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  اخلامسة وال�نني اجللسةحمرض 

  ).2017ماي  2( 1438شعبان  5 الثال�ءا: التارخي

  .ا�لس عبد الصمد ق�وح، اخللیفة أ�ول لرئ�ساملس�شار الس�ید : الرئاسة
ؤ�ربع عرشة دق�قة، ابتداء من السا�ة الرابعة وا�ق�قة ساعتان  :التوق�ت

  .اخلامسة والثالثني مساء
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة :�دول أ�عامل

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

 :املس�شار الس�ید عبد الصمد ق�وح، رئ�س اجللسة
 السادة الوزراء،

  والسادة املس�شار�ن،الس�یدات 
  . ٕاىل ممكن تلتحقوا ب�ٔماكنمك

  .انطالق اجللسة
وحصبه �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ� 

  .ٔ�مجعني
  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� السادة 
  . ة احلكومة �لهيااملس�شار�ن ؤ�جوب

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول ٔ�عامل 
الیوم، �رشفين ٔ�صا� عن نفيس ونیابة عن �يق ٔ�عضاء ا�لس، وحنن نعقد 
ٔ�ول �لسة دس�توریة خمصصة لٔ�س�ئ� الشفهیة بعد تنص�ب احلكومة 

ادة كتاب اجلدیدة ٔ�ن ٔ�رحب �لسادة الوزراء والوزراء املنتدبني والس
دا�ل جملس�نا املوقر، مؤكد�ن اخنراطنا ا�امئ والاكمل لتعز�ز ا�و�، 

الت�س�یق والتعاون بني املؤسس�تني ال�رشیعیتني والتنف�ذیة �دمة ملصاحل 
العلیا لوطننا العز�ز حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� محمد السادس نرصه 

  .هللا
ا�لس �ىل ما�د من وا�ٓن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع 

 .مراسالت وٕا�ال�ت، اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید محمد �دال، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

مبراس� من  2017ٔ��ریل  27توصل رئ�س جملس املس�شار�ن بتارخي 
الس�ید رئ�س احلكومة، حيیط من �اللها ا�لس �لام ب�ٔن السلطة امللكفة 

ات �لرتش�یح قامت بدعوة الس�یدة فاطمي معريي بصفهتا بتلقي الترصحي
املرتحشة املوالیة يف الحئة الرتش�یح، يف نطاق الهیئة الناخ�ة ملمثيل ا�الس 
امجلاعیة وجمالس العامالت وأ�قالمي �ة در�ة �ف�اللت مللء املقعد ا�ي اكن 

  .�شغ� سابقا الس�ید محمد أ�نصاري
 2لت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توص

  :، فه�ي اكلتايل2017ماي 

  سؤ�؛ �233دد أ�س�ئ� الشفهیة  -

  .سؤ� �50دد أ�س�ئ� الك�ابیة  -
 .شكرا الس�ید الرئ�س

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

بدوري ٔ�رید ٔ�ن ٔ�رحب �لس�یدة  ،ق�ل ٔ�ن �س�هتل �دول ٔ�عاملنا
  .و�رجو لها التوف�ق يف �مهتا املس�شارة فاطمة معريي

�دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال أ�ول املو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر  ،ٕاذن
ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة وموضو�ه مشلك 

  .تطبیق قانون التعمري دون مرا�اة خصوصیات العامل القروي
س�تقاليل لتقدمي اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �

  .السؤال

  :املس�شار الس�ید موالي ٕا�راهمي رشیف
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
�شلك العامل القروي ا�لبنة أ�ساس�یة �لرتاب الوطين، وذ� ب�س�بة 

من الساكنة،  %45لبالد� ح�ث یقطنه  من املسا�ة إالجاملیة 90%
اليشء ا�ي یتطلب من احلكومة وضع تصور شامل و�رسانة قانونیة �راعي 
خصوصیة العامل القروي، وذ� بت�س�یط املساطر وٕا�داث مرافق القرب 

  .الرضوریة لتوفري س�بل الع�ش الكرمي
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه اخلطوات املس�تق�لیة ملرا�اة  ،�ا

صوصیة العامل القروي �ىل مس�توى و�ئق التعمري لتدارك �خ�الالت خ
  اليت یعرفها وت�ٔهیل الب��ة الرتابیة و�ق�صادیة لبالد�؟

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضلوا الس�ید الوز�ر
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�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وز ،الس�ید محمد ن��ل بنعبد هللا
  :وس�یاسة املدینة

  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س احملرتم
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال

تعلمون ٔ�ن، �ش �كون رصحي معمك، هذه س�نوات وموضوع البناء 
ض والتعمري يف العامل القروي مطروح، ؤ�عتقد ٔ�نه �ٓن أ�وان ٔ�ن نبلور ٕاىل ٔ�ر 

الواقع الوعود اليت قدمت من ٔ��ل ٔ�ن یمت ت�س�یط حق�قي ملساطر التعمري 
  .�ىل مس�توى العامل القروي

�لطبع هذا الت�س�یط یتعني ٔ�ن یمت يف ٕاطار كذ� ا�رتام الضوابط 
ميكن ٔ�ن یؤ�ر سلبا �ىل واقع العامل  ف�الرضوریة واحلرص �ىل ٔ�ن ال �رشع 

ن�شار د�ل هاذ البناء �شلك �ري القروي، من ح�ث بناء �ري املنظم و�
  . قانوين

ولكن ٔ�عتقد ب�ٔنه من �لزتامات اليت ٔ��ذ�ها �ىل �اتق�ا يف ٕاطار هذه 
احلكومة اجلدیدة هو ٔ�ن نبلور ذ� �ىل ٔ�رض الواقع �شلك ملموس، 

ا�يل جتعل ٔ�ن التصاممي د�ل ٔ�ساسا، تعلمون من �الل مقاربة �شاوریة 
بعني �عتبار ل�ٓراء املعرب عهنا من ق�ل رؤساء التعمري مت حق�قة مع أ��ذ 

امجلا�ات واملنتخبني، مبا ٕاذن جيعل ٔ�هنم هام �س قراب من املواطنات 
  . واملواطنني ومن الواقع د�ل هاذ العامل القروي

والقضیة الثانیة ا�يل يه ٔ�ساس�یة وا�يل ��سعاو ٕاىل مراجعهتا ف� یتعلق 
یتلكم �ىل املسا�ة ا�نیا هذا، هو املس�ٔ� ا�يل �  2.92.832بتفعیل املرسوم 

أ�ساس�یة ا�يل �اص �كون فهيا مراجعة واح�ا ٔ��ذ� �ىل �اتق�ا ٔ�ن �راجع 
ذ� ب�شاور مع املعنیني �ٔ�مر ومع الرؤساء �ىل و�ه اخلصوص، �� 
س�متكن من السري يف هذا �جتاه، ٕاضافة ٕاىل املسا�دة ا�يل �ادي نقدموها 

التعمري ومن إالجراءات �س�تع�الیة ا�يل �ادي  �ىل مس�توى تصاممي
��ذها هاذ احلكومة ومت إال�الن عهنا ق�ل �ني من ق�ل الس�ید مصطفى 
اخللفي يف جملس النواب، هناك إالجراء املتعلق مبسا�دة أ�رس املعوزة �ىل 
ٔ�ن تتوفر �ىل تصممي د�ل التعمري، د�ل الهندسة املعامریة ا�يل �سا�دها 

 .ء �شلك قانوين�ىل البنا
  .شكرا لمك

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

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

  :املس�شار الس�ید موالي ٕا�راهمي رشیف
  الس�ید الوز�ر،

هو يش و�ئق التعمري ا�يل �لكمتو عهنا یعين مبا فهيا ا�طط التوجهي�ي 
  :یئة والتعمري رصده وتصاممي ا�هتیئة وتصاممي ا�منو تعاين من مشالكا�يل ا�هت 

ٔ�ولها هو مشلك د�ل التقادم، یعين الو�ئق د�ل التعمري �اد وا�د 
الوقت معني تقادم واك�ن مشلك د�ل التحیني ا�يل �اصو �كون يف 
ا�ٓ�ل، الوثیقة د�ل التعمري ما خترج وٕاال يه ٔ�صال م�قادمة، هذا املشلك 

  .أ�ول
املشلك الثاين هو ٔ�هنا ال تغطي ا�ال ب�ٔمك�، خصوصا �ل�س�بة �لعامل 

  .القروي تغطي فقط املراكز وهذا یطرح ٕاشاكل حق�قي
طلبات الرتخ�ص، �یف ما ٔ�رشتو، الس�ید الوز�ر، ٔ�هنا مربوطة مبشلك 
د�ل املسا�ة ا�يل �اصها �كون ٔ�قل �ٔ�خص خصها �كون ٔ�كرث من 

هك�ار وما  1تعرض �ىل جلنة خمتصة، �اصها �كون هك�ار وٕاال �اصها 
 . مرتو يف البناء 200m bâti( ،200(خصها ختطى 

هذه ا�لجنة ا�تصة بطبیعة احلال فهيا م�د�لني كرث، فهيا الفال�ة، فهيا 
التجهزي، فهيا العام�، فهيا الواك� ٕاىل �ريها، وهذه ا�لجنة ال تفعل ٕاال �درا، 

 املوضوعیة �لبت يف امللفات ل�ست حمددة یعين وٕاذا فعلت فٕان املعایري
�رخص �لملفات الباق�ة، وا�يل ما بغات ت�ٔ�ل البث فهيا وخصوصا املشلك 
مطروح �ل�س�بة �لمناطق املتامخة �لم�ال احلرضي، یعين خصوصا املشلك 

 .املرتبط �لسكن الثانوي
ینة يف اك�ن املشلك الثاين املرتبط �لتقس�مي، ٔ��لبیة أ�رايض ا�يل اك

العامل القروي يه ٔ�رايض �ىل الش�یاع، یعين طرا فهيم مجمو�ة من املالك 
والقانون ما تیلزم هاذوك املالك ٔ�هنم یبقاو يف بالصة، ممكن یقسموا، ولكن 
التقس�مي ٕاىل ٔ�ي �د، ٔ�ش�نو هو احلد أ�دىن ا�يل خصو �كون يف القطعة 

ن مغطیة بو�ئق أ�رضیة، خصوصا يف املناطق ا�يل ما �كون فهيا ما �كو
  .التعمري، و�لتايل تتكرر عند� یعين �لتجزیئات ا�يل �ادي �كون مق�عة

الشق الثالث مرتبط �ٔ�نظمة العقاریة وتدبريها، اك�ن ٕاشاكل �ىل 
مس�توى ٕاثبات امللك�ة، خصوصا ٔ�نه تیلزمك �لشهادة إالداریة، اك�ن 

  ..إالشاكل �ىل مس�توى یعين أ�رايض احمل�سة
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سید الس� 
  .شكرا الس�ید املس�شار، اس�توف�مت الوقت ا�صص لمك

  .تفضلوا الس�ید الوز�ر. شكرا، اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

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

ندما تقولون فقط، نؤكد لمك ٔ�نه ف� یتعلق بو�ئق التعمري، ٔ�� معمك ع 
ب�ٔن هناك ت�ٔخر �ىل مس�توى ٕا�ادة النظر فهاذ الو�ئق د�ل التعمري ووضع 
و�ئق �دیدة، �� �ذینا �ىل �اتق�ا والحظتیو ذ� يف الترصحي 
احلكويم �ذینا �ىل �اتق�ا ٔ�ن �رسع من ٕا�داث هاذ الو�ئق، ؤ�ننا ن��جوا 

وثیقة  120ل س�نوات ا�يل �ادي جتي مبعدل د� 5وثیقة تعمري يف  600
  . د�ل التعمري يف لك س�نة
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وبذ� ٔ�عتقد ٔ�نه جزء �بري من هاذ الو�ئق �ادي �كون �هيم العامل 
  . القروي

من �ة ٔ�خرى وحنن نتلكم عن الطبیعة اخلاصة واخلصوصیة د�ل العامل 
القروي، من الرضوري ٔ�ن ن�ٔ�ذ بعني �عتبار ب�ٔنه ما ميك�ش كذ� منش�یو 

و �لهيا الس�ید املس�شار احملرتم، ما ميك�ش منش�یو يف يف �جتاه، و�لكمتی
 .�جتاه د�ل التقس�مي والتجزيء يف ٔ�ي اجتاه اكن

ٔ�نه ٕاذا ذهبنا يف هذا �جتاه �ميكن �شوفو وا�د العدد د�ل التجزیئات 
  .ا�يل كت�ش�ٔ هكذا �شلك �ري قانوين

ن�ساهل  و�� یتعني ٔ�ن �كون العملیة مراق�ة، یعين �سهلو، لكن دون ٔ�ن
  .كذ� مع الت�اوزات ا�يل ميكن �كون

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس املوضوع، موضوع ٔ�زمة العقار، 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  .تفضل الس�ید املس�شار لتقدمي السؤال

  :ي ٕادر�س حس�ين �لويموال الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
یعترب قطاع العقار من ٕا�دى الراك�ز أ�ساس�یة يف ا�ورة �ق�صادیة، 
وذ� الرتباطه بعدة جماالت �سامه يف �لق فرص الشغل، ٕاال ٔ�نه يف 

ة عرف ر�ود، مما انعكس سلبیا �ىل الرواج �ق�صادي الس�نوات أ��ري 
واملنعشني العقاریني، والس�� الصغار مهنم من یع�ش �ىل ارتفاع ٔ�مثنة 
املنت�ة املعروضة وصعوبة احلصول �ىل القروض من أ�بناك، ٔ�ما الرشوط 

  .التع�زيیة والضام�ت اليت تطلهبا البنوك
ر، ما يه التدابري املت�ذة من و�ىل ذ� أ�ساس �سائلمك الس�ید الوز�

طرف احلكومة ل�شجیع املواطنني �ىل اق�ناء السكن وٕاخراج القطاع 
  العقاري من أ�زمة؟

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضلوا الس�ید الوز�ر

  :وإالساكن وس�یاسة املدینةالس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري 
  . شكرا لمك

بت�س�یق مع الصدیقة والزم�� يف احلكومة أ�س�تاذة فاطنة الكحیل، 
ٔ�ج�ب �ىل هذا السؤال، ٔ�قول لمك ب�ٔنه الواقع ٔ�ن ل�س هناك ٔ�زمة ٔ�و حىت 
ر�ود، ٔ�عتقد ٔ�ن املشلك مشلكة مالمسة، ومشلك ٕاحساس مبا جيري، 

عني �عتبار ب�ٔن هذا قطاع ا�يل لكن يف الواقع من الرضوري ٔ�ن ن�ٔ�ذ ب
الس�نة أ��رية �رمقني، یعين لك  15عرف وا�د الوترية د�ل ا�منو طی� 
، ال �س�هتالك %12ٔ�و  11، %10س�نة �ىل س�نة ا�منو د�لو �یت�اوز 

يف إالمسنت ال العدد د�ل إالنتا�ات د�ل الو�دات السك�یة، ال أ�رقام 
بناك، ولكن كذ� املعمول هبا من ق�ل املعمول هبا املالیة من ق�ل ا�ٔ 

  .الرشاكت ا�يل كتعمل واملنعشني العقاریني
ملا وصلنا لوا�د النوع د�ل إالش�باع، ال �ىل مس�توى الس�یاسات ا�يل 
قامت هبا احلكومة من ٔ��ل سد الثغرات املوجودة �ىل مس�توى السكن 

ء و�ري �ري الالئق والربامج د�ل مدن بدون صف�ح وٕا�ادة هیلكة أ�ح�ا
ذ�، الیوم بدینا كنوصلو ٕاىل هنایة هذه إالشاكلیات، و�� ف� یتعلق 
م�ال �ٕالنتاج د�ل السكن �ج�عي یتواصل، لكن هناك بعض املدن ا�يل 

  .بدات كتوصل لٕالش�باع
و�� حنن نفكر ا�ٓن يف م�تو�ات ٕاضاف�ة ا�يل تعاود حتيي شویة 

ه املنتو�ات هناك السكن الروح وتعطي وا�د ا�فعة �دیدة، من هذ
املو�ه �لف�ات املتوسطة ا�يل معلناه ولكن ا�يل خصو ٕاجراءات حتفزيیة 

  .�دیدة �ش �متىش، واح�ا يف نقاش مع املنعشني العقاریني من ٔ��ل ذ�
 les jeunes( هناك السكن املو�ه لٔ�رس احلدیثة التكو�ن

ménages(  ،هناك رضورة  �ش كذ� نلقاو هلم يش م�توج ا�يل یناس�هبم
ٔ�لف درمه، ٔ��ن هو موجود من ٔ��ل  250ملوا�بة كذ� هاذ إالنتاج د�ل 

  ٕاضافة و�دات ٔ�خرى؟ 
ٔ�لف درمه،  140ل  �دا مايشوهناك ما �سمیه �لسكن املنخفض 

ٔ�لف درمه،  180وال  170ولكن نفكر يف م�توج ا�يل �كون فوا�د 
يش مشلك د�ل �الش؟ ٔ�ن الیوم املشلك مايش مشلك د�ل ا�متویل، ما

د�ل �س�بة الفائدة،  %4ؤ�قل من  %4أ�بناك، أ�بناك الیوم وصالت ل 
وصعب ٔ�ن تذهب ٔ�بعد من ذ�، املشلك يه القدرة الرشائیة د�ل 
املواطنات واملواطنني و�اصة أ�رس املعوزة، من الصعب ٔ�ن تطلب من 

ىل القدرة أ�بناك ٔ�هنا تعطي أ�رس املعوزة، تعطهيا ٔ�موال ويه ال تتوفر �
  .. من ٔ��ل ٔ�هنا

�� نفكر يف هاذ املنتوج اجلدید ونفكر يف ٕاجراءات موا�بة من ق�ل 
ملیون درمه،  25احلكومة ملسا�دة هذه أ�رس، ا�يل ما ميك�ش توصل لهاذ 

  .من مسا�دهتا �ىل ٔ�هنا تق�ين السكن
ونفكر ٔ��ريا يف م�توج ٔ��ري، ا�يل هو السكن املو�ه �لكراء، مبعىن 

و یا�يل ما عندمهش القدرة �ش �رشیو الیوم �ىل أ�قل �كریو، و�كر الناس 
  .سكن اج�عي ٕ�جراءات كذ� حتفزيیة
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  :رئ�س اجللسة الس�ید
  . شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید موالي ٕادر�س احلس�ين �لوي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�هودات ا�يل كتقوموا هبا، ولكن فلیكن يف �لمك ما ك�شكوش يف ا
ملیون، واك�ن  25الس�ید الوز�ر، راه اك�ن الناس ا�يل هام ما وصلی�ش 

ملیون، راه اك�ن �دد من الناس ا�يل هام اق�ناو  14الناس ا�يل موصلی�ش 
شقة و�لصوا فهيا الكریدي وا�د املدة د�ل ٔ�ربع س�نني، مخس س�نني، وما 

  .ا، و�ات البا�كة وداهتا هلمقدوش ومسحوا فهي
ف�كن يف �لمك الس�ید الوز�ر، راه اك�ن الناس ا�يل رشاو، ا�يل مشاوا 

ملیون، وهام �س  40ملیون ووصالهتا هلم البا�كة حىت  25ب اق�نوا شقة 
�سطاء، ما ميك�ش، �اص �شوفوا، تنطلبو م�مك �شوفوا وا�د احلل ا�يل 

ن م�خفض �ش یلقاو هاذ الطبقة هو �كون ا�مثن د�ل السلف �قص وا�مث
ملیون  25املتوسطة، تلقى فاش �سكن، �ینوض إال�سان ك�رشي شقة ب

هو بو�دو، �یزتوج �یولوا عندو ولیدات، �یويل عندو املدرسة، �یويل 
  .هذا، ما �یلقاش �ش خيلص الطریطة، كتجي البا�كة كتدهيا لو

ا�يل ت��ات ما  �ل�س�بة �لعقار الس�ید الوز�ر، راه �دد د�ل الشقق
اك�ش ا�يل بغا ��ذها، املنعشني العقاریني الصغار رامه مسا�ن يف مشالك، 
�دد فهيم ا�يل رامه يف السجن، كنعرفهم �دد د�ل الناس ا�يل رامه بناوا �ري 

  .شقة، رامه يف السجن ما اك�ش ا�يل �رشي من عندمه 20شقق،  10
  . حف�ظ، حىت هو وال �زادالتحف�ظ �زاد، بغینا �شوفوا املشلك د�ل الت 

أ�رايض و�ل�س�بة �لم�ال القروي هناك مشالك يف البناء، مشالك يف 
أ�رايض الساللیة، بغینامك �شوفوا هاذ املشالك وحتلومه معنا، ك�شوفوا 

  .ا�هودات د�لمك ا�يل كتقوم هبا و�متناو املزید ٕان شاء هللا
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . ار احملرتمشكرا �لس�ید املس�ش

  .�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته
ون��قل ٕاىل أ�س�ئ� املو�ة �لس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين 
والتعلمي العايل والبحث العلمي، والسؤال أ�ول حول موضوع وضعیة التعلمي 
الثانوي إال�دادي والثانوي �لعامل القروي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .ن فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤالم
  .تفضل الس�ید املس�شار

  :م�ارك مجیيل الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدتني الوز�رتني،
  السادة الوزراء،

  الزمالء املس�شار�ن واملس�شارات،
 الس�ید الوز�ر، رمغ ا�هودات اليت بذلت يف الس�نوات أ��رية �لرفع

من وضعیة التعلمي الثانوي الت�ٔهیيل وإال�دادي، ٕاال ٔ�ن هذا القطاع يف ا�ال 
  .القروي الزال مل حيظى �اله�م املطلوب

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه ٕاسرتاجتیتمك لتحسني وضع التعلمي  ،�ا
  الثانوي �لعامل القروي؟

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  . شكرا

  .لس�ید الوز�راللكمة � 

 وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل ،حصادالس�ید محمد 
  :والبحث العلمي

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  السادة املس�شار�ن،
بغیتو اجلواب �ىل هذا السؤال نبدا بعدا ��يل تدار مز�ن، بال ما إاذا 

  .�رجع �لمشالك
س�نوات ٔ�ي من  10أ�رقام ا�يل عندي هو يف خيص إال�دادي،  ف�

مؤسسة تعلميیة يف إال�دادي  570، 2007، اكنت يف 2017و 2007بني 
، ونفس اليشء 2007مقارنة مع  %50ٔ�ي �ز�دة د�ل  850ٔ�صبحت ا�ٓن 

د�ل املؤسسات يف العامل القروي  �2007ل�س�بة �لت�ٔهیيل اكنت العدد يف 
  .330دا� والت  140د�ل الت�ٔهیيل 

بطبیعة احلال هذا �ري اكيف، بطبیعة احلال اك�ن بعض أ�ما�ن ا�يل فهيم 
مشالك ا�يل اكنت مربجمة فهيم ٕا�داد�ت ٔ�و ال ت�ٔهیلیة ٔ�و ما تصاو��شاي، 
واك�ن ٔ�ما�ن كثرية مايش و�دة، بال ما �رسدها �لتفاصیل، ولكن اكن 

  .مشالك ٕاما مع املقاولني ٕاما مع بعض اجلهات
ا�يل بغیت ن�ٔكد �لیه كذ� هو ٔ�ن البناء و�ده ل�س  من �ة ٔ�خرى

اكف�ا، فا�ٓن �اص �شوفوا احلا� د�ل هاذ الثانو�ت لكها �یفاش �ام� 
وحناولو ٕان شاء هللا �ىل أ�قل من هنا ��خول املدريس املق�ل ٔ�و ا�خول 
املدريس ا�يل من بعد، �ش �كون هاذ الثانو�ت يف مس�توى یلیق �لتعلمي 

  .اد�لن
ؤ��ريا، �ادي یبقى ا�هود د�ل البناءات م�واصل، فهناك �رامج یعين 
معدة �لس�نوات املق�� وهاذ الزتاید �ادي یبقى، ٕان شاء هللا، رمبا يف ٔ�فق 
�ش �كون إال�دادیة �ىل أ�قل يف لك جام�ة حملیة مبعدل مايش �لضبط 

يف د�ل فلك جام�ة، لكن بعض امجلا�ات ا�يل ما عندهومش العدد الاك
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  .التالم�ذ، ولكن هذا هو الهدف د�لنا ٕان شاء هللا
 (le rythme)و�ل�س�بة �لت�ٔهیيل كذ� �ادي تبقى املسا�رة بنفس 

  .ا�يل كنا �لیه يف املايض
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  وز�ر،الس�ید ال

لعل من �ف� القول ٔ�ن قطاع الرتبیة والتكو�ن ٔ�صبح حيظى �ه�م �بري 
دا�ل ا�متع املغريب، �عتباره مد�ال ٔ�ساس�یا �لتمنیة املس�تدامة، وح�ث ٔ�ن 
مسار الرتبیة والتكو�ن خضع لعدة جتارب بدءا ��طط إالس�تع�ايل وكذ� 

، 2030- 2015رة ٕاسرتاتیجیة م�ثاق الرتبیة والتكو�ن، ٕاال ٔ�نه ا�هت�ى ٕاىل بلو 
من ٔ��ل مدرسة إالنصاف واجلودة "هذه الرؤیة اليت ٔ��ذت �شعار لها 

  . و�رتقاء
مرشوع م�دمج،  16د�ل احملاور مقسمة ٕاىل  3لقد تب�ت هذه الرؤیة 

الهدف من هذه الرؤیة، كام ورد يف مقدمهتا، �رس�یخ مدرسة �دیدة تقوم 
�لجمیع و�رتقاء الفردي وا�متعي، �ىل إالنصاف و�اكفؤ الفرص واجلودة 

بل اعتربت املدرسة ٔ�مه رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة، مما یلزم مدها ومتك�هنا مبا 
  .جيب لتقوم ب�ٔدوارها

ٕاال ٔ�ن، الس�ید الوز�ر، هذه اخلطة ٔ�تت بعد فشل ملا س�بق ذ�ره، 
ح�ث ذ�ر التقر�ر ا�ي ٔ��دته الهیئة الوطنیة �لتق�مي �لم�لس أ��ىل �لرتبیة 

املك�س�بات "، حتت عنوان 2014والتكو�ن والبحث العلمي س�نة 
، �شف هذا التقر�ر ف� یدع جماال �لشك ٔ�ن "واملعیقات والت�د�ت

املدرسة الیوم وخصوصا يف العامل القروي، الزالت تعاين من �دة 
اخ�الالت، نذ�ر مهنا ال احلرص، اف�قار �دد من امجلا�ات واملناطق ٕاىل 

ن مس�توى الثانو�ت وإال�داد�ت، بل ٔ�ن امجلا�ات مؤسسات تعلميیة م
  .ا�يل فهيا هاذ املؤسسات قد جندها بعیدة وتع�ش الهشاشة يف بن�هتا التحتیة

اك�ن مؤسسات تعلميیة، الس�ید الوز�ر، ما فهياش املرافق الصحیة، �ري 
مربوطة �لش�بكة د�ل التطهري، �لضوء، كذ� بعیدة �ىل التغطیة د�ل 

ل �نرتن�ت، واح�ا تنعمتدو طبعا الرتقمي يف مسك البیا�ت الش�بكة د�
  ...واملعطیات والنتاجئ، ٕاذن هناك

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

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال يف ٕاطار ما تبقى لمك من 
  .كالوقت ٕاذا ٔ�ردمت، شعل املیكرو الس�ید الوز�ر ونقول لی

  .�نیة 55

  :والبحث العلمي الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل
ٔ�� م�فق معامك املشلك مايش د�ل البنا�ت، البنا�ت اكینة و�ا ٔ�ن 
املشلك ا�يل �لكمتو �لیه د�ل املراح�ض ود�ل املاء ود�ل ذاك اليش لكو 

�لهيا، إال�داد�ت ٕاخل، موجود  ما موجودش فهاذ املؤسسات ا�يل كنتلكمو
ٔ�لف ملحقة عبارة عن  13فداك ا�يل ك�سمیو امللحقات ا�يل اك�ن يش 

جحرات مش��ة يف بعض أ�ما�ن وا�يل صعب الوصول لها املاء وال الضو وال 
حىت املراح�ض، واح�ا كنتلكفو من �ح�ة اجلودة، فك�خصنا ٔ��م ؤ��م 

فرصة وهذا هو املبتغى أ�سايس، ٔ�ن �لت�دث �لهيا، وغتجینا ٕان شاء هللا 
، معناه %�75س�بة الن�اح يف �بتدايئ ف� خيص العامل القروي مك�عداش 

د�ل أ�طفال ا�يل �یوصلو �لمر�� ا�هنائیة د�ل �بتدايئ  %25ٔ�ن الربع 
ك�سقطو، و�ا �یمكللو من بعد و�یضبلیو ٕاخل، ولكن املسرية د�هلم ا�يل 

  .اكنت فأ�ول كت�د
ا�يل كمتر من إال�دادي  %�50ل�س�بة �لت�ٔهیيل فهو ٔ�كرث یاله و

�لت�ٔهیيل يف العامل القروي، هذا ضیاع �بري �دا ال �لتالم�ذ وال �لبالد وال 
  .�لجمیع

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

السؤال الثاين موضو�ه يف نفس املوضوع، ٔ�ي ا�متدرس يف العامل 
ادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي القروي، اللكمة ٔ��د الس

  .�ج�عي لتقدمي السؤال، ٔ�تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
الس�ید الوز�ر ٔ�متىن لمك التوف�ق يف هذه املهمة الصعبة، ٔ�ن هذا القطاع 

عددت ف�ه الت�ارب ا�يل ميكن �رشهتا احلكومات املتعاق�ة من ٔ��ل راه ت
موا�ة معض� ا�متدرس �لعامل القروي، ٕاذا مل نقل اكنت للك حكومة 

املدرسة "مقار�هتا اخلاصة من ٔ��ل موا�ة هذا املشلك، اكنت �ٓخرها جتربة 
ه ، واليت ارتبطت مبا مسي �لرب�مج ٔ�الس�تع�ايل، �ري ٔ�ن هذ"امجلعاتیة

املقاربة والربامج ٔ�تث�ت �دم الن�ا�ة وتوقف العمل هبا مما �لق �رامك 
  .�لمشالك ؤ�زم الوضع وجع� ٔ�كرث تعق�دا

�لتعامل مع هذه ا�لقات، وموا�ة  ،الس�ید الوز�ر ،ما يه مقاربتمك
هذه الرتكة، خصوصا وقد �ربمت مؤخرا بوضوح يف لقا�مك مع النقا�ت ٔ�ن 

  .التعلمي مریض يف املغرب
  ٕاذن فني املقاربة د�لمك �ش ما یبقاش مریض؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار، اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :والبحث العلمي املهين والتعلمي العايل والتكو�نالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة 
  .��لحیةعرف�كش فأ�ول اامسح يل اليس الرايض ما 

حق�قة هاذ اليش ا�يل ٔ��رتوه یعين حق�قة مشلك �بري، ٔ�ن يف العامل 
 5000القروي، مرة ٔ�خرى بغیت نعاود ا�يل قلت ق�ی�، اك�ن تقریبا 

مؤسسة د�ل التعلمي �بتدايئ يف العامل القروي، واك�ن فاحلرضي یاله 
لقروي ٔ�كرث ، معناه ٔ�ن العدد د�ل املؤسسات �لتعلمي �بتدايئ يف ا3000

ٔ�لف ملحقة، معناه ٔ�ن التعلمي عند �بتدايئ مش�ت  13من، ز�دة �ىل 
يف املغرب لكه، واكنت هاذ الفكرة طبعا �ش هذاك احلجرات ا�يل يه 
مش��ة جتمع و�كون فوا�د املاكن معني و�كون عندها إالماكنیات �ش 

س�تو�ت دامل  6وال  5، 4، 3ا�راري ٔ�وال ما یبقاش أ�قسام ا�يل فهيم 
د�ل  4وال  3وال  2املس�تو�ت لك مس�توى ف�ه  6اكینني ا�يل فهيم حىت 

التالم�ذ هذاك اليش ما خصوش یبقى خصنا ند�رو مدارس یعين مجمو�ة 
  .فهيا �دة ٔ�قسام وفهيا بت�ٔطري مز�ن وفهيا ٕاىل �ٓخره

 116س�نوات وا�ٓن راه هنا تقریبا  7ٔ�و  6بدات هاذ التجربة ق�ل 
ذ الشلك هذا، �ري اكف�ة ا�ٓن وٕان شاء هللا ٔ�� يف نظري مدرسة حبال ها

ولكن  ٔ�بعد ما ميكن و�كون مدارس مجمو�ةهاذ التجربة خصنا منش�یو فهيا 
  :�رشط وا�د هو توفري

ٔ�وال، املسائل د�ل النقل �كون مع �س��ر يف أ�ول مايش ن�س�ناو 
ن أ�ول �كون حىت ند�رو مدرسة �اد نبقاو نقلبو �یفاش نقلو التالم�ذ، م

  .ا�يل �ادي جيیهبم) transport(التالم�ذ م�ني �ادي جيیو و 
�نیا، هو املطامع املدرس�یة �كون يف هاذ الو�دات �ش دراري مييش 
يف الصباح و�رجع يف العش�یة وما غند�رو حىت يش �ا�ة �دیدة، هاذ 

شوفو اليش معمول به يف الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة يه ٔ�غىن دو� فرامك ت� 
يف الف�لامت وال ا�يل �مييش ٔ�مر�اك راه تیجیبو دراري �لكريان بذاك اليش 
لكه وتیقراو تیعاود �رجعوا يف العش�یة، فهذا هو ٔ�حسن وس�ی� ٔ�حسن 
جنا�ة ٕان شاء هللا وهذي يه الس�یاسة ا�يل غنمتشاو �لهيا من طبیعة احلال 

لطریق ا�يل ٕاىل اكن النقاش فهيا اح�ا مس�تعد�ن ولكن تنظن هذا هو ا
 .خصنا منش�یو فهيا وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب ،شكرا

  :ٕادر�س الرايض الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

�لكمتو �ىل ا�ول الكربى، ا�ول الكربى لكها عطات أ�ولویة �لتعلمي 
إال�سان ٔ�نه هو صانع التمنیة ٕاذا اكن �عتباره ٔ�مه اس��ر ٔ�نه اس��ر يف 

م�علام وم�نورا، وقد �كون ٔ�یضا ق�ب� موقوتة ومصدرا لٕالرهاب ٕاذا اكن 
  .�اهال ٔ�و ٔ�م�ا

تفاءلنا من الربامج و�ادي جني � وا�د الرب�مج ا�يل ، الس�ید الوز�ر

هذا التزنیل د�لو �ٓ�ر مشلكة �برية " الت�سري"�ري هاذ " الت�سري"هو د�ل 
�ن ٔ�رس ت�س�تافد ؤ�رس ما ت�س�تفدش، جام�ة �دا جام�ة هاذ امجلا�ة اك

ت�س�تفد وامجلا�ة أ�خرى، الوا��ن د�ل ذاك ولیدات ما عندمهش وما 
  .ت�س�تفدوش

فدوش تیجیو وا�د اوهنا ت��ه الس�ید الوز�ر بعد ما ما ت�س�ت
�ح�قا�ت خمدومة من طرف س�یاس�یني وح�ا الیوم ٔ�ش تنطالبوك، نطلب 

س�ید الوز�ر �عتبار� ٔ�ن حىت ٔ�� معامك يف احلكومة جزء من هذه م�مك ال 
أ��لبیة ��فاع �ىل م�دٔ� التعممي يف ٔ�فق زمن معقول و�ا�ل ٔ�ن الوضع ال 
یتحمل �نتظار ٔ�ن هاذ املشالك دإالح�قا�ت وان� ت�شوفو واش املغرب 

الیوم راه اك�ن حمتاج لهاذ اليش؟ راه ما حمتاجش ولهذا الر�اء مث الر�اء ٔ�ن 
�ري اجلعجعات نبعدو من هاذ اليش ونعمو هاذ اليش، و�متناو ريب یوفقك 

  .�ىل ٔ�ساس تعطینا وا�د الوقت معني يف زمن حمدود �ش یلمسوه املغاربة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ٕان ٔ�ردمت. شكرا الس�ید املس�شار

وضوع الثالث ودامئا يف موضوع س�یاسة التعلمي ن��قل ٕاىل امل ،ٕاذن
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق " الس�یاس�یة التعلميیة"وموضو�ه 

  .�س�تقاليل لتقدمي السؤال
  .تفضل الس�ید الرئ�س

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

  الس�یدات الوز�رات، السادة الوزراء،
  احملرتم، الس�ید الوز�ر

حتملمت مسؤولیة التعلمي، واس�ت�رش ر�ال التعلمي ٔ�و أ�رسة التعلميیة �ريا 
  .نظرا ملا یلمسونه ف�مك من نظرة �لمیة �ق�ة ومن تو�ات ذ�یة

  ما يه الس�یاسة اليت سرتجعون هبا الثقة لٔ�رسة التعلميیة؟
  .ٕان شاء هللا�لتوف�ق 

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .وز�رتفضلوا الس�ید ال ،شكرا

  :والبحث العلمي الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل الرتبیةالس�ید وز�ر 
سؤال طویل وعریض طویل وعریض، بغیت نذ�ر مرة ٔ�خرى، �ىل ٔ�ن 
اك�ن اتفاق اكمل �ىل ٔ�ن توفري القا�ات ا�راس�یة وال التجهزي د�لها وال 

وس�ی� �ش احلد من �كتظاظ، ل�س �ایة يف �د ذاته، هذه ل�ست ٕاال 
  .�كون اجلودة، الظروف �ش �كون اجلودة د�ل التعلمي ٔ�كرث ما ميكن

اجلودة بطبیعة احلال م�س�هناش هنار قلنا يف هاذ أ�ول هذا �ىل أ�قل 
الظروف د�ل العمل �كزن مواتیة، مميك�ش تقري التالم�ذ يف ظروف 
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ها، تلمیذ يف القسم، هاذ خصنا �زولو  60وال  50ج�دة ٕاىل اكن عندك 
مميك�ش ختدم يف قا�ة ا�يل كتقطر وال ا�يل مفهاش الس�بورة مز�نة، هاذ 

قلنا هاذ املسائل ا�يل كتعیق اجلودة �زولوها من أ�ول، ولكن اجلودة كتبقى 
  يه الهدف أ�سايس، وهاذ اجلودة ٔ�ش�نو يه؟ 

ٔ�وال، يه ٔ�وال م�اجه د�ل التعلمي، املناجه خصها �كون م�طورة وخص 
  .ملس�توى د�ل التالم�ذ �ش یتعلموا دغیة و�ك�ف�ة رسیعة�كون توافق ا

�نیا، اجلودة كتحتاج لوا�د النوع ؤ�قولها ؤ��ررها حتتاج لوا�د النوع 
من اجلدیة من طرف امجلیع، لك الساهر�ن �ىل املنظومة، مك�عن�ش ف�ة 
معینة، من املسؤولني الك�ار حىت أ�ساتذة حىت املوظفني الصغار دا�ل 

  .املؤسسات
و�لثا، وهنا ٔ�حل ؤ��رر �ىل ا�ور أ�سايس لٔ�ساتذة يف الريق مبس�توى 
التعلمي يف بالد�، التلمیذ عندو قدام فقط أ�س�تاذ من ا�يل �یكون دا�ل 
القا�ة، دا�ل املدرسة، فهو ا�يل عندو ٔ�مهیة قصوى يف هاذ اليش، وامحلد 

د�لنا ٔ�كفاء، و�یف � لكيش �یعرف هاذ، راه عند� أ��لبیة د�ل أ�ساتذة 
ما لكمك ٔ�� كنظن لكيش إالخوان ا�يل �ارض�ن هنا راه اقروا �ىل ظروف 
مع ٔ�ساتذة مغاربة، ٔ�� مهنم مع املغاربة اقرینا، املدرسة مغربیة، ويف ظروف 
صعبة �دا، وإالخوان ا�يل �یعرفوا، �یعرفوا راه لكيش وا�د العدد �بري هنا 

اتذة بفضل التجند د�هلم، بفضل ٔ�قرت يف وا�د الظروف، ولكن أ�س
التعبئة د�هلم وصلوا لوا�د الن���ة ا�يل يه ا�ٓن ك�شوفوا فهيا هنا 

  .وك�شوفوا يف أ�طر د�لنا يف لك ربوع اململكة
ح�ا �ادي حناولوا ٕان شاء هللا، لك الظروف د�ل العمل ال من اف

لوا نوفروها التكو�ن وال من املناجه وال من التجهزيات أ�ساس�یة �ش حناو 
�ش م�بقاش يش وا�د یقول لنا راه مك��دمش ٔ�ن خصين هاذ وال 
خصين هاذ، ولكن كذ� كنمتىن ٕان شاء هللا ؤ�� م�یقن ٔ�ن اللك س��جند 
�ش هاذ املشلك د�ل التعلمي ا�يل كهنرضوا �لیه ملقوش ذیك اللكمة د�ل 

، مریض وال مايش مریض خمصهاش �كون، �لعكس كنمتىن ٕان شاء هللا
�ش يف التقار�ر د�ل املنظامت ا�ولیة من هنا شویة ابدوا یقول املغارب 
اس�تطاع بتعبئة امجلیع ٔ�ن یصل ٕاىل مس�توى د�ل التعلمي د�لو اهنض بوا�د 

  ..الرس�ة ا�يل فاقت دول ٔ�خرى ا�يل اكنت يف نفس املاكنة ق�ل 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ید املس�شار احملرتماللكمة لمك الس� ، شكرا لمك الس�ید الوز�ر

  : السالم ا�لبار عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، �متىن ٔ�و الفریق �س�تقاليل �متىن لمك التوف�ق

أ�مر هنا ال یتطلب الك�ف، بقدر ما یتطلب ٕارادة قویة لٔ�رسة 
التعلميیة، �دود� اقروا يف احلصرية ورامه �لامء، ولكن ح�ا� ٕاىل ق�لت 

�لنا و�ا ح�ا يف املعارضة، �ادي نقول لمك راه العنایة د�ل النصی�ة د
ٕاصالح التعلمي ٕار�اع الثقة لر�ل التعلمي، �لط ٔ�وال وا�د املصاحلة مع ر�ل 

التعلمي، هناك ف�ات �برية م�رضرة ال تتطلب ٕاىل ٕارادة �س�یطة و�س�یطة 
، هاذوك �دا، ال �لكف مزيانیة ا�و� ٕاال الف�اتـ وهاذ الناس غن�اول بع�ا�

معمك يف الوزارة أ�ساتذة الراس�بني ومعنا أ�خت الزويم مس�شارة حرضت 
�ىل هاذ الناس وا�دهتم �ش تدوزوا هلم م�اراة، حلد السا�ة ما اكی�ش، 
حضا� النظامني أ�ساس�یني، قلت لنا وا�رتفت الوزارة ب�ٔن هاذ الناس معهم 

ٕاوا املتقا�د�ن مشاوا  احلق، �ري معهم احلق الناس ا�يل مازال ت�ش�تا�لوا،
 40ا��ن مل �س�بق هلم، حتیة �الصة �لحكومة السالفة، ولكن بق�ت وا�د 

رامه �ميوتوا من د� وا�د العمر، أ�عامر بید هللا، �ادي نلقوا ٕاال  28ٔ�و 
  .القلیل

وا من النظام أ�سايس دو�ادي جنیو لٔ�طر املشرتكة، الناس ت�س�تاف
ال هاذ التق�یني املسا�د�ن إالداریني املترصفني د�ل وزارة الرتبیة الوطنیة، إ 

هاذوا لكهم ما ت�س�تافدوش، واش هام من التعلمي ٔ�و س�یفطهم ليش وزارة 
  ٔ�خرى؟

يف جعا�، اك�ن ٔ�طر �ربویة �مشة ٔ�صاهبا ما ٔ�صاهبا من  ،الطامة الكربى
ظمل وتعسف �الل وا�د الفرتة د�ل، ما �سمهيايش، الفرتة السوداء يف 

لمي، هاذو مدراء ا�ٔاكدميیات �كفاءة �الیة وراه مازال �السني، ح�اة التع
س�نني �ش خيدموا، وعند� هاذوا ا�يل �امه، امسح يل الس�ید ا 5وعندمه 

الرئ�س، عند� الناس ا�يل صاهبم وا�د التعسف حكرة، �ري ٔ�� ما 
  ..هذا راه ما ميك�شاي ٔ�رجو من  ..تتعجبن�ش نقول � راك تت�متي 

  :اجللسة الس�ید رئ�س
�ادي �كون م�اس�بة ٕان شاء هللا، يف ٕاطار  ،شكرا الس�ید الرئ�س

  .ا�لجنة لتداول هذا املوضوع ٔ�نه موضوع �بري وعریض
ٕاذن وما دم�ا يف موضوع التعلمي، و�مسمك مجیعا الس�یدات املس�شارات 

ء الغد تالم�ذ مؤسسة العش والسادة املس�شار�ن، �رحب �ر�ال و�سا
  .ا��ن رشفو� حبضورمه�لق�یطرة  مميوزة

  .شكرا لمك
السؤال الرابع موضو�ه وضعیة ا�ا�لیات املدرس�یة، واللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 

  .الرئ�س

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

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ادة املس�شار�ن،الس�یدات والس
  ،الس�ید الوز�ر

الفریق �شرتايك س�بق � ٔ�ن تقدم هبذا السؤال مبناس�بة إال�داد 
��خول املدريس، ولكن وقع ما وقع، الیوم نقول من هذا املنرب ب�ٔن هذا 
السؤال الس�ید الوز�ر، مل یفقد بعد راهن��ه ٔ�نه �متحور حول وضعیة 
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� الظروف د�ل إالیواء التالم�ذ ا�ا�لیات املدرس�یة، �یف�ة تدبريها وكذ
  هبا؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضلوا الس�ید الوز�ر

  :والبحث العلمي والتكو�ن املهين والتعلمي العايل الوطنیةالس�ید وز�ر الرتبیة 
  .شكرا

ینني يف املدارس، ا�يل اك) les internats(عدد د�ل لبال ما �رجع �
ا�ا�لیات املوجود�ن هذه مسائل لكيش تیعرفها، ٔ�� فقط ٔ�كد �ىل ٔ�ن 
احلا� د�ل العدد �بري من هاذ ا�ا�لیات ل�س يف املس�توى املطلوب، ال 
من �ح�ة أ�فرشة وال من �ح�ة احلا� العامة د�ل هاذ ا�ا�لیات، ٔ�ح�ا 

العام هذا ق�ل ا�خول  واعیني هباذ اليش هذا وٕان شاء هللا يف هاذ
املدريس، نفس اليشء �ادي �كون جمهود �اص �ل�س�بة لهاذ ا�ا�لیات 
ال من �ح�ة أ�رسة وال أ�فرشة وال الغطاء ٕاخل، �ش �كون ٕان شاء هللا 

  .يف املس�توى يف ا�خول املدريس املق�ل
ف� خيص املس�ٔ�، و�ا �رجع لها وامسحوا يل، د�ل الطلبات ود�ل 

التعلمي ٕاىل �ٓخره، ٔ�ح�ا ال ٔ��د ینكر ٔ�ن عندمه مشالك، ولكن دميا ر�ال 
ا�يل تنطلب من إالخوة والنقا�ت �ش تفهموا هاذ القضیة وت�شكرمه، هو 
ٔ�ن جيب الفصل بني م�طلبات التلمیذ ا�يل خصنا نقابلوه لكنا، لك 

مايش �ربطو وا�دة بوا�دة، ٔ�ن املسؤولني، وما بني املتطلبات �ج�عیة 
ٕاىل ج�تو تقول لیا ما خندم حىت تعطين وال هذا غنبقاو دميا ندورو حفلقة 
فار�ة، وهاذ القضیة ما �اب�ش ن���ة، ما �اب�ش ن���ة، ٔ�ن كنبقاو دميا 
زید القمح زید ا�ق�ق، كام �یقولوا زید املاء زید ا�ق�ق، شكون ا�يل بدا 

  .شكون ا�يل ما بداش
ندو لكنا فوا�د هذا، املشالك ٔ�� كنظن هاذي �ات الفرصة �ش نتج 

د�لنا �ادي حنلوها غتجي الوقت فاش حتل، راه ما اكی�ش يش �ا�ة ا�يل 
صعیبة �ىل العزمية د�ل إال�سان، واك�ن هناك جتند وطين حول هاذ 
املوضوع هذا، خفصنا نغتمنو هاذ الفرصة هاذي، �ش من �ة نعطیو ا�يل 

ونتعاونو مجیع، ومن �ة ٔ�خرى �لینا، خندمو و�زیدو فاخلدمة ٕاىل �ٓخره 
نطلبو، وٕان شاء هللا راه ما اكی�ش يش وا�د ا�يل �یقفل الباب وال �یقول 

 .ما اكی�ش مشالك
  .وشكرا

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن، تفضل الس�ید الرئ�س

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

  ید الوز�ر، الس� 
يف احلق�قة اح�ا السؤال د�لنا اكن مرتبط �لك وضوح بوضعیة 
ا�ا�لیات املدرس�یة، ونعمل مجیعا �ىل ٔ�ن إالق�ال �ىل ا�ا�لیات املدرس�یة 

  . �یكون من نص�ب التالم�ذ ٔ�و التلمیذات د�ل الف�ات املعوزة
ها التوف�ق ٔ�ح�ا الیوم نثري ان��اه احلكومة احملرتمة اليت ندمعها و�متىن ل 

مس�تق�ال مبناس�بة ا�خول املدريس املق�ل، هو ٔ�ن الوضعیة املالیة ملزيانیة 
ا�ا�لیة �ش تعطهيا وا�د العنایة �اصة، �الش تنقول عنایة �اصة، 

  الس�ید الوز�ر؟
ٔ�ن الیوم إالشاكل احلق�قي ٔ�و أ�عطاب اليت وقع إالجامع حولها هو ٔ�ن 

م السادة رؤساء امجلا�ات البعض مهنم التدبري املايل ف�ه مشلك، راه الیو 
هام من  1و 12، 11مشكور�ن ٔ�و رؤساء ا�الس إالقلميیة �الل شهر 

�لكفوا بتورید املواد الغذائیة أ�ساس�یة، ٔ�ن اكن وقع وا�د املشلك يف 
الصفقة �ىل مس�توى ا�ٔاكدميیات، هاذ اليش ال من الشامل وال يف اجلنوب، 

بقى مس�تق�ال، یعين مبناس�بة ا�خول املدريس اح�ا هاذ اليش ما بغیناهش ی 
  .املق�ل

ٔ�یضا، الس�ید الوز�ر، اك�ن وا�د املشلك د�ل وضعیة العاملني، 
هاذوك الطبا�ة ٔ�و الناس ا�يل فالنظافة راه ما ت���لصوش، ٕاقلمي وزان 

، راه مازال الوضعیة د�ل العاملني 3منوذ�ا، راه ٔ�عطاومه يش شهر�ن ٔ�و 
�لیة �لمؤسسات التعلميیة ما �یتوصلوش �ملس�تحقات دا�ل أ�قسام ا�ا

أ�جریة د�هلم، فهاذي معلیة �ري مق�و�، �ري مس�سا�ة ال ميكن ٔ�ن �س�متر 
  .مع م�الد هاته احلكومة

الس�ید الوز�ر احملرتم، اح�ا الیوم املغاربة مق�لني �ىل �م��ان  ،ٔ�یضا
شرتايك مل یفقد الراهنیة د�ل البااكلور�، و�لهيا قلت السؤال د�ل الفریق �

د�لو، ف�التايل اح�ا كفریق نطالب برضورة توفري الظروف املالمئة �لتالم�ذ 
ا�يل هام ما غنقولوش �زالء، ا���ن یقطنون فهاذ املؤسسات التعلميیة 
�ٔ�قسام ا�ا�لیة �ش الظروف ا�يل غیجتازو فهيا ام��ا�ت البااكلور� 

�ر �دم ٕاطعا�م ٔ�و النقص فإالطعام �كون ظروف حس�نة، وحىت ال یؤ 
د�هلم �ىل النتاجئ، ٔ��ذا �العتبار ٔ�ن بعض املورد�ن، الس�ید الوز�ر، ا�يل 
�یتعاملو مع ا�ٔاكدميیات، راه الطریقة ا�يل ك�سلمو هبا ذیك املواد الغذائیة 

  .راه تمت فوا�د الوضعیة ما نقدرش نقولها لمك
و�یلو�ا، وراه اك�ن حمارض  یعين �یجي م�ال ممول، �یجیب ذیك اخلزب

الوالیة د�ل ٔ�سفي  معاینة اح�ا كفریق د�لنا توصل هبا، هاذ اليش اك�ن يف
  .الوالیة د�ل الشامل وكذ� يف

بغینا ندقو �قوس اخلطر، �ىل أ�قل ا�ٔاكدميیات ٔ�و املد�ر�ن إاذن اح�ا 
  .إالقلميیني احملرتمني هاذ الناس هاذو ا�يل �یتعاملوا

  . ید الرئ�سمعذرة الس� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .. .شكرا، و�مسمك مجیعا �شكر الس�ید الوز�ر �ىل

  .�يق لیك ،الس�ید الوز�ر

  :والبحث العلمي والتكو�ن املهين والتعلمي العايل الوطنیةالس�ید وز�ر الرتبیة 
فقط ٔ�� جسلت املالحظات لكها، وكنمتىن ٕان شاء هللا �شهد تغري يف 

  .أ�سابیع املق�� ٕان شاء هللا
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة، و�متىن لمك 

  .التوف�ق يف �متمك
ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر التجهزي والنقل 

د وا�لوجس��ك واملاء، وموضو�ه املس�تف�د�ن من مقالع الرمال ورخص الصی
يف ٔ��ايل الب�ار، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة 

  . ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال
  .الس�یدة املس�شارة تفضلوا

  :ر�اء الكساب الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
ز�ر، لقد رفعمت شعار حماربة الفساد والریع �الل الوالیة الس�ید الو 

السابقة و�رشمت الالحئة د�ل املس�تف�د�ن من امل�ٔذونیات يف قطاع النقل 
وو�دمت ب�رش �يق ا�لواحئ، �اصة يف قطاع الصید يف ٔ��ايل الب�ار ومقالع 

  . الرمال، لكن مل توفوا بوعودمك
اب احلق�ق�ة ل�سرتمك عن هؤالء �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن أ�س�ب ،�ا

  املس�تف�د�ن؟ 
  .وشكرا

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

الس�ید محمد جنیب بولیف، اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل 
  :وا�لو��س��ك واملاء امللكف �لنقل

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

ل حول املقالع ا�يل من املفروض كام �لفعل تفضلتو وطرح�و سؤا
  . تفضلت ٔ�نه اكن �اصها ت�رش الالحئة

ٔ�� �ادي نقول � يف البدایة ب�ٔنه �لفعل احلكومة السابقة ؤ�یضا 

احلكومة احلالیة تويل هاذ القطاع أ�مهیة الكربى، وواضعة لو ٕاسرتاتیجیة 
ٔ�یضا ٕاىل  يف ٕاطار معويم ا�يل ت�هتدف �ٔ�ساس ٕاىل حماربة الریع، ولكن

توفري املواد أ�ساس�یة والعمل �ىل ٔ�نه القطاع �كون تنافيس من �الل 
الهیلكة د�لو ومن �الل الق�ام بعدد من إالجراءات فطلبات العروض ا�يل 

  .�كون مف�دة
وتعلمون ٔ�یضا �ىل ٔ�نه �الل فرتة الوالیة السابقة راه خرج قانون 

يف اجلریدة الرمسیة يف  ا�يل دام ف�ه النقاش س�ن�ني، وا�يل خرج 31.27
وا�يل �لفعل اكنت ف�ه ٕاشارات واحضة، ٕاىل ٔ�نه التجمیع د�ل  2015یونیو 

  . مجیع النصوص ا�يل مرتبطة �ملقالع، ٔ�ننا نوصلو لهاذ أ�هداف ا�يل حققهتا
ٔ�� �ري اجلواب ا�يل عندي هو ما عرفش �لكممت عن وعود وا�يل ما 

د�لها الس�یدة املس�شارة س�ت�د�ن يف اكیناش، الوزارة ٕاىل د�لتو �لموقع 
املوقع د�ل الوزارة مجیع املقالع د�ل املغرب مصنفني وابتداء من ٔ�كتو�ر 

ا�يل مصنفني حسب اجلهات وحسب النوع د�ل ذاك اليش ا�يل  2012
مقلع ا�يل راه هو  1895تنخرجو من املواد أ�ولیة فذا�يش ا�يل تتطلبو 

صف�ة  165فقط من صف�ة من هاذ صف�ة، ٔ�� ج�ت �س�ة  165اك�ن 
ا�يل ف�ه مجیع املقالع، اجلهات ا�يل موجود�ن، النوع د�ل الرخصة، النوع 

  .د�ل د�ل ذاك اليش ا�يل تیخرج النوع د�ل الرشكة املدة ٕاىل �ٓخره
و�لتايل احلكومة السابقة وفت ��ي و�دت يف اجلانب د�ل املقالع 

د�ل املغرب ا�يل يه م�وفرة يف املوقع  وميك�مك إالطالع �ىل مجیع املقالع
  . د�ل الوزارة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار تفضل .شكرا الس�ید الوز�ر

  :املس�شار الس�ید املبارك الصادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ون احملرتمون،الس�یدات والسادة املس�شار 
طبعا هاذ السؤال كنا طرح�اه يف احلكومة السابقة ولكن عندو راهنیة 
ا�ٓن ٔ�نه اجلوهر د�ل السؤال هو من بعد ما احلكومة �رشت الالحئة 
املس�تف�د�ن، املغاربة �ساءلوا اكملني ش�نو بغا تد�ر احلكومة من بعد ما 

ٔ�سامء املس�تف�د�ن من �رشت الالحئة د�ل أ�سامء وما درتوش الالحئة د�ل 
  .مقالع الرمال درتو ٔ�سامء رشاكت

املغاربة لكهم اكنوا تی��ظرو واش احلكومة عندها اجلرٔ�ة �ش تصلح هاذ 
القطاع ٔ�نه الس�ید الوز�ر هذي �روة وطنیة مقالع الرمال والصید يف ٔ��ايل 

ة الب�ار ومقالع أ�جحار هذي �روة وطنیة ی��غي للك ٔ�بناء املغاربة �س�تفاد
مهنا كن�س�ٔلو كام تی�سائلو املغاربة كنا تن�س�ناو اجلرٔ�ة احلكومة تق�س يف هاذ 
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اليش، حماربة الفساد وحماربة الریع ٕاال ٔ�نه مع أ�سف الوضع زاد اس�تف�اال 
ٔ�هنم تتعرفوا الس�ید الوز�ر ٕاىل مش��وا �لمقالع يف لك مدینة والق�یطرة ها 

  يف الرمال د�ل الب�ار؟يه قداممك شوفوا املس�تف�د�ن ٔ�ش�نو تید�رو 
اكینة جتاوزات خطرية وهاذ اليش تتعرفوه اكملني ولك ٔ��ني السلطة 
م�واطئة ولكن حىت يش �د ما قدر هيرض والرثوة البی��ة تتقاس والرثوة 

  .وال ٔ��د حيرك ساكناالسمك�ة تتقاس وال ٔ��د حيرك 
كومة كنا ت�متناوا جرٔ�ة احلكومة متيش يف هاذ ا�ال ما يش اجلرٔ�ة احل

متيش عند املس�تضعفني والفقراء د�ل هاذ البالد، ٔ�نه قلت هذه �روة 
وطنیة اكینة �اطلني ا�يل تی�س�ناوا العمل، اك�ن فقراء ا�يل تی�س�ناوا حقهم 
من الرثوة الوطنیة، �ري ممكن الس�ید الوز�ر إالخوة �س�متر بالد� يف هاذ 

لوطن والبايق یعاين ا�هنج د�ل ٔ�نه حف�ة من املس�تف�د�ن من �ريات هاذ ا
من الفقر وا�هتم�ش، ٕاىل اك�ن يش جرٔ�ة عند هاذ احلكومة ت�متناوا هاذ 
احلكومة تق�س هذا ا�ال وتوزع الرثوات �شلك �ادل ما بني ٔ�بناء هذا 
الوطن، ٔ�ما ن��ظر يف لك مرة شعارات ونتخباوا وراء شعارات، ٔ�نه هناك 

واملفسد�ن ما ٔ�ظن ٔ�ن �ات حتارب، ٕاىل قس�تو يف هاذ ملفات الفساد 
  .ذ� حصی�ا
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�ر، تفضلوا ،اللكمة لمك  .شكرا الس�ید املس�شار

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء امللكف 
  :�لنقل

ٔ�ظن الس�ید الرئ�س والس�ید املس�شار السؤال د�لمك اكن واحضا، هو 
كومة اكن عندها و�د �لمغاربة ٔ�هنا �ادي ت�رش وما �رشت، فٕاذا به نه احل�ٔ 

يه �رشة هاذ اليش �لك التفاصیل و�لك ا�قائق أ�مور، كام وحضت � 
�ش ) les coordonnées lambert(من �الل لك يشء، حىت يل 

  .تعرف حىت املقلع فني
اك�ن الشق د� ا�يل هو س�یايس، د� ٔ�نت خرجت من الشق ا�يل 

ٔ�ن احلكومة ما دار�ش، فٕاذا به  لبمت ف�ه معطیات، لرمبا كنمت تتصورواط 
 .دارت ؤ��لنت �لمواطنني ودارت اجلهد ا�يل ما اك�ش دار فه�ي دارت

الشق الس�یايس ا�ٓخر يف ٕاطار النقاش ا�يل اكن دا�ل الربملان بغرف�یه 
به  ا�يل اكن حمط نقاش د�ل امجلیع وا�يل خرج�او  27.13اكن القانون د�ل 

بصیغة، راه داز يف جملس املس�شار�ن وقدممت من املقرت�ات ما من �ال� 
طالبمت ٔ�ن یمت تطو�ر هذا القانون �ش �كون شفاف و�كون لالس��ر 

  .�اذبیة و�كون توزیع د�ل الرثوة و�كون
خفرج هذا القانون الیوم النصوص تنظميیة يه اليت من ش�ٔهنا احلكومة 

ٔ�ن املس�تخر�ات د�ل  64ىل ٔ�نه يف املادة حرصت، الس�ید املس�شار، �
الرتاخ�ص �ادي ت�رشها يف اجلریدة الرمسیة ما يش املوقع د�ل الوزارة، 

س�ت�رش من �الل القانون يف اجلریدة الرمسیة �ملعطیات د�لها اكم�، ذیك 
هذه يه الشفاف�ة  ..السا�ة س�تعرف شكون الشخص وشكون الرشكة 

  .وحماربة الریع
  .الرئ�س شكرا الس�ید

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

ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر الص�ة وموضو�ه 
، اللكمة "ان�شار بعض أ�مراض املعدیة يف العدید من م�اطق اململكة"

لتقدمي ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق التجمع الوطين لٔ�حرار 
  .السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

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

  السادة الوزراء،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

تعاين م�اطق اجلنوب الرشيق من تفيش مجمو�ة من أ�مراض املعدیة 
ؤالنا الس�ید الوز�ر ما يه إالجراءات س) Leishmaniose(�ىل رٔ�سها 

  اليت اختذمتوها لتطویق هذا الوضع؟
  .وشكرا

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

  :وز�ر الص�ة ،الس�ید احلسني الوردي
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٔ�وال هاذ اجلهات �ىل الصعید الوطين، �ش ن�ٔكد من �الل هذا 
ل د�لمك الس�ید املس�شار احملرتم �لرٔ�ي العام الوطين، ٔ�نه ما اكی�ش السؤا

�اود �ين رجعت كام �ك�ب مايش �لیك ٔ�و كام یقال أ�مراض املعدیة 
الرس�ریة رجعت ا�يل ما اك�ش اكع يف املغرب ورجعت، مهنا 

)Leishmaniose (ٕاخل ...مهنا امجلرة اخلب��ة، مهنا اجلذام.  
أ�مراض، و�ري �ش نوحض ٔ�نه هاذ املرض فاملغرب قىض �ىل هذه 

م�ال اجلدام م�ني تتكون املنظمة العاملیة �لص�ة تتقول ٔ�ي دو� عندها ٔ�قل 
�سمة ف��سمى ٔ�هنا قضت �ىل هذا  10000من �ا� من هاذ احلاالت للك 

املرض، ف�عض احلاالت ت��ان يف البالد فرادیة معزو�، م�ال اكن حوايل 
 2015، 2016ولیين ما ن�ساوش يف ) Leishmaniose(د�ل  2500

ٕاىل ٔ�خره، فهاذ أ�مراض ا�يل ٔ�رشت �هيا اجل�یة �دا  3500اكنت ٔ�كرث من 
  .وكتنخفض وكتنقص يف املغرب، إالجراءات ا�يل اختذهتا الوزارة



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

11 

 )2017ماي  2( 1438شعبان  5

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، شكرا الس�ید الوز�ر

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
شكرا الس�ید الوز�ر، ٔ�س�باب �زول هذا السؤال هو ما فع� 

 -ب�ٔهلنا ؤ�بنائنا وبناتنا يف اجلنوب الرشيق �ة در�ة )Leishmaniose(داء
�ف�اللت، وهذا ك�شكر جریدة املساء ا�يل یعين �ات �متىن من الاكمريا 

�يل ت�ٔ�ذ هاذ الصور، یعين هاذ اليش يف اجلهة، يف امجلا�ة د�يل ا
�ا� يف  200كنرتٔ�سها، جام�ة تغزوت ن�ت عطى عندي ٔ�كرث من 

املدارس، یعين وا�د احلا� ا�يل مك�صورش الس�ید الوز�ر، یعين هاذ 
املرض هذا ماكی�ش حىت ا�وا د�لو يف الفرمس�یان، ٕاىل جماش یعين 

  ).les piqures( ،)c’est incroyable( االصبیطار اد�رو
���ة لتفامق خمتلف مظاهر الهشاشة �ج�عیة نعم ٕان هذا ا�اء ی�ٔيت ن 
  .و�دم توفر ب��ة سلمية ونظیفة

ٕان جام�اتنا يف �ة در�ة �ف�اللت فقرية �دا، وتف�قر ٕاىل لك يشء 
ؤ�عتقد الس�ید الوز�ر احملرتم �ٕالضافة ٕاىل اخلصاص يف الب��ات 

ید �س�شفائیة �جلهة و�ىل رٔ�سها املس�شفى إالقلميي ا�ي الزلنا الس� 
الوز�ر، ن��ظر وعودمك يف ٕاجنازه ب��غري ومراكز حصیة تتوفر �ىل إالماكنیات 

 .ال�رشیة والطبیة لتوفري اخلدمات الصحیة الالزمة
�� فاجلهة �س�تدعي تد�ال اس�تع�الیا من طرف اكفة القطا�ات 
احلكوم�ة �لهنوض �ٔ�وضاع سواء �ىل مس�توى الت�ٔهیل احلرضي، البنا�ت 

مات الالئقة ٔ�ن الساكنة تعاين من اخلصاص ومن الظمل أ�ساس�یة واخلد
  .ومن احلكرة

  الس�ید الوز�ر،
الس�ید …دتعاما ،هللا جياز�مك خبري راه والد� وبناتنا يف ذیك املنطقة

ٕاال غواملشلك ٔ�خ�ار الس�ید الوز�ر،  تنغالوز�ر متازیت��ت مراتنق�س احلال 
غتفهم ٔ�یتوها  ، ٔ�س�نغسواء اش�تاون دمازنغ الصحراء، دافري الس�ید الوز�ر

موضة، یعين الشل�ة راه  الس�ید الوز�ر، دا� راه والت�ش د� وال، 
�ادي نبقاو هنرضوها وراه والد نتاع اجلنوب الرشيق راه خمدام��ش وراه 

حمو أ�م�ة، راه والت دا� لغة رمسیة خصنا منحیو یعين .یقدروا یرتمجوا لمك
  .هاذ أ�م�ة یعين د�ل أ�مازیغیة

اتنا ٕ�ملش�یل �ميوتو �لیو� �ش ما نذ�روش �او�ين القضیة د�ل ٔ��
ٕاید� یعين ا�يل لك وا�د هرض فهيا ما �كفي، ٕاید� راه عند� ٕاید�ت 
فاطمة الزهراء يف بومال بناتنا أ��ات د�لنا تیو�و عند� يف ٕاقلمي ز�ورة 

ار يف دو  )auto stop(�ش ميش�یو یو�و خصهم ) auto stop(ال�ساء 
�یلومرت تیقول هلم رجعوا لزا�ورة  �36ميش�یو لورزازات .. الساون جام�ة

�یلومرت لٕالقلمي د�لمك، هاذ اليش مايش معقول الس�ید الوز�ر ا�يل  200
تیوقع يف �ة در�ة �ف�اللت ما عند�ش الساكنري واش یعين دا� املشلك 

ل الوا��ن راه ما �اد�ش نقولوا املشلك د�ل الوا��ن، راه مايش مشلك د�
ب��غري ما ) spécialiste( 11، عند� )pédiatre(مشلك د�ل ساكنري، 

وهللا ٕاىل مشلك الس�ید الوز�ر يف ..اكی���ش الس�ید الوز�ر، مك�حرضوش 
  .هاد الشئ د�ل الص�ة يف تنغري

  :رئ�س اجللسة الس�ید
 ٔ��شاكر الس�ید ،ك�شكر الس�ید املس�شار، شكرا الس�ید املس�شار

  .املس�شار
  . لمك اللكمة الس�ید الوز�ر

  :الص�ة وز�رالس�ید 
ٔ�ن هاذ القضیة د�ل املرحومة ٕاید� ما اك�ن فهيا ٔ�خ�ار مغلوطة نوحض 

  .بع�ا�
لعائ� د�لها �ٔ�وال بعد تقدمي العزاء لٔ�ب د�لها ا�يل كنت قدمت العزاء 

رحومة ت��قال امل ،هاذ القضیة مت �روجي املعلومات مغلوطة ،الصغرية والك�رية
ما توفت ٕاىل ما اك�ش ساكنري هذا �ري حصیح متاما، �ري حصیح متاما، واكن 

مشات �لراش�یدیة اساكنري وال اكن واكن ف�ه عطب �ري حصیح متاما، يه 
ٓ دارت الساكنري �او�ين  ،ساودارت ساكنري د�ل الر  خر الثاين د�ل �

 la base(الرٔ�س ود�ل الصدر ود�ل اجلسم �لك ا�يل بني یعين �سور يف 
du crâne ( بدون تورم یعين ما اك�ش املخ م�فوخ بدون �زیف يل ت��ان

ساكنري يل تیقول هاذ اليش راه خطري ٔ�ن اكینني جوج أ�نواع د�ل 
اكن راه اكن دارتو  أ�س ٕاما ما تی�ني والو ساكنري وا�الرضوض د�ل الر 

 �رمحها جوج نو�ت وما تی�ني والو من بعد زاد �لهيا احلال وتوفت هللا
وهاذ، اليش ٔ�كدو الطب�ب اخلبري ا�يل دار ال�رشحي يف فاس احمللف ا�يل 

 .دار ال�رشحي، ا�يل وصل لهاذ الن���ة هاذي ا�يل تنقولو
ف� خيص املف�ش�یة العامة مشات لعني املاكن ا�يل وقفت �ىل 

�ذینا يف وقهتا مع املسؤول �ىل هاذ �خ�الالت او  ،اخ�الالت ٕاداریة
  .�ذینا یعين الواجب در�هاة إالداری

�ري �ش نؤكد �لساكنة و�لمغرب  ،الس�ید املس�شار احملرتم ،ف� خيص
لكو �ش یعرف هاذ اجلهة هاذي ا�يل ت��ان �، اكن فهيا جمهود ج�ار د�ل 

  ملیون درمه، ٔ�ش�نو يه؟ 33الوزارة، ملیار و
ا ٔ�وال، ف�حنا املس�شفى د�ل قلعة مكونة اجلدیدة، ف�حنا وشغلن

ٔ�شهر اجلایة د�ل  3املس�شفى د�ل م�دلت اجلدید، غیكون ال�شغیل فهاذ 
مس�شفى الریف، اك�ن مس�شفى الریصاين ؤ�رفود رامه أ�شغال �اریة، 
اك�ن التوس�یع والرتممي د�ل الراش�یدیة، د�ل ورزازات ود�ل بومالن دادس 

  .2018ا�يل ��سالیو يف 
رس�ر د�ل تنغري ب  120 �ٓخرها املس�شفى ا�يل تتدوي �لیه د�ل

ملیون حصیح، كنت وا�دت ٔ�� الساكنة بيل اكن غیت�ىن فوا�د  160
 53ما فهيا �س ميل تن��یو  (le retard)شویة د�ل االوقت، اك�ن 
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ٔ�� ٔ��دمك وتنقولها فهاذ الق�ة  (retard)مس�شفى يف �ٓن وا�د، ٕاىل اكن 
س�شفى ا�يل غیكون د�ل الربملان، الشهر اجلاي غیبدا احلفري د�ل امل 

  .مس�شفى �امعي صغري
  .هاذ اليش ا�يل كنقول

  .شكرا

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

السؤال الثاين موضو�ه، دمع امجلعیات العام� يف جمال القصور اللكوي، 
واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 

  .لتقدمي السؤال

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

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

تعمل العدید من امجلعیات سواء �شلك م�ارش ٔ�و �ري م�ارش يف قضیة 
القصور اللكوي، وهاذي م�ذ س�نوات واح�ا ك�سائلمك الیوم، الس�ید 

نتظار ا�يل ك�سمیوها الحئة الوز�ر، مما س�ب يف التقلیص من الحئة �
  .الوف�ات، وسامهت كثريا هذه امجلعیات يف التخف�ف نو�ا ما �ىل وزار�مك

ك�سائلمك الیوم، الس�ید الوز�ر، حول حصی� معل هاذ امجلعیات، وما 
  مس�توى الت�ٔطري وا�مع واملراق�ة ا�يل كتقوم به وزار�مك لهاذ امجلعیات؟

  .شكرا

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

  :الص�ة وز�رالس�ید 
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 3هذا سؤال ا�يل �یحتاج نقاش ٔ�ن ف�ه �زاف، ولكن ما فهيا ب�ٔس يف 
  .دقائق �ادي حناولو

�هبنا لها  ،الس�ید املس�شار احملرتم ،ٔ�وال هاذ النقطة ا�يل ٔ�رشت لها
امجلعیات ا�يل  .�ت، كتابة �هبنا فهاذ النقطة �لضبطا�لس أ��ىل �لحسا

 35، 34ت��عاملو ف� خيص القصور اللكوي �ىل الصعید الوطين يه حوايل 
   .مجعیة

یكون ٔ�وال مركز �ىل وا�د دفرت �یفاش تیكون هاذ التعامل؟ ت 
ش�نو هام �ٔ شكون غی�ين املركز؟ االتحمالت، كتكون اتفاق�ات رشاكة، 

ورمغ  ؟40 ؟30 ؟ميكن تعطي الوزارة )kits(حشال من ا؟ املوارد ال�رشیة
هاذ اليش رمبا ن��اقشو فهاذ اليش اك�ن مشالك كثرية �دیدة وم�عددة، 

د�ل أ�م��، م�ال ال يف  2مايش لكهم ولكن بعض امجلعیات، نعطیك م�ال 

اجلنوب وال يف الوسط اك�ن مجعیات ا�يل ت��دا معنا فهاذ إالطار ومن بعد 
ابتداء  وتیقول � ٔ�ودي امجلعیة فالت � تیجي تیعط لیا العاملتت��س، 

  .من یوم االثنني ما �اد�ش یبقاو �س�تق�لوا هاذ املرىض ما عندهومش
ح�ا� فهنار يف یومني غند�رو، ا �شميك اح�ا تنكونو يف ورطة، ٔ�ن ما 

ولكن مايش لكهم، ولهذا تن�اولو جنمعومه يف ٕاطار ف�درالیة حبال ا�يل در� 
د�ل امجلعیات، ف�درالیة الشامل د�ل القصور  10الشامل ا�يل فهيا ف

  .اللكوي، حبال ا�يل دارت مؤسسة أ�مل فا�ار البیضاء، ٕاىل ٔ�خره
ف� خيص الت��ع واملراق�ة، اك�ن وا�د ا�لجنة يف مد�ریة املس�شف�ات 
 ا�يل ت��ع هاذ أ�مور هاذي، وا�يل كتعطي �لوز�ر واملدراء وا�د احلصی�

ٔ�شهر ا�يل تتكون خف�فة، ولكن لك س�نة �یكون وا�د النقاش حول  6لك 
  .ما قامت به امجلعیة واملشالك ا�يل تیع�شها املرىض

  .شكرا

  :رئ�س اجللسة الس�ید
  .شكرا الس�ید الوز�ر، اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم

  :الس�ید النعم م�ارة املس�شار
  .شكرا الس�ید الوز�ر

واع د�ل امجلعیات، اك�ن امجلعیات ا�يل ك�سري اك�ن جوج د�ل أ�ن
  .املراكز، واك�ن امجلعیات د�ل ٔ�صدقاء مرىض القصور اللكوي

ا�يل ت�سري املراكز، الس�ید الوز�ر، اك�ن اتفاق�ات �ل�س�بة �لجمعیات 
  معها، ولكن هاذ االتفاق�ات ٔ�ش�نو املشالك ا�يل تیوقعو فهيا؟

 (les kits)د�ل  1000 م�ال تد�روا معهم اتفاق�ة �ش تعطومه
د�ل املاء، و�لتايل �ادي  100، و (les kits) د�ل 900تیوصلهم 

  .ت��قى هذه النقطة أ�وىل 900و �100س�تعمل �ري 
�نیا، ف� خيص الرام�د ميل تیكونوا يف املس�شف�ات، �س�ت�الص 

ت د�ل الرام�د یمت يف املس�شفى ولكن امجلعیة ما ت�متش حتویل �ع�دا
  . املالیة �لجمعیة د�ل الرام�د، وهذا مشلك �بري

املشلك كذ� ا�يل واقع كذ� يف مجعیة ٔ�صدقاء مرىض القصور 
د�ل املبادرة  (INDH)1اللكوي، هاذ الناس ت�س�تافذوا من ا�مع د�ل 

الوطنیة �لتمنیة واملشاریع، ت�س�تافدوا ٔ�یضا حىت من يش دمع د�ل الوزارة 
ما اكی�ش حساب وراقب هلم، ما اكميش�یوش بعض امجلعیات، ولكن 

�الب�هتم �لمراكز ا�يل ت�سريها مجعیات ٔ�خرى �ش خيلصوا �ىل هاذ الناس، 
  . و�لتايل فني �متيش هاذ الفلوس هذه؟ هذا هو ا�يل ت��لكموا �ىل املراق�ة

يف ٕاقلمي خ�یفرة اك�ن مجعیة اهتمت �ىل ٔ�هنا تد�ر  اخلطر الك�ري م�ال
ی���ش، و�دد �بري د�ل الفلوس مشات يف هذه، م�ال يف مرىض ا�يل ما اك

 2مریض عندها  170اجلنوب اك�ن مجعیة م�ال يف العیون عندها 
د�ل أ�طباء يف ٕاطار االتفاق�ة، واكینة مجعیة ٔ�خرى  2دأ�طباء، ٔ�عطیتوها 

                                                 
1Initaitive Nationale pour le Dévéloppement Humain 
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  .دأ�طباء 2عطیهتا ا ،طب�ب 20عندها 
ب��مك ٔ�نمت وامجلعیات هو  هاذ النوع د�ل �دم اك�ل االتفاق�ات �رشوطها

ا�يل تی�يل �ىل ٔ�ن امجلعیات تتكون �اجزة عن ٔ�داء املهام د�لها، و�لتايل 
�ىل ٔ�نه ال املراق�ة وال ٔ�یضا تنف�ذ بنود االتفاق�ة مه ٔ�ساس�یني يف ٕاجناح 

  .العملیة لكها
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :الس�ید وز�ر الص�ة
ٔ�� مايش معك يف بعض التد�الت د�� يف هاذ، ٔ�نين تتقول يل ما 
اكی�ش هاذ ا�مع، ٕاىل عندك و�د ج�بوا، ما اكی�ش وزارة ا�يل تتعني 

  . الفلوس ليش مجعیة من هذه، ما �یناش
ا�يل ٔ�� قلت � یب��وا وال �ادي نب��و وال �ادي ی�ين نصف ونصف، 

 1000ا�يل ٔ�رشت هلم، ٔ�وال تتقول لیا تتعطي  (les kits)املوارد ال�رشیة و
وتتعطي يش �ا�ة �قصة، حصیح، ویين رشحت � �الش؟ ٔ�ن ٔ�� 
عندي مجعیة ٔ�خرى ا�يل اكن عندها املشالك ا�يل زادت بال ما تدوي معها 

تن�اولوا، یعين راه لكهم هللا  (les kits)الوزارة تتقول � صیفت لیا 
  .جيازهيم �خلري تید�روا وا�د العمل ج�ار، تن�اولوا نوازنو

ف� خيص الرام�د، ٔ�� نقولها � من هاذ املنرب، ما �اصش مجعیة من 
  .. د� تفكر ٔ�نه الفلوس الرام�د نبقاو ندوزمه �لجمعیة، وٕامنا �ادي �زیدوا

الرام�د املشالك د�لو هو �راسو حر�رة، تن�اولو حنلوها بعد �ري 
  .دو، ٕاىل بق�نا ندوزو فلوس الرام�د �لجمعیات �المة السا�ةبو�

ا�ٓن لك ما يف املوضوع ٔ�نه هاذ االتفاق�ات غیعرف �ٓش تید�ر، غنعرفو 
ٔ�شهر و�ام، واملراق�ة والت��ع، من �ري  6الوزارة �ٓش تد�ر، واك�ن حساب 

  .هاذ اليش راه ما �كون حىت �ا�ة ٔ�خرى، وٕاال �ادي حنلوا �ب الفوىض
  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثالث وموضو�ه ٕاجراءات وزار�مك لت�اوز ٕاشاكلیة 
طول املواعید اخلاصة ٕ�جراء العملیات اجلراح�ة، وهو سؤال مو�ه من 

  .طرف فریق العدا� والتمنیة، تفضلوا الس�ید املس�شار احملرتم

  :�ناملس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات،

�سائلمك الیوم، الس�ید وز�ر الص�ة احملرتم، حول أ�س�باب احلق�ق�ة 
لت�ٔخر مواعید العملیات اجلراح�ة، طرح�ا هذا السؤال يف فریق العدا� 

ید تصل لس�بعة ٔ�شهر، والتمنیة ٔ�ن عندو انعاكسات خطرية، بعض املواع 
مثانیة ٔ�شهر، عندو انعاكسات اج�عیة، عندو انعاكسات قميیة، عنده 

  انعاكسات س�یاس�یة، ٔ�ش�نو يه أ�س�باب؟
د�روها �ش ما یبقاش تٔ�ش�نو يه إالجراءات املس�تع�� ا�يل تنوون 

  ذ اخللل يف القطاع د�ل الص�ة العموم�ة؟اه
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .س�شار، اللكمة لمك الس�ید الوز�رشكرا الس�ید امل 

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

هاذ املشلك د�ل املواعید هو مشلك �ىل الصعید العاملي، والیين ٔ�� 
ما نقارن رايس مع ا�ول املتقدمة �دا، و�ادي نعطیك بعض أ�رقام، ف� 

  :خيص بالد� عندو س�ب�ني
د�ل املواعید، ٔ�� �اي �، هاذ الس�ب  الس�ب أ�ول هو التدبري

د�ل التدبري �اولنا ما ٔ�مكن ت��غیوا، ما بغیناش الس�ید جيي فعلیا 
�لمس�شفى �ش ��ذ مو�د، ولهذا ت��وضوا املشالك، قال يل، قلت �، 
الرشوة، ت��قاوا تن�اولوا ما ٔ�مكن، در� هذاك الرب�مج 

، هذا 2017د�ل ٔ��ریل ا�يل نعطیك  www.mawiidi.maديــــــــموع
مو�د ا�يل اختذت يف مجیع  500ملیون و 2ا�يل داز، حوايل ٔ�كرث من 

ملیون  2املس�شف�ات الصغرية وال الك�رية �ىل الصعید الوطين، مهنم 
ٔ�لف ا�يل  300ٔ�لف ا�يل �او �ر�لهيم �ذوا مو�د، وفهيم یاله  200و

صنا اح�ا، مايش اس�تعملوا هاذ الرب�مج �رب �نرتن�ت، هاذي مازال �ا
تنلوم املواطن، ال، هذا جمهود �اصنا ند�روه اح�ا ٔ�كرث و�شوفو املشالك 

  .ون�سطو املساطر ٔ�كرث
النقطة الثانیة، يه مشلك النقص احلاد يف املوارد ال�رشیة، مايش �ري 
د�ل اجلرا�ة، مايش، هذا مشلك �كو�ن، مشلك اكن قدمي، وحناولو 

مايش �م، يف املغرب اكنوا یاله مخسة  ا�هودات، ا�هودات ما كتطحش
د�ل اللكیات د�ل الطب، دا� امحلد � د�ل طن�ة كت�ىن، اك�ن �ادي 
عام قریب د�ل ٔ�اكد�ر، د�ل العیون، اك�ن الش�یخ �لیفة، اك�ن الش�یخ 

يف العامل �ىل حساب املنظمة  57زاید، هذا تدرجيیا، ٔ�ن اح�ا من ا�ول 
  .عند� وا�د النقص �اد يف املوارد ال�رشیةالعاملیة �لص�ة، ا�يل 

ولهذا راه مايش ما ند�روا والو، ٕاىل مااك�ش التكو�ن د�ل الطب�ب �ىل 
زید �لهيا وا�د العام كزيید  (généraliste)س�نني �ش �كون  8أ�قل 

من بعد �یقرا مخس س�نني �ش �كون  (concours)�ش یويل 
(spécialiste)  ام �ش  20 - 18ا راه خص دا� الطب�ب �ش تو�دو�
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  .�كون موجود، ولهذا راه �اص الوقت ميل كندویوا دا� راه بداو تدرجيیا
يف ما خيص املواعید، حصیح عند� اح�ا ٔ�كرث، والیين �ري �ش نعطیك 
يف ٔ�ورو�، یعين املعدل �ش �شوف الطب�ب د�ل العیون مثاين ٔ�شهر، 

�ة، ٔ�� كندوي �ىل املریض �لینا املس�تع�الت وٕاىل بغیت ختلص هذه �ا
  . ميل �مييش �ادي

�ش �شوف الطب�ب  (gynéco)ها هام عندي هنا�، م�ال يف فر�سا 
یوم، نعطیك م�ال يف تو�س �ش �شوف مریض ا�يل  68د�ل الوالدات 

یوم، هاذي بالد ا�يل  �62یكون ف�ح �ش �ري �شوف مرة ٔ�خرى الطب�ب 
س، �ش �شوفك طب�ب د�ل الراس خيص كندا د�ل الرا ف�قریبة لنا، 

  .د�ل أ��م، ٕاىل ٔ�خره 103
هاذ لكيش ك�شيك، حىت اح�ا كن�اولوا ما ٔ�مكن یعين �سهلو 

شاء هللا مع املدة، مع مو�دي، مع التكو�ن د�ل أ�طباء يف  امل�ٔموریة، وٕان
  .املغرب واملمرضات واملمرضني ٕان شاء هللا �كون �ري

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .را، تفضلوا الس�ید املس�شارشك

  :عبد العيل �ايم ا��ن الس�یداملس�شار 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

يف الواقع اح�ا كنتقامسوا معمك وا�د اجلزء من ال�شخیص، ولكن اكینة 
 �10دد املنخرطني الیوم ٔ�كرث من "الرام�د"ٕاشاكلیات ٔ�خرى، حصیح هاذ 

، ما عند�ش 454ن مالیني، ٕاىل �ذینا �ري اجلهة د�ل الر�ط ملیو
املس�شف�ات اجلامعیة واملر�بات اجلراح�ة الاكف�ة الس�تق�ال �دد د�ل 
الناس، لكن اك�ن مشلك، ٕاىل در� مقار�ت مع بعض ا�ول �اصنا منش�یو 

د�ل  10ا�يل �یبدوا مع   (les blocs)يف املقارنة حىت ا�هنایة، ما اكی�ش 
ل الصباح وك�سد حىت د� 6، ا�ول كتبدا مع 2الصباح وك�سدوا مع 

ك�سيل العملیات اجلراح�ة د�لها، لكن �ش �كون طب�ب جراح مس�تعد 
  . �ش یقوم هباذ العملیة �اصو حتفزيات، نتلكمو �لك رصا�ة

حنن نقرتح �لیمك، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه تد�لوا عنرص التحفزيات �ش 
ٔ�رقام �ىل  املردودیة �رتفع، ٔ�ن اجلرا�ني املغاربة، �ملناس�بة ما عند�ش

حشال �دد اجلرا�ني وحشال �دد العملیات اجلراح�ة ا�يل �یقوم هبا يف الیوم، 
ٕاىل �دود السا�ة ما اكی�ش ٔ�رقام، �ري �ش نعرفو جحم اخلصاص ا�يل هو 
موجود، ٔ�ن هاذ اليش ٕاىل ما �لجناهش عندو انعاكسات مايش فقط �ىل 

  . اجلانب الطيب
س�شار�ن معا� ا�يل هو اليس �يل اح�ا �ري أ�س�بوع املايض، ٔ��د امل 

العرسي، أ�خت د�لو توفت �س�ب ت�ٔخر يف املو�د، مشات بتوصیة من 
املس�شفى إالقلميي د�ل �و�ت، �ا� مس�تع�� �اصها تد�ل �لمركز 

د�ل الصباح، واكن  3د�ل العش�یة حىت  3اجلامعي د�ل فاس، بقات من 

يل اكن من املمكن إالنقاذ د�لها، املصري د�لها هو الوفاة، يف الوق�تة ا�
  .س�نة 54فالعمر د�لها 

هاذ إالشاكلیات ا�يل يه مرتبطة، اك�ن التقر�ر د�ل البنك ا�ويل 
ك�شري �ل�لل ا�يل موجود يف العالقة ما بني �دد أ�رسة وما بني �دد 
الساكنة، اك�ن مشلك �بري، اك�ن هاذ اليش �نعاكسات د�لو سامها 

�یؤدیوا رسوم �ري رمسیة،  %52ٔ�و  %50البنك ا�ويل هو التقر�ر د�ل 
ما معىن رسوم �ري رمسیة؟ معناها الرشوة، الس�ید الوز�ر، �ش �رسعوا 

  .املواعید د�ل الناس د�هلم
اك�ن انعاكسات س�یاس�یة، وهو ٔ�ن املواطنني ما �یبقاوش ی��قوا يف 

يل يه من حقهم ما احلكومات د�هلم، ٔ�نه �یعتقدوا ب�ٔن اخلدمة العموم�ة ا�
 . بقا�ش كت�ٔدهيا كام ی��غي

�الش كنقولو هاذ اليش؟ �ش نقرتحو �لیمك، الس�ید الوز�ر، اح�ا �ارفني 
اكینة جمهودات بذلتوها يف الوالیة السابقة واك�ن ٔ�مل �ش �زیدو تبذلوا، 
و�ارفني بيل اكینة ٔ�مور ا�يل يه ٕاسرتاتیجیة �اصها وقت، لكن اكینة ٔ�ش�یاء 

س�تع��، املس�شف�ات إالقلميیة حبال املس�شفى إالقلميي د�ل ا�يل يه م 
س�یدي سل�ن ٔ�و ال املس�شفى إالقلميي د�ل امخل�سات ٕاىل ما جتهز 
بتجهزيات ا�يل يه �دیثة �یويل �س�ب حىت هو فوا�د النوع من 

  .�كتظاظ �ىل مس�توى املس�شفى اجلامعي د�ل الر�ط
ید الوز�ر، حنفزو اجلرا�ني املغاربة، هنمتو �ملس�شف�ات إالقلميیة، الس� 

�اصهم یبداو  (les blocs opératoires) نوسعو السا�ات د�ل العمل،
  .د�ل ا�لیل 8 د�ل صباح و�سدو حىت ل 6مع  ا�ش�تغلو 

  .شكرا لمك

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

س�ید كام ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت د�لمك، �شكرمك ال 
  .الوز�ر �ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه ٕاىل الس�یدة الوز�رة، وز�رة أ�رسة والتضامن 
واملساواة والتمنیة �ج�عیة، وموضو�ه اس�تف�ال الفقر وضعف 

  . الس�یاسات �ج�عیة ٕازاء الفقراء
عارصة، تفضل اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� وامل

  .الس�ید املس�شار احملرتم

  :العريب احملريش الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

  السادة والس�یدات الوز�رات،
  الس�یدات والسادة الربملانیني،

الس�یدة الوز�رة، ما يه أ�س�باب الاكم�ة وراء اس�تف�ال الفقر يف 
لس�یاسات املغرب؟ وما يه التدابري وإالجراءات احلكوم�ة الكف�� بتقومي ا
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�ج�عیة وجعلها ٔ�كرث اس�هتدافا �لفقراء، �اصة ذوي �ح�یا�ات اخلاصة 
  مهنم؟

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
شكرا الس�ید املس�شار، تفضلوا الس�یدة الوز�رة، و�رحب �مك مرة 

  .ٔ�خرى

وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة  احلقاويالس�یدة �س�مية 
  :إالج�عیة

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

طبعا هناك ٔ�س�باب م�عددة لوجود الفقر والهشاشة يف املغرب، ولقد مت 
ٕاطالق مجمو�ة من الربامج وٕا�داث مجمو�ة من الصنادیق، وكذ� انطلق 

  .ورش جتربة ٕان شاء هللا �حجة لالس�هتداف

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

  :العريب احملريش یدالس� املس�شار 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

اكنت ال�س�بة د�ل الفقر  2011حىت ل  2001الس�یدة الوز�رة، من 
 ،ل�ٓن 2011، من 0.28ل  2011ل  2001وختفضات من  2والهشاشة 

ٔ�لف یعين ا�يل  300مالیني و 5بغیت نقول � عند� االس�یدة الوز�رة، 
ك اليش ا�يل تتصوري من الناح�ة الوضع د�هلم اكريث، فقراء، ٔ�كرث من ذا

  .د�ل الفقر والهشاشة ا�يل واص� هاذ الناس
تیقول  2016التقر�ر الصادر عن البنك ا�ويل، الس�یدة الوز�رة، يف 

، 2016ب�ٔنه ما اكی�ش ٕاجراءات حق�قة ووقائیة حملاربة الفساد، هذا يف 
ملیون  150 التقر�ر د�ل البنك ا�ويل كذ� تیقول، الس�یدة الوز�رة، ب�ٔن

دوالر تعاطت لمك من ٔ��ل املسامهة فهاذ اليش د�ل حماربة الفقر 
مؤرش د�ل التمنیة ال�رشیة فاملغرب، م�س�یني اح�ا مع  126والهشاشة، 

  .مايل ومع مجمو�ة د�ل ا�ول، �دث وال حرج
من الفقراء تیع�شوا يف العامل القروي، الس�یدة  %80الس�یدة الوز�رة، 

ن ذاك املبالغ ا�يل عندمك فالصندوق د�ل ال�سك ا�يل م 2.2الوز�رة، 
من  2.2رصف�وها فالس�نة فهاذ احلكومة السابقة، وهاذ الرصف د�ل هاذ 

  .ويف مجمو�ة د�ل القضا�" رام�د"ويف " ت�سري"الصندوق د�ل ال�سك يف 
الس�یدة الوز�رة، ٔ�� بغیت نعطیمك �االت �شوفومه وتطلعوا �لهيم، 

ید وز�ر الص�ة ولكن مىش، شويف معا� الس�یدة الوز�رة هذا ومعا� الس� 
د�ل املعاقني  7، را�ل فق�ه عندو "موالي عبد السالم �ن مش�ش"

  " رام�د"د�ل أ�والد لكهم معاقني، ما عندمهش البطاقة د�ل  7فا�ار، 
 

ها احلا� د�هلم، أ�والد لكهم تیالكوا الرتاب، ٔ�والد املنطقة وا�متع 
ين واملنتخبني هام ا�يل تیعینوا هاذ الناس، احلكومة واملسؤولني �ایبني املد

متاما، ال وجود هلم، وهاذو هام احلاالت احلق�قني ا�يل �اص احلكومة 
تتد�ل فهيم وا�يل �اص الوزارة د�لمك تعىن هبم وا�يل �اص الوزارة د�لمك 

هاذ املنطقة تطرق أ�بواب د�هلم، ولكن هاذ الناس ميل تنلقاو �االت ف 
و�االت كثرية يف م�اطق م�عددة ونلقاوا الغیاب د�لمك، تنقولوا ٔ�ودي رمبا 

  ..هاذ احلكومة وال هاذ الوزارة عندها هاذ الف�ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم، اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة

  :عیةالس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة إالج�
  الس�ید املس�شار احملرتم،

ٔ�وال ٔ�شكر � هذه الغرية �ىل ف�ات واسعة من ا�متع اليت جتد نفسها 
يف وضعیة صعبة، ٔ�نت ج�تهيا �صور، اح�ا تنعاینوها يف الواقع د�لها، يف 
البیوت د�لها، يف ا�واو�ر د�لها، وعند� م�ادیب ا�يل تنصیفطهم یطلعوا 

نا اخلرب ب�ٔن هناك �االت م�ل احلا� ا�يل ٔ�رشت �ىل احلاالت عندما یبلغ 
د�ل أ�طفال  7لها، وطبعا ال حيق وال ميكن ٔ�ن �كون هناك ٔ�رسة فهيا 

  .الرام�د�ل معاقني وما عندهاش البطاقة د
اح�ا غنتحراو و�ادي منش�یو و�ادي �شوفو ٔ�ش�نو هو إالشاكل 

  . احلق�قي
و� املغربیة ابتداء من املبادرة وٕاال ال ميكن ٔ�ن ننكر اجلهود اليت بذ�هتا ا�

الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، كام ٔ�ن أ�رقام احلق�ق�ة ممكن ��ذها من املصدر 
د�لها، ٔ�� نقول � ب�ٔن صندوق ال�سك �ج�عي ا�ي ٔ��دث من ٔ��ل 
مجمو�ة من �ع�دات اليت ترصف لف�ات يف وضعیة صعبة، مهنم 

ملیون لفائدة  115رصف�ا  2016 أ�ش�اص ا�يل يف وضعیة ٕا�اقة، يف
  .أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة بو�د�هتم

 ،د امللیون د�ل املواطنني 9ما �زید �ىل  وكام ٔ�ن الرام�د اس�تفادوا م�
 4" ت�سري" ٔ�رسة، 524000امللیون، ملیون حمفظة بلغت  10تقریبا 

امللیون يف س�نة وا�دة، دمع أ�رامل، ونبغي نصحح �لس�ید الرئ�س د�ل 
ریق د�لمك ميل مت الرد �ىل الرب�مج احلكويم قال ما عندوش �مل ب�ٔن الف

ٔ�رم� اس�تفادت من ا�مع، مبا  66000هناك ٔ�رم� ت�س�تافد، تنقول ب�ٔن 
  .طفل ی�مي اس�تفاد من هذا ا�مع 117000یعين ٔ�ن 

عرف�ش واش يف احملیط د�لمك والب��ة �ج�عي ا�يل تتع�شوا أ�� ما 
امل؟ وال ما قدرتوش تتوصلوا ملثل هذه احلاالت؟ ولكن فهيا ما فهياش ٔ�ر 

  .هذه يه أ�رقام احلق�ق�ة وا�يل عند� موثوق هبا
امرٔ�ة مطلقة من صندوق  6451مث ٕان املطلقات كام تعلمون اس�تفادت 

  . التاكفل العائيل
ٔ�ما الر�ایة �ج�عیة ا�يل �ات يف السؤال د�لمك، ورمبا تت�دثون عن 
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عیة، نبغي �رجع �لحامیة �ج�عیة، �اصين نقول لمك ب�ٔننا امحلایة �ج�
ا�ي ی�سخ  65.15ؤ�ن قانون  ،مؤسسة �لر�ایة �ج�عیة 1500ٔ�هلنا 

املتعلق بف�ح وتدبري مؤسسات الر�ایة �ج�عیة راه بني  14.05القانون 
ٔ�ید�مك، يف ید�مك �ش تصادقوا �لیه ویدوز وحيسن الوضعیة د�ل الر�ایة 

ج�عیة من �الل مؤسسات الر�ایة �ج�عیة ا�يل كت�ٔوي املس�نني، �
ٔ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة، �ساء يف وضعیة صعبة، و�ريمه من الف�ات يف 
وضعیة فقر وهشاشة، ب�ٔید�مك ٔ�نمت تصادقوا �ىل القانون ویتحسن الوضع، 
 وبید�مك ما تصادقوش �ىل القانون، �یفام ما صادق�وش �ىل بعض القوانني

  .ویتوقف �ال ومسار ال�رشیع لصاحل ف�ات واسعة من ا�متع املغريب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

ونواصل مع السؤال أ�ول املو�ه �لس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين، 
  .وموضو�ه ارتفاع �س�بة بطا� الش�باب

لتقدمي  اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة
  .السؤال

  :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات،
  الس�ید الوز�ر،

ٔ�ثب�ت الربامج احلكوم�ة املعمتدة �ىل مس�توى قطاع ال�شغیل حمدود�هتا 
  . وقصورها يف تقلیص معدل البطا�، �اصة يف صفوف الش�باب

املعطیات، الس�ید الوز�ر، �سائلمك حول جنا�ة الس�یاسات ٔ�مام هذه 
العموم�ة املتبعة لتوفري فرص الشغل والتقلیص من �س�بة البطا� يف صفوف 

  ؟الش�باب

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

  :وإالدماج املهين الشغلوز�ر  ،الس�ید محمد ی�مي
  .ي طرحمتوهشكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل السؤال ا�

ٔ�وال، البد ٔ�ن نقر مجیعا ب�ٔن البطا� الیوم يه ظاهرة ب��ویة يف جممتعنا، 
كام ٔ�هنا ظاهرة تعاين مهنا �دد من البالد املتقدمة �س�ب الر�ود �ق�صادي 
ا�ي عرف�ه اق�صاد�هتا، وملا تنقول ظاهرة ب��ویة مايش ولیدة د�ل س�نة 

س�نوات، وٕامنا يه مرتبطة  5ال د�ل د�ل التدبري وال س�ن�ني د�ل تدبري و
مبجمو�ة من �خ�یارات ا�يل در� من �س�تقالل ٕاىل الیوم، واح�ا الیوم 
�دامني كرناجعو فهاذ املقار�ت �ش ند�رو مقار�ت حق�ق�ة فعلیة ا�يل 
�متكن من ال�شغیل الكرمي ومن ال�شغیل املدمج �لمواطنني ا�يل �یعانیو من 

  .هذه ا�ٓفة
ال ف� یتعلق ببعض املعطیات إالحصائیات د�ل املندوبیة بطبیعة احل

 2016و 2015كتبني ٔ�نه رمغ ذ� وقع وا�د الرتاجع �ملقارنة ما بني س�يت 
وقع وا�د الرتاجع، ما كنقولوش ب�ٔن هاذ الرتاجع اكيف، اح�ا يف الرب�مج 

غلو و�ادي �ش�ت 8.5احلكويم كام تعلمون  نطمح ٕاىل ٔ�نه نزنلوا البطا� ٕاىل 
ٕان شاء هللا �ش نوصلو لهاذ التخف�ض، بل نطمع ٕاىل ما هو ٔ�كرث من 
ذ�، �اصة ؤ�نه املوضوع د�ل ال�شغیل كام تعمل، الس�ید املس�شار 
احملرتم، هو مس�ٔ� مايش مرتبطة فقط �لربامج إالرادیة، فالربامج إالرادیة 

ة، ولكن �مة واحلكومة �اكفة �ىل وا�د ا�مو�ة د�ل الربامج إالرادی
ال�شغیل مرتبط بوا�د ا�منو مس�تدام وبوا�د ا�منو ا�يل �یوصل لوا�د 
ا�ر�ة، وغنقول � ب�ٔنه احلكومة والرب�مج احلكويم ٕان شاء هللا �ادي 
�ش�تغلو �ش خنلقو وا�د ال�س�بة د�ل ا�منو ا�يل ما غیبقاش واكن، ��سعاو 

عرف �ق�صاد �ش ما �رتبطش ا�منو �لتطورات املناخ�ة، ٔ�نه كام كت
الوطين لٔ�سف الشدید، وهاذ طلع هود ف� یتعلق �ل�سب د�ل البطا� 
مرتبطة ببعض العوامل أ�خرى املرتبطة ب�ٔن ال�شغیل د�لنا مرتبط �لقطاع 

  .الفال�
اك�ن س�یاسة �ش �ركزو �ىل القطا�ات وند�رو وا�د التحول  ،ولهذا

نة الربامج إالرادیة ا�يل دارت ب��وي يف ال�س�یج د�لنا، بطبیعة احلال اكی 
احلكومة وكتد�رها، و�ادي �راجعوها �ش نطورو ال�س�بة د�ل إالدماج 
د�ل الش�باب، وهذا ٔ��د املهام د�ل الوزارة ا�يل والت مسیهتا إالدماج 

  .د�ل الش�باب، إالدماج د�هلم املهين مايش وزارة ال�شغیل

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .مة لمك الس�ید املس�شارشكرا الس�ید الوز�ر، اللك

  :�ادل الربااكت الس�یداملس�شار 
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك

فاحلق�قة هذا ف�ٔل �ري ٔ�نك ا�رتف�وا لنا �لفشل د�لمك يف تقلیص معدل 
  .البطا� يف احلكومة السابقة

الس�ید الوز�ر، اح�ا تنطلبو م�مك ما بغیناش �س�مترو يف نفس 
  . �ة د�ل نفس احلكومةالس�یاسات العموم 

عرف�و ب�ٔن احلكومة السابقة يف الرب�مج احلكويم د�لها االس�ید الوز�ر، 
، ويف هنایة وال�هتا احلكوم�ة، %8ٔ�هنا ٔ�قرت ٔ�هنا س�تقلص �س�بة البطا� ٕاىل 
، ؤ�نت الس�ید الوز�ر يف %9.6الس�ید الوز�ر، ارتفعت البطا� ٕاىل 

  .%8.5دي تقلصوا البطا� ٕاىل الرب�مج احلكويم اجلدید تتقول لنا �ا
الس�ید الوز�ر، اس�مترار الس�یاسات احلكوم�ة، �س�مترار د�ل �ٓش �ٓ 
الس�ید الوز�ر؟ �س�مترار د�ل ارتفاع البطا�؟ �س�مترار د�ل ارتفاع 
�س�بة البطا� د�ل الش�باب؟ �س�مترار د�ل اس�تف�ال اجلرمية؟ اس�تف�ال 

  �دم فرص الشغل؟
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خيلیك، نطلب م�ك ٔ�نك حترك هاذ القطاع وحتر�وا الس�ید الوز�ر، هللا 
جبدیة، الس�ید الوز�ر، راه الش�باب د�لنا تیقرا فاللكیات مف�و�ني 
وت��خرجو �ام مورا �ام، راه حجافل د�ل الطلبة، الس�ید الوز�ر، فني هو 
سوق الشغل؟ راه �اصمك توفرو هلم سوق الشغل فني خيدمو، الس�ید 

  . س�ید الوز�ر، ما عندهومش فني خيدموالوز�ر، الطلبة د�لنا، ال 
الس�ید الوز�ر، وعرف�و ب�ٔن عند� مرشوع خضم يف طن�ة ا�يل �ادي 

ٔ�لف م�صب شغل د�ل العمل، اح�ا دا� جمرب�ن ٔ�ن الید  �100لكف لنا 
العام� �س�توردوها، الس�ید الوز�ر، من اخلارج، راه �اص �كون موازاة 

ووزارة ال�شغیل، ٔ�ن الناس �اصهم و�كون وا�د العمل بني وزارة التعلمي 
 .یتكونوا الطلبة، الس�ید الوز�ر، �ش یوجلوا العامل د�ل الشغل

الس�ید الوز�ر، �اص يف العامل القروي الناس راه تیقریو والدمه راه ما 
عندمهش مصاریف �ش یقریو والدمه، الس�ید الوز�ر، راه تیقریومه �ىل 

وخيدموا، فاش یوصلوا ٔ�هنم  ٔ�ساس ٔ�هنم خيدموا یوصلوا و��ذو دبلوم
، الس�ید الوز�ر، ما )master( او ذد�هلم وال تیا� (la licence)تیا�دو 

  تی�دموش ٔ�ش �ادي ید�روا هاذ الناس هاذو؟
اك�ن  ،راه اك�ن �ح�قان �ج�عي ،راه خصهم خيرجوا �لشارع

ٕارضا�ت اك�ن مشالك الس�ید الوز�ر، �� نطلب م�مك الس�ید الوز�ر 
النظر ؤ��مك جتهتدوا يف هاذ العمل د�لمك وتو�دو وا�د فرص الشغل ٕا�ادة 

 .�لش�باب وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار، التعق�ب لمك الس�ید الوز�ر احملرتم

  :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
الس�ید لو اكنت احلكومة قد فشلت لصوت ضدها وملا رجعت من 

 احلكويم مما یبني ب�ٔن ا�متع قدم ٕا�ابة واحضة وفهم ب�ٔن �دید ٕاىل التدبري
  .احلكومة اش�تغلت معاه وا� ما دارش املعجزات ولكن واثق �حلمك

القضیة من الغریب يف أ�مر الس�ید املس�شار احملرتم ٔ�ننا تنلقاو ٔ�ح�ا� 
بعض املالحظني ٔ�و بعض املنتقد�ن یفشلون يف تدبري مقاو� �اصة هلم 

ویصدرون ٔ�حاكما یعين مطاطة �ىل �سرتاتیجیات د�ل ویتلكمون 
احلكومة ا�يل يه هاذ ال�شغیل كام قلت � هو مايش مس�ٔ� د�ل س�نة 
وال د�ل س�ن�ني، وٕامنا مس�ٔ� د�ل س�یاسات معوم�ة مرتامكة ومرتبط كام 

  .قلت �
ٔ�� مايش وزارة ال�شغیل ٔ�� وزارة إالدماج املهين، ال�شغیل هو مس�ٔ� 

لهذا احلكومة الیوم وضعت ٕاسرتاتیجیة یعين د�ل ال�شغیل و�ادي  ،ٔ�فق�ة
ؤ�� م��ٔكد ٔ�نه �لس�یاسات القطاعیة  ،�ش�تغل فهيا مجیع القطا�ات

و�سرتاتیجیات القطاعیة ا�يل يه �ام� لعدد من فرص الشغل ٔ�عتقد 
ب�ٔننا �ادي جنحوا ٕان شاء هللا يف هذا املرشوع حنن م��ٔكدون و�ادي �زلوا 

ح�ا �ري بغینا �كونو م�واضعني ولكن ٕان شاء هللا �ادي  �8.5 لالبطا

  .نوصلو �لهدف

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

وق�ل �نتقال ٕاىل سؤال �ين ٔ�رید ٔ�ن ٔ�تو�ه �ربمك الس�ید الوز�ر �لطبقة 
  .الشغی� �هتنئة �ىل عیدها العاملي ا�يل اكن یوم ٔ�مس فاحت ماي

�ه مصري �اميل الشهادات العلیا واللكمة ٔ��د السؤال الثاين موضو 
السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي 

  .تفضلوا الس�یدة املس�شارة. السؤال

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدتني الوز�رتني،

  السادة الوزراء احملرتمون،
�سائلمك ما يه س�یاسة احلكومة  ،�ر ال�شغیلالس�ید وز ،يف احلق�قة

  .لتدبري ملف �اميل الشهادات؟ وشكرا

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

  :الشغل وإالدماج املهين وز�رالس�ید 
واش نعاود نقول ب�ٔنين مايش وز�ر د�ل ال�شغیل، املرسوم د�يل ف�ه 

یل قضیة ٔ�فق�ة ال �رتبط بوز�ر وز�ر الشغل وإالدماج املهين، ال�شغ 
ال�شغیل ولهذا حىت ٔ�ٕالخوان یىل بغاو حيتجوا ما جيیوش �لعنوان اخلط�ٔ، 

  .�ش �كونو واحضني
ف� یتعلق �لسؤال د�لمك الس�یدة املس�شارة احملرتمة، احلكومة تويل 
قضیة �شغیل الش�باب والس�� �اميل الشهادات عنایة �اصة، بطبیعة 

قضیة أ�وىل وهو دمع التمنیة �ق�صادیة ٔ�نه ال�شغیل احلال كام ٔ�رشت ال 
هو مس�ٔ� د�ل ا�منو، ٕاىل ما در�ش وا�د ال�س�بة د�ل ا�منو م�تظمة راه ما 
غت�لقش ولهذا ففرز یعين �لق فرص حق�ق�ة د�ل ال�شغیل تیجي من 
�الل العمل التمنوي ومن �الل كام قلت �سرتاتیجیات القطاعیة ا�يل 

ا احلكومة، بطبیعة احلال اك�ن ما �سمى �لربامج إالرادیة د�ل ت�ش�تغل �لهي
ال�شغیل عند� وا�د ا�مو�ة د�ل الربامج يل دارت وهاذ الربامج یعين 

  .س�ن��ت ما هو صاحل فهيا وس�نعید مراجعة ما حيتج ٕاىل تطو�ر
و�ملناس�بة �ادي نعطیو أ�ولویة �لش�باب و�ادي منش�یو �لجهات 

  .�اميل الشهادات و�ادي منش�یو لغري
ف� یتعلق بطبیعة احلال �ش نعطیو وا�د الرمق یعين ف� یتعلق �لقطاع 
العمويم یعين أ�خ الكرمي ق�ی� �لكم �ىل ٔ�ش�نو دارت احلكومة ٔ�ذ�ره ب�ٔنه 

م�صب شغل وهو ما  114000يف عهد احلكومة السابقة مث اس�ت�داث 
ىن ٔ�ن احلكومة دارت وا�د یعادل احلصی� د�ل احلكوم�ني املتتالیتني مبع
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اجلهد �بري وخص احلكومة �س�متر يف ا�ال د�ل �لق م�اصب الشغل 
 .اخلاصة �لوظیفة العموم�ة

 ٔ�ما ف� یتعلق �لربامج إالرادیة، ٔ�رشت ٕاىل ٔ�نه عند� وا�د
د�ل احملاور اليت  إالسرتاتیجیة وطنیة �ل�شغیل، هاذ إالسرتاتیجیة فهيا �زاف

غند�رو وا�د اجلهاز،  التفصیل فهيا، ولكن ٔ�مه يشء ٔ�ننایضیق ا�ال عن 
وا�د ا�لجنة وطنیة مكونة من القطا�ات احلكوم�ة اليت س�ن��ع من  غند�رو

ا�يل كتقوم به  - بطبیعة احلال  –�اللها هذه إالجراءات، مث اك�ن العمل 
الواك� الوطنیة ٕالنعاش ال�شغیل والكفاءات، ا�يل يه كت�اول تقرب ما بني 

  .سوق د�ل الشغل وما بني الطلب د�ل الشغلال 
�ٓخر نقطة بغیت �شري �هيا ٔ�� يف أ�س�بوع أ��ري اكن عندي وا�د 
الفرصة �ش منيش لوا�د ا�مو�ة د�ل اجلامعات ا�يل اكنت دا�رة ٔ�بواب 

 (le profil)مف�و�ة، ت�ٔكدي ٔ�نه اجلامعة الیوم كتد�ر وا�د العمل لتقریب 
الطلبات، وفوج�ت يف حق�قة أ�مر يف اجلامعة د�ل ما �سمى �لتكو�ن من 

سطات ب�ٔن من ٔ�كرب الشعب ا�يل وقع فهيا إالدماج يه الشعبة د�ل 
احلقوق، ملا والوا الناس د�ل احلقوق �یقلبوا �ىل اخلصاص و�یدروا 

اك�ن هناك وا�د العمل �بري ا�يل ميكن  �كوینات مالمئة لسوق الشغل، ٕاذن
  .یتدار يف هاذ ا�ال

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر، اللكمة لمك، الس�یدة املس�شارة، يف �دود 

  .دق�ق�ني

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يش �ا�ة ا�يل ما معنیاش �هيا، ولكن غن�اوب �ىل  ٔ�� ما غن�او�يش
  .الس�ید الوز�ر ،ما یيل

 �مس الطبقة العام� ٔ��مك ٔ�صبحمت وز�را �ل�شغیل، بعدما بعدا ٔ�هنئمك
كنمت اكتبا �اما لنقابة، وهذا خفر �لنقابني، مث كذ� ٔ�قول لمك مبا ٔ�ن هذا 
املسار ا�ي ت��عمتوه یفرض �لیمك ٔ�كرث من �ريمك من الوزراء ٔ�ن �كونوا 
 مدافعني �ىل ال�شغیل، ٔ�ن ال �منیة وال جممتع مس�تقر بدون ال�شغیل،

ال�شغیل فشلت احلكومة السابقة ف�ه ٔ�ن املعدالت وال�سب يه اليت تؤكد 
هل هناك فشل ٔ�و جناح، رمبا جنحت يف ٔ�ش�یاء ولكن يف ال�شغیل مل 

  .�س�تطع
ٔ�لف م�صب، ولكن حشال من  114تقولون، الس�ید الوز�ر، ب�ٔ�مك 

م�صب فقد�ه؟ راه ��ٓالف وحشال من مؤسسة �سدات؟ وحشال د�ل 
د�ل ال�شغیل؟ مث اك�ن القطاع �ري املهیلك، مث اك�ن م�ال  �هنیارات
د�ل  14ٕاطار �ربوي �لقطاع اخلاص حشال شغلتوا ف�ه؟  10000و�ذرمت 

الناس، فني هام د� الناس یطالبون �لوظیفة العموم�ة، ملاذا؟ ٔ�ن ل�س 
هناك ثقة يف القطاع اخلاص ٕاطالقا، الس�ید الوز�ر، ما اكی�ش ثقة ٕا يف 

اخلاص ٕاطالقا، املغريب بطبیعته حيب �س�تقرار، و�س�تقرار ما  القطاع
اكی�ش يف القطاع اخلاص، اك�ن املناو�، شكون ا�يل �یق يف املناو�؟ ما 

ال ميكن ٔ�ن نثق يف املناو�، الناس �السني " ج�ل عوام"حيدث ا�ٓن يف 
معتصمني ما اكی�ش ا�يل �هيرض معهم، وهاذو یطالبون �لتطب�ب، واش 

  اكی�يش وا�د ما یق�لش �كون طب الشغل �دامه؟
مث كذ� مباذا یطالبون كذ� يف التدبري املفوض، ال�ساء العامالت يف 

درمه،  600قطاع التعلمي يف النظافة، رامه يف مر�رت ورامه يف مك�اس ب 
تیقول لیك تت�دم �ري ساعتني، ومبا " SMIG"2وم�ني تنقولو �هيم فني هو 

وهام ك�شدوها من الثام�ة صبا�ا حىت �لسادسة  ،تنئ�نه كت�دم �ري ساع 
  .لعش�یةاد�ل 

ٕاذن من س��ق يف القطاع اخلاص، الس�ید وز�ر ال�شغیل، مع 
ا�رتامايت؟ اللك ا�ٓن یطالب هبذا ال�شغیل دا�ل الوظیفة العموم�ة ٔ�ن 
ل�ست هناك الثقة يف القطاع اخلاص، واخلطري، الس�ید وز�ر ال�شغیل، 

 �20س احلكومة یقول ب�ٔن ما �یعرفش اكع موالني حمرضيه عندما �سمع رئ 
  .یولیوز، وهاذي ما اكی�ش يش مغريب ا�يل ما �یعرفش هاذ املشلك

ٕاذن اك�ن يش �ا�ة يش مسا�ة بني احلكومة وبني ا�متع املغريب فهيا 
فرا�ات وفهيا بیاضات، جيب ٔ�ن متٔ� �حلق يف ال�شغیل وكذ� ربط 

كنعرف�ٓ الس�ید الوز�ر مبا ٔ�ن التعلمي هو مهنار ما  التعلمي �سوق ال�شغیل، ٔ��
ميكن ی��ج ٕاال العطا�، ولكن امسحوا لنا جيب �ىل احلكومة ٔ�ن هتمت �لتعلمي 

  .وال�شغیل

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثالث دامئا يف قطاع ال�شغیل وموضو�ه ارتفاع 
بطا�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك دامئا �س�بة ال 

  .لطرح سؤا�، تفضلوا الس�ید املس�شار

  :امحد شد الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات الوز�رات، السادة الوزراء،
  ،ٔ�خوايت املس�شارات، ٕاخواين املس�شار�ن

  . هللا ٕان شاءٔ�وال، الس�ید الوز�ر �متىن � التوف�ق يف املهمة 
مما الشك ف�ه ٔ�ن معض� البطا� ٔ�صبحت تتفامق س�نة بعد س�نة حبیث 

خشص یدقون �ب الشغل  �650000شري بعض التقار�ر ٕاىل ٔ�ن حوايل 
يف لك القطا�ات العامة واخلاصة  250000لك س�نة، ب�� ال �ش�تغل سوى 

ر تبقى �اط� لك س�نة، أ�م 400000واملهیلكة و�ري املهیلكة مما یعين ٔ�ن 

                                                 
2Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti  
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  .ا�ي �س�توجب معاجلته �لك حزم
ومن هذا املنطلق، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري املت�ذة من 

  طرف احلكومة ملوا�ة معض� البطا� اليت تتفامق لك س�نة؟
  وما هو تصورمك �لهنوض بقطاع الشغل لی�ىش وسوق العمل؟ 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .لوز�راللكمة لمك الس�ید ا

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  الس�ید املس�شار احملرتم،

یعين ٔ�شكرك �ىل طرح هذا السؤال ا�ي یلتقي مع أ�س�ئ� ا�يل 
  ..طرحوها إالخوان املس�شار�ن السابقني، ولكن بغیت نعاود نؤكد �ىل ٔ�نه

ٔ�� س�ٔعقب �لهيا ولكهنا ذهبت، یعين قل لكمتك  ،الس�یدة املس�شارة
  .هاذي حىت يه طریقة يف احلوار ما بني احلكومة واميش،

ف�ال�س�بة �ل�شغیل يف العامل لكو يف الكون اكمل ٔ�مه مشغل وهو املقاو� 
مايش القطاع العام، القطاع العام عندو دور يف ال�شغیل لك ما دامت 
اخلدمات العموم�ة يف جمال الص�ة، يف جمال التعلمي، ويف �ريها من ا�االت 

دمات العموم�ة فهيا قصور، ف�یبقى الس�یاسات د�ل احلكومة اخلاصة �خل
وس��قى س�یاسات احلكومة تت�ه ٕاىل یعين �لق املناصب املالیة الاكف�ة اليت 

  .من �اللها تمت �س�ت�ابة �ل�دمات العموم�ة
بطبیعة احلال تتعرفوا ب�ٔنه راه بالد� یعين الرثوة ا�يل تت��ج یعين املزيانیة 

ا راه اك�ن، راه عندها ٕا�راهات، فٕاذن راه اح�ا ما غنبداوش إالجاملیة د�له
نتلكموا �ىل يش �ا�ة ا�يل ما �یناش واح�ا كنتلكمو �ىل املغرب 

  .�ٕالماكنیات املالیة د�لو وإالماكنیات �ق�صادیة د�لو
ٕاذن هذا ف� یتعلق �لقضیة د�ل القطاع اخلاص، ما اكی�ش يش بدیل 

ٔ�نه �اصو �سامه، �اص املقاو�، ؤ�� ميل تنقول  عن القطاع اخلاص، مبعىن
�اص القطاع اخلاص �سامه �اص �كون املقاو� مواطنة، ٔ�ي تت�رتم 
احلقوق د�ل العامل و�كون اج�عیة، وهذا الشغل د�ل وزارة الشغل 
ول�س وزارة ال�شغیل، من ٔ�مه الوظائف و�خ�صاصات د�ل وزارة 

انون واملعایري د�ل العمل واملعایري ال�شغیل ٔ�ن السهر �ىل تطبیق الق
ا�ولیة حىت د�ل العمل والسهر �ىل ما �سمى �لشغل الالئق، ٔ�ي ا�يل 
كتوفر ف�ه احلدود ا�نیا د�ل الكرامة إال�سانیة، امحلایة �ج�عیة د�ل 

بطبیعة احلال اك�ن املركز�ت  (la CNSS)العامل، الترصحي د�لو يف 
النقابیة �اصها �كون یقظة و�اصها �كون كتقوم النقابیة، املركز�ت 

�لواجب د�لها �ش ح�ث ما اكنت هناك اخ�الالت، ح�ث ما اكن هناك 
  .ٕا�الل هبذه القوانني فعلهيا ٔ�ن تقوم بدورها ا�ي یعطیه لها ا�س�تور

�لكمت الس�یدة املس�شارة، لٔ�سف الشدید مشات �ىل الفقدان د�ل 

 حواجي يش تنقولو �كونو ونو واحضني ميلم�اصب الشغل، یعين �اصنا �ك
�كونو واحضني، املناصب د�ل الشغل اليت مت اف�قادها تتكون دامئا يف 
الغالب يف القطاع الفال�، ٔ�نه إالحصائیات ك�ساو هاذ املعطى واح�ا 
تنعرفوا قلهتا ب�ٔنه لٔ�سف الشدید حلد السا�ة مازال �ق�صاد د�لنا مرتبط 

ميل تیكون العام مز�ن راه ما تنلقاوش  العامل م�غري، ارتباط ب��وي بوا�د
وتیا�ذو ٔ�جور ٔ�كرب يف  اخلدامة حىت يف مدینة راه �ميش�یو الناس ت���لصو

  .املهن د�ل املدینة، هذا هو الواقع
�ش  ٕاذن احلكومة يف الرؤیة د�لها تد�ر وا�د التحول يف الب��ة د�لها،

ويل م�اصب الشغل م�اصب شغل فعال ما یبقاش عند� هاذ املشلك، وت
  .حق�ق�ة ودامئة ومس�تدامة

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

  .تبقى لمك من الوقت ف�اللكمة لمك الس�ید املس�شار 

  :امحد شد الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ،الس�ید الوز�ر
مارس�نا ن� واح�ا كنا اشكرا �ىل إال�ابة د�لمك، الس�ید الوز�ر، 

�نت�ا�ت، وكنعرفو ب�ٔن الواقع ومن بعد ال�شخیص الواقعي د�ل ا�متعات 
د�لنا، كنلقاو من بني أ�ولو�ت والطلبات أ�ساس�یة والرئ�س�یة هو 

  .الشغل
لهذا الس�ید الوز�ر، س�نة بعد س�نة كنعرفو ال�س�بة د�ل الرتاكامت د�ل 

أ�زمة نفس�یة ومادیة  ٔ�لف لك س�نة، �ی�لق وا�د 400العدد ا�يل كريتفع 
دا�ل أ�رس ودا�ل الش�باب ودا�ل أ��ات ودا�ل نفوس حىت د�ل 

  .ا�ٓ�ء
لهذا، الس�ید الوز�ر، �ان الوقت ٔ�ن فعال من بعد الترصحي احلكويم 

، ٔ�ننا فعال نلقاو �لول �ذریة و�لول %8.5ٕاىل  8ا�يل رفع ال�س�بة من
 ٔ�ن هاذ معض� مايش �ىل واقعیة �ش فعال ٔ�ننا نوا�و هاذ املعض�، فعال

مس�توى املغرب، ٔ�ن يه معض� �املیة، ولكن رمبا ميكن �لت�ارب احلق�ق�ة 
ا�يل ميكن ٔ�ننا �ش�تغلو �لهيا لكنا، ٔ�ن مايش هذا مه وزارة وا�دة بل مه 
د�ل مجیع مكو�ت احلكومة، ٔ�ننا �اصنا �شجعو �س��ر، �اصنا فعال 

ة، �اصنا فعال نلقاو �لول فعلیة وحق�ق�ة �شجعو املقاو� الصغرى واملتوسط
�لوضعیة د�ل �اميل الشهادات، ا�يل فعال ٔ�هنم �یع�شوافوا�د الوضعیة 

  .تقریبا وضعیة نفس�یة ا�يل مزریة
ٕاذن لكنا ٔ�مال ورمبا ا�متع د�ل املغاربة لكهم والشعب لكو ٔ�نه �ٓمال ٔ�ننا 

وا�د النتاجئ ا�يل ميكن ٔ�ننا  فعال نلقاو نتاجئ ٕاجيابیة ا�يل فعال ٔ�ننا حنققو هبا
  .لكنا �كونوا راضیني �لهيا

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

السؤال الرابع وأ��ري موضو�ه التعویض عن أ�رضار املرتتبة عن 
أ�خطار املهنیة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد 

  .لسؤالاملغريب �لشغل لتقدمي ا
  .تفضل الس�ید املس�شار

  :محمد ح�توم الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر،
ب�ٔن التعویض عن حوادث الشغل �س��د ٕاىل مجمو�ة من املساطر  تعلمون

 هبذه احلوادث، وقد ت�ٔ�ر ذ� إالداریة والقضائیة املمتث� ٔ�ساسا يف الترصحي
 29املتعلق �لتعویض عن حوادث الشغل الصادر بتارخي  18.12بقانون 

  .2014د�سمرب 
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، بعد هذه املدة، ما ماذا جنا�ة املساطر 
املسطرة يف ذ�، خصوصا احلد من �رامك امللفات القضائیة يف مادة حوادث 

  ة؟الشغل ٔ�مام احملامك ا�تص

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

  :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

كام ٔ�رشمت ٕاىل القانون املشار ٕالیه، بطبیعة احلال هاذ القانون �اء �ش 
، 1963فربا�ر  6یت�اوز الثغرات ا�يل اكنت يف الظهري الرشیف بتارخي 

  . القانون يف الربملان و�رش �جلریدة الرمسیة كام تعلمونوصودق �ىل
أ�هداف د�لو سلوك مسطرة الصلح بني املقاو� املؤم�ة وحضیة �ادثة 
الشغل خبصوص التعویضات املس�تحقة بعد ٕادالء الضحیة �شهادة الشفاء 
والشهادة احملددة ل�س�بة العجز، و�لتايل فقد ٔ�صبح ا�لجوء ٕاىل املسطرة 

ة ال یمت ٕاال يف �ا� �دم االتفاق �ىل التعویضات املذ�ورة، ٔ�و يف القضائی
  .�ا� �دم الترصحي �حلادثة

هاذ إالجراء تدار بطبیعة احلال �ش ت�سط املسطرة و�ش الض�ا� 
�س�تافدوا من التعویضات املضمونة قانونیا والتقلیص د�ل ا�ٓ�ال د�ل 

ت د�ل املناز�ات املعروضة �س�تفادة والتقلیص كذ� احلجم د�ل امللفا
�ىل احملامك، مث بطبیعة احلال مع احملافظة �ىل احلقوق �ج�عیة املك�س�بة 

 �18.12لمصابني، ویعين لتعز�ز كذ� مراق�ة تطبیق ٔ�حاكم القانون رمق 
املتعلق �لتعویض عن حوادث الشغل من طرف ٔ�عوان التف��ش واملراق�ة، 

  .ٕاىل �ري ذ�

�ضیات، والوزارة بطبیعة احلال یعين، �اء كذ� �اء بعدد من املق 
یعزز ا�ور د�ل الوزارة يف ت��ع قضا� حوادث الشغل ٕ�لزام املشغلني �ىل 
ٕاخ�ار املصاحل اجلهویة ٔ�و إالقلميیة �لوزارة �لك احلوادث الواقعة يف دا�رة 
نفوذها، �ا كذ� �ر�اء و�رفع من م�لغ الغرامات املفروضة يف �ا� خمالفة 

و�ة من املق�ضیات، مث ٕ�ج�اریة ٕا�رام عقد �لت�ٔمني عن حوادث الشغل مجم
  .من طرف املشغل ٔ�و املقاوالت املشغ�

اخلالصة، الن���ة د�ل التفعیل د�ل هاذ القانون، عرفت �دد امللفات 
املعروضة �ىل خمتلف حمامك اململكة املتعلقة �ملطالبة �لتعویض عن حوادث 

نظرا لسلوك �ل الض�ا� �لمسطرة إالداریة الشغل �راجعا ملحوظا 
املنصوص �لهيا يف القانون احلايل، مما یبني �ىل ما یبدو ٔ�ن یعين إالخراج 

  .د�ل هاذ القانون اكنت عندو نتاجئ ٕاجيابیة
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم

  :محمد ح�توم لس�یدااملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�لعكس متاما مفن �الل م�ابعتنا لتطبیق هذا القانون تبني ٔ�ن هناك 
  :اخ�الالت خطرية �متثل ٔ�ساسا

ٔ�وال، يف مسطرة احلصول �ىل شواهد العجز ا�امئ ٕاذ یفرض هذا 
القانون ٔ�ن یمت ٕاجنازها من طرف الطب�ب املعاجل �تفاق ٕاج�اري مع طب�ب 

، وٕاذا مل یمت االتفاق ب�هنام ميكن لرشكة الت�ٔمني تعیني 22الت�ٔمني املادة رشكة 
طب�ب خمتص بناء �ىل اقرتاح الطب�ب املعاجل ٔ�ي ل�س هذا تعق�د، ٔ�ال ميس 

  .هذا مببدٔ� حریة املریض يف اخ�یار الطب�ب؟ ٕاذن هذا التعق�د أ�ول
طل كام ٔ�ن مسطرة الصلح إالج�اري بدورها مسطرة معقدة �س�ب متا

رشاكت الت�ٔمني يف اقرتاح الصلح، هذا القانون ٕاذن جيعل حضا� حوادث 
الشغل رهینة لرشاكت الت�ٔمني �س�ب تعق�دات املسطرة ویضطرون �� 

  . بق�ول ٔ�ي صلح مقرتح من طرف رشاكت الت�ٔمني
فقد فرض القانون الصلح ق�ل ٕاقامة ا�عوة واعترب ٔ�ن مصري ٕاقامة 

مل جترى مسطرة الصلح ق�لیة، ٕاذن مفا �ىل  ا�عوة لن حيظى �لق�ول ٕاذا
  .الضحیة يف هذه احلا� ٕاال رفع دعوة وال �دوى مهنا

لهذا، الس�ید الوز�ر، الحظنا ضعف �دد املقاوالت اليت تؤمن �ىل 
عاملها كذ�، وهذا �جت ٔ�وال �ىل ت�ٔمني هذه املصل�ة من طرف الصندوق 

  .ح�ا ذ�الوطين �لضامن �ج�عي كام مت س�بق ؤ�ن اقرت 
و�نیا ٕاىل الضعف البني يف هیئة �از الشغل وكذ� �ىل الفقر ف� 
خيص الوقایة �ري من العالج، ح�ث ٔ�ن �دد ٔ�طباء الشغل ال �س�تويف 
الرشوط املنصوص �لهيا يف مدونة الشغل، و�س�ل �لك ٔ�سف ٔ�ن قانون 
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 مل ی�ٔ�ذ بعني �عتبار رٔ�ي ا�لس �ق�صادي و�ج�عي ا�ي 18.12
تقدم مبجمو�ة من املقرت�ات والتوصیات واليت توافق�ا �ش�ٔهنا مجیعا دا�ل 

  .هذا ا�لس

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .بال ما نطول �لیك الس�ید املس�شار يف التعق�ب

ت��علق مبق�ضیات مسطریة یعين ٔ�� �ادي نقول � ٕاىل اكن أ�مر 
  .دا�� يف �خ�صاص د�ل وزارة ال�شغیل اح�ا مس�تعد�ن �راجعوها

ٕاىل اكن أ�مر یتعلق �لقانون لمك اكفة الصالح�ة ليك تتقدموا كفریق 
د�ل املس�شار احملرتم بصیغة تعدیالت، وٕاذا اكنت تعدیالت وجهية فال 

  .  هذا الصددميكن ٕاال ٔ�ن نق�ل هبا ؤ�ن نتعاون معمك يف
  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه �لس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان 
لبعض مجعیات أ�عامل �ج�عیة اليت وموضو�ه احلاكمة املالیة وإالداریة 

  .نفع العام�ك�يس صبغة ال 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 

  .السؤال، تفضلوا الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  الس�ید الرئ�س،

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
عیات أ�عامل �ج�عیة الیوم تتوىل تقدمي الس�ید الوز�ر، بعض مج 

اخلدمات ملوظفني ومس�ت�دمني إالدارات العموم�ة واملؤسسات العموم�ة، 
وهذه امجلعیات رٔ�ساملها ی�ٔيت من �الل ا�مع املقدم من القطا�ات احلكوم�ة 
ومن امجلا�ات الرتابیة ومن املؤسسات العموم�ة، أ�مر یتطلب نوع من 

  .مي وتق�مي احلاكمة هبذه امجلعیاتاملتابعة والتق�
السؤال املو�ه ٕالیمك، الس�ید الوز�ر، هو املتعلق �ٕالجراءات املت�ذة 

  ٕالرساء احلاكمة هبذه امجلعیات؟
  .وشكرا

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

الس�ید مصطفى اخللفي الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :ين والناطق الرمسي �مس احلكومةان وا�متع املد�لعالقات مع الربمل

  .ٔ�وال، ٔ�شكر الس�ید املس�شار �ىل طرح هذا السؤال
مجعیات أ�عامل �ج�عیة ل�ست لكها عندها صفة املنفعة العامة، ٔ�ن 

قطاع وزاري ٔ�سايس  19هاذیك عندها مسطرة د�لها، لكن يف العموم 
ا�يل يه حمدثة �لقانون، مجموع ما  عندو مجعیة أ�عامل �ج�عیة من �ري

د امللیار د�ل الس�ن�مي، یعين  5هو مرصود من ٕا�ا�ت معوم�ة يف �دود 
  .وا�د إالماكنیات هائ� مايش ساه�

ولكن النظام د�ل احلاكمة ف�ه الطرف أ�ول هو ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت، إالجراء أ�ول ا�يل تدار وهو اكن م�شور د�ل الس�ید رئ�س 

، ومن بعد �ىل ٔ�ساسا ٔ�ن التقر�ر احملاس�باتیة حتال �ىل 2014حلكومة يف ا
ل�س فقط  ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، وراه بدا �یصدر بعض التقار�ر د�لو

  .مجلعیات أ�عامل �ج�عیة بل مع امجلیع
�نیا، مجعیات أ�عامل �ج�عیة ا�يل عندها صبغة املنفعة العامة ملزمة 

يل حماس�بايت، تید�رو حماسب ا�يل هو مق�د يف �دول اخلرباء تقدم تقر�ر ما
احملاس�بني و�رفعو لٔ�مانة العامة، �یقول ٔ�ش�نو مجموع إال�ا�ت واملوارد، يف 
�ا� ما تلقاوا ٕا�انة من �ة ٔ�ج�بیة، البد من ٔ�ن الترصحي �ى أ�مانة العامة 

 �ا� ما یوما من تلق�ه هذاك ا�متویل، ويف �30لحكومة �كون دا�ل ٔ��ل 
ٕاىل وقع احلل د�ل هاذیك امجلعیة هاذیك املوارد متيش ٔ�عامل �ريیة 

  .وٕاحسانیة
ٕاذن من الظهري احملدث �لجمعیات �یتضمن مق�ضیات، ؤ�ي مجعیة 
ٔ��ذت ٕا�انة معوم�ة ملزمة تقدم تقر�ر س�نوي �لهیئة املاحنة، هذه يه 

�ادي نوقفو عند املعطیات ا�يل اكینة يف احلاكمة املالیة، طیب واش اح�ا 
  هذا املسار؟ 

مىش يف �جتاه د�ل ٕاقرار مزید من امىش م�ذ س�نوات االتو�ه ا�يل 
الشفاف�ة والن�ا�ة وتقدمي تقر�ر س�نوي من ق�ل أ�مانة العامة �لحكومة يف 
الربملان، ٕارساء وا�د ا�ٓلیات د�ل الشفاف�ة من �الل بوابة د�ل الرشااكت 

احنني مع ا�متویالت، وهذا يف ٕاطار ا�رتام العموم�ة ا�يل كتقدم � امل
اس�تقاللیة ا�متع املدين، ٔ�ن هاذ اليش راه دا�ل يف ا�متع املدين، هو 

  .مس�تقل وعندو حامیة دس�توریة
ا�يل اك�ن ا�لس أ��ىل �لحسا�ت مع امجلعیات راه عنده الصالح�ة 

یة العامة �ش �راقب، فاش تتكون ٕا�انة معوم�ة م�ارشة راه ٔ�یضا املف�ش� 
املالیة عندها احلق، ٔ�ن فاش تتكون ٕا�انة من املال العام ختضع ٔ�یضا 

  .�لمراق�ة
  .�لیمك ورمحة هللا والسالم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر
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  .لمك الس�ید املس�شار احملرتم اللكمة

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك

، البد هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�قول لمك، الس�ید الوز�ر، ب�ٔن إالجراء ٔ�وال
ا�ي �اءت به احلكومة يف ٕاطار الرب�مج احلكويم املتعلق تقدمي بعض 
�لزتامات يف ٕاطار شفاف�ة التدبري املال العام، الرب�مج احلكويم حتدث 

  .اعن تعممي �رش لواحئ املس�تف�د�ن من ا�مع العمويم، هذا يشء �م �د
ٔ�� املقصود د�يل، الس�ید الوز�ر، ما�اد�ش ند�لو يف النقاش د�ل 

  .النفع العام واملنفعة العامة، ٔ�ن ال ٔ�قصد صبغة ٔ�و صفة املنفعة العامة
الس�ید الوز�ر، لمك من ا�ٓلیات مع ا�لس ٔ�و مع احملامك املالیة ٔ�ن تطلبوا 

ٔ�و ا�لس بذل املسا�دة، سواء من طرف ا�الس اجلهویة �لحسا�ت 
أ��ىل �لحسا�ت لبحث وتدق�ق صدق�ة النفقات لهذه امجلعیات املرتبطة 
�اللزتامات والوعود اليت قطعهتا �ني توصلت هبذا ا�مع العمويم، ؤ�� 
ٔ�حتدث �لضبط �ىل مجعیات أ�عامل �ج�عیة يف مؤسسات معوم�ة، يف 

قطا�ات، يف الوزارات الواكالت، يف العامالت، يف امجلا�ات الرتابیة، يف ال
  ٔ�و إالدارات العموم�ة، ٔ�ن �الش الس�ید الوز�ر؟

ٔ�ن املصاحل د�ل املوظفني وهاذ امجلعیات هاذي تقدم هذه اخلدمات 
ويه تعد �س�بة املوظفني واملس�ت�دمني مبثابة حتسني ���ل، كثري من 
إالس�تفادات اليت ال ميكن ٔ�ن حيصل �لهيا املوظفني حبمك تواضع ا�خوالت 
وأ�جور د�هلم تتلقاها من �الل هذه اخلدمات، و�لتايل فأ�مر یتطلب 
م�ابعة وتدق�ق، ٔ�ن هذه ٔ�موال معوم�ة، واملق�ضیات القانونیة املتعلقة مبدونة 
احملامك املالیة تعطي لهذه ا�الس احلق يف هذا أ�مر، و�لحكومة طبیعة احلال 

�ب ا�لس، ولكن لٔ�سف حىت الربملان اح�ا تقدم�ا بوا�د التجربة ملك 
النظام ا�ا�يل �لفریق ل�س � احلق ٔ�ن یطلب م�ارشة من ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت بذل هذه املسا�دة، طلبناها من مك�ب ا�لس ولكن لٔ�سف 
مل حنظ �الس�ت�ابة، وذ� من اخ�صاصات مك�ب ا�لس، �متىن من 

  .ذه أ�موال العموم�ة�انبمك ٔ�ن متضوا يف املزید من التق�مي واملتابعة له
  .وشكرا

  :رئ�س اجللسة الس�ید
شكرا الس�ید املس�شار �ىل ا�رتاممك �لوقت، ون��قل ٕاىل السؤال 
الثاين، وموضو�ه السجناء املصابني ب�ٔمراض عقلیة، واللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من مجمو�ة العمل التقديم لوضع السؤال
  .تفضلوا أ�س�تاذ ٔ�معو

  :عبد ا�لطیف ٔ�معواملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوز�رات والوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  الس�یدات املس�شارات،
الس�ید الوز�ر، امسحوا يل ال ٔ�عرف العالقة بني وزار�مك �عالقة مع 
الربملان وٕادارة السجون، حق�قة بعیدة، ٔ�� ٔ�عرف ٔ�ن الس�ید ٔ�ن الس�ید 

املوضوع یتعلق حبقوق إال�سان يف الرم�د یو�د يف ج�یف، ٔ�نه هو 
الصممي، ٔ�و �ىل أ�قل وز�ر العدل، رمبا حىت هو موجود يف ج�یف، 
ومادممت ٔ��مك متثلون احلكومة، س�ٔحول السؤال ا�ي اكن ٔ�صال مو�ه ٕاىل 

  .وز�ر الص�ة ٔ�و�ه من �اللمك ٕاىل احلكومة �رمهتا
�ٓالف  3و ٔ�لف �ٔ  4تعلمون ا�ٓن ٔ�ن يف السجون املغربیة ما �زید عن 

  .جسني لكهم يف �ا� مرضیة نفسانیة وعقلیة خطرية وا�د 500و
الس�ید الوز�ر، ب�ٔن السجون ل�ست مس�شف�ات، بل  ،اثنني، تعلمون

  .و�دت لغا�ت ٔ�خرى، ا�يل يه الرتبیة والت�ٔهیل ٕال�ادة إالدماج
تعلمون كذ� ٔ�ن القانون اجلنايئ ت��ه ؤ��دث ما سامه �ملؤسسات 

ٔ�و لعالج أ�مراض، املرىض ا��ن �رت�ت مسؤولیهتم  ا�تصة ��واء
اجلنائیة، ولكن املرشع ٔ�و القانون یعفهيم مهنا ولكن مقابل الزتام ا�متع ٔ�و 

  .ا�و� من ٕایداعهم يف هذه املس�شف�ات
تعلمون رابعا، ٔ�ن املغرب ال یتوفر �ىل هذه املؤسسات، رمغ ٔ�ن قانونه 

  .اجلنايئ ی�ٔمر بذ�
ب�ٔن  31و28ٔ�ن ا�س�تور اكن واحضا ورصحيا يف املادتني  ؤ��ريا تعلمون

السلطات العموم�ة �لهيا واجب تقدمي املسا�دة وامحلایة للك املغاربة، 
  .و�خلصوص ا��ن یو�دون يف ٔ�وضاع �اصة

ٕان هذا الوضع ا�ي یو�د �لیه العدد املرتفع واملهول من املرىض عقلیا 
�ساءل احلكومة ٔ�� كنت كت�ت �لسجون، ويه رشحية حسبت مهنا حر�هتا 

�سائل وز�ر الص�ة ا�ٓن ٔ�قول احلكومة �س�مترارها عن اجلهد املبذول 
وهذا  - �لعنایة وتقدمي املسا�دات الرضوریة ویرتتب عن الوضع احلايل 

غیاب هذه املؤسسات ب�ٔمر من القانون اجلنايئ  -خطري مل نن��ه ٕالیه 
و� واملسؤولیة اجلنائیة ملوظفي وا�س�تور یرتتب عنه املسؤولیة املدنیة ��

القطاع د�ل ا�و� سواء اكن قطا�ا �اما ٔ�و �اصا، ويف نفس الوقت یعترب 
ا�هتااك جس�� حلقوق إال�سان املقررة يف ا�س�تور ويف الرشیعة ا�ولیة 

  .حلقوق السجناء
ف�ٔطرح طرحت هذا السؤال يف الس�نة املاضیة يف هذا الوقت ��ات 

ة الیوم العاملي �لس�ني، فمل یمت ٕادرا�ه والیوم ٔ�طر�ه يف ٔ��ریل مبناس�ب
�ل�س�بة مو�ا ٕاىل احلكومة �رمهتا بنفس املناس�بة ا�يل يه یوم العاملي 

  .�لس�ني ا�ي �لینا كربملان ٔ�ن نتذ�ره
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا أ�س�تاذ اجللیل، واللكمة لمك الس�ید الوز�ر احملرتم
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�ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان  الس�ید الوز�ر املنتدب
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

ٔ�شكر الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال ا�ي یتعلق �رشحية كام  ٔ�وال،
من مجموع السجناء، الوضع یعين  %5حوايل  4000ٔ�رشمت ٔ�زید من 

یة، هنا� جمهودات یعين صعب، ٔ�ن اكینة حتد�ت �رشیة وٕا�سانیة واج�ع 
ال ميكن احلط مهنا وخبسها د�ل املندوبیة العامة ٕالدارة السجون، جمهودات 

�الیا الوضعیة النفس�یة  3700راه  4000نوعیة، ٔ�ن من ٔ�صل حوايل 
د�هلم والصحیة يف �ا� اس�تقرار، والس�ب هو ٔ�نه دارت وا�د الس�یاسة 

ٔ�خصايئ  �44لها التعاقد مع د�ل التعاقد ا�يل عطات من بني النتاجئ د
ٔ�خصائیني يف الطب النفيس، �ٕالضافة �لمسا�د�ن �ج�عیني  6نفيس، 

  .59مسا�د و 16وم�شطني اج�عیني، تقریبا 
اخلصاص ا�يل عند� يف البالد فهاذ ا�ال خصاص وازن، راه يف 

طب�ب فهاذ ا�ال، ا�هودات كام قلت وصلت  300املغرب �لك حوايل 
املس�توى ا�يل هو كتضمن �س�تقرار، ولكن راه ت�ش�تغلو يف وا�د  لوا�د

احملیط ا�يل حبسب املعطیات د�ل املندوبیة �یوا�و الت�د�ت د�ل توفري 
املتابعة الطبیة املتخصصة واملالمئة، �دم توفر املس�شف�ات العموم�ة �ىل 

نا نعرتفو أ�رسة �لعدد الاكيف، ٔ�نه يف بعض احلاالت یعين وهاذ اليش �اص 
به ٔ�نه مشلك قامئ، اس�مترار إالیداع �ملؤسسات السجنیة �وي أ�حاكم 
القضائیة اليت تقيض ٕ�یداع �ملس�شفى د�ل أ�مراض العقلیة، وهذا وضع، 
�ٕالضافة ٕاىل ٕایداع املرىض العقلیني �ملؤسسات السجنیة يف انتظار ٕاجراء 

يش �لمس�شفى وال یبقى يف اخلربة الطبیة لت�دید الوضعیة د�هلم، واش مي
  .السجن

هذه ٕاشاكالت تتوا�ه، متت املعاجلة بتعز�ز شویة داملوارد ال�رشیة، 
ٔ�یضا اكن مرشوع القانون وا�يل هو مطروح وا�يل املندوبیة العامة �لسجون 
معلت �ىل املسامهة ف�ه، ولكن �ش جني نقول ب�ٔنه ل�س هنا� مشلك، 

ة �لسجون كتبذل جمهودات ل�ست اك�ن ٕاشاكل، ولكن املندوبیة العام
  .�لسه� من ٔ��ل موا�ته

  .وشكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه ٕاىل الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر 
التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء امللكفة �ملاء، وموضو�ه ٕاجناز سدود 

ؤال لفریق أ�صا� واملعارصة، فلیتقدم ٔ��د السادة صغرية، وهو س
  .املس�شار�ن لتقدمي السؤال
  .تفضلوا الس�ید الرئ�س

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني
  الس�یدة الوز�رة،

وارد املائیة السطحیة تعاين �دة �ات من بالد� من تدهور امل
واجلوف�ة، وتعد السدود الصغرى ٕا�دى احللول الناجعة ملعاجلة العجز 
احلاصل حول املاء بني العرض والطلب وتغذیة الفرشات املائیة وامحلایة من 

  .الف�ضا�ت، وذ� من �الل ضبط وتعبئة و�منیة م�اه أ�مطار
ابري املت�ذة من ٔ��ل �ا �سائلمك، الس�یدة الوز�رة احملرتمة، حول التد

حتسني العرض املايئ، من �الل إالرساع ٕ�جناز السدود املسطرة يف 
ا�طط الوطين حول املاء، خصوصا وبالد� اليت نظمت املؤمتر ا�ويل حول 
املناخ، ٔ�صبحت تعاين من التغريات املناخ�ة، واليت تت�ىل ٔ�ساسا يف حش 

  .رتفاع در�ات احلرارةو�دم انتظام ال�ساقطات املطریة، �ٕالضافة ال

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة احملرتمة. شكرا الس�ید املس�شار

اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  ،ت الیدري ٔ�ف�اللفاالس�یدة رش 
  :ملكفة �ملاء ،وا�لو��س��ك واملاء

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ك�شكرك �ىل هاذ السؤال، �لفعل ٕان اكن هناك  ،ملس�شارالس�ید ا
س�یاسة ٔ�ثب�ت جناعهتا وفعالیهتا يه س�یاسة بناء السدود، و�خلصوص 
س�یاسة السدود التلیة ٔ�و ما یعرف �لسدود الصغرى واملتوسطة واليت 
اخنرط فهيا املغرب �ٔ�ساس ٕا�ن ال�ن��ات ن���ة توايل ظواهر اجلفاف 

  .واكنت فرتات عسرية لس�نوات م�تالیة،
كنتوفرو �ىل ب��ة حتتیة مائیة �ىل مس�توى هاذ امل�ش�ٓت �مة �دا 

سد صغري وم�وسط، الوترية ا�يل مؤطرة ��طط الوطين �لامء يه ما  254
سد تيل صغري، هاذ الوترية حنرت�ا س�نو� ٕاىل �د ما �ىل  15ٕاىل  10بني 

ا�يل مربجمة ٔ�صبحت  حسب اللكفة د�ل لك مرشوع، ٔ�ن املشاریع ا�ٓن
  .ملكفة ن���ة املواقع اجلیولوج�ة الصعبة

تعطى أ�ولویة �ٔ�ساس ٕاىل امل�ش�ٓت املائیة اليت لها دور يف حامیة 
الساكن واملمتلاكت من الف�ضا�ت، ا�يل ما �یكو�ش فهيا نقاش �ىل 
مس�توى الربجمة، يف السدود أ�خرى حىت نضمن اس�تدامة هذه امل�ش�ٓت 

قل اس�تغاللها، ٔ�ن جزء من هذه امل�ش�ٓت معرض لٕالتالف ونضمن �ىل ا�ٔ 
ومعرض �لضیاع، اخنرطنا يف مقاربة �دیدة تعمتد �ٔ�ساس �ىل التعاقد مع 
رشاكء حملیني من تعاونیات وجام�ات �رابیة ومجعیات مس�تعميل املیاه، ٕاىل 
�ري ذ�، حىت نضمن �ىل أ�قل ب�ٔن هاذ امل�ش�ٓت �س�تغل، ذاك املیاه 

ما تبقاش م�اه راكدة �س�تغل يف �منیة حملیة و�ٔ�ساس يف ٕارواء ا�زنة 
املاش�یة، �منیة املدارات السقویة الصغرية ؤ�یضا يف تطعمي الفرشة املائیة، 
وهناك هاذ املقاربة اخنرطنا فهيا يف الثالث س�نوات أ��رية والزلنا 
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�ش�ٓت م�خرطني فهيا، ٕان اكن هناك رشیك اك�ن مرح�ا به ميكن لنا نربجمو م 
  .�ىل هاذ الش�ٔن

 15وحناول ما ٔ�مكن ٔ�ن توطن هذه امل�ش�ٓت �ىل الصعید الرتايب، ٔ�ن 
سد س�نو� ما �ميك�اش �س�تجبو مجلیع الطلبات، ولكن نعطي فهيا أ�ولویة 

  .�لحامیة من الف�ضا�ت والبايق �لتعاقد مع رشاكء حملیني
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لس�یدة الوز�رة، اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتمشكرا لمك ا

  :احلب�ب �ن الطالب الس�یداملس�شار 
شكرا الس�یدة الوز�رة، فعال اح�ا تنقامسمك هاذ املقاربة د�ل ٕارشاك 
الفا�لني احمللیني، �ش ٔ�وال هاذیك امل�ش�ٓت یمت احلفاظ �ىل ا�ميومة د�لها 

د العدد د�ل السدود ٔ�صاهبا حىت تقوم ��ور د�لها، ح�ث شف�ا وا�
التلف وال�س�یان وتقوم ��ور د�لها، والقايض بتوفري املاء �لرشب وكذ� 
�لسقي، ضام� لٔ�من الغذايئ واملايئ وكذ� لتطو�ر الفال�ة املغربیة وحتق�ق 

  .ٔ�هداف خمطط املغرب أ�خرض
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .ل�س هناك تعق�ب. شكرا

السؤال الثاين وموضو�ه �دم اس�تفادة بعض املناطق ن��قل ٕاىل  ،ٕاذن
القرویة من املاء الصاحل �لرشب، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن دامئا مع 

  .فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  �ان،الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتم 
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،

سؤالنا يف فریق أ�صا� واملعارصة، ماذا ٔ��دت  ،الس�یدة الوز�رة
احلكومة لتحق�ق �لزتامات املتعلقة �لرفع من �س�بة الزتود �ملاء الصاحل 

  �لرشب يف املناطق القرویة؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .تفضلوا الس�یدة الوز�رة

ملكفة  ،�ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :�ملاء

  .شكرا الس�ید املس�شار
�لفعل ٔ�نه یعين، مايش احلكومة فقط احلالیة وال احلكومة السابقة وال 
حىت احلكومة ا�يل ق�ل مهنا، املغرب حقق وا�د التقدم �د �م �ىل 

ى العامل القروي مس�توى تعممي الزتوید �ملاء الصاحل �لرشب �ىل مس�تو 
وا�يل اكن عندو انعاكس �د �م �ىل مس�توى التمنیة ال�رشیة فهاذ املناطق 

انتقلنا من  2016ٕاىل �دود  1994القرویة، حبیث انتقلنا تقریبا من س�نة 
يف �س�بة الزتوید مع تفاو�ت بطبیعة احلال ما بني  %96ٕاىل �دود  30%

حمللیة، و�س��ر الس�نوي انتقل اجلهات ا�يل فهيا حمدودیة املوارد املائیة ا
ملیار درمه س�نو� �ىل  100ملیون درمه س�نو� ٕاىل �دود  200من 

  . مس�توى �س��ر يف جمال تعممي الزتوید �ملاء الصاحل �لرشب
�لفعل هناك جتاوز وهناك تبا�ن �ىل مس�توى �س�بة الزتوید، 

يل فهيا ضعف و�خلصوص املناطق القرویة العمیقة واملناطق اجلبلیة ا�
املوارد املائیة احمللیة، فهيا ال�ش�ت ا�يل یعترب �ائق �بري من ٔ��ل تعممي 
الزتوید، ا�يل فهيا التضار�س وانعدام الب��ة التحتیة الطرق�ة ا�يل �شلك ٔ�یضا 
�ائق �ىل مس�توى مد الق�وات د�ل جر املاء، ولكن هناك �ر�مج موازي 

ء واملاء الصاحل �لرشب ا�يل املك�ب الوطين �لكهر� سواء �ىل مس�توى
من ٔ��ل الرفع من �س�بة الزتوید ٕاىل خصص هذا العام ملیار درمه 

حىت نت�اوز یعين هذا التبا�ن  %80وال�س�بة ا�نیا �ىل �دود  96.5%
  .والتفاوت ما بني اجلهات

هناك �ر�مج �ٓخر لفك العز� �ىل العامل القروي ا�يل تتقوم �لق�ادة 
ملیون درمه  500ة وا�يل خصصت � تقریبا وا�د د�لو وزارة ا�ا�لی

ملعاجلة ٕاشاكلیة ال�ش�ت والعامل القروي العمیق، یعين هناك �ر�مج ونطمح 
 %80من �س�بة الزتوید و %96.5ب�ٔنه �رفعو هاذ الس�نة �ىل أ�قل ٕاىل 

  .من ال�س�بة ا�نیا
  .لمك الس�ید املس�شار شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

  .ید املس�شارلمك الس�  اللكمة

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

بغیت نعطیك بعض املعطیات، الس�یدة الوز�رة، �ش أ��  ،يف احلق�قة
نقربك شویة من الواقع، الواقع ا�يل رمبا ما �اد�ش تقدري حىت ٔ�نت �عضو 

 مجمو�ة يف احلكومة حتليل هاذ الوضع ا�يل تیع�شوه مجمو�ة من امجلا�ات يف
من أ�قالمي، فٕاىل ٔ�عطیتك م�ال ٕاقلمي وزان، ٕاقلمي وزان ا�يل جماور لسد 
ا�اعرة ٔ�و سد الو�دة وا�يل معروف عند الساكنة �سد ا�اعرة ٔ�نه من 
بني امجلا�ات احملایدة �لسد تتع�ش جفاف وكتعاين من �ٓ�ر د�ل اجلفاف مع 

  .انعدام هاذ املادة احلیة
ام�ة س�یدي ٔ�محد الرشیف، س�یدي بوصرب، فٕاقلمي وزان اك�ن ج

الز�رية، و�نة، دوار ا�اعرة، هاذوا حىت دراسة ما فكرت فهيم احلكومة 
رمغ ٔ�ن ا�لجنة ا�يل ان��قت من جملس املس�شار�ن وخرجت لتقيص احلقائق 
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  .ما دارت دراسة لهاذ الناس
 ا�ا�رة د�ل الریف، ٕاقلمي ا�ریوش اك�ن جام�ة قاس�یطة ؤ�زالف، مت

من طرف �ال� امل�، مرشوع مليك حلد  2008تدشني املرشوع يف 
السا�ة، الس�یدة الوز�رة، وهذه معطیات تنعطهيا � جسلهيا، الس�یدة 
الوز�رة، �ش تتابعي ٔ�� عندي یقني ٔ�نك غتتابعي هاذ امللفات و�ادي 
�رسيل جلنة ا�يل �ادي تبحث فهاذ اليش، حلد السا�ة هاذ امجلا�ات 

ف ما اكی�ش هاذ املشاریع ال ٔ��ر لها يف الوجود، ومع العمل ٔ�ن قاس�یطة ؤ�زال
ا�ٓ�ر من وا�د السا�ة وال نصف سا�ة ا�يل �یقدر �س�تعملها ٔ�ي مواطن 
�ش جيلب املاء ل�ٓخر، وتتعرف د� الظروف د�ل احلرارة وال�ساقطات 

من املطریة، واس�ت�رش� وز�ر الفال�ة �ريا ٕاال وهناك ٔ�زمة �برية يف مجمو�ة 
  .اجلهات، ٔ�ن �اص التد�ل د�ل احلكومة �شلك اس�تع�ايل

دا�رة ت��است يف ٕاقلمي �زة، بين ف�اح، دمس�ی� كذ�، هناك دراسة، 
هناك تعرث هذا املرشوع من طرف املك�ب الوطين �لامء، ا�يل ما عرف�ش 

د امجلا�ات  �8الش ما رسعش الوثرية د�ل ٕاخراج هاذ املرشوع يف مجموع 
ت��است، مث ا�ا�رة دٔ�كنول أ�شغال �سري ببطء يف لك من جام�ة يف دا�رة 

  .كز�ي اجلنوبیة، س�یدي �يل بورق�ة، �زي وسيل
سا�ة ما  24هذه امجلا�ات وهللا العظمي ٕاىل الناس تتجي ٕاىل سا�ة يف 

تیلقاوش املاء، یعين �یف �ادي یصرب هاذ املواطن، وهاذ املواطن ا�يل يف 
مبا، رمبا هو ا�يل ت�رس أ�من �ىل الصعید الوطين، العام القروي هو ا�يل ر 

ما ميك�ش هاذ املواطن حتت ظروف ضغط الطبیعة وضغط د�ل ضعف 
الب��ة التحتیة وانعدام الص�ة و�زیدوا لو املاء ما اكی�ش، یعين مع الظروف 
د�ل رمضان ا�ٓن و�الوارش هاذي، �اص وا�د الرب�مج �ىل أ�قل 

ز�رة، ا�يل �ادي ت�سقوا مع وزارة ا�ا�لیة ومع واك� اس�تع�ايل، الس�یدة الو 
الشامل ومجمو�ة املؤسسات ا�يل �ىل أ�قل یوفروا ذاك الشاح�ات ا�يل 
محم� �لصهارجي، نفكو شویة، هنزو شویة داملعا�ة �ىل هاذ الناس، ٔ�ن 
أ�مر ال حيمتل، و�اصة ٔ�نه رمغ ال�ساقطات ا�ٓ�ر لكها مازال �اویة، ما 

  .ارتفاع يف صب�ب املیاهاكی�ش 
عندي الیقني، الس�یدة الوز�رة، ٔ�نك �ادي �س�يل هاذ املالحظات 

  .و�رسيل جلنة، ٔ�ن أ�مر ال �س�تحمل
مث، الس�یدة الوز�رة، كام قال الس�ید الرئ�س هاذ السدود �اصمك وا�د 
الرب�مج اس�تع�ايل مرافق لهاذ أ�خر و�ىل أ�قل نفكو العز� �ىل هاذ 

 رمبا � هللا تتع�ش من ذیك ا�ٓ�ر د�ل الف�ضا�ت امجلا�ات ا�يل
وا�هتدیدات د�ل الود�ن، نوفرو هاذ املاء �ش ما ميش�ش ی�رسب يف 
الب�ار، وا�د ملیار مرت مكعب تقریبا �مييش �ري �لبحر �اصنا حناولو، 

  .شكرا

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

  .فضيلت ؟هل هناك من رد الس�یدة الوز�رة

ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكفة  اكتبةالس�یدة 
  :�ملاء

  . شكرا الس�ید املس�شار
ٔ�تقامس الغنب بعض الساكنة ا�يل تتوا�د �ىل مس�توى بعض امل�ش�ٓت 
املائیة الكربى وال تتوفر �ىل مورد دا�ل البیوت، هذا مشلك د�ل وزان 

�ات ا�اورة لسد الو�دة ا�يل یعترب ٔ�كرب ا�يل هرضت �لیه، ا�يل امجلا
  .معلمة مائیة �ىل املس�توى الوطين

ولكن �اصمك تعرفوا، الس�ید املس�شار، ب�ٔن املشلك د�ل وزان 
مشلك د�ل سد ا�اعرة ٔ�وسد الو�دة، مايش مشلك د�ل �س��ر، 
 املوارد املائیة املعبئة وموجودة، املشلك ا�يل لق�ناه هو �ائق ٔ�سايس يف

املشاریع د�ل الب��ات التحتیة هو مشلك تعرض الساكنة ومشلك �زع 
امللك�ة ا�يل تیوقف يف و�ه الوترية د�ل ٕاجناز أ�شغال، وتی�لق وا�د 

  .الت�ٔخر �د �م
ملیون درمه  600ـ �ىل مس�توى سد الو�دة اك�ن مرشو�ني خضمني ب

املیاه، ملیون درمه، وجوج د�ل احملطات د�ل معاجلة  750ـ ووا�د ب
ولكن وقع ت�ٔخر، ٔ�ن الساكنة تعرضت ورفضت ب�ٔهنا �سمل أ�رايض د�لها، 
ٔ�ن املسطرة د�ل �زع امللك�ة مسطرة معقدة والقانون ٔ�ن من املفروض ٔ�ننا 
نعیدو ف�ه النظر مس�تق�ال، مما حيد من فعالیات هاذ املشاریع ا�يل ت��قى 

صوص املنتخبون ا�يل املواطن هو الضحیة الرئ�س�یة، ولوال اخنراط �خل
عندو دور ٔ�سايس يف حتس�س الساكنة ويف التواصل معها يك �سهل 

  .امل�ٔموریة �ىل املك�ب الوطين، كنظن ب�ٔننا ما غنجحوش مجیع
ؤ�� امحلد � یعين بعض الت�ٔخر ا�يل جتاوز س�ن�ني ٔ�و س�نة ونصف من 

و هاذ الب��ان د�ل سد الو�دة اس�تطعنا بفضل اخنراط امجلیع ٔ�ننا نت�اوز
  .املشلك د�ل �زع امللك�ة، واملشاریع لكها يف ٔ�طوار م�قدمة

ولیت جني جناوب �ىل هاذ السؤال، ٔ�ن  ،وميكن نقول ب�ٔنين تنحشم
لك مرة ت��طرح املشلك د�ل سد الو�دة، وميكن نقول ب�ٔن ا�ٓفاق وا�دة 

يف القریب العا�ل �ادي �كون مجیع الساكن عندمه  ٕان شاء هللاو�ادي 
  . الصاحل �لرشباملاء 

  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شكرمك �ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة، شكرا الس�یدة الوز�رة

  .وكذ� �شكر الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة لت��ع هذه اجللسة
  .شكرا ملسامهتمك مجیعا

 .ورفعت اجللسة


