوذج يف : ٔ�عطي منوذXني مكثال. عن املراكز
السابقة مت تnٔهيل مركز لتصفKة اUم ومت ٕاÕالقه بعد ٔ�ن ±ز وحتول ٕاىل 

  .مسAتوصف
ت هذه سAن�ني مت جتهزيه ومت ٕاÕالقه ٕاال بعد تقريبا املركز د¼ل èو�

  .ٔ�شهر بدٔ� !شAتغل jشلك دوري 4ٔ�شهر وال  3وا¦د 
  .âريد من zاللمك إالجراءات املت«ذة يف هذا الباب

  .وشكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار

تقضل . اللكمة لمك السAيد الوز�ر، �لرد Tىل سؤال السAيد املس�شار
  .سAيدي

 Aيد وز�ر الص°ةالس:  
  .شكرا، السAيد املس�شار احملرتم، Tىل طرحمك هذا السؤال

فٕاسرتاتيجية احلكومة ف� خيص التكفل �لقصور اللكوي اIهنايئ وال 
 :املزمن، كرتكز Tىل ثالث حماور

احملور ا1ٔول هو تلبية طلبات تصفKة اUم من الوزارة، ٕاما يف  -
وٕاما رشاء اخلدمات من املس�شفKات العمومKة مراكز تصفKة اUم، 

مريض Tىل الصعيد  3500ٕاىل ¦دود اليوم حوايل  .القطاع اخلاص
الوطين ا�يل الوزارة ك�رشي هلم اخلدمات من القطاع اخلاص، 

  وا1ٓخر�ن يؤzذون يف القطاع العام؛

النقطة الثانية، احملور الثاين هو �شجيع وتطو�ر زرع اللكي، هاذ  -
. مة Xدا، وهو احلل د¼ل هاذ اليشتطو�ر زرع اللكي هو النقطة امله

¼ لٔسف املغاربة ما ´يعطيوش �زاف اللكي د¼هلم، ما تي�ساTدوش، 
زرع اللكي Tىل  320وليين Õادي م\ذ ¡سAتقالل وصلنا حلوايل 

معلية زرع اللكي  195، 2012الصعيد الوطين، هاذ احلكومة م\ذ 
 زايدة؛

ام ا�يل ýمة، احملور الثالث هو الوقاية، 1ٔن جوج ٔ�مراض ه  -
 .السكري وارتفاع الضغط اUموي هام ا�يل ´ي�س#�وا يف هاذ اليش

، بدا 2015ف� خيص املركز�ن د¼ل èو�ت تدشن يف د!سمرب 
�Ñٓ طبية،  15مليون درمه،  12كHشAتغل يف ينا�ر يف هاذ السAنة هاذي، 

مريض د¼ل èو�ت ك¨رشيوا هلم كذÇ  38مريض و 28´يتكفل ب 
.. مليون سAنو¼، ك¨رشيوا هلم هاذ 3.5صحية بغالف مايل د¼ل اخلدمات ال 
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مريض  31ٔ�و  30كنظن  31لكن يف èو�ت ا�يل رشيت لها اك�ن حوايل 
وال )  les kits(د¼ل  (l’achat)يف الحئة ¡نتظار، ا�يل يف ٕاطار رشاكة 

  .âزيدو يف رشاء اخلدمات من القطاع اخلاص �ش حنيدو Tلينا هاذي
هذاك املركز اكنت Õادي .. ملركز ا�يل دوييت Tليه د¼لف� خيص ا

�سريو مجعية، وٕاذا هبا يه ما بغا�ش �سريو، فاح\ا ما عند�ش املوارد 
يف ا1ٔول اكنت يه ا�يل بغات �سري هذاك . ال#رشية، ما كناش جمهز�ن

  .املركز، مفن بعد �راجعت، حىت نلقاو ¦ل، ٕان شاء هللا

  :السAيد رئHس اجللسة
 Aيد الوز�رشكرا الس .  

  .اللكمة لمك، السAيد املس�شار، �لتعقKب Tىل جواب السAيد الوز�ر

  :املس�شار السAيد سعيد السعدوين
شكرا �لسAيد الوز�ر Tىل إالXابة د¼لمك، وحنن ننوه �1ٔداء احلكويم يف 
هاذ الباب، رمغ اخلصاص مازال ýوال، �خلصوص يف هاذ القطاع، 1ٔن ٔ�ي 

تصفKة اUم واللكي وٕاال كتوXد معا�ت، 1ٔن ٔ�رسة عندها مريض مsعلق ب 
Ñوý اء مصاريفUىل هاذ اT املصاريف املرتتبة.  

حىت  800ٔ�نمت تعلمون، السAيد الوز�ر، ٔ�ن التاكليف ٔ�حKا� تصل بني 
�ٓالف درمه، هاذ  10وا¦د درمه للك حصة، مبعىن معدل د¼ل  900ل 

  . ا1ٔدوية ا1ٔخرى املتبقاةاليش Õري ف� يتعلق مبسAتلزمات د¼ل التصفKة، Tاد 
 Ñٓ1ا Ýبعض العمليات املتعلقة �زرع ت(fistule)،  هاذ العملية ٔ�يضا

  .�ٓالف درمه 6 �ٓالف حىت ل 5تقام بتاكليف �هظة تصل ٔ�حKا� بني 
الطبقات املعوزة والفقرية مبا فهيا الطبقات املHسورة راه ميل ´يكون هاذ 

حتسد Tلهيا، و�لتايل املرجو املزيد من  املرض، راه كتويل يف وا¦د احلاÑ ال
اUمع يف هاذ اIال ؤ�يضا ال�شجيع Tىل التربع �1ٔعضاء، 1ٔن زراTة اللكي 

  .مساÑ ٔ�ساسAية وýمة -كام ٔ�رشمت  -
  .وشكرا لمك

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  .شكرا لمك السAيد املس�شار

  .اللكمة لمك
  .شكرا

لشفوي املوايل، وهو حول ٕاذن ن¨sقل ا1ٓن، ٕاىل مسحمت، ٕاىل السؤال ا
التفاوت احلاصل يف اسAتفادة املواطنني من اخلدمات الصحية بني ±ات "

، هاذ السؤال املقدم كذÇ �لسAيد وز�ر الص°ة من طرف فريق "الب(
  .ا1ٔصاÑ واملعارصة، فليتفضل ٔ�¦د السادة ٔ�عضاء الفريق ل#سط السؤال

  :املس�شار السAيد عبد السالم بلقشور
  .سAيد الرئHسشكرا لمك ال 

  السAيدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  ،السAيدات والسادة الزمالء املس�شار�ن احملرتمني
كام قال ق�ل قليل الزمKل من فريق العداÑ والتمنية ٔ�ن يف هاذ اجلو 

ZئAركزو يف م<ل هاذ ا1ٔسâ لينا ٔ�نناT املشحون شوية ´يصعب .  
zل يف القضا¼، خصوصا ا�يل اليس بلفقKه كنعرفو �لغرية د¼لو دامئا التد

. كهتم املناطق اجلنوبية، وحىت ٔ�ن  كنعرفو الغرية د¼لمك Tىل الوطن د¼لمك
ورمبا هاذي زاوية خمتلفة يف النظر د¼ل القضا¼، âمتناو م\ك، السAيد 

  . الوز�ر، تلطف اجلو يف هذه القاTة ق�ل مغادرهتا
ت احلاصل يف ؤ�مر �لسؤال ٕ�جياز السؤال د¼يل هو حول التفاو 

  .اسAتفادة املواطنني من اخلدمات الصحية بني ±ات ؤ�قالمي اململكة
 .وشكرا لمك

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  . شكرا السAيد املس�شار

  .اللكمة لمك السAيد الوز�ر، �لرد Tىل السؤال، تفضلوا ٔ�سAيدي

  :الص°ة وز�رالسAيد 
  . شكرا السAيد املس�شار احملرتم

يح Tىل ٔ�ن هناك تفاوèت وفوارق بني فX �ٔnد مsفق معك، مsفق، حص 
اجلهات وداzل اجلهات، وzاصة بني العاملني القروي واحلرضي واملناطق 

فالوزارة تعمل لك ما يف وسعها قدر . النائية واملناطق اجلبلية، ٕاىل �ٓخره
  .املسAتطاع بطريقة تدرجيية لتحقKق الولوج املتاكY �ل«دمات الصحية

  :د¼ل النقط ا�يل ت��ان يل ýمة 4 وال 3ٔ�وال، Õادي Ãرسد وا¦د 
ف� خيص، هذا Tىل الصعيد الوطين، كن°اولو منشAيو يف اجتاه 

، 4مس�شفKات Xامعية للك ±ة، فnٔنت كتعرف م\ذ ¡سAتقالل اكنوا 
مربجمني د¼ل طن¿ة، د¼ل ٔ�اكد�ر، د¼ل  4ا1ٓن، تبارك هللا، اكينني 

  ¡جتاه؛ العيون، د¼ل الر�ط ٕاىل �ٓخره، Õاديني يف هذا
مؤسسة  109مت ٕا¦داث وجتهزي و�شغيل ٔ�كرث من  72012نيا، م\ذ 

  رس�ر؛ 3000حصية ا�يل �زادت Tىل الصعيد الوطين، ٔ�كرث من 
7لثا، ف� خيص املوارد ال#رشية zاصة ف� خيص التكو�ن الشAبه الطيب 

�لضبط ، %75.1سAنني �زادت ب  7سAنني وال  6والطيب، مفقارنة هاذي 
التكو�ن �لموارد ال#رشية، ومن هذه املوارد ال#رشية ا�يل تتخرج  د¼ل 75%
  .كمتيش 38كمتيش �لعامل القروي،  38%

 %30كذÇ ف� خيص ا1ٔدوية، ف� خيص ا1ٔدوية اzذينا قرار اكنت 
  .. د¼ل مزيانية ا1ٔدوية �متيش �لعامل القروي، هذا %38وصلناها حىت ل 

ئية تن°اولو ما ٔ�مكن هام ما يقدوش اك�ن كذÇ فك العزÑ �لمناطق النا
جييوا اح\ا تند�رو مس�شفKات مsنقZ، اح\ا �منشAيو ببعض املروحKات 

  مايش Tىل الصعيد الوطين؛
اك�ن كذz�ٔ Çريا يه ٔ�جرٔ�ة وتفعيل د¼ل اخلارطة الصحية، القانون 

  .ا�يل تدرجييا تمت ا1ٔجرٔ�ة والتفعيل د¼لو 34.09
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ن املس�شفKات الك�رية ¼ لٔسف، هذا Õري اكيف، حصيح هاذ اليش 1ٔ 
املس�شفKات اجلهوية ميل ت��غي تب¨Kه تت#\يه دامئا يف املدن الكربى ٕاىل هذا، 
وليين تن°الو ما ٔ�مكن تدرجييا خنففو ٔ�كرث ما ميكن من العبء �لمواطنات 

  .واملواطنني �لولوج ٕاىل اخلدمات الصحية
  .شكرا

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  . شكرا السAيد الوز�ر

  .للكمة لمك �لرد Tىل تعقKب السAيد الوز�را

  :املس�شار السAيد عبد السالم بلقشور
هو ٔ�´يد ٔ�ن املعضZ تتطلب وقت من X�ٔل ٕاجياد ¦ل لها، وخصوصا 

  .م<ال ا�يل كتتواXد ما بني اUار البيضاء والر�ط %45ت¨sلكمو Tىل 
�ر، Õري اك�ن بعض القضا¼ ا�يل يه مركزية، وت¨�غي حنيلمك، السAيد الوز

Tىل مركز Tالج ا1ٔمراض العقلية والنفسAية وإالدمان مبدينة الزمامرة، 
وتتعرفو هاذ املركز بناه حمسن، هذا رشيك حقKقي لوزارة الص°ة، بقمية 

املليون د¼ل اUرمه، وق�ل من هذا املركز بىن املركز كذÇ د¼ل  6د¼ل 
 9ما �زيد Tىل  تصفKة اUم ا�يل مازال تHسهر Tليه ٕاىل ¦دود اليوم وتيخرس

¦اÑ ا�يل تتعاجل، هذا رشيك  200املليون د¼ل اUرمه سAنو¼، ٔ�قول 
  .حقKقي، هذا حبال وا¦د العمZ �درة ا�يل zاصنا نعت¨Kو هبا مجيعا

هاذ املركز د¼ل الزمامرة د¼ل ا1ٔمراض العقلية وقعتو االتفاقKة د¼لو يف 
�ش نتوصلو �ش يلتحقو السAنة املاضية، اليوم Xاهز موجود اللك ´ي¨sظر 

ا1ٔطر الطبية �ملركز، لكن لشهور الزال مقفل، ت¨متناو، وهنا ت¨ساءلمك، 
السAيد الوز�ر، ال �مس الرقابة وال املراق�ة الربملانية �لحكومة، وٕامنا ت¨ساءل 
فKمك روح املسؤولية والوطنية العالية د¼لمك والغرية د¼لمك Tىل قطاع الص°ة 

ركز هذا عناية zاصة، خصوصا ٔ�نه م�ين يف ٕاطار �ش تعطيو لهذا امل
إالحسان مايش من مزيانية اUوÑ، يعين zاصو عناية رمبا ٔ�كرث من املراكز 

 ÑوU100ا�يل كتب¨هيا ا%.  
وشكرا لمك، وâمتناو يف اجلواب حيمل ال#رشى �لساكنة ا�يل كت¨sظر 

  .الفsح د¼ل هذا احملل، وشكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
 Aيد املس�شارشكرا الس .  

اللكمة لمك، السAيد الوز�ر، ٕاذا اكن لمك ما تضيفونه �لرد Tىل السAيد 
  .املس�شار

 :السAيد وز�ر الص°ة
  .السAيد الرئHس

جواب مقsضب Xدا، لكمتني، ا1ٔوىل واzا ما يبغHش !سمع مسيتو، ٔ�� 
، تنعرفو وراه اسAتق�لناه "احلاج الزبيوي"تنعرفو هاذ السAيد، هللا جيازيه 

ع املايض مع املدراء �ش حنلو هاذ املعضZ، اح\ا ا�يل اعيطنا ليه ا1ٔسAبو 
1ٔن رشيك فعال، واح\ا بغينا وحمتاXني لهاذ الناس والساكنة حىت يه 

  .حمتاXاه
النقطة الثانية هو ت¨sوXه �لزمKل د¼يل املس�شار، نطلب م\ك 

  .املساحمة

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  .لروح الر¼ضيةشكرا، شكرا، السAيد الوز�ر، Tىل هاذ ا

  .تفضل، ٔ�ليس بلفقKه، ما فهيا �س

  :املس�شار السAيد عبد الوهاب بلفقKه
  .شكرا السAيد الوز�ر احملرتم

  .حنن ال هيمنا ٕاال قضا¼ املواطنني، مرح�ا، والصاحل العام

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا

 ZئAل هناية مجيع ا1ٔسT ا\Hكون قد ٔ�هنينا ٔ�و ٔ�تâ ىل لك ¦ال هكذاT
ة �لسAيد وز�ر الص°ة، ونتقدم ` �لشكر اجلزيل Tىل مسامهته يف املو±

  .هذه اجللسة
ون¨sقل ٕاىل القطاع املوايل، وهو مsعلق �لوزارة امللكفة �ملغاربة املقميني 

  .�خلارج وشؤون الهجرة
وهناك السؤال الشفوي ا1ٓين ا1ٔول املوXه ٕاىل السAيد الوز�ر، حول 

اه Xالي�\ا بnٔور�، وهذا السؤال قدم من تنايم ظاهرة املزي العنرصي جت
طرف فريق التجمع الوطين لٔحرار، فليتفضل ٔ�¦د السادة ٔ�عضاء الفريق 

  .ل#سط السؤال

  :املس�شار السAيد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا السAيد الرئHس
  السAيد الوز�ر احملرتم،

  السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  ، السAيد الوز�ر احملرتم

يف ظاهرة املزي العنرصي جتاه مغاربة العامل، اليشء تنامت jشلك خم 
اáي Ãس�\كره 1ٔنه سلوك ال ميكن اس�ساÕه �لنظر ٕاىل جحم التضحيات 

  .اليت قام هبا املغاربة يف بناء ٔ�ور�
  السAيد الوز�ر احملرتم، 

ما يه إالجراءات اليت سAتقومون هبا محلاية مغاربة العامل من هذه 
  ¡سAتفزازات املتكررة؟

  .شكراو 

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار
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ٕاذن اللكمة �لسAيد الوز�ر �لرد Tىل السؤال املوXه ٕاليه، اتفضل السAيد 
  .الوز�ر

  :امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة الوز�ر رؤ�نHس �السAيد 
  شكرا السAيد الرئHس،

  السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
رمك Tىل هاذ السؤال، 1ٔن يف احلقKقة تيداول عند املغاربة ٔ�وال ت¨شك

  .سواء د¼ل اUاzل وال د¼ل اخلارج
هناك وا¦د الوضع معني ا�يل هو ن�K¿ة يف احلقKقة لعدة ٔ�سAباب، ا�يل 

سAنة �لوراء، ا�يل السAياسات د¼ل  40سAنة وال  30رمبا اك�ن ا�يل رجع ل
Tامة، رمبا بعض اخليارات ا�يل إالدماج والسAياسات اجتاه املهاجر�ن بصفة 

  .اختذت يف ذاك الوقت اك�ن بعض النتاجئ د¼لها ا1ٓن ا�يل ت¨شوفوها
، واك�ن ما 2008اك�ن كذÇ ما هو مرتبط �1ٔزمة ¡قsصادية د¼ل 

هو مرتبط �1ٔ¦داث اz1ٔرية كذÇ، واك�ن كذÇ ما هو مرتبط �ملشهد 
تنايم بطبيعة احلال د¼ل Tدد  السAيايس اUاzيل لهذه اIمتعات ا�يل عرفت

  .من ٔ�حزاب ميي¨Kة مsطرفة
ا�يل خصنا نفرقوه كذÇ هناك هاذ الشعور د¼ل اجلالية املسلمة بصفة 
Tامة واملهاجر�ن بصفة Tامة، اجتاه ما حيسون به يف هذه اIمتعات، ولكن 
خصنا نفرقو ما بني السAياسة د¼ل تÝ اUول وما بني الرٔ�ي العام، ما بني 

واقف د¼ل اIمتع املدين يف هاذيك اIمتعات ا�يل ختتلف بطبيعة احلال امل
�خsالف اIمتعات، وفهيا كذÇ ا1ٓراء ا�يل تيعربوا Tلهيا املثقفون وال 
اجلامعيون وممثيل الرٔ�ي العام بصفة Tامة، �ش كذÇ ما ند�روش وا¦د 

مsفق Tىل ما التعممي Tىل مجيع مكو�ت د¼ل هاذ اIمتعات، مايش لكيش 
يقوم به بعض امجلعيات وبعض ا�يل تيقومو �السAتفزازات ا�يل تتلكمو Tلهيا، 
هناك �س ا��iن يقولون ويعرتفون �لك ما Xات به اجلالية ولك ما قدمsه 

  .لهاذ اUول
نعطيمك فقط وا¦د جوج د¼ل املؤرشات �ش تعرفو، جوج د¼ل 

ا�يل  %20و %19ا بني اUول م<ال ويه دول ´برية يف ٔ�ور�، عندك م
تيقولوا بnٔنه هاذ املهاجر�ن �كونون مصدر ٕاjراء ´بري �لمجمتعات د¼هلم، 
و�لتايل اكن عندمه وا¦د اUور ´بري يف املسAتوى ا�يل وصلو Iهيا، بطبيعة 

  .احلال اك�ن و¦د�ن �ٓخر�ن ا�يل تريمKو ا�لوم لٓخر�ن
دى القصري Xدا �ل¨سAبة لنا اك�ن جوج ا1ٔجوبة، اك�ن اجلواب د¼ل امل

وهاذ اليش راه بدٔ� يف احلقKقة مع يعين احلكومات د¼ل هاذ اUول مع اIمتع 
د¼ل هاذ اUول ا�يل تتقوم به احلكومة د¼ل بالد� وا�يل تتقوم به اIمتثيلية 
اUبلوماسAية والق\صليات د¼لنا يف مراكز يف اIمتعات د¼ل ¡سAتق�ال، عن 

امية املغاربة د¼لنا، حامية املساXد د¼لنا ٕاىل Õري طريق بطبيعة احلال ٔ�وال ح
ذÇ، حامية كذÇ املقرات د¼ل امجلعيات د¼لنا، هذا معل تتقوم به هاذ 
 Çية د¼لنا، وهناك كذAبلوماسUمتثيلية اIيق مع اAول بطبيعة احلال بت¨سUا

ما يتعلق �لك الندوات والتحسHس والتعريف، شكون هو إالسالم؟ القمي 
 .ا، ¡نفsاح د¼لنا كذÇ الناس حمتاXني ٔ�هنم يعرفوا احلقKقةد¼لن

  ..واك�ن املدى البعيد Õادي نتلكم Tليه رمبا Tىل مسAتوى

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر

اللكمة �لسAيد املس�شار �لتعقKب Tىل ما Xاء يف رد السAيد الوز�ر، لمك 
  .اللكمة

  :حلسن ٔ�دعي املس�شار السAيد
  .را السAيد الرئHسشك

  السAيد الوز�ر احملرتم،
Ãشكرمك Tىل جوا�مك وجمهودا�مك اجلبارة اليت تقومون هبا حلل مشالك 
اجلالية والوقوف جباâهبا والتواصل معهم وإالنصات ٕاIهيم و¡نفsاح Tلهيم، 

يف شهر مارس ) Montpellier(م\وها �لز¼رة اليت مقمت هبا ٕاىل مدينة 
  .Xالي�\ا فهيا مشالك لها خصوصيهتااملايض، واليت تعHش 

وٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔحرار خفورون مبا تنجزونه 1ٔبناء 
اجلالية، كام ٔ�ننا خفورون بnٔداء الفريق احلكويم حلزب التجمع الوطين 

  .لٔحرار داzل هذه احلكومة
  السAيد الوز�ر،

ة لقد تنامت ظاهرة املزي العنرصي بnٔور�، حKث وقفمت Tىل ¦ادث
¡غتيال ال#شع 1ٔ¦د املواطنني املغاربة ٕ�سAبانيا، واáي قام به ٔ�¦د 
ٔ�ش«اص البولHس، نفس اليشء يقع ا1ٓن بnٔملانيا وٕايطاليا وفرÃسا، اليشء 
اáي يتطلب م\مك التدzل من X�ٔل وقف ما يتعرض ` املواطنون 
 واملواطنات املغاربة املقميني �خلارج، والتدzل العاXل îحكومة لتن#Kه

احلكومات ا1ٔوربية خلطورة املوقف، واáي !يسء ٕاىل مsانة ؤ�وارص 
الصداقة اليت جتمع بني الشعب املغريب والشعوب ا1ٔوربية وTىل رٔ�سها 

  .فرÃسا وٕاسAبانيا وٕايطاليا وهولندا وÕريها من اUول
  السAيد الوز�ر احملرتم،

ؤ�´يد â�ٔمك ومما فامق هذه الوضعية ما تعانيه Xالي�\ا يف مشالك مع النقل، 
Tىل اضطالع بني مبا �رتبط هبذا املوضوع من Õالء لتذا´ر السفر وzاصة 
النقل البحري والتعسفات اليت يتعرض لها ٔ�بناؤ� يف د¼ر املهجر، وصلت 
ٕاىل رضب مسافر�ن وتعنيفهم، ذÇ ٔ�ن الرشاكت ا1ٔج\بية تتعامل مع ٔ�بنائنا 

 la(ذÇ الرشكة إاليطالية jشلك Õري الئق وال حترتم املسافر�ن، م<اال Tىل 
GNV2 ( ٕ�لغاء اكفة الر¦الت املربجمة  2016ٔ��ريل  23اليت قامت بتارخي

الفرÃيس، حKث ٔ�رمغت ) Sète(من مKناء طن¿ة والناظور �جتاه مKناء 
املسافر�ن Tىل الزنول يف مKناء �رشلونة دون تnٔمني املبHت ٔ�و حىت السامح 

موا �هتديد املواطنني ا�áن احsجوا هلم �سAتعامل مرٔ�ب السAيارات، حKث قا

                                                 
2 la Compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci 
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وامsنعوا عن الزنول من الباخرة، وعقا� هلم قام مسؤولو هذه الرشكة يف 
حتد سافر للك ا1ٔعراف والقوانني ب�سجيل املسافر�ن من السفر Tرب 

  .الر¦الت، ويه ٔ�ساليب دنºHة
  .شكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار

¡سAتعدادات لعبور "سؤال املوايل وهو حول ٕاذن ا1ٓن ن¨sقل ٕاىل ال 
، املوXه كذÇ �لسAيد الوز�ر من "�ل¿الية املغربية املقمية �خلارج 2016

طرف الفريق احلريك، فليتفضل ٔ�¦د ٔ�عضاء الفريق لتقدمي السؤال لمك 
  .اللكمة

  :املس�شار السAيد عبد الرحامن اUر!يس
  .شكرا السAيد الرئHس

  السAيدة الوز�رة،
  الوزراء،السادة 

  ٕاخويت املس�شارات،
  ،ٕاخوان املس�شار�ن

 2016مل تعد تفصلنا سوى ٔ�¼م معدودة Tىل انطالق معلية مرح�ا ل 
اليت تؤرش Tىل عودة ٔ�بنائنا ببالد املهجر لقضاء عطلهتم بني ا1ٔهل ويف 
ٔ�حضان وطهنم، بعيدا عن مهوم الهجرة اليت ازدادت سوء jس#ب ا1ٔزمة 

  .ٔ�ور� ¡قsصادية اليت تعرفها
ومن X�ٔل جتاوز السلبيات اليت عرفهتا الت¿ارب السالفة سواء من 

Tرب امجلارك  حKث طول ¡نتظار ٔ�و ٔ�ثناء خمت جوازات السفر ٔ�و املرور
وÕريها من إالجراءات، نود مسائلتمك السAيد الوز�ر ما يه الرتت�Hات 

  ؟2016املت«ذة من طرف احلكومة ٕالجناز معلية مرح�ا لسAنة 
  قميمك من الت¿ارب السالفة العملية العبور؟ وما هو ت 

 .وشكرا

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  .شكرا السAيد املس�شار

  .اللكمة لمك السAيد الوز�ر �لرد Tىل السؤال

  :السAيد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة
  .شكرا السAيد الرئHس

السAنة املاضية  بغيت جندد الشكر د¼يل السAيد املس�شار، ´يضهر يل
، وهذا تي#ني ¡ه م 2015كذÇ اكن طرح سؤال �ل¨سAبة معلية عبور 

  .د¼ل السAيد املس�شار �جلالية املغربية بصفة Tامة
 Ç مي د¼ل معلية د¼ل عبور ميكن يل نقولKري التقz1ٔنبدا �لشق ا
 بعدا النقطة ا1ٔوىل معلية د¼ل عبور يف املغرب معلية منوذجKة �ل¨سAبة

�(ول ا�يل عندها Xالية ´برية يف اخلارج، معلية منوذجKة تتقوم هبا املغرب يف 
هاذ قضية د¼ل عبور وا�يل تتحىض �رTاية د¼ل XالÑ املÝ هللا ينرصو، 
وهذي يعين ¦اÑ فريدة �ل¨سAبة تت#ني ¡ه م الك�ري د¼ل بالد� Tىل T�ٔىل 

  .مسAتوى �جلالية د¼لنا
، مرت يف ظروف Xد 2015´روا العملية د¼ل النقطة الثانية وتتذ
ٕان ما نطمح ٕاليه ٔ�ن حنسن دامئا هاذ العملية  2014حسAنة ٕاىل قارنناها مع 

  . د¼ل ¡سAتق�ال ود¼ل إالقامة د¼ل املغاربة املوجود�ن يف اخلارج
بدات Tدة اج Tات حتضريية  �2016ل¨سAبة لهاذ السAنة هذه د¼ل 

هاذ ا�لجنة  2016ذاîيش ا�يل داز �ش هنيnٔوا  ت¨�داو بعدا �لتقKمي د¼ل
هذه الوطنية امللكفة �لعبور ترتٔ�سها وزارة اUاzلية وفهيا Tدد من 

ماي، Õدا ٕان  11املؤسسات والقطاTات يعين املعنية هباذ العملية وÕدا 
شاء هللا اك�ن اج ع كذÇ د¼ل هاذ ا�لجنة بعدما عقدت Tدة اج Tات 

  .اجلانب ¡سAباين واك�ن جلنة كذÇ مع
�ل¨سAبة �لنقل البحري وا�يل ٔ�سايس هو ا�يل ´ي«لق لنا املشلك ا�يل 

ومر امحلد V يف  2015وا�يل متت املعاجلة د¼لو يف  2014تتذ´روا يف 
حKث ا1ٓن خمطط  2016ظروف حسAنة، نفس العملية در�ها ا1ٓن يف 

 tبة لهاذ ا 23د¼ل املال¦ة يعAمهنم  11لعملية هذه، �خرة ا�يل معبئة �ل¨س
يف مKناء طن¿ة املتوسطي ودر� وا¦د الباخرة احsياطية كذÇ �ش نتفادو 

  .2014املشلك ا�يل عشAناه يف 
كذÇ من بني العمليات ا�يل تنقومو يف هاذ اIال هذا، هناك ذيك 
القضية د¼ل الشAباك الوحKد د¼ل املغاربة املقميني �خلارج وذيك اUورية 

حلكومة ا�يل تعممت Tىل مجيع املؤسسات والوزارات �ش د¼ل رئHس ا
�سهل كذÇ الولوج د¼ل املغاربة �ل«ارج �ل«دمات إالدارية، و�ش ما 
كذÇ منيش jرسTة، �ل¨سAبة �لجامرك يقومون مبجهود ´بري ´بري Xدا، وهذه 
تنقولها لمك ٔ�مام هاذ السادة والسAيدات املس�شار�ن، جمهود ´بري هناك يعين 

صادقة وقوية لتحسني دامئا هاذ العمل، يف هاذ اIال هذا وقطاع  ٕارادة
  ...امجلارك راه قطاع ٔ�سايس فاTل ٔ�سايس

مت �سجيل اخنفاض يف الشاك¼ت الواردة Tىل الوزارة خبصوص هذه 
القضية املتعلقة �مجلارك، كذÇ هناك ٕا¦داث مصاحل ملكفة بتدبري 

د اسAتق�ال مغاربة العامل، العطل العالقات مع املرتفقني من X�ٔل ضامن وجتوي
إالدارية ما بقا�ش �ل¨سAبة تعليق العطل إالدارية �لموظفني zالل فرتة 
الصيف، هذوك ا�يل تHشAتغلو يف املواÕ uادي �كون تضحية ´برية حىت يف 
السAنوات املاضية لتعز�ز املوارد ال#رشية �ملاكتب اليت تعرف توافدا ´بريا 

  .الفرتةملغاربة العام zالل هذه 
  .شكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا لمك السAيد الوز�ر
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اللكمة لمك يف ¦دود ما تبقى لمك من الوقت �لرد Tىل جواب السAيد 
  .الوز�ر

  :املس�شار السAيد عبد الرحامن اUر!يس
  .شكرا معايل الوز�ر Tىل إالXابة والتوضي°ات

ل إالخوان ٕاال ٔ�نه، السAيد الوز�ر، كام تتعرفو ٔ�ن هاذ إالشاكلية د¼
د¼لنا يف اخلارج واIيء د¼هلم �لبالد د¼هلم فهو و¡ن ء د¼هلم �لوطن 
د¼هلم 1ٔنه يش ¦اXة ´برية عند إالخوان د¼لنا يف املهجر، و�لتايل يف هاذ 
العام �خلصوص zاص وا¦د التعامل zاص هباذ اجلالية هذه، وهباذ 

يفام تتعرفو الظرفKة واملشالك إالخوان د¼لنا ا�يل يف اخلارج، Tالش؟ 1ٔن ́ 
ا�يل Tاشوها يف هاذ السAنة من zالل ا1ٔوضاع ا�يل ¦اليا اكينة يف ٔ�ورو� 
ف�التايل هاذ الناس هذوا قدموا وا¦د العمل ´بري واكنوا سفراء �لمغرب يف 
مجيع ا1ٔوطان د¼ل ٔ�ورو� وكذÇ يف العامل، و�لتايل اليوم هلم احلق ٔ�هنم 

  دمة ýمة يف البالد د¼هلم جييو ويلقاو وا¦د اخل
Õادي منيش لبعض املسائل ýمة Xدا السAيد الوز�ر، ف� خيص 
اخلطوط امللكKة، و�لتايل اك�ن ٕاشاكل حقKقي وzاصمك تتدzلو بصفة د¼ل 
السAيد رئHس احلكومة وTىل ٔ�ساس ٕا¦ل هذه املعضZ، مجموTة د¼ل الناس 

 billet(ايل حىت ا�يل مسAنني مكميك¨ش هلم جييو يف الطريق و�لت
d’avion ( يصعب ٔ�نه خيلصوه 1ٔنه كتطلع ال�سعرية د¼ل هاد)billet.(  

ا�يل كنمتناو ٔ�نه يف ) Montpellier(اك�ن إالخوان ا�يل يف 
)Montpellier ( كون من� Çيدية، كذAكون وا¦د الطا�رة �لراش�
)Lille ( ىل ٔ�ساس ٔ�نه خنففو من هذه املشالك د¼لT ،كون لورزازات�

  .الناس يف اIيء د¼هلم �لمنطقة هاد
د¼هلم يف مطار ) les passeports(اك�ن ٕاشاكل كذÇ يف الطبع د¼ل 

محمد اخلامس، ´يبقى وا¦د املدة طويZ ٕاىل ¦ليتو املشلك د¼ل العبور يف 
)les ports ( اصمك تتدخلو، وهناzاك�ن مشلك يف مطار محمد اخلامس، و

وان د¼ل امجلارك وكنعرفو إالشاكليات كنحيي إالخوان د¼ل ا1ٔمن وإالخ
وكنعرفو التضحيات، ولكن هذا ال هيم ٔ�ننا مندو يد املساTدة لهاد إالخوان 
د¼لنا ا�يل يف احلقKقة اكنوا دامئا ´يعربوا Tىل ¡ن ء د¼هلم لهذه البالد هذه 

ب يه وا�يل اكن دامئا فوق ما بغينامه كنلقاومه، وا�يل العمZ د¼هلم دامئا املغر 
و�لتايل السAيد الوز�ر البد التدzل، .. الثانية من بعد د¼ل العمZ د¼ل

 .والتدzل احلقKقي يف هاد املسÑٔn وشكرا

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  .شكرا السAيد املس�شار شكرا

ٕاذا الشكر موصول لمك السAيد الوز�ر Tىل مسامهتمك القمية يف هذه 
  .اجللسة

قطاTه وزارة ال�شغيل والشؤون  وٕ�ذنك ن¨sقل �لقطاع املوايل وهو
¡ج عية، وهناك خبصوص هذا القطاع ثالث ٔ�سAئZ �ٓنية، ٔ�ولها موXه ٕاىل 

السAيد الوز�ر حول إالجراءات والتدابري اليت سطرهتا الوزارة �لتخفKض من 
معدل البطاÑ ول�شجيع الشغل وذÇ من طرف الفريق ¡سAتقاليل �لو¦دة 

  .والتعادلية
دة ٔ�عضاء الفريق ل#سط السؤال، تفضل اليس فليتفضل ٔ�¦د السا

  .ٔ�بدوح

  :املس�شار السAيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح
  شكرا السAيد الرئHس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السAيدات والسادة الزمالء والزمKالت احملرتمات،

  السAيد الوز�ر احملرتم،
عضZ ا�يل املوضوع يتعلق �1ٔرقام ٔ�و ب¨سب البطاÑ يف املغرب، هذه امل

يه يف احلقKقة معضT Zاملية 1ٔن امجليع هيمت من X�ٔل ختفKضها، واملغرب 
كذÇ !سعى يف هذا ¡جتاه نظرا ملا يرتتب Tلهيا من انعاكسات سلبية Tىل 

  .املسAتوى ¡ج عي و¡قsصادي
و�لتايل فقد جسلت املندوبية السامKة �لتخطيط ٔ�نه اكن هناك ارتفاع 

، مث كذÇ ٔ�ن Tدد العاطلني بلغ يف املغرب حوايل نقطة 10.1وصل ٕاىل 
Tاطل،  66.000خشص وشهدت الفرتة اz1ٔرية �زايد د¼ل  1.200.000

اليشء اáي يقلق حقKقة ويعترب مؤرشا Xد�ر �اله م و�لتايل البد من 
  .العمل Tىل ٔ�ال �رتفع هذا الرمق يف املسAتق�ل

يه إالجراءات والتدابري  لهذا، السAيد الوز�ر احملرتم، Ãسائلمك عن ما
والسAياسات و¡قرتا¦ات اليت تعزتمون القKام هبا يف هذه ا1ٓونة اz1ٔرية من 

  .هذه الوالية؟
  .شكرا السAيد الوز�ر

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  .شكرا السAيد املس�شار

  .اللكمة ا1ٓن �لسAيد الوز�ر من X�ٔل الرد Tىل ٔ�و اجلواب Tىل السؤال

  :وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج عيةالسAيد عبد السالم الصديقي 
  .شكرا السAيد الرئHس احملرتم

بغيت يف البداية Ãشكر السAيد املس�شار احملرتم Tىل طرح السؤال، 
�لك رصا¦ة Tىل الطريقة املوضوعية اليت طرحت هبا، قلمت يف بداية 
السؤال ٔ�ن يه وضعية يعين �ٓفة دولية ال هتم املغرب حفسب، بل هتم 

  ..ية، ؤ�� ٔ�شكرمك Tىل هادهاملنظومة اUول 
حفيz نناقش القضا¼ املصريية لشعبنا ي¨�غي نناقشها بربودة دم 
 Ñومبوضوعية و�لك جترد، ٔ�شاطرمك الرٔ�ي ؤ�قولها دامئا معاجلة ٕاشاكلية البطا

  .من بني القضا¼ املعقدة �لغاية، ك¨شAتغل Tىل وا±تني ال 7لث هلام
، 1ٔن ال جمال يعين ماكي¨ش ٕاماكنية الوا±ة ا1ٔوىل يه اIمنو مث اIمنو
 .د¼ل zلق فرص الشغل من Õري اIمنو
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املعاجلة الثانية، ويه ما Ãسمهيا �لسAياسات ال¨شAيطة �ل�شغيل، فهاذ 
  ..اIاالت لكهم

السAنني اz1ٔرية معدل  4ف� خيص اIمنو اح\ا حقق\ا يف هاذ الوالية يف 
  ..مكعدل د¼ل 66.000مك\نا �ش حنققو وÃشغلو  %3.8اIمنو د¼ل 

ومن الناحKة السAياسة ال¨شAيطة �ل�شغيل كام تعلمون، السAيد 
ويه  2006املس�شار، ٔ�ن ٔ�وال حس¨\ا من السAياسات ا�يل اكنت قامئة م\ذ 

 وا1ٓن يعين كنجرب" التnٔهيل"من ق�يل " ٕادماج"معروفة،من ق�يل 
و ٕاىل Õري ذÇ، هاذ" التHسري"و د¼ل " التnٔطري"سAياسAتني Xديدتني د¼ل 

  ..هام
�لطبع امحلد V ٔ�ن ٔ�وال، معدل البطاÑ معرفش تفامق، بقى مسAتقر يف 

، ا1ٔرقام ا�يل قدمهتا اz1ٔرية د¼ل املندوبية السامKة %10و 9¦دود 
تقريبا  يه د¼ل معدل البطاÑ ا�يل %�10لتخطيط د¼ل الفصل ا1ٔول هو 

ا ، 1ٔن اح\%9.9 ،2015نفسها يه ما جسل يف الفصل ا1ٔول من سAنة 
كن¨sظرو ميكن لنا حنمكو Tىل النتاجئ من zالل نتاجئ د¼ل �ٓخر السAنة، د¼ل 

وâمتناو ٕان شاء هللا âمكلو واzا سAنة  %9.6اكنت  �2015ٓخر السAنة 
صعبة، ولكن نظرا لٕالصال¦ات القامئة ؤ�ساسا ٔ�جرٔ�ة د¼ل إالسرتاجتية يف 

ح ، ؤ�ساسا كذÇ املرشوع املهم، الك�ري د¼ل ٕاصالال�شغيل مKدان
م\ظومة التكو�ن املهين ا�يل يه حقKقة Õادي �كون لنا وا¦د مليون نتاع 

 5مليار د¼ل اUرمه يف غضون  65املواطنني بوا¦د قمية مالية د¼ل 
سAنوات ا1ٓتية، واح\ا خصنا ÃشAتغلو مجيع هذا ٔ�مر هيمنا مجيعا îشعب ٔ�ي 

  .اكن موقعنا
  .وشكرا

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  .شكرا السAيد الوز�ر

  .لكمة 1ٔ¦د ٔ�عضاء الفريق من X�ٔل رد Tىل جواب السAيد الوز�رال

  :عبد السالم ا�لبار املس�شار السAيد
  .شكرا السAيد الرئHس

  السادة الوزراء،
  السAيدة الوز�رة،
  السAيد الوز�ر، 

ك¨شكرومك Tىل التوضي°ات د¼لمك ؤ�ننا نناقش البطاÑ والتفامق العددي 
  . دمة تتnٔسف وحتاول الهروب م\هاáي ٔ�صبح و�ء، لك اUول حىت املتق

Õري ٔ�ن سؤايل اليوم، السAيد الرئHس، سnٔ¦اول ٔ�ن ٔ�تناو` بطريقة 
  . ٔ�خرى

اليوم ٔ�صبح هاجس املغاربة وXل النقا�ت هو احلفاظ Tىل م\اصب 
الشغل، ٔ�رى لنا Õري هاذو ا�يل اكينني ا�يل ´يالكوا اخلزب حناولو ندافعو Tلهيم 

  . لعددما خيرجوش �لزنقة وينضافوا �

ؤ�عطي م<ل، عندي ج�ل عوام ٔ�و عند� مغاربة، عند� ج�ل عوام، 
مرت حتت ا1ٔرض،  800راه  (le fond)راه ٔ�كرث وا¦د العدد هائل رامه يف 

من يوم االثنني وا�يل اليوم كنلمتس من اIلس لكنا نتضام\و معهم، وكنوXه 
ٕاجياد ¦ل النداء د¼يل �لسAيد الوز�ر بنضاالته ووطنsHه ٔ�ن !سارع يف 

، فIٔnمتس T(le fond)امل راه يف  200ٕالخراج هذه اIموTة، ٔ�كرث من 
خ\يفرة، وهذا  ،تيغزةاملساTدة د¼ل الناس ا�يل معتصمني يف ج�ل عوام، 

املنجم ا�يل لك مرة  د¼ل ذاك (la mine)غتبقى ومصة Tار د¼ل ذيك 
وىت ا�يل كنلقاو هاذ الكوارث حبال ما هاك، ما بغي�ش هنرض Tىل Tدد امل

  .ماتوا
  . شكرا السAيد الوز�ر

  .ٔ�س�سمح السAيد الرئHس

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  السAيد الوز�ر، 
الزالت �Uمك بعض الثواين ميك\مك اسAتغاللها من X�ٔل التعقKب Tىل ما 

  . Xاء Tىل لسان السAيد املس�شار

  :السAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¡ج عية
بع، ال ميكن ٕاال ٔ�ن ٔ�مض صويت ٕاىل صوت يف بعض الثواين، فقط �لط 

السAيد املس�شار احملرتم، لنعرب مجيعا عن تضام\نا مع العامل ا�يل ´يتعرضوا 
  . �لطرد ٔ�¼ اكن موقعه

 Maghreb)، و�لكمنا يف ا1ٔسAبوع املايض Tىل املغرب احلديث
Steel) ومازال ما حتلش املشلك، واكينة قضا¼ ٔ�خرى ،.  

اح\ا عند� نية صادقة .. فهاذي ٕاشاكليات، يعين �لك رصا¦ة مايش
وك¨شAتغلو، وتدzلنا حىت يف هاذ املسÑٔn د¼ل ج�ل عوام راسلت بعض 

 ..اجلهات، وسnٔسAمتر معك، �ش ÃسAتعمل لكمة النضال من X�ٔل

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر

مدى Xدية احلكومة "ن¨sقل �لسؤال الشفوي ا1ٓين املوايل، وموضوTه 
، قد قدم من طرف فريق ا1ٔصاÑ "ج عييف التعاطي مع احلوار ¡

واملعارصة �لسAيد الوز�ر، فاللكمة 1ٔ¦د ٔ�عضاء الفريق مشكورا ل#سط 
  .السؤال

  :املس�شار السAيد عبد الرحمي المكييل
  .شكرا السAيد الرئHس

  السادة الوزراء، 
  السAيدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات،
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  ..السAيد الوز�رٔ�مام اسAمترار الت¿اهل احلكويم، 
ٔ�مام اسAمترار الت¿اهل احلكويم املتعمد لٔوضاع ¡قsصادية 
و¡ج عية املتدهورة لعموم ا1ٔجراء، وTىل ضوء الغموض اáي يلف 
احلوار ¡ج عي، Ãسائلمك، السAيد الوز�ر احملرتم، حول zلفKات هذا 

ء ¡رتباك احلكويم وTدم التعاطي اجلدي واملسAئول مع خمتلف الرشاك
  .¡ج عيني
  .وشكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا السAيد املس�شار

  .اللكمة لمك السAيد الوز�ر

  :السAيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¡ج عية
  .شكرا السAيد الرئHس

  السAيد املس�شار احملرتم، 
ٔ�شكرك Tىل سؤاÇ، وٕان كنت ال ٔ�شاطرك الرٔ�ي ف� خيص جتاهل 

رامك تبعتوا يف ا1ٓونة اz1ٔرية، اكنت هناك احلكومة، جتاهل احلكومة تنظن 
Tدة جوالت د¼ل احلوار ¡ج عي، دامت ساTات وساTات، جزء مهنا 
ٔ�رشف Tليه السAيد رئHس احلكومة، وجزء �ٓخر مر يف ٕاطار ما !سمى 

  .��لجنة التق\ية
ساTة،  30ؤ�قول لمك، السAيد املس�شار، ٔ�ن ¡ج Tات دامت ملدة 

داز احلوار Tىل  1ٔ2011ول مرة، مايش ٔ�ول مرة م\ذ ما اكي¨ش متاطل، بل 
ٔ�ساس Xدول ا1ٔعامل كام وضعته املركز¼ت النقابية والفرقاء ¡ج عيني مبا 

تناقشAنا كذÇ مع املمثلني د¼ل العامل الفالC، 1ٔن  ،(la CGEM3)فهيا 
  .عندو ٔ�وضاع zاصة

بعض �لطبع حلد الساTة ما اكي¨ش اتفاق هنايئ، اك�ن تقارب يف 
القضا¼، احلكومة قدمت وا¦د العرض مل ينل رضا النقا�ت، وحنن نتفهم 
ذÇ، ولكن مازال ا1ٔمل معقود ملواصZ احلوار يف ٔ�قرب وقت ممكن، 
ومازال ح�ل االتصال مل ينقطع بعد، ؤ�� كنظن ما zاصناش âكونو دامئا 

نوصلو م�شامئني، zاصنا âكونو مsفائلني ببالد�، 1ٔن مصل°ة بالد� �ش 
احلوار، مصل°ة بالد� كذÇ �ش النقا�ت خترج قوية، ولكن مصل°ة 
بالد� كذÇ �ش حتتفظ Tىل التواز�ت د¼لها، التواز�ت ¡قsصادية، 

  .التواز�ت املالية راه حىت يه ýمة �ل¨سAبة لٓخر
ومصلحتنا كذÇ حنافظو Tىل م\اصب الشغل، ومصلحتنا �ش نعملو 

لبطاÑ، نفكرو كذÇ يف هاذوك الناس ذاك املليون كذÇ �ش حناربو ا
..  ٔ�لف ا�يل شار هلم السAيد املس�شار ا�يل ما ´ي«دموش، هاذوك ما 200و

  .zاصنا حىت هام نفكرو فهيم
  .شكرا

                                                 
3 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

  :السAيد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك، السAيد املس�شار، �لتعقKب Tىل جواب السAيد الوز�ر

  :املس�شار السAيد ٔ�محد تو�زي
  .سAيد الوز�رشكرا ال 

يف الواقع ميل تقال عند� جتاهل احلكومة، 1ٔن اك�ن احلوار، ولكن 
احلوار اáي ال يفيض ٕاىل نتاجئ فهو مضيعة �لوقت، 1ٔن عندما نت°اور 
مايش احلوار ا�يل فKه إالمالءات، ٕاىل جKتوا وامجعتوا النقا�ت ويقول لمك 

  . حلال �را، لHس حبوارÕادي تد�روا وÕادي تد�روا، جعبمك احلال ما جعبمك ا
احلوار هو ا�يل فKه التنازالت ال من طرف احلكومة وال من طرف هذا 
القطاع هذا، و�لتايل احلوار راه مسÑٔn ٔ�ساسAية، 1ٔن ٕاىل ا1ٔزمة، اكينة 
ا1ٔزمة ا1ٓن، 1ٔن توقفت هاذ املسلسل د¼ل النقاش ود¼ل احلوار، ٕاذن 

 7ذ النقا�ت راه ٔ�عطوا �لحكومة اكينة ٔ�زمة ا1ٓن، وهاذ ا1ٔزمة احللول لها
ٔ�¼م �ش ميكن ٔ�ن �سAتجيب لبعض الطلبات د¼ل الشغيZ مايش 
�سAتاجب للك يش، ولكن لبعض طلبات الشغيZ، ٕاىل ما اكي¨ش اسAت¿ابة 

، يؤدي ٕاىل ¡حsقان "ما ال حتمد عق�اه"راه هاذ احلوار يؤدي ٕاىل 
  .السمل ¡ج عي¡ج عي، وهاذ ¡حsقان ¡ج عي ` �7ٓر Tىل 

، مث هاذ احلوار ا�يل كتد�رو "احلوار فضيZ"مث كذÇ هاذ احلوار راه 
احلكومة مايش كتد�رو احلكومة Tىل ٔ�هنا زعام دا�رة يش ¦اXة، راه 
اUسAتور د¼لنا راه ينص Tىل هاذ املسائل، اUيباXة د¼لو ووا¦د العدد 

ن موضوع حوار د¼ل املواد ترص Tىل ٔ�ن مجيع املسائل جيب ٔ�ن �كو
  .وموضوع نقاش
ع لكها ´يبان لنا Tىل ٔ�ن احلكومة فشلت فشل ذريع يف هاذ يهاذ املواض 

املوضوع هذا، 1ٔن ما وصل�شاي، لنتاجئ ا�يل يه �ريض التواز�ت املالية، 
مز¼ن، مsفقني، ولكن البد ٔ�ن �ريض كذÇ هاذ امجلوع الغفرية من الناس 

يف العمل  يضعفه ما اكي¨ش، را.حىت هاذ احلوار ا�يل 1ٔن.. املطالبني ب
   .النقايب

ٕاضعاف العمل النقايب وٕاضعاف النقا�ت راه مسÑٔn خطرية �ل¨سAبة 
�لمجمتع د¼لنا، وك�شوفوا حىت هاذ ال�ش�ت د¼ل النقا�ت، هاذ النقا�ت 

الفºوية، وهاذ اليش لكو شكون ا�يل Xابو؟ Xابو 1ٔن النقا�ت الك�ار 
ومشاي �ش �كون عندمه ا1ٔصلية اكنت احلكومة حتارهبم، ما كتعطهي

مصداقKة عند الشغيZ د¼هلم، و�لتايل، ´يتفرتت هاذ اليش، ´يتفرتت اIال 
النقايب، اليشء اáي يؤjر، يؤjر Tىل مصداقKة، مايش Õري النقا�ت، 1ٔن 
عندما نؤjر Tىل مصداقKة النقا�ت �ٓش ´يقول املواطن؟ �ٓش بغيت منيش 

Ñٔnوية ال ميكن  نصدع رايس مع النقابة؟ ´يويل مسºالف Ñٔnوية، وهاذ مسºف
�لحكومة ٔ�ن تتدzل مع مºات الفºات ومºات النقا�ت، ملاذا؟ 1ٔن ٔ�ضعف\ا 
الهيلك ا1ٔسايس د¼ل النقا�ت، و�لتايل، البد �لحكومة ٔ�ن �سرتجع، والبد 
ٔ�ن تفsح حوارا ا�يل هو موضوعي، مايش حوار د¼ل ¡مالءات، حوار 



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

18 

  )2016ماي  10( 1437 بانشع  3

جيب jيش ¦اXة لهاذ النقا�ت �ش حىت موضوعي، والبد لها ٔ�ن �سAت 
  .النظرة د¼ل املواطن �ل¨سAبة لهاذ النقا�ت، �كون نظرة ٕاجيابية

  .شكرا السAيد الرئHس

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  . شكرا �لسAيد املس�شار
اللكمة لمك ف� تبقى لمك من الوقت، السAيد الوز�ر، �لرد Tىل تعقKب 

  .السAيد املس�شار

  :ل�شغيل والشؤون ¡ج عيةالسAيد وز�ر ا
  .شكرا السAيد الرئHس احملرتم

ٔ�� كن°رتم الرٔ�ي د¼ل السAيد املس�شار، ولكن ال ٔ�ظن ٔ�ن هاذ الرٔ�ي 
ا�يل Tربيت Tليه، هو الرٔ�ي ا�يل ´يعربوا Tليه الفرقاء ¡ج عيني ا�يل 

  .شا́روا يف احلوار
ىل نقطة حىت وا¦د ا1ٓن، ما توصل �لك موضوعية، بnٔن احلوار وصل إ 

´ون اكن فشل، نقولها Ç ٔ�� ا1ٔول، Tالش Õادي خناف؟ . د¼ل الفشل
  .Õادي نقول Ç ٔ�ننا فشلنا

د¼ل  6احلوار مسAمتر، قدم\ا عرض حكويم ال بnٔس به، التلكفة د¼لو 
  .املليار د¼ل اUرامه، ما ق�لوهش النقا�ت، ؤ�� كنتق�ل هاذ ا1ٔمر هذا

  ..واش احلكومة...ولكن، ٔ�لسAيد املس�شار احملرتم،
  .اح\ا حبال حبال.. ، مز¼ن، حبايل.. ٔ�عتذر

Õري، نعطيك م<ال jسAيط، حKث ´يجيوا ٔ�ر�ب العمل، ´ي�شاكو، 
،Ç راه اح\ا ما قادي¨ش نتحملو الز¼دة يف احلد ا1ٔدىن لٔجور، .. ´يقول

راه ٕاىل زدتوا احلد ا1ٔدىن لٔجور Õادي نغلقو املعامل، واش اح\ا Õادي 
  هاذ ¡جتاه؟ منشAيو يف

مث هاذي مسÑٔn بدهيية، 1ٔن النقا�ت ´يدافعوا Tىل حقوقهم، حقوق 
هذاك هو الوجود د¼هلم رهني هباذ . ، حىت ٔ�� نقايب..الشغيZ، وهذاك هو

  .اليش، ¡خsالف Tىل العامل
  ..وÕادي �كون م\اسAبة 

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر، شكرا، شكرا السAيد الوز�ر

موضوع نتاجئ و�ٓفاق "ر سؤال شفوي �ٓين موXه �لسAيد الوز�ر حول �ٓخ
، هو من طرف مجموTة العمل التقديم، فليتفضل ٔ�¦د "احلوار ¡ج عي

  .ٔ�عضاء اIموTة احملرتمني ل#سط السؤال

  :املس�شار السAيد Tدي جشري
  .شكرا السAيد الرئHس

  السAيدة الوز�رة،

  السادة الوزراء،
  ء املس�شارون،حرضات الزمKالت والزمال

سؤالنا، السAيد الوز�ر، يتعلق �حلوار ¡ج عي اجلاري ¦اليا بني 
  . احلكومة والفرقاء ¡ج عيني

واكن بود� ٔ�ن هاذ السؤال والسؤال السابق ينالو جواب وا¦د، 1ٔنه 
  . ´يتطرقوا لنفس املوضوع، ولكن ما اكي¨شاي

\ا Uعوة احلكومة وقد Tرب� يف حزب التقدم و¡شرتا´ية، عن �مثي̈ 
السAت�\اف احلوار، وعن ارتياح\ا لت¿اوب املركز¼ت النقابية، ودعو� ٕاىل 
الت°يل �روح املسؤولية و¡نفsاح والتوافق لتحقKق ٔ�قىص ما �سمح به 

  . مالية اUوÑ والوضع ¡قsصادي لبالد� من ماكسب لعموم املnٔجور�ن
ٕاىل نتاجئ وقرارات لها ؤ�عتقد ٔ�ن احلوار ليكون جمد¼ البد ٔ�ن يؤدي 

Zىل القدرة الرشائية �لشغيT انعاكس.  
فٕاذن، ٔ��ن وصل هذا احلوار، السAيد الوز�ر؟ وما يه نتاجئه امللموسة 

  ا1ٓنية و�ٓفاقه املسAتق�لية؟
  .وشكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السAيد الوز�ر، �لتعقKب Tىل السؤال

  :يل والشؤون ¡ج عيةالسAيد وز�ر ال�شغ 
âمتىن كذÇ ٔ�ن �كون هناك و¦دة املوضوع، �ش �كون اخلطاب 

مsواصل، ولكن مع ا1ٔسف، ٔ�� ٔ�¦رتم القانون والنظام اUاzيل د¼ل جملس 
  .املس�شار�ن

مواصZ �لجواب ا�يل قدمsو �لسAيد املس�شار، بغيت كذÇ نقدم 
  :لمس�شار�ن كذÇ توضي°ات ٕاضافKة، رمبا �لرٔ�ي العام، و�ل¨سAبة � 

  . هذا ٔ�ساسا جيب ٔ�ن نقر به. ٔ�وال، ما اكي¨ش فشل
م<ال، حzK . ما قدم من عروض ال بnٔس به، حمرتم، ما يش ال يشء

 3درمه �ل¨سAبة ل  300ٕاىل  200نقدم الز¼دة يف التعويضات العائلية من 
 36دا1ٔطفال ا1ٔوائل، وحzK نقدم ز¼دة �ل¨سAبة لٔطفال ا1ٓخر�ن من 

درمه يف الشهر، وحzK نقدم الز¼دة يف املن°ة ا1ٔدىن د¼ل  160رمه ٕاىل د
درمه، وحzK نقدم املن°ة د¼ل الوالدة  1500درمه ٕاىل  1000التقاTد من 

درمه،  1000درمه، واكن ٕ�ماكننا منشAيو ٔ�كرث ٕاىل  500درمه ٕاىل  150من 
ئية، Õري املشلك وحzK نقدم اقرتا¦ات ف� خيص التعويض عن املناطق النا

دا1ٔجرٔ�ة ما لقKناش ´يفاش ند�رو لها، وحzK نقدم ٕاTادة النظر يف الرواتب 
مفا حتت، ٕاىل Õري ذÇ، وت�Hقى  9اUنيا د¼ل املوظفني ٔ�حصاب السالمل 

ما  -كام قلت �لسAيد املس�شار احملرتم  - اIال مفsوح �لمناقشة يف ¦دود 
  .�سمح به ٕاماكنيات بالد�

هود ´بري �ش حنسAنو ونوفرو التواز�ت املا´رو اقsصادية راه در� جم 
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واملالية لبالد� zالل هذه الوالية، ومايش من حق\ا، مايش من واج�نا ٔ�ننا 
  .نفرطو يف هاذ التواز�ت وâرجعو لنقطة الصفر

ٔ�وال، zاصنا حنميو : املسؤولية الوطنية تقsيض ٔ�ننا منشAيو Tىل وا±تني
دون مقاوÑ راه مىش لك يشء، ما معىن حامية املقاوÑ الوطنية، 1ٔن ب

املقاوÑ؟ راه اح\ا يف Tامل التنافسAية اUولية والعوملة، اك�ن املقاوالت 
املصدرة، ٕاىل زد� يف التاكليف د¼ل إالنتاج Õادي تفلس، ٕاىل فلست راه 

  . مىش لك يش، ما بقات ال ز¼دة يف ا1ٔجور وال حيزنون
ؤ�� ٔ�شاطرمك الرٔ�ي، zاصنا كذÇ  ولكن يف نفس الوقت، كام قلت،

حنرصو Tىل احلفاظ Tىل القدرة الرشائية، وملا ال ٕاىل اكنت إالماكنية ت�سمح 
بتحسني القدرة الرشائية د¼ل املواطنني ود¼ل الشغيZ ا�يل �سAتحق لك 
zري، 1ٔن الشغيZ هام املنت¿ني د¼ل الرثوات وم\تجي اخلريات، ولكن 

z ،Zاصها تعتين �لنقابة، كام قال السAيد zاص بالد� تعتين �لشغي
املس�شار احملرتم، ما يش من مصل°ة بالد� ٔ�ننا نضعفو النقا�ت مكؤسسات 
د¼ل اUوÑ، واح\ا تنعزتو هبا وتنعزتو �Uور ا�يل تتقوم هبا ٔ�ساسا يف اUفاع 
عن الو¦دة الوطنية، ٔ�ساسا يف اUور ا�يل تتلعبو اUبلوماسAية النقابية Tىل 

  .لصعيد اUويلا
ح\ا يف ¦اXة ٕاىل نقا�ت، يف ¦اXة ٕاىل ٔ�حزاب، يف ¦اXة ٕاىل ا

مؤسسات قوية، هذا هو املغرب ا�يل بغيناه، ولكن هاذ اليش لكو zاصو 
  .يتحمل مسؤوليتو، ما اكي¨ش مزايدات

السAيد رئHس احلكومة، تيقول ليا جKبوا ليا مسائل معقوÑ نصادق 
حقو 1ٔنه عندو مسؤولية، وهو كذT Çلهيا، اكع ما جتيوش عندي، ومن 

وا¦د تيلعب اUور د¼لو، النقا�ت عندو مسؤولية ٔ�مام الشعب، ولك 
، ٕاىل Õري طرود�ناملعندها مسؤولية كذÇ تدافع Tىل العامل، تدافع Tىل 

Çذ.  

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا السAيد الوز�ر

ر�ن اللكمة Ç، السAيد املس�شار، اللكمة 1ٔ¦د السادة املس�شا
  .�لجواب

هللا خيليك ٔ�سAتاذة، هللا جيازيك خبري، شوية د¼ل إال¦رتام، ا1ٔسAتاذة، 
  .هللا جياز�مك خبري

  .اللكمة �لسAيد املس�شار �لرد، اللكمة �لسAيد املس�شار

  :املس�شار السAيد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  السAيد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

توازن ؤ�¦د ا1ٔمعدة احلوار ¡ج عي ٔ�داة حضارية لضامن اسAمترار ال 
ا1ٔساسAية داzل اUول اUميقراطية، هو املقKاس اجلوهري ا1ٔسايس اáي 
تقاس به مدى ح́رية السمل ٔ�و املصعد ¡ج عي، فلHس �ما، البد م\ذ 

حكومة جطو ملا T�ٔلن Tىل ٔ�نه مرشوTه ا1ٔول هو هيلكة ¡قsصاد، قلنا 
احلوار ¡ج عي 1ٔنه يف حزب التقدم و¡شرتا´ية ٔ�نه رضورة مnٔسسة 

  .ٕا¦دى ا1ٓليات الكربى املهيلكة �لنظام ¡قsصادي احلديث
حنن . مع ا1ٔسف، حكومة اليس عباس الفايس سارت يف نفس ¡جتاه

لنا ما �كفي ٕالجناح هذا . ا1ٓن يف حكومة اليس عبد إال` ٕا�ن كريان
ٕاضافة نقا�ت،  5املرشوع، مnٔسسة احلوار ¡ج عي، جملس املس�شار�ن 

ٕاىل فاTل ٔ�سايس، نقابة ٔ�ر�ب العامل، جملس املس�شار�ن يتحمل �UرXة 
  . ا1ٔوىل هذا املوضوع �عتباره من اخsصاصاته �1ٔولوية

بnٔهنا خطت خطوات ٔ�ن كذÇ حكومة اليس ٕا�ن كريان اللك !شهد لها 
´برية يف اIال ¡ج عي، ´يف ميكن ٔ�ن ال حنقق، ال منnٔسس لهذا احلوار 

áد� مجيعا، مترنمت، مترنت النقابة خصوصا يف اTساHي س ..  
ٔ�متىن وâمتىن حنن Tىل ا1ٔقل يف حزبنا ٔ�ن خنطو خطوة ٕاجيابية ومsقدمة 

  . من X�ٔل مnٔسسة هذا احلوار ليكون ضامنة �لمسAتق�ل يف دوام ¡سAتقرار
 .شكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا السAيد املس�شار، شكرا

ا1ٔسAئZ ا1ٓنية ٔ�و الشفوية ا1ٓنية املو±ة لمك  وهكذا âكون قد ٔ�هنينا
  . السAيد الوز�ر، فشكرا لمك Tىل مسامهتمك القمية

ون¨sقل ٕاىل القطاع املوايل واملتعلق بوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن 
املهين خبصوص سؤالني شفويني، ٔ�وهلام حول معايري ¡سAتفادة من �ر�مج 

، وهو السؤال املوXه من طرف فريق ٕالماكنية توسAيعه وتطو�ره" تHسري"
  .العداÑ والتمنية �لسAيد الوز�ر، فليفضل ٔ�¦د ٔ�عضاء الفريق ل#سط السؤال

  :املس�شار السAيد Tيل العرسي
  السAيد الرئHس،
  السادة الوزراء،
  السAيدة الوز�رة،

  السادة والسAيدات املس�شار�ن احملرتمني،
ر، عن جحم �ر�مج ٔ�سائلمك يف فريق العداÑ والتمنية، السAيد الوز�

ومعايري ¡سAتفادة م\ه و�ٓفاق توسAيعه وتطو�ره وما حتقق مع هذه " تHسري"
  احلكومة فKه؟ 

  .شكرا السAيد الوز�ر
  .شكرا السAيد الرئHس

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك، السAيد الوز�ر، �لجواب Tىل السؤال، تفضلوا
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U اوي وز�ر م\تدبXر� Uاz يدAبية الوطنية والتكو�ن وز�ر الرت  ىالس
  :املهين

  .شكرا السAيد الرئHس
  .شكرا السAيد املس�شار

  :هاذ السؤال طرح يف م\اسAبة سابقة، ؤ�عيد التذكري ببعض املعطيات
وزارة الرتبية  مهتقد اليت¡ج عي، من �رامج اUمع " تHسري"�ر�مج 

 Aمتدرس واحلد من الهدر املدريس، و!سIد الوطنية واحلكومة ل�شجيع اKتف
م\ه الك<ري من التالمKذ وا1ٔرس مبعايري مت حتديدها من طرف احلكومة 

  . السابقة
وحتديد هاذ املعايري وحتديد املسAتفKد�ن من هذا الرب�مج يمت Tرب جلنة 
مsعددة القطاTات، فهيا وزارة الرتبية الوطنية وزارة اUاzلية ووزارة املالية 

Çكذ.  
�سامه يف اختاذ القرار وحتديد ٕاذن هناك جلنة مsعددة القطاTات 

  . املسAتفKد�ن من هاذ املساTدات
هناك معايري اعمتدت يف هاذ الصدد �رتبط �ملعايري املعمتدة يف �ر�مج 
املبادرة الوطنية �لتمنية ال#رشية، حبيث ٔ�نه �رتبط ب¨سAبة الفقر، حبيث جيب 

 ، كذÃ ÇسAبة الهدر املدريس اليت جيب ٔ�ن30%ٔ�ن تعادل ٔ�و تت¿اوز 
، وقد مر هذا الرب�مج مبر¦لتني، حبيث مت تطو�ره يف 8%تعادل ٔ�و تت¿اوز 

مر¦Z 7نية لتوسAيع املسAتفKد�ن م\ه، وا1ٓن هناك دراسة وهناك جمهود 
يبذل لتوسAيع رشحية املسAتفKد�ن من هاذ الرب�مج لتكون ٔ�كرث دقة ؤ�كرث 

  .عاتياشساTة، حبيث �كون ¡سAهتداف فردي ولHس اسAهتدافا جغرافKا ومج
  . وشكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر

اللكمة 1ٔ¦د السادة ٔ�عضاء الفريق من X�ٔل الرد Tىل جواب السAيد 
  .الوز�ر

  :املس�شار السAيد Tيل العرسي
  .شكرا السAيد الرئHس

  .شكرا السAيد الوز�ر Tىل هذه التوضي°ات
ن اIهود طبعا حنن يف فريق العداÑ والتمنية ال !سعنا ٕاال ٔ�ن âمث

¡ج عي لهذه احلكومة، رمغ معا!شAهتا لظروف اقsصادية صعبة، ولكن 
  :هذا ال مينعنا من طرح من �رتHب بعض املالحظات

عن س#ب التnٔخر احلاصل  - وهذا ومل يnٔت يف الرد  -ٔ�وال، ن�ساءل عن 
يف ٔ�داء املسAتحقات �لمعنيني، 1ٔن هناك بعض املعنيني يتلكمون عن تnٔخر 

 A2015-2014نوات يعود ٕاىل س.  
مبنظومة مsاكمZ، " تHسري"مث ٔ�ننا âمتىن ٔ�ن �رتبط هذا اUمع دالرب�مج 

 Çرتبط �لك دمع اج عي، مبا يف ذ�(RAMED4)  واملنح اجلامعية، 1ٔنه
ال يعقل ٔ�ن ندمع تلميذا ملواصZ اIمتدرس يف املر¦Z ¡بتدائية مث نفس 

Hب ٔ�ن ٔ�رسته Õري معنية ويص  -ال قدر هللا  -التلميذ قد يصاب مبرض 
  . (RAMED)برب�مج 

مث هاذ التوXه دربط ¡سAتفادة �حلاÑ ا1ٔرسية والفردية هو ٔ�فضل 
�ك<ري من ربطه ب¨سب ومؤرشات الفقر Tىل مسAتوى امجلاTات، 1ٔنه Õادي 
يطرح ٕاشاكال ´بريا Xدا، جند ٔ�رستني مs¿اورتني، فقط 1ٔن ٔ�رسة ت¨متي لهذه 

ذه مسAتفKدة وا1ٔخرى حمرومة، مث ٔ�ن هذا اUمع امجلاTة ؤ�خرى لتÝ، وه
 Z¦ىل ا1ٔقل يف املرT ته والرفع م\ه، مث ٔ�نهKه النظر ويمت �رقKجيب ٔ�ن يعاد ف
املق�j Zشلك اسAتع¿ايل جيب التفكري يف جامTات، م<ال هناك جامTات، 

  .Ãسب الفقر معروفة فهيا مرتفعة، ورمغ ذÇ ال �سAتفKد من هذه
ٕاال ٔ�ن Ãس¿ل ٔ�ن اUوÑ د¼لنا، اUوÑ املغربية هبو�هتا ال !سعنا يف اz1ٔري 

التارخيية، مبقوماهتا، ٕ�سالمKهتا، هبذه احلكومة ¡ج عية ال ميكن ٕاال ٔ�ن 
�كون دوÑ رحمية بnٔبناهئا، ٔ�ن �ساTد الفقري العاطل Tىل ٕاجياد فرصة معل، 

لفقري ٔ�ن �ساTد التلميذ الفقري Tىل مواصZ دراسAته، ٔ�ن �ساTد املريض ا
 .Tىل ¡س�شفاء والولوج �ل«دمات ¡س�شفائية

  .وشكرا السAيد الرئHس
  .شكرا السAيد الوز�ر

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار

اللكمة �لسAيد الوز�ر من X�ٔل التعقKب Tىل ما Xاء Tىل لسان السAيد 
  .املس�شار

  :السAيد وز�ر م\تدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا السAيد الرئHس

  . شكرا السAيد املس�شار Tىل هذه التوضي°ات
- 2008هناك تقريبا يف مر¦Z : و1ٔعطيمك فكرة عن جحم املبالغ إالجاملية

 2015-2014مليون درمه، ويف املر¦Z الثانية  254راه وصلت ل  2009
مليون درمه، ٕاذن هذه م�الغ ´برية، وهذه املبادرة يه  798وصلت حلوايل 

سAت�\ائية يف املغرب، مقارنة �لك<ري من اUول، ولكن هذا جمهود تبذ` ا
اUوÑ م\ذ سAنوات، zاصنا نعرتفو هبذه املسÑٔn وÕادي يمت التطو�ر د¼لو 

  .�سAمترار
التnٔخر ا�يل وقع �جت Tىل ٕاTادة الهيلكة د¼ل ا1ٔاكدمييات والتقسAمي 

ا تطلب مجموTة ، هذ12ٔ�اكدميية والت  16اجلديد اجلهوي، حبيث عوض 
  ..من التدابري

  

                                                 
4 Régime d'Assistance Médicale 
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  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا السAيد الوز�ر
  السAيد املس�شار، 

  . الزالت �Uمك بعض الثواين ميك\مك اسAتغاللها �لتعقKب، تفضلوا
  .يش ¦اXة ما بقاش، هللا يعاون، ¼اله

ن¨sقل ا1ٓن ٕاىل السؤال املوايل، املوXه كذÇ �لسAيد وز�ر الرتبية 
، وهذا "العناية بقطاع التعلمي"�ن املهين، وهو حول موضوع الوطنية والتكو 

السؤال موXه من طرف فريق ا1ٔصاÑ واملعارصة، فليتفضل ٔ�¦د ٔ�عضاء 
 .الفريق من X�ٔل jسط السؤال

  املس�شار السAيد عبد العز�ز بنعزوز 
  .شكرا السAيد الرئHس
  السAيدان الوز�ران،

  السAيدة الوز�رة،
  احملرتمني، ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن

السؤال د¼لنا حول العناية بقطاع التعلمي يف العامل القروي، Õري بغيت 
وا¦د ا1ٔمر ما يتفهمش Õلط، هو ٔ�ن العناية �لعامل القروي ما معناهش Tىل 
ٔ�نه زعام احلكومة مطفراه يف العامل احلرضي، Õري واكن التفاوèت 

حسيقة Xدا، هذا ا1ٔمر  و¡خsالالت ما بني العامل القروي والعامل احلرضي
  .ا1ٔول

ا1ٔمر الثاين، السAيد الوز�ر، هو ٔ�ن اUافع لطرح هاذ السؤال، 1ٔن يف 
تقد�ر� Tىل ٔ�ن اجلودة السºHة �لتعلمي يف البادية املغربية تؤjر ٕاىل ¦د بعيد 

دوÑ يف العامل  21يف املؤرشات ا�يل كتصنف البالد د¼لنا من مضن ٔ�سؤ� 
  . ، ٕاىل Xانب اUول الفقرية Xدايف اIال د¼ل التعلمي

فاسAتحياؤ� من هذا الرتتHب وÕريتنا Tىل بالد� وTىل شعبنا يف فريق 
التقر�ر د¼ل  ا1ٔصاÑ واملعارصة، Çá قلنا السAيد الوز�ر احملرتم جياوبنا، بعد

 2013غشت  20، بعد اخلطاب د¼ل XالÑ املÝ يف 2014اليوÃسكو يف 
  ٔ�شAنو درتو؟ 

دارو والو، ولكن بغيت جواب Tالش ما داروش؟ فKنا  ٔ�� Tارف ما
هو املشلك؟ فKنا يه الصعو�ت؟ واش ما عندهومش الفلوس؟ واش ما 
´يناش مقاربة سلمية لتصحيح هذه ¡خsالالت بني القرية واملدينة يف اIال 
د¼ل التعلمي؟ ٔ�وال يش مشلك ا�يل اح\ا ما تنعرفوهش واحلكومة تتعرفو، 

ٔ�شهر ا�يل بقات لها �ش تصحح هاذ املشالك  4قت يف ما عندهاش الو 
وتعاجل هاذ املشالك؟ Tىل ا1ٔقل تنصح احلكومة املق�Z �كشفها عن 
املشالك، وتفرس لنا Tدم قدرهتا Tىل معاجلة هاذ النقص الفظيع يف اIال 

  .د¼ل التعلمي يف العامل القروي
  .شكرا

  

  :السAيد رئHس اجللسة
 .شكرا السAيد املس�شار

  .لكمة لمك، السAيد الوز�ر، �لتعقKبال

U يد الوز�ر املنتدبAوز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين ىالس:  
  .السAيد الرئHسشكرا 

  .شكرا السAيد املس�شار
ال ٔ�عتقد بnٔنه من الصحيح ٔ�ن نعمم بعض ¡سAت¨sاXات خبصوص قطاع 

وكنتو  فهيا وفاحلكومة ا�يل كنتواحلكومة التعلمي، اUوÑ وم\ذ سAنوات وفهاذ 
  . طاع، بذلت جمهود وكتبذل جمهودفهاذ الق

بطبيعة احلال ما تنفKوش بnٔنه يف بعض ا1ٔحKان تتكون بعض املظاهر 
د¼ل اخلصاص ود¼ل النقص ف�عض اجلهات، ولكن مع ذÇ �1ٔرقام، وzا 
ٔ�� السؤال ا�يل عندي ومكsوب هنا ما تsHعلقش �لقطاع Tامة وTىل 

مع ذÇ هناك  ، ولكن"كو�نمي� "وبدوار الصعيد الوطين بل مبنطقة احلسAمية 
جمهودات تبذل وبذلت ومرمقة، وسAبق ٔ�ن قدم\ا هاذ اIهودات وقدم\اها 
كذÇ مبناسAبة تقدمي مزيانية الوزارة، وميكن يل Ãسمل Ç هاذ ا1ٔرقام ملقارنة 

  .هذه املنجزات
 2030-2015واحلكومة ا1ٓن بعد صدور الرؤية إالسرتاتيجية لٕالصالح 

ا1ٔولوية Tازمة Tىل بذل جمهود مضاعف، وتنعتقد بnٔن  وكذÇ التدابري ذات
هاذ اجلهوية اجلديدة Tرب م\ح سلطات ٔ�وسع لٔاكدمييات ميكن ٔ�ن �كون 

  .ردة الفعل jشلك ي ىش مع احلاجKات Tىل املسAتوى احمليل
  .وشكرا

  :اجللسة رئHسالسAيد 
  . شكرا السAيد الوز�ر

  . اسAتغاللها �لجواب�Uمك بعض الثواين، السAيد املس�شار، ٕاذا ٔ�ردمت

  :عبد العز�ز بنعزوز السAيداملس�شار 
السAيد الوز�ر تفاTل وصدر املشالك �لمسAتق�ل، هذا اTرتاف �لعجز 

  . د¼ل احلكومة ملعاجلة املشالك
¼ما مت التغليط د¼ل املغاربة Tىل ٔ�ن حزب ا1ٔصاÑ واملعارصة اكن يف 

، 2007حلكومة د¼ل احلكومة واكن يف التعلمي، اليس ٔ�خشHشن اكن يف ا
  . 2008ق�ل تnٔسHس حزب ا1ٔصاÑ واملعارصة يف هناية سAنة 

وفاش تnٔسس احلزب وكنا يف املعارضة، السAيد الوز�ر �ٓنذاك اليس 
ٔ�خشHشن ا�يل اكن يف حركة للك اUميقراطيني، مجد العضوية د¼لو يف مجيع 

  . ا1ٔ±زة د¼ل حزب ا1ٔصاÑ واملعارصة
حزب ا1ٔصاÑ واملعارصة لن يتحمل ٔ�بدا  و�لتايل ؤ�قولها رصا¦ة،

مسؤولية ا1ٔزمة ا�يل كتحملها لك احلكومات املتعاق�ة واحلكومة احلالية 
  .بوزهتا اكع
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  :اجللسةالسAيد رئHس 
  .السAيد الرئHس شكرا

  .ٕاذن الزالت �Uمك بعض الثواين ؤ�عتقد ٔ�كرث �لرد، لمك اللكمة

  :ية والتكو�ن املهينالسAيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطن 
  .شكرا السAيد الرئHس

عند ال�م حول هذا املوضوع اح\ا ال نبخس جمهودات ٔ�ي ٔ�¦د، �ش 
�كون ا1ٔمور واحضة، ٔ�� ا�يل تنقول بnٔنه اح\ا ا1ٓن تنقولو بnٔن اUوÑ املغربية 
م\ذ سAنوات كتبذل جمهود و�قKة مسAمترة ف�ذل هاذ اIهود، تنطورو 

  . ا1ٓليات
يل تنعتقد هو هاذ يشء مت اع ده zالل فرتة هاذ احلكومة، ا�ا1ٓن، ٔ�مه 

اجلهوية املوسعة، وكنعتقد بnٔن قطاع الرتبية الوطنية تفاTل مع هذا املرشوع 
الك�ري ا�يل ٔ�عطى ¡نطالقة د¼لو صاحب اجلالÑ، نرصه هللا، وكنعتقد 

 Zات الاكمKٔن الصالحnم وبý دX ٔن هاذ املرشوع د¼ل اجلهوية هوnمت بHس
تفو�هتا ٕاىل ا1ٔاكدمييات، ومع ذÇ فهاذ ا1ٔاكدمييات وقطاع التعلمي يف ¦اXة 

  .لتضافر ±ود امجليع من X�ٔل حتسني املردودية والرفع من اجلودة
 .وشكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر

وال !سعنا ٕاال ٔ�ن نتقدم لمك �لشكر اجلزيل Tىل مسامهتمك القمية يف هذه 
  . اجللسة

ون¨sقل، ٕاذا مسحمت، �لقطاع املوايل وهو قطاع وزارة التعلمي العايل 
والبحث العلمي و�كو�ن ا1ٔطر، وهناك سؤال شفوي وا¦د قد مت طر¦ه 

مردودية �ر�مج "من طرف فريق ¡حتاد العام �لمقاوالت حول موضوع 
   .، فليتفضل ٔ�¦د السادة ٔ�عضاء الفريق لطرح السؤال"ٕاصالح التعلمي العايل

  .من سsHوىل إالXابة عنه السAيد الوز�ر امللكف �لعالقات، تفضل

  :املس�شار السAيد عبد امحليد الصو�ري
  السAيدة الوز�رة احملرتمة، 

  السادة الوزراء،
  ،السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

السAيد الوز�ر، اعتبارا لكون التعلمي العايل هو �1ٔساس اس�Jر يف 
كرثوة وطنية ٕاسرتاتيجية ملوا±ة حتد¼ت العوملة الرٔ�سامل ال#رشي 

  . والتنافسAية والنواة الصلبة لتnٔسHس جممتع العمل واملعرفة
ورمغ اجلهود املبذوÑ م\ذ ٕاقرار امليثاق الوطين �لرتبية الوطنية 
والتكو�ن، ٕاال ٔ�ن النتاجئ املتحصل Tلهيا الزلت Xد مsواضعة ودون املسAتوى 

  . حلاجKات املل°ة �لتمنية ¡قsصادية و¡ج عيةاملطلوب يف جمال تلبية ا
  :áا ٔ�س�سمحمك، السAيد الوز�ر احملرتم، يف طرح ا1ٔسAئZ التالية

ما هو �ر�مج احلكومة ملساءÑ مضامني املناجه والربامج اUراسAية  -

 ورشوط التكو�ن وحاكمة النظام التعلميي اجلامعي؟
صالح التعلمي العايل وتعرثاته ما هو تقKمي احلكومة ملردودية �رامج إ  -

 وٕاخفاقاته؟
ما يه التدابري املت«ذة لت¿اوز نظام التلقي السليب �جلامعة ٕاىل نظام  -

التكو�ن والتnٔطري اáي �مني الطاقات اáاتية �لطالب ويعزز قدراته 
 Tىل الفعل واملبادرة؟

ما يه إالجراءات املت«ذة ملالءمة نظام الرتبية والتكو�ن جبميع  -
سالكه مع ¦اجKات سوق الشغل لتضع الطالب يف قلب ¡ندماج �ٔ 

 ¡قsصادي و¡ج عي؟
z�ٔريا، ما يه خطة احلكومة جلعل التعلمي العايل م\فs°ا Tىل احمليط  -

 اIمتعي و¡قsصادي والثقايف؟
  .وشكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا السAيد املس�شار

قات مع الربملان واIمتع املدين ٕاذن اللكمة �لسAيد الوز�ر امللكف �لعال
�لجواب نيابة عن السAيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن 

  . ا1ٔطر
  .تفضل

السAيد عبد العز�ز عامري الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع 
  :املدين

  . شكرا السAيد الرئHس
وز�ر التعلمي ٔ�وال، ٔ�شكر السAيد املس�شار احملرتم، ونيابة عن السAيد 

  . العايل املوجود zارج ٔ�رض الوطن والسAيد الوز�ر
ٔ�قول ٔ�ن ا1ٔسAئZ ا�يل طرحمت، تبارك هللا، Õادي حيتاج ٕاىل ٔ�ن �كون 
حمط نقاش داzل ا�لجنة، 1ٔن ا1ٔسAئZ مsعددة وهتم املنظومة د¼ل التعلمي 

د¼ل  العايل �رمsه، وركزمت Tىل ٔ�¦د احملاور ا1ٔساسAية ٕالسرتاتيجية دالوزارة
ركزت Tلهيا ا�يل مرتبطة �الندماج بني التكو�ن والتعلمي  2013-2016

العايل واخلرجيني وبني سوق الشغل، ولكن ما فهيا �س بعض ا1ٔمور Tىل 
، نعطيو بعض املؤرشات ا�يل 6وXه ¡خsصار والرتكزي من zالل ٔ�هداف 

  :تت#ني بnٔن هناك ±د ج�ار معل Tىل هذا املسAتوى
ف ا1ٔول د¼ل مراجعة وحتيني اخلريطة اجلامعية، ميكن ٔ�وال، يف الهد

 12بالد� رحبت  2016و 2012نقوÇ، السAيد املس�شار احملرتم، ٔ�نه بني 
انتقلت ل  2012يف  18.9%نقطة، ÃسAبة اIمتدرس يف التعلمي العايل اكنت 

 .2016يف  %31
داملؤسسات  T4ىل مسAتوى ٕا¦داث مؤسسات Xديدة، مت ٕا¦داث 

داملؤسسات، املدارس العليا �لتك\ولوجKا  8ا1ٓن مربجمة ، و 2012-2014
�لعيون، خ\يفرة، قلعة الرساغنة، املدرسة الوطنية �لت¿ارة وال�سAيري يف 
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اUاZz، املدرسة العليا �لف\ون التطبيقKة �Uار البيضاء، املعهد العايل �لعلوم 
قطبني ا1ٔم\ية jسطات، لكية الطب والصيدÑ بطن¿ة ؤ�اكد�ر، مت ٕا¦داث 

�ك\ولوجKني Xامعيني، اUار البيضاء والر�ط، بلورت مشاريع يف طور 
  إالجناز تتعلق �لكية العلوم والتق\ية وكذÇ مجموTة من املؤسسات؛

الهدف الثاين، السAيد املس�شار احملرتم، املرتبط بتحسني وتنويع العرض 
Tد املتبارى الرتبوي كام ونوTا، ميكن نقول لمك بnٔنه مت الرفع من Tدد املقا

jشnٔهنا يف املباراة الوطنية املشرتكة لولوج املدارس العليا �لمهندسني، �ز¼دة 
، مت رفع 2016- 2013يف  %10مضطردة يف Tدد املقاTد املتا¦ة ب¨سAبة 

Tدد املقاTد املرصودة يف وXه املؤسسات ¡سAتقطاب احملدود، ¡نتقال 
السAنة اجلامعية  مقعد zالل 21.772ٕاىل  2011مقعد يف  16.483من 

  . كام، هذا المك %32احلالية، ٔ�ي �ز¼دة ٕاجاملية تقدر ب 
اع د ، كذT Çىل مسAتوى تنويع التكوينات �ش تالمئ سوق الشغل

 2000ممهننا، وصل Tدد املساÇ املعمتدة ¦اليا ملا �زيد عن  مسلاك 983
عتباره مسÝ، �ٕالضافة ٕاىل اUمع بطبيعة احلال التعلمي العايل اخلاص �
  رش�اك �لتعلمي العمويم، وكذÇ الرشاكة مع املهنيني ومع ٔ�ر�ب العمل؛

الهدف الثالث، مت توسAيع املؤسسات احلالية وبناء مؤسسات Xديدة، 
د¼ل التطور  %21انتقل Tدد املقاTد املؤسسات اجلامعية احلالية ب¨سAبة 

د¼ل اللكيات د¼ل الطب  3، يعين مت ٕا¦داث 2016ل  2011من 
  . لصيدÑوا

ميكن نقول T Çىل مسAتوى التقKمي الشامل اكنت وا¦د العملية د¼ل 
التقKمي íتلف التكوينات العايل العمويم، وÕريها من املؤرشات ا�يل الوزارة 
رهن إالشارة ملدارسة تفاصلها يف ا�لجنة واسAتكامل �يق ا1ٔهداف 

  .واملؤرشات

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا لمك السAيد الوز�ر

هل لمك من تعقKب يف ¦دود احلصة الزم\ية املتبقKة �Uمك السAيد 
  .املس�شار

  : املس�شار السAيد عبد امحليد الصو�ري
ال ٔ�¦د جيادل يف املنجزات ا�يل تدارت، ولكن التzٔnري ´بري �زاف، áا 

ٕان شاء هللا، Õادي ÃسAتدعيو السAيد الوز�ر  -´يفام قلت ق�يZ  - كنظن بnٔن 
  .نة �ش Ãسائلوه يف هاذ املواضيع لكها�ش جيي ٔ�مام ا�لج 

  .شكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا السAيد املس�شار

ٕاذن ا1ٓن ن¨sقل ٕاىل السؤال املوايل، وهو املوXه كذÇ �لسAيد وز�ر 
العالقات مع الربملان واIمتع املدين، حول معايري تفويت الوTاء العقاري 

ليتفضل ٔ�¦د السادة ٔ�عضاء الغابوي، من طرف فريق العداÑ والتمنية، ف 

  .الفريق مشكورا لتوجKه السؤال

  :املس�شار السAيد ن#Kل ا1ٔندلويس
  .شكرا السAيد الرئHس

  السAيد الوز�ر،
  السAيدة الوز�رة،

  السAيدة والسادات املس�شار�ن احملرتمني،
  السAيد الوز�ر احملرتم،

هام يعترب العمل Tىل حامية العقار واملÝ الغابوي من ٔ�وىل ٔ�ولو¼ت وامل 
  .امل́ووÑ �لمندوبية السامKة �لمياه والغا�ت وحماربة التصحر

ٕاال ٔ�ن واقع احلال يؤكد يف كثري من احلاالت عكس ذÇ، حبيث 
  . يتحول املÝ الغابوي ملصدر ¡غتناء Õري املرشوع والريع

áا، Ãسائلمك السAيد الوز�ر احملرتم، ما يه إالجراءات اليت تنوون القKام 
  املÝ الغابوي اáي هو مÝ مجليع املغاربة ومÝ �لوطن؟ هبا محلاية 

وما يه معايري التفويت اáي يبقى ¡سAت�\اء اáي يتحول يف بعض 
  احلاالت ٕاىل قاTدة، مع ما قد !شوبه ٔ�و !شوب هذه العملية من شوائب؟

  .وشكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا السAيد املس�شار

  .اب Tىل السؤالاللكمة لمك، السAيد الوز�ر، �لجو 

  :الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع املدين السAيد
ٔ�وال، ٔ�شكر السAيد املس�شار احملرتم Tىل طر¦ه هذا السؤال، واتفق 
Tىل ٔ�ن فعال هذه jروة وطنية د¼ل الغا�ت وzاص نتعمل معها بوا¦د 

اظ Tلهيا النوع من التوازن، ´يفاش العمل ¡ه م د¼لها من �حKة احلف
كرثوة، ¡سAت¿ابة ملتطلبات الساكنة مايش Õري احلالية حىت ا1ٔجKال 

 .املسAتق�لية، ولكن احلفاظ Tلهيا كرثوة وطنية
فهاذ الصدد، املندوبية السامKة �لمياه والغا�ت كتعمتد وا¦د املقاربة 
فهيا مزاوXة بني املقاربة التمنوية ال�شا́رية د¼ل ذوي احلقوق وبني، ٕاىل 

 احلال، املقاربة الزجرية ٕاىل اكن يش اسAتغالل ال مرشوع، zاصة اقsىض
  .من طرف عصا�ت م\ظمة فهاذ اIال

، 2014ٕاىل  2005واكنت إالسرتاتيجية ا�يل اعمتدت املندوبية من 
بعض املؤرشات د¼ل إالجناز د¼لها معليا، ونتلكم لمك Tىل الرب�مج 

  .املسAتق�يل
 360.000ف الغا�ت ملا يفوق مت zالل هذه املدة �ش¿ري وختلي

  .هكsار، بnٔصناف طبيعية مsنوTة
مليون د¼ل  28مجعية رعوية، ك�سAتافد من  160املسامهة يف ٕا¦داث 

  .اUرمه
ٔ�لف م\خرط  14تعاونية Õابوية، ما يناهز  134ٕا�رام عقود رشاكة مع 
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  .درمه شهر¼ 2000ا�يل ´يكون عندمه اسAتفادة شهرية مبعدل 
  . Tدد اجلنح الغابوية�راجع Xد ملموس يف

مواصZ �ك<يف معلية تnٔمني املÝ الغابوي، ونقولمك وا¦د الرمق، يف ممت 
  .من املÝ الغابوي %98مت حتديد  2015شهر شAت¨رب 

ٕاذن، هناك جمهود Tىل هاذ املسAتوى من X�ٔل، مككسب èرخيي 
  .لٔجKال احلالية والالحقة

ال، مت اع ده ٕ�فران ، ا�يل بطبيعة احل2024 – 2015والرب�مج د¼ل 
مليون هكsار مصادق Tلهيا  8.76، ´هيدف ٕاىل البلوغ د¼ل 2015ماي  26
  .مليون هكsار حمفظة 7.4و

وÃشري يف هاذ الصدد ٕاىل ٔ�ن املندوبية السامKة تعزتم حتفKظ مسا¦ات 
  .2016ٔ�لف هكsار فهاذ السAنة د¼ل  500

الوTاء العقاري  الشق ا�يل تذا´رتو Tليه، Tىل مسAتوى التفويت د¼ل
  :الغابوي

ٔ�وال، القوانني املتعلقة ٕ�دارة املÝ الغابوي، تنص Tىل Tدم قابلية هاذ 
  :العقار �لتفويت، ا�يل اك�ن هو اك�ن ٔ�شاكل ثالثة لالسAتفادة

سAنوات �ل¨سAبة �لمشاريع  9، 6، 3ٕاما ´يكون احsالل مؤقت ملدة 
مض ا1ٔرايض الغابوية Tىل  املؤقsة، ¼ ٕاما كتكون املقايضة العقارية يف ٕاطار

  .ٔ�ن ال ت�\اىف التجهزيات املزمع ٕاجنازها مع احملافظة Tىل الرثوات الغابوية
¼ ٕاما ´يكون الفصل Tىل النظام الغابوي مبوجب مرسوم وزاري، 
�ل¨سAبة لٔرايض اليت تعبnٔ ٕالجناز املشاريع التمنوية، وبطبيعة احلال، هناك 

، ٔ�و ال هاذ الفصل تsHودع فوا¦د مسطرة، اIمثن د¼ل هاذ املقايضة
الصندوق د¼ل ٕاTادة توظيف ٔ�مالك اUوÑ ا�يل ´يتخصص القsناء ٔ�رايض 

  .�ل�ش¿ري
 Zلهيا ا�ل¿ان املؤهT ة القانونية، كتصادقKويه مسطرة حمرتمة من الناح
يوقع Tلهيا وز�ر امللكف �Uاzلية، الوز�ر  قانونيا، بعد ذÇ ´يصادق Tلهيا ́و

لية مث كرتفع لٔمانة العامة �لحكومة، ق�ل ٔ�ن تعرض Tىل رئHس امللكف �ملا
  .احلكومة وتصدر يف اجلريدة الرمسية

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا، شكرا السAيد الوز�ر

  .اللكمة لمك السAيد املس�شار �لتعقKب

  :املس�شار السAيد ن#Kل ا1ٔندلويس
  .شكرا السAيد الوز�ر Tىل هاذ التوضي°ات

امل مع املÝ الغابوي يمت وفق السAياق الثالث ا�يل �لفعل، يعين التع
  .ٔ�رشتو ٕاIهيا السAيد الوز�ر

كام âمثن ما قامت به املندوبية السامKة من جمهودات يف ٕاطار ¡جنازات 
  .اليت ٔ�رشمت ٕاIهيا

لكن، هذا ال مينع، السAيد الوز�ر، التوقف عند مجموTة من إالشاكليات 

تقايئ ٔ�و الكKل مبكKالني يف تعامل يف ما ميكن ٔ�ن Ãسميه �لتعامل ¡ن 
  .املندوبية مع املÝ الغابوي

  :وهذا رمبا يت¿ىل يف ٕاشارتني فقط
 Ýظ د¼ل املKا1ٔوىل، ويه ا1ٓن، هناك وا¦د املسلسل د¼ل التحف

  .الغابوي، وهذا طبعا �مثن
لكن، يف اجلانب السليب لهاذ التحفKظ هو بعض املرات ميس حقوق 

ما اكي¨ش من بHهنا من بني اخلروقات القانونية فهاذ  املواطنني، ف�التايل،
السAياق هو Tدم م<ال ٕاخ�ار اIاور�ن، هناك منوذج نعطيمك، السAيد 

ف، �لك من م\طقة د¼ل احلسAمية، اليالالوز�ر، م\طقة د¼ل �سمى بت
  .هناك مجموTة من الشاك¼ت د¼ل املواطنني

ر لٕالشاكل، هو ٔ�ن ٕاذن هنا Tىل مسAتوى التحفKظ، كنلقاو الوXه ا1ٓخ
بعض التفويتات �شوهبا مجموTة من إالشاكليات، zاصة ٔ�هنا �شوهبا ال 
احملسوبية ٔ�و الزبونية ٔ�و التدzالت، فلك هاذ ا1ٔمور يعين جتعل املندوبية 

Ñيف وضعية د¼ل املساء.  
وهنا السAيد الوز�ر، من الرضوري يف احلاالت ا�يل تث#ت بnٔنه هناك 

  . املسؤولية �حملاسAبةاخsالالت، ٔ�ن يمت ربط 
مناذج كثرية، السAيد الوز�ر، د¼ل املÝ الغابوي، رمبا ٕاىل ٔ�رش� Õري 

هكsار، Õري يف  200منوذج د¼ل العرا�ش م<ال، املÝ الغابوي ٔ�زيد من 
  .السAنوات اz1ٔرية ا�يل مشات من املÝ الغابوي

هري ٕاذن، هاذ ا1ٔمر، ٔ�عتقد انه !سAتدعي وا¦د املقاربة، zاصة ٔ�ن الظ 
  .جيب جتويد النص القانوين يف هاذ إالطار 1917املنظم د¼ل 

  .وشكرا السAيد الرئHس

  :السAيد رئHس اجللسة
Çكذ Ç شكرا.  

  .وشكرا �لسAيد الوز�ر Tىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة
ون¨sقل ٕاىل �ٓخر قطاع مس¿ل يف Xلسة اليوم، وهو خيص وزارة 

  .ي والتضامينالصناTة التقليدية و¡قsصاد ¡ج ع
  .وهناك سؤالني مو±ني �لسAيدة الوز�رة

السؤال ا1ٔول، حول االتفاقKة املوقعة بني وزارة الصناTة التقليدية 
ووزارة الطاقة واملعادن، وهو موXه من طرف الفريق ¡سAتقاليل �لو¦دة 

  .والتعادلية
  .فليتفضل ٔ�¦د ٔ�عضاء الفريق مشكورا ل#سط السؤال

  :� امعر ¦داداملس�شار السAيد ٔ�محد �
  .شكرا السAيد الرئHس

  السAيدة والسادة الوزراء،
  السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف ٕاطار اIهنوض بقطاع الصناTة التقليدية ودمعها �ملواد ا1ٔولية 
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الرضورية، سAبق ٔ�ن مت توقKع اتفاقKة بني وزارة الطاقة واملعادن ووزارة 
مادة الفضة، وقد اسAت#رش الصناع الصناTة التقليدية من X�ٔل توفري 

  .التقليديني zريا هبذه االتفاقKة
ولكن، ٕاىل ¦د يوم\ا هذا، Ãسائلمك، السAيدة الوز�رة، ما مnٓل هذه 

  االتفاقKة؟
  .وشكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار

  .اللكمة Ç السAيدة الوز�رة �لجواب Tىل السؤال

التقليدية و¡قsصاد ¡ج عي  السAيدة فاطمة مروان وز�رة الصناTة
  :والتضامين

  .شكرا السAيد املس�شار احملرتم Tىل هاذ السؤال
يف احلقKقة، ٕاشاكلية الزتود مبادة الفضة مايش سهل، ولكن، �درت 
الوزارة ٕاىل تفعيل مجموTة من إالجراءات العملية، وت�شجع الصناع �ش 

  .يتكsلوا يف مجعيات وتعاونيات
ليات منوذجKة لهاذ التكsالت يف العيون، السامرة، ٔ�سا ومت ٕاجناز Tدة مع 

  .الزاك، ولكممي
وهاذ العمليات مهت �سهيل اقsناء هاذ املادة د¼ل الفضة، Tرب مساTدة 
هاذ التكsالت Tىل اقsناء وا¦د المكية د¼ل الفضة، والتكو�ن د¼ل وا¦د 

، احلسا�ت د¼ل هاذ (fonds de roulement)رٔ�سامل Tامل 
sات التكXالل �سويق املنتوz ادة جتديد هاذ الرصيد تيكون منTالت، وٕا

  .ا�يل هام وا¦د القمية مضافة مرتفعة
Õري يه، ¦اولنا نلقاو وا¦د احللول Xذرية، ووقعنا، ٔ�وال، ما معر اكنت 

  .يش اتفاقKة مع وزارة الطاقة واملعادن، ما معرها اكنت
́روا فهيا Xامعات غرف ، وشا"م\امج"ووقعنا وا¦د االتفاقKة مع مجموTة 

  .الصناTة التقليدية، راه يه رشيك ٔ�سايس
وهاذ االتفاقKة، يه توقعت قصد متكني هاذ الصناع يف حرف الصياÕة 

  .من الزتود مبادة الفضة يف ظروف مالمئة
والوزارة بدات يف تنفKذ هاذ مقsضيات االتفاقKة، و¦اليا، حنن بصدد 

  .ادة د¼ل الفضةٕاTداد �ر�مج معل يتضمن توفري هاذ امل
و7نيا التكو�ن املسAمتر �لصناع، ودمع إالنتاج و�سويق ووضع Tالمات 

  .ومواصفات اجلودة
  .وشكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيدة الوز�رة

اللكمة �لسAيد املس�شار �لتعقKب Tىل ما Xاء Tىل لسان السAيدة 
  .الوز�رة

 :املس�شار السAيد ٔ�محد �� امعر ¦داد
  .ة الوز�رةشكرا السAيد

وÃشكرها Tىل جواهبا وTىل تفاâهيا يف العمل يف قطاع الصناTة 
التقليدية، وTىل جمهودها ا�يل �ذÑ يف احلفاظ Tىل احلرف ا�يل قر�ت 

  .تنقرض
ولكن، السAيدة الوز�رة، اح\ا ما ¦د� لودوا لهاذ التدابري لكها، اح\ا 

ومتيش كامدة zام " ةنغر ال "املعدن ا�يل يف ورزازات ا�يل خترج م\و مادة 
�ل«ارج ومعفKة من الرضيبة، وا�يل يبقى هون يبقا يف الوطن جتي Tليه 
الرضيبة ويقالل، ويعود ذيك املادة �رجع لينا من اخلارج وÃرشيوها من 
السوق السوداء ٔ�و �Iهتريب وبnٔمثان خKالية، ويه مفروضة Tلينا، 1ٔهنا يه 

  . يه وهاذيك 1000و رمق لاكياجلودة يف امادة كتكون فهيا 
واليوم اكينة املنافسة، واملنافسة Õادي �كون �جلودة د¼ل املادة ا1ٔولية 

، هاذ املادة zاصها تعود يبقى لينا مهنا يف (les trames)واجلودة د¼ل 
الصعيد الوطين د¼لنا ا�يل يقد الصناع التقليديني ميولوا به روسهم، وحنتاجوا 

ع التقليديني، ٔ�ش نقول ليك؟ نقول طن سAنو¼، وعند� من الصنا 200ل 
!سAهتÝ؟ مك �سAهتÝ الصو�رة؟ مك !سAهتÝ ٕاâزاكن؟ مك  مكليك Tىل فاس 

واد نون؟ ±ة  –!سAهتÝ �زنHت؟ مك �سAهتT Ýىل س#Kل املثال ±ة لكممي 
وادي اáهب؟ ا�يل هو املصدر  - الساقKة امحلراء؟ ±ة اUاZz-العيون

ناع التقليديني املهارة ا�يل حمتفظني �لطابع د¼هلم الوحKد، وا�يل هو فKه الص 
وا�يل يربزوا فKه عبقرية الصانع التقليدي من  اليدوي ا1ٔصييلالتقليدي 

نقش، من تصممي، من مسائل ا�يل يه �سامه يف اسAترياد السAياح و�سامه 
فرد فهيا املبارش  9000يف ¡قsصاد ومشغZ، هذا القطاع !شغل تقريبا 

  .وفهيا Õري م�ارش
هذا بغينا �كون هاذ املادة ا�يل يه مsوفرة يف ا1ٔقالمي، وق�ل ما تتوفر، 
السAيدة الوز�رة، zاص نقط بيع، درتو نقطة بيع يف �زنHت ولكن Xا مثنه 
مرتفع ما قدو الناس !سامهوا فKه، الصناع Xامه Õايل، والو !رشيو وال 

ع �لكممي قليZ ٔ�رخص م\ه اIهتريب، اكينة نقطة بيع يف لكممي، ولكن نقطة البي
  .المكية د¼لها ومثهنا Õايل، العيون ما فهيا نقطة بيع، اUاZz ما فهيا نقطة بيع

  .وشكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا

ٕاذن اللكمة ا1ٓن �لسAيدة الوز�رة ف� تبقى Uهيا من الوقت من X�ٔل 
  .اجلواب

  :السAيدة وز�رة الصناTة التقليدية وإالقsصاد إالج عي والتضامين
  .ٔ�� مsفقة معك السAيد املس�شار

راه اح\ا تذا´ر� حشال من مرة Tىل هاذ املشلك، هاذي ٕاشاكلية قدمية 
مايش د¼ل اليوم، وميكن لينا نتذا´رو وÃشوفو ٕاىل اكن يش ¦ل فني ميكن 



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

26 

  )2016ماي  10( 1437 بانشع  3

  .يل ÃساTد، ٔ�� مسAتعدة

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيدة الوز�رة

اجللسة، حول مnٓل قانون تنظمي  وا1ٓن ن¨sقل ٕاىل �ٓخر سؤال يف هذه
  . احلرف

هذا السؤال املقدم من طرف الفريق احلريك �لسAيدة الوز�رة، فليتفضل 
  .ٔ�¦د ٔ�عضاء الفريق من X�ٔل jسط السؤال، لمك اللكمة

  :املس�شار السAيد م�ارك السAباعي
  .شكرا السAيد الرئHس

  السAيدة الوز�رة،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،

لصناTة التقليدية ٕا¦دى اTUامئ الرئHسAية لالقsصاد الوطين، �شلك ا
وجماال ٔ�ساسAيا �ل�شغيل، سواء يف ٕاطارها إالنتاP ٔ�و اخلدمايت، فضال عن 
ٔ�بعادها الثقافKة واحلضارية، ومعلوما ٔ�ن هذا القطاع احليوي يعHش حتد¼ت 
كربى وهتديدات حمدقة مبسAتق�ä من zالل شدة املنافسة وضعف 

  . ت، ٕاىل Xانب ما هيدد احلرف املرتبطة به من ¡ند7رالتحفزيا
وعيا هبذا اجلانب �درت احلكومات م\ذ عقود zلت ٕاىل صياÕة 
مرشوع قانون يتعلق ب�\ظمي احلرف، Õري ٔ�ن هذا املرشوع مل �كsب ` ٔ�ن 

حكومات Tىل بلورته  �7رى النور ٕاىل ¦د الساTة رمغ تعاقب ٔ�زيد من 
  .ر�مك، السAيدة الوز�رةوظل ح�Hس الرفوف يف وزا

لهذا، Ãسائلمك حول ما ييل، ما هو مnٓل مرشوع القانون املنظم 
  �لحرف؟ وما يه ا1ٔسAباب احلقKقKة اليت حتول دون خروXه ¦زي الوجود؟

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا السAيد املس�شار

ٕاذن اللكمة لمك السAيدة الوز�رة �لجواب Tىل �ساؤالت السAيد 
  .املس�شار

  :ز�رة الصناTة التقليدية وإالقsصاد إالج عي والتضامينالسAيدة و 
  . شكرا السAيد املس�شار احملرتم Tىل هاذ السؤال

�لفعل والزتاما �íطط ال�رشيعي �لحكومة، مت ٕاTداد مرشوع قانون رمق 
يتعلق ب�\ظمي مزاوÃ�ٔ Ñشطة الصناTة التقليدية، ب�شاور مع رشاكئنا  38.14

قطاع، ؤ�حKل Tىل ا1ٔمانة العامة �لحكومة ملواصZ وخمتلف الفاTلني يف ال
مسطرة املصادقة يف ٔ�فق عرضه Tىل جملس احلكومة مث بعد Tىل الربملان، 

  .ٕاذن راه خرج من الوزارة ما بقاش Tىل رفوف الوزارة
ٔ�ما �ل¨سAبة لٕالسرتاجتية �لوزارة �لعناية �لصناع التقليديني وحامية 

ٕالشارة ٕاىل ٔ�نه يف ٕاطار عقد �ر�مج رؤية القطاع من ¡ند7ر، البد من ا
لتمنية الصناTة التقليدية، مت التنصيص Tىل تنفKذ مجموTة من الربامج  2015

تصب لكها Tىل احلفاظ Tىل هاذ املوروث وتطو�ر إالنتاج وحامية املنتوج، 
  :ؤ�ذ´ر من ٔ�مه ا1ٔوراش

  تعز�ز الب¨Kة التحتية لٕالنتاج وال�سويق؛ -
  ة و¡بتاكر والبحث؛العمل Tىل اجلود -
  ٕا¦داث مراكز اUمع التقين؛ -
  �زويد التجمعات احلرفKة �ملعدات لٕالنتاج ووسائل الوقاية؛ -
ٕا¦داث دور الصانعة كفضاءات لٕالنتاج وال�سويق والتnٔهيل �لمرٔ�ة  -

  القروية؛
  تطو�ر م\ظومة التكو�ن املهين والتكو�ن املسAمتر؛ -
  ي؛وٕاجناز �رامج حمو ا1ٔمKة الوظيف -
  .وكذا �رامج ٕانعاش و�سويق املنتوج سواء �Uاzل ٔ�و اخلارج -

ونتوفر كذT Çىل �ر�مج احملافظة Tىل احلرف من zالل توصيفها 
 22وٕادرا±ا مضن �رامج التكو�ن املهين، حKث مت ٕاىل ¦د ا1ٓن توصيف 

  .حرفة ýددة �النقراض 40حرف من ٔ�صل 
  .وشكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  . الوز�رةشكرا السAيدة 

  .التعقKب م́وول لمك السAيد املس�شار، فلمك اللكمة

  :املس�شار السAيد عبد الرحامن اUر!يس
  . شكرا معايل الوز�رة

ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكرمك السAيدة الوز�رة احملرتمة Tىل هذه التوضي°ات 
ماليني  3واملعطيات الهامة املرتبطة هبذا القطاع احليوي اáي هيم ما يقارب 

  . املغاربةمن 
ويف هذا السAياق، حفني نؤكد Tىل رضورة التعجيل ٕ�صدار هذا 
القانون، فٕاننا ننطلق من ٔ�مهية هذا القانون يف جمال تنظمي احلرف واحملافظة 
Tىل دميومهتا واسAمترارها، Tىل ٔ�ساس �شجيع التكو�ن املهين يف هذا القطاع 

ٔ�و Tىل ¡سرتاتيجي سواء Tىل مسAتوى فرص الشغل اليت يوفرها 
مسAتوى دوره يف ٕانعاش الصادرات املغربية، وكذا التعريف بعمق احلضارة 

  .املغربية ب�\وعها الثقايف اáي جتسده م\توXات الصناTة التقليدية
ومن Xانب �ٓخر نود، السAيدة الوز�رة، إالشارة ٔ�يضا ٕاىل رضورة بذل 

صناع املزيد من اجلهود يف جمال توفري التغطية الصحية و¡ج عية �ل 
  .التقليديني zاصة، واحلكومة مق�T Zىل وضع �رشيع هيم هذا اجلانب

واسAتحضارا �لوضعية الصعبة اليت جيتازها القطاع جراء املنافسة، فٕاننا 
نتطلع ٕاىل وضع �ٓليات متكن احلرفKني يف هذا القطاع من مساطر م#سطة 

ونطالب  �لولوج ٕاىل اIمتويل، معرب�ن يف اخلتام عن دمعنا لرؤية احلكومة،
èفKاللت ف�  -كذÇ السAيدة الوز�رة، â�ٔمك تدمعون اجلهة اجلديدة UرTة

  .خيص هاذ الصناع التقليديني
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كام كتعرفوا ٔ�ن هاذ املنطقة مازال حلد ا1ٓن ما عندهاش إالدارة د¼لها، 
والبد â�ٔمك تدمعها وحتاول �شدوا هبا ٔ�¼دي هاذ الناس، 1ٔن هاذ املنطقة 

لتقليدية د¼لها وعندها ذيع ´بري فهاذ الصناTة، و�لتايل معروفة �لصناTة ا
البد ٔ�هنا �كون رؤية zاصة لهاذ املنطقة، �ش هاذ الناس ا�يل ´ي«دموا مع 

  .السAيا¦ة Tىل ا1ٔقل يلقاوا روسهم
  .وشكرا

  :السAيد رئHس اجللسة
  . شكرا السAيد املس�شار

د Tىل التعقKب ٕ�ماكâمك اسAتغالل املسا¦ة الزم\ية املتبقKة من X�ٔل الر 
  .السAيدة الوز�رة

  :السAيدة وز�رة الصناTة التقليدية وإالقsصاد إالج عي والتضامين
ٔ�� مsفقة معك السAيد املس�شار، Tىل zاص �رسيع �ش خيرج هاذ 

مليون، رامه صناع  2.3مليون، ولكن هاذ  2.3القانون، هاذ الصناع رامه 
 ، وحلد ا1ٓن هاذ إالسرتاتيجية يه يف الصناTة التقليدية إالنتاجKة واخلدماتية

صانع د¼ل الصناTة التقليدية إالنتاجKة ذات امحلوÑ  400.000مهت ٕاال 
  . الثقافKة، وإالسرتاجتية املسAتق�لية Õادي �شمل هاذ القطاع �رمsه

تتعرف بnٔن تنعطيو ٔ�مهية ´برية �لتكو�ن املهين ودر� وا¦د اUراسة z�ٔريا 
 من م\ظومة التكو�ن، وÃسAبة إالدماج يه Tىل ÃسAبة ٕادماج هاذ اخلرجيني

اكن عندمه  %85سAنوات من بعد ما تsHخرجوا  3، ومن بعد 71%
 .إالدماج

  .وشكرا
  .�ل¨سAبة لتافKاللت راين تذا´رت ق�ايZ مع يش �س من متا

  :السAيد رئHس اجللسة
  .شكرا السAيدة الوز�رة

ال�شكرات ٕاذن خsاما ٔ�تقدم Ç السAيدة الوز�رة، �مس اIلس جبزيل 
  .Tىل حضورك ومسامهتك القمية

 .وشكرا لمك مجيعا
  .ورفعت اجللسة


