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  )م 2015 ماي 19( هـ 1436 رجبمن  30 ثال5ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئGس اFلسل الرابعاخلليفة  ،ش=يخ ٔ�محدو ادبداالس=يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
وثالثة عرش دقJقة، ابتداءا من الساRة الرابعة واPقJقة  ساعتان :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  الثالثة واXٔربعني بعد الزوال
  .م^اقشة اXٔس=ئ\ الشفهية ::::Zدول اXٔعاملZدول اXٔعاملZدول اXٔعاملZدول اXٔعامل

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

  :ٔ�محدو ادبدأ�محدو ادبدأ�محدو ادبدأ�محدو ادبدااملس�شار الس=يد ش=يخ املس�شار الس=يد ش=يخ املس�شار الس=يد ش=يخ املس�شار الس=يد ش=يخ 
  .hسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني

  .R�ٔلن عن افjتاح اجللسة
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

  الس=يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
من اPس=تور، ووفقا ملقjضيات النظام  100معال بpٔحاكم الفصل 

سة Xٔس=ئ\ السادة اPاzيل Fلس املس�شار�ن، خيصص اFلس هاته اجلل 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Rلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول اXٔس=ئ\ الشفهية املدرZة يف Zدول اXٔعامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس=يد اXٔمني ٕالطالع اFلس Rىل ما Zد من مراسالت 

  .وٕاRال�ت، اللكمة لمك الس=يد اXٔمني

  :املس�شار الس=يد محمد Rداباملس�شار الس=يد محمد Rداباملس�شار الس=يد محمد Rداباملس�شار الس=يد محمد Rداب
  .شكرا الس=يد الرئGس

رئGس جملس املس�شار�ن بقرار�ن صادر�ن عن اFلس توصل 
ا���ن رصح  960/15و 959/15اPس=توري، حيمالن Rىل التوايل رمق 
بوشعيب هاليل واملرحوم احلسني مبوجهبام hشغور مقعد لك من املرحوم 

  .ٔ�ش=نلكي مب�لس املس�شار�ن دون تعويضهام
Rدد من  كام توصل رئGس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكjوبة من

السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال Zلسة اXٔس=ئ\ الشفوية ليومه 
محمد ٔ�مزال، معر ادخJل، : ، ويتعلق اXٔمر �لسادة2015ماي  19الثال5ء 

جامل ا�Pن العكرود،  ،صخيبنطل�ة، جحوب الامليك احلنكوري، ٔ�محد 
لويب، ، محمد القلعواينعز�ز مك^يف، حلسن عبد الك�ري �رقJة، محمد عبو، 

محمد عبده عز ا�Pن، عبد الوهاب بلفقJه، دحامن اPرمه، عبد امحليد 
»ضومانت،  ، محمد)ن¨Jه حلسن :قصودامل( ن¨Jه محمدٔ��رشان، معر اجلزويل، 

جامل الساكك، عبد العز�ز البنني، عبد الرحمي عامين، عبد امحليد 
احسGسن، شفJق بنكريان، محمد الزعمي، ٔ�محد الرمحوين، محمد صاحل امقزية، 

م، فريدة النعميي، محمد امحيدي، محمد البطاح، محمد الاكدي، حلسن بلمقد

املصطفى اخللفJوي، املصطفى التومة، عبد الرحمي وامعرو، احامد ٔ��ر±، 
احلو املربوح، ا¶تار صواب، ادرµس الرايض، شعيب محيدوش، ج^اح 

  .عبد العز�ز، سعيد التدالوي، عبد هللا ٔ�بو زيد
كjابية اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ¹اية و�ل¸س=بة لٔ·س=ئ\ الشفوية وال 

  : ، فه¾ي اكلتايل2015ماي  19يوم الثال5ء 
  ؛ R :7دد اXٔس=ئ\ الشفوية -
 . R :8دد اXٔس=ئ\ الكjابية -

 .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد اXٔمني

وÃرشع اXٓن يف معاجلة اXٔس=ئ\ الشفهية املدرZة يف Zدول ٔ�عامل هذه 
  .. هالّ تفضل اح^ا �يق ما ابدينا، Æ.. سؤÄ 20ة، وRددها اجللس

Ãرشع يف معاجلة اXٔس=ئ\ الشفهية املدرZة يف Zدول ٔ�عامل هاته 
الص�ة : سؤÄ مهنا �ٓنية موÉة لقطاRات 13سؤÄ،  20اجللسة، وRددها 

الص�ة، الوظيفة : ٔ�س=ئ\ Rادية موزRة Rىل قطاRات 7والس=ياËة، و
  . امللكفة �لنقل، الوزارة امللكفة �ملاءالعمومJة، الوزارة 

وÃس=هتل Zدول ٔ�عامل هاته اجللسة �Xٔس=ئ\ املوÉة ٕاىل الس=يد وز�ر 
الص�ة، والسؤال اXٓين اXٔول حول Äخjالالت اليت يعرفها املس�شفى 

  . إالقلميي �لسامرة
  . اللكمة ËXٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفJدرايل لتقدمي السؤال

  .، تفضلتفضل

        ::::املس�شار الس=يد محمد دعيدRةاملس�شار الس=يد محمد دعيدRةاملس�شار الس=يد محمد دعيدRةاملس�شار الس=يد محمد دعيدRة
نقطة نظام zارج التوقJت هللا خيليك، zارج التوقJت، نقطة نظام 

اXٔس=بوع املنرصم اكن غياب . zارج التوقJت ا�يل �ش نوحضو لمك و�لم�لس
نتاع الفريق الفJدرايل، هاذ الغياب اكن ال ٕارادي، كنا معتقلني يف القطار ما 

  . �طبني اPار البيضاء والر
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

هذي zارZة عن ×س=يري اجللسة، هاذيك اجللسة املاضية مايش 
  .تفضل الفريق الفJدرايل. ٕايوا صايف.. هاذي

        ::::املس�شار الس=يد عبد املاØ ٔ�فرÆطاملس�شار الس=يد عبد املاØ ٔ�فرÆطاملس�شار الس=يد عبد املاØ ٔ�فرÆطاملس�شار الس=يد عبد املاØ ٔ�فرÆط
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يد الوز�ر،
  الس=يدة والسادة املس�شارون،

ة Rىل ٕايقاع فوىض Rارمة، تت�ىل يعGش املس�شفى إالقلميي �لسامر 
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ٔ�ساسا يف تدهور الب¸Jات اXٔساس=ية �ملس�شفى، كام هو الشpٔن �ل¸س=بة 
لغرفة العمليات الوحJدة �ملس�شفى، �هيمك عن وجود ٔ�دوية م^هتية 
الصاحلية مبخزن اXٔدوية دون ما اعÛد �لمعايري العلمية، تzٔpذ بعني Äعتبار 

، فضال عن وجود اخjالالت مالية وٕادارية احلاجJات اXٔساس=ية �لمس�شفى
  . Zديدة

هل تفكر الوزارة يف ٕايفاد جلنة : Ã ،ØÜسائلمك، الس=يد الوز�ر
اف�jاص �لوقوف Rىل Äخjالالت املالية وإالدارية اليت يتخبط فهيا القطاع 
الصحي هباته املنطقة، وما يه إالجراءات املتßذة ملعاجلة هذه الوضعية 

 الاكرثية؟

        ::::رئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسة    الس=يدالس=يدالس=يدالس=يد
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

ٔ�وال، مس�شفى السامرة هو åجميع املس�شفJات، ودامئا ٔ�قر هبا، تيعرف 
 ا�يل تتطالب به الس=يد املس�شار احملرتم جلنة،. اخjالالت ومشالك ونقائص

ماي، ق�ل ما تطرح السؤال، Xٔن  6ٔ�ؤكد Ø ٔ�ن هناك جلنة موجودة م^ذ 
اك�ن مشالك Rديدة ومjعددة، Zا ٔ�نه مس�شفى السامرة صيفطنا ليه، اك�ن 

واXٓن تعكف Rىل . ماي، هاذي النقطة اXٔوىل è6مة تفGjش=ية متا م^ذ 
  .صيا¹ة التقر�ر دÆلها

ش؟ Xٔن هاذ املس�شفى 5نيا، املشلك مرتبط بقدر éبري �ملد�ر، اRال
كتعرفو وRاود 5ين تذéر ٔ�ماممك، ما اكي¸ش مد�ر مس�شفى، Xٔن رمغ لك 
س=نة تند�رو شغور املنصب، �رمغ فjح الرتش=ي�ات وال واËد ابغى مييش 

  .متا، ٔ�� غنقول é Øيفاش غن�لو هاذ املعض\
5لثا، مرéب العمليات تيßدم، هنا رمبا ما مjفقش معك، اك�ن جوج 

لقاRات مايش وËدة، قاRة فهيا معليات جراحJة كربى، واك�ن واËدة دÆل ا
معلية  307، ومúال الس=نة اzXٔرية )l’infection... etc(ت¸سميوها اح^ا 

  .هذا) le bloc(جراحJة ا�يل تقامت يف هاذ 
فü خيص اXٔدوية م^هتية الصالحJة، فpٔ� ¹ري مjفق متاما، فpٔ�  ،رابعا

Zاين هاذ التقر�ر، ومهنا اكنت املف�ش=ية، ما اك�ن  تبعت هاذ اXٔمور من هنار
حىت يش ٔ�دوية م^هتية الصالحJة، اك�ن مشلك تدبري اXٔدوية حصيح، اك�ن 

حصيح، واليين ما اكي¸ش، ا�يل ) le stockage(اخjالالت، اك�ن يف 
خصنا نعرفو من ¹ري املزيانية ا�يل تتعطى مجليع املس�شفJات، من ¹ري 

وية ا�يل تتعطى �لسامرة، تزنيدو اح^ا لك س=نة مزيانية املزيانية دÆل اXٔد
  . س=نوية طارئة دÆل اXٔدوية

ٔ�لف درمه، وهاذ  287هاذ املزيانية الطارئة اكنت  2014ٔ�ذéر ٔ�ن 
  . ٔ�لف درمه، يعين مايش يش ËاZة �زاف 408الس=نة طلعناها وصلت 

ولكن غن�س=ناو التقر�ر الاكمل دÆل املهمة التفGjش=ية �ش �zذوا 
  .التدابري وإالجراءات الالزمة

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة لمك، الس=يد املس�شار، يف ٕاطار التعقJب

        ::::املس�شار الس=يد محمد دعيدRةاملس�شار الس=يد محمد دعيدRةاملس�شار الس=يد محمد دعيدRةاملس�شار الس=يد محمد دعيدRة
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يد الوز�ر، 
Zٔpنه هاذ السؤال تXٔ ،ل جوج فعال ٔ�نه مبجرد ما صيفطنا السؤال

مرات، Xٔن بطبيعة احلال كنمت يف èمة ٕ�ذن من Zال� امل
، Rلمنا بpٔ	مك 
فعال مشات جلنة، ولكن، الس=يد الوز�ر، ها القاRة ها يه، شوف éيف 

  .دا�رة، ها القاRة نتاع غرفة العمليات، و	متىن ٔ�نه تصور، ها يه éيف دا�رة
Xٔرش=يف كذØ، الس=يد الوز�ر، اXٔرش=يف ها هو éيدا�ر، ها هو ا

éيدا�ر، ها الطريقة اليت ختلص مهنا املس�شفى من اXٔرش=يف، Zابو هذاك 
  .الطراéس �ش هزوه، ها يه مصورة

ها ٔ�دوية ا	هتت املدة نتاع الصالحJة دÆلها، ها يه، وهاذ اليش راه 
Ø لكيش ¹¸سلموه.  

ام، بـ ـــــــها صفقات اكينة وال وجود لها يف املس�شفى، ها يه �Xٔرق
)le bon de commande(لهاÆلقمية د� ،.  

ØÜ، الس=يد الوز�ر، طرح^ا لهذا السؤال، هناك م^اطق ميكن �كون 
فهيا اخلطpٔ ويتق�ل فهيا اخلطpٔ، هذه م^اطق ال يق�ل ٔ�ن �كون فهيا خطXٔ ،ٔpنه 

éيف ميكن ٔ�ن �كون . µس=تغل س=ياس=يا من طرف خصوم الوËدة الرتابية
  مهنا املواطنون؟ٔ�دوية وت¸هت¾ي صالحJهتا وال µس=تفJد 

ربط املسؤولية "ØÜ، نطلب م^مك تطبيق املقjىض اPس=توري 
بناء Rىل التقر�ر نتاع التفGjش ٔ�نه ا�يل يتحمل  ت¨ث ، وٕاذا "�حملاس=بة

  ".الفالطة �لك�وط"املسؤولية 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
  .اك يش تعقJبٕاىل اكن هناللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، 

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
بع�ا�، ٔ�� قلت بال ماتوري الصور ٔ�� مjفق معك، ¹ري واليين ما 
ميك¸ش  تقول من Éة ها اXٔدوية م^هتية الصالحJة، ومن Éة ٔ�خرى كتقول 

، راه اXٔدوية مايش ذاك اXٔرقام، اXٔدوية راه ٔ�� تنعرف، حىت ٔ�� ت¨ث وٕاىل 
، )l’ordinateur(اء و	كjب اËداه بـ طبGب، مايش نعطيك امسية اPو 
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  .ال هذا ال يعين hيشء.. يعين ٔ�نه
5نيا، اXٔرش=يف ٔ�نه توريه يل يف امسيتو، اشكون قال يل هذيك دÆلو، 

مايش تندافع Rىل يش Éة، تنقول نرتيثو، راه قلهتا انت، .. هذا ال يعين
قر�ر، ماي èمة تفGjش=ية، راه غيجي الت 6الس=يد املس�شار، صيفطنا يوم 

وٕاىل ابغيتو Rاود 5ين ٔ�� يف ا�لجنة وال هنا �zذو التدابري وإالجراءات، 
  .وابغيت تعطيين هاذ امللف هذا
  .شكرا، شكرا اليس دعيدRة

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

اللكمة . السؤال اXٓين الثاين موضوRه وضعية البناÆت Äس�شفائية
واملعارصة لتقدمي السؤال،  ËXٔد السادة املس�شار�ن من فريق اXٔصا�

  .تفضل اليس عبد ا�لطيف

        ::::املس�شار الس=يد عبد ا�لطيف اسطنبويلاملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف اسطنبويلاملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف اسطنبويلاملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف اسطنبويل
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس=يد وز�ر الص�ة احملرتم،

تعاين العديد من املؤسسات Äس�شفائية تدهورا éبريا hس¨ب قدèا 
وتعرف هذه البناÆت �ردÆ . عهد امحلايةوهشاش=هتا، ٕاذ يعود بعضها ٕاىل 

وتصدRات تنذر hسقوطها يف ٔ�يه حلظة، وهو ما هيدد املرىض واXٔطر 
الطبية وا�متريضية العاملني هبا، ويعرضهم خلطر حمقق �لعديد من املؤسسات 

  .Äس�شفائية بصفة Rامة و�ملناطق النائية بصفة zاصة
بري العاZ\ اليت س�ßjذوهنا وÃ ،ØÜسائلمك الس=يد الوز�ر، عن التدا

يف مواÉة هذا إالشاكل، وضامن سالمة املواطنني، ومىت سGمت جتديد 
وتعويض هذه املؤسسات بpٔخرى تليق حبجم Äنتظارات املعقودة Rىل هذا 

  القطاع؟
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
  . الس=يد املس�شار احملرتم شكرا

¹ري يه احللول ا�يل خصنا نتذاéرو .. اكلعادة مjفقني Rىل ال�شخيص Xٔن
قلهتا .. Rلهيا، ٔ�� دامئا كنقول ٔ�ماممك ما اكي¸ش يش عىص سلüن ٔ�نه ¹ادي

  .خشصيا، ٔ�ن قلت م^ذ Äس=تعامر، يعين ورثناها من Äس=تعامر
حلكومة مúال يعين مايش ¹ري فاح^ا ابدينا تدرجييا، ٔ�� نقول Ø ¹ري ا

هاذ احلكومة، هاذ اليش راه من ال�سعينات واحلكومة ابدات تتßدم، يعين 

، وهذا ميكن عندي إالحصائيات نورهيا 2014- ¹2012ري من .. تزتيد يف
، ٕاÃشاء مس�شفى Zامعي، يعين 74مؤسسة حصية،  Ø74، ٔ�نه زد� 

ة، يعين شغلنا مس�شفى Zامعي بوZدة، جوج مس�شفJات Zامعي
مس�شفJات دÆل ٔ�مراض اPم، رسطان اPم �لك من مراåش و فاس، 

مس�شفJات Éوية ٕاقلميية، يه  7دÆل مراكز تصفJة اPم، زد�  16زد� 
رمغ اFهود يف س=ن�ني ¹ري اكف، Xٔن هاذي تندوي ¹ري يف هاذ  74العدد 

  ... Rامني، يعين احلكومات السابقة دارت جمهود ٔ�كرب، واحلكومة
ين هاذ اليش ما ت�jGلش يف هنار، ٔ�نه هاذ اليش راه تنعرفوه، وهاذ يع

الس=يد املس�شار تيوريين التصاور، وش=هتم دا� يعين ٔ�� مjفق، واليين راه 
ما ميك¸ش حنلهم هباذ الطريقة، ما معر، ٔ�� تنقولها ٔ�ماممك، زعام ا�يل عول ٔ�نه 

ولوا ¹ادي نلقاو ا�يل éيق) recette(¹ادي هنار االثنني ¹ادي ند�رو يش 
ما ¹ادµشاي نلقاومه، يعين التحسن لك ما ميكن .. مس�شفJات ا�يل تنقول

ٔ�ن نطالب به ٔ�� تنظن رمبا �لك تواضع، هو حتسني اخلدمات، وهاذ اليش 
رمبا ٔ�� تيجيب يل هللا تند�روه، تند�رو جمهود، هناك ٕارادة س=ياس=ية، هناك 

  .درجييإارادة دÆل وزارة الص�ة يف حتسني اXٔمور ت
  .شكرا الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد املس�شار، يف ٕاطار التعقJب

  :ٔ�محد العاطفئ�محد العاطفئ�محد العاطفئ�محد العاطفي    املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
  .شكرا الس=يد الرئGس

املؤسسة Äس�شفائية يه مر�ٓة تعكس واقع حصة القطاع الصحي 
فريق اXٔصا� �رمjه، فوضعيهتا لٔ·سف تعرب عن واقع مر�ر، ما فjئنا يف 

واملعارصة ننادي برضورة تطو�ره ليواéب Äنتظارات اليت يعقدها املواطنون 
  .Rىل هذا القطاع الهام واحليوي

ٕاذا اكنت الوضعية Rل هذا النحو يف بعض املدن الكربى، فٕان احلال 
العميق، يف اFال القروي واملناطق اجلبلية، اليت هو ٔ�كرث سوء يف املغرب 

ص èول يف هذا النوع من املؤسسات املوجودة مهنا يف تعاين من خصا
 .وضعية هشاشة، مهنا ما هو مغلق وال تمت Äس=تفادة م^ه

يف هذا الصدد، ٔ�كد اFلس اRXٔىل �لحسا�ت الصادر مؤخرا تواZد 
Rدة مراكز حصية مت بناؤها يف عهد امحلاية بواسطة وسائل البناء املعدة 

 تعرف م^ذ ذØ احلني ٔ�ي �ر�مج ٕاRادة ، واليت مل)préfabriqué(مس=بقا 
  .بناء ٔ�و ٕاصالح

كام ٔ�كد Rىل تواZد Rدة مراكز يف Ëا� Zد مjدهورة ؤ�خرى يف Ëا� 
مركز حصي Rىل س¨Jل املثال ال احلرص، ؤ�ضاف  14خراب، ٔ�ورد مهنا 

. التقر�ر بpٔن هناك Rدة مراكز حصية ¹ري مش=تغ\ Xٔس=باب مjعددة ومjنوRة
ة الص�ة �لسهر Rىل تpٔهيل الب¸Jات التحتية �لم¸شpٓت ؤ�وىص اFلس وزار 
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  . الصحية
  .وشكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، �لرد Rىل التعقJب

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
هاذ اليش رمبا راه قلنا ق�ل ما تقولوه �لم�لس، ؤ�� Ë�ٔرتم اFلس ا�يل 

.. ا�يل رمبا ٔ�� ما مjفقش" ري واحلاكمةالتدب"قال حصيح، مشالك 
Äخjالالت واملشالك ا�يل Zات يف التقر�ر ولكن ما مjفقش Rىل اXٔرقام، 
مفثال هاذ التقر�ر zاص ¹ري املواطن يعرف هاذ القضية، التقر�ر هيم 

  . ، راه Rام ونصف2015، تقدم يف 2013
يح، مس=توصف وىل مغلق، ¹ري حص  151فü خيص التقر�ر تيدوي Rىل 

ما  2013يف . 74ه الّ ، ٕاىل Ëدود اليوم 2013Æاكن ذاك اليش حصيح يف 
... عند� خريطة حصية 2014اكن�ش هناك خريطة حصية حصيح، دا� يف 

  .ٕاخل
فالتقر�ر، ٔ�� مايش ضد، ٔ�� مايش بو�ميييك، عندمه احلق فü خيص 

بال ما احلاكمة، وهاذ اليش دميا كنت تنقولو ٔ�ماممك، الس=يد املس�شار، 
  . حنتاجو ال جملس ال والو

¹ري دا� املشلك فا�ن اك�ن هو خصنا نتفقو ونتعاونو Rىل احللول، ٔ�ما 
ال�شخيص معروف يف املغرب، راه ٔ�ي وز�ر ٔ�و ٔ�ي مسؤول تيجي عندو 

اخjالالت هيلكية معيقة، الب¸Jات : وصل �لسقف دÆل ال�شخيص، RارفJنو
   .التحتية، املوارد ال¨رشية، التجهزيات

دا� خصنا ¹ري اXٔولوÆت، والتدرج خصو éيفاش �كون �ش منش=يو 
تدرجييا، و	متناو Rىل هللا، رمبا تيجيب يل هللا اح^ا يف الطريق الصحيح، ما 
تن�لوش مجيع املشالك، ولكن éيف قلت إالرادة الس=ياس=ية وإالرادة  دÆل 

  .الوزارة

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

اللكمة ËXٔد . وRه توزيع املوارد ال¨رشيةالسؤال اXٓين الثالث موض
السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل الس=يد 

 . املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد حيفظه �املس�شار الس=يد حيفظه �املس�شار الس=يد حيفظه �املس�شار الس=يد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئGس احملرتم
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 

ين وزارة الص�ة من خصاص èول يف املوارد ال¨رشية واخjالالت تعا
هذا اخلصاص اÜي يقدر . معيقة يف توزيعها Rىل املس=توى اجلغرايف ببالد�

ممرض، يف الوقت اÜي تعرف فJه إالدارة املركزية  9000طبGب و 7000بـ 
طبGب  �21لوزارة اكتظاظا يف اXٔطر الطبية، حJث Ãس�ل مúال وجود 

ة واËدة، مد�رية الساكن، ولن نت�دث عن مد�رÆت ٔ�خرى مهنا مبد�ري
  .مد�رية املس�شفJات والعالZات الطبية، مد�رية اXٔوبئة وحماربة اXٔمراض

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
جتدر إالشارة ٔ�ن هذه املد�رÆت ال �زال ×س=تقطب دفوRات Zديدة 

القطاع حول تدبري من اXٔطر الطبية يف غياب ٕاسرتاتيجية واحضة املعامل يف 
املوارد ال¨رشية، ؤ�ن العمل هبذه املد�رÆت ال حتتاج ٕاىل هذا المك الهائل من 
اXٔطباء، وzاصة ٔ�ن هناك ٔ�طر ٕادارية قادرة Rىل القJام مبهام التدبري 

  .وال�س=يري
Üا، Ãسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات اليت س�ßjذوهنا يف 

  . �اق ٔ�طباء Zدد �ٕالدارة املركزيةهذا الشpٔن، والتصدي �لت
 .وشكرا الس=يد الرئGس احملرتم

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، لٕالZابة عن السؤال

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

يف ٔ�وال، مايش اكتظاظ، ٔ�� ما مjفقشاي معك، اك�ن Rدد éبري 
املد�رÆت، ولكن خصنا نعرفو راه يف الساËة اك�ن �رامج وطنية لها Rالقة 
م�ارشة بص�ة املواطنني، ؤ�� طبGب، ؤ�قول لمك �لك تواضع، هاذ املشالك 

ما ميك¸ش ٔ�� . ما ميكن حيلوها ¹ري اXٔطباء ا�يل خمتصني يف هاذ امليدان
، )sur l'hypothyroïdie(واËد تيد�ر واËد الرب�مج Rىل الغدد 

وغيجيب يل يش واËد، ما ميك¸ش، طبGب وٕاىل ما اكÃش خمتص ارشح يل 
  .Ãرشح Ø، ها ا�يل اك�ن

اك�ن الزÆدة حصيح، اكن يف واËد الوقت م^ذ Äس=تقالل، وهاذ اليش 
اك�ن، واح^ا تنعاجلو اXٔمور، وكتعرف انت، الس=يد املس�شار احملرتم، راه 

لت ق�اي\، املشلك هو خصين واzا 	كونو مjفقني Rىل ال�شخيص éيف ق
راه احلل مايش ¹ادي جتي لواËد املد�رية . éيفاش ن�ساRدو Rىل احللول

طبGب، مزوZني �والدمه وتقول هلم شوف قررت éوز�ر لك  40و×شد 
  .راه مايش هذا Ëل، مايش Ëل ..واËد

اح^ا يف احللول ¹اد�ن تدرجييا فü خيص اخلريطة الصحية، فü خيص 
 ٔX ٕاخل... ن دا� اك�ن طلب عروض �ش الناس يطلعوا مدراءال�شجيعات.  

النقطة ا�يل ابغيت خنمت هبا يف هاذ اجلواب، هو ٔ�� من الناس ا�يل ضد 
ٔ�نه مجيع املسؤولني �كونوا ٔ�طباء، واzا إالخوان اXٔطباء ما يبغيوش هاذ 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )م 2015 ماي 19( ه 1436 رجب 30

مúال ما تنفهمش اRالش مد�ر مس�شفى �كون طبGب؟ . الBم، ٔ�� ٔ�قولها
الغدة، ) l'hypothyroïdie(بGب يفjح، طبGب ا�يل قلت Ø الش؟ ط 

ٕاخل، طبGب دÆل ... طبGب مúال مjبع واËد الرب�مج èم دÆل الس=يدا
  ).délégué(التدبري ما عندو ما يد�ر متا ال هو ال 

ولهذا، ٔ�قول لمك م�ارشة بpٔن هاذي ٔ�كرث من شهر، راسلت اXٔمانة 
وم �ش ما يبقاش ٔ�نه هاذ املسؤولية العامة �لحكومة �ش نبدلو هاذ املرس

الطبية يعين يف املس�شفJات �ش ما تبقاش حكرا Rىل اXٔطباء، �ش ٔ�ي 
واËد مسؤول ا�يل عندو يعين واËد الكفاءة يف التدبري واحلاكمة مرح�ا به 

  .ؤ�لف مرح�ا
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد املس�شار، يف ٕاطار التعقJب

        ::::ملس�شار الس=يد حيفظه �ملس�شار الس=يد حيفظه �ملس�شار الس=يد حيفظه �ملس�شار الس=يد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركباركاااا
  .شكرا الس=يد الرئGس
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

ال خيتلف اثنان �Fهودات اجلبارة ا�يل تقوموا هبا م^ذ ٔ�ن حظيمت �لثقة 
  .املولوية لصاحب اجلال� نرصه هللا ل�س=يري هذا القطاع

  الس=يد الوز�ر،
لكو�رة،  -Üهبفü يتعلق �جلهات اجلنوبية، ؤ�خص �éÜر Éة واد ا

مدينة اPاz\، فü يتعلق �لطب العام، الس=يد الوز�ر، فü يتعلق ٔ�يضا 
�ملباراة اجلهوية، الس=يد الوز�ر، مؤخرا يف املباراة املاضية، اكن عند� 

املباراة اجلهوية رمبا البعد دÆل اXٔطباء . خصاص دÆل س=تة دÆل اXٔطباء
الوز�ر، تد�روا حتفزيات �ش ا�يل ابغى  ا�يل �¹ني يدوزوا، ابغينامك، الس=يد

لكو�رة �كونو عندو حتفزيات من -يدوز املباراة اجلهوية يف Éة واد اÜهب
Æ ،ل اخلصاصÆلمك، اكنوا عند� س=تة دÆا الّ طرف الوزارة دZ د ا�يلËه وا

  .ٕاذن، ضعنا يف مخسة دÆل اXٔطباء. ودوز وجنح
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

الس=يد الوز�ر، هاذي س=نني واPاz\، مدينة . راËةفü يتعلق �جل
ٔ�لف ساكنة،  180ٔ�لف ساكنة ٔ�و  170اPاz\، وF امحلد، اليوم فهيا 

  .عند� جراح واËد
الس=يد الوز�ر، هذا ¹ري معقول، ٕاذا دار ¹ري معليتني وال ثالثة، 

  .éيفاش؟ ٕاذن ما ميك^لوش يواصل
و� جراح هللا جياز�مك ٕاذن، نلمتسو م^مك، الس=يد الوز�ر، �ش �زيد

خبري، وÃشكرومك بpٔنه مؤخرا درتو واËد Äلتفاتة ملدينة اPاz\، زدتو� اكن 
  .عند� واËد البناج، والو عند� ثالثة، Ãشكرمك �ملناس=بة

  الس=يد الوز�ر، 

  ...فü يتعلق �ملعدات الطبية، اك�ن اخلصاص

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . �ٓسفالس=يد املس�شار،  ،ا	هت¾ى الوقت

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر �لرد Rىل التعقJب رمبا يف بضع ثوان

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
 \zاPال يف اú، انت ٔ�رشت لها النقائص اكينة، هنا التدرج، م�بع�ا

  . بعض اXٔطر اك�ن.. وانت Rارف بpٔن الساكنري مúال، كنتو كتناديو به
بقة اكنت يف فü خيص التحفزيات، Æ س=يدي، ٔ�قول Ø احلكومة السا

وزارة الص�ة عندها واËد الفلوس، ابغات التحفزيات، دا� ¹ري جJبوا لنا 
مع من غنتفقو، ٔ�ش=نو يه التحفزيات؟ ٔ�� ٔ�قول التحفزيات يف املناطق 
النائية وهذا، تيجي واËد وتيقول Ø، �ٓ، الس=يد الوز�ر، املنطقة النائية ٕاىل 

ية، وٕاىل فرق^اها لكيش خرجت ¹ري يف اPار البيضاء اËداها م^طقة �ئ 
 .س=ن�مي وال درمه �لواËد، ما ابقاش حتفزي 50غيجيومه 

دا� املشلكة حىت اح^ا بG^اتنا، وهذا الوزارة السابقة ما فرق�ش ذاك 
راه . اليش، ٔ�� قرب يل ¹ادي منيش رمبا ما يتفرقش ذاك اليش، اح^ا نبقاو

ا، ٔ�ما تنقول لمك خصنا ن�ساRدو ٕ�جراءات معلية ملموسة نطبقوه
ال�شخيص معروف، لكيش ا�يل تيجي تيقول Ø خصك التحفزي، دا� 

  .هللا R�ٔمل ؟التحفزي تنقولوه، والفلوس اكينني، ولكن éيفاش نفرقومه
هذا هو املشلك، راه مايش مشلك وز�ر، راه حىت اح^ا تن�^اقشو، 

دا� ¹ري خصنا نفهمو ٔ�ش=نا هو التحفزي، تتقول ليش .. ت¸jفاوضو وتند�رو
حىت اPار البيضاء ... تيقول Ø ال ٔ�س=يدي اRالش ابغييت ×س=يفط واËد

  ...حىت اح^ا عند�. ٕاخل... راه ¹ري قريب

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .ا	هت¾ى الوقت، الس=يد الوز�ر

السؤال اXٓين الرابع موضوRه تداعيات السامح �لتق^يني اخلواص يف 
  . ا�متريض �جjياز م�ارÆت ولوج الوظيفة العمومJة

مة ËXٔد السادة املس�شار�ن من فريق اXٔصا� واملعارصة لتقدمي اللك
  .السؤال، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد جامل بوهنرياملس�شار الس=يد جامل بوهنرياملس�شار الس=يد جامل بوهنرياملس�شار الس=يد جامل بوهنري
  الس=يد الرئGس،
  الس=يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس=يد الوز�ر، 

، مسحت وزار�مك 2015ٔ��ريل  12يف اXٔمس القريب، و�لضبط يوم 
ض اجjياز م�ارÆت ولوج الوظيفة العمومJة، وقد �لتق^يني اخلواص يف ا�متري

  .5�ٔر هذا إالجراء حفJظة الشغي\ الصحية
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ولهذا الس¨ب، Ãسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، عن اXٔس=باب اليت تقف 
وراء هذا القرار؟ وهل فكرمت يف تداعياته Rىل طلبة وخرجيي املعاهد 

  الوطنية؟ 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . املس�شارشكرا الس=يد 

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  :اXٔس=باب اليت تقف وراء هذا القرار يه س=ب¨ني
ا�يل تصوت Rليه يف هاذ  13.00الس¨ب اXٔول هو قانوين، هو القانون 

  .الغرفة احملرتمة هاذي س=نني وس=نني
ٔ�كتو�ر  3، هاذ املرسوم دÆل 2012ٔ�كتو�ر  3ا، اكن مرسوم دÆل 5ني
تيعطي �اكفؤ الفرص، واك�ن س¨ب دس=توري، اPس=تور تيقول  2012

ٔ�عباد هللا واش هاذ اليش رشحية دÆل الناس ا�يل . �اكفؤ الفرص �لجميع
تيجيو يدوزوا املباراة من ممرضات وممرضني، مايش هام ٔ�بناؤ�؟ مايش هام 

هاذ الناس zالفا ملا يقال  ؟اربةٔ�فراد Rائلتنا؟ مايش هام ق�ل لك يشء مغ
وما µشاع، هاذ الناس ما اعطينامهش الولوج ٕاىل الوظيفة العمومJة، هاذو 
¹ري مك^امه �ش يدوزوا املباراة، ¹ري éيقولوا وا�يل احسن ¹ادي ينجح يف 

  املباراة، ٔ�ش=نا هو املشلك؟
املناصب املالية ا�يل  100هاذ " البالصة اكينة للكيش"ولهذا، ¹ري 

الس=يد املس�شار  ،ماي، خصك تعرف 15ا�يل قلت  ةذاملراRلهيم وز يد
، �يق ما 2014م^صب دÆل املمرضني شايطة من  100احملرتم، هاذ 
تندوزو املبارات والباليص  2014، وéيفاش يعقل من 2015قس=ناش دÆل 

، وند�رو �2014ش نعمرو دÆل  z2015اويني، وزد� املباراة يف 
)grève ( الش يدوRزوا الخر�ن، ويه هاذي ما ند�ر ما تد�را .  

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد املس�شار، يف ٕاطار التعقJب

        ::::املس�شار الس=يد جامل بوهنرياملس�شار الس=يد جامل بوهنرياملس�شار الس=يد جامل بوهنرياملس�شار الس=يد جامل بوهنري
  الس=يد الوز�ر، 

ال ميكن ٔ�ن نت�اهل ردود ٔ�فعال الطالب املمرضني واخلرجيني وخمتلف 
الصحي، وكذÄ Øضطراب اÜي تعرفه املعاهد العليا  مكو�ت اجلسم

  . �لمتريض، ٕاذ متت بعض اXٔحJان مقاطعة اPراسات والتداريب
ØÜ، ال ميكن ٔ�ن ننكر ٔ�ن قرار الوزارة �لسامح �لتق^يني اخلواص يف 

ا�متريض الجjياز م�ارÆت ولوج الوظيفة العمومJة س=يßلق صعو�ت 
ساوي بني خرجيي املعاهد اخلاصة اليت تظل Rديدة، zاصة ؤ�نه ال ميكن ال� 

»بعة �لتكو�ن املهين، واليت خيرج مهنا التق^يني، وبني معاهد اPو� التابعة 
  .�لتعلمي العايل اليت خيرج مهنا ممرض جماز من اPو�

كذØ التبا�ن الواحض Rىل مس=توى Äم�jا�ت، Xٔن ام�jا�ت املعاهد 
وزارة الص�ة، يف Ëني ٔ�ن معاهد اPو� اخلاصة تفjقد املراق�ة من طرف 

تتلكف وزارة الص�ة �الم�jا�ت، فضال عن ٔ�ن الولوج ٕاىل معاهد اPو� 
µشرتط اجjياز م�اراة Äنتقاء، مث Äخjبار الكjايب وÄخjبار الشفوي، 

  .�ملقابل املعاهد اخلاصة ال ×شرتط املباراة
رار يعكس تناقض مالحظة ٔ�خرى، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا الق

واحض Pى احلكومة اليت قطعت Rىل نفسها الزتاما سابقا مرتبط �ملعاد� 
  . العلمية وإالدارية وٕاËداث درZات zارج السمل

  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
حىت الناس ا�يل تيدوزوا ¹ري بع�ا�، ٕاىل امشG^ا يف هاذ اخلطة هاذي 

يعين راه هاذ .. ¹ادي حن¨سومه ما ميش=يوش) le privé(الباك دا� يف 
اليش ا�يل تنقولو خصنا ¹ري نتفامهو، وحىت ا�يل تيدوزوا الباكلورÆ تيقراو 

  .حىت هام ¹ادي حن¨سومه نقولو هلم راه ما اكي¸ش ،)le privé(يف 
، ٔ�� اس=تق�لت الت¸س=يقJة Æ س=يدي، ٔ�� ا�يل تنقول خشصيا �لك تواضع

Æ ّوح، تنقول هلم الjة، اح^ا احلوار مفRرسh ل، اكنوا هنا ¹ريzه ق�ل ما ند
. ادويو فاش ما ابغيتو.. جJو اوليدايت عندمك مشالك ¹ري جنلسو، ما اك�ن

يوم س=يفطوا يل رسا�، تيقولوا يل فهيا ٔ�ن هاذ  15ق�ل ما جني هنا هاذي 
zيل، فå �ٔpعميد لكية الطب ا�يل كنت فهيا، املشلك فü خيص القانون اPا

لقJت عندمه احلق، بال ما Ãس=تق�لهم اعطيت التعلüت قلت هلم هذا ظمل، 
   ؟ظلمنامه، يعين اح^ا مس=تعد�ن �لحوار، الش

 خصك راه تيقراوش، ما مúال دا�ر�ن املس�شار، الس=يد تتقول، ميل

 سريوا هلم تنقول م،هل ¹ري اليش هاذ تنقول ٕاىل ٔ�� تيقراو، الثلثني تعرف

 اكي¸ش وما Ãس=تق�لمكش ما الباب Rليمك ¹¸سد هنار و�ٓجJو تقراو، ٔ�وليدايت

  .مjفقني اليش هذاك احلوار،
 طلبات، طلبوا لمك تنقول ن�^اقشو، �ٓجJو احلوار احلل؟ هو ٔ�ش=نو ودا�

 اRالش Ø تيقول اXٔول الطلب مúال خيص فü ولبG^امه عندي جييو ما بال

 ٔ�� حقهم، هذا هلم قلنا اس=تدراéية، دورة يف احلق عندوش ام G¹سقط ا�يل

  .ٕاخل ...هلم اعطيناه اليش، هاذ Rىل نصرب ميك¸ش ما اللكية åعميد
 année( يد�ر ،ال Ø تيقول غن�^اقشو، �ش دzلوا هلم فjنقول
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blanche(، نقول ¹ادي �ٓش اليش ذاك ابغاها ٕاىل ٕايوا ،Ø الثلثني راه 

  .هللا شاء ٕان zري �كون ون�متناو تيقراو؟ خر�نال اRالش ٕايوا تيقراو،

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئGسرئGسرئGسرئGس    الس=يدالس=يدالس=يدالس=يد
   .شكرا

 مجيع Rىل الصحية اخلدمات توزيع موضوRه اخلامس اXٓين السؤال

   .والقروية احلرضية واملناطق اجلهات
 السؤال، لتقدمي Äس=تقاليل الفريق من املس�شار�ن السادة ËXٔد اللكمة

  .القامسي اليس تفضل

        ::::القاالقاالقاالقامسمسمسمسيييي    املصطفىاملصطفىاملصطفىاملصطفى    الس=يدالس=يدالس=يدالس=يد    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .الرئGس الس=يد شكرا

  الوزراء، السادة
  احملرتمون، املس�شارون والسادة الس=يدة

 واملؤسسات اPو� تعمل ٔ�ن Rىل 31 الفصل يف اململكة دس=تور ينص

 ٔ�س=باب لتGسري املتاËة الوسائل لك تعبئة Rىل الرتابية وامجلاRات العمومJة

 والعناية العالج حق من املساواة قدم Rىل واملواطنات املواطنني اس=تفادة

 واملنظم التعاضدي والتضامن الصحية والتغطية ÄجÛعية وامحلاية الصحية

  .اPو� Pن من
 ومؤرشا الصحية الظروف لتحسني ق^اة تعترب الصحية العدا� ٔ�ن كام

 مس=توى Rىل تتßذ اليت القرارات فٕان و�لتايل احلكومات، ٔ�داء لتقJمي

 حما� ال تؤQر قد وÄقjصادي ÄجÛعي اFالني من لك يف عامةال الس=ياسة

 قد الصحية ا5ٓXر تقJمي فٕان ØÜ، ون��Jة .العمومJة الص�ة Rىل éبريا تpٔثريا

 والثقافJة وÄجÛعية Äقjصادية القرارات اختاذ يف رئGيس دور R يصبح

   .والبيJSة والرتبوية
   :الوز�ر الس=يد Ãسائلمك Üا،
 التدهور من واحلد ملعاجلهتا Äخjالالت ومواطن الضعف ماكمن يه ما

 من املاليني ٔ�قل مل ٕان ،املواطنني �ٓالف حرمان ٕاىل املؤدي الصحي والبpٔس

   واXٔدوية؟ العالج ولوج يف وإالÃساين اPس=توري حقهم
 Rىل ٔ�نواعها جبميع الصحية اخلدمات لتوزيع اختاذها املزمع التدابري يه وما

 توزيع يف واملساواة العدا� حيقق مبا والقروية احلرضية واملناطق هاتاجل  مجيع

   اخلدمات؟
 واخلدمات وال¸شاطات الربامج Pمع Rلمية وحبوث دراسات هناك وهل

 مبا الصحي القطاع هيلكة وٕالRادة العامة الصحية الس=ياسة ٔ�هداف حيقق مبا

 الوسائل ËXٔدث وفقا املواطنني مجليع الصحية اخلدمات توس=يع هيدف

  اXٔساليب والتق^يات العلمية املتطورة؟و 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

اXٔس=ئ\ دè ØÆمة Zدا �لك رصاËة، ¹ري يه كربى، مúال �zذ مهنا 
وموطن Äخjالالت  ثالثة، تتطرحوا السؤال ا�يل �هيم ماكمن ضعف

�لمنظومة الصحية، التدابري ملعاجلهتا، والسؤال الثالث هل هناك حبوث 
  Rلمية Pمع �رامج الص�ة؟

فهاذي ٔ�س=ئ\ لكها èمة Zدا، ولكن انت مjفق معاÆ راه جوج دقائق 
راه ما ميك¸ش يل جناوبك يف هاذ اليش، ٔ�� ¹ادي �zذ جوج وال  3وال 

  .ثالثة دÆل النقط
 74ٔ�كرث من  2014-2012تنقول Ø الب¸Jات التحتية من ٔ�وال، 

، املس�شفى اجلامعي دÆل وZدة، جوج 74مؤسسة حصية شغلت، 
 45مس�شفJات Zامعية دÆل ٔ�مراض اPم دÆل فاس ودÆل مراåش، 

مركز لتصفJة  16مس�شفJات ٕاقلميية حملية،  7مؤسسة حصية ٔ�ساس=ية، 
  .%6الصعيد الوطين اXٔرسة بـ هذا جمهود، هاذ اليش زاد Rىل  74اPم، 

رس�ر، جمهود ¹ري اكف حصيح، هذا جمهود  1200زد�  2012-2014
مايش تنقولو ¹ري بوËد�، راه حىت احلكومات السابقة zدمت لك واËد 

  .اكن تيجيب ا�يل يف Éدو
النقطة الثانية يه التجهزيات البيوطبية، القرار ا�يل اختذ، اFهود 

هو واËد املبلغ مايل اس=تX^ايئ  ، مúال)Ä)RAMED1س=تX^ايئ دÆل هاذ 
مليون درمه ومليار درمه �ش حنس=نو إالجرءات يف  800زائد بـ 

  ).RAMED(املس�شفJات �لتجهزيات البيوطبية، zاصة نظام 
تتدوي Rىل املناطق القروية، يه املس�شفJات املتنق\، راه حJد�  ،5لثا

Æ�ٔم غيبدا يف  3ظن يف يومني وال املس�شفى ا�يل اzدم لهيه، راه غيبدا تن
  .ٕاخل... احلوز

دواء، وR�ٔدمك بيل املشلك دÆل  1700اك�ن اXٔدوية ا�يل نقصنا لـ 
)l'hépatite C ( هتاب الك�دي من نوع�ÄC  لوÆواء دPا�يل تيد�ر ا

مليون درمه ¹ادي يبقى ي��اع يف املغرب بصفر درمه، غنصنعوه ون¨Jعوه بـ 
 ،)2l’ANAM(إالداري دÆل اكن عندي اFلس  درمه، والبارح 3000

 le remboursement de(وجتمعت وتنوZد �ش غندzلوه يف 
l'ANAM( aؤ�قولها قوال وفعال ٕان شاء هللا ٔ�نه املغرب ¹ادي �كون الب ،

، ا�يل خصمك تعرفوا اك�ن CاXٔول ا�يل غيكون بدون ا�هتاب éبدي من نوع 
هاذ �Äهتاب الك�دي ا�يل �مييش ٔ�لف مواطن ومواطنة ا�يل عندمه  625

  .ٕاخل)... le cancer(، ا�يل �مييش لـ )la cirrhose(لــ 
هاذي جمهودات رمبا ¹ري اكفJة، حصيح، النقائص، ولكن يف ظرف 

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 
2 Agence Nationale de l'Assurance Maladie 
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  .وZزي راه ما ميك¸ش خنلقو يش معجزة، دامئا ٔ�ركز Rىل التدرج
  .وشكرا لمك

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .�شار، يف ٕاطار التعقJباللكمة لمك، الس=يد املس 

        ::::املس�شار الس=يد املصطفى القااملس�شار الس=يد املصطفى القااملس�شار الس=يد املصطفى القااملس�شار الس=يد املصطفى القامسمسمسمسيييي
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  الس=يد الوز�ر، 
ال¸س=بة املئوية ا�يل �لكمتو Rلهيا دÆل بعض املؤسسات الصحية حبمك 

دÆل هاذ  %1ٔ�نين ٔ�	متي ٕاىل مدينة سطات العز�زة، مل ٔ�جسل ولو 
ا� اليت ٔ�صبح Rلهيا املس�شفى اجلهوي املوجود يف سطات، وzري دليل احل

املس�شفى، الس=يد الوز�ر، رمبا رامك كتعرفوها، ال �رىض Rلهيا ٔ�ي مغريب 
�س=تX^اء احلكومة، رمبا يه راضية Rىل ذاك الوضع، اRالش؟ رمبا رامك 

، فضالت )Hibapress(دÆل  )les vidéos(شفjو، الس=يد الوز�ر، 
  . القطط حتت اXٔرسة

ز�ر؟ الساكنة دÆل سطات تعتربه Ëاليا هذا ماذا يعين هذا، الس=يد الو 
هو اس=هتزاء هباذ املنطقة هاذي، Xٔن ال يعقل وال نق�ل رمغ ٔ�ن اFهودات 

  . الك�رية دÆل اFلس اجلهوي واFلس إالقلميي كتدمع الوزارة دÆل الص�ة
والوËدات املتنق\ ا�يل �لكمتو Rلهيا، الس=يد الوز�ر احملرتم، اFلس 

 4ورديغة شاري ثالثة الوËدات مjنق\ م^ذ - الشاوية اجلهوي دÆل Éة
س=نوات، ومل حترك ولو يوم واËد، ٔ�ي تفسري هذا، الس=يد الوز�ر؟ éيفاش 

  غتقول يل هاذ؟
املس�شفى اجلهوي م^ذ س=نني ال يتوفر ٕاال Rىل ساكنري واËد، وهو ¹ري 

اXٔقالمي،  4واملس�شفى اجلهوي يعين راه عندو .. éيفاش هاذ. مشغل
ٔ�لف دÆل الساكنة، الساكنري éيجي وéيقول ليه سري،  220نة فهيا ¹ري واملدي 

، وهاذ اليش مايش ٔ�ول مرة طرح^اه، يعين كنا )é)privéيصيفطوه عند 
 .السؤال طرح Rدة مرات.. ن�س=ناو

  الس=يد الوز�ر، 
راه احلا� ا�يل éيتواZد Rلمي املس�شفى دÆل سطات، ٔ�رجومك ¹ري �كون 

  .ةواËد البادرة ¹ري صغري 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار، ا	هت¾ى الوقت

 .تفضل، الس=يد الوز�ر، عندك بعض الثواين

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
مايش ¹ادي نقولو Ëاىش وF ٔ�نه Ãس=هتزؤو مبوالني سطات، ٔ�� تنقول 

  ...Ø لكهم يف قليب، وتند�رو اFهود وٕان شاء هللا يد يف يد ¹ادي
  . شكرا

        ::::يد رئGس اجللسةيد رئGس اجللسةيد رئGس اجللسةيد رئGس اجللسةالس= الس= الس= الس= 
  . شكرا

السؤال اXٓين السادس موضوRه وضعية مرممي وصانعي ومرéيب اXٔس=نان 
املتعلق مبزاو� èن حمرضي  �25.14ملغرب يف ظل مرشوع القانون رمق 

  . وم^اويل املنت�ات الطبية
اللكمة ËXٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين Xٔحرار 

 .لتقدمي السؤال

        ::::الس=يد محمد البكوريالس=يد محمد البكوريالس=يد محمد البكوريالس=يد محمد البكوري    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .شكرا الس=يد الرئGس
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس=يدتني املس�شارتني،
  :سؤايل، الس=يد الوز�ر، هو يpٔيت يف النطاق التايل
يتعلق مبزاو�  25.14ٕان وزارة الص�ة قد R�ٔدت مرشوع قانون رمق 

èن حمرضي وم^اويل املنت�ات الصحية املصادق Rليه من طرف جملس 
هذا املرشوع اÜي هيم hشلك م�ارش . 26/02/2015ارخي احلكومة بت

امجلعية الوطنية ملرممي وصانعي ومرéيب اXٔس=نان �ملغرب، نظرا لكوهنا من ٔ�مه 
املتدzلني يف قطاع حصة الفم واXٔس=نان ٕاىل Zانب مؤسسات اPو� 

  .ورشاكء �ٓخر�ن يف املهنة، fٔطباء ومص�ات اXٔس=نان
� وحJث ٔ�ن القانون املذéور Zاء  ٔpبنصوص قانونية واحضة تتعلق مبس

Äخjصاصات واËرتاèا تpٔسGسا ملرZ \Ëديدة µس=تغل فهيا مجيع الرشاكء 
  .hشلك مjنامغ zدمة ملصل�ة املواطن الصحية وÄجÛعية

Ãسائلمك، الس=يد الوز�ر، حول مدى اس�شار�مك �لرشاكء يف هذا اFال 
صا ؤ�ن امجلعية الوطنية احليوي ق�ل ٕاRداد مرشوع القانون املذéور، خصو 

ملرممي وصانعي ومرéيب اXٔس=نان �ملغرب قد س=بق لها ٔ�ن راسلتمك مرارا من 
  . Z�ٔل ٕاعطاء رٔ�هيا ومالحظاهتا يف املوضوع، ومل يمت Äس=ت�ابة لطلهبا

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك

 .الس=يد الوز�ر، لٕالZابة عن السؤال

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
  .ملس�شارشكرا الس=يد ا

و¹ادي نقول Ø هاذ اليش ¹ري حصيح متاما، متاما، .. ما »zذهاش مين
هاذ مرشوع قانون اكن دامئا تG^اديو به مجيع املهن ش=به الطبية، القانون 

-، متت صياغته 2015فربا�ر  26اÜي صادقت Rليه احلكومة يف  25.14
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وم^اويل  بطريقة ×شارéية، ؤ�� ¹ادي نpٔكد ذØ، مع مجيع حمرضي -ٔ�قول
  املنت�ات الطبية ا�يل هام ا�يل اكنو éيطالبوا به، éيفاش؟

رسا�  ،2012ٔ��ريل  20ٔ�وال امجلعية ها يه الرسا� كت¨ت لها يوم 
ٔ�طلب مهنا Äس�شارة فü خيص مرشوع قانون، الرسا� هاذي ¹ري 

)c’est une copie( ٔي جواب، رمبا ¹ادي نقولو ماpومل ٔ�توصل ب ،
  .يكوصال×ش، ٔ�� Zا

5نيا، اكن يف �ر�مج تلفزيوين طلبوا مين Ãس=تق�لهم، قلت هلم هنار 
االثنني �ٓجJو عندي، اس=تق�لهتم يوم االثنني، éيف قلت، يف ذاك الوقت يف 
مارس، اس=تق�لهتم ٔ�� خشصيا، ومايش اكنوا ¹ري مرممي اXٔس=نان، ٔ�قول Xٔن 

، )les aides pharmaciens(هاذ اليش �هيم �زاف دÆل املهن، الناس 
)les assistants( ...ٕاخل، اكن نقاش واعطاوين بعض املعلومات.  

5لثا، طلبت من املد�رية دÆل اXٔوبئة ا�يل ت��ع هاذ املرشوع قانون، 
  .اس=تق�لهتم مد�رية اXٔوبئة

z�ٔريا، املرشوع ق�ل ما تمت املصادقة Rلهيم يف جملس احلكومة، 
 jGمانة العامة وتتعرفوا، الس=يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه تXٔل اÆرش يف البوابة د¸

�لحكومة، ت�Gقى شهر �ش الناس يقولوا ٔ�ش=نو هام املشالك دÆهلم، وهاذ 
امجلعيات ونقابة،  4، اك�ن 4امجلعية ا�يل تتدوي Rلهيا وال النقابة، راه هام 

لٔ·مانة ولو لكمة واËدة ووحJدة، ا�يل اكن يف Äس�شارة ا�يل اكتب 
 بعض املالحظات، امجلعية اكنتممي اXٔس=نان، داروا العامة هام خشصني مر 

  . ¹ائبة متاما
ٔ�� خشصيا توصلت هباذ املقرتËات ا�يل تتدوي Rلهيم، س=يفطهتم يل، 

ٔ��ريل، واملرشوع صادقت Rليه احلكومة  18توصلت هبم �لوزارة يوم امجلعة 
  . فربا�ر، يعين توصلت شهر�ن من بعد 26

Ø ش مايش �ش نقولGما دا�روش، ٔ�� مس=تعد، تنقول  ٔ�� ما هيمن
احلكومة صادقت Rليه راه غيدوز يف الغرفة اXٔوىل، وجيي �لغرفة الثانية، 
ٕاىل عندمه ٔ�فاكر، ؤ�� مس=تعد Ãس=تق�لهم بوËدي، معمك، نبدلو هاذ القانون 
ما اك�ن مشلك، واليين �ش يتقال بطريقة ¹ري ×شارéية ٔ�رفض، Xٔن عندي 

 .ا ومد�رية اXٔوبئة، فهاذ الBم ما اكي¸ش م^وو5ئق، واس=تق�لهتم ٔ�� خشصي
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

اللكمة لمك الس=يد املس�شار، ما عندåش يش تعقJب؟ رمبا حىت الوز�ر 
  .ما عندوش يش رد Rىل التعقJب، ما دام لGس هناك تعقJب

. رضنيالسؤال اXٓين السابع موضوRه وضعية الطلبة يف مدارس املم
  .اللكمة ËXٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Äس=تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس=يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  الس=يد الوز�ر،

تعGش طلبة مدارس املمرضني وضعا مؤسفا ال µرشف مسعة بالد�، 
  .املاسرت/Pكتوراها/ؤ�نمت ٔ�درى مبا الزتمهتم به يف نظام إالZازة

مفاذا س=تفعلون، الس=يد الوز�ر، لفك هذه العقدة، س=ü ؤ�صبح مجموRة 
  من الطلبة èدد�ن ٕاما hس=نة بيضاء ورمبا هناك من يقول الطرد؟ 

فهل �رضون، ؤ�نمت ٔ�س=تاذ، ٔ�نمت صاحب احلرفة و�رضون بpٔبناiمك 
  يعGشون يف هذه احملن؟
  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::لس=يد رئGس اجللسةلس=يد رئGس اجللسةلس=يد رئGس اجللسةلس=يد رئGس اجللسةا
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
  الس=يد املس�شار احملرتم،

ٔ�� . تنظن هاذ السؤال تطرح ق�اي\، واليين ما فهيا �س بطريقة ٔ�خرى
�لعكس راه احبال اوليداتنا، هاذوك اوليدتنا، .. ما ترنضاش، قلت يل واش

بعد راه الفkة ا�يل الس=نة خصنا مندو هلم يدينا، ٔ�قول هلم من هاذ املنرب Xٔن 
البيضاء وا�يل ما تيقراوش قالئل Zدا �ش نوحض اXٔمور، هذا مايش �ش 

اح^ا �لعكس تنقولو هلم دا� .. يعين هاذو راه عندمه احلق، هاذو عندمه
 Æ ،ٔ�ش=نو هو املشلك؟ هذا مرسوم، دا� هاذ الناس ¹ري ما وظف^امهش

  .عباد هللا هاذو ¹ري اعطينا هلم يدوزوا
5نيا، راه اك�ن البالصة، رمبا يف واËد الوقت غيوقع، ٔ�� تنقول Ø اح^ا 

 100الباليص ا�يل واقعة Rلهيم هاذ القJامة لكها، يه  100تندويو Rىل هاذ 
 2014دوز، ال يف  2014، دا� ما افهم�ش 2014دÆل الباليص دÆل 

 2015ب، دوز� يف دوز� املباراة اXٔوىل، املباراة الثانية، شاطوا لنا املناص
هاذ اليش راه .. ، وند�رو2014هاذوك دÆل ) pour rattraper(�ش 

  .¹ري معقول
تنقولها راه اوليدايت، ٔ�� تنقول Ø تيطلبوا مسائل معقو� راه وافقت ٔ�� 

تنقول هلم سريوا دzلوا، �ٓجJو جتلسوا، العيب .. Rلهيا بدون ال ٕارضاب وال
Jة هنا اzذيت رمق التلفون، واRدهتم، Rيل راه واËد الس=يدة Zات الت¸سق 

Rاود5ين املبادرة غتجي مين ٔ�� خشصيا، ¹ري 	رجع من السفر ٕان شاء هللا 
غنعيط هلم وغن�لس معهم و¹¸شوف ٔ�ش=نو هو املشلك، �لعكس ما اك�ن 

  يعين éيفاش غن�لو هاذ اليش؟.. حىت يش
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .ضل اليس ا�لباراللكمة �لس=يد املس�شار، تف
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        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
اليوم، شاكÆت هؤالء . ٔ�ظن، الس=يد الوز�ر، Rلينا ٔ�ن نوËد املفاهمي

الطلبة تقول ال يعقل بpٔهنم يلجون مدارس املمرضني بعد ام�jان عسري، وال 
يق�ل ٕاال الطلبة والطالبات النجباء والنجيبات مبعدل مرتفع، هناك الكjايب 

  كذØ الشفه¾ي، وهل يق�ل بpٔن ي�ساووا يف ام�jان التخرج؟  وهناك
وميل اح^ا، الس=يد الوز�ر، يف التعلمي تنقراو Äبتدايئ يف اخلصويص، 

تيجي إالRدادي تيكون ام�jان موËد، كنجيو �لبااكلورÆ تيقرا يف املعاهد 
اخلصوصية وميل éيجي الم�jان الباكلورÆ �ش �كون عندو قمية تيكون 

ما بني اخلواص والعمويم موËد، هاذو تيدوزوا Äم�jان بوËدمه،  ام�jان
  . تG^جحوا ا�يل ابغاو يف اخلصويص، Xٔننا اح^ا ك¸شجعو

ميكن لنا نلعبو يف التعلمي، الس=يد الوز�ر، وما نلعبوش يف الناس 
كنpٔهلومه �ش خيدموا يف الص�ة دÆل بنادم، �ش يرضب ¹ري 

)injection ( د الشوكة �ش يرضËيعرفشواé هبا ما.  
تيخرجوا يف العام دÆل  3000اXٓن الوزارة كتعاين من خصاص، عند� 

.. ، حىت معا�ة املمرضني ما ابقا×ش اXٓن1000املمرضني، واح^ا كندzلو 
  . �اكQرت، املمرضني ما ابقاوش، الس=يد الوز�ر

هاذو اوليداتنا، خصنا Ãشجعومه ونعطيو العز لوزارة الص�ة، ما 
ب ودب يدzل لوزارة الص�ة، ما ميك¸ش ٔ�نه دzل �لقطاع ميك¸يش من ه
Rاد تق�ل، ٕاذن ما ×ساوينGش  16و  15وواËد دzل بـ  10اخلصويص بـ 

  .معهم �ش ما نغلطوش املفاهمي
ٔ�� مع القطاع اخلصويص Ãشجعوه، ولكن يدوز م�اراة التخرج احبال 

Rلمي، احبال، �ش ما 	كونوشاي كندzلو ٔ�فواج ا�يل ما عندهاش مس=توى 
س=ü وهام éيتعاملوا مع جسم إالÃسان، ال يتق�ل اخلطpٔ، ما ميكن لGيش 

 ".O" نعطيه مúال لـ" A"دÆل   )groupe sanguin(نعطيك 
الس=يد الوز�ر، هذا خصو التدzل دÆلمك éيف  ،هللا جيازيك خبري

  .كنعرفومك، خصنا تدzل �ش نصفو هؤالء
  .شكرا الس=يد الرئGس، ٔ�س�سمح

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس=يد رئGس االس=يد رئGس االس=يد رئGس االس=يد رئGس ا
  . شكرا الس=يد املس�شار، ا	هت¾ى الوقت الس=يد املس�شار، شكرا

 .تفضل الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
  . ¹ري معوما مjفقني

الس=يد املس�شار احملرتم، راه ميل تندويو Rىل القطاع اخلصويص 
مدرسة،  94، راه هام )Accrédité(تندويو Rىل القطاع اخلصويص املعمتد 

Æ ذو مهنمzيف قليت انت،  26ه ّال وكناé ،ذوzا�يل معمتد�ن، راه مايش تنا
  .الص�ة ¹ري تنخربقو

5نيا، ¹ري تنفكرك، الس=يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه Zل الناس ا�يل 
هام هاذ الناس ا�يل تتدويو Rلهيم، كنا تنعرفو ) z)le privéدامني يف 

هذا يعين  ما ميك^اش ند�رو Rاود5ين لكيش،، )les cliniques(امشG^ا لـ 
)les cliniques (ىل حساب هاذR لواjراه ¹ري تيق.  

تيحتاج جنلسو لٔ·رض، ؤ�� مس=تعد .. راه تنظن هاذ اليش تيحتاج بال
وواËد µسمع ل·ٓخر، وÃشوفو ٔ�ش=نو هام املشالك، تنقول Ø بعض املشالك 
 ا�يل 5روها ٔ�� فضيهتا، ساليناها قلنا هلم عندمك احلق، قلنا هلم �ٓجJو جتلسوا

  بدون رشوط ن�^اقشو مجيع املشالك، ٔ�ش=نو هو املشلك؟ 
راه قلت Ø عندي ¹دا سفر، ما نعرفش فوقاش منيش، ما نعرف 

�لعكس، . فوقاش ¹ادي 	رجع، ٕايوا ٕان شاء هللا ميل ¹ادي 	رجع حين هللا
املوRد راه الس=يدة راه اzذينا الهاتف واzذات الهاتف دÆيل، ووRدهتا 

  .ا�لهم �لجميع... لو هاذ املعض\، واليين zاص نقاشٔ�ماممك ٔ�نه ٔ�� ¹ادي حن

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
السؤال اXٓين الثامن موضوRه معا�ة الساكنة مع مد�رة املس�شفى 

  . إالقلميي السقاط بعني الشق
اللكمة ËXٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ·حرار 

 .لتقدمي السؤال

        ::::JدJدJدJداملس�شار الس=يد محمد املف املس�شار الس=يد محمد املف املس�شار الس=يد محمد املف املس�شار الس=يد محمد املف 
  .شكرا الس=يد الرئGس
  الس=يد�ن الوز�ر�ن،

  الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

بدون جمام\ تبذلون جمهودات ج�ارة يف س¨Jل Äرتقاء �خلدمات 
الصحية املقدمة ٕاىل املواطنات واملواطنني، جمهودات ال ينكرها ٕاال ZاËد، 

تفرمل جمهودات  - لٔ·سف- رة اليت الزالت لٔ·سف هناك بعض لوبيات إالدا
إالصالح، وRىل س¨Jل املثال ال احلرص مد�رة املس�شفى إالقلميي السقاط 
بعني الشق، فالساكنة اليوم تعاين من ضعف اخلدمات النامجة عن سوء 

  .ال�س=يري والتدبري وسوء املعام\
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

  قلميي؟ مىت س�jدzلون ٕالنقاذ هذا املس�شفى االٕ 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

بع�ا�، فpٔ� مايش مىت تتدzل؟ تدzلت، Xٔن èمة التفGjش=ية م^ذ 
البارËة، واليوم كذØ يف هاذ املس�شفى ميل ¹ادي جيينا التقر�ر ٕان شاء 
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ملهنيني ويف الوزارة و�zذو إالجراءات والتدابري الالزمة هللا ندرسوه مع ا
  ...و	متناو

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقJب

        ::::املس�شار الس=يد محمد املفJداملس�شار الس=يد محمد املفJداملس�شار الس=يد محمد املفJداملس�شار الس=يد محمد املفJد
  .شكرا الس=يد الرئGس
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

طاع اÜي نعرف جJدا ٔ�	مك تبذلون قصارى Éدمك يف ٕاصالح الق
×رشفون Rليه رمغ معا��مك مع ا�لوبيات، مفجهودا�مك ال ميكن ٔ�ن ينكرها ٕاال 

لكن يف ٕاطار مساRد�مك، 	ريد ٔ�ن نبلغمك ٔ�ن هناك بعض  -كام قلت-ZاËد 
املسؤولني ا�Üن ال يواéبون س=ياس=تمك، وRىل رٔ�سهم هذه املد�رة مبس�شفى 

  .السقاط بعني الشق �Pار البيضاء
ملواطنات Zد مس=تاؤون، ؤ�رادوا القJام �ح�jاZات ضد املواطنون وا

حرس اXٔمن اخلاص اÜي حتميه هذه املد�رة رمغ اعتدائه Rىل س=يدة جعوز 
تتوسل العالج، وعندما تدzل بعض الربملانيون من خمتلف اXٔحزاب �Pار 

، مواÉة من واÉهتم، الس=يدة الوز�رةالبيضاء، ال ٔ�قول حزب معني، 
در عن مسؤو� بنوع من Äس=هتانة والالم�االة دون املس=تحيل ٔ�ن تص

  .حJاء
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

 Æال تليق هبذا املنصب، تفاد �ليه هو ٔ�ن هذه املسؤوR يدéٔpريد الت	ما 
ملا ميكن ٔ�ن يرتتب عن سلواكهتا مع املواطنني واملواطنات، Xٔهنا ال تعي ما 

  .ٔ�ن ميسها Ë�ٔد تقول �كوهنا لها امحلاية الاكم\، وال ميكن
  الس=يد الوز�ر، 

لقد اكنت هذه الس=يدة حمط ٔ�س=ئ\ العديد من الربملانني، فه¾ي ترصح 
. Rالنية ٔ�ن حز�مك ورئGس ديوا	مك هو اÜي وضعها هناك وتت�دى امجليع

حنن نعمل ٔ�	مك فوق لك هذه Äعتبارات، ولكن البد من وضع Ëد ملثل هذه 
 القطاع الصحي، ونطالبمك مرة ٔ�خرى الترصفات اليت ال تليق مبد�رة تعمل يف

  . �ختاذ التدابري الالزمة يف حق املعنية كام هو معهود فJمك
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر ٕاىل اكن عندمك يش رد Rىل التعقJب

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
  الس=يد املس�شار، 

ٔ�وال ¹ادي �zذو ٕاجراءات  هاذيتفGjش=ية اكينة،  ٔ�� قلت è Øمة
  . Rىل حساب ميل ¹ادي Ãشوفو التقر�ر

5نيا، ٔ�ؤكد ٔ�ماممك ٔ�نه هاذ القطاع، قطاع الص�ة، ما تند�روهش 
بطريقة س=ياسوية، ما اك�ن ال حزيب ال حزبك، كتعرف �رش=ي�ات تتكون، 

ا� ميل ¹ادي اك�ن رمبا ا�يل عندو يش ËاZة جييهبا، ٔ�ما ٔ�� تنقول Ø، ود
جتي املف�ش=ية تعطينا التقر�ر ¹ادي �zذو إالجراءات الالزمة، وا�يل ابغى 
يقول يش ËاZة راه محمي، راه مد�ر اPيوان، راه الوز�ر، راه هذاك اليش 

  .سوقو، لك واËد يتحمل املسؤولية دÆلو
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة ËXٔد . الد�السؤال التاسع موضوRه وضعية اXٔمراض العقلية بب

السادة املس�شار�ن من الفريق Äشرتايك لتقدمي السؤال، تفضيل الس=يدة 
  .املس�شارة

        ::::املس�شارة الس=يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس=يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس=يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس=يدة لطيفة الزيواين
  الس=يد الرئGس،

  الس=يدة والس=يد الوز�ر،
  السادة املس�شارون،

يت¨ني من zالل التقر�ر اÜي R�ٔده اFلس الوطين حلقوق إالÃسان 
النقص املهول يف Rدد اXٔطباء  ،عقلية وحقوق إالÃسانحول الص�ة ال 

النفسانيني واملمرضني اXٔخصائيني، ٕاذ ال يتعدى Rدد اXٔطباء �لقطاع العام 
طب�Gا �لقطاع اخلاص، موزعون Rىل Éات املغرب  131طب�Gا و 172

يف حمور اPار البيضاء  h54%شلك ¹ري مjاكr، حJث يتواZد مهنم 
  . ؤسسات ال تتوفر ٕاال Rىل طبGب نفساين واËدالر�ط، ؤ�ن هناك م

وRالوة Rىل نقص اXٔطباء واXٔطر املتخصصة يف معاجلة ومواéبة 
مؤسسة Zلها  27املرىض، فٕان املؤسسات Äس�شفائية ال يت�اوز Rددها 

يف ٔ�وضاع �رىث لها، ٕاذ ال تتوفر Rىل h�ٔسط رشوط اXٔمن والسالمة، 
سات الطب النفيس �لقJام �ملهام وتفjقر لوسائل العمل الرضورية ملؤس 

  .املنوطة هبا
لهذا، Ãسائلمك، الس=يد الوز�ر، عن اXٔس=باب احلقJقJة اليت ٔ�دت ٕاىل 
اXٔوضاع املزرية ملؤسسات ومس�شفJات اXٔمراض النفس=ية، وRىل 
إالجراءات الواجب اختاذها والربامج الواجب ×سطريها �لخروج من هذه 

  . اXٔوضاع ا¶�\
  .لوز�روشكرا الس=يد ا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر
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        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
  . شكرا الس=يدة املس�شارة احملرتمة

فü خيص املشالك والنقائص وÄخjالالت، يعين ال�شخيص ا�يل 
قدمjيه حصيح فü خيص الب¸Jات التحتية مjقادمة، موزRة بطريقة Rاد�، 

ٕاىل �ٓخره، فا�يل خصنا نعرفوه، قلت ... اXٔدويةنقص يف املوارد ال¨رشية، 
  . ٔ�ش=نو هو الس¨ب

ٔ�� ¹ادي نقول Ø �لك رصاËة، الس¨ب اك�ن س¨ب واËد، هاذ 
املشلكة دÆل اXٔمراض العقلية والنفس=ية م^ذ Äس=تقالل، ٔ�قول م^ذ 
Äس=تقالل، ما معرها اكنت من ٔ�ولوÆت وزارة الص�ة، ما معرها اكنت من 

  .لص�ةٔ�ولوÆت وزارة ا
 26اكنت احلكومات السابقة zدمت Rىل هاذ اليش، ولكن اXٓن يوم 

قدمت ٔ�� خشصيا ا¶طط الوطين �لتكفل �Xٔمراض العقلية  2013يونيو 
  فpٔش=نو تيقول هاذ ا¶طط؟ . والنفس=ية بوZدة ٔ�مام صاحب اجلال�

ٔ�وال الب¸Jات التحتية، خفصك تعريف، الس=يدة املس�شارة، Rىل الصعيد 
، اح^ا يف ظرف Rامني زد� 2200- 2000ٔ�رسة اXٔمراض العقلية  الوطين

اليوم راه ، ويف هاذ اÆXٔم اzXٔرية Ëلينا دÆل بوعرفة، دÆل العروي، 600
عيطوا، البارح وال اليوم عيطوا يل Rىل �زنGت، مراåش، ثالثة 

  . ٕاخل... املس�شفJات
وRاود  م^صب مايل اختذوا، Ë157لينا  2014املوارد ال¨رشية مúال ¹ري 

، هذا جمهود 2014هاذي املناصب دÆل .. بال 550ين هاذ العام زد� 
  .ج�ار

�ملرىض  ضوهن	فü خيص اXٔدوية، املنظمة العاملية �لص�ة تتقول �ش 
النفسانيني، نتلكفو هبم، خص Rىل اXٔقل يعين مزيانية وزارة الص�ة دÆل 

ية دÆل اXٔمراض، اXٔدوية خص جوج يف املائة دÆل اXٔدوية ميش=يو لٔ·دو 
، ٔ�كرث من %2,25، اXٓن وصلت %1ام^ني جJنا �لوزارة اكنت ٔ�قل من 

  .ذاك اليش ا�يل ابغات املنظمة العاملية
ا�يل  "بوÆ معر"z�ٔريا ا�يل ابغيت نقول Ø ¹ري مúال ٕاكجراء معيل هو 

من  %25ما تيداواوش، ا�يل فJه  %80واËد، ا�يل فJه  2200فJه حوايل 
ٕاخل، فقرر� ... فJه يعين سوء، يعين قايس Zدا �ش تيعاملومه Rائلهتم، ا�يل

ٔ�نه ¹¸سدوه، مجيع الرتت�Gات والتدابري اختذت �ش ٕان شاء عام قريب يف 
بضع ٔ�سابيع ٕان شاء هللا 	رجع من السفر ¹ادي Ãسدوه، Xٔن Rار Rىل هاذ 

س=نني، هو  3البالد ٔ�نه هاذ اXٔمراض العقلية ي�شد �لس¸س\، وت�Gقى 
واËد يف �راكة، هذا ال يعقل، فpٓن  30¸س\ مشدود �مسيتو، يعين الس 

اXٔوان هاذ اXٔمراض العقلية التكفل هبا والنفس=ية �كون ٔ�ولوية من ٔ�وليات 
  . الوزارة، ويه اXٓن ٔ�ولوية من ٔ�ولوÆت الوزارة

  .شكرا
  

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس=يدة املس�شارة، يف ٕاطار التعقJب

        ::::الس=يد لطيفة الزيواينالس=يد لطيفة الزيواينالس=يد لطيفة الزيواينالس=يد لطيفة الزيواين    املس�شارةاملس�شارةاملس�شارةاملس�شارة
بداية، الس=يد الوز�ر، ننوه �ملبادرة اليت مقمت هبا مؤخرا، وا�يل ذéرتو� 

، ¹ري ابغيت Ãشري، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن يف املغرب "بوÆ معر"هبا املتعلقة ب
راه اك�ن بوÆ معرات �ٓخر�ن، خصمك حىت هام »zذومه بعني Äعتبار، 

بوزان، ٕاذن نفس التدابري  "عبد الكرميموالي "نعطيمك Rىل س¨Jل املثال 
  .»zذوها لٔ·ماéن املامث\ واملشاهبة "بوÆ معر"ا�يل اzذيتوها �ل¸س=بة ل

ٔ�شكرمك ٔ�يضا Rىل ال�رشحي، ٕاذن اح^ا ما خمتلفJ¸ش، جبوج امشG^ا يف 
نفس التوZه، واRرتفمت �خلصاص و�لوضعية املزرية دÆل هاذ املرىض 

  . ¹ري ذØؤ�يضا �لب¸Jات التحتية، ٕاىل
فعال ٔ�� مjفقة معمك ٔ�ن الص�ة النفس=ية والعقلية جيب ٔ�ن �كون من 
اXٔولوÆت ق�ل من ٔ�ي مرض �ٓخر، ملاذا؟ Xٔن كتعرفوا ٔ�هنا هتدد Äس=تقرار 
اXٔرسي، واح^ا كنتابعو يومJا يف وسائل إالRالم، مايش يومJا ولكن 

وا�Pن دÆهلم، �س=مترار يف وسائل إالRالم ك¸شوفو مúال ٔ�بناء éيقjلوا ال
، ٕاىل ¹ري ذØ، ٕاذن ك¸شدو 5، بـ 4وéيقjلوا Rائالهتم وبعد املرات éيقjلوا بـ 

يعين 	مثن هاذ اخلطوات، ولكن ك¸شدو، يعين Ãشدد Rىل هاذ .. Rىل هاذ
املسpٔ� ٔ�ن خصها �كون من اXٔوليات، وكنطالبو ب�رسيع الوترية، Xٔن ذéرتو 

ن لمك وصلتو لها، ولكن ¹ادي نذéرمك Rدد من املراكز، ٕاىل ¹ري ذØ ا�يل ميك
بواËد القسم عند� يف مس�شفى محمد اخلامس بpٓسفي، وضعيتو، الس=يد 
الوز�ر، اكرثية Rىل لك املقايGس، كنطلبو م^مك ٔ�ن تلتفjوا لهاذ املركز �ش 

التحتية ؤ�يضا من اخلدمات Xٔنه éيعاين خصاص èول يف حتس=نوا من الب¸Jة 
  .هاذ اFال

×رسيع الوترية، ملاذا؟ Xٔن عند� مúال الحئة Äنتظار طوي\  ٔ�يضا ابغينا
Zدا، نعطيو مúال مúال مبس�شفى الرازي جبهة الر�ط الكربى، éيجيو اXٓ�ء 

اXٓ�ء éيجيبوا اXٔبناء دÆهلم، éيلقاو الالحئة طوي\، الالحئة .. واXٔولياء دÆل
  . دÆل Äنتظار

  .، وÃشكرمكØÜ، نطالب �ل�رسيع، الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، ٕاىل اكن يش رد Rىل التعقJب، وÃشكر 
  .الس=يد الوز�ر Rىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

واXٓن ن¸jقل ٕاىل اXٔس=ئ\ املوÉة ٕاىل الس=يد وز�ر الس=ياËة، السؤÄن 
. ، Üا س=نعرضهام دفعة واËدةاXٓنيان اXٔول والثاين جتمعهام وËدة املوضوع

  .اXٔول يتعلق برضورة الرفع من Rدد املرشد�ن الس=ياحJني
اللكمة ËXٔد املس�شار�ن من الفريق Äس=تقاليل لتقدمي السؤال، 

  .تفضل الس=يد املس�شار
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        ::::املس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زاز
  .والصالة والسالم Rىل س=يد املرسلني الرحمي hسم هللا الرمحن
  الس=يد الرئGس،

  لسادة الوزراء،ا
  السادة املس�شارون،

يلعب القطاع الس=ياz دورا èام يف حتريك جع\ Äقjصاد ببالد�، 
و�لحفاظ Rىل هذه اPينامJة جيب ÄعÛد Rىل مرشد�ن يقدمون zدمات 
تنافس=ية تليب ËاجJات الس=ياح و×س=تجيب ملتطلباهتم، خصوصا يف ما 

zن املرشد الس=ياXٔ ،س=يا يف يتعلق جبودة اخلدماتGيلعب بدوره دورا رئ 
التعريف �ملواقع الس=ياحJة، و�لتعريف �لرتاث الطبيعي والثقايف الوطين، 

  .ٕاذ يلعب دور السفري الثقايف
مع اXٔسف جند Rدد املرشد�ن الس=ياحJني الوطنني ضئيال،  ،لكن

زÆدة Rىل ٔ�نه فkتني من املرشد�ن، الفkة اXٔوىل مرشدو املدن واملدارات 
Jة، والفkة الثانية مرشدو الفضاءات الطبيعية اكجلبال والص�اري الس=ياح 
  .و¹ريها

هل هناك تفكري يف الرفع من Rدد  :الس=يد الوز�ر احملرتم Üا، Ãسائلمك
املرشد�ن الس=ياحJني وذØ عن طريق ٕاجراء املبارÆت لتوس=يع قاRدة هذه 

  الفkة، وكذØ �رقJة املرشد�ن احملليني؟ 
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
zه دور املرشد الس=ياRٓين الثاين موضوXد . السؤال اËXٔ اللكمة

السادة املس�شار�ن من الفريق Äشرتايك لتقدمي السؤال، تفضل اليس 
  .Rلمي

        ::::املس�شار الس=يد محمد Rلمياملس�شار الس=يد محمد Rلمياملس�شار الس=يد محمد Rلمياملس�شار الس=يد محمد Rلمي
  .شكرا الس=يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  �ر،الس=يد الوز
 zام يف التعريف �لتنوع  -كام هو معلوم-املرشد الس=ياè يلعب دورا

الرتايث واحلضاري ببالد�، ويف ×سويق املقومات الس=ياحJة اليت متزي 
  .املغرب، وRىل هذا اXٔساس ميكن ٔ�ن نعتربه éوس=ي\ ٕاRالمJة مjحركة

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
حلكومة ملواéبة دمع هاته Ãسائلمك عن ما يه إالجراءات اليت تتßذها ا

  الفkة؟ وما يه التدابري الكفJ\ لتحصني هذه املهنة من اzPالء؟ 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، لٕالZابة Rىل السؤالني معا املتعلقني �ملرشد 
zالس=يا.  

        ::::الس=يد حلسن Ëداد، وز�ر الس=ياËةالس=يد حلسن Ëداد، وز�ر الس=ياËةالس=يد حلسن Ëداد، وز�ر الس=ياËةالس=يد حلسن Ëداد، وز�ر الس=ياËة
  .رئGسشكرا الس=يد ال

  .شكرا �لسادة املس�شار�ن Rىل طر|م لهذا السؤال
 zل املنتوج الس=ياÆهو ٔ�مه مكو�ت د zلفعل، إالرشاد الس=يا�
املغريب، وهو ٔ�سايس يف التمثني دÆل املنتوج الطبيعي ودÆل كذØ املنتوج 
الثقايف الوطين، Xٔن ذاك املرشد هو ا�يل عندو Rالقة م�ارشة مع الس=ياح، 

السفري دÆل الثقافة املغربية، ودÆل املنتوج املغريب �ل¸س=بة ٕاذن هو 
  .�لساحئ، ٕاذن èم

والرهان دÆلنا هو جودة اخلدمات دÆلنا، Xٔن هاذيك جودة اخلدمات 
ا�يل تيقدèا �لساحئ يه ا�يل تتعطينا جودة املنتوج ا�يل كنبغيوه، وا�يل 

واËد الطابع دÆل  ٕاذن، واËد من الرها�ت ا�يل موجودة هو ٕاضفاء.. اكن
zل إالرشاد الس=ياÆد �ٔpىل هاذ املسR املهنية.  

ا�يل هو  05.12لهذا، اكن القانون ا�يل متت يعين متت املصادقة Rليه 
يعين تو~ الت�ديث دÆل املهنة دÆل إالرشاد الس=ياz، يعين ٕاضفاء نوع 

ماكنية من الت¨س=يط �ل¸س=بة لهاذ املسpٔ� دÆل إالرشاد الس=ياz، كذØ االٕ 
دÆل zلق رشاكت س=ياحJة، إالماكنية كذØ ٔ�نه يتوZدوا جوج دÆل 
الفkات دÆل املرشد�ن الس=ياحJني، املرشد�ن دÆل املدارات الثقافJة 

  .واملرشد�ن دÆل املدن واملرشد�ن دÆل املدارات الطبيعية
ٕاذن، لك هذا اكن ٔ�سايس Zدا �ل¸س=بة �aفع �ملهنة دÆل إالرشاد 

 ،zى الس=ياP ٓن موجودXل هاذ القانون هو اÆل التطبيق دÆواملرسوم د
  .اXٔمانة العامة �لحكومة، وسGمت �رجمته يف القريب العاZل ٕان شاء هللا

ٕاذن، هاذ املسائل ٔ�ساس=ية Zدا، ولكن كذØ من اXٔمور اليت نعمل 
Rلهيا يه املسpٔ� دÆل التكو�ن، Xٔنه من ق�ل راه ما اكنوش هاذ املرشد�ن 

ونوا، اكن هناك �كو�ن ٔ�ويل، ال بد من التكو�ن �ش ميكن Ø ٔ�نه تjGك
� اXٔوىل ٔpهاذي املس ،zكون مرشد س=يا�.  

املسpٔ� الثانية ٔ�نه التكو�ن املس=متر �ل¸س=بة �لمرشد�ن ا�يل موZد�ن اXٓن 
س=نة، تغريت  Xٔ30نه اك�ن ا�يل عندو هاذ إالماكنية دÆل إالرشاد هاذي 

ل¸س=بة �لصناRة ال الس=ياحJة، سواء �ل¸س=بة كثري من اXٔمور، سواء �
�لمنتوج املغريب، سواء �ل¸س=بة لكJفJة ×سويق هاذ املنتوج هذا، سواء 
�ل¸س=بة �لمعلومات ا�يل موجودة، لك هاذ اليش فJه تغيري، ٕاذن هناك 

  .كذØ �كو�ن مس=متر نقوم به
مل Rلهيا، املسpٔ� الثالثة ا�يل اح^ا كنعملو Rلهيا اXٓن، وحنن يف ٕاطار الع

حىت ذوك املرشد�ن ا�يل عندمه بعض الكفاÆت املوجودة، وعندمه كفاءات 
ولكن ¹ري مرخص هلم، حىت هام ¹¸شوفو ما يه إالماكنية دÆل دجمهم ٕاىل 
اكن عندمه التكو�ن الالزم، وٕاىل اكن ممكن ٔ�ننا 	كونومه، ولكن كذØ ٔ�نه 
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  .الس=ياzالكفاءات دÆهلم ك�سمح هلم بpٔهنم يقوموا �ٕالرشاد 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .يف ٕاطار التعقJبات، اللكمة �لفريق Äس=تقاليل

        ::::املس�شار الس=يد �± املس�شار الس=يد �± املس�شار الس=يد �± املس�شار الس=يد �± خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا لمك الس=يد الرئGس

  الس=يدة الوز�رة، 
  السادة الوزراء،

  اXٔخت وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
فعال حملاربة . ا�يل اعطا�ت¸شكرو الس=يد الوز�ر Rىل هاذ املعطيات 

البطا� واملسامهة يف ال�شغيل، جيب zلق م�ارÆت ٕالجراء هاذ النوع من 
مرشد Rىل املس=توى الوطين، ما  2700ال¸شاط املهين، zاصة ؤ�ن هناك 

  .من الس=ياح 3000يعادل مرشد للك 
جيب zلق م�ارÆت حلاميل إالZازات، كذØ املبارÆت �لمرشد�ن 

الرتقJة ٕاما يف املدن ٔ�و يف اجلبال ٔ�و �لص�اري ٔ�و بغريها،  احملليني، يعين
R يعين ال ميكن ملرشد مغادرة املنطقة احملددة.  

قلمت، الس=يد الوز�ر، Rىل ٔ�نه جودة اخلدمات والرها�ت الس=تقطاب 
ٔ�كرب Rدد من الس=ياح، طبيعي ٔ�نه املرشد هو السفري املغريب لضيوف 

كو�ن والتكو�ن املس=متر هذا يشء ٕاجيايب اململكة املغربية، قلمت كذØ الت
وZد èم، ٕامنا جيب zلق م�ارÆت، مúال اك�ن هناك Ëاميل ا�لغات وا�Üن 
يعGشون يف مجموRة من اPول، مúال اليا�نية هناك خصاص، الروس=ية، 

  .الهولندية و�يق ا�لغات الرشقJة
ة كذØ م�ارÆت �لمرشد�ن ¹ري املرخص هلم، ومه كثريون Zدا، بطبيع

احلال لتخفJف العبء Rىل اXٔمن جيب ٔ�ن خنلق م�ارÆت وندمج هاذ 
  .املرشد�ن لفkة صاRدة ٕان شاء هللا، ٕان اكن هناك �كو�ن Zد èم

  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة �لفريق Äشرتايك يف ٕاطار التعقJب

        ::::املس�شار الس=يد محمد Rلمياملس�شار الس=يد محمد Rلمياملس�شار الس=يد محمد Rلمياملس�شار الس=يد محمد Rلمي
  .د الرئGسشكرا الس=ي

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
يف جوا�مك Rىل السؤالني قلمت بpٔن احلكومة R�ٔدت قانو� مؤطرا Pور 

  . املرشد الس=ياz، وهذا حصيح
  الس=يد الوز�ر، 

هاذ الفkة العريضة اس=ت¨رشت zريا ملا R�ٔدت احلكومة فعال هاذ 
وتنا مرشوع القانون ومتت ٕاËالته Rىل الربملان، وحنن مكعارضة بناءة ص

�ٕالجياب لفائدة هذا القانون، وهاذ القانون، الس=يد الوز�ر احملرتم، مت Ãرشه 
ٔ�شهر  9، يعين مضت حلد الساRة 2014غشت  �18جلريدة الرمسية يوم 

واحلكومة ال زالت حلد الساRة مل خترج هاذ النص التنظميي اÜي Rُلق Rليه 
غ بعدم خروج هاذ القانون، ٕاذن بطريقة ٔ�و بpٔخرى روح هاذ القانون ٔ�فر 

النص التنظميي، Xٔن القانون ملا يوضع ي¸�غي ٔ�ن يُفعل، ي¸�غي ٔ�ن ينفذ، 
ي¸�غي ٔ�ن يطبق طبق القاRدة العامة ٔ�نه مبجرد Ãرشه يف اجلريدة الرمسية 

 .ي¸�غي Rىل القانون ٔ�ن ينفذ Rىل الفkة وRىل املغاربة من طن�ة �لكو�رة
م، ملاذا هاذ النص التنظميي مل اح^ا ال�ساؤل دÆلنا، الس=يد الوز�ر احملرت 

خيرج حلد الساRة؟ �لرمغ من ٔ�ن اجلواب دÆلمك Zاء فضفاضا، قلمت يف 
ٔ�شهر مضت Rىل التصويت وRىل ال¸رش  9اÆXٔم القلي\ اXٔمانة العامة، 

التنظميي، وهاذ الطريقة هاذي اح^ا ¹البا ٔ�ثناء  واحلكومة ما دار×ش النص
هيا ولكن éيكون الزتام حكويم بpٔن النص م^اقشة القوانني ما نالحظه Rل

التنظميي راه اك�ن مواéبة إالRداد دÆلو مع النص القانوين، ولكن يمت ٕافراغ 
واËد اFموRة دÆل القوانني ا�يل يه هامة وا�يل يه مؤطرة بعدم ٕاخراج 

  .هذا النص التنظميي
حصيح، قد يقول قائل بpٔن هاذ الرتكة اكنت يف عهد احلكومات 

ة، ولكن اح^ا مع دس=تور Zديد ي¸�غي القطع مع تعليق القوانني ا�يل السابق
يه تعبري عن ٕارادة اXٔمة بعدم ٕاصدار النصوص التنظميية، Xٔن ميل كنجي، 

: 4الس=يد الوز�ر احملرتم، وكتجيب قانون èم �لغاية وكنقول بpٔن كام املادة 
، "تنظميي�زاول مرشد املدن واملدارات وذØ مضن احلدود املقررة بنص "

وكنجي وما كنخرجش ٔ�� åحكومة هاذ النص التنظميي، ف�التايل كتكون نية 
واحضة هو ٕافراغ النص ال�رشيعي ا�يل هو من اخjصاص الربملان ا�يل عندو 
الس=يادة انطالقا من التصويت دÆل اXٔمة Rىل املمثلني دÆلو، وكتجي 

اذ القانون احلكومة ما كتخرجش النص التنظميي، وهذا مايش ¹ري يف ه
دÆل املرشد الس=ياz، وٕامنا يتعلق اXٔمر مبجموRة من القوانني كام اكن يف 

   .وال يف اPس=تور احلايل 96السابق يف ظل دس=تور 
اح^ا ابغينا اليوم مع هاذ احلكومة �كون عندها تقد�ر ملفهوم الزمن 

  . يةوي¸�غي القطع Rىل تعليق القوانني املهمة Rىل Rدم ٕاصدار النصوص التنظمي 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار، ا	هت¾ى الوقت

 .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، �لرد Rىل التعقJبات

        ::::الس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËة
  .شكرا الس=يد الرئGس

  . شكرا الس=يدات والسادة املس�شار�ن Rىل الردود دÆلمك
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Xٔوىل ا�يل يف احلقJقة ٔ�ش=نو هام الرها�ت ا�يل اكينة، إالشاكلية ا
 كتطر|ا املسpٔ� دÆل إالرشاد الس=ياz يه التpٔطري، اXٓن حنن يف ٕاطار

العمل �ش نpٔطرو يف ٕاطار مجعيات Éوية، èمة ٔ�هنم �كونوا مؤطر�ن، 
وهاذي موجودة اXٓن يف القانون ا�يل هو مرشوع القانون اÜي نعم� 

  .�ل¸س=بة �لس=ياËة، هذه املسpٔ� اXٔوىل
نه املوارد املادية ¹ري موجودة، نعمل مع الك^فدرالية املسpٔ� الثانية �ٔ 

الوطنية �لس=ياËة �ش �كون املرشد�ن ا�يل هام Ëلقة èمة Zدا، ولكن 
Ëلقة ضعيفة يف سلس\ القمي ٔ�نه �كون عندمه املوارد الاكفJة �ش ميكن هلم 
ٔ�هنم ي�^ظموا و�كونوا كذØ صوت واËد ويعربوا Rىل اهلموم �ل¸س=بة 

  . �لمرشد�ن
، 1994املسpٔ� الثالثة يه املراق�ة، هناك رشطة س=ياحJة موجودة م^ذ 

حنن يف ٕاطار النظر فهيا �ش �كون العمل دÆلها ٔ�كرث فاRلية، وهناك 
ت¸س=يق كذØ مع اXٔمن الوطين �ل¸س=بة �لمراق�ة، وحنن اXٓن يف ٕاطار يعين 

الشارة ٕاRادة النظر يف املسpٔ� دÆل الشارة �ش �كون ٕالكرتونية هاذيك 
  .ا�يل éيحمل املرشد الس=ياz يف ٕاطار املراق�ة

ولكن �ل¸س=بة �لنص التنظميي املسpٔ� ا�يل طرحت لنا وإالشاكلية 
الكربى ا�يل طرحت، لهذا اzذ واËد الشوية دÆل الوقت، ولكن راه هو 
موجود اXٓن يف املوقع إاللكرتوين دÆل اXٔمانة العامة �لحكومة �ش ميكن 

  . ن املهنيني ومن املهمتني �ل¸س=بة لهاذ القطاع هذا�كون الردود م
إالشاكلية ا�يل مطروËة من هو املرشد ¹ري املرخص R؟ فني اك�ن هاذ 
املرشد ¹ري املرخص R؟ اشكون ا�يل تيعرف هاد املرشد هذا ا�يل هو ¹ري 

  مرخص R؟ 
ولكن راه اك�ن اXٓن واËد يعين حسب التقد�رات اكينة تقريبا واËد 

دÆل املرشد�ن ¹ري املرخص هلم ا�يل موجود�ن يف فاس  ٔ�لف 30
 ،Øش وموجود�ن يف طن�ة ويف ٔ�اكد�ر ٕاىل ¹ري ذåوموجود�ن يف مرا
éيفاش ¹ادي ميكن لنا Ãشوفو هاذ العدد املهم ؤ�ن نلقاو ا�يل عندمه 
الكفاÆت ونلقاو ا�يل عندمه الكفاءات، ونلقاو Xٔن ما عندمهش ٔ�هنم قابلني 

  . ٕاذن هذا هو ا�يل اzذ لنا كثري من الوقتبpٔهنم 	ردومه، 
ع الفاRلني �ش ميكن لنا ٔ�ننا ند�رو يش معل ا�يل هناك ت¸س=يق مع مجي

هو ٔ�سايس Zدا، ولكن راه هذه رشحية ا�يل يه èمة، ولكن كذØ راه 
تعاين من واËد املشالك اجÛعية éبرية، مúال �ل¸س=بة لهؤالء املرشد�ن راه 
الكúري مهنم ٔ�نه تيعانيو من املومسية، خصوصا يف بعض املدن مúل فاس 

شامل يعانون من مومسية قات\ وéبرية Zدا، جيب التعامل وطن�ة ومدن ال 
معها وخصنا نعرفوها، لهذا ٔ�نه يف هاذ إالطار دÆل القانون احلايل ٔ�نه امسحنا 

 .يعين ٔ�نه التنقل Rىل مس=توى مجيع الرتاب الوطين
هناك ٕاشاكلية دÆل التغطية الصحية �ل¸س=بة �لمرشد�ن، هناك 

عملوا التغطية الصحية، وابغينا نعملو مع بpٔهنم µس=ت 2011إالماكنية م^ذ 
املرشد�ن �لتعامل مع مجيع القضاÆ سواء ÄجÛعية ٔ�و القضاÆ ا�يل كهتم 

يعين التكو�ن والتpٔطري ٔ�و القضاÆ ا�يل كهتم كذØ امجلعيات دÆل املرش=يد�ن 
  . الس=ياحJني

ولكن ا�يل ¹ادي ميكن يل نpٔكد Rليه ٔ�نه هاذ النص التنظميي ¹ادي 
ج يعين يف غضون اXٔسابيع املق�\ ٕان شاء هللا، و¹ادي هذا µسهل لنا خير 

  . املpٔمورية �ل¸س=بة لتpٔهيل هذه املهنة وتpٔطريها
  .وشكرا لمك

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

واXٓن ن¸jقل ٕاىل السؤال اXٓين الثالث، موضوRه �راجع اÃXٔشطة 
�ن من فريق اXٔصا� واملعارصة اللكمة ËXٔد السادة املس�شار . الس=ياحJة

  .لتقدمي السؤال، تفضل اليس التو�زي

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس=يد الوز�ر
  .شكرا الس=يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

كام يف Rلممك، عرفت اÃXٔشطة الس=ياحJة �ملغرب بداية العام اجلاري 
، فسؤالنا، الس=يد الوز�ر، يه عن إالجراءات Ã0,8%س¨jه تقريبا  اخنفاض

  . اليت تعزتمون القJام هبا ٕالRادة ت¸ش=يط هذا القطاع
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËة
  .شكرا الس=يد الرئGس

ل ا�يل هو شكرا املس�شار احملرتم Rىل طرح هذا السؤال، وهذا سؤا
ا�يل اكن وهو يف . èم Zدا Xٔنه éهيم اÃXٔشطة الس=ياحJة �ل¸س=بة �لمغرب

 2013يعين ابدينا يف هذاك املنحى التصاRدي ا�يل اكن يف  2014س=نة 
 %8راه در� تقريبا واËد  2014ٔ�شهر اXٔوىل دÆل  6ابقJنا فJه، يعين 

�ل¸س=بة  �ل¸س=بة ليايل املبGت، حىت %�10ل¸س=بة لعدد الوافد�ن، 
�لعائدات يعين اكنت يف تصاRد، ولكن ابتداء من شهر يوليوز، شهر 
غشت، ومع ظاهرة داعش، مع ٕايبوال، وÄخjالط ا�يل اك�ن يف اXٔذهان 
�ل¸س=بة �لكúري فü خيص املغرب، وما جرى يف اجلزاiر يعين ذحب الرهينة 

 Øس، كذÃس=ية، ما جرى يف توÃالفر)Charlie Hebdo( لك ، وما تبع
هاذ اXٔمور هاذي، zلقت واËد التو�ر éبري Zدا، خصوصا Rىل مس=توى 
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السوق الفرÃس=ية، الرتاجعات ا�يل اكنت، اكنت Rىل مس=توى السوق 
  . الفرÃس=ية

ٕاذن، هاذ الرتاجعات هاذي ابدات تقريبا يف شهر ش=ت¸رب، والزالت 
اXٓن حنن يف ٕاطار التخفJف من Ëدة هاذ الرتاجعات، Xٔن السوق 

  . %35ٕاىل  30يه سوق èمة �ل¸س=بة لنا، فهيا  الفرÃس=ية
ماذا نقوم به؟ املسpٔ� اXٔوىل وهو ٔ�نه الرتكزي Rىل اXٔسواق ا�يل يه 

السوق . عن الرتاجعات ا�يل اكينة يف السوق الفرÃس=يةيعين �كون بدي\ 
اXٔملانية، اح^ا اXٓن يف تطور éبري Rىل مس=توى السوق اXٔملانية وصل ٕاىل 

جنلزيية يه كذØ سوق èمة Zدا وكتعرفوها، الس=يد ، السوق االٕ 12%
املس�شار احملرتم، ولها كذØ يعين ثقل éبري Zدا من الناحJة دÆل القمية 

   .املضافة، واXٔسواق العربية، السوق البولونية كذØ يف تطور èم
الفرÃس=ية،  ٕاذن، تنويع اXٔسواق حىت خنفف من التبعية �ل¸س=بة �لسوق

�كرثة يف السوق إاليطالية والسوق إالس=بانية والسوق  مع ٔ�ننا مjواZد�ن
  . ، هاذي املسpٔ� اXٔوىل)Benelux(دÆل دول 

املسpٔ� الثانية وهو ٔ�نه العمل يف ٕاطار التواصل، خصوصا مع رواد 
الرٔ�ي Rىل مس=توى السوق الفرÃس=ية �ش ميكن لنا ٔ�ننا Ãسرتجعو العافJة 

  . دÆلنا Rىل مس=توى السوق الفرÃس=ية
سpٔ� الثالثة وهو العمل مع املهنيني، مع مرو± الرËالت، مع وامل 

رشاكت الطريان، �ش ميكن لنا ٔ�نه �كون عند� خصوصا Rىل مس=توى 
وÉات مúل مراåش، مúل ٔ�اكد�ر، الصو�رة، ورزازات ، فاس، طن�ة، 
حىت الر�ط واPار البيضاء، ٔ�نه �كون نقل جوي من هاذ اXٔسواق ا�يل 

  . ميكن لنا ٔ�نه �كون يعين التخفJف من اXٔزمةتذاéرت Rلهيا �ش 
اXٓن ابدينا ك¸شوفو ٔ�نه يعين النقص مايش éبري Zدا، و	رى ٔ�نه رمبا يف 
الصيف ¹ادي ميكن ٔ�ننا 	رجعو ٕاىل واËد املنحى تصاRدي فü خيص يعين 

  . الوافد�ن، وكذØ ليايل املبGت �ل¸س=بة �لس=ياËة
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . الوز�ر شكرا الس=يد

  .اللكمة لمك، الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زي
  الس=يد الوز�ر، 

يف الواقع ٔ�ن القطاع الس=ياz فهو هش بطبيعته، هاذي مjفقني Rىل 
... ٔ�ن املناخ ا�يل اك�ن ٕاقلميي، إالشاكليات ا�يل يف توÃس وا�يل يف اجلزاiر

  . ٕاخل، يه Q�ٔرت فعال، وسوف تؤQر Rىل الس=ياËة
Q�ٔرت Rىل الس=ياËة كذØ اXٔزمة Äقjصادية ا�يل تعGشها ٔ�ورو�، 
Q�ٔرت Rىل الس=ياËة كام السواح ا�يل قلت دÆل فرÃسا ودÆل ٕايطاليا، اليوم 

ٕاذن، . ٔ�لف ا�يل éيجيو 400وال  300مúال يف مراåش عند� تقريبا 

�ل¸س=بة لعدد éبريا Zدا من ٔ�لف، مسٔp� éبرية Zدا  300اخنفاض دÆل 
Ëدا من املدن الرZ بريé د العددËش مرتبطة بواåن مراXٔ ،الت اجلوية

الفرÃس=ية، اليشء ا�يل ¹ري موجود يف العوامص اXٔخرى ا�يل يه مصدرة 
  .�لس=ياËة

فعال، البد لنا مجيعا ٔ�ن نعمل فü خيص رد Äعتبار لهاذ القطاع 
ارة الس=ياz، ا�يل هو ٔ�سايس وèم يف بالد�، اكينني املؤسساتيني والوز

اجلهات، ا�يل هام واËد العدد دÆل ا�يل هام ) 3les CRT(ام ا�يل ه
املؤسسات ا�يل جيب Rلهيم ٔ�ن يعملوا يف هاذ Äجتاه، وكذØ اPور 
احملوري واXٔسايس دÆل املمثليات دÆل املكjب الوطين �لس=ياËة يف 

  . اخلارج
ياËة ا�يل ٔ�� ٔ�قول حىت ذاك املسائل ا�يل éميش=يو لها ذوك دÆل الس= 

، دÆل لندن، دÆل )Berlin(كتكون يف �رلني، يف املعارض دÆل 
)Barcelone(سµل �رÆد ، .  

ٔ�� امشGت هلم خشصيا، الس=يد الوز�ر، وتالقJنا .. هاذ املعارض، جيب
احشال من خطرة متا، جيب ٕاRادة النظر يف الكJفJة �ش éيكونوا هاذ 

ذ املعرض يف الواقع ٔ�داة لربط املعارض، ٕاRادة النظر فعال، حىت �كون ها
Rالقات لبعض الرشااكت مع اجلهات اليت يه Ãس=تورد مهنا الس=ياËة، ما 

  .�كوÃش ¹ري واËد املناس=بة ا�يل كند�روها حقاش خصها تدار
يف ) l'Office National de Tourisme(كذØ املمثلني دÆل 

 un carnet(اخلارج خصو �كونوا �س عندمه القدرة والكفاية، عندمه 
d'adresses( مايش ند�ر ¹ري ،)n’import quoi( Pفالن وال و Pو ،

فرتالن ند�رو ٔ�� م^دوب دÆل الس=ياËة يف يش بالصة وما عندو حىت 
)carnet d'adresses(سان عندوÃد إالËخصو �كون وا ، )un carnet 

d'adresses( القات معR القات مع اجلامعات، عندوR عندو ،
ة، عندو Rالقات مع املمولني دÆل الس=ياËة، �ش الشخصيات الس=ياس=ي

  . �كون قادر، �ش ميكن يدفع الس=ياËة لٔ·مام
ٕاذن، حىت هاذ املوضوع خصنا ننظر ٕاليه، Xٔن شف^ا واËد العدد دÆل 
املناطق، امشGت خشصيا كنقول Ø، امشGت خشصيا شفت هاذ اليش، ما 

دÆل هاذ املوضوع  اجعبنGش ذاك اليش ا�يل éيطرا فü خيص هاذ املسائل
ا�يل كتدوي، إالماكنيات كتخرس، ولكن فعال واش اك�ن يش م^توج وال 
ما اكي¸شاي؟ ما اكي¸ش مúال ذاك رد الفعل اXٔسايس ا�يل جييب لنا 

  . السواح
كذØ البد ٔ�ن ننفjح Rىل اXٔسواق اXٔخرى، مjفقني، روس=يا Zات 

ميكن ننفjحو ملراåش رئGسة اPوما الرويس، عندها رغبة روس=يا �ش 
دور الطريان، ذاك اPور الرشكة الوطنية �لطريان ٔ�ن .. و�لتايل لها. عندها

ما ميك¸ش .. تد�ر واËد العدد دÆل الربط بي¸^ا وبني روس=يا �ش ميكن
  . نتلكمو Rىل الس=ياËة ٕاىل ما اكÃش الطريان، ال ميكن

                                                 
3 Conseil Régional du Tourisme 
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لكمة ٔ�خرى، الس=ياËة هذا شpٔن حكويم مايش شpٔن بوËدو دÆل 
لس=ياËة، دÆل التجهزي، دÆل اXٔمن، دÆل واËد العدد دÆل املسائل وز�ر ا

  .�ش ميكن حنافظو Rىل هاذ الرثوة ا�يل يه ٔ�ساس=ية دÆل الس=ياËة دÆلنا
  .وشكرا

  :الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . الس=يد املس�شار راه ساىل الوقت

  .تفضل الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  :ل¸س=بة ٔ�� عندي جوج دÆل النقط¹ري �
املعارض اPولية ا�يل كمنش=يو لها، ٔ�نه املكjب الوطين املغريب �لس=ياËة 

دو ـــــــــéيوفر الفضاء، éيوفر كذØ الصورة، ولكن ا�يل خصو �كون ع^
)le carnet d'adresses ( هام املهنيني، راه املهنيني هام ا�يل خصهم �كونوا

اح^ا ما .. ن هلم ٔ�هنم يتالقاو مع الناس ا�يلRاملني مواعيد �ش ميك
كنعملوش يف املكjب الوطين املغريب �لس=ياËة صفقات جتارية، ولكن 
. كنعطيو واËد الفضاء، وRىل املهنيني هام ا�يل يعملوا الصفقات الت�ارية

  .ٕاذن، اح^ا كنعطيومه الفضاء، هاذي مسpٔ� اXٔوىل
ارض hشلك Rام، Xٔن عند� املسpٔ� الثانية، حنن نعيد النظر يف املع

معرض كمنش=يو لها، لكن اXٓن التطورات ا�يل واص\ ا�يل  80واËد 
دÆل  15ٔ�و  10مشات لها بعض اPول ٔ�هنا بقات �متيش تقريبا لواËد 

املعارض، �رلني ولندن، ٕاىل ¹ري ذØ، ولكن ٔ�� اXٓن ركزت Rىل ما هو 
  .رمقي، وهذا هو ا�يل ¹ادي منش=يو فJه

  .وشكرا

        ::::رئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسة    الس=يدالس=يدالس=يدالس=يد
  . السؤال اXٓين الرابع، موضوRه مشالك مومس احلج السابق

اللكمة ËXٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اPس=توري لتقدمي السؤال، 
  .تفضل اليس Rادل

        ::::املس�شار الس=يد Rادل املعطياملس�شار الس=يد Rادل املعطياملس�شار الس=يد Rادل املعطياملس�شار الس=يد Rادل املعطي
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  س=يد الوز�ر احملرتم،ال 

اخلاصة  اXٔمر �ٕالRاشةسؤالنا اليوم يف الفريق اPس=توري يتعلق 
�لواكالت الس=ياحJة ملومس احلج السابق، حJث ختىل اجلانب السعودي عن 

    تنفJذ العقد املربم يف هذا الصدد، مما دفع الواكالت املعنية من حتمل نفقات
  .إالRاشة بpٔنفسهم

مك، الس=يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت ؤ�مام هذا الوضع، Ãسائل
تعزتمون ٔ�و اليت مقمت هبا لالس=ت�ابة لطلب الواكالت املعنية السرتZاع ما 

املليون دÆل اPرمه اليت حولت بطرق قانونية و�لعم\ الصعبة ٕاىل  7يناهز 
  . املمول السعودي

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .د الوز�راللكمة لمك، الس=ي

        ::::الس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËة
  .شكرا الس=يد املس�شار ا�يل طرح هاذ السؤال هذا

و�لفعل ٔ�نه يعين Rامة املومس دÆل احلج دÆل الس=نة املاضية مر يف 
ظروف حس=نة، ٕاال �ل¸س=بة لهاذ املشلك هذا، اكنت اجلامعة الوطنية 

نقل، والنقل ما لواكالت اXٔسفار دارت تعاقد مع الناقل، يعين ا�يل éيعمل ال 
ويف  مىناكÃش فJه مشلكة، ولكن هذاك ا�يل éيpٔمن إالطعام خصوصا يف 

  .عرفات وقعت مشلكة
إالشاكلية ا�يل وقعت ٔ�نه يعين ما اكن�ش عندو الوسائل ا�لوGZس�JكJة، 
ما اكÃش éيpٔمن يف الوقت دÆلو، ولكن تن��ع اXٔمور معهم يعين ساRة 

  . بpٔخرى
قال  دzل دÆل السلطات السعودية، Xٔنهإالشاكلية ا�يل وقعت يف الت

هو بpٔنه راه ما عندوش الوسائل ا�لوGZس�JكJة، ولكن كذØ ٔ�نه مت ٕا¹الق 
من طرف السلطات السعودية وما متك¸ش بpٔنه يوصل،  مىناملنافذ دÆل 

ولكن ال يف التقر�ر ا�يل مت وكذØ احملرض ا�يل مت، ٔ�نه هناك تعهد ٔ�نه �رجع 
  . ت حىت �رجع كذØ �لح�اج املترضر�نهاذيك اXٔموال �لواكال

واXٓن يف الوقت احلارض راه هناك اجلامعة الوطنية لواكالت اXٔسفار يه 
يف ٕاطار اXٓن التفاوض Rىل مس=توى السعودية، حنن نت��ع اXٔمر �ش ميكن 
هلم ٔ�هنم µسرتجعوا هاذ اXٔموال هاذي، وكذØ ٔ�هنم حيتاطوا يف املس=تق�ل 

�يل عندمه إالماكنيات املادية وإالماكنيات ٔ�هنم �كونوا مjعهد�ن ا
ا�لوGZس�JكJة �ش ميكن هلم يعملوا إالطعام، خصوصا يف واËد الفرتة دÆل 

  .وكتوقع يف عرفات مىنÄزدËام ودÆل Äكتظاظ ا�يل كتوقع يف 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .الس=يد املس�شار تفضل يف ٕاطار التعقJب ..اللكمة ËXٔد السادة
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        ::::املس�شار الس=يد Rادل املعطياملس�شار الس=يد Rادل املعطياملس�شار الس=يد Rادل املعطياملس�شار الس=يد Rادل املعطي
  .شكرا الس=يد الرئGس

  . شكرا الس=يد الوز�ر احملرتم Rىل هذه البيا�ت
ٕاال ٔ�نه، الس=يد الوز�ر، راه هناك جلنة دÆل وزارة الس=ياËة تتكون 
Ëارضة يف Rني املاكن لت��ع يعين املسائل دÆل احل�اج املغاربة، ولكن 

د مع هذه املؤسسة، اكن من املفروض اجلامعة ملا ٔ�وفدت Ë�ٔد نواهبا �لتعاق
Rلهيا ٔ�هنا تعرف بpٔن هذاك املمون ٔ�نه ¹ري قادر Rىل إالRاشة مجليع احل�اج 

ولهذا، ٔ�ن الزتايد دÆل احل�اج Rىل واكالت . دÆل واكالت اXٔسفار
اXٔسفار، انé Ûوزارة ت�رشفوا Rىل هاذ القطاع دÆل الس=ياËة، Xٔن طلع من 

  . 7800ٕاىل  3500
، حنن نطالبمك، الس=يد الوز�ر، ٔ�نه تبحثوا يف هاذ القضية هاذي، ولهذا

يف حقه ٔ�نه قام  ت¨ث و�رجعوا اXٔموال ٕاىل ٔ�حصاهبا، مث لك من تورط ٔ�و من 
هبذا العقد ¹ري القانوين تيخصو حماس=بة، �ش ميكن لنا 	كونو واحضني يف 

  . هاذ املوضوع هذا
  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
   .شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، �لرد Rىل التعقJب

        ::::الس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËة
هو يف احلقJقة، الس=يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه هذا مت يف ٕاطار واËد 
العمل ا�يل كتقوم به اجلامعة الوطنية لواكالت اXٔسفار �ش ميكن لها ٔ�هنا 

، �ش ميكن واك� 171تد�ر عقد واËد ما بني مجيع الواكالت ا�يل يه تقريبا 
هلم ٔ�هنم �كون عندمه يعين توفري يعين عرض واËد، ولكن من ق�ل اكن 

  . التعاقد يمت بني الواكالت واملمولني
فاXٓن يعين ابغاو ميش=يو يف هاذ التجربة هاذي، ولكن الواكالت يه 
ا�يل رخصت �ل�امعة �ش تعمل هاذ إالطار هذا، اكنت هناك جلنة 

يل معلت التقر�ر دÆلها، كذØ هناك يعين �لمعاينة من طرف الوزارة ا�
التفGjش ا�يل مقنا به يف هاذ إالطار هذا، وتبني بpٔنه Rىل حسب الو5ئق 
ا�يل عند املتعهد السعودي �ل¸س=بة لٕالطعام و5ئق ا�يل يه سلمية، ولكن 

  . هو ما قدرش ٔ�نه من بعد ذØ ٔ�نه يويف �اللزتامات دÆلو يف ٕاطار العقدة
.. اكÃش اخjيار ا�يل هو ¹ري قانوين، وال اكن اخjيارٕاذن، هاذي ما 

ا�يل هو اكن اخjيار ا�يل هو Rىل ٔ�ساس يعين واËد طلب العروض ا�يل 
	هبنا اجلامعة قامت به، وهذاك هو ا�يل Zاب طلب العروض، ولكن اح^ا 

الوطنية لواكالت اXٔسفار بpٔنه الزم ٔ�هنا حتتاط يف هذا إالطار هذا، و	هبنا 
ا �كررت التجربة دÆل احلج دÆل املرة الفائتة، ما ¹ادµش نبقاو كذØ ٔ�نه ٕاذ

Ãسمحو ٔ�نه �كون تعاقد واËد من طرف اجلامعة �ل¸س=بة �لواكالت لكها، 
¹ادي 	رجعو �لنظام السابق ا�يل ¹ادي �كون فJه لك واك� تتعاقد مع ممول، 

  . حىت خنفف من هذه إالشاكلية هاذي
Æل الناس، وهذا اكن يعين كثري Rىل د 7000ٕاذن، راه رمبا ٔ�نه اكنت 

ممول واËد، لهذا ختلق املشلك، ولكن ما ابغيناش ٔ�ننا hرسRة 	رجعو �لنظام 
القدمي، ابغينا نعطيو هاذ الفرصة �لنظام اجلديد ٔ�نه مييش، Xٔنه يف مصل�ة 
الواكالت ويف مصل�ة اجلامعة، ولكن حنن مjواZد�ن، ٕاىل اكن يش واËد 

ؤولية م�ارشة، ؤ�نه اكن قصد إالساءة �ل¸س=بة ٔ�نه �ن بpٔنه عندو مس
�لح�اج وال إالساءة �لßدمات ا�يل تتقدم هلم، فغادي نتßذو إالجراءات يف 

  . حقهم
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

. السؤال اXٓين اخلامس موضوRه اخjالالت املكjب الوطين �لس=ياËة
الفريق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل اللكمة ËXٔد السادة املس�شار�ن من 

  .الس=يد الرئGس

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس=يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن، 
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

اللك يعمل ٔ�ن اFلس اRXٔىل �لحسا�ت قام بعدة زÆرات ومعليات 
العمومJة، ومن بGهنا املكjب  اف�jاص لواËد العدد éبري من املؤسسات

  . الوطين �لس=ياËة
مؤخرا تقر�ر بعد معلية Äف�jاص اليت قام هبا اFلس اRXٔىل  صدر وقد

�لحسا�ت، ورصد مجموRة من Äخjالالت املتعلقة �ل�س=يري وبتدبري 
املؤسسة، وهذا، الس=يد الوز�ر، µس=تلزم معه تفعيل املبدٔ� اPس=توري 

  . ة �حملاس=بةاملتعلق �ربط املسؤولي
ولهذا، الس=يد الوز�ر، نود معرفة القراءة دÆلمك لهاذ Äخjالالت دÆل 

  . املكjب الوطين �لس=ياËة املتضمنة يف تقر�ر اFلس اRXٔىل �لحسا�ت
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

 . اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËة
  .طرËه لهذا السؤال شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Rىل

�ل¸س=بة لنا اFلس اRXٔىل �لحسا�ت يه مؤسسة دس=تورية، وحنرتم 
  . التقار�ر الواردة فهيا، ونzٔpذ �لتوصيات دÆلها، هاذي مسpٔ� ٔ�ساس=ية
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ولكن مل µرش التقر�ر بpٔن هناك اخjالالت، �لعكس اكن هو ركز Rىل 
لقJنا بعض  2012، اح^ا فاش جJنا يف 2012حىت  2001الفرتة دÆل 

من هاذ اXٔمور، . اXٔمور ا�يل يه تGشري لها اFلس اRXٔىل �لحسا�ت
املسpٔ� اXٔوىل تيقول بpٔنه جيب ٔ�ن �كون هناك حتديد لٔ·هداف يف اخلطط 
ا�يل éيعملها املكjب الوطين املغريب �لس=ياËة، يف ٕاطار يعين املشالك ا�يل 

قعت يف اXٔسواق ما اكنت وقعت Rىل املس=توى اPويل والتدبد�ت ا�يل و 
، ولكن مع Äس=تقرار اÜي 2010و 2009و 2008اكÃش ممكن ما بني 

  . ورد، اXٓن رجعنا ٕاىل التخطيط �Xٔهداف
كذØ تيقول ما اكي¸ش ت��ع، الت��ع اXٓن موجود، وهناك مؤرشات Rىل 
مس=توى لك سوق سوق، ومؤرشات كذØ �ل¸س=بة لعمليات ال�سويق 

  . طار جملس إالدارة دÆل الصندوقhشلك Rام، ونتدارسها يف إ 
تيقول بpٔنه جيب تنويع اXٔسواق، تنويع اXٔسواق نعم، ولكن راه الزالت 

ٕاذن 	ركز Rىل . ٔ�ور� الغربية يه ٔ�كرب سوق مزودة �لس=ياح ٕاىل Ëد اXٓن
، اجنلرتا وٕايطاليا )Benelux(، مúل انيامúل ٔ�ملاXٔسواق يعين مúل فرÃسا، 

ار لنا ٕاسرتاتيجية �ل¸س=بة لٔ·سواق الواRدة، و¹ريها، ولكن يف نفس إالط
لهذا 	ركز Rىل دول مúل روس=يا، مúل بولونيا، الصني، اPول العربية 
والربازيل وغرب ٕافريقJا، هذه ٔ�سواق واRدة، وراه ٕاىل اzذييت هاذ 

¹ادي  2020اXٔسواق لكها الواRدة، اح^ا �ل¸س=بة لنا يف إالسرتاتيجية دÆل 
دÆل الس=ياح، ب�G العدد اXٔكرب س=يpٔيت من اXٔسواق  جتيب مهنا فقط مليون

  . التقليدية �ل¸س=بة لنا
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة لمك، الس=يد املس�شار، يف ٕاطار التعقJب

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوي
  الس=يد الرئGس،

سة شكرا الس=يد الوز�ر Rىل هذه التوضي�ات ا�يل كهتم هاذ املؤس 
  الس=ياحJة الهامة،

وا�يل كنالحظو بpٔن هاذ Äخjالالت اكن عندها وقع وتpٔثري سليب Rىل 
اXٔدوار يف الرتوجي دÆل املنتوج الس=ياz املغريب، الس=ü ٔ�ن الفضاء µسمح 

، وهذا يف هذه الظروف ا�يل �2020لعطاء ٔ�كرث، وكذØ �لبلوغ ٕاىل رؤية 
رة �ل¸س=بة �aول اFاورة لنا، اللك يعرف ٔ�نه لGست هناك م^افسة جماو 

  . نظرا �لظروف الصعبة اليت تعGشها
وكذØ، الس=يد الوز�ر، نود ٔ�ن �كون هاذ املكjب الوطين �لس=ياËة 
هو رافعة كذØ �لس=ياËة، ويؤدي اPور املنوط به، Xٔنه هو النواة لرتوجي 

  . املنتوج الس=ياz �ملغرب
يف Rدم بلوغ واËد العدد  وكذØ يف Äعتقاد دÆلنا ٔ�ن هاذ اXٔس=باب

دÆل العائدات الس=ياحJة السقف امل¸شود ا�يل خططمت لها، رمغ وجود هاذ 
  .املناس=بة وهاذ Rدم املنافسة �ل¸س=بة �aول اFاورة

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، �لرد Rىل التعقJب

        ::::الس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËةالس=يد وز�ر الس=ياËة
كjب الوطين املغريب �لس=ياËة هو واËد اÜراع هو يف احلقJقة ٔ�نه امل 

اXٓن، حنن يف ٕاطار ٕاRادة تنظمي املكjب . �لرتوجي èمة Zدا �ل¸س=بة �لمغرب
الوطين املغريب �لس=ياËة، التنظمي اPاzيل دÆلو، جلنة دÆل املراق�ة، جلنة 
كذØ دÆل الفحص يف ٕاطار جملس إالدارة دÆلو، ٔ�ننا يف ٕاطار ٕاRادة 

دÆل اFلس �ش ميكن لو ٔ�نه يواéب التطورات ا�يل موجودة Rىل الهيلكة 
  .املس=توى اPويل

املسpٔ� الثانية وهو ٔ�نه يواéب اXٓن، Xٔنه من املؤاzذات ا�يل Zات يف 
التقر�ر دÆل اFلس اRXٔىل �لحسا�ت ٔ�نه ال يواéب إالسرتاتيجية دÆل 

ينا يف هاذ العمل ، ابد2013، اXٓن ابدينا يف هاذ العمل هذا م^ذ 2020
  . دÆل املواéبة

ٔ�وال، ٔ�نه حتديد اFاالت الس=ياحJة دÆل املغرب وكذØ ال�سويق 
Jل ٔ�اكد�ر، ٕاىل غÆال دFش، اåل مراÆال دFلها، اÆــــــــــــــد ،Øر ذ

)les territoires touristiques (هاذي بدات العمل فهيا.  
Æبة دéالثانية، وهو ٔ�نه املوا �ٔpٓن س=ن�ني تقريبا املسXل الطريان، م^ذ ا

رË\ دÆل الطريان zارج الر�ط واPار البيضاء، ٕاذن  200راه �زادت 
�ل¸س=بة �لوÉات الس=ياحJة، هذا العمل ا�يل تيقوم به املكjب الوطين 

  . املغريب �لس=ياËة
مúال يف الس=ياسة الرمقية ٔ�و التعامل مع مرو± الرËالت Rىل مس=توى 

مقي، اXٓن يه مسpٔ� ٕاسرتاتيجية وتقريبا واËد العدد èم Zدا إالنرتنGت والر 
من املزيانية دÆل املكjب كمتيش لٕالسرتاتيجية الرمقية، وكذØ ما Ãسميه 
�ٕالسرتاتيجية املوضوRاتية، سواء فü خيص الغولف، س=ياËة اXٔعامل، ٕاىل 

Æل ¹ري ذØ، لك هاذي فهيا ٕاسرتاتيجيات ملرافقة إالجناز دÆل الرؤية د
2020.  

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
ا	هت¾ى الوقت الس=يد الوز�ر، وÃشكر الس=يد الوز�ر Rىل مسامهته القمية 

  . معنا يف هاته اجللسة
ون¸jقل اXٓن ٕاىل السؤال اXٔول املوZه ٕاىل الس=يد الوز�ر املنتدب Pى 
رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومJة وحتديث إالدارة، حول تpٔثري 

دارة hرشاكت خصوصية يف جمال املوارد ال¨رشية يف قطاع اس=تعانة االٕ 
  . الوظيفة العمومJة
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اللكمة ËXٔد السادة املس�شار�ن من فريق الت�الف Äشرتايك لتقدمي 
  .السؤال، تفضل اليس الز¹اري

        ::::املس�شار الس=يد محمد Rداباملس�شار الس=يد محمد Rداباملس�شار الس=يد محمد Rداباملس�شار الس=يد محمد Rداب
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يدة والسادة الوزراء،
  ار�ن احملرتمني،الس=يدة والسادة املس�ش

قررت حكومات سابقة ختفJض وحىت ٕالغاء م^اصب ٔ�عوان إالدارة، 
وتفويت èام اXٔعوان واحلراس وÄس=تق�ال لرشاكت خصوصية، مما Q�ٔر 
Rىل سري معل إالدارة واملؤسسات العمومJة مركزÆ وحمليا من Éة، وRىل 

قاRد من Éة R�ٔداد املوظفني وما ØÜ من تpٔثري Rىل الصندوق املغريب �لت
  . ٔ�خرى

فقد تبني ٔ�ن اخلدمات اليت تقدèا الرشاكت اخلصوصية ملساRدة إالدارة 
حمدودة النتاجئ نظرا لطبيعة العنارص اليت ×شغلها من Éة، وخضوع 
املس=تßدمني ٕالدارة الرشكة ولGس �لمسؤولني إالداريني املعنيني م�ارشة، 

مالت، وتقدمي ٔ�جور هزي\ ٕاضافة ٕاىل Rدم اËرتام هذه الرشاكت Pفا�ر التح
ملس=تßدمهيا بدون ٔ�ي حقوق يف كثري من اXٔحJان، مما ال حيفز Rىل ٔ�داء 
جJد ومس=متر حسب احلاجJات الفعلية لٕالدارة، Rالوة Rىل مشالك مس=مترة 

  .     مع املسري�ن إالداريني والتنقJالت اPامئة من ٕادارة ٕاىل ٔ�خرى
ا اPو� ال من الناحJة ٕان معلية تفويت بعض اخلدمات مل ×س=تفد مهن

املالية، وال من �حJة جتويد اخلدمة، فاPو� يه اليت تؤدي معليا ٔ�جور 
مس=تßديم هذه الرشاكت، لكن ما تؤديه اPو� ال يصل �لاكمل بعد 

  .اقjطاع م�الغ هامة �لوسطاء ا�Üن مه ٔ�حصاب الرشاكت اخلصوصية
خمصصة Xٔعوان  ٕاضافة ٕاىل ذØ، فٕان ختفJض ٔ�و ٕالغاء م^اصب مالية

إالدارة والتعلمي واملؤسسات العمومJة اكن R تpٔثري Rىل صندوق التقاRد، 
  .اعتبارا لتناقص R�ٔداد املوظفني

و�زداد اXٔمر تعقJدا مع ٕاËا� Rدد من اXٔعوان Rىل التقاRد، مما جيعل 
خصاص إالدارة من هذه الفkة من املوظفني �زداد وال ميكن تعويضهم 

  . ناو�خبدمات رشاكت امل 
النظام اÜي اكن معموال به سابقا، جيعل ٔ�عوان إالدارة مرتبطني 
و»بعني م�ارشة لٕالدارة، اكن Z�ٔدى من حJث املردودية املبارشة و¹ري 

  . املبارشة
مفا هو تقJميمك Xٔداء نظام تفويت هذه اخلدمات �لقطاع اخلاص؟ وهل 

صيغة Zديدة جتعل  تنوون مراجعته ٕاما �لعودة ٕاىل النظام القدمي ٔ�و ٕاجياد
ٔ�عوان إالدارة »بعني م�ارشة لها، مúل نظام التعاقد املبارش مع املعنيني دون 

  وساطة الرشاكت اخلصوصية؟ 
  .وشكرا الس=يد الرئGس

  

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، لٕالZابة عن السؤال

P الس=يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدبP الس=يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدبP الس=يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدبP س احلكومة، امللكف �لوظيفة الس=يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدبGس احلكومة، امللكف �لوظيفة ى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة ى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة ى رئGى رئ
        ::::العمومJة والعمومJة والعمومJة والعمومJة وحتحتحتحتديديديديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس=يد الرئGس
ٔ�وال، يف البداية ٔ�توZه �لشكر ٕاىل الس=يدات والسادة املس�شار�ن 

  .احملرتمني من فريق الت�الف Äشرتايك Rىل طر|م هذا السؤال
ات ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�ذéر، ٔ�وال، ٔ�ن مؤسسات القطاع العام، من ٕادار 

وجامRات وهيئات، تقوم بنوRني من املهام، èام ٔ�ساس=ية تدzل يف صلب 
واملهام . اخjصاصات إالدارة العمومJة، ومتارس من طرف موظفني نظامJني

الثانية يه èام 5نوية، ذات طابع مادي حمض، لGس من الرضوري ٔ�ن 
  .متارس من طرف موظفني

فإالدارات العمومJة م^ذ النقطة الثانية، يف ٕاطار حماربة العمل الهش، 
س=نوات مت م^ع ×شغيل املؤقjني والعرضيني، ومت �رس=مي اكفة اXٔعوان 

  .2011و 2001املؤقjني بني 
وكن��Jة لهذ�ن إالجرائني، مل يعد ٕ�ماكن إالدارة توظيف العدد الاكيف 

... من اXٔعوان ملامرسة املهام املادية، اكحلراسة والتنظيف وال¨س�^ة والس=ياقة
  . ٕاخل

لتوفري هذه اخلدمات، تل�pٔ إالدارات العمومJة ٕاىل التعاقد مع رشاكت و 
القطاع اخلاص يف ٕاطار املناو�، وختضع هذه الرشاكت املتعاقد معها لقانون 

  . مدونة الشغل، وال يعترب هؤالء اXٔعوان موظفون
وق�ل التعاقد مع هذه الرشاكت، جيب ٔ�ن تتوفر فهيم لك الرشوط 

Ä دىنالتعاقدية، اكلضامنXٔعية ؤ�جور احلد اÛجÄ عي وامحلايةÛٕاخل... ج.  
اXٓن، حنن 	رى ٔ�ن هذا اXٔمر بدٔ� يصعب كثريا Rىل إالدارات العمومJة، 
. والعالقات بني هذه الرشاكت وإالدارة لGست واحضة يف بعض اXٔحJان

Üا، نفكر اXٓن يف ا�لجوء ٕاىل ٔ�سلوب التعاقد املبارش بني إالدارة وبعض 
ن وبعض املوظفني لتGسري وت¨س=يط هذا التعامل والقJام هبذه اXٔعوا

  .املعامالت
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة ËXٔد السادة املس�شار�ن يف طار التعقJب

        ::::املس�شار الس=يد محمد Rداباملس�شار الس=يد محمد Rداباملس�شار الس=يد محمد Rداباملس�شار الس=يد محمد Rداب
شكرا الس=يد الوز�ر Rىل الت�اوب مع السؤال دÆلنا، وا�يل تفهمتو 

تو الوضعية دÆل هاذ اXٔعوان، Rلام ٔ�نه من الناحJة الوضعية دÆلو وتفهم 
النظرية، يعين ا�يل كتقولوا، الس=يد الوز�ر، حصيح، ولكن من الناحJة 
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العملية هناك تداzل، احشال من مرة املواطن éي�شىك من هذاك إالÃسان 
ا�يل هو يف احلراسة، هو ا�يل éيويل فJه لكيش، راه هو ا�يل éيقول لهذاك 

 يتوZه لٕالدارة، ت�Gقى يتعامل معه احبال هو مول إالدارة، Xٔن إالÃسان ا�يل
هو ا�يل تيالقاه املواطن يف الباب، وتيكون تضارب، ما تيقومش �ملهمة 

  ...دÆلو، بل ٔ�كرث من هذا
وهذا �جت Rىل هاذ اليش ا�يل قلتو Rىل ٔ�نه االتفاقJات ا�يل هذا ما 

، Rلام ٔ�نه رامك اzذيتوه جبدية واحضاش، واح^ا كنمتناو �ش هاذ املوضوع هذا
�ش يلقى واËد الصيغة مjوافق Rلهيا محلاية هاذوك العامل وكذØ توضيح 

  .اXٔمور ما بني الرشكة وإالدارة
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . ا	هت¾ى الوقت الس=يد املس�شار، شكرا

 .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، �لرد Rىل التعقJب

ئGس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومJة ئGس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومJة ئGس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومJة ئGس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومJة الس=يد الوز�ر املنتدب Pى ر الس=يد الوز�ر املنتدب Pى ر الس=يد الوز�ر املنتدب Pى ر الس=يد الوز�ر املنتدب Pى ر 
        ::::ووووحتحتحتحتديديديديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس=يد الرئGس
ٔ�وال، Äس=تق�ال لGس من èمة رشاكت املناو�، Äس=تق�ال هو èمة 
zاصة �ٕالدارة العمومJة و�ملوظفني العمومJني، فٕاذا اكنت هناك بعض 

ٔ�و الرشاكت ٔ�و بعض إالدارات يعين ×س=تق�ل عن طريق هؤالء الرشاكت 
  . اXٔشßاص فهذا ¹ري مق�ول متاما

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

اللكمة ËXٔد السادة . السؤال املوايل موضوRه انتßا�ت املpٔجور�ن املق�\
 . املس�شار�ن من فريق Äحتاد الوطين �لشغل �ملغرب لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد محمد رماشاملس�شار الس=يد محمد رماشاملس�شار الس=يد محمد رماشاملس�شار الس=يد محمد رماش
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  لرئGس احملرتم،الس=يد ا
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

  . سؤالنا �مس Äحتاد الوطين �لشغل �ملغرب يتعلق �نتßاب املpٔجور�ن
حنن داzل Äحتاد كنا 	متىن ٔ�ن يتغري املرسوم املرتبط �نتßاب ٔ�عضاء 

س=بة �لجامRات احمللية، املpٔجور�ن �ل¸س=بة �لوظيفة العمومJة، وال كذØ �ل̧ 
حىت �كون هناك توافق بG^ه وبني القطاع اخلاص ملا يفرزه من خنب، 

  . ونعتقد بpٔن هذا إالفراز فJه Rدم �اكفؤ واحض
وكنا Ãس�ل يف فرتات سابقة، ويف احلوارات املتالحقة، واكن �ٓخرها 

نظفر هبذا التاكفؤ من zالل مرسوم يعيد  Rلنأ��ريل  26اتفاق دÆل 
ار �لموظفني و�لجامRات احمللية، لكن لٔ·سف رمبا نعGش Rىل ٕايقاع ما Äعتب

هو اكiن، يعين بpٔن القانون القدمي هو ا�يل كنعGشو Rليه، هو اXٓن ا�يل 
  . كندوزو به Äنتßا�ت

وØÜ، الس=يد الوز�ر، ¹ادي نقولو لمك �ٓش ¹ادي تد�روا، Xٔن القطار 
احبال ٕاىل ما عندو حىت يش  انطلق، وÄنتßا�ت انطلقت، éيويل السؤال

معىن، ولكن ¹ادي Ãسولومك كذØ فü بعد عن كثري من الت�اوزات اليت 
  . »بعناها وحنن نواéب العملية Äنتßابية داzل ا�لجن الثنائية

  . شكرا الس=يد الوز�ر
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

 .الوز�رالس=يد  اللكمة لمك

امللكف �لوظيفة العمومJة امللكف �لوظيفة العمومJة امللكف �لوظيفة العمومJة امللكف �لوظيفة العمومJة     ،،،،الس=يد الوز�ر املنتدب Pى رئGس احلكومةالس=يد الوز�ر املنتدب Pى رئGس احلكومةالس=يد الوز�ر املنتدب Pى رئGس احلكومةالس=يد الوز�ر املنتدب Pى رئGس احلكومة
        ::::ووووحتحتحتحتديديديديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس=يد الرئGس
  الس=يد املس�شار احملرتم،

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذéر بpٔن القواRد ا�متثيلية يف لك من الوظيفة العمومJة والقطاع 
بيعة اخلاص �متزي �خjالف واحض، وهذا ٔ�مر طبيعي يعود Äخjالف لط 

  . وخصوصية Rالقات الشغل يف لك من القطاRني
ٔ�وال، نظام ا�متثيليات يف القطاع العام µس=متد مربراته، ٔ�وال، من 
خصوصية الوظيفة العمومJة اليت تقوم Rىل متثيل املوظفني حسب انÛهئم 
ٕاىل درZات اXٔطر، املترصفون، اXٔطباء، املهندسون، التق^يون، ولو عندمه 

ا ملا هو Rليه الوضع يف القطاع اخلاص اÜي يمت انتßاب سمل واËد، zالف
اXٔطر، إالرشاف : م^دويب العامل Rىل ٔ�ساس ثالثة مس=توÆت فقط

  . والتنفJذ
5نيا، طبيعة Äخjصاصات Äس�شارية املوéو� ٕاىل ا�ل�ان إالدارية 
امل�ساوية اXٔعضاء واملتعلقة ٔ�ساسا بتدبري املسارات املهنية الفردية 

  . ني�لموظف
من مدونة الشغل يف الوظيفة  433صعوبة تطبيق مقjضيات املادة 

العمومJة، ويه التدبري، حبيث ٕاذا اعمتد� نفس املقايGس، مفثال يف بعض 
م^دوب ٔ�و ممثل، يقابلهم  47ٔ�لف موظف، هلم  20القطاRات إالدارية هناك 

ن عضو �ٔ  94ممثل من إالدارة العمومJة، فjصعب Rىل جلنة مكونة من  47
  . تد�ر شؤون الرتقJة وتدبري املهن إالدارية

ورمغ ذØ، فاحلكومة اكنت دامئا م^ف�jة ملراجعة هذه اXٔمور حىت 
واكنت Rدة لقاءات، �ٓخرها ٔ�و ما ق�ل اzXٔري . تضمن التاكفؤ بني القطاRني

، وكذØ يف ا�لجن اخلاصة 2011اكنت يف ٕاطار احلوار ÄجÛعي لـ 
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، ولكن كنا نتطلع ٕاىل توافق بني 2015ة يف �النتßا�ت يعين املهني
املركزÆت النقابية ملراجعة هذه ا�متثيليات، وس¸�قى م^ف�jني Rىل هذا اXٔمر 

  . لضامن ال�ساوي بني النقا�ت وبني القطاRات
، مع يعين ٕاقرار جملس R1997لام ٔ�ن مىت ظهرت هذه إالشاكلية؟ يف 

ضاء يف الوظيفة العمومJة املس�شار�ن، ملا ٔ�صبحت �لجن امل�ساوية اXٔع
  . ٕاماكنية انتßاب املمثلني لهذه الغرفة احملرتمة

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة ËXٔد السادة املس�شار�ن، تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس=يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس=يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس=يد عبد هللا عطاش
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئGس،
  الس=يد الوز�ر، 

  . سؤال، الس=يد الوز�راح^ا ا�يل طرح^ا ال 
شوف، الس=يد الوز�ر، اح^ا ما غنتلكموش Rىل املرسوم، �كفي ٔ�نه يف 

، يطبق يف 2015، واح^ا تنعاودو فJه يف 59، �رااك ٕاىل قلنا راه يف 1959
  . راه مشلكة éبرية 2015

تيختاروا م^دوب القطاع  10ما غنتلكموش Rىل الالتوازن دÆل 
ظيفة العمومJة، هاذ اليش اكع ما نتلكمو تيختار دÆل الو  1000اخلاص و

  . Rليه، ¹ادي نتلكمو Rىل Äخjالالت احلالية
  الس=يد الوز�ر، 

اك�ن هناك خروقات يف املناشري والقرارات دÆل بعض الوزراء ٔ�و 
رؤساء املؤسسات العمومJة ا�يل يه تتعارض مع م¸شور الوظيفة العمومJة 

الشغل، املطارات، الرشكة الوطنية ٔ�و املقjضيات املتعلقة �نتßاب مدونة 
لٕالذاRة والتلفزة، اFلس الوطين �لقمي املنقو�، قطاع السجون، الواك� 

  . الوطنية
التصويت �ملراس\ ا�يل ما ابقاش، وطالبنا هبا Rدة س=نوات �ش حتيد، 
�قا اXٓن يف بعض القطاRات اÜي فرضته �لقوة، يف قطاع السجون رمغ 

Jة، وعوض ٔ�ن إالÃسان مييش يصوت ويد�روا ليه عندمه مصاحل zارج 
صندوق Ëداه، خصو قال Ø �رسل، والظرف يبقى حملول، وهاذي اكرثة 

  . هاذي
رفض تث¨Jت ÄنÛء النقايب يف قطاع السجون، رفض ٔ�نه يد�ر ÄنÛء 
النقايب، رمغ ٔ�ن عند� نقابة متاك، الوحJدة ا�يل اكينة، قال هلم ال ما اكي¸ش 

  . ما �لكموش، ممنوع تد�ر النقابة النقابة،
من املرسوم، �متنع  114الوزارة صدرت م¸شور تتفرس املادة  2009يف 

Äس=تقاالت بعد �ٓخر �Zٓال لٕاليداع، اXٓن اك�ن اس=تقاالت واzا توضعت 

  . �ٓخر �Zٓال، وتتفرضوا بعض النقا�ت �لقوة و�لضغط وحتت ا�هتديد
مومJة وبعض الوزارات والغريب يف اXٔمر ٔ�ن بعض املؤسسات الع

التكو�ن .. ×س=تجيب لها، الضغوطات اليت تقع Rىل املرحشني، Äس=تقا�
املهين ضغط رهيب ٔ�مام ٔ�نظار الناس ؤ�مام ٔ�نظار الوزارة ؤ�نظار احلكومة، 

قطاع العدل يف اجلهة الرشقJة اكم\، قطاع الص�ة يف . ما اكي¸ش ا�يل يتلكم
   .اجلهة الرشقJة كذØ، وقطاRات ٔ�خرى

وزارة الس=ياËة، اح^ا Ëلينا املشلك مع الوز�ر دا� ما ¹ادي 
احملافظة العقارية .. نذéروهاش، ا�يل �لتليفون من الوزارة يمت رفض بعض

اليت رفضت اXٔلوان، رمغ االتفاق دÆل النقا�ت اكم\، وفرضت ا�لون 
يل دÆل اXٔبيض رمغ ٔ�ن الناس طبعوا وطبعوا ا�لواحئ يف ا�لون ا�لميوين الربتقا

Äحتاد الوطين �لشغل �لرمز دÆلو املصباح، ولكن مع ذØ كتفرض ا�لون 
  .اXٔبيض وضياع جمهود وضياع Éود

ٓ اليس الشفافJة واملصداقJة، واش ¹ادي ندوزو Äنتßا�ت  فJنا يه �
  ... احبال دÆل

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
وقت الس=يد ا	هت¾ى الوقت، وا الس=يد املس�شار هللا هيديك، راه ساال ال

  .الس=يد الوز�ر، تفضل.. اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر. املس�شار

الس=يد الوز�ر املنتدب Pى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومJة الس=يد الوز�ر املنتدب Pى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومJة الس=يد الوز�ر املنتدب Pى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومJة الس=يد الوز�ر املنتدب Pى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومJة 
        ::::ووووحتحتحتحتديديديديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس=يد الرئGس
  الس=يد املس�شار احملرتم،

املسلسل دÆل Äنتßا�ت انطلق، و	متىن Rىل هللا هاذ احملطة نتعاونو 
  . Rلهيا وجنحوها اكملني

وÄنتßا�ت مع اPس=تور اجلديد، هاذي مسؤولية امجليع، ٕاذا اكنت 
ان ×سهر Rىل هناك خروقات من ٔ�ي نوع اكنت، حنن م^فjحون، وهناك جل

دراسة هذه اXٔمور، حنن يعين اح^ا م^طلقون �لك شفافJة و�لك ٕارادة و�لك 
ملركزÆت النقابية ٕاذا اكنت عزمية و�لك تعاون مع مجيع القطاRات ومع مجيع ا

  . هناك خروقات
5نيا، فü خيص الرتش=يح ٔ�و إاليداع ٔ�و الضغوطات ٔ�و كذا، ف^حن 

  . مس=تعد�ن
فü خيص اXٔساليب اXٔخرى مت االتفاق Rلهيا، éيفJة التصويت �ملراس\ 

  .ٔ�و �ملبارش، فمت التوافق Rليه
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
�ر، وÃشكر الس=يد الوز�ر Rىل مسامهته القمية ا	هت¾ى الوقت الس=يد الوز

  . معنا يف هذه اجللسة
واXٓن ن¸jقل ٕاىل السؤال موZه ٕاىل الس=يد وز�ر املنتدب Pى وز�ر 
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. التجهزي والنقل وا�لوGZس�Jك امللكف �لنقل حول واقع النقل السكيك
، اللكمة ËXٔد السادة املس�شار�ن يف فريق اXٔصا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  .الصوت �ٓ شكJل، Rاود السؤال.. تفضل �ٓ شكJل

        ::::املس�شار الس=يد Rابد شكJلاملس�شار الس=يد Rابد شكJلاملس�شار الس=يد Rابد شكJلاملس�شار الس=يد Rابد شكJل
  الس=يد الرئGس احملرتم،

  الس=يدة الوز�رة،
  الس=يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر، 

الشك ٔ�	مك ال جتادلوين حول ما يعانيه النقل السكيك ببالد� من واقع 
يت ال تعود �لعمل ال¨رشي فقط بل مزري، يعج مبظاهر إالهامل والتقصري ال

ٕاىل عوامل ٔ�خرى من ق�يل التpٔخر املتكرر النطالق ووصول القطارات، 
انقطاRات التيار الكهر�يئ، انعدام اXٔمن، تعرض املسافر�ن �لرسقة، انعدام 
رشوط الراËة والنظافة، اخلصاص املهول يف املوارد ال¨رشية ويف Rدد 

  . ٕاىل �ٓخره القطارات، ٕاىل �ٓخره، ٕاىل �ٓخره،
يف ظل هذا الواقع، الس=يد الوز�ر، Ãسائلمك عن التدابري اليت اختذهتا 

  . احلكومة لتpٔهيل هذا القطاع ولضامن سالمة ؤ�من املسافر�ن
  .وشكرا مس=بقا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر يف ٕاطار إالZابة عن السؤال. شكرا

تدب Pى وز�ر التجهزي والنقل تدب Pى وز�ر التجهزي والنقل تدب Pى وز�ر التجهزي والنقل تدب Pى وز�ر التجهزي والنقل الس=يد محمد الس=يد محمد الس=يد محمد الس=يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املن يب بوليف، الوز�ر املن يب بوليف، الوز�ر املن يب بوليف، الوز�ر املن 
  :وا�لوGZس�Jك، امللكف �لنقلوا�لوGZس�Jك، امللكف �لنقلوا�لوGZس�Jك، امللكف �لنقلوا�لوGZس�Jك، امللكف �لنقل

  .شكرا الس=يد الوز�ر
شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Rىل طرح هذا السؤال، وا�يل �لفعل 
zاصة يف املرË\ اzXٔرية ٔ�صبحت عندو راهنية، Xٔنه املسافر�ن املغاربة 

اك�ن واËد النوع و¹ري املغاربة من zالل املتابعات يظهر Rىل ٔ�هنم �لفعل 
دÆل املعا�ة، وهاذ املعا�ة �جتة Rىل التطور دÆل هاذ القطاع، العتبارات 
دÆل العدد، والعتبارات ا�يل يه مرتبطة ٔ�ساسا �Xٔعامل ا�يل تيقوم هبا 

  .املكjب الوطين �لسكك احلديدية
تتعرفوا Rىل ٔ�نه املشاريع الكربى ا�يل مق�\ Rلهيا بالد�، ولكن ٔ�يضا 

شاريع ا�يل يه اXٓن يف طور إالجناز من تث¸Jة وتثليث احملور اPار البيضاء امل 
الق^يطرة، لٕالشاكالت املرتبطة �ل�شو�ر و�لصيانة إاللكرتونية ؤ�يضا �حملاور 

  . دÆل العبور
لك هذا ٔ�دى ٕاىل ٔ�ن املكjب �لفعل اÃشغل �لب¸Jة التحتية يف جزء من 

pٔ� دÆل اجلودة �لفعل نظرا Xٔن املوارد هاذ الثالث س=نوات اzXٔرية، واملس
  . املالية مل �كن اكفJة، اكن هاذ اليش يف جزء م^و Rىل حساب اجلودة

لكن، كام الحظمت البالغ اzXٔري دÆل املكjب اس=ت�ابة �لمطالب دÆل 

املواطنني ولالح�jاZات املتكررة، البالغ اzXٔري Zاء واحض، واكن واحض 
ي دÆل اXٔوضاع يف شق مهنا، ؤ�عطى بعض Rىل ٔ�نه �راعي هاذ الرتد

احللول ا�يل يه مس=تع�\ و�ٓنية من ق�يل الرفع من احلصص دÆل املراق�ني، 
الرفع من احلصص دÆل العاملني ا�Üن يتعاملون مع املواطنني �ش �كون 
إالخ�ار و�كون التواصل، الرفع ٔ�يضا من ا�لوGZس�Jك التقين �لقJام �لك 

دÆل التخريب ودÆل ÄنقطاRات الكهر�ئية كام حصل اXٔعامل ا�يل تتوقع 
ماي Äنقطاع اكن Rىل صعيد املنصورية،  12الثال5ء املنرصم دÆل يوم 

ساRات ا�يل ما حترك�ش، مبعىن ٔ�نه اك�ن  3وا�يل zىل القطارات Xٔكرث من 
�ر�مج، وحنن مس=تعدون يف الوزارة مع املكjب �ش جنيو لعندمك �لجنة 

هاذ إالجراءات ا�يل يه اس=تع�الية، و�قشو ٔ�يضا ما س=يعم� �ش ننقاش 
املكjب وتعم� الوزارة يف هذا الصدد، �ش حنس=نو من اXٔداء ومن اجلودة 

  . دÆل اخلدمات املقدمة من طرف السكك احلديدية
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

 . اللكمة لمك، الس=يد املس�شار

R املس�شار الس=يدR املس�شار الس=يدR املس�شار الس=يدR لاملس�شار الس=يدJلابد شكJلابد شكJلابد شكJابد شك::::        
  . شكرا الس=يد الوز�ر

بpٔن Äلزتامات ا�يل R�ٔلن Rلهيا  اولكن، الس=يد الوز�ر، انÛ تتعرفو 
السكك احلديدية واملسامة ٕ�سرتاتيجية تطو�ر القطاع السكيك �ملغرب، 

، لٔ·سف، 2015-2010واليت تضمنت zارطة الطريق �لفرتة ما بني 
يدية ببالد� ×يسء الس=يد الوز�ر، نقول ٔ�ن م^ظومة السكك احلد

�لمواطنني، ×يسء �لمواطن، و×يسء لصورة بالد�، وهاذ اليش راك 
تتعرفوا، الس=يد الوز�ر، hس¨ب تقادم وتاليش التجهزيات وامل¸شpٓت 
السككJة والقطارات والعر�ت وضعف الصيانة والنقص Rىل مس=توى 

يت، الس=يد وال املراق�ة واملتابعة، وتواZد العديد من املمرات ¹ري احملروسة
ت�س¨ب يف ٕازهاق  ،الوز�ر، ؤ�نمت تعلمون بذØ ٔ�كرث من ٔ�ي خشص �ٓخر

  . ٔ�رواح املواطنني
ما ابقاش وكنا ت¸jظرو ¹ري واËد ا�هنار بpٔن املسؤول الك�ري، الك�ري هو 
هللا س=ب�انه وتعاىل، Rىل السكك احلديدية، جيي éيف ت¸شوفوها يف دول 

�ٓش درت، وها �ٓش معلت، وها  ٔ�خرى، جيي ٔ�مام التلفزيون ويقول لنا ها
  . اخلطpٔ، وها �ٓش اك�ن، احشال مات من واËد ما معر� ما مسعناها

الس=يد املد�ر جيي وهيرض، ت¸شوفوك انت، ت¸jقارعو معك، وها انت 
تعرتف حىت يف البال¹ات بpٔن راه اك�ن نقص يف السكك احلديدية، ولكن 

حيامكوا، �ش Ãسمعوه،  الرٔ�ي العام ابغى ¹ري µشوفوا واËد ا�هنار مايش �ش
ميكن يقول هو يش حواجي ا�يل ميكن لها تق^عنا، ولكن يعرتف �Xٔخطاء 

  .دÆلو، املغاربة رامه اعياو ما يعانيو، الس=يد الوز�ر
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        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

 .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Rىل التعقJب

ز�ر التجهزي والنقل وا�لوGZس�Jك، امللكف ز�ر التجهزي والنقل وا�لوGZس�Jك، امللكف ز�ر التجهزي والنقل وا�لوGZس�Jك، امللكف ز�ر التجهزي والنقل وا�لوGZس�Jك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى و الس=يد الوز�ر املنتدب Pى و الس=يد الوز�ر املنتدب Pى و الس=يد الوز�ر املنتدب Pى و 
  :�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل
  . شكرا

هو، الس=يد املس�شار، �لفعل طرح إالشاكالت ا�يل تتعرفها السكك 
احلديدية ا�يل جزء مهنا ما ميك¸ش ننفJوه، لكن ا�يل هو حق هو ٔ�ن هناك 

  . ٔ�مور اليت تطورت
يد ٔ�� نبغي جنبد ¹ري هاذ اليش دÆل املمرات ا�يل �لكم Rلهيا الس= 

املس�شار احملرتم، اكنت يف امخلس س=نوات ما ق�ل هذه اzXٔرية، ق�ل 
ممر  40ممر، اليوم راه اح^ا وصلنا ملس=توى  15و 10، تنوZدو بني 2010

س=نوات �كون ٔ�كرث من  5، 4س=نوR ،Æىل ٔ�ساس ٔ�نه يف هاذ الفرتة دÆل 
يل ممر ا�يل ما تبقاش، ومجيع املمرات اليوم دÆل السكك احلديدية م 200

�مير القطار ما Rاودش فهيا، ٔ�ساسا ما ابقاش تيخرج فهيا ٔ�هنا �كون ممرات 

  . �لراZلني، مبعىن ٔ�نه لكها تتجي
ؤ�يضا العدد دÆل القjىل امحلد F لك س=نة تjGقلص، وهاذ الس=نة 

، لكن مازال هناك حوادث، ومازال هناك 2013تقلص قJاسا ٕاىل 
  . شار احملرتمٕاشاكالت ا�يل �لكمت Rلهيا، الس=يد املس� 

واح^ا Rىل اكمل Äس=تعداد �لفعل �ش جنيو، �ش جيي حىت الس=يد 
املد�ر، جيي عندمك �لم�لس هنا �ش ×سائلوه و�ش تطرحوا إالشاكالت 
ا�يل يه موجودة يف القطاع دÆل السكك و�ش نعطيومك اXٔجوبة 

  . لصددوإالجراءات ا�يل قامت هبا الوزارة وا�يل قام هبا املكjب يف هاذ ا
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
 . شكرا، وÃشكر الس=يد الوز�ر Rىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

واXٓن ن¸jقل ٕاىل اXٔس=ئ\ املوÉة ٕاىل الس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر 
الطاقة واملعادن واملاء البkGة امللكفة �ملاء، والسؤال اXٔول حول تدبري جمال 

  . ملاءا
اللكمة ËXٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Äس=تقاليل لتقدمي 

  . السؤال، تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد محمد ب¸شايباملس�شار الس=يد محمد ب¸شايباملس�شار الس=يد محمد ب¸شايباملس�شار الس=يد محمد ب¸شايب
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يدة الوز�رة،
  الس=يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
تعلمني، الس=يدة الوز�رة، ٔ�ن الرثوة املائية يه Qروة حJوية �مjياز، 

جمال حJوي واقjصادي واجÛعي كذØ �مjياز، و�لتايل احملافظة Rىل هاذ و 
  . الرثوة يه من ٔ�وجب الواج�ات Rىل احلكومة

و�لتايل، هناك اخjالالت éبرية ومعيقة وهيلكية ٕان شS^ا، �متثل يف 
تعبئة املوارد املائية Rىل مس=توى السدود، اليوم السدود تعبpٔ عن طريق 

ولكن تعبpٔ �ملاء و�XٔوËال يف �ٓن واËد، نظرا النعدام اXٔحواض والروافد، 
  . ال�ش�ري Rىل مس=توى الروافد املائية

كذR Øىل مس=توى ترصيف املياه Rرب الق^وات املهرتئة يف ٔ�كرث من 
كذR Øىل مس=توى السقي، مازال هناك سقي تقليدي عشوايئ Rىل . ماكن

ئل التنقJط ٔ�و مساËات واسعة، هناك جمهود دÆل اPو� العÛد وسا
السقي املوضعي Äقjصادي، ولكن صعوبة املساطر حتول دون الولوج ٕاىل 
هذه املساRدات وهاذ التق^يات اجلديدة، و�لتايل ت¨س=يط املساطر من 

  .اXٔولوÆت كذØ دÆل احلكومة
كذR Øىل مس=توى ك¸شوفو حىت مالعب الكولف اليوم ×سقى �ملاء 

ه العادمة اكينة بوفرة يف املغرب، وتصب الصاحل �لرشب، يف Ëني ٔ�ن امليا
يف اجتاه البحر، وعيب ٔ�ننا ÃسقJو املالعب دÆل الكولف مبياه صاحلة 

  .�لرشب
كذR Øىل مس=توى نوع الزراRات، هناك زراRات ا�يل يه دون 
املس=توى، و×س=هت
 مJاه كثرية ولكن دون مردودية اقjصادية، بال ما نقول 

  .ٔ�نواع الزراRات
ما يه إالجراءات املتßذة من طرفمك  :الس=يدة الوز�رة Üا، Ãسائلمك

  ومن طرف احلكومة ملواÉة هاذ الت�دÆت الكربى؟ 
وما يه املقاربة اليت سوف تعمتدوهنا �لحيلو� دون هذه إالشاكليات 

  السلبية، ووضع �ر�مج طموح محلاية هاذ الرثوة احليوية؟
  .شكرا معايل الوز�رة

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يدة الوز�رة، يف ٕاطار إالZابة عن السؤال

Pى وز�ر الطاقة واملعادن Pى وز�ر الطاقة واملعادن Pى وز�ر الطاقة واملعادن Pى وز�ر الطاقة واملعادن     ٔ�فJالل الوز�رة املنتدبةٔ�فJالل الوز�رة املنتدبةٔ�فJالل الوز�رة املنتدبةٔ�فJالل الوز�رة املنتدبةاليدري اليدري اليدري اليدري الس=يدة رشفات الس=يدة رشفات الس=يدة رشفات الس=يدة رشفات 
  ::::ملكفة �ملاءملكفة �ملاءملكفة �ملاءملكفة �ملاء واملاء والبGواملاء والبGواملاء والبGواملاء والبkkkkGةةةة

  .شكرا الس=يد الرئGس
  .شكرا الس=يد املس�شار Rىل السؤال دÆلو

ن يفjخر هبا �لفعل، ٕان اكن هناك س=ياسة مائية �جعة، وا�يل ميكن �ٔ 
املغرب يه الس=ياسة الوطنية املائية، حJث ٔ�ن املغرب امحلد F رامك واËد 
اخلربة Zد مjطورة يف هذا اFال، ؤ�صبح يصدر هذه اخلربة ٕاىل العديد من 

  .دول اجلوار، و�خلصوص ٕاىل اPول ج^وب الصحراء
ما ٔ�رشمت ٕاليه، الس=يد املس�شار، هو يدzل يف اهÛم ويف صلب معل 

لوزارة املنتدبة امللكفة �ملاء، واملتعلق �حلاكمة يف قطاع املاء ٔ�و عقلنة ا
اس=تعامل املاء ٔ�و ما يصطلح Rليه داzل ا¶طط الوطين �القjصاد يف املاء، 
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حبيث ٔ�نه µشلك هاذ العمود ٔ�و هاذ اRPامة اXٔساس=ية يه اRPامة اXٔوىل 
عن تعبئة موارد مائية  فü يتعلق �¶طط الوطين �لامء، ٔ�ي ق�ل احلديث

ٕاضافJة، جيب Äلتفاف ٕاىل املوارد املتاËة Ëاليا، éيف ×س=تعمل هذه 
املوارد؟ وéيف ×س=هت
؟ ومراجعة طرق اس=هتالåها قصد احلد من الضياع 

  .وهنج س=ياسة Äقjصاد يف املاء ومس=تدامة لهذه الرثوة املائية
طبيعية تعاين  ٔ�رشمت، الس=يد الوز�ر، ٕاىل اXٔوËال، ويه تعترب ظاهرة

مهنا مجيع السدود Rىل الصعيد العاملي، و�ل�د من هذه الظاهرة اليت تبقى 
طبيعية هناك �ر�مج مjعلق �هتيئة اXٔحواض املائية العالية عن طريق 
ال�ش�ري وعن طريق العتبات، وهذا نقوم به بت¸س=يق »م مع املندوبية 

 يف احلد من ا5ٓXر السلبية السامJة �لمياه والغا�ت، ويعين اكن Q�ٔ Rر ٕاجيايب
لظاهرة التوËل، ¹ري ٔ�هنا تبقى حمدودة، Xٔن �ش نعاجلو ظاهرة التوËل 
يعين هناك تق^يات وصل ٕا�هيا البحث العلمي لكهنا Zد ¹الية، اللكفة دÆلها 

درمه، يتعدى �كúري مثن  Z50د �هظة، ٕاذ املرت املكعب ميكن ٔ�ن يعاجل بـ 
  .حتلية مJاه البحر

س=تعامل املياه العادمة ٔ�يضا تدzل يف صلب مقjضيات ا¶طط ٕاRادة ا
الوطين �لامء، وهذا µشلك يعين مصدر ٕاضايف �لموارد املائية قصد احلد من 
الضغط اÜي ميارس Rىل املياه العذبة، و�خلصوص لتوجهيها ٕاىل السقي، 
سقي مالعب الكولف، وهناك Ãش=يد �خنراط Zامعة الكولف يف هذا 

 Fال واFاء هبا خمطط اZ هودات اليت تقوم هبا، وهناك ٔ�يضا جمهودات ج�ارة
املغرب اXٔخرض فü يتعلق بعرصنة وحتديث ٔ�نظمة السقي عن طريق 
حتفزيات مالية تقدم �لفالËني من Z�ٔل Äنتقال من ٔ�نظمة تقليدية ؤ�نظمة 

وهذا ، )goutte à goutte(ٕاىل ٔ�نظمة عرصية و) l'épandage(دÆل 
Rىل ٔ�رض الواقع من zالل Äقjصاد يف جحم Zد èم من املياه  يعين ملس=ناه

  . املوÉة �Xٔساس ٕاىل السقي وري املساËات املسقJة
  .وشكرا لمك الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد املس�شار، تفضل اليس اXٔنصاري

        ::::املس�شار الس=يد محمد اXٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اXٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اXٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اXٔنصاري
  . شكرا الس=يد الرئGس

  . ¸شكر الس=يد الوز�ر Rىل هاذ اجلوابت 
وخصنا 	كونو واقعيني، الس=يدة الوز�رة، وال ننطلق لنتلكم عن اجلزء 
س، ولكن نتلكم كذØ شkGا ما عن الواقع واجلزء الفارغ من  العامر من ال�ٔ
س، وكذØ فü خيص جمال �رش=يد اس=تعامل املاء، وzاصة يف بعض  ال�ٔ

ملهمشة رمغ اFهودات املبذو� من طرف املناطق اجلنوبية ٔ�و املناطق ا
\úمXٔر بعض اéٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذ ،Øاحلكومات السابقة ومن طرفمك كذ.  

ٔ�وال، Rدم مواéبة بناء السدود hش=بكة عرصية، مما جيعل املياه هتدر 

ب¸س=بة éبرية، ونعطي املثال hسد احلسن اPاzل �لراش=يدية، حبيث ٔ�وال 
ئية ×سامه يف ضياع Rدد éبري من املياه، التبخر مث الش=بكة املتpٓلكة والعشوا

مث كذØ فü خيص املاء الرشوب مúال، هناك الش=بكة ٔ�صبحت م�jاوزة، 
حبيث ٔ�ن اXٓن الصبGب ٔ�صبح ضعيف Zدا وال يفي �لغرض املطلوب رمغ 
اFهودات ا�يل ت�Gذلها املكjب اXٓن من Z�ٔل جتديد الش=بكة، ولكن اك�ن 

  .واËد التpٔخر éبري
ت¨رش� zريا عندما رصحت، الس=يدة الوز�رة، بpٔن مث كذØ اس= 

 
اXٔشغال س�^طلق فü خيص السد دÆل ق^دوسة، ومجيع ساكنة يف ت
 Øنمتناو كذjاملناطق ف 
املناطق الزالت ت¸jظر، ورمغ الزÆرات املتوالية لت

»فJاللت، وzاصة -�ش يمت ÄهÛم ٔ�كرث �جلهة اجلديدة Éة درRة
زات، زاéورة وتنغري، Xٔن Rانت من هتمGش éبري يف الراش=يدية، وارزا

  .س=نوات كثرية رمغ اFهودات املبذو� من طرف احلكومة
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يدة الوز�رة، �لرد Rىل التعقJب

لكفة لكفة لكفة لكفة املاملاملامل الس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبkkkkGة،ة،ة،ة،
  ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  . شكرا الس=يد املس�شار
. �لفعل، الزال هناك تpٔخر ولكن �ملوازاة مع ذØ هناك جمهودات تقوم

فü يتعلق بتpٔهيل الش=بكة والرفع من مردود�هتا، سواء تعلق اXٔمر hش=بكة 
السقي ٔ�و ش=بكة توزيع املاء الصاحل �لرشب، هناك �ر�مج Zد طموح عن 

�ء واملاء الصاحل �لرشب ٔ�و عن طريق وزارة طريق املكjب الوطين �لكهر
، %80الفالËة، هيدف ٕاىل الرفع من مردودية هذه الش=باكت وجعلها 

 2,5وهناك اس��ر ¹ادي يعرفو هاذ اFال يف املس=تق�ل حىت نقjصد تقريبا 
دÆل املليار مرت مكعب ميكن ٔ�ن نقjصدها فقط عن طريق حتديث ٔ�نظمة 

  .دية الش=باكتالسقي ؤ�يضا الرفع من مردو 
الراش=يدية، ٔ�ظن بpٔن يه  -فü يتعلق �جلهة اجلديدة Éة وارزازات
، حبيث جوج دÆل 2015اجلهة اليت حظيت بpٔولوية معل الوزارة يف 

موÉة �Xٔساس لهاذ اجلهة، سد  2015امل¸شpٓت كربى ا�يل �رجمناها يف 
يف  ٔ�كدز وسد تود¹ة، �ٕالضافة لسد ق^دوسة ا�يل سوف ينطلق اXٔشغال

  ...القريب العاZل، Xٔن الرشكة امشات لعني املاكن ووالت

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

السؤال الثاين موضوRه التدابري املتßذة يف ٕاطار ا¶طط الوطين �لامء 
اللكمة ËXٔد السادة املس�شار�ن من . �ل�د من العجز املس�ل يف جمال املاء

  .س=يد املس�شارالفريق احلريك لتقدمي السؤال، تفضلوا ال 
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        ::::املس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعي
  .شكرا الس=يد الرئGس احملرتم

  الس=يدة الوز�رة،
  الس=يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
دور  31يف فص�  2011كام تعلمون، الس=يدة الوز�رة، ٔ�قر دس=تور 

 و�لرجوع. اPو� يف ضامن احلق يف املاء الصاحل �لرشب �لمواطن املغريب
ٕاىل وضعية قطاع املاء يف الوقت الراهن، فاXٔمر µس=توجب التعبئة ملواÉة 

ماليري مرت مكعب، ويتوقع  3العجز املس�ل يف البالد، واÜي يبلغ Ëاليا 
مليار مرت مكعب  5، �ش �كون عند� العجز دÆل 2030مليار يف  5ٕاىل 
  . 2030يف 

م إالسرتاتيجية مما جعلمك تطلقون ا¶طط الوطين �لامء، اÜي سGمت
الوطنية �لامء اليت عرضت ٔ�مام ٔ�نظار صاحب اجلال� امل
 محمد السادس 

  . 2009نرصه هللا 
Üا، Ãسائلمك، الس=يدة الوز�رة، عن اخلطوط العريضة �لمخطط الوطين 

  �لامء، وما يه �لكفjه املالية؟ وما يه مصادر متوي�؟ وما يه ٔ�هدافه؟ 
  .شكرا الس=يدة الوز�رة

        ::::ئGس اجللسةئGس اجللسةئGس اجللسةئGس اجللسةالس=يد ر الس=يد ر الس=يد ر الس=يد ر 
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يدة الوز�رة

الس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبkkkkGة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  . شكرا لمك، الس=يد املس�شار، Rىل هذا السؤال الهام
�لفعل، ا¶طط الوطين �لامء اÜي يعترب املرجع اXٔساس �لس=ياسة 

م^توج لهذه احلكومة والشهادة F سامهت فJه ٔ�يضا الوطنية املائية هو 
  . حكومات سابقة

هاذ املنتوج ٔ�و هاذ الوثيقة ٔ�و هاذ ا¶طط هو ا�يل غميكن البالد من 
�ش ما يوقعش لنا ما وقع  2030تpٔمني ËاجJاهتا من املاء يف Ëدود 

  . ئيةلصندوق املقاصة وما وقع لصناديق التقاRد، Xٔهنا ال بديل عن املوارد املا
ا¶طط éهيدف �Xٔساس ٕاىل مواéبة الطلب املزتايد Rىل املاء، والبحث 
ٔ�يضا عن مصادر الزتويد Rرب تنويعها، éيعمتد �Xٔساس Rىل ثالث دRامات 
ٔ�ساس=ية كام قلت، اRPامة اXٔوىل هو Äقjصاد يف املاء واحلاكمة يف تدبري 

متكن من توفري  قطاع املاء عن طريق هنج س=ياسة اقjصاد يف املاء، سوف
  . مليار مرت مكعب 2,5مليار مرت مكعب، ٔ�ي  5النصف دÆل 

واRPامة الثانية ٔ�يضا هو البحث عن مصادر ٔ�خرى عن طريق تعبئة 
موارد مائية ٕاضافJة، مهنا ما هو تقليدي ٔ�و ما يصطلح Rليه �ملياه التقليدية، 

ر ٔ�خرى ٔ�و مصادر مJاه السدود واملياه اجلوفJة، ومهنا ٔ�يضا ا�لجوء ٕاىل مصاد

مليون مرت  ¹500ري تقليدية، مهنا حتلية مJاه البحر اليت غمتكن من توفري 
، ٕاRادة اس=تعامل املياه املعاجلة ا�يل غمتكن من توفري 2030مكعب يف ٔ�فق 

  . ، ؤ�يضا يعين حتلية مJاه اZXٔاZة2030مليون مرت مكعب يف  300
افظة Rىل هذه املصادر اRPامة الثالثة ا�يل يه تعترب عرضانية هو احمل

من التلوث والتpٔقمل مع التغريات املناخJة اليت ٔ�صبحت معطى يفرض نفسه 
عن طريق ×رسيع وترية ا¶طط الوطين لتطهري السائل، اÜي يعترب Rائق 
ٔ�مام تعبئة املوارد املائية املتاËة، Xٔنه ٕاذا ما فعلناش هاذ ا¶طط اÜي 

بكة تطهري السائل، ¹ادي تويل هيدف ٕاىل الرفع من Ãس=بة الربط hش= 
املصادر ا�يل مjاËة، وس=بو هو كدليل، واzا عند� املوارد املائية ولكن ¹ري 

  . قاب\ �لتعبئة نظرا جلودهتا املتدهورة
مليار مرت  220اللكفة املالية لهاذ ا¶طط يه اكنت يف اXٔول قميناها يف 

يق القطاRات مكعب، ولكن انطالقا من ÄجRÛات ا�يل خضناها مع �
احلكومJة، ارتpٔينا ٔ�نه ندجمو فهيا بعض الربامج اXٔخرى، �ر�مج تطهري 
السائل يف العامل القروي، ؤ�يضا �زويد العامل القروي �ملاء الصاحل �لرشب، 

مليار مرت مكعب، يه لكفة  270مما ٔ�صبحت اللكفة اXٓن تقريبا يف Ëدود 
 متويل هاذ ا¶ططات، و�لتايل مايش سه\، املالية العمومJة ¹ري قادرة Rىل

البد من البحث عن رشاكء، وهنا نت�ه �Xٔساس ٕاىل القطاع اخلاص ٔ�و 
  . املس�مثر�ن اخلواص يف ٕاطار الرشاكة ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص

  .وشكرا لمك الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

Jباللكمة لمك، الس=يد املس�شار، يف ٕاطار التعق.  

        ::::املس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعي
  .شكرا الس=يدة الوز�رة

اح^ا ت¸شكرومك Rىل اFهوادت اجلبارة ا�يل تتقوموا هبا، الس=يدة الوز�رة، 
Rىل الصعيد الوطين، اح^ا ما كنكروش اخلري، ولكن Xٔن يف احلقJقة اح^ا 

 فاش دzلنا é97يف ما قلت الوزراء، احلكومات السابقة يه فعال اح^ا يف 
لهاذ الق�ة ما اك�ن حىت يش ËاZة يف العامل القروي، امحلد F العامل القروي 
تغطى �ملاء وتغطى �لضوء وتغطى �لكهر�ء، هذا جمهود éبري كتد�رو 

  . اPو�، هذا ما 	كر�هش
Xٔن يف احلقJقة اح^ا دا� ا�يل تنطلبو م^مك، الس=يدة الوز�رة، ملمتس 

 �ش هذاك العامل القروي حىت هو �متدن هذا دÆلنا دÆل الفريق احلريك
اشوية، وتعطيوه هاذوك العدادات الفردية �ش حىت هو حيس بpٔن هو 

 ءفعال معتانني به، Xٔن اPس=تور دÆلنا éيطلب لك واËد توصلوا ليه املا
  . الصاحل �لرشب

  الس=يدة الوز�رة، 
ٔ�� ¹ادي جنيك من واËد الطريقة، انت ادوييت Rىل ورزازات، 
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يت Rىل واËد العدد دÆل املسائل، واÃسGيت واد »Ãس=يفت ا�يل يف وادوي
احلقJقة ٔ�� ما كنوÉش Ø ا�لومة انت، الس=يدة الوز�رة، كنوÉها �لحكومة 
åلك، رئGس احلكومة Xٔن يف احلقJقة واËد العدد دÆل الضيعات ا�يل 

 ا�يل تقريبا امشات فهيا واËد 2014، يف الفJضان دÆل 12امشاو يف شهر 
العدد دÆل الضيعات، ال فالحJة وال معدات دÆل الفالËة، اXٓ�ر ا�يل 

éيلومرت، ا�يل ما ابقا×ش فهيا حىت يش واËد ا�يل  R18ىل امشات، تقريبا 
عندو يش ËاZة، ولكن احلكومة ما اعطا×ش واËد اXٔمهية لهاذ الناس ا�يل 

  .فعال مضطر�ن يف هاذ املسائل
  الس=يدة الوز�رة، 

ٓ كتعريف   180سفي بpٔن هو �يق éيجيب املا دÆلو من واد ٔ�م الربيع، �
ٓ éيلومرت Rىل  é30يلومرت، وواد »Ãس=يفت عندو  ٓ سفي، ورمغ ٔ�ن � سفي �

تعطاهتم، امحلد F اك�ن مشاريع كربى ا�يل اعطاها س=يد�، و�يق كنجيبو 
 دÆل ليه املا دÆلو من واد ٔ�م الربيع، واملاليري، ما تنقولش املاليني، املاليري

اXٔمjار املكعبة، ونعطيك الصور ونعطيك املسائل، ا�يل كمتر �لبحر، واح^ا 
 97كندويو دا� Rىل حتلية املاء دÆل البحر، Xٔن من هنا تعطاتنا الوعود يف 

يف حكومة التناوب بpٔنه هو غيكون سد Rىل واد »Ãس=يفت، وا¶طط 
  .دÆلمك ا�يل اك�ن دا� ما فهيش اكع هاذ السد

غوان ٔ�عطا� بpٔنه هو سد Rىل ، الس=يدة الوز�رة، هنا اليس »ولهذا
»ملست وال Rىل س=يد العرويس ¹ادي �كون Rىل واد »Ãس=يفت، وواد 
»Ãس=يفت راه فعال éرفس الناس، لو ما احلكومة راه ما اعطات حىت يش 

 Ë15اZة لهاذ الناس، لوال اFهودات اجلبارة دÆل الس=يد الوايل ا�يل اكن 
  ...hس البوط دÆلو والت�اéيطة دÆلو، هاذوك الناسيوم وهو ال

ا�يل تنقول Ø من هذا، الس=يدة الوز�رة، ٕاىل zلينا هاذ الواد ابقى 
هااك، واËد جوج دÆل الزواÆ، زاوية س=يدي احسني غتبقى يف zرب اكن، 

  ...Xٔن هاذ الناس.. وزاوية س=يدي GRىس بوzادي غتبقى يف

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . د املس�شار، شكراشكرا الس=ي

ا	هت¾ى الوقت الس=يد املس�شار، تفضيل الس=يدة الوز�رة يف ٕاطار 
  . شكرا، شكرا.. إالZابة

  .تفضيل الس=يدة الوز�رة

امللكفة امللكفة امللكفة امللكفة  الس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبkkkkGة،ة،ة،ة،
  ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  .شكرا الس=يد املس�شار
ل ٔ�صبح املواطن ٔ�و املواطنة يف فü يتعلق �لعدادات الفردية، �لفع

العامل القروي ¹ري رايض Rىل الربط امجلاعي وال ذيك النافورات يف الوقت 
ا�يل اكنت كت�ل املشلك يف واËد الوقت، دا� حىت املواطن يف العامل 
القروي وعى، ووىل ٔ�نه يعين éيطالب، وهذا من حقو Xٔن اPس=تور يقر 

  .ذØ، �لربط الفردي
ملسpٔ� هاذي يف ٕاطار العقدة الرب�مج ما بني املكjب ٔ�ظن يف هاذ ا

، هناك 2017و 2014الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب واPو� يف 
مليار درمه موÉة �Xٔساس، جزء éبري مهنا ٕاىل ربط اPواو�ر �لربط  4,4

الفردي، وهنا يعين معل سوف نقوم به بت¸س=يق »م مع املد�رية العامة 
  .حمللية�لجامRات ا

بواد »Ãس=يفت، ٔ�ظن بpٔن اللك éيعمل بpٔن يعين اXٔمطار فü يتعلق 
والفJضا�ت ا�يل عرفهتا هاذ، امحلد F، البالد هاذ العام اكنت فJضا�ت 

  ...اس=تX^ائية، وجتاوزت Zل التوقعات

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . ا	هت¾ى الوقت الس=يدة الوز�رة

Rه اخلصاص يف املاء الرشوب واXٓن ن¸jقل ٕاىل السؤال الثالث، موضو 
اللكمة ËXٔد السادة املس�شار�ن من فريق اXٔصا� . ببعض املناطق

  .واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل اليس الس=ي¸Jيت

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيتاملس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيتاملس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيتاملس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيت
  .شكرا الس=يد الرئGس

  .والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني hسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئGس،

  دة الوز�رة احملرتمة،الس=ي
  الس=يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  الس=يدة الوز�رة، 

Rىل الرمغ من ٔ�ن بالد� قطعت ٔ�شواطا èمة يف جمال تدبري املياه Rرب 
ا	هتاج س=ياسة مائية حممكة، فٕان العديد من املناطق وzاصة النائية مهنا 

  .وج ٕاىل املاءواملعزو�، ال زالت مل ×س=تفد من حقها يف الول
ØÜ، الس=يدة الوز�رة احملرتمة، ما يه اXٔس=باب اليت تقف Rائقا ٔ�مام 
متكني اكفة املواطنني من خمتلف م^اطق اململكة والولوج ٕاىل مJاه الرشب؟ 

  وما يه إالجراءات العاZ\ اليت س=تقومون هبا لت�اوز هذا الوضع؟
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .الوز�رة، لٕالZابة Rىل السؤال ةاللكمة لمك، الس=يد

الس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبkkkkGة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

 .شكرا الس=يد املس�شار
البد من إالشارة بpٔن بالد� حققت تقدم Zد èم يف جمال تعممي الزتويد 
ا �ملاء الصاحل �لرشب، وهذا بفضل Äس��رات الضخمة اليت خضهت

احلكومة هاذي واحلكومات السابقة ٔ�يضا يف هذا اFال، مما جعل Ãس=بة 
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يف ممت  %94ٕاىل  1995يف  %14الربط �رتفع بتقدم Zد èم، انتقلت من 
2014 .  

مليون درمه س=نوÆ ٕاىل مليار درمه  Ä200س��ر الس=نوي انتقل من 
ية Zد س=نوÆ، وهذا يشء Zد èم، اس=تفادت مهنا يعين واËد الساكنة قرو

  .èمة
ابقى يف بعض املناطق ا�يل ال زال فهيا معدل الربط ٔ�قل من املعدل 
الوطين، وهذا يعترب، ٔ�و ما يصطلح Rليه �لعامل القروي العميق، نظرا 

  :�لعديد من إالéراهات املوضوعية، وهنا ٔ�قول إالéراهات املوضوعية
صعوبة التضارµس،  ٔ�وال، انعدام املوارد املائية القارة حمليا، مث ٔ�يضا اك�ن

وهنا كنعرفو املناطق اجلبلية وéيف ٔ�هنا µس=تحيل يف بعض اXٔحJان مد 
ق^وات الربط ٔ�و القJام بب¸Jة حتتية مائية يصعب يف بعض اXٔحJان القJام هباذ 

  . اXٔشغال هاذي
مث ٔ�يضا ×ش�ت اPواو�ر مما يصعب ٔ�نه �كون واËد نوع الرتéيبة التق^ية 

  . �لمرشوع كتظل فهيا
مليار  4,4اوز هاذ إالéراهات هناك �ر�مج Zد èم، éيف ما قلت، لت�

درمه ا�يل موÉة �Xٔساس لهاذ املناطق حىت ×س=تفJد حقها من املاء وحىت 
�رتفع معدل الربط فهيا، ومjعلقة �Xٔساس ملعاجلة هاذ املناطق هاذي، يعين 

 ؤ�رشت العامل القروي العميق ومعاجلة ٕاشاكلية الربط الفردي كام س=بق يل
  . لها يف تدzل الس=يد املس�شار

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة لمك، الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيتاملس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيتاملس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيتاملس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيت
  .شكرا الس=يدة الوز�رة

اس=متعت ٕ�معان ٕاىل جوا�مك، و�لك رصاËة و�لك صدق، الس=يدة 
حلسن الثاين الوز�رة احملرتمة، ٔ�� ٔ�س=تحرض بعض اللكامت قاهلم املرحوم ا

احلروب اليت س=تpٔيت س=تكون ال حما� Rىل : "رمحه هللا، قال حبروف واحضة
و�لتايل، الس=يدة الوز�رة، بدٔ�� نلمس ". املياه، ولن �كون Rىل البرتول

Øمور يف دول جماورة، ٕاىل ¹ري ذXٔهذه ا .  
  الس=يدة الوز�رة احملرتمة، 

وات مدت، الس=يدة ٔ�� ٔ�س=تغرب من جوا�مك حول العامل القروي، الق^
الوز�رة، مت مد الق^وات يف هذه اPواو�ر س=نوات وس=نوات Rديدة، 

ملاذا مل يصل : ؤ�صبحت، الس=يدة الوز�رة، عرضة لٕالتالف واللك ي�ساءل
  املاء لهذه اPواو�ر؟ 

رمغ، الس=يدة الوز�رة احملرتمة، ؤ�� ٔ��لكم Rىل ٕاقلمي وزان وٕاقلمي 
Rىل سد الوËدة، واXٓن يف اXٔسابيع شفشاون، ا�يل ٕاقلمي وزان الساكنة 

القلي\ السابقة، الس=يدة الوز�رة، مقنا بلقاء تواصيل حزيب، ندم^ا، الس=يدة 
ال يعقل Rىل ٔ�ن . الوز�رة، ا�يل امشG^ا عند Äنتقادات دÆل املواطنني

  . السد ٔ�مام الساكنة، ومه يف عطش دامئ ومس=متر
  الس=يدة الوز�رة، 

رتضمك؟ وما اÜي يقف ٔ�ماممك حىت تقوموا ٔ�� �لك رصاËة ما اÜي يع
بزتويد هذه الساكنة، الس=يدة الوز�رة، ا�يل Rانت وRانت اليشء الكúري 

  لس=نوات طوال، واللك اس=ت¨رش zريا ح�J رؤوا الق^وات متد ٔ�ماèم؟ 
واXٓن، الس=يدة الوز�رة، بقي اللك Ëربا Rىل ورق، و�لتايل، الس=يدة 

الس=يدة الوز�رة، سد الوËدة،  ؟مزنجع، ملاذاالوز�رة، ٔ�� �لك رصاËة ٔ�� 
املرحوم احلسن الثاين الهدف دÆلو هو فقط اكن واعيا لك الوعي هبذه 
اXٔمور، واكن يعرف Rىل ٔ�ن اXٔمور س=تpٔيت ال حما� حبروب Rىل املاء، 
و�لتايل ٔ�عطى تعلüته �ٓنذاك من Z�ٔل �زويد هذا السد، و�لتايل هذا السد 

الوز�رة، بقي Ëربا Rىل ورق، ميتلئ �XٔوËال س=نة بعد بدٔ� اXٓن، الس=يدة 
تقول الس=يدة الوز�رة املياه والغا�ت، سد الوËدة ما فهيش جشرة . ٔ�خرى

واËدة ما اكيناش، ا�يل كت�ارب قلت املياه والغا�ت، ٔ�ش=نو قالت الس=يدة 
  الوز�رة؟ 

عمل، ال و�لتايل، الس=يدة الوز�رة، ٔ�� ٔ�متىن تبدلوا هاذ املهنجية دÆل ال
	متىن لمك التوفJق، الس=يدة الوز�رة، يف املهمة . احلكومات السابقة وال ٔ�نمت

دÆلمك واحلكومة åلك، حىت ال يقال حنن Ãشوش وحنن نعارض، حنن مند 
يد�، الس=يدة الوز�رة، دامئا ؤ�بدا، املسpٔ� اليت هتم الشعب املغريب قاطبة 

  .ف^حن معها اليوم ق�ل الغد
  ... الوز�رة، ٔ�� ٔ�س=تغرب ملاذا مل يمت الربط و�لتايل، الس=يدة

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا الس=يد املس�شار ا	هت¾ى الوقت، وا الس=يد املس�شار الس=نGيت 

تفضيل الس=يدة الوز�رة، وا ساال الوقت هللا  ..هللا هيديك، وساال الوقت
تفضيل هيديك، تفضيل الس=يدة الوز�رة، وا الس=يد املس�شار هللا هيديك، 

دة الوز�رة، وا الس=يد املس�شار انضبط اشوية �لرئاسة، انضبط هللا الس=ي
هيديك، عندك مدة معينة اËرتم الوقت، ال ما اËرتمjو، واييل 	هبناك مرات 

  . مjكررة
  .تفضيل الس=يدة الوز�رة

امللكفة امللكفة امللكفة امللكفة  الس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبkkkkGة،ة،ة،ة،
  ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  احملرتم، الس=يد املس�شار 
�قشت معك مرارا هذا املوضوع، ؤ�تفهم احلرقة اليت تتلكمون هبا عن 
ساكنة »و�ت وساكنة الشاون وساكنة وزان، éيف يعقل ٔ�هنم يوZدون 

  . Rىل ضفاف معلمة مائية قدها قداش وال يتوفرون Rىل حقهم يف الربط
ه، وهاذ املشلك راه يؤرق^ا ميكن ٔ�كرث ممن يؤرق العديد، لكن إالéرا
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الس=يد املس�شار، ٔ�� هاذ املشلك جJت ولقJتو اك�ن، املشاريع اكينة، 
الفلوس اكينني، در� صفقة، رحبت رشكة يف ٕاطار الشفافJة ويف ٕاطار 
ٕاعامل احلاكمة يف جمال الصفقات العمومJة، فازت هبا رشكة، الرشكة 
فلست، والرشكة راه كتعرفوها، الس=يد املس�شار، Zات ووضعت ذاك 

ا قدا×ش �مكل، رشكة �رتغالية، واملساطر إالدارية كتعرفوها، ما اليش، م
ميك^لGش ٔ�� جني وجنيب رشكة اخرى ختدم ٕاذا ما فس�ßش معها العقدة، 

  .واzرتت رشكة ٔ�خرى �ش جتي ختدم ومعلت طلب العروض وفjحتو
 600وهاذ اليش Rارف، اك�ن جوج املشاريع انطالقا من سد الوËدة، 

يون درمه راه اكينني حمطوطني هنا، املشلك هو مل  600مليون درمه و
ٕاعامل املساطر إالدارية قصد فjح طلب العروض، وإالRالن عن ا�يل ¹ريحب 

  . الصفقة من Z�ٔل هاذ اليش

وهاذ اليش راه Rارفو، الس=يد املس�شار، انÛ وهرضت معك مرارا 
ني و�كرارا، ٔ�� ما اéره�ش منيش بيدي ن¨ين ولكن هللا ¹الب، املا اكين

 Ûوالفلوس اكينني، خصنا نعملو املساطر إالدارية، وهاذ اليش تتطالبوا به ان
مكس�شار�ن، خصنا اËرتام املساطر يف ٕاطار الصفقات العمومJة، ما 

¹ادي نضطرو ٔ�و ن�سمى ) sinon(غمينلكGش نعمل يش ËاZة ٔ�خرى، 
  . خرىايش ËاZة 

  .شكرا لمك الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . الس=يدة الوز�رةشكرا 

  . شكرا �لسادة املس�شار�ن Rىل مسامهتمك. شكرا الس=يد الوز�ر
 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


