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  ).م 2015 يوليوز 07(هـ  1436رمضان  20الثال7ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .امن ٔ�شن، اخلليفة اخلامس DلرئCساملس�شار السBيد عبد الرح: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واTقKقة  الثانية، ابتداء من الساQة Kقةدق  Oسع عرشةو  تانساع  :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت
  بعد الزوال العارشة

  .لشفهيةم[اقشة اYٔسBئ] ا ::::Zدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعامل

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

        ::::املس�شار السBيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئCس اجللسةاملس�شار السBيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئCس اجللسةاملس�شار السBيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئCس اجللسةاملس�شار السBيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئCس اجللسة
  .hسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  .Q�ٔلن عن افjتاح اجللسة
  السادة الوزراء،

  السBيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
اTسBتور، ووفقا ملقjضيات النظام  من 100معال بoٔحاكم الفصل 

اTاyيل uلس املس�شار�ن، خيصص اuلس هذه اجللسة YٔسBئ] السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Qلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول �ر�مج هذه اجللسة، ٔ�عطي اللكمة DلسBيد 
  .اYٔمني ليطلع السادة املس�شار�ن Qىل ما Zد من مراسالت وٕاQال�ت

  .مك السBيد اYٔمنياللكمة ل

        ::::املس�شار السBيد محيد �وسكوس، �ٔمني اجللسةاملس�شار السBيد محيد �وسكوس، �ٔمني اجللسةاملس�شار السBيد محيد �وسكوس، �ٔمني اجللسةاملس�شار السBيد محيد �وسكوس، �ٔمني اجللسة
  .شكرا السBيد الرئCس

توصل رئCس جملس املس�شار�ن بثالثة قرارات صادرة عن اuلس 
اTسBتوري، تتعلق Qىل التوايل �لقوانني التنظميية اخلاصة �جلهات 

دها �DسBتور، والعامالت واYٔقالمي وامجلاQات، واليت رصح مبوجهبا مبطابقة موا
  :�سBت�[اء

من  121والبند اyYٔري من املادة  54ٔ�وال، الفقرة اyYٔرية من املادة 
  املتعلق �جلهات؛ 111.14القانون التنظميي رمق 

 112.14من القانون التنظميي رمق  752نيا، الفقرة اyYٔرية من املادة 
  املتعلق �لعامالت واYٔقالمي؛

 113.14من القانون التنظميي رمق  51ادة وy�ٔريا الفقرة اyYٔرية من امل
  .املتعلق �مجلاQات

كام توصل السBيد رئCس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكjوبة من Qدد 
من السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال اجللسات العامة املنعقدة يوم 

  :ويتعلق اYٔمر 24يوليوز، وQددمه  7الثال7ء 
عبد امحليد فاحتي، عبد الوا�د  �لسBيد احلو املربوح، Qادل املعطي،

الشاعر، حلسن بوعود، سعاد لغامري، محمد رسدي، yدجية ¤امري، جحوب 
الصخي، موالي حمند املسعودي، جامل ا�Tن العكرود، عبد الرحمي عامين، 
عبد هللا عطاش، سعيد التدالوي، موالي ٕادر»س Qلوي حسBين، عبد 

عبد الوهاب بلفقKه، م�ارك  القادر لرب�يك، محمد الك�وري، سعيد ٔ�رزيقي،
  .النفاوي، محمد الزعمي، محمد عبو، حلسن لعواين، محمد القلويب

كام حنيط اuلس املوقر Qلام ٔ�ننا سBنكون Qىل موQد بعد Zلسة اYٔسBئ] 
الشفهية مع Zلسة Qامة Oرشيعية، سBتخصص �Dراسة والتصويت Qىل 

  :12مشاريع القوانني التالية وQددها 
يوافق مبوج�ه Qىل مذ�رة تفامه  22.14قانون رمق ٔ�وال، مرشوع  -

Dلتعاون يف جماالت الوظيفة العمومKة وحتديث إالدارة، املوقع �لر�ط يف 
  ، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحر�ن؛1435فاحت صفر 

حول نقل يوافق مبوج�ه Qىل االتفاقKة  753.14نيا مرشوع قانون رمق  -
، بني حكومة 2014وم Qلهيم، املوقع �لر�ط يف فاحت ٔ��ريل اYٔش«اص احملك

 اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إاليطالية؛
يوافق مبوج�ه Qىل االتفاق hشoٔن  760.14لثا، مرشوع قانون رمق  -

التدابري اليت تت«ذها دو¾ امليناء ملنع الصيد الغري القانوين دون ٕابالغ ودون 
Qليه، املعمتد من ق�ل املؤمتر م[ظمة اYٔمم املت¿دة تنظمي وردQه والقضاء 

نومفرب  23ٕاىل  18املنعقدة �روما من  36لÄٔ¤ذية والزراQة، yالل دورته 
  ؛2009
يوافق مبوج�ه Qىل االتفاق إالضايف  66.14رابعا، مرشوع قانون رمق  -

مني التفاقKة التعاون القضايئ املتبادل وتنفKذ اYٔحاكم القضائية وOسلمي اuر 
، بني اململكة املغربية وامجلهورية 1971فربا�ر  12املوقعة �روما يف 

  ؛2014إاليطالية، املوقع �لر�ط يف فاحت ٔ��ريل 
يوافق مبوج�ه Qىل اتفاقKة التعاون  y76.14امسا، مرشوع قانون رمق  -

، 2014فربا�ر  19القضايئ يف املادة املدنية والتËارية، املوقعة �لر�ط يف 
  ململكة املغربية والبوسBنة والهرسك؛بني ا
يوافق مبوج�ه Qىل االتفاقKة  93.14سادسا، مرشوع قانون رمق  -

، بني اململكة املغربية ومجهورية 2013سÎمترب  25املوقعة بKÍويورك يف 
اسBتونيا لتجنب Ôزدواج الرضييب وم[ع اÒهترب الرضييب يف مKدان الرضيبة 

  Qىل اyTل؛
يوافق مبوج�ه Qىل االتفاق املوقع  94.14رمق  مرشوع قانون 7رمق  -

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الطائفة  2014ماي  �21لر�ط يف 
الفر×سBية لبلجياك، حول الوضعية القانونية Dلمؤسسات املدرسBية البلجيكKة 

  �رو�سBيل �ملغرب؛ - اليت تطبق الرب�مج التعلميي لفKدرالية والوين 
يوافق مبوج�ه Qىل االتفاق hشoٔن  107.14انون رمق 7م[ا، مرشوع ق -

 QÔ11رتاف املتبادل �رخص القKادة املغربية والسعودية املوقع مبراÙش يف 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة  1435من جامدى اYٔوىل 

  العربية السعودية؛
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  يتعلق �لغرف املهنية؛ 24.15مرشوع قانون رمق  9رمق  -
يقيض �ملصادقة Qىل املرسوم بقانون  43.15مرشوع قانون  10رمق  -
، بتغيري وÞمتمي القانون 1436جامدى اYٓخرة  16الصادر يف  2.15.260رمق 
  املتعلق مبدونة Ôنت«ا�ت؛ 9.97رمق 

  مبثابة مدونة التعاضد؛ 109.12مرشوع قانون رمق  11رمق  -
بنظام التoٔمني  يتعلق 116.12وy�ٔريا، مرشوع قانون رمق  12رمق  -

  .إالج�اري اYٔسايس عن املرض اخلاص �لطلبة
�لÍسBبة لÄٔسBئ] الشفهية والكjابية اليت توصلت هبا الرئاسة لغاية يوم 

  :يوليوز، فهãي اكلتايل 7الثال7ء 
  سؤÔ؛ Q :21دد اYٔسBئ] الشفهية
  .سؤال وا�د: وQدد اYٔسBئ] الكjابية
  .شكرا السBيد الرئCس

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد اYٔمني

×سBهتل ٕاذن Zدول ٔ�عامل هذه اجللسة �YٔسBئ] اYٓنية، املوäة ٕاىل 
السBيد وز�ر الشBباب والرêضة، ويه Þمتزي لكها بو�دة املوضوع، æا 

  .سÍسBتعرضها دفعة وا�دة
ؤ�عطي اللكمة Yٔول مjدyل، Yٔول سائل يف موضوع حتت عنوان 

مة �Yٔد السادة ٔ�عضاء الفريق ، واللك"املالعب السوسBيو رêضية Dلقرب"
  ..ÔسBتقاليل Dلو�دة والتعادلية، تفضلو ٔ�سBتاذ

        ::::املس�شار السBيد محمد بلحساناملس�شار السBيد محمد بلحساناملس�شار السBيد محمد بلحساناملس�شار السBيد محمد بلحسان
  .شكرا السBيد الرئCس

  .hسم هللا الرمحن الرحمي
  السBيد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
تضطلع املÍشoٓت الرêضية داyل املدن بدور ٔ�سايس يف تoٔطري فìة 

ب وملء ٔ�وقات فراغهم، كام Oسامه بدور حموري يف صقل مواههبم الشBبا
وٕا�راز قدراهتم يف اuال الرêيض، وقد شهدت ٔ�¤لب املدن املغربية ان�شار 
هذا النوع من املالعب، وهو ما لقي اسBتحسان الساكنة، ¤ري ٔ�ن بعض 

  .املدن ال زالت تعاين من خصاص ٕان مل نقل غياب لكي ملالعب القرب
�æر، السBيد الوز�ر، هنا مدينة ٔ�رفود اليت مل يمت OشKCد ٔ�ي وخنص �

ملعب من هذا النوع هبا، يف ظل احلديث عن ختلف الوزارة عن م[ح 
  .مسامههتا ل�شKCد هذه املالعب �ملدينة

ما مدى حصة Qدم الزتام وزارÞمك يف هذا : æا ×سائلمك السBيد الوز�ر
  الصدد؟

  م OشKCد مالعبا Dلقرب �ملدينة؟ما يه اYٔسBباب اليت تقف Qائقا ٔ�ما

وما يه التدابري ÔسBتعËالية اليت سBتقومون هبا لتحقKق انتظارات 
شBباب املدينة يف ÔسBتفادة من هذا النوع من املÍشoٓت Qىل غرار مدن 

 ٔ�خرى؟
  .وشكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

سؤQ Ôىل ويف نفس هذا املوضوع كذý، يطرح الفريق Ôشرتايك 
السBيد الوز�ر، واللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء الفريق الشرتايك، تفضل 

  ..اYٔسBتاذ

        ::::املس�شار السBيد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار السBيد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار السBيد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار السBيد ٔ�بو �كر عبيد
  .شكرا السBيد الرئCس

  السBيد الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن،
  السBيدة املس�شارة،

  السBيد الوز�ر،
ة ال خيفى Qليمك اTور املهم اæي تضطلع به املالعب السوسBيو رêضي

Dلقرب يف تoٔطري الشBباب وثÍهيم عن Ôحنراف، ٕاال انه »سËل Qىل هذه 
  .التجربة احنصارها Qىل مسBتوى حمور بعض املدن الكربى

ýæ، ×سائلمك عن التدابري الكفK] بتعممي هذه املالعب خصوصا Qىل 
مسBتوى العامل القروي اæي يعاين خصاصا �وال Qىل مسBتوى البKÍات 

  التحتية الرêضية؟
  .شكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

وحول نفس املوضوع يعين مالعب القرب، تقدم الفريق اTسBتوري 
hسؤال يف املوضوع ٕاىل السBيد الوز�ر، اللكمة �Yٔد، تفضلو السBيد 

  .املس�شار

        ::::املس�شار السBيد املس�شار السBيد املس�شار السBيد املس�شار السBيد ����دي زر�ودي زر�ودي زر�ودي زر�و
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  السBيد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  اين املس�شار�ن،ٕاخو 
  السBيد الوز�ر،

مالعب القرب لعبت دورا �بريا يف تoٔطري الشBباب، بتوفري فضاءات 
  .رêضية �YٔحKاء والتجمعات السك[ية مبختلف املدن والبوادي املغربية

و×سËل �رتياح معيق التطور امللموس اæي عرفه هذا اuال، ال من 
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ة هذه املالعب، لكن حKث املعطيات المكية وال من حKث تطور جود
نظرا لك�ري من اYٔهداف الكربى املرسومة لهذه املالعب تظل بعيدة املنال 

الثغرات اليت Þرتبط هبذه املالعب، سواء من حKث تعمميها Qىل خمتلف 
الرتاب الوطين، ٔ�و من حKث OسBيري وتدبريها، وميكن ٕاجامل هذه الثغرات 

  :ف� ييل
مجلاQات احمللية، تطرح Qدة مشالك الرشااكت بني الوزارة وايف ٕاطار 

  :ٔ�مهها
  توفري العقار ٕالجناز هذه املالعب  -
  .واخjيار مواقع م[اسBبة لتجسBيد القرب من الشBباب -

Qىل مسBتوى التدبري قKد هذه املالعب ؤ�هدافها لتكو�ن الناشBئة 
والشBباب، ملا يتحول الولوج ٕاÒهيا ٕاىل معل ٕاقصاء، نظرا القjصار هذه 

الشBباب، تطرح هذه املالعب  ب معينة دون �يقاملالعب Qىل خن
�عتبارها جتهزيات مشالك التدبري والصيانة وصعوبة توفري مداخKل قارة 

  .ومزيانية تدبريها وصيا�هتا
الزالت مالعب القرب بعيدة و¤ري مjوفرة �لعامل القروي �خلصوص  -

  �Yٔقالمي اجلنوبية؛
وا�د مقjرص Qىل �رة  كذý الزالت ¤ري مرÞكزة Qىل نوع رêيض -
  .القدم

ٔ�ي تدبري ٕاسرتاتيجي تقوم به الوزارة لهذه : السBيد الوز�ر ×سائلمك
  املالعب؟
  .شكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

اللكمة DلسBيد وز�ر الشBباب والرêضة يف �دود لٕالZابة Qىل موضوع 
 9ز�ر، طبعا دقائق، تفضلوا Dلمنصة السBيد الو  9مالعب القرب يف �دود 

  ..دقائق مبا فهيا الزمن ا�صص لÄٔجوبة وDلتعقKبات �ش ما yذو

        ::::السBيد حمند العنالسBيد حمند العنالسBيد حمند العنالسBيد حمند العنرصرصرصرص وز�ر الشBباب والرêضة وز�ر الشBباب والرêضة وز�ر الشBباب والرêضة وز�ر الشBباب والرêضة
  .شكرا السBيد الرئCس

  السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�وال، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر واضعي هذه اYٔسBئ] Yٔن �لفعل حنن يف وزارة 

من ٔ�مه اYٔوراش اليت اخنرطت فهيا الوزارة، الشBباب والرêضة نعترب ٔ�ن 
  .هو هذا الورش دêل املالعب دêل القرب

�لطبع الهدف كام يعمل امجليع، الهدف اYٔسايس وهو جعل التجهزيات 
الرêضية يف مjناول امجليع شBباب وÙهول، وهذا ال ميكن ٔ�ن يتoٔىت ٕاال بتك�ري 

  .هذه املالعب
ط من الشBباب ومن الساكنة يف كذý، يف احلقKقة هو اسBتËابة لضغ

اYٔحKاء يف القرى اليت فعال �ريدون و»شعرون ٔ�ن كذý ممارسة الرêضة 

  .هذا حق من احلقوق اæي جيب ٔ�ن يتوفرون Qليه
ٔ�ضف ٕاىل ذý ٔ�ن هذه السBياسة ملالعب القرب Oشلك وا�د يعين 

)vivier( يلDعش م[و وختتار و�يرب  اjÍزو ميكن يعين ٔ�ن الفرق الكربى ٔ�هنا ت
  .وا�د العدد دêل الفعاليات

هاد اYٔهداف يعين تتطلب توسBيع دêل التجهزيات ٔ�و التك�ري دêل 
التجهزيات، و�ش �كونوا رص�اء م�ال hسBيط يف عام¾ وا�دة يف فر×سا 

وا�د ) département(دêل امللعب  1800جند ٔ�ن هناك ما يفوق 
ىل بغينا هاد اليش مبعىن ٔ�ن إ ) les départements(واكينني Qدد دêل 

هذا ٔ�نه �كون بوفرة تيخص �كون Þاك"ر دêلو، Þاك"ر يه املوارد، املوارد 
املالية والÎرشية، فالتoËٔ� ٕاىل صيغة التعاقد Yٔن نعترب ٔ�ن كذý هذا العمل 
هيم امجلاQات الرتابية، هيم سواء من اجلهة، اuلس إالقلميي ٕاىل امجلاQة، وهيم 

  .احلال، وهيم كذý فاQلني �ٓخر�ن حىت من اخلواص الوزارة واTو¾ بطبيعة
) 1INDH(ٔ�ضف ٕاىل ذý ٔ�ن ملا تÍشوفو ما تقوم به املبادرة الوطنية 

عقدة  700فjنوZدو ٔ�ن فرصة ساحنة، هذا اDيل جعل الوزارة ٔ�هنا عقدت 
ٕاىل �د اYٓن واملتبقى اYٓن يف  400مع امجلاQات الرتابية، ٔ�جنز مهنا تقريبا 

  .طور إالجناز
وهنا نyٔoذ بعني Ôعتبار كذy ýاصية العامل القروي والتyٔoري اæي 

 هتم العامل 58%، اتفاقKة 700يعرفه العامل القروي، حبيث ٔ�ن من مضن هاد 
  .العامل احلرضي %42القروي و

اتفاقKة يف السBنة املق�] ٕان شاء هللا،  1000الهدف وهو الوصول ٕاىل 
دف املسطر و�متىن ٔ�ن هل سBنصل ٔ�و ال نصل؟ ولكن هذا هو اله

  .نتËاوزه
ٕاال ٔ�نه جيب ٔ�ن نعرتف ٔ�ن هناك وا�د العدد دêل العوائق اليت تقف 
ٔ�مام هذا املشاريع، ٕاما فعال تتكون االتفاقKة اYٓن مjعددة اDيل تتاyذ 
الرêضة، تتاyذ الص¿ة، تتاyذ التعلمي وفهيا وا�د العدد دêل املتدyلني، 

املوارد دêل وا�د من اYٔطراف ال Þكون وهذا بنفسه فKه تyٔoري، ٕاما ٔ�ن 
Zاهزة، ٕاما اYٔرض ¤ري Zاهزة عند امجلاQة ٕاما كذý امجلاQة القروية 

  .إالماكنيات ضئي] Zدا وال تلزتم
ؤ�ضف ٕاىل ذý ٔ�ن كذý هناك وا�د النوع دêل ال�سابق يف العامل 
 القروي Qىل اYٔولوêت، يعين الرêضة ت��ان ٔ�ولوية مojٔخرة Yٔن اك�ن

الطريق، اك�ن السKÎطار اك�ن املدرسة، فهذا اDيل تيجعل ٔ�ن تنوZدو وا�د 
  .العدد دêل التyٔoري يف هذا الباب

ما .. هذا ما دفع �لوزارة ٕاىل البحث Qىل معطيات ٔ�خرى، وم�ال y�ٔذ�
اكينايش صنف وا�د دêل هاد املراكز، يعين دêل القرب دêل الرêضة، 

 مع �اجKات لك فضاء، من الصنف ٔ�صناف اليت ت/ىش 5بل هناك 
ٔ�لف درمه تقريبا يف العامل القروي اDيل فKه جوج  500الÎسBيط دêل 

                                                 
1 Initiative Nationale du Développement Humain 
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داملالعب دêل الكرة ٕاىل ٔ�صناف اليت جند فهيا ممارسة رêضات ٔ�خرى جند 
ýلطفو¾، ٕاىل ¤ري ذD باب، فضاءاتBلشD فضاءات.  

لطلب ٔ�ضف، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ضيف ٕاىل هذا ٔ�ن الطلب الزال اYٓن قوê، ا
قوي Zدا، وٕاىل بغينا هنرضو Qىل املسBتق�ل دêل هاذ العملية اDيل يه 
رضورية، ٔ�� ٔ�قول ٔ�ن مسBتق�ال ال ميكن بتا ٔ�ن نربمج من الر�ط من 
مركزي ٕاىل مجيع امجلاQات الرتابية، جيب هذا يعين سBياسة القرب هذه 

ن هو مسائل دêل القرب التجهزيات دêل القرب اæي جيب ٔ�ن تعود ٕاىل م
قريب من ذو احلاZة ٔ�ي ٕاىل امجلاQات الرتابية، وهذا مل يغفل Qليه القانون 
التنظميي Dلجهة وال القانون التنظميي DلمËالس إالقلميية حبيث ٔ�ن تنوZدو ٔ�ن 
الرêضة يه من مضن Ôخjصاصات املشرتكة اليت س�[قل تدرجييا بصفة 

  .شام] DلجامQات
ارة، الوزارة جيب ٔ�ن Þكون وهذا طبيعي، مايش هترب دêل الوز

�ارضة يف اÒمتويل يف املساQدة Qىل اÒمتويل ٔ�و طرف من اÒمتويل، ٔ�ن Þكون 
موجودة يف حتديد السBياسة واملنظور العام، لكن يعين من الصعب رصا�ة 
ٔ�ن خنطط من الر�ط مجليع امجلاQات، وخصوصا ٔ�ن حىت اYٔحKاء داyل 

  .امجلاQات، اYٔحKاء لها رشوط مjفاوتة
ذا هذا الرب�مج حنن نؤمن به يف الوزارة، �رى ٔ�نه ٔ�سايس وحنن فإ 

×شBتغل Qىل تطو�ره وQىل اTفع به ٕاىل اYٔمام من حKث حبث سBبل التك�ري 
  .حتسني الربجمة وشكرا السBيد الرئCس.. دêل اÒمتويل والربجمة

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

الوز�ر، Dلفريق  ؤ�عطي اللكمة Yٔول معقب عن جواب السBيد
  .ÔسBتقاليل Dلو�دة والتعادلية، تفضل اليس بلحسان

        ::::املس�شار السBيد محمد بلحساناملس�شار السBيد محمد بلحساناملس�شار السBيد محمد بلحساناملس�شار السBيد محمد بلحسان
  .شكرا السBيد الرئCس

شكرا السBيد الوز�ر، حقKقة Qىل اجلواب دêلمك العريض واملهم ولكن 
�لÍسBبة ليا السBيد الوز�ر ٔ�� كنت وضعت Qليمك سؤال yاص يف مدينة 

دêل الب�ية تيقول بoٔنه الوزارة دêلتمك ما قام�ش ٔ�رفود Yٔنه املسؤولني 
  .�لواجب دêلها ما اعطاOشاي املسامهة دÒêهتا

7نيا، السBيد الوز�ر ٔ�نه اYٔرايض موجودة yاص ¤ري ٔ�ن/ اح[ا مسعنا بoٔنه 
الوزارة دêلتمك عندها املسامهة ولكن اuلس الب�ي هو اDيل ما قامش، 

  فKمك اDيل ما قامش �ملهمة دêلتو؟ بغينا نعرفو شكون دا� اDيل
7نيا، السBيد الوز�ر هللا جياز�مك خبري بغينا نعرفو عند� ملعب دêل 
الكرة، �رة القدم اجلامعة هللا جيازهيم خبري و�لفضل دêلمك ٔ�ن/ اDيل اعطيهتم 
الفلوس دارو العشب دêل امللعب الك�ري دêل �رة القدم، ولكن بغينا 

املنصة مع املرافق ) tribunes(ش Qىل اYٔقل هذوك كنطلبوا م[مك �
الصحية مع السور دêل امللعب، بغينامك تقومو به هللا جياز�مك خبري السBيد 

الوز�ر، ومرة ٔ�خرى كÍشكرمك وبغينامك هتالو يف ذيك املناطق و�خلصوص 
املناطق اجلنوبية الرشقKة Yٔنه حمتاZة لهاذ املالعب فاش ينقKو الشBباب 

  .êهلمالوقت د
  .وشكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

. اللكمة Dلفريق Ôشرتايك يف ٕاطار التعقKب عن جواب السBيد الوز�ر
  .تفضل السBيد العلمي

        ::::املس�شار السBيد محمد Qلمياملس�شار السBيد محمد Qلمياملس�شار السBيد محمد Qلمياملس�شار السBيد محمد Qلمي
  .شكرا السBيد الرئCس

  السBيد الوز�ر،
  السBيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ما تفضلمت �ٕالZابة عنه يف شق �بري هو السBيد الوز�ر، يف احلقKقة 
حصيح، ف[حن يف الفريق Ôشرتايك ال ننكر Qىل ٔ�ن وزارة الشBباب 
والرêضة تقوم مبجهود ف� يتعلق مبالعب القرب واملثال ها هو ا�دا�، م�ال 
يف الطريق السا�لية دêل مدينة الر�ط Qامصة اململكة اك�ن مالعب 

ينني، ولكن يف املغرب العميق، السBيد الوز�ر القرب، يف اTار البيضاء اك
  .احملرتم، الزال هناك خصاص �بري، ؤ�قول خصاص �بري

ٕاىل مشCيت، السBيد الوز�ر احملرتم، لبوملان م[طقة دêلمك ما اكيÍش فهيا 
مالعب القرب، وهاذ الناس عياو ما يjÍظرو، اكينة وعود ولكن Qىل صعيد 

تطوان، اح[ا Qىل مسBتوى ٕاقلمي -الواقع ما اكيناش، مشCيت جلهة طنËة
، امجلاQات 2013وزان، مت توقKع اتفاقKة خبصوص مالعب القرب يف 

Zاهزة، اYٔرايض Zاهزة، ولكن Ôلزتام اæي الزتمت به الوزارة مل تف 
  .بوQدها حلد الساQة

فعىل هاذ اYٔساس، السBيد الوز�ر احملرتم، اح[ا كنقولو ال ي�Íغي Dلوزارة 
ة هبذا القطاع، ٔ�ن Þركز اuهودات دêلها ¤ري يف املدن الوصية ٔ�و املعني

الكربى، يه حصيح، هاذو حىت هام مغاربة، ولكن خرجو Qىل الر�ط ¤ري 
وا�د الساQة ونصف، ساعتني داملااك�، مجيع اجلهات، ٔ�� بديت لمك من 
بوملان، مشCت لمك لوزان، ٕاىل مشjCو Dلشاون، ٕاال مشjCو لÄٔقالمي 

Kل دêيل هاهو حتدث لمك عن املنطقة دêل ٔ�رفود، البد اجلنوبية، الزم 
Dلوزارة ٔ�ن تضاعف اuهود دêلها ؤ�ن بعض امجلاQات القروية فعال ال تربمج 

  .ٔ�و ال تلزتم �لوعود دêلها
ٔ�� بغيت تد�رو السBيد الوز�ر وا�د الفحص، وا�د اجلرد، تعطيو 

Z الس إالقلميية اليت يهuات ٔ�و اQلجامD ولويةYٔىل اQ اهزة، واليت يه قادرة
  .تنفKذ Ôلزتامات اليت الزتمت هبا مع الوزارة

  .وشكرا لمك
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        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  . شكرا DلسBيد املس�شار

  .تفضل يف ٕاطار التعقKب. اللكمة Dلمعقب اyYٔري الفريق اTسBتوري

        ::::املس�شار السBيد املهدي زر�واملس�شار السBيد املهدي زر�واملس�شار السBيد املهدي زر�واملس�شار السBيد املهدي زر�و
  .شكرا معايل الوز�ر

ح[ا هاذ ٕاشاكلية مالعب القرب، Yٔن يف فعال معايل الوز�ر، اح[ا طر 
احلقKقة هناك ٕاشاكلية، تتعرفو معايل الوز�ر ٔ�ن اYٔقالمي اجلنوبية وقعت 
اجنازات �مة، ٔ�جنزهتا اTو¾ واجنزهتا بتعل�ت من صاحب اجلال¾ محمد 
السادس هللا ينرصه، اDيل �يعطي اه/م yاص لهذه اYٔقالمي، ولشBباب هذه 

  .اYٔقالمي
 نذ�ر من بني هاذ املنجزات، م[جزات اDيل تÎ[ات يف لكممي، وميكن يل

واDيل تÎ[ات يف اسامرة، واملنجزة املفخرة الك�رية اDيل وقعت يف العيون، اDيل 
تدشÍت، كنا �متناو من السBيد الوز�ر جيي يدشBهنا، واDيل يه حقKقة هذه 

¾، املنجزات لكها تÎ[ات مبسامهة القطاQات احلكومKة، ومبسامهة الواك
ومبسامهة الشعب املغريب اكمل، Yٔن هذه اYٔقالمي عز�زة Qىل الشعب 

  .املغريب
اح[ا اDيل نطلبو م[مك، السBيد الوز�ر، ٔ�ن هاذ املالعب Þكون تعمم، ال 
س�B يف العامل القروي، Yٔن يف امجلاQات القروية يف اYٔقالمي اجلنوبية ما زال 

  .خصاص يف هاذ اuال
  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالسBيد رئCس اجل السBيد رئCس اجل السBيد رئCس اجل السBيد رئCس اجل 
  . شكرا DلسBيد املس�شار

تفضلو Dلمنصة ٕاىل بغيتو . السBيد الوز�ر لمك بعض الوقت DلتعقKب
  .مازال لمك وا�د ثالثة دقائق ٔ�عتقد

        ::::السBيد وز�ر الشBباب والرêضةالسBيد وز�ر الشBباب والرêضةالسBيد وز�ر الشBباب والرêضةالسBيد وز�ر الشBباب والرêضة
  .شكرا السBيد الرئCس

  .ومعذرة DلسBيد املس�شار، فعال ٔ�رفود تناسCت اجلواب هو موجود
Ôاهزة، وZ ني املاكن عند ٔ�رفود، الوزارة يعينQ ع/دات رامه يف
دêل املهندس ) l’appel d’offre(املندوب، والسBنة املاضية، كنا اكن 

  .املعامري وما حتطوش العروض
واYٓن  2015و�ش ماميشBيوش هاذ الفلوس، دyلنامه وQاود ردينامه يف 

  .راه يعين قاميني �Tراسة
وقعناها، لكن فعال واك�ن كذý يعين وا�د االتفاقKة ٔ�خرى اDيل اح[ا 

اYٔرض مل Þكن Zاهزة، حلد اYٓن، ق�ل ماجني، Qاودت اتصلت، مازال 
  .اYٔرض يعين املالمئة، مكÍKشاي العقار ماكيÍش، ٕامنا ح[ا مjبعني

ٔ�ما ف� يتعلق مبا هو طرح، ٔ�� ممختلفش حىت مع يش تعقKب من هاذ 
اه مسBتحيل ٔ�ننا التعقKبات، ولكن ٔ�� تنقولها رصا�ة، وال ٔ�ريد ٔ�ن Z�ٔامل، ر 

مايش قضية فلوس، مايش قضية وزارة، . نلبيو احلاجKات لكها من الر�ط
قضية يعين ٔ�مور احلجم ٔ�وال، وÔخjالف دêل ما هو مطلوب، راه يعين 
امللعب اDيل ¤ادي يصلح هناê يف احلي دêل Qىل البحر، مايش هو اDيل 

êل الرêضات اDيل رمبا النوع د. ¤ادي يصلح يعين يف امجلاQة اDيل يف اجلبل
  .¤ادي ي/رس يف وا�د اجلهة مايش هو النوع

ولهذا ٔ�� تنقول، وامسحو يل نقولمك بoٔن ق�ل م[جي، Yٔن حىت ٔ�� املعرفة 
دêيل يف هاذ امليدان Qىل قد احلال، ق�ل م[جي، تفحصت وا�د العدد 

العب دêل اTول اDيل قريبة م[ا، مالق�Kيش يش و�دة اDيل يعين تتد�ر امل
  .والرêضة من املركزي، كCسامه املركزي �يحرض التخطيط دêلو

  .لكن هادو رؤساء دêل امجلاQات وامجلاQات هام اDيل كتعرف احلاجKات
اليوم، يعين Þهنرضو اح[ا Qىل املراكز دالقرب، الفر×سويني م�ال Þهيرضو 

، يعين ¤ري اخلال، هذاك اDيل �يلعبو فKه )Q)les airs de jeuxىل 
  .Tراري، تÍسBيجوه تنقولو هذا غيويل ملعبا

 ..وشكون اDيل �يعرفو ٔ�حسن، هام الساكنة، هو رئCس امجلاQة، هو
وهذا ما سBنقوم به اTو¾ جيب ٔ�ن Þكون مسامهة ٔ�هنا تعاون، ٔ�هنا Oسهل 

مكسهل يف املسBتق�ل، مjنهترhشاي Yٔن القانون ما زال اليوم �يعطي الوزارة 
 وحتاول ختفف يف العامل القروي، لكن وغتبقى مسBمترة يف هاذ اليش

مسBتق�ال خصنا �كونوا واعيني، Yٔن ٕاىل التجهزيات ومعلوا التجربة اليوم، 
التجهزيات اDيل كدار يف هاذ االتفاقKات راه وا�د العدد مهنا تنوZد املشالك 
فني؟ يف ال�سBيري دêلها، شكون غيعطي Dلموظفني؟ شكون ¤ادي يقابل 

ن اDيل ¤ادي يت«لص؟ هاذي لكها �لفعل ال ميكن شد الباب وحيلو؟ شكو
 .ٔ�ن Þكون ٕاال يف إالدارة دêل القرب

  .وشكرا السBيد الرئCس

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
شكرا DلسBيد الوز�ر Qىل مسامهته يف هذه اجللسة، ونjÍقل م�ارشة ٕاىل 

  .اYٔسBئ] املوäة ٕاىل السBيد الوز�ر الص¿ة
حول ا�طط الوطين Dلتكفل ونبدٔ� بoٔول سؤال يف هذا القطاع، وهو 

�ملسBتعËالت الطبية، عفوا السؤال ق�E هناý سؤال ق�ل هذا حول Qدم 
اشBتغال قسم الوالدة �ملس�شفى لالمرمي �لعراFش، واللكمة �Yٔد السادة 

  .ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لÄٔحرار لÎسط السؤال
  .تفضل اYٔسBتاذ

        ::::الرحمي عامينالرحمي عامينالرحمي عامينالرحمي عاميناملس�شار السBيد عبد املس�شار السBيد عبد املس�شار السBيد عبد املس�شار السBيد عبد 
  . الرمحن الرحميhسم هللا

  السBيد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت وٕاخواين املس�شار�ن،
  السBيد الوز�ر،
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بداية نود التعبري عن امjناننا Dلعمل اجلبار اæي تقومون به يف سKÎل 
الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية، اليت توفرها املؤسسات الصحية الوطنية 

  .ولتخفKف العبء Qىل املواطنني
  ،السBيد الوز�ر

ٕان املس�شفى إالقلميي لالمرمي �لعراFش يعرف ضغطا �بريا yاصة قسم 
ملرتفقي التابعني لٕالقلمي، و»شهد هذا اyYٔري Qددا اااا    الوالدة، لكونه »سBتوعب

  .�بريا Zدا من الوالدات مهنا العادية واYٔخرى القKرصية
ولكن لÄٔسف الشديد، يعرف هذا القسم �ا¾ مزرية من ضعف يف 

و املتعفن اæي يعشه، واملسا�ة الغري الاكفKة الس�Kعاب اYٔدوات واجل
  .الضغط الك�ري لهذا القسم

  السBيد الوز�ر،
لقد اسBتÎرش املواطنون yريا، ملا مت بناء بناية Zديدة �ملس�شفى 
لتعويض قسم الوالدة واليت ا�هتت هبا اYٔشغال م[ذ ما �زيد عن ٔ�ربع 

ة هذا الوضع السHB، اليشء اæي سBنوات، وليوم[ا هذا مل تفjح ٔ�بوابه ملعاجل
يطرح Qدة Oساؤالت �uمتع املدين حول هذا املوضوع الشائك اæي يعرقل 

  .�رامة املواطن يف حقه يف الص¿ة
æا، ×سائلمك السBيد الوز�ر، عن اYٔسBباب اليت تقف Qائقا السBتغالل 

  هذه البناية لرفع هذا العبء Qىل ساكنة ٕاقلمي العراFش؟
  .وشكرا

        ::::ئCس اجللسةئCس اجللسةئCس اجللسةئCس اجللسةالسBيد ر السBيد ر السBيد ر السBيد ر 
  . شكرا DلسBيد املس�شار

  .السBيد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب تفضلوا السBيد الوز�ر

        ::::السBيد احلسني الوردي وز�ر الص¿ةالسBيد احلسني الوردي وز�ر الص¿ةالسBيد احلسني الوردي وز�ر الص¿ةالسBيد احلسني الوردي وز�ر الص¿ة
  .شكرا السBيد الرئCس احملرتم

  السBيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  السBيد الوز�ر احملرتم،

jوسBيع وÞرممي املصل¿ة ٔ�وال، الشكر اجلزيل Qىل طرحمك لهذا السؤال، ف 
دêل الوالدة ومصل¿ة اYٔطفال اDيل مت بعد الرتممي دêل القدمي يعين بناء 

مليون درمه، املشلك املطرح ٕاىل  32بناية Zديدة بغالف مايل حوايل 
�دود اليوم، هو املشلك مع الرشكة، الرشكة اDيل ت�يب هذاك اليش، ولكن 

هاذ البارح، مقت �التصاالت  امحلد Yٔ ،Iن م[ني شفت السؤال دêلمك
وقالوا يل املشلك الك�ري هو ف� خيص اÒهتيئة اخلارجKة، ٔ�ما اTاyل لكيش 

  .موجود
ٔ�وال التجهزيات البيو طبية �ش نعلمك : فاDيل خص هام جوج اYٔمور

وبدينا ×رشيو  )un bon de commande(ٔ�ن عطت التعل�ت ودر� 
  .هاذ الصباح وبدت متيش

اDيل تتعرفوا اDيل  )les gynécos(رد الÎرشية Yٔن اكنوا ٔ�ربعة 7نيا املوا

ت وا�دة Qاود 7ين ٔ�مىش وا�د مjي«دمش، وم[ذ هذا الصباح امش اك�ن،
ٕاQادة Ôن�شار، ونؤكد ý ٔ�ن يف غضون ٔ�سBبوع ٔ�و ٔ�سBبوQني هاذ املصل¿ة 
مايش بو�دها دêل طب الوالدة، ولكن كذý حىت مصل¿ة اYٔطفال اDيل 

ن معها ¤ادي »شBتغلو ٕان شاء هللا، مجيع التجهزيات البيوطبية ¤ادي Þكو
  .¤ادي Þكون موجودة وان�شار املوارد الÎرشية ٕان شاء هللا

  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

  .السBيد املس�شار، تفضلوا لمك اللكمة يف ٕاطار التعقKب، تفضل

        ::::املس�شار السBيد عبد الرحمي عاميناملس�شار السBيد عبد الرحمي عاميناملس�شار السBيد عبد الرحمي عاميناملس�شار السBيد عبد الرحمي عامين
د الوز�ر Qىل مجيع التوضي¿ات اليت تقدممت هبا وهذا ٔ�شكرمك السBي

كريجع Dلعمل اجلبار اليت تقومون به داyل الوزارة دêلمك، ؤ�� �مسي و�مس 
  ..مدينة العراFش كÍشكرمك Qىل هاذ

  .وشكرا السBيد الوز�ر

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

  السBيد الوز�ر لمك التعقKب؟
  ... وفرتو Qلينا وا�دتبارك هللا Qليمك 

ٕاذا نjÍقل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس القطاع دامئا وهو حول ا�طط 
الوطين Dلتكفل �ملسBتعËالت الطبية، واللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء فريق 

  .اYٔصا¾ واملعارصة لÎسط السؤال
  .تفضلوا السBيد املس�شار

        ::::املس�شار السBيد عبد الرحمي وامعرواملس�شار السBيد عبد الرحمي وامعرواملس�شار السBيد عبد الرحمي وامعرواملس�شار السBيد عبد الرحمي وامعرو
  .حمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلنيhسم هللا الرمحن الر 

  السBيد الرئCس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السBيد الوز�ر،

ق�ل ٔ�ن ٔ�طرح السؤال البد من ×شكرمك Qىل العمل اDيل مقمت به ف� 
، ال مايش ¤ري Qىل الرتحKل دêل "بوê معر"خيص ما ٔ�صبح يعرف مبشلك 

دوك الناس وٕامنا Qىل املشلك Ùلك �يف �ليتوه حىت مع الناس مع الساكنة 
  .دêل املنطقة، فشكرا لمك

  السBيد الوز�ر، 
الزالت ٔ�هداف ا�طط الوطين Dلتكفل �ملسBتعËالت الطبية بعيدة 

  .املنال yاصة Qىل مسBتوى املسBتعËالت ق�ل Ôس�شفاء
ط؟ وماذا حتقق ýæ، السBيد الوز�ر �ريد معرفة مoٓل هذا ا�ط
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خبصوص الزتاماÞمك بتعز�ز اخلدمات الطبية يف جمال املسBتعËالت حبوامة 
  .هيلكوبرت مjخصصة وجمهزة بoٔ�دث التجهزيات الطبية

  .وشكرا لمك السBيد الوز�ر

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  . شكرا DلسBيد املس�شار

  .السBيد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

        ::::السBيد وز�ر الص¿ةالسBيد وز�ر الص¿ةالسBيد وز�ر الص¿ةالسBيد وز�ر الص¿ة
  ملس�شار احملرتم، السBيد ا

ٔ�وال، اYٔهداف املسطرة يف هاذ ا�طط الوطين اDيل اكن ليا الرشف 
يه مل حنققها موصلناش لها لكها، Yٔن  2013قدمjو ٔ�مام صاحب اجلال¾ يف 

  .هاذي النقطة اYٔوىل 2016ٔ�وال هاذ اYٔهداف اح[ا سطر�ها ٕاىل ٔ�واخر 
وها لكها، Yٔن مغاد»ش جنهز  2016ولكن ٔ�� غنقوý حىت اYٔواخر 

مشلك دêل املسBتعËالت السBيد املس�شار احملرتم مايش مشلك يه وا�د 
اuال مjخصص Zدا، مايش مشلك ¤ري اYٔموال، مايش مشلك ¤ري 
الهيلو�برتات، يه مشلك ٔ�موال مشلك هليكوبرتات مشلك املوارد الÎرشية 

  .وyاصة مشلك التÍسBيق بني هاذ لكيش هاذيش، ومشلك التكو�ن
هيلو�برت،  20ناyذو ¤ري ÔسBتق�ال واyا تد�ر اDيل تد�ر، د�ر م�ال غ 

مجيع التجهزيات البيوطبية ٔ�را كنقولو اح[ا يف هاذ امليدان هذا دêل الطب 
املسBتعËالت، ٔ�راه ٕاىل اكن إال×سان ÔسBتق�ال احلسن دêل املريض اDيل 

  .من العالج يعين Qاجلتيه %�60يجي DلمسBتعËالت هو 
رشاش �ملال وال �Yٔموال ي� مايش مشلك بنادم مj  وليين هاذيش راه

 وال هذا، مفاذا ٔ�جنز؟ ماذا ٔ�جنز ٕاىل �دود اليوم؟ 
ٔ�وال، ميل تدوي Qىل الصعوبة دêل اYٔهداف املسطرة �ش حنققو ما 
ق�ل إالس�شفائية، ٔ�وال Yٔول مرة يف التارخي املغرب عند� رمق وطين جماين 

  �ال؛اDيل تتجينا مراÙش yدام م  141هو 
اك�ن 7نيا، الو�دات إالسBتعËالية املتنق] مبثابة مس�شفKات صغرية 

مهنم  98مjنق]، راه شف[امه وشف[امه البارح م�ال واDيل وصلنا حوايل داب 
  املليون اTرمه؛ 4راه لك و�دة فهيم كتد�ر 

ٕاىل �دود اليوم  40اك�ن كذý مس�شفKات القرب اDيل ٔ�جنز� مهنم 
  إالجناز؛يف طور  20بقى لنا 

اك�ن كذý املسBتعËالت املتنق]، البار�ة كنت مع السBيد املس�شار 
احملرتم يف املس�شفى املتنقل يف احلوز اDيل فKه و�دة دêل املسBتعËالت 

  املتنق] وو�دة دêل يعين العناية املركزة حىت يه مjنق]؛
اك�ن كذý الرشاكة مع القطاع اخلاص، بدينا �لتجربة يف اجلديدة 

  ن��عو Òهيا دêل اTار البيضاء وغن��عو Òهيا دêل خريبكة؛ وغ 
 les CESU" )Les"اك�ن مراكز تلقني العالZات إالسBتعËالية 

CCCCentres d’EEEEnseignement des SSSSoins d’UUUUrgence ( نعلمو ت �ش

الناس شBنو yاصو يدار ٔ�مام يش �لقة مسBتعË]؟ ولكن ٔ�كرث من هذا 
مKد�رش؟ Yٔن يش مرات  اشBنو yاصو الطبCب شBنو yاص املمرض

ٕاىل �ٓخره، فك�شوف ٔ�نه مجيع هاذ الوسائل هاذي  )les gestes( كند�رو
  ..بدات تدرجييا اDيل yاصها شوية الوقت �ش 

  .شكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
 .شكرا DلسBيد الوز�ر

  .تفضلو اYٔسBتاذ اهلمس يف ٕاطار التعقKب، تفضل

        ::::املس�شار السBيد عبد الكراملس�شار السBيد عبد الكراملس�شار السBيد عبد الكراملس�شار السBيد عبد الكرميميميمي ا ا ا اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .الرئCس شكرا السBيد

  السBيد الوز�ر، 
زال موصلتوش لنتاجئ �لÍسBبة ا QÔرتاف ٔ�نه مQىلكÍشكرك 

هو الواقع اDيل كنعCشوه Qىل مسBتوى بعض ملسBتعËالت القرب، واTليل 
اYٔقالمي، زة اDيل مازال مسBتعËالت القرب واد ٔ�مليل وه] ؤ�كنول 

 ..مازال
السBيد الوز�ر ..  فوإالشاكل اك�ن هو يف اYٔطر الطبية كام قلت مايش

بغيت �ركز Qىل ذيك الهليكوبرت، عندي �االت Qىل مسBتوى ٕاقلمي زة 
اDيل امشاو وا�د جوج حضاh êسطاء، فال�ة اDيل اكنوا ��رسوا الÍشاط 
 ¾ٓYل بورد، من بعد ما شدات ذيك اêة دQهلم اليويم، وا�د من امجلاêد

�زيف بعد ما شداتو جوج ووقع لو ... دêل اTر»س تقطعوا لو جوج دêل
  .يد�ن

هنا بغيت السؤال �ش Oرشحو Dلرٔ�ي العام، اشكون يه اجلهة 
املسBئو¾ عن حتريك ذيك الهليكوبرت؟ هل الطبCب ا�تص �ملسBتعËالت؟ 
ٔ�م املد�ر إالقلميي ٔ�م اجلهوي؟ هل الوايل؟ هل ٔ�نمت السBيد وز�ر الص¿ة 

  خشصيا؟
اس دêل بورد وصلوا الضحية Yٔن مع اجلوج دêل اDليل ملا وصلوا الن

من تقاس من يدو، الطبCب اDيل اكن واقف �يقول لينا ٕاىل اك�ن يش تدyل 
اDيل غيتصيفط الهليكوبرت اDيل غهتزوا Dلر�ط وال لفاس ميكن ي�[قذ هاذ 

  .السBيد
احلا¾ الثانية دوار ٕامحوÞن جامQة كز�ية اجلنوبية كذý �لوقت اDيل اكن 

دêلو، طاحت وا�د املادرQ êىل راسو ووقع لو كCشBتغل السBيد اYٔشغال 
)hémorragie interne ( طباءYٔالت قاموا اËتعBزة املسهزوه لتازة، 

بوا�د اuهود، ولكن لو تدyلت الطا]رة الهليكوبرت لاكن مت ٕانقاذه ولاكن 
  ".اYٔعامر بيد هللا"ٔ�حسن 

بعد ما احلا¾ الثالثة �� قال يل املس�شار من ورزازات، كذý من 
طلقوا وا�د الطبCب وT تنغري، من بعد يومني من العملية طلقوا، واهنا 
خصك تدyل السBيد وز�ر الص¿ة، ما اك×ش خصهم يطلقوا ذاك السBيد 
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من بعد يومني دêل العملية اجلراحKة، داوه يف سBيارة إالسعاف واحلال 
) hémorragie(خسون داوه لتنغري، من بعد ارتفعت احلرارة ووقعات لو 

واضطروا �ش �رجعوه ملراÙش، قالوا هلم خصمك Þرجعوه من تنغري 
لورزازات يف سBيارة إالسعاف، Qاد هتزوا الهليكوبرت، Yٔن هنا خص وا�د 

حتريك هاد ..اDلجنة وال وا�د �ٓلية اشBتغال Þكون مÎسطة
)l’hélicoptère (ٕالنقاذ ٔ�رواح املواطنني.  

  .شكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .مسشكرا لÄٔسBتاذ اهل

اللكمة DلسBيد الوز�ر يف بعض ثواين معدودة Zدا، مل تتوقعوا هذا 
السؤال اyYٔري رمبا، اتفضل السBيد الوز�ر راه مازال بقى ý شوية، ¤ري 

  .تفضل، تفضل

        ::::السBيد وز�ر الص¿ةالسBيد وز�ر الص¿ةالسBيد وز�ر الص¿ةالسBيد وز�ر الص¿ة
ال، بعËا¾، فقلت ý ٔ�� اQرتفت وقلت ý املسBتعËالت مايش 

وي Qليه، السؤال دýê مشلك موارد فقط، يه تÍسBيق هاد اليش اDيل تد
مضبوط، شكون اDيل حيرك الهليكوبرت؟ هو الطبCب، هو الطبCب ما اك�ن 

  .حىت يش وا�د �ٓخر، الطبCب هو اDيل تياyذ القرار
7نيا السBيد املس�شار احملرتم خصك تعرف راه الهليكوبرتات مjيطريوش 
 يف اDليل، هاذ اليش مايش ¤ري عند� ذاك yاص يف بعض الهليكوبرتات
اDيل تيكونوا يف اجلCش وال، مjيطريوش يف ذيك احلاالت اDيل قليت يف 
جوج دêل الصباح وyا �yذ القرار ÙطبCب مميكÍش تطري Yٔن هاذ اليش 

  .اDيل اك�ن
7لثا، ٔ�نه هاذ اليش خصو شوية دêل الوقت، Yٔن هاذ اليش راه 

  .تÍسBيق يعين يه احلل الوحKد

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .الوز�ر، بلغت الرسا¾ شكرا شكرا ý السBيد

نjÍقل ٕاىل السؤال الثاين يف هذا القطاع دامئا، وهو حول اخjفاء بعض 
اYٔدوية من الصيدليات، واللكمة �Yٔد ٔ�عضاء الفريق ÔسBتقاليل Dلو�دة 

  .اYٔسBتاذ اYٔنصاري.. ٔ��د ٔ�عضاء الفريق. والتعادلية

        ::::املس�شار السBيد Qيل اجلغاوياملس�شار السBيد Qيل اجلغاوياملس�شار السBيد Qيل اجلغاوياملس�شار السBيد Qيل اجلغاوي
  السBيد الرئCس،

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

تفKد بعض املصادر اخjفاء بعض اYٔدوية من الصيدليات، yاصة 
اYٔدوية اخلاصة �Yٔمراض املزم[ة مكرض اYٔمعاء والقصور اللكوي وبعض 
املهدئات، اليشء اæي ٔ�"ر Qىل العديد من املواطنني ا�æن جيوبون ٔ�كرث 

  .ا عن هذه اYٔدوية دون Zدوىمن ٔ�سBبوع العرشات من الصيدليات حبث
æا، ×سoٔلمك السBيد الوز�ر، ما يه ٔ�سBباب اخjفاء م�ل هذه اYٔدوية من 
الصيدليات؟ وهل هناك تفCjش دوري Dلصيدليات لضبط املتالعبني 

  �لص¿ة العامة؟
  .وشكرا السBيد الرئCس

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

  .ابالسBيد الوز�ر ٔ�تفضلوا يف ٕاطار اجلو 

        ::::السBيد وز�ر الص¿ةالسBيد وز�ر الص¿ةالسBيد وز�ر الص¿ةالسBيد وز�ر الص¿ة
  السBيد املس�شار احملرتم،

قطاع اYٔدوية هو معروف Qىل الصعيد الوطين وال Qىل الصعيد 
 2014يف فر×سا اDيل ا�د�، حوايل يف حوايل يف  2014اTويل، مفثال يف 

ما عند� نفس العدد دêل  2014دواء يف السBنة، اح[ا يف  503تقطعو 
وليين ما تنقار×ش ٔ�� Yٔن هام عندمه  70 ل حىت 60اYٔدوية ح[ا تقطعو لنا 

 ٔ�دوية كثرية Zدا، ٔ�شBنو اYٔسBباب؟
اTوا ٕاىل ما  تيكون كتدار وا�دٔ�وال، اك�ن املواد اYٔولية املسBتعم] Yٔن 

اك×ش املواد اYٔولية Yٔن تتجي من الهند وال تتجي من الصني ٕاىل مااكيناش 
  تÎ¿jCس تيوقع انقطاع؛

�د الب� تتصنع ذاك اTوا وتتجي املراق�ة ٕاىل ما 7نيا، ٕاىل اكنت واyا وا
  اكن�ش جودة اTواء yالل تصنيع املنتوج املسBتورد تÎ¿jCس؛ 

لوا�د اTواء اDيل ما  )monopole(اك�ن كذý ٕاىل ما اكيÍش 
تيكو×ش البديل دêلو تيكون ¤ري هو اDيل اك�ن ما اكيÍش اTواء اجلنCس 

  دêلو وا�ترب تيد�ر ما بغا؛
ن نقطة رابعة �لÍسBبة Dلمغرب يه السÎب ؤ�� Qارف هاد القضية واك�

  .ويه ختفKض هذاك املرسوم اDيل خفض مثن اYٔدوية، اDيل بعض اYٔدوية
ولكن، السBيد املس�شار احملرتم yذينا مجيع التدابري الالزمة ؤ�� امللف 

  ٔ�ت��عه خشصيا، اشBنو اyذينا؟
�كون عندمه وا�د ا�زون ٔ�وال ٕالزام مجيع ا�تربات واملوزQني �ش 

، وهاد 2012اDيل خرج يف  263.02احjياطي لÄٔدوية طبقا Dلمرسوم 
ا�زون yاص �كون الربع من ذي اليش اDيل �ع السBنة اDيل دازت، البد 

  .�كون عندو
7نيا، اك�ن محالت تفCjشBية نعطيك ٔ�رقام اDيل اyذينا فهيم ٕاجراءات ما 

: 2014محالت تفCjشBية مبختربات، عند»ش الوقت �ش ند�رها ٔ�ماممك، 
  .اDيل اكينة يف املغرب 42خمترب من ٔ�صل  35

من ٔ�صل  436، الصيدليات 40من ٔ�صل  29ف� خيص املوزQني، 
صيدلية، اك�ن تفCjش واك�ن ٕاجراءات اDيل تت«اذ و�راق�و  1000حوايل 

  . واش هذاك اTواء اك�ن
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يف وزارة الص¿ة،  72014لثا، Oشجيع وOسجيل اYٔدوية اجلنCسة، يف 
دواء ج[Cس تندyلومه �ش ما  1103دواء ج[Cس،  1103دyلنا �لضبط 

�ش ما يبقاش اTوا تيKÎعو ¤ري هو حيÎسو فوقاش  )monopole(يبقاش 
ما بغا ويد�ر ما اك�ن، حىت اح[ا ¤اد�ن يف هاد السBياسة دêل ال�شجيع 

ون عند� ¤ادي �ك 3اح[ا ما �رهناش ٕان شاء هللا يف غضون سBن�ني ٔ�و 
اYٔدوية ج[Cسة دêلو �ش  5وال  4وال  3ٔ�ي دواء يف املغرب yاص �كون 
  .ٕاىل �Îس وا�د ¤ادي نلقاو الثاين

هنا دêل اYٔدوية اDيل اyذيت  )La liste(رابعا، وy�ٔريا اك�ن عندي 
اDيل م�ال تقطع وليين اك�ن البديل  (Rosustar)ٔ�� من الصيدليات م�ال، 

اليش داب املشلك الك�ري هو الناس ما ÞميشBيوش  هاد (Crestor)دêلو 
عند الطبCب يطلبو م[ه يبدل a اTواء يعين مجيع اYٔدوية دêل اYٔمراض 
املزم[ة اDيل قلتهيا من ¤ري وا�د الفìة قلي] اك�ن البديل ٔ�دوية ج[Cسة اDيل 

  .مسوقة يف املغرب
  .شكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

 .صاري تفضل يف ٕاطار التعقKباYٔسBتاذ اYٔن

        ::::املس�شار السBيد محمد اYٔنصارياملس�شار السBيد محمد اYٔنصارياملس�شار السBيد محمد اYٔنصارياملس�شار السBيد محمد اYٔنصاري
  .شكرا السBيد الرئCس
  السBيدان الوز�ران،

  الزمالء اYٔعزاء،
السBيد الوز�ر، اح[ا ال خنتلف ٔ�وال حول مسoٔلتني ٔ�ساسBي�ني، ٔ�ن 
املشلك مطروح هو ٔ�ن الوزارة تقوم مبجهودات ج�ارة من Z�ٔل التغلب 

حلكومة وحفاظا Qىل سالمة وحصة Qىل املشلك، ولكن من واجب ا
املواطنني ٔ�ن تضاعف ٔ�كرث من اuهودات اليت ٔ�رشمت ٕاÒهيا وال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�عود 

  .ٕاÒهيا من Z�ٔل توفري اTواء Dلمواطنني يف لك املص¿ات Qىل الصعيد الوطين
وهناك بدون شك يف الصفقات، هناك وا�د اTفرت دêل التحمالت 

ن شك وQىل الرمغ من اYٔرقام اDيل يه �لÍسBبة Dلمختربات، الوزارة بدو 
�مة Zدا اDيل اعطيتو� اYٓن �ش يتÎني Dلرٔ�ي العام بoٔن Dلوزارة ¤ري �مئة، 
ولكن ما تقومون به مل يف �لغرض املطلوب، معىن هذا ٔ�ن هذا العمل مل 
يoٔت �لن�ËKة املرجوة من طرف املواطنني ا�æن »شBتكون من غياب بعض 

  .ووصفها اYٔطباء هلم ملعاجلة ٔ�مراضهماYٔدوية اليت ٔ�لفوها 
والص¿ة يه اكلهواء واملاء واYٔلك هو يشء رضوري �لÍسBبة Dلمواطن 
اYٓن، و�لتايل اح[ا تنطلبو م[مك مبضاعفة اجلهود Yٔن هذه ا�تربات مع 
تقليلها هامش الرحب Qاملتمك بنقKض القصد ٔ�ي بغيات تc اYٔدوية 

  .ميو اYٔشBياء بoٔسامهئاوالتقاعس يف صنعها، فهنا خصنا ×س 
ٕاذن yاص اTو¾ Þكون �ارضة ٕالج�ارمه ٕاما �رحبو �زاف ٔ�و يغيبو 

اYٔدوية، هذا هو اDيل اح[ا ت�Íغيو ندقو فKه �قوس اخلطر وت�Íغيو حنطو 
ٔ�مام الرٔ�ي العام �ش »سمعوا الرٔ�ي دêل احلكومة ولكن كذý رٔ�ينا اDيل 

  .الوطنية هو رٔ�ي املواطن واDيل اTو¾ كذý الص¿افة
 .تÍمتناو �ش تتغلبوا يف ٔ�قرب وقت Qىل هذا إالشاكل وشكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا لÄٔسBتاذ اYٔنصاري

السBيد الوز�ر شكرا، نjÍقل ٕاىل السؤال املوايل دامئا يف نفس قطاع 
الص¿ة وهو حول اخلصاص يف اYٔطر الطبية، اللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء 

  .الفريق Ôشرتايك
  .اYٔسBتاذ العلمي تفضلوا

        ::::املس�شار السBيد محمد Qلمياملس�شار السBيد محمد Qلمياملس�شار السBيد محمد Qلمياملس�شار السBيد محمد Qلمي
  .شكرا السBيد الرئCس

  السBيد الوز�ر،
ال خيفى Qلينا مجيعا ٔ�ن املنظومة إالدارية لبالد� تعاين من yلل ف� 

  .خيص ان�شار اYٔطر إالدارية، وQىل وZه اYٔخص ان�شار اYٔطر الطبية
عاين م[ه فاملالحظ هو ٔ�ن هناك نقص �اد �اصل يف اYٔطر الطبية ت

بعض املدن وبعض امجلاQات القروية، بgC يمت دامئا ؤ�بدا الرتكزي Qىل äيت 
اTار البيضاء الكربى، وكذا äة الر�ط، مما جيعل املواطنني يتضمرون 
و»سBتاؤون من السBياسة الصحية املتبعة من طرف هاته احلكومة، وخيلق 

  .هلم مjاعب من äة 7نية
الوز�ر احملرتم، ×سائلمك كفريق Ôشرتايك فعىل هذا اYٔساس، السBيد 

عن ما يه إالجراءات اليت ميكن اختاذها Qىل وZه ÔسBتعËال لتدارك هذا 
  اخللل؟

  ما هو �ر�مج وزارة الص¿ة ٕالQادة ان�شار اYٔطر الطبية؟ 
  .وشكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  . شكرا DلسBيد املس�شار

  .السBيد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

        ::::لسBيد وز�ر الص¿ةلسBيد وز�ر الص¿ةلسBيد وز�ر الص¿ةلسBيد وز�ر الص¿ةاااا
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

ٔ�وال، تÍشكرمك Qىل طرحمك لهذا السؤال واDيل ركزتو Qليه Qىل النقص 
العددي احلاصل ف� خيص اYٔطر الطبية، فoٔرشيت ٔ�نه م�ال قلت اTار 

  .البيضاء والر�ط
دêل اYٔطباء موجود�ن بني  D54%لتذكري فقط واح[ا مjفقني ٔ�نه 

يف العامل القروي، ولكن اح[ا ما  T24%ار البيضاء، فقط الر�ط وا
بقKناش مكjويف اYٔيدي Yٔن املشلك مطروح كام و�يفا، واyا ٕاQادة 
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Ôن�شار ¤ري اكف، خصنا �رفعو من املناصب املالية اليشء اDيل تد�روا 
  .هاذ احلكومة

احلكومة اكن عند� يف وزارة الص¿ة مبا يف ذý  2013ف[ذ�ر بoٔن 
م[صب مايل،  3978صب دêل املراكز Ôس�شفائية اجلامعية، �لضبط املنا

م[صب مايل، يف �ني ٔ�ن السBنوات اDيل اكنت ق�ل اكنت  2691، 2014
م[صب مايل يف  1000والت  800وزارة الص¿ة ما تدوزش ٔ�كرث من 

  .السBنة
اك�ن جمهود ¤ري اكف حصيح، ولكن ٕاQادة Ôن�شار �يف؟ راه ما 

ٔ�نت سري ... ٔ�قولها ؤ�حتمل هاذ املسؤولية ٔ�نه غيجي و¤اميكÍش Yٔي وز�ر و 
ما غت¿ل حىت يش مشلك ؤ�ن/ راه Qارفني ¤ري ذاÙيش اDيل .. هنا، ٔ�نت

تنقولو ت�[وض القKامة، هذيش تjC¿ل تدرجييا ٕ�جراءات اDيل خصها شوية 
  :دالوقت والتدبري وخصها قوانني، م�ال

ع العادل واYٔم�ل دêل ٔ�وال، اخلريطة الصحية، هو ٔ�شBنو هو التوزي
املوارد الÎرشية دêل التجهزيات البيوطبية ودêل البKÍات التحتية يف العاملني 
القروي واحلرضي؟ ويف القطاQني اخلاص والعام؟ خرZات بدات اYٔجرٔ�ة 

  .دêلو والتفعيل دêلها
النقطة الثالثة، يه اخلدمة الوطنية إالج�ارية اDيل هذا قانون ٔ�� 

و احلل الوحKد �ش هديش ما يبقاش، �ش �س ¤ادي وO�ٔشÎث به ه
الناس اDيل ¤ادي يتخرجو ¤ادي ميشBيو لباليص اDيل حمتاZة فهيم اTو¾، 
احلاZة اDيل املواطنني واملواطنات حمتاZني، القرى، املناطق النائية، وحىت 
املس�شفKات اDيل خصها ميل تندويو Qىل اخلدمة إالج�ارية، ما خصهاش 

  .يش Þمييش Dلجبو¾ ولكيشتفهم راه لك
يعين فني ما اك�ن خصاص م�ال املتخصصني اDيل غيتخرجوا 
فاملتخصص ما عندك ما تصفطو ليش ق[ت اDيل خصو املنظار اDيل خصو 

)fibroscopie etc…( فهذي، هذي ٔ�مور معلية ٕان شاء هللا عام قريب ،
بوه ٔ�ماممك ٕان شاء هللا اح[ا يف نقاش ابدينا املسودة دêل املرشوع، غنجي 

  .و�متناو Qىل هللا ٔ�نه نتوفقو يف هاذ الشئ ٕان شاء هللا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

  هناý تعقKب؟ 
  .تفضل اYٔسBتاذ العلمي

        ::::املس�شار السBيد محمد Qلمياملس�شار السBيد محمد Qلمياملس�شار السBيد محمد Qلمياملس�شار السBيد محمد Qلمي
  .شكرا السBيد الرئCس

  السBيد الوز�ر،
ة كÍشكرمك Qىل اجلواب دêلمك، ويف التعقKب دêيل سoٔقف عند اخلريط

  .الصحية
  حصيح، هاذ اليش اDيل قلتوه السBيد الوز�ر، ولكن، ما العمل؟

املواطنني املغاربة طال انتظارمه، ؤ�� ¤ري بعيد عن مدينة الر�ط، 
تطوان، و�لضبط، حندد لمك السBيد الوز�ر، - منيش معمك ¤ري جلهة طنËة

Dيل يه ¤ري �ش نعطيمك م�ال، اكينة يف ٕاقلمي وزان، وا�د امجلاQة قروية، ا
ٔ�لف دالناس، Ôقرتاع �لالحئة، اك�ن ثالثة داملسBتوصفات  40زويم، فهيا 

اDيل دارهتم احلكومات السابقة، اك�ن مسBتوصف اجلحرة، اك�ن املسBتوصف 
  .دêل بين �ولش، اك�ن دêل Qني زيوان

اح[ا هاذ اليش اDيل قليت داخلريطة الصحية، حصيح، عيÍيت املمرضات 
لتحقÍKش، دا� اخلطري السBيد الوز�ر هو ٔ�ن ٔ�نت هنا ٔ�و املمرضني، ولكن مم 

يف الر�طـ، اك�ن ما يفKد Qىل ٔ�ن محمد ٔ�و زيد Qني �ملسBتوصف الفالين، 
  .ولكن Qىل ٔ�رض الواقع، راه مااكيÍش

ٔ�لف دالناس، رامه يعانون  740نيا، السBيد الوز�ر احملرتم، هاذ 
  .اYٔمر�ن، مااكيÍش سBيارات إالسعاف

 هاذ السBنوات اyYٔرية بوا�د الطبCب اæي ر�ب جوج، ابتلوا يف
رٔ�سه، واDيل اYٔطر الطبية داyل املسBتوصف دêل زويم معلوا الشاكية 

  .ضده ضد املندوب، مجيع اYٔطر الطبية، املمرضات واملمرضني
اح[ا بغينا نعرفو هاذ السBيد ٕاال اكن، yارج القانون وعندو يش حصانة 

  .ولكن القانون ي�Íغي ٔ�ن يطال امجليعٔ�و يش حامية، حىت احن نبار�وه، 
7لثا، اك�ن عريضة دêل مواطنني دêل Ôبزتاز، وال من جييب، وهاذ 

  .الناس مشاو شاكو Dلمندوب، مشاو عند السBيد العامل
اح[ا �رملان، اح[ا اتصلنا معمك، شBنو غيد�روا هاذ الناس هاذوا، 

ني، ٔ�� بغيت م[مك ماكيÍش يش سBيارات إالسعاف، ها هام التوقKع داملواطن
درمه،  200السBيد الوز�ر تد�رو حبث مع هاذ املواطنني، تيقوý يديلوا 

  .درمه، �يKÎع اTواء، يعين بCرسي، مايش سKÎطار، هذاك وال بCرسي 200
فٕاىل اكن هاذ الناس �يكذبوا، د�ر هلم الوشاية الاكذبة، ها التوقKع 

ضات واملمرضني، ها هام مثانية، �لÍسBبة Dلممر . دêهلم، ها رمق البطاقة دêهلم
و�يتحرش �ملمرضات، السBيد الوز�ر، مشاوا عند املندوب، ال من جييب، 

  .اشBنوا غند�رو؟ و¤ادي نعاجلوا اYٔمور Q�ٕادة Ôن�شار �كKفKة نرضية
هللا خيليك، السBيد الوز�ر، مزيدا من ٕايالء عناية لهاذ البعض، مشC[ا 

الطبCب، رمغ  حلرض مافهياشQة Yٔسفي، هاهو الزمKل دٔ�سفي قاý جام
  ..املراس] دêل امجلاQة القروية ماك�ن

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد املس�شار

  .ٔ�سBتاذ Dلعلمي شكرا
  .اللكمة DلسBيد الوز�ر ٕاذا اكن لمك تعقKب يف هذا املوضوع

        ::::السBيد وز�ر الص¿ةالسBيد وز�ر الص¿ةالسBيد وز�ر الص¿ةالسBيد وز�ر الص¿ة
hرسQة، ف� خيص سBيارات إالسعاف، ٔ�� ¤ادي ¤ري خنرج من هنا 

 Q يارات إالسعاف، غنصيفطها من ¤دا يفBاص سy شوف هاذ املشلك ٕاالÍ
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  . الlنية دالصباح، Yٔن هذا واجب
ف� خيص هاذ املشلك هذا، ٔ�� يف اخ�اري ê هللا، يف اخ�اري هاذي 
ربع ساQة ٔ�و نصف ساQة، Yٔن إالجراء اختاذ السBيد املس�شار احملرتم، مجيع 

Yٔنه لقKت ٔ�نه يش تطبيق دêل القانون  إالجراءات اختاذت، ؤ�� يعين حمرج
دار hيش طريقة ٔ�و بoٔخرى، وغنواQدك يف هاذ امجلع املبارك، ٔ�نه ¤ادي حنل 

  .املشلك ¤دا يف الصباح، مغاد»شاي يبقى هاذ املشلك متاما
Yٔن كنت �ليتو ٔ�تفاoZٔ ٔ�نه ذاك اليش، القرارات اDيل اyذيت مايش 

  .يه اDيل طبقت

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .DلسBيد الوز�ر شكرا

شكرا DلسBيد الوز�ر Qىل التفاQل دêلمك واملسامهة دêلمك يف هذه 
  .اجللسة

ونjÍقل ٕاىل اYٔسBئ] املوäة لقطاع ال�شغيل والشؤون Ôج/عية، 
والسؤال اYٔول يف هذا القطاع، هو حول الظروف اليت مرت فهيا 

Þمتزي بو�دة  Ôنت«ا�ت املهنية، ورد يف هذا املوضوع ثالث ٔ�سBئ]، ويه

  .املوضوع
السؤال اYٔول، كام قلنا Dلفريق الفKدرايل، حول الظروف اليت مرت فهيا 

  .Ôنت«ا�ت املهنية
  ...اللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء الفريق تفضل اYٔسBتاذ

        ::::املس�شار السBيد عبد املاý ٔ�فرêطاملس�شار السBيد عبد املاý ٔ�فرêطاملس�شار السBيد عبد املاý ٔ�فرêطاملس�شار السBيد عبد املاý ٔ�فرêط
  .شكرا السBيد الرئCس

ية اyYٔرية متزيت �كوهنا البد من التذكري يف البداية، ٔ�ن Ôنت«ا�ت املهن 
من äة، ومن äة 7نية، فهãي  2011تoٔيت بعد ٕاعامل مقjضيات دسBتور 

املرة الثانية اليت تoٔيت فهيا هذه Ôنت«ا�ت بعد ٕاعامل مقjضيات مدونة 
  .الشغل

ýæ، ×سائلمك السBيد الوز�ر عن اYٔجواء العامة اليت مرت فهيا هاته 
  .يف مصداقKهتاÔنت«ا�ت، yاصة ٔ�ن هناك من شكك 

  .شكرا السBيد الرئCس

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

السؤال الثاين يف نفس املوضوع، هو لفريق الت¿الف Ôشرتايك، 
  .اYٔسBتاذ احلاج العريب خربوش تفضل لÎسط السؤال

        ::::املس�شار السBيد العريب خربوشاملس�شار السBيد العريب خربوشاملس�شار السBيد العريب خربوشاملس�شار السBيد العريب خربوش
  .شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء،
  ملس�شار�ن،السBيدة والسادة ا

بعد ظهور نتاجئ انت«ا�ت م[دويب اYٔجراء Qربت بعض اYٔطراف النقابية 
yاصة تc اليت مل حتصل Qىل نتاجئ مرضية يف OشكKكها يف �زاهة العملية 
Ôنت«ابية، مما يفرض تقدمي توضي¿ات من طرفمك السBيد الوز�ر، حول 

بدٔ�ي الشفافKة الظروف اليت مرت فهيا هذه Ôنت«ا�ت ومدى ا�رتا�ا مل 
والزناهة، ومتكني املoٔجور�ن من متثيلية حقKقKة حسب اخjيارمه ملا فKه 

  .مصل¿ة الشغي] والعملية اTميقراطية ببالد�
  فكKف مرت هذه Ôنت«ا�ت السBيد الوز�ر؟ 

  وما يه دواعي ÔحËjاZات اليت وا�بت معلية إالQالن عن النتاجئ؟ 
  .وشكرا السBيد الرئCس

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسBيد رئCس السBيد رئCس السBيد رئCس السBيد رئCس 
  . شكرا DلسBيد املس�شار

ويف نفس املوضوع وحتت عنوان نتاجئ انت«اب م[دويب اYٔجراء، يطرح 
 .فريق التجمع الوطين لÄٔحرار سؤÔ يف املوضوع، تفضل اليس مفKد

        ::::فKدفKدفKدفKدامل امل امل امل املس�شار السBيد محمد املس�شار السBيد محمد املس�شار السBيد محمد املس�شار السBيد محمد 
  .شكرا السBيد الرئCس

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

د الوز�ر، عرفت بالد� مؤخرا معلية انت«اب م[دويب اYٔجراء، السBي
هذه العملية اليت انتقدهتا مجموQة من الهيئات النقابية، بل شككت يف 

  .�زاههتا ونتاجئها
æا، ×سائلمك السBيد الوز�ر احملرتم عن الظروف واملالسBبات اليت مرت 

ZاËjنت«ا�ت، وما هو موقفمك وتفسريمك لالحÔ اءت فهيا هذهZ ات اليت
  Dلطعن يف نتاجئها؟ 

  .وشكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

واللكمة اYٓن DلسBيد وز�ر ال�شغيل والشؤون Ôج/عية لٕالZابة Qىل 
  . اYٔسBئ] املتعلقة بظروف ٕاجراء Ôنت«ا�ت

اTقائق  9تفضلو السBيد الوز�ر Dلمنصة �ش yذو الوقت دêلمك ولمك 
 .فهيا الوقت ا�صص Dلجواب وDلتعقKب طبعا مبا

        ::::السBيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجالسBيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجالسBيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجالسBيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج////عيةعيةعيةعية
 .شكرا DلسBيد الرئCس احملرتم

  السBيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
يف البداية بغيت ×شكر كثريا السادة املس�شار�ن احملرتمني من الفريق 

ريق التجمع الوطين لÄٔحرار وفريق الفKدرايل Dلو�دة واTميقراطية وف
الت¿الف Ôشرتايك Qىل طرpم هذه اYٔسBئ] املتعلقة �نت«ا�ت م[دويب 
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اYٔجراء والظروف اDيل مرت فهيا، وما ٔ�سفرت عنه من نتاجئ، من Z�ٔل 
  .توضيح اYٔمر ٔ�مام الرٔ�ي العام الوطين واTويل، وما �كjنفه من مغوض

لهذه Ôنت«ا�ت يف تعز�ز اTميقراطية  البد من التذكري �Yٔمهية القصوى
Ôج/عية وثقافة احلوار ودمقرطة العالقات املهنية وتعز�ز الثقافة ال�شار�ية 
يف تدبري شؤون املقاو¾ ويف حتديد النقا�ت اYٔكرث متثيال Qىل مسBتوى 
املؤسسة وQىل الصعيد الوطين، ويف OشكKل وتفعيل املؤسسات اÒمتثيلية 

إالنتاجKة مكمثل نقايب، جلنة املقاو¾، جلنة حفظ السالمة  داyل املؤسسات
  .والص¿ة املهنية

ويف اuال Ôس�شارية الثالثية الرت�يب اليت تنص Qلهيا كام تعلمون 
مدونة الشغل، وكذا مؤسسة احلاكمة من ق�يل اuلس Ôقjصادي 

الشoٔن  وÔج/عي والبCيئ، واuالس إالدارية Dلمؤسسة العمومKة، كام هو
  .�لÍسBبة Dلصندوق الوطين Dلضامن Ôج/عي

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن إالرشاف املبارش Qىل تنظمي انت«ا�ت م[دويب 
اYٔجراء اليت جتري داyل املؤسسة إالنتاجKة يعود ٕاىل املشغل، ٔ�قول 
املشغل، وحتت مسؤوليته يف مجيع مرا�لها بدء من معلية ٕالصاق اDلواحئ 

  .Qالن عن النتاجئÔنت«ابية ٕاىل االٕ 
ضام�ت قانونية لÄٔجراء قصد تصحيح لك yلل قد  وقد ٔ�عطى املرشع

يعرتي هذه العملية من yالل حق التعرض والطعن يف اDلواحئ ٔ�و الطعن يف 
  .نتاجئ Ôنت«ا�ت، و�لتايل فاملسؤولية مزدوZة بني املشغل واYٔجراء

ملية Ôنت«ابية يه من كام ×شري ٕاىل ٔ�ن املقjضيات القانونية املؤطرة Dلع 
  .النظام العام ال جيوز خمالفهتا ٕاال مبا »سمح به القانون رصا�ة

ٔ�ما ف� يتعلق �لتوارخي و�Zٓال Ôقرتاع، فقد مت حتديدها يف القرار 
  :الوزاري اكلتايل

، يف �ا¾ Qدم توفر النصاب 2015يونيو  20من فاحت يونيو ٕاىل 
جيري دور  -دêل املقاوالت احملصية %50ٕاىل مصوتوش ٔ�كرث من -القانوين 

، يمت تلقي �ٓخر 2015يونيو  20و  711ين داyل عرشة ê�ٔم، ٔ�ي مابني 
، يف �ا¾ الطعن يف احملارض 2015يونيو  20ساQة بعد  24حمرض داyل 

جيب  2015يونيو  20املنجزة يف �ٓخر يوم من اTور الثاين واæي هو 
  .Dلبت يف الطعون يوم ê�ٔ15م ٔ�خرى Ztٔل Dلطعن و 8ٕاضافة 

يونيو ٔ�ي ق�ل اZٓYال  24وكام تعلمون فالنتاجئ مت إالQالن عهنا يوم 
احملددة قانونيا، وا�æن يت¿دثون عن تyٔoري إالQالن عن النتاجئ، ٕاما مل يقرؤوا 
إالجراءات القانونية ٔ�و يتËاهلون القانون ٔ�و حياولون ال�شو»ش وyلق 

  .الغموض Tى الرٔ�ي العام الوطين
Zل ضامن جناح هذه العملية اليت تعد اYٔوىل من نوعها، كام قال ومن �ٔ 

، والثانية 2011السBيد املس�شار احملرتم، اليت جتري يف ظل ٔ�حاكم دسBتور 
، قامت الوزارة ٕ�صدار النصوص 2003من نوعها يف ظل مدونة الشغل 

 التنظميية اخلاصة �النت«ا�ت املهنية وتوجKه دورêت يف املوضوع ملسؤولني
عن املصاحل اخلارجKة Dلوزارة واختاذ مجموQة من التدابري Þمتثل يف العديد من 

إالجراءات من Þكو�ن جلنة مركزية، ٕاحصاء املؤسسات اخلاضعة لنظام 
انت«اب م[دوب اYٔجراء، حتيني املطبقة املعلوماتية، حتيني اTليل املتعلق 

ء Ôج/عيني بعملية انت«اب م[دويب اYٔجراء، ٕاQادة دليل yاص �لرشاك
حول جماالت تدyلهم يف العملية Ôنت«ابية، وتنظمي ورشات ÞكويKÍة äوية 

  .لفائدة مجيع مف�يش الشغل حول اTليل املتعلق
وQىل العموم، ؤ�قولها �لك رصا�ة، كام ٔ�كد Qىل ذý السBيد رئCس 
احلكومة yالل اج/ع اuلس احلكويم اyYٔري، فٕان معلية انت«ا�ت م[دويب 

Yٔجراء قد مرت يف خمتلف مرا�لها يف ظروف Qادية سادهتا روح ا
املسؤولية واحلوار البناء بني املشغلني واملنظامت النقابية لÄٔجراء واملنافسة 
الرشيفة بني خمتلف الفاQلني، وا�رتام القانون والتعامل إالجيايب Dلفرقاء مع 

Kفة اليت متت معاجلهتا يف حKهنابعض املشالك املتعلقة الطف.  
�لك رصا�ة، وحىت �كون واحضني يف هاذ املسoٔ¾ هاذ، ٕان احلديث 
اYٓن وال�شكKك يف Ôنت«ا�ت ال خيدم بالد�، ٕان عهد الزتو�ر، Þزو�ر 
النتاجئ يف Ôنت«ا�ت، قد وىل ٕاىل ما ال رجعة يف بالد�، ف�الطبع لك 

دى اسBتحقاق انت«ايب ¤ادي �كون راحب وyارس، هذه معلية طبيعية، فoٔحت
ê�ٔ اكن هناك نقابتني اDلتني شككjا يف نتاجئ Ôنت«ا�ت، ونعرف الوضعية، 

  .ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�خوض يف اYٔوضاع اTاyلية لهذه النقا�ت
ٔ�ما النقا�ت اجلادة اليت ٔ�صبحت اYٓن حتىض �Òمتثيلية ٔ�شادت �لعملية 

ر مبا اليت مرت فهيا Ôنت«ا�ت، وحقKقة اYٔجواء اليت مرت هبا جيعلنا نفjخ
ٔ�جنزته بالد� يف البناء اTميقراطي، ومبا ٔ�جنزته يف توفري الظروف واملناخ 
املالمئ ٕالجراء م�ل هذه ÔسBتحقاقات، واæي �متىن ٔ�ن Þكون فاحتة yري 

  .�لÍسBبة ملا يjÍظر� من اسBتحقاق يف yالل اYٔسابيع القادمة
  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::سةسةسةسةالسBيد رئCس اجلل السBيد رئCس اجلل السBيد رئCس اجلل السBيد رئCس اجلل 
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

واYٓن ٔ�فjح �ب التعقKبات، واللكمة �Yٔد الفريق الفKدرايل يف ٕاطار 
  .التعقKب، ٔ�سBتاذ الرماح تفضل

        ::::املس�شار السBيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السBيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السBيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السBيد عبد الرحمي الرماح
  .شكرا السBيد الرئCس والسBيد الوز�ر

ٔ�مه ما ميكن ٕا7رته يف ٕاطار تعقKبنا �مس الفريق الفKدرايل هو ×سBبة 
املسBتقلني، هاذي كتطلب وا�د اuهود �بري وا�رتام حق Ôن/ء  املندوبني

النقايب، Yٔنه ٕاىل Þلكمنا Qىل اuالس السBياسBية ميكن لنا نتلكمو Qىل 
العزوف لكن ميل كنتلكمو Qىل العمل النقايب، �ميكن لنا نقولو ٔ�نه السÎب 

  .ابيةدêل Qدم الت¿اق العامل �لنقابة كريجع لتضييق Qىل احلرêت النق
ٕاذن جيب بذل äد حىت يتاح Dلعامل �ش يبقاو يلتحقو �لنقابة، هذا 
�يقjيض ٔ�يضا بذل äد ٔ�كرث ال�رتام القانون Yٔنه السÎب دêل التضييق 
كريجع لعدم تطبيق القانون، هذا �يقjيض دمع äاز تفCjش الشغل اDيل 
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 jاز تفä نت«ا�ت من طرفÔ د �بري ٔ�ثناءä ش بطبيعة احلال تبذلC
الشغل، ولكن yاص Ôه/م هبم وyاصة ٔ�ننا Qلمنا ٔ�نك هناك ٕاع/دات 
yاصة لهاذ Ôنت«ا�ت، واش اك�ن وا�د اuهود كذý يف هاذ اجلانب؟ 

  .ؤ�يضا كذý كنعرفو النقص احلاصل يف هاذ اuال
كذý السBيد الوز�ر، البد من التفكري يف مراجعة املنظومة Yٔنه احلق 

لنوع دêل التوازن ما بني القطاع اخلاص والعام، هذا ذ�ر� يف حتقKق وا�د ا
فKه، وكنا Þلكمنا ق�ل، وÞلكمنا Qىل التوافق و¤ريه ولكن �يف ما اكن احلال 

تدقKق  10كذý البد من التدقKق، من التدقKق ف� يتعلق بoٔقل من .. البد
  .بذل äد يف هاذ اجلوانب

امعي دêل مجيع ميل كنتلكمو طبعا، العملية Ôنت«ابية كتطلب جمهود ج
Qىل املصداقKة وكنتلكمو Qىل الزناهة، يه مسؤولية مشرتكة دêل امجليع 
وحنن نعرف مجيعا �يف مرت Ôنت«ا�ت مايش �ش جناملو هاذ اجلهة ٔ�و 
تc ٔ�و �ش ×شكوها يف هاذ اجلهة ٔ�و تc، اح[ا يف امليدان كنعرفو 

كذý كنقا�ت، يف هاذ اجلانب  ٕاجراءات والتدابري اليومKة وما مقنا به
كنقولو بذل äد ٔ�كرب حىت ومهنا �يف قلت معلية دêل �Ôرتام ف� يتعلق 

  .�لقضية دêل املسBتقلني
ف� يتعلق كذý �حلوار، هاذ Ôنت«ا�ت ¤ادي جترى من بعدها 

بطبيعة احلال اDيل  %6¤ادي يبقى اع/د Dلحوار Qىل مسBتوى الوطين يف 
ف� يتعلق �ملؤسسات، طبعا  %35بطبيعة احلال وكذý  ¤ادي حترتم

  .ٔ�سايس اYٓن حىت كنا صناديق اقرتاع جيب بطبيعة احلال ا�رتا�ا
كذy ýاص تدارك ف� يتعلق �ملؤسسات اليت سCمت Þكو�هنا ف� بعد، 
جلنة املقاوالت جلنة السالمة والص¿ة، اuالس Ôس�شارية اYٔخرى 

uىض يف مدونة اjلك املق ،ýىل لٕالنعاش ال�شغيل ٕاىل ¤ري ذQYٔلس ا
هاذيش �يطلب وا�د اجلهد �بري �ش فعال ن/ثلو حىت ٕاىل اكنت بعض 

البد ٔ�ن يبذل äد Dلتدارك حىت �ش نتقدمو  الثغرات فني كنا ثغرات،
و�كونو يف املسBتوى دêل املر�] اDيل اح[ا فهيا بعد دسBتور فاحت يوليوز 

2012.  
  .شكرا

        ::::ئCس اجللسةئCس اجللسةئCس اجللسةئCس اجللسةالسBيد ر السBيد ر السBيد ر السBيد ر 
  .شكرا ý ٔ�سBتاذ الرماح

ؤ�عطي اللكمة لثاين معقب حول جواب السBيد الوز�ر من فريق 
  .الت¿الف Ôشرتايك تفضل، ٔ�سBتاذ احلاج العريب

        ::::املس�شار السBيد العريب خربوشاملس�شار السBيد العريب خربوشاملس�شار السBيد العريب خربوشاملس�شار السBيد العريب خربوش
  .شكرا السBيد الرئCس

  ..ٔ�وال ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر السBيد الوز�ر Qىل إاليضا�ات اæي

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
تفضل احلاج .. اDيل كCسBتعملو الهاتف يوقفوه Yٔن مك[تصنتوش رZاءا 

  .العريب

        ::::املس�شار السBيد العريب خربوشاملس�شار السBيد العريب خربوشاملس�شار السBيد العريب خربوشاملس�شار السBيد العريب خربوش
ٔ�وال ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر السBيد الوز�ر Qىل هذه إاليضا�ات اDيل ادليتو هبا 
حول سري العملية Ôنت«ابية وهذا هو اDيل غيعزز البناء اTميقراطي، البناء 

  .اTميقراطي يف بالد�
مك و�متىن ٕان شاء هللا ٔ�ن متر مجيع Ôنت«ا�ت، ÔسBتحقاقات و×شكر 

  .املق�] يف ٔ�حسن الظروف
  .وشكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد املس�شار

اللكمة Yٓخر معقب تفضل اYٔسBتاذ مفKد يف ٕاطار التعقKب Qىل جواب 
  .السBيد الوز�ر

        ::::املس�شار السBيد محمد مفKداملس�شار السBيد محمد مفKداملس�شار السBيد محمد مفKداملس�شار السBيد محمد مفKد
م Qىل جوا�مك الرصحي والواحض واæي Zاء ٔ�شكرمك السBيد الوز�ر احملرت 

�رد فعل Qىل الترصحيات املغرضة لبعض الزعامء السBياسBيني ا�æن حياولون 
Ôصطياد يف املاء العكر وحياولون قدر املسBتطاع Oشويه معل  عبثا

  .احلكومة �لكذب Qىل املغاربة
  السBيد الوز�ر احملرتم، 

ٔ�كدمت ؤ�كد املعنيني مرت يف  وI امحلد انت«ا�ت م[دويب اYٔجراء كام
يف جو من الشفافKة والزناهة  24جو من املسؤولية وQ�ٔلنمت عن نتاجئها يوم 

اليت اقjنع هبا امجليع رمغ بعض املالحظات اجلانKÎة واملعزو¾ واليت نعتربها 
  .Qادية Zدا تقع يف مجيع ٔ�و يف ٔ�حسن اTميقراطيات يف العامل

  .وشكرا السBيد الوز�ر

Cيد رئBالسCيد رئBالسCيد رئBالسCيد رئBس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس::::        
  .شكرا DلسBيد املس�شار ٔ�سBتاذ مفKد

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر يف بضع دقائق Dلرد عن التعقKب

        ::::السBيد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجالسBيد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجالسBيد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجالسBيد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج////عيةعيةعيةعية
 êالسادة املس�شار�ن بعض القضا aة، بغيت نضيف ٕاىل ما قاQرسh ،ال

«ا�ت ٔ�ساسBية، ف� خيص الالم[متني نقابيا هناك حتسن �م مقارنة مع انت
اكنوا Qدد الناس اDيل ما عندمهش ان/ء نقايب اكنوا  2009، حبيث يف 2009
  .النقط �مة 5رحبنا ٔ�مام[ا  %50، اYٓن Þميثلو ٔ�قل من Þ55%ميثلوا 

�لطبع املسoٔ¾ الثانية تتعلق �لنصوص املنظمة لهاذ Ôنت«ا�ت، �لطبع 
سBنني Þميكن لنا  6 اYٔمر مطروح يعين اYٓن عند� وا�د املدة زم[ية دêل

نفjحوا حوار وطين حول مراجعة هاذ النصوص، ٔ�ما يف هاذ Ôنت«ا�ت 
هاذي ما اك×ش عند� الوقت ما �كفي وهنا اتفق[ا مع النقا�ت �ش متر 

  .Ôنت«ا�ت Qىل ٔ�ساس النصوص املنظمة اDيل اكنت سائدة
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اكن  ف� خيص إالخوان اDيل �يطعنو يف النتاجئ Qرب الصحف، ٔ�حتدى ٔ�ي
يوضعو يش طعن ٔ�مام احملامك، وفات اZYٔل، ما عندمهش جحج، هام خرسوا 
خصهم يعرتفوا ولك وا�د خصو »سBتjÍج اTروس واخلالصات من هاذ 
ÔسBتحقاقات هاذي، ما يغطوش يعين احلقKقة يعين �لومه، راه اح[ا 
ٔ�بع ما �كjب يف بعض الصحف  gKا� حKىل املغرب، ٔ�حQ لكموjÍت

  واش ح[ا يف املغرب وىل يف يش بالد ٔ�خرى؟تن�سائل 
هاذ الناس خصهم يوضعو رZلهم Qىل اYٔرض و»شوفو الواقع كام هو، 
ولك وا�د »سBتjÍج اTروس، اح[ا ما عند� ال �قة وال جامل، ما كرنحبو ما 
كنخرسو اح[ا تÍسËلو ميل تتجينا النتاجئ تÍسËلوها، ونفس املسائل يعين 

اكينني، ٔ�ي وا�د ميكن لو يطلع  (les archives)لكها �حملارض لكها راه 
Qىل هاذ املعلومات ما »شوهوش صورة بالد� �ش نتعاونو مجيع، ومايش 

  .مصلحتنا ٔ�ننا ×شوه السمعة دêل البالد
النتاجئ وÔنت«ا�ت مرة ٔ�خرى دازت يف جو سلمي، فهيا الزناهة 

 يعين يعاون والشفافKة وÞاكفؤ الفرص، رحب من رحب وخرس من خرس، هللا
  .امجليع يف املسBتق�ل
  .والسالم Qليمك

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر Qىل مسامهته يف هذه اجللسة

وق�ل ٔ�ن نjÍقل ٕاىل اYٔسBئ] املوالية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ�ر السادة املس�شار�ن 
بoٔن لنا موQد مع Zلسة Oرشيعية م�ارشة بعد Zلسة اYٔسBئ] الشفوية Yٔنين 

  .Qدد احلضور يتقلص يف القاQة، شكرأ�صبحت ٔ�رى 
نjÍقل ٕاىل السؤال الفريد املوZه ٕاىل السBيد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب 
الوطين، وهو حول اTور السBياسة العقارية يف التمنية Ôقjصادية، واللكمة 
�Yٔد السادة ٔ�عضاء فريق اYٔصا¾ واملعارصة لÎسط السؤال، ٔ�سBتاذ شكKل 

  .تفضل

        ::::د Qابد شكKلد Qابد شكKلد Qابد شكKلد Qابد شكKلاملس�شار السBياملس�شار السBياملس�شار السBياملس�شار السBي
  .شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء،
 a ي خرج من ج[ابنا، واح[ا تنقولوæيد الوز�ر الصديق وامحلمي اBالس

  .ٔ�م�ارك مسعود وترنح�و به
  السادة املس�شار�ن،

  السBيد الوز�ر،
تعد ٕاشاكلية العقار من بني ٔ�مه الت¿دêت اليت الزالت مع لك اYٔسف 
تق�ح املسار التمنوي لبالد� يف ظل غياب رؤية واحضة Tى احلكومة 

  .ملعاجلة اYٔعطاب وÔخjالالت اليت تعرتي قطاع العقار
بناء Qىل ذý، ×سائلمك السBيد الوز�ر، عن التدابري اليت اختذهتا 

معلية التمنية Ôقjصادية  قطب ر~ يف حتريكلقطاع احلكومة جلعل هذا ا

  .وÔج/عية �لبالد
  .وشكرا مسBبقا السBيد الوز�ر

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  . شكرا DلسBيد املس�شار

  .اتفضلو السBيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::السBيد ٕادر»س مرون، وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالسBيد ٕادر»س مرون، وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالسBيد ٕادر»س مرون، وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالسBيد ٕادر»س مرون، وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطين
êك مزKمعاك وما ¤ادي نوقف ٔ�هنا �ش ×شوف ف ��ٔ ý ن، ونقول

  .امشCت فا�ن
شكرا السBيد املس�شار Qىل هاذ السؤال Yٔنه �م Zدا طويل عريض، 

  .ميكن لنا نتلكمو Qليه كثري
  : ففي الواقع احلكومة قامت ببعض إالجراءات، نذ�ر مهنا Qىل اخلصوص

-   ýظ وذKرسيع وثرية التحفO ظ ٔ�صلحناه، مثKالظهري املتعلق �لتحف
املساطر وOشجيع التحفKظ امجلاعي وحتفKظ اYٔمالك امجلاعية بتCسري 

 والغابوية؛

 اسBتصدار قانون مؤطر Dلرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص؛  -

تعبئة العقار لفائدة خمتلف إالسرتاتيجيات القطاعية، اDيل وصل   -
 حىت Tا�؛ 2000ٔ�لف هكjار من  �60دود 

الوطين مل يعقها مشلك العقار من  وزارة دêل التعمري وٕاQداد الرتاب  -
  ٔ�لف هكjار يف وZه خمتلف املتدyلني؛ 80فjح ٔ�كرث من 

 79، يف 79لهذا، رمغ ٔ�ن اك�ن هاذ إالشاكلية اليت بدٔ� التفكري فهيا يف 
ýٔ�مر ٕ��داث واك¾ وطنية ومل يمت ذ cال¾ املZ املرحوم.  

، ولكن وقع كذý حوار حول ٕا�داث الواك¾ العقارية 82كذý، يف 
  .اTور دêلها اكن خمفض كثري وما خرZاOش

اكنت حماو¾ ٔ�خرى ٕال�داث من Zديد واك¾ عقارية وطنية،  98يف 
  .�خjصاصات واسعة مل Þر النور

كذý هناك مرشوع مدونة دêل التعمري لكيش تيعرفو راه  2006يف 
داز عند�، اح[ا ما وصلش عند�، اق�ل ما يوقف اح[ا Zا� لاكط اكط 

، ولكن اق�ل ما يوصل عند� هاذ املدونة وقفات يف الطريق، )04.04(
  .و�لتايل مل �متكن ٕاىل اYٓن من ٕا�داث هاته الواك¾

اYٓن، رئCس احلكومة اكن الزتم داyل هاذ الق�ة بoٔنه سBيقوم مبناظرة 
وطنية، من Z�ٔل م[اقشة مجيع املتدyلني واDيل �هيمهم اYٔمر يف قضية العقار 

  .صيغة Zديدة حلل إالشاكلية من Z�ٔل ٕاجياد
  .وشكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

  .اليس شكKل لمك تعقKب اتفضل
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        ::::املس�شار السBيد Qابد شكKلاملس�شار السBيد Qابد شكKلاملس�شار السBيد Qابد شكKلاملس�شار السBيد Qابد شكKل
  .شكرا السBيد الوز�ر

ميل ¤ادي Oسمح ليا، Yٔنه Qىل الهامش اهرضيت Qىل إالدارة دêل 
) sans sécurité( التحفKظ، فاخ�ارك بoٔن مجيع احملافظات يف املغرب راك

فاخ�ارك جراو Qلهيم لكهم وبقاو، دا� ) nettoyage(بال عامل دêل 
وهام ) nettoyage(اخلدامة املوظفني هام اDيل تي«لصو الناس اDيل تيد�رو 

ٔ�مشC[ا تÍساءلو Qالش؟ قال ý راه وز�ر  )les sécurités(اDيل تي«لصو 
ربك هبا نقولها Yٔ ،ýنه راه هذا نقطة ¤ري �ش خن ،قطع Qلهيم املزيانية املالية

  .عيب �ش ×سمعو هاذ اليش
النقطة املهمة، السBيد الوز�ر وراك قلتهيا، راه رئCس احلكومة، من Qام 

لهاد لعقد هاذ املناظرة الوطنية �ش حنقق املسامهة دêل  Qاوهو اد 2013
  العقار، �ٓش امعل؟

�خلصوص الظهري ، قال حتديث وتقوية الرتسانة القانونية، 72013نيا يف 
املتعلق �الحjالل املؤقت دêل املc العمويم،  1918يونيو  30دêل 

  .ولكن حىت يش �اZة، السBيد الوز�ر، راه مزتادت حىت اYٓن
ال�م مسعناه وفرح[ا a وصفق[ا، ولكن الواقع ما جرى حىت يش 
�اZة، وهذا هو اDيل طرح[ا، هذا هو اDيل لزم Qلينا يف الفريق دêل 

 ٔYار اTننا تنعرفوك ا�ن اYٔ ،ليك هاذ السؤالQ صا¾ واملعارصة �ش نطرحو
و¤ادي هتمت به وتبارك هللا راه بيÍيت لنا جKيت �ملعلومات الاكفKة ولكن يش 

  .�اZة يف يدك ملموسة اDيل ميكن لنا نفرحو هبا راه ما اكيÍشاي
  .وشكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

 .لمك بعض الثواين قلي] Zدا السBيد الوز�ر

        ::::السBيد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالسBيد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالسBيد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالسBيد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطين
ما ميكن يل ٔ�ن ٔ�قوa لمك هو ٔ�ن املناظرة يف طور اÒهتH ما مشاش 
Qلهيا، 7نيا ٔ�ن الوزارة من بعد ما Þكون هاد املناظرة سBتعمل معمك ومع 

حبال اDيل  79امجليع Qىل بلورة رؤية Zديدة بناء Qىل الرتامك اDيل اكن من 
  .يف اuال دêل العقار.. قلت، من Z�ٔل رؤية Zديدة يف قطاع

  .وشكرا السBيد الرئCس

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر Qىل املسامهة دêلو يف هذه اجللسة

ونjÍقل ٕاىل اYٔسBئ] املوäة ٕاىل السBيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
حول Ôرتفاع احلاصل يف ٔ�مثنة املدارس  املهين، ونبدٔ� �لسؤال اYٔول وهو

اخلصوصية، يعين Þاكليف اTراسة يف املعاهد اخلصوصية، واللكمة �Yٔد 

 .السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لÎسط السؤال

        ::::املس�شار السBيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السBيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السBيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السBيد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الرئCس

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

  الوز�ر، السBيد
من الواحض ٔ�ن املدارس اخلصوصية اسBتفادت من Ôنتقادات املوäة 
Dلتعلمي العمويم ل�سارع ٕاىل رفع ٔ�سعارها، لهذا بعاين ٔ�¤لب املواطنني من 
¤الء متدرس ٔ�طفاهلم �لتعلمي اخلصويص ببالد�، حبيث جيد املواطن نفسه 

ل ٔ�بنائه مضن مع لك بداية مومس درايس يف مواäة ارتفاع فاتورة Oسجي
  .ٔ�سالك التعلمي اخلاص

وهكذا حتولت بعض هذه املدارس اخلصوصية ٕاىل مشاريع اس�lرية 
هدفها الرحب املادي دون مراQاة القدرة الرشائية Dلمواطن، ف�إالضافة ٕاىل 
الزêدات اليت تعرفها ٔ�مثنة الكjب املدرسBية سBنة بعد ٔ�خرى تتواىل الزêدات 

ومصاريف النقل املدريس والتغذية والتoٔمني  اليت تطال واج�ات ال�سجيل
مبربرات خمتلفة، دون ٔ�ن يقابل ذý حتسBنا يف جودة التعلمي يف العديد من 

  .املؤسسات التعلميية اخلاصة
بل Qىل العكس من ذý، هناك نقص يف السا�ات والفضاءات 

  .التعلميية واملرافق الصحية يف كثري من املدارس اخلصوصية
  ز�ر، ما يه إالسرتاتيجية Dلوزارة لتصحيح هذا الوضع؟لهذا السBيد الو 

وما يه التدابري املزمع ٕاجنازها محلاية اYٔبناء من هذه الزêدات اليت تثقل 
  اكهلهم؟

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

 3اللكمة DلسBيد الوز�ر امللكف �لتكو�ن املهين تفضلوا يف �دود طبعا 
 .قKب السBيد الوز�راTقائق مبا فهيا التع 

السBيد yاT �رZاوي، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن السBيد yاT �رZاوي، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن السBيد yاT �رZاوي، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن السBيد yاT �رZاوي، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
        ::::املهيناملهيناملهيناملهين

  .شكرا السBيد الرئCس
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات،
ٔ�شكر السBيد املس�شار Qىل طرح هذا السؤال حول Ôرتفاع احلاصل 

  .يف ٔ�مثنة املدارس اخلصوصية
املنظم Dلتعلمي املدريس  00.06ذا املوضوع فٕان القانون رمق �لÍسBبة له

اخلصويص والنصوص الصادرة لتطبيقه ال تنص بتا Qىل ٕاماكنية تق[ني 
وضبط ٔ�سعار اÒمتدرس من طرف الوزارة الوصية، تبقى ٕاذا اYٔمثنة yاضعة 
ملنطق العرض والطلب ولنوعية اخلدمات املرغوب فهيا، ومع ذý تُلزم 
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 املؤسسات اخلصوصية Qرب دفرت التحمالت برضورة العمل Qىل الوزارة لك
ٕاخ�ار املعنيني �Yٔمر و×رش رسوم وواج�ات اÒمتدرس وحتديد طبيعة 

  .اخلدمات املقدمة
بصدد اع/د منوذج Zديد Dلتعلمي  كام جتب إالشارة ٕاىل ٔ�ن الوزارة

، اخلصويص يف سBياق حتضري ٕاسرتاجتية Qامة ٕالصالح املنظومة الرتبوية
  :وتتضمن هذه إالسرتاجتية تدابري ٔ�ولوية من بCهنا

توفري عرض مدريس حيقق Þاكفؤ الفرص وÔندماج Ôج/عي،  -
 من yالل الرشاكة بني القطاع العمويم والقطاع اخلصويص؛ 

وتوفري دمع من طرف اTو¾ ملؤسسة التعلمي اخلصويص مقابل  -
  .الزتا�ا بعتبات مصاريف اÒمتدرس

  .وشكرا

  :ئCس اجللسةئCس اجللسةئCس اجللسةئCس اجللسةالسBيد ر السBيد ر السBيد ر السBيد ر 
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

  .السBيد املس�شار تفضلوا ٕاىل اكن عندمك تعقKب؟ تفضل

        ::::املس�شار السBيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السBيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السBيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السBيد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا السBيد الوز�ر

ٕاال ٔ�نه جيب بoٔن التدyل دêل الوزارة اYٓن ٔ�صبح رضورة مل¿ة لوضع 
ديد �د لهذا املشهد اæي ال »رشف نظام[ا التعلميي، ويف نفس الوقت حت

وا�د السقف Q�ٔىل Dلرسوم التعلميية هبذه املدارس، مع وضع وا�د 
التصنيف لها يyٔoذ بعني Ôعتبار إالماكنيات اليت توفرها لروادها من Z�ٔل 

وٕاجراءات تقKميية دورية ملعرفة مدى Þاكفؤ  من مسBتواها التعلميي،الرفع 
  .علمي ٔ�بنائهاملسBتوى التعلميي، ما يدفعه املواطن هناية لك شهر من Z�ٔل ت

لهذا، السBيد الوز�ر، سؤالنا يدفعنا ملساءلتمك من Z�ٔل مراق�ة املدارس 
  .اخلصوصية
  .شكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  شكرا السBيد املس�شار، السBيد الوز�ر عندمك يش تعقKب؟

  .شكرا
نjÍقل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس القطاع دامئا وهو حول إالسرتاجتية 

ة الرتبوية، واللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء الفريق اجلديدة لتطو�ر املنظوم
  . ÔسBتقاليل Dلو�دة والتعادلية لÎسط السؤال
  .اYٔسBتاذ طريÎش تفضل اYٔسBتاذ طريÎش

        ::::املس�شار السBيد محمد طريÎشاملس�شار السBيد محمد طريÎشاملس�شار السBيد محمد طريÎشاملس�شار السBيد محمد طريÎش
  .شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  ٔ�خيت املس�شارة،
Ôس�lر ميكن ٔ�ن تبارشه  يعد Ôس�lر يف العنرص الÎرشي من ٔ�مه

اTول، وتعد املؤسسة التعلميية ٔ�مه فضاء الس�Kعاب هذا Ôس�lر، ومن 
هذا املنطلق قد سBبق لمك السBيد الوز�ر، ٔ�ن فjحمت املشاورات مع خمتلف 

اململكة، وخصوصا يف هذا امليدان، ٔ�ي امليدان الرتبوي املتدyلني يف ربوع 
  .2030هو مدرسة الغد رؤية ملرشوع طموح و  ومتخض عنه وضعمك

وهنا يطرح السؤال نفسه، ما يه ٔ�مه اخلالصات ٔ�و yالصات 
  مشاوراÞمك املشار ٕاÒهيا؟

وما يه اخلطوط العريضة لهذه إالسرتاجتية اجلديدة يف إالصالح 
؟ وقد سBبق لمك ٔ�ن عرضمت هذا 2030و D2020لمنظومة الرتبوية يف ٔ�فق 

  .نرصه هللا ؤ�يده املرشوع Qىل Zال¾ املc محمد السادس
  .وýæ، �ريد م[مك السBيد الوز�ر ٔ�ن تÎسطوا لنا هذا املرشوع بدقة

  .وشكرا السBيد الوز�ر

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

  .السBيد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب عن السؤال

        ::::السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .ا السBيد الرئCسشكر 

شكرا السBيد املس�شار Qىل هذا السؤال Zد �م ويف هاذ الفرتة 
�æات، ولكن يف البداية البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هاذ السؤال Zد �بري 

  .وم�شعب
وميكن ٔ�ن Þكون لنا فرصة يف جلنة التعلمي �uلس املوقر ملناقشة لك 

 بعض اخلطوط العريضة م[ا� هذه إالسرتاجتية، ؤ�قjرص Qىل إالشارة ٕاىل
يف هذا اuال، حبيث ٔ�ن هذه إالسرتاجتية اجلديدة تعمتد Qىل مرجعيات 

واخلطب امللكKة السامKة، وحول كذý تقر�ر اجلهوية  2011دسBتور 
املوسعة وQىل الرب�مج احلكويم وÔسرتاتيجيات القطاعية، وكذý امليثاق 

س اQYٔىل Dلرتبية والتكو�ن الوطين Dلرتبية والتكو�ن، وكذý تقر�ر اuل
  .2030-2015والبحث العلمي، والرؤية إالسرتاتيجية لٕالصالح 

بعدة لقاءات Oشاورية ٕالصالح  2014وقد قامت الوزارة yالل 
ٔ��ريل  28املنظومة الرتبوية فعقدت الوزارة لقاءات Oشاورية ما بني 

وع ، من Z�ٔل رصد إالخjالالت ورمس معامل املرش 2014وم[تصف يوليوز 
ٔ�لف مشارك  100الرتبوي املسBتق�يل، شارك يف هذه اDلقاءات ٔ�كرث من 

ٔ�لف من اYٔسBتاذات واYٔساتذة، مث مت تقامس نتاجئ  70ومشاركة مهنم حوايل 
املشاورات من yالل تقار�ر Qرب املوقع الرمسي Dلوزارة، وفjح لقاء موسع 

  .حول هذه التقار�ر من yالل م[تدى الكرتوين
، نظمت yاللها 2015ات التقامس وإالغناء سBنة كذý، عقدت لقاء

الوزارة لقاءات لتقامس هذه املقرت�ات واملالحظات، وعرفت هذه اDلقاءات 
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  .%76 ×سBبة اYٔسBئ] مهنم�ٓالف مشارك بلغت  103مشاركة ما مجموQه 
yالصة اDلقاءات تقامس وإالغناء هاته مك[ت من Þمثني التدابري ذات 

اكت واملشاركني، ومن تقوية املقاربة ال�شار�ية اYٔولوية من طرف Zل املشار 
  .وحتديد التدابري ذات اYٔولوية

و»شمل تقر�ر اuلس اQYٔىل Dلرتبية والتكو�ن مجموع التدابري اYٔولوية 
املعمتدة من طرف الوزارة يف ٕاطار إالسرتاتيجية اجلديدة، حبيث ٔ�ن هناك 

  .Dلرتبية والتكو�ن ا×سËام ما بني هذه اخلالصات وتقر�ر اuلس اQYٔىل
التدابري ذات اYٔولية، تتوزع هذه التدابري اليت مت التوصل ٕاÒهيا يف ٕاطار 

تدبريا، سCمت تفعيلها  23حماور ٔ�ساسBية، تتضمن  9اDلقاءات ال�شاورية ٕاىل 
، وتعمل الوزارة �اليا Qىل ٔ�جرٔ�ة هذه 2018- 2015يف الفرتة املمتدة ما بني 

، سCمت 2030ؤية املسBتق�لية اجلديدة يف ٔ�فق التدابري يف انتظار بلورة الر 
  .الرشوع ٕاذن يف تفعيل هذه التدابري انتقاال من املومس املق�ل ٕان شاء هللا

  .شكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .السBيد الوز�ر، ٔ�هنيمت لك وقjمك ال دêل التعقKب وال دêل اجلواب

  .ذ اDلبارتفضل ٔ�سBتا. اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار السBيد عبد السالم اDلباراملس�شار السBيد عبد السالم اDلباراملس�شار السBيد عبد السالم اDلباراملس�شار السBيد عبد السالم اDلبار
  .شكرا

  .شكرا السBيد الرئCس
السBيد الوز�ر بدوري كÍشكرك Qىل هاذ اuهودات اDيل بذلتيو �ش 
جتاوبو Qىل سؤال عريض �يف قولتو، سؤال خضم، سؤال مكKطلÎشاي 

دقايق ا�صصة يف هاذ اuلس املوقر، بقدر ما ٔ�نه تيخص  3دقKقة ٔ�و 
  .وساQات وتيخص وا�د إالجامع وطين �ش �قشوهساQات 

¤ري ٔ�ن اæي حيز يف نفسBنا، حنن يف الفريق ÔسBتقاليل، ويعاب Qلينا 
ٔ�يضا، ٔ�ننا طاملا �دينا ٕ�صالح التعلمي وٕاصال�ات التعلمي ٔ�صبحنا �ردد هذه 
إالصالح هذه املصطل¿ات، ولكن ٕاصالح دون ٕاصالح، حKث �رى 

  .جعجعة بدون ط¿ني
ىت البااكلورê والت كتخرج من طرف املسؤولني، واح[ا اليوم ح

تjÍظرو �يفاش Qاوين ¤ادي يلفقوها ليش وا�د ضعيف كÎش الفداء، 
  .�يف جرات العادة

السBيد الوز�ر، اح[ا عند� ٔ�مل �بري يف Ôجهتاد دêلمك Ùحكومة، 
�وزارة، Ùطاقات، راه التعلمي هو القلب النابض دêل لك التمنية اوالد 

سلمني دا� اوالد املغاربة راه ما لقاو فني يقراو، اوالد املغاربة ما لقاوش امل 
  .املدارس، اYٔطر اDيل غتقرهيم راه ما اكيناش

  .السالم Qليمك

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
شكرا ý السBيد املس�شار، شكرا ٔ�سBتاذ اDلبار، شكرا جزيال والسBيد 

يش عنارص Qىل هاذ الوز�ر مل يعد a وقت لٕالZابة، ٕاىل اكنت عندمك 
اجلواب Qىل هاذ التعقKب عندمك سؤال الحق رمبا مترو فKه يش جواب ٕاىل 

  .اكن رضوري، وكفى
ونjÍقل Dلسؤال اyYٔري املوZه DلسBيد لنفس القطاع، وهو حول ٕا¤الق 
مجموQة من الو�دات املدرسBية واللكمة �Yٔد السادة الفريق احلريك لÎسط 

  .السؤال، تفضل ٔ�سBتاذ قوضاض

        ::::�شار السBيد عبد القادر قوضاض�شار السBيد عبد القادر قوضاض�شار السBيد عبد القادر قوضاض�شار السBيد عبد القادر قوضاضاملس املس املس املس 
  .شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء،
  السBيدة والسادة املس�شار�ن،

  السBيد الوز�ر احملرتم،
جلoٔت احلكومة yالل السBنوات املاضية ٕاىل ٕا×شاء وyلق املدرسة 
امجلاعية �لوسط القروي، رغبة مهنا يف Oشجيع ٔ�بناء البادية Qىل اTراسة 

دريس، خصوصا، ٕاذا Qلمنا الظروف الصعبة اليت تعCشها وحماربة الهدر امل
ساكنة القرى والبوادي، ٕاال ٔ�نه مع اكمل اYٔسف، مت ٕا¤الق مجموQة من 

  .الو�دات املدرسBية قصد جتميعها يف ما يصطلح Qليه �ملدرسة امجلاعية
وهو ما ٔ�"ر سلبا Qىل السري العادي Òمتدرس التالمKذ، وyاصة 

اYٓ�ء، اYٔمر اæي يعترب خطوة ¤ري محمودة ال  الفjيات، وزاد من ٔ�عباء
  .ت/ىش واYٔهداف اTاعية ٕاىل Oشجيع اÒمتدرس

ما يه التدابري املت«ذة يف ٔ�فق السBنة : وQليه، السBيد الوز�ر ×سائلمك
املق�] لتقريب املؤسسات التعلميية �لعامل القروي من الساكنة حىت 

  سوة بoٔبناء املدينة؟ OسBتفKد، حىت »سBتفKد ٔ�بناؤها من التعلمي �ٔ 
  .شكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضل

        ::::السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا السBيد املس�شار

  .شكرا السBيد الرئCس
  .و�دات املدرسBيةخبصوص هاذ السؤال املتعلق ٕ�¤الق مجموQة من ال

البد يف البداية من التoٔ�يد Qىل ٔ�مهية املدارس امجلاQاتية كتجربة Zديدة، 
وضعت الوزارة �ر�جما ٕال�داث هذه املدارس �عتبارها منوذZا مjطورا يف 
جمال العرض الرتبوي، حKث تتوفر Qىل داyليات ومطامع وyدمات النقل 

ني، ومتكني من جتميع املدريس، والتجهزيات الرضورية، وسكن Dلمدرس
  .تالمKذ خمتلف الفرعيات جبامQة معينة يف مؤسسة وحKدة

وهذه إالجراءات Þرتبط مبجموQة من املالحظات اليت اكنت يمت ٕابداؤها 
  .خبصوص هاذ اuال
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و�دة  96يبلغ Qدد املدارس امجلاQاتية yالل املومس اTرايس احلايل 
مدرسة  y23لية، �زêدة تتوفر Qىل دا Q69ىل املسBتوى الوطين، مهنا 

مدرسة جامQاتية  16جامQاتية Qىل املومس اTرايس املنرصم، سCمت ٕاضافة 
  .�112رمس اTخول املدريس املق�ل، حبيث س�Cلغ العدد إالجاميل مهنا 

انعكس ٕا�داث هاذ املدارس امجلاQاتية يف Oسجيل Þراجع �م لÍسب 
  .من املدارس Ôنقطاع يف املناطق اليت تتواZد هبا هذا النوع

هذه املدارس من مضن ٔ�هدافها، حتسني جودة اخلدمات الرتبوية، واحلد 
من الهدر املدريس وعقلنة وÞرشBيد املوارد املادية والÎرشية، تنويع العرض 
املدريس �لوسط القروي، وضامن Þاكفؤ الفرص واملساواة بني اجلÍسني 

Ô ج/عية يف الولوج ٕاىل التعلميÔ اتìبتدايئ �لوسط القرويوبني الف.  
بعد القKام بدراسات Oشخيصية، ورمغ النتاجئ Ôجيابية Dلمدارس 
امجلاQاتية، ٕاال ٔ�ن هناك بعض املالحظات وبعض إال�راهات سCمت العمل 

  .Qىل تقKمي هاذ التجربة لتËاوز لك هذه املالحظات
وهناك تدابري مj«ذة لتقريب املؤسسات التعلميية �لعامل القروي من 

.. لساكنة yالل املومس املق�ل، فعىل مسBتوى العرض املدريس، هناكا
�لوسط القروي،  49مؤسسة تعلميية Zديدة، مهنا  117يتوقع ٕا�داث 

  .موسعة Qىل حسب لك اYٔسالك التعلميية، Ôبتدايئ، الثانوي، التoٔهييل
وكذQ ،ýىل مسBتوى اTمع Ôج/عي، مواص] اجلهود الرامKة ٕاىل 

اTمع Ôج/عي من yالل العمل Qىل توفري اYٔدوات والكjب  تعز�ز �ٓلية
مليون "املدرسBية لÄٔطفال املعوز�ن واملسBتحقني يف ٕاطار املبادرة امللكKة، 

، وتوسBيع شBبكة املطامع املدرسBية "تCسري"، وتوسBيع �ر�مج "حمفظة
واTاyليات، وختصيص م[ح Zديدة DلتالمKذ، مث تعز�ز شBبكة النقل 

  .وسط القروي بتعاون مع الرشاكءاملدريس �ل
  .وشكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

  .هناý تعقKب؟ تفضل اليس قوضاض

        ::::املس�شار السBيد عبد القادر قوضاضاملس�شار السBيد عبد القادر قوضاضاملس�شار السBيد عبد القادر قوضاضاملس�شار السBيد عبد القادر قوضاض
  .شكرا السBيد الرئCس

  السBيد الوز�ر،
ٔ�� زرت م[طقة معينة يف هاذ احلا¾، يف ٕاقلمي الناظور، و�لضبط 

دêل املدارس مسدودة،  4دêل جامQات،  4جامQة �ايس �راكن، فهيا 
  .جامQة زêتة ٕاميوساÞن، جامQة ٔ�والد محو مملوكة، وجامQة ٕاخKان

�يلومرت، ٔ�� حسÎهتا،  24هاذ املدارس بعاد�ن Qىل املدرسة امجلاQاتية ب
املسافة، والوT اDيل �يفاش ٔ�نتوما كتظنو بoٔنه هاذ املدرسة اDيل بعيدة هباذ 

 K)lesه ٔ�مو �ش مييش ومازال �يد�ر سBنني ¤�سمح ف  6عندو 
couches( ،نة بيضاء دازت يف هاذ املنطقةBاتية، سQغمييش املدرسة امجلا ،

  و�لتايل هاذ الناس �يحتجو بطريقة �برية، Yٔنه اQالش؟ 
  ٔ�وال، الطرق ¤ري موجودة؛ 

7نيا، هاذ Ôخر، تصور ٔ�نت هاذ اYٔم اDيل ¤ادي تعطي وTها اDيل 
 جيلس يف املدرسة امجلاQاتية ٔ�سBبوع بال ما Oشوفو، ما سBنني مييش 6عندو 

فهمناش، هاذ املدرسة امجلاQاتية غتصالح من الثالثة Dلفوق، وال من وا�د 
  . املسBتوى معني

ولكن ٕاىل امشjCو هباذ احلا¾ اح[ا ¤ادي نفjحو مدارس ٔ�خرى حملاربة 
هاذ  اYٔمKة، Yٔنه اليوم الناس ما بقاOش كتلتحق هباذ املدارس، واش
  املدارس اDيل بعيدة هباذ املسا�ة كتظنو بoٔنه ¤ادي ميشBيو لها الناس؟ 

هذا راه مشلك ٔ�سايس �يخصو احلل، و�لتايل هذا �ش كنقولو هاذ 
املرشوع راه جنح يف وا�د السن معينة ووا�د املسBتوى معني DلتالمKذ 

  . اDيل �يدyلو املدرسة
دêل املدارس  4اDيل فهيا  ٔ�ما متيش لهاذ املنطقة اDيل كنحيك Q ýلهيا

ومسدودة، راه سBنة بيضاء، الناس ما قراOش هاذ العام الفايت، وæا وزارة 
   .التعلمي حتمل مسؤوليهتا فهاذ املوضوع

  .شكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
شكرا DلسBيد املس�شار، وشكرا DلسBيد الوز�ر Qىل املسامهة دêلو يف 

  . هاذ اجللسة
 وقjمك يف جوج د اYٔسBئ]، تفضل ٕاذا السBيد الوز�ر، اسBهتلكمت لك

  .اكنت يش �اZة مركزة تفضل

        ::::السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  . شكرا السBيد املس�شار احملرتم

فقط ٔ�� ٔ�ريد تoٔ�يد Qىل ٔ�نه يف اجلواب Qىل السؤال قلت بoٔن هناك 
  . الحظاترغبة يف تقKمي هاذ التجربة ومراQاة مجيع امل

  .وشكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  . شكرا DلسBيد الوز�ر وQىل املسامهة دêلو يف هاذ اجللسة

ونjÍقل ٕاىل اYٔسBئ] املوäة ٕاىل السBيد وز�ر الصناQة والتËارة 
وÔس�lر وÔقjصاد الرمقي وموضوع السؤال هو حامية املسBهتc املغريب 

  .من ٔ�ساليب الغش يف املواد ÔسBهتال�ية
  .سBيد الوز�ر، تفضلوا السBيد الوز�رال 

شكون اDيل ¤ادي جياوب، تفضل السBيد، السؤال دêل الفريق اYٔصا¾ 
  ... ٕاىل ما اكيÍش اDيل يلقي السؤال.. واملعارصة

  .. ٔ�عطيو ليس الشكKل هو مسBتعد يلقى مجيع اYٔسBئ] دêل
هو حامية املسBهتc املغريب من ٔ�ساليب الغش يف املواد .. نعم 

  .ال�ية، واليس الرباكين ٔ�نت مول هاذ السؤال وماÔýسBهت
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        ::::املس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكين
  .ٔ�� كن�سBىن الوفا، كÍشوف الوفا ما اكيÍش

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
حKث . ال، ال، إالZابة ¤ادي جياوبك السBيد وز�ر التËارة والصناQة

مايش �لرضورة OسBىن Qالش ¤ادي OسBىن �د ٔ�نت، احلكومة راه  
  .ة، تفضل السBيد الرباكين، تفضل�ارض 

        ::::املس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكين
  .شكرا، السBيد الرئCس، شكرا

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

يف احلقKقة يتابع الرٔ�ي العام الوطين بقلق شديد، معايل الوز�ر احملرتم، 
نتËات ما تعلنه السلطة احمللية والهيئات إالدارية امللكفة مبراق�ة جودة امل 

ÔسBهتال�ية من ضبط مكيات �برية من املواد ÔسBهتال�ية الفاسدة، انطالقا 
  .سالمة حصة املواطنمن خطورة ذQ ýىل 

×سائلمك السBيد الوز�ر، وكنا يف اYٔصا¾ واملعارصة يف سؤال ما ق�ل 
هذا، DلسBيد الوز�ر امللكف �حلاكمة اجليدة يف السؤال دêلنا حرك اYٓليات 

طن ويه مادة سامة  96ه يف ظرف ٔ�سBبوQني يعين ضبطوا دêلو، êال
داyل الرتاب الوطين، êاله حتر�كة بعد ٔ�سBبوع، اح[ا ٔ�ي سؤال ج�نا يف 

  . اYٔصا¾ واملعارصة ٕاال وعندو حساسBية yاصة �ملواطن الÎسBيط
  .شكرا السBيد الوز�ر

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

ارجKة هو اæي سjCوىل إالZابة عن السBيد ٕاذا السBيد وز�ر التËارة اخل
  .يف ٕاطار اجلوابوز�ر احلاكمة، اللكمة لمك السBيد الوز�ر تفضل 

الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس�الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس�الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس�الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس�llllر ر ر ر     ،،،،السBيد محمد عبوالسBيد محمد عبوالسBيد محمد عبوالسBيد محمد عبو
        ::::وÔقjصاد الروÔقjصاد الروÔقjصاد الروÔقjصاد الرمقمقمقمقي، امللكف �لتËارة اخلارجKةي، امللكف �لتËارة اخلارجKةي، امللكف �لتËارة اخلارجKةي، امللكف �لتËارة اخلارجKة

  .شكرا السBيد الرئCس احملرتم
  �شار�ن احملرتمني،السBيدة والسادة املس 

  السادة الوزراء احملرتمني،
ٔ�ود بداية ٔ�ن ٔ�توZه �لشكر اخلالص Dلفريق احملرتم Qىل طر�ه لهذا 

  .السؤال، نظرا Dلراهنية دêلو واYٔمهية دêلو
بغيت يف البداية نؤكد DلسBيد املس�شار احملرتم Qىل ٔ�ن موضوع حامية 

ية، هو وا�د املوضوع املسBهتc من ٔ�ساليب الغش يف املواد ÔسBهتال� 
عندو ٔ�مهية �برية، وحظي Qرب لك احلكومات املتعاق�ة �ه/م yاص، وهذا 

  .�يمتثل يف مجموQة دêل ال�شاريع اDيل توضعات
وهنا البد �ش ×شري كذý ٔ�ن هذا املوضوع هو �يدyل يف اخjصاص 

امت مجموQة دêل املؤسسات وإالدارات العمومKة مبعية اuمتع املدين واملنظ
cهتBاملهمتة حبامية املس.  

ف�الÍسBبة Dلمواد الفالحKة والغذائية، يقوم املكjب الوطين Dلسالمة 
مبراق�ة هذه املنتوZات عند التصد�ر  ONSAالصحية DلمنتËات الغذائية 

وعند ÔسBترياد وكذý يقوم مبراق�ة يف لك نقط البيع داyل السوق 
وجود م[توZات مرضة ٔ�و  الوطين، وهذا بصفة دورية ولكام بلغ لعلمه

  .مشكوك يف سالمهتا
�لÍسBبة DلمنتوZات واخلدمات الصناعية، فهãي ختضع من طرف مصاحل 
املراق�ة التابعة لوزارة التËارة والصناQة ملراق�ة بصفة دورية كذý، حKث ٔ�ن 
القانون املتعلق hسالمة املنتوZات واخلدمات يلزم املسؤول Qىل وضع هذا 

Qىل السالمة دêلو، هناك مجموQة دêل املواد اDيل مت املنتوج يف السوق 
  .ٕاتالفها وهناك مجموQة دêل امللفات اليت ٔ�حKلت Qىل احملمكة

الوزارة لها �ر�مج من Z�ٔل التحسCس، القKام بندوات مبعية م[ظامت 
اuمتع املدين، وخصت اع/د yاص لهذه املنظامت الÍشBيطة يف هذا 

  .دêل اTرمه مليون 10امليدان، يقدر ب 
  .شكرا السBيد الرئCس

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

  .اYٔسBتاذ الرباكين لمك تعقKب، تفضل

        ::::املس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكين
  .شكرا السBيد الرئCس

¤ري �هبت السBيد الوز�ر �ش خييل شوية دêل الوقت DلتعقKب، ٕاىل 
  .اس�[فدت الوقت دýê لكو ويه ما عندمك جواب

معايل الوز�ر اح[ا كنجيبوا لمك سؤال اDيل �يكون حساس، وyاصة يف 
شهر رمضان، اح[ا دميا املراق�ة كند�روها مومسية، وهذا ما �كو×ش يف هاذ 

  . احلكومة، yاصها Þكون اسBمترارية املراق�ة Yٔحصاب الغش
اكنت ٔ�ثريت مشالك �برية كام Zا يف الصحف Qىل ق[ينات الغاز، ٔ�شBنو 

ة؟ ٔ�شBنو يه إالجراءات اDيل صابت احلكومة؟ ؤ�شBنو يه دارت احلكوم
  املراق�ة دêلها وفني وصالت؟ ما جوبتو×شاي؟

قلنا كذý السلع اDيل رجعت من �را اDيل ما فهياش مواصفات دولية، 
ٔ�شBنو دارت فهيا هاذ احلكومة واش ردوها Dلمغاربة �وها وال رماوها يف 

  . البحر؟ خصنا نعرفوا
اDيل تدرات y�ٔريا yاصة السمك، والسمك هو وyاصة املراق�ة 

مسموم، السمك مسموم ¤ري يف شارع محمد اخلامس يف اTار البيضاء لقاوا 
طن دêل السمك اDيل موردة من الصني، فني اكنت هاذ احلكومة؟  40

فني اكنت هاذ املراق�ة دêل احلدود ودêل املوا�؟ ٔ�� ما فهم�ش، واح[ا 
  . ل فريق اYٔصا¾ واملعارصةدميا كنجيبو ليمك احللو 
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ٕاذا ما عند�ومش موارد hرشية، اح[ا عند� يف الغرف املهنية وZامعة 
واليش اYٓخر Zالسة،  200موظف، كنتعاملو تقريبا مع  960الغرف عند� 

yدومه كدو¾ اح[ا كنتعاونوا، مايش اح[ا كنجيوا ند�روا السBياسة، 
  .كنتعاونوا Qىل املشالك دêل اTو¾ دêلنا

اح[ا املوارد الÎرشية موجودة ولكن ٔ�عطيو� وقت وتواضعوا معنا �ش 
  . نعطيومك �لول

قلنا لمك العر�ت اDيل راها تتجول يف السوق ؤ�عطينامك �لول، ما 
  . Zابوتو�ش حلد اYٓن

اح[ا ما تنجيوش وند�رو السBياسة، اح[ا �ام yديت هاذ السؤال ٔ�� 
قاش ٔ�� رئCس غرفة �Tار البيضاء حمتك �لتËار الصغار واملتوسطني، حل

الكربى اDيل اكينة يف املغرب، تنعرف ٔ�شBنو يه التËارة وكنعرف ٔ�شBنو يه 
املواد املهربة من احلدود اDيل قلنا لمك راها سامة وفهيا رحية ليصانص اDيل 
تتجي من اجلهة الرشقKة، ولكن ٔ�عطيو� ودنيمك نتوما، ماÞكو×ش هاذ 

            ..احلكومة مjخصصة

        ::::رئCس اجللسةرئCس اجللسةرئCس اجللسةرئCس اجللسة    السBيدالسBيدالسBيدالسBيد
شكرا DلسBيد املس�شار، شكرا اليس الرباكين، قلت DلسBيد الوز�ر ٔ�نك 
اسBهتلكت لك وقjك ومل تقل اجلواب اDيل كنت بغي�Kه ؤ�نت Qاود 7ين 

 .¤ادي نعطي لو مزيد من الوقت

        ::::املس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكين
السBيد الرئCس، ×شكرك Qىل ال�سBيري دýê، ٔ�نت دامئا صارم، ولكن 

  . القضية املهمة اDيل تتكون �مة رشحية واسعة ٔ�عطيو� شوية الوقت

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
 . لك القضاê اليت تطرح يف هذه القاQة لها ٔ�مهية �برية

        ::::املس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكيناملس�شار السBيد حسان الرباكين
ٔ�نت راك سBيايس حمنك، ٔ�عطينا شوية الوقت، ٕاذا ٔ�عطينا دقKقة وال 

راه احلكومة تتفرج، . يفهم مايش مشلكنصف دقKقة منرو فهيا Dلوز�ر �ش 
اح[ا اDيل تنلعبو يف التريان، اح[ا اDيل yاصنا نوصلوا هلم، اح[ا املر�ٓة دêل 

  .احلكومة

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا اليس الرباكين

  . اYٔسBتاذ الرباكين مضمون رسالتك التقط جKدا
  . شكرا اليس الرباكين

êالتقط مز ýêل السؤال دêن من طرف امجليع، ومعه املضمون د
اYٔسف السBيد الوز�ر ما بقالوش الوقت �ش جياوب و¤ادي نضطر �زيد 

  .ý وا�د الشوية د الثواين وميكن �زيدو شوية، تفضل السBيد الوز�ر
 

السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس�السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس�السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس�السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس�llllر وÔقjصاد ر وÔقjصاد ر وÔقjصاد ر وÔقjصاد 
        : : : : الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لتËارة اخلارجKةي، امللكف �لتËارة اخلارجKةي، امللكف �لتËارة اخلارجKةي، امللكف �لتËارة اخلارجKة

  . يت ¤ري الوقت دêيلٔ�� بغ 
ٔ�ؤكد بoٔن احلكومة، وقلت، واعية لك الوعي هباد اليش احلكومة اليوم 

  . مايش حىت جيي السؤال Qاد تقوم �محلالت د املراق�ة
هاذ المكية الك�رية اYٓن اDيل مت ضبطها شكون اDيل ضبطها؟ مايش 

Kة احلكومة، مايش املصاحل، مايش املصاحل إالدارية واملؤسسات العموم 
  . التابعة �Dو¾ والتابعة Dلحكومة

ٕاذن احلكومة واعية ما تتفرجش، احلكومة قامية �لواجب دêلها، 
احلكومة اTور دêلها حامية حصة وسالمة املسBهتلكني، ويه ما بغاOش اليوم 

  .نزتايدو يف هذا السؤال، Yٔن هذا السؤال �هيم حصة املواطنني
 .شكرا السBيد الرئCس

        ::::لسةلسةلسةلسةالسBيد رئCس اجل السBيد رئCس اجل السBيد رئCس اجل السBيد رئCس اجل 
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

ونjÍقل ٕاىل السؤال الثاين دامئا املوZه ٕاليمك يف نفس القطاع وهو حول 
التËار الصغار، هكذا ورد السؤال، واللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء فريق 

 .اYٔصا¾ واملعارصة دامئا لÎسط السؤال، تفضل السBيد املس�شار

        ::::املس�شار السBيد محمد العقاوياملس�شار السBيد محمد العقاوياملس�شار السBيد محمد العقاوياملس�شار السBيد محمد العقاوي
Cيد الرئBسشكرا الس.  

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  السBيد الوز�ر احملرتم،

ٔ�مام الصعو�ت اليت ٔ�صبحت تعرتض التËار الصغار hسÎب ان�شار 
ٔ�شاكل Zديدة من التËارة تعمتد تق[يات احلديثة واملتطورة ورؤوس ٔ�موال 

ٔ�ن  خضمة، مما جيعل مهنا م[افسا قوD êلمعنيني �Yٔمر، وهو ما من شoٔنه
يؤدي ٕاىل ٕافالس العديد مهنم، و�لتايل هتديد اسBمترارية هذا النوع من 

  . التËارة
  :×سائلمك السBيد الوز�ر عن

  .ٔ�وال، إالجراءات املت«ذة محلاية التËار الصغار وضامن اسBمترار�هتم
  7نيا، ما يه التدابري املمكن اختاذها لتطو�ر قطاع التËار �لتقسBيط؟

  .شكرا السBيد الرئCس

        ::::سBيد رئCس اجللسةسBيد رئCس اجللسةسBيد رئCس اجللسةسBيد رئCس اجللسةال ال ال ال 
  .شكرا DلسBيد املس�شار

  .السBيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا
  
 



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

21 

 )م 2015 ليوزيو  07( ه 1436 رمضان 20

السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس�السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس�السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس�السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس�llllر وÔقjصاد ر وÔقjصاد ر وÔقjصاد ر وÔقjصاد 
        : : : : الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لتËارة اخلارجKةي، امللكف �لتËارة اخلارجKةي، امللكف �لتËارة اخلارجKةي، امللكف �لتËارة اخلارجKة

  .شكرا السBيد الرئCس
  السBيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء،
¤ري نؤكد لمك السBيد الرئCس بoٔن السؤال اDيل توصلنا به مايش  بغيت

  . هو هذا املوضوع دêلو
السؤال اDيل بني يدي هو يتلكم Qىل اYٔوضاع Ôج/عية DلتËار 

  . الصغار
ٕاذن سoٔ�اول ٔ�ن ٔ�جKب عن السؤال اDيل بني يدي وكذý ٔ�متم يف 

املرشوQة اDيل اyYٔري عن السؤال اDيل طرحjو حول هذه املنافسة الغري 
  . تيعرفوها التËار الصغار من طرف بعض اجلهات

حتسني اYٔوضاع Ôج/عية بصفة Qامة DلتËار الصغار والفìات املهنية 
املسBتق] اكنت دامئا لها ٔ�ولوية عند لك احلكومات املتتالية، احلكومة احلالية 

 D داد نظام ٕالزايمQٓن يه بصدد ٕاYىل وضع وا�د النظام ٔ�و اQ لتغطية معلت
  . الصحية، سواء تعلق اYٔمر �لÍسBبة DلتقاQد ٔ�و التغطية الصحية

ٕاال ٔ�ن هاذ إالجراء هو يف املرا�ل دêلو إالQدادية، حKث مت اختاذ 
مجموQة من القرارات، واYٓن ح[ا بصدد ٕاQداد مرشوع قانون اæي سBي¿دد 

ياك�زمات اجلهة اDيل غتكفل ٕ�خضاع هاذ الفìة لهاذ النظام اجلديد وحتديد امل 
  .وكذÞ ýلكيف وا�د اجلهة ما �ش تقوم �لتدبري دêلو

�لفعل البد من إالشارة ٔ�ن Ôه/م �لتغطية Ôج/عية لهذه الفìة هو 
¤ري اكف Dلهنوض �Yٔوضاع Ôج/عية دêل هاذ الفìة اDيل �يعانيوا Qدة 

لغري املهيلك مشالك، Þمتثل ٔ�ساسا يف يعين املنافسة الغري الرشيفة Dلقطاع ا
  . واملسا�ات الكربى

لتoٔهيل وتطو�ر " رواج"ýæ، قامت احلكومة بوضع وا�د إالسرتاجتية 
القطاع التËاري، واليت مك[ت من ٕاعطاء وا�د القمية نوعية من Z�ٔل Þمنية 
وعرصنة هذا القطاع، هاذ الشطر اYٔول دêل هاذ إالسرتاجتية عرف 

ٕاQداد ٕاسرتاجتية Zديدة هتم الفرتة  جنا�ات �برية، واYٓن احلكومة يه بصدد
من yالل تفحص قطاع التËارة والتوزيع، حتديد  220ٕاىل  215من 

إالسرتاجتية Dلهنوض �لقطاع، وضع �ر�مج معل Oشاريك مع لك املتدyلني 
  .يف القطاع

  .شكرا السBيد الرئCس

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

  .اYٔسBتاذ التو�زي لمك تعقKب

        ::::�شار السBيد ٔ�محد التو�زي�شار السBيد ٔ�محد التو�زي�شار السBيد ٔ�محد التو�زي�شار السBيد ٔ�محد التو�زياملس املس املس املس 
  .شكرا السBيد الرئCس

  السBيد الوز�ر احملرتم،
يف الواقع اح[ا ٔ�رد� عندما طرح[ا هاذ السؤال ف� خيص جتار 
التقسBيط، اح[ا جتار التقسBيط هام ملني الÎرسêت املعروفني، كتقول ليه 
مول الÎرسي ومول احلانوت، هاذ الرشحية يه رشحية �برية Zدا عريضة يف 

uمتع املغريب وتقوم، كام قلمت السBيد الوز�ر، بoٔدوار ٔ�ساسBية ف� خيص حىت ا
السمل Ôج/عي، Yٔن يه اDيل كد�ر املعامالت دêل القرب مع املواطنني 

  . كتكون فعال قريبة من املواطننيويه اDيل 
Yٔن هذاك مول احلانوت وال مول الÎرسي، راه مايش ¤ري �يعطيه 

 شهر، �يعطيه اÒمتو�ن، �ي«لص ليه الضو، �ي«لص ليه اÒمتو�ن Dلمواطن Qال
ٕاذن �يقوم بوا�د العملية �برية Zدا، كذý هاذ الناس هاذو فهو .. وا�د

ٕاذا حسÎ[ا حشال من Qدد دêل الناس اDيل  قطاع مشغل، مشغل ٕاىل شف[ا
عندمه يف هاذ احلوانCت وال هاذ الÎرسêت، واحشال من وا�د yدام فهيم 

ف دêل الناس اDيل يه مت Oشغيلها بطريقة م�ارشة ٔ�و ¤ري ¤ادي نلقوا �ٓال
  . م�ارشة يف هذا القطاع

و�لتايل فدورها ٔ�مه ف� خيص سBياسة القرب واملعامالت التËارية مع 
  . املواطنني، واملهم كذYٔ ýنه »شغل Qدد �بري Zدا من املغاربة

Ô ورTيل �يقوموا به هاذ الناس، هاذ اDور اTج/عي، ولكن، هاذ ا
التËاري القوي اDيل �يقوموا به ما �يلقوشاي م�ال وا�د العدد دêل 
إالشارات من احلكومات السابقة وحىت هاذ احلكومة، ليك توطد هاذ اTور 
اDيل �يقوموا به هاذ الناس وتوطد هاذ التËارة اDيل يه ٔ�ساسBية، اش شف[ا 

 )Qles grandesام اyYٔرية هو ٔ�نه اك�ن هاذوك 15وال  20اح[اê هاذ 
surfaces(  يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن املسا�اتBذوك املسا�ات، كام قلت الس

الك�رية Zدا اDيل ٔ�دت يف فر×سا يف وا�د العدد اTول طرت مشالك ف� 
  . خيص هاذ Ôقjصاد دêل القرب

ٕاذن، حىت يف املغرب ٔ�صبحت هاذ املسا�ات الك�رية Zدا تنافس 
هام �يد�روا هاذ جتارة القرب، ومايش هاذ  بطريقة رشسة هاذ الناس اDيل

اYٔسواق الك�رية والت جوج �بار وال ثالثة يف املدينة، والوا هاذ 
املسا�ات الك�رية Þمتيش حىت Dلحوايم حىت احلومة، احلومة اDيل يف الواقع 
yاصنا نعطيوها �ل�ساع، نعطيوها æوك الناس اDيل �ي«دموا و�يد�روا هاذ 

لها بطريق كن¿لوا فهيا مjاجر اDيل يه �برية Zدا اDيل املسائل، كمنشBيوا 
كتنافس بطرق اDيل يه �برية، ما ميكÍش ننافسومه، اDيل كتنافس هاذ 

  . القطاع اDيل مشغل كام قلنا يف البداية
اك�ن كذý اTور الك�ري Zدا اDيل �يد�روه، كام قلمت السBيد الرئCس، 

ا، لكهم قطاQات، مسائل اDيل هاذوك اYٔسواق العشوائية وهاذ املسائل لكه
البد ٔ�ن حتاربوها ؤ�ن تضعوا لها خمططات ليك تلعب هذه املسoٔ¾ اTور 

  .اYٔسايس دêلها
  .وشكرا السBيد الوز�ر

  .امسح يل السBيد
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        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  ...تفضل السBيد الوز�ر، دامئا عنمك ذاك اليش

����llllر وÔقjصاد ر وÔقjصاد ر وÔقjصاد ر وÔقjصاد السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناQة والتËارة وÔس 
        : : : : الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لتËارة اخلارجKةي، امللكف �لتËارة اخلارجKةي، امللكف �لتËارة اخلارجKةي، امللكف �لتËارة اخلارجKة

  .شكرا السBيد الرئCس
بغيت فقط نoٔكد DلسBيد املس�شار احملرتم، Qىل ٔ�ن احلكومة واعية بoٔمهية 

  .  كتقوم به هذه الفìة يف اuمتع املغريبٔ�و �Tور اDيل 
اTور اDيل كتقوم به يف ٕاطار القرب Dلمواطن، يف ٕاطار املعامالت 

ýيف قطاع ال�شغيل كذ ýمع املواطنني وكذ .  
ٕاذن هاذ اليش Qالش Þلكمت، اYٓن احلكومة م[ك�ة Qىل ٕاQداد 

�رمس الفرتة املمتدة " 2رواج "ٕاسرتاتيجية Zديدة، ميكن لنا ×سميوها 
2015-2020.  

  .شكرا السBيد الرئCس

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  . شكرا DلسBيد الوز�ر Qىل املسامهة دêلو يف هذه اجللسة

ونjÍقل ٕاىل السؤال اæي تقدم به الفريق احلريك ٕاىل السBيد وز�ر 
االتصال وهو حول رداءة الربامج التلفزية، اللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء 

  .الفريق احلريك لÎسط السؤال

        ::::QلويQلويQلويQلوي    طييبطييبطييبطييباملس�شار السBيد اYٔمني املس�شار السBيد اYٔمني املس�شار السBيد اYٔمني املس�شار السBيد اYٔمني 
  .شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء،
  رتمات،السادة املس�شار�ن واملس�شارات احمل

سؤالنا يف الفريق احلريك، السBيد الوز�ر، yالل هاذ الشهر الفضيل 
يتËدد التنافس بني الق[وات التلفزية من Z�ٔل الظفر بoٔكرب ×سBبة مjابعة 

  . لرباجمها
كام يطرح النقاش حول جودة مضامني املواد التلفزية املربجمة، ومع اكمل 

لعديد من الف[انني واملبدQني اYٔسف فرمغ ٔ�ن السا�ة الف[ية املغربية Þزخر �
املرموقني، ٕاال ٔ�ن العروض املقدمة yالل هذا الشهر ال Þرىق ٕاىل طمو�ات 

  . املواطنني
ما يه التدابري املت«ذة من طرف : وQليه، ×سائلمك السBيد الوز�ر احملرتم

احلكومة من Z�ٔل تطو�ر الربامج الرمضانية بصفة yاصة، واÒهنوض �ٕالذاQة 
  ، خصوصا يف ظل التنافس الشديد بني الفضائيات العاملية؟ والتلفزة معوما

  .شكرا السBيد الوز�ر

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  . شكرا DلسBيد املس�شار

  .السBيد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا

        ::::، الناطق الر، الناطق الر، الناطق الر، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومةالسBيد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصالالسBيد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصالالسBيد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصالالسBيد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

كر السBيد املس�شار احملرتم من الفريق احلريك Qىل طرح هذا ٔ�وال، ٔ�ش
  .السؤال

  ..ٕاذن تÍشكر السBيد املس�شار ؤ�عتذر Qىل هاذ
قلت ما يقدم ال �رىق ٕاىل Ôنتظارات، وyاصة ٔ�ن بعض الق[وات، Yٔنه 
ال ميكن التعممي، اكينة ق[وات حتظى بÍسBبة مشاهدة وتقد�ر من املشاهد�ن 

لÄٔسف الشديد Þراجعت Qىل املسBتوى دêلها  املغاربة، واك�ن ق[وات
يف . ومازال تت«زتل هاذ إالنتاج الوطين يف هاذ الشهر فقط ف� هو فاكيه

  . �ني هاذ الشهر اكينة ٔ�عامل درامKة اDيل حققت يعين وا�د اÒمتزي
سoٔلتين، واش ٔ�� رايض؟ ٔ�� لست راضيا، �� ٔ�نت ¤ري رايض، حنن 

م اYٓن ولينا تن«دموا بلجن انتقاء، اDيل يه لسBنا راضني، ولكن راه إالQال
كتjÍقي وفق نظام طلبات عروض، ٔ�حKا� تيكون ن�ËKة دêل انتقاء ٔ�عامل 
تتلقى تقد�ر وهاذ اليش اYٓن كن��عوه يف نقاشات ويف ×سب املشاهدة، 
×سب مشاهدة من الناحKة المكية، Yٔنه البداية دêل رمضان تتكون 

ثاين واYٔسBبوع الثالث كنالحظوا Ôحنيازات ٔ�و Ôنطالقة ولكن اYٔسBبوع ال 
  . التوäات دêل املشاهد�ن

هاذ السBنة اYٔعامل اTرامKة املغربية اDيل كتعاجل قضاê واقعية، وقدمت 
ٕاشاكليات تيواäها اuمتع املغريب ولكن بطريقة ٕابداعية، فعال القت 

و ٔ�شBنو يه التقد�ر، ولكن الت¿دي مازال مطروح، ٔ�شBنو املطلوب اYٓن �ٔ 
  اخلطوات؟

اخلطوة اYٔوىل اDيل اختذهتا، بناءا Qىل تعل�ت من السBيد رئCس 
احلكومة، وهو ٕاQداد افj¿اص وتقر�ر شامل Qىل احلصي] دêل طلبات 

رشكة  60طلب عروض تدار، حوايل  15العروض، اYٓن يف ظل سBن�ني 
  . اسBتفدت،عند� ×سBيج وبKÍة مقاولتية �اليا

  . التعديل دêل مسطرة طلبات العروضاخلطوة الثانية هو 
اخلطوة الثالثة طلق[ا معلية دêل ÔسBتطالع لÄٓراء دêل املشاهد�ن 
وفق النظام دêل القKاس دêل املشاهدة والقKاس دêل الرضا اDيل م[صوص 
Qليه يف دفرت التحمالت، �ش ×سBتطعوا ×شوفو التوäات الفعلية مبا ميك[نا 

سBنة املق�]، ويف نفس الوقت ال ٔ�×ىس ٔ�نين ×شBيد من Ôرتقاء �Yٔداء ال 
  .�جلهود اDيل ت��ذل من ق�ل Qدد من العاملني يف Qدد من الق[وات

  .وشكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

  .هناý تعقKب من طرف الفريق؟ تفضل السBيد املس�شار

        ::::QلويQلويQلويQلوي    طييبطييبطييبطييباملس�شار السBيد اYٔمني املس�شار السBيد اYٔمني املس�شار السBيد اYٔمني املس�شار السBيد اYٔمني 
  . واب دêلمك الرصحيشكرا السBيد الوز�ر Qىل اجل
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ولكن، السBيد الوز�ر، اح[ا املواطنني ما تيjÍظروش هاذيك العروض 
اDيل، بغينامك تد�روا وا�د التoٔهيل ق�ل ما يدyل هاذ شهر رمضان تoٔهلوا 
وتطلبوا الف[انني يjÍجوا لمك يش �اZة يف املسBتوى، حلقاش تÍشوفو ¤ري 

اوا ×شوفو ¤ري إالشهارات، إالشهارات بوا�د الوترية ما تتوقفش اكع، ت�Íق
  . ٕاشهار من ورا ٕاشهار من ورا ٕارشهار، هاذ اليش ما تCرشف

و�لتايل حىت ٕاىل درتوا لنا يش �اZة، حلقاش تترصف ٔ�موال �هظة يف 
تتoٔدى من طرف املواطنني هاذ اليش دêل التلفزة من طرف الرضائب اDيل 

وب، وبغينا حىت ٕاىل املغاربة، و�لتايل بغينا يش �اZة يف املسBتوى املطل
درتوا لينا يش اكمريا خفKة ٔ�و ال يش �اZة Þكون �لقواQد دêلها يش �اZة 

ٔ�خرى، ومع  يف املسBتوى، حلقاش تÍشوفو املواطنني تيلتجؤوا لق[وات
  .اYٔسف التلفزة املغربية مايش يف املسBتوى املطلوب

  .وتÍشكرومك Qىل اجلواب دêلمك

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  . املس�شارشكرا DلسBيد 

  .. السBيد الوز�ر عندمك بعض الثواين قلي] ٕاىل Þكونو مترو فهيا يش 

        ::::الناطق الرالناطق الرالناطق الرالناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة    ،،،،السBيد وز�ر االتصالالسBيد وز�ر االتصالالسBيد وز�ر االتصالالسBيد وز�ر االتصال
متاما، ٔ�وال يف الق[اة اYٔوىل �لينا املشلك دêل إالشهار تقلص وهاذ 
اليش �يتالحظ اYٓن ٔ�ن احلصة دêل إالشهار تقلصات بوا�د الشلك �بري، 

ذ اليش لقي اسBتحسا�، هاذ اليش Qالش تنقول خصنا نبقاو ×شBيدوا وها
  .ببعض اجلهود اDيل ت��ذل

7نيا، املراق�ة دêل احلصة دêل إالشهار من اخjصاص الهيئة العليا 
لالتصال السمعي البرصي، يه اDيل كرتاقب، واليوم راه مت إالQالن ٔ�هنا 

اDيل اكنت موضوع نقاش  تد�ر التصدي التلقايئ ف� يتعلق ببعض اYٔمور
  .ق�ل مدة

القضية الثالثة، وهذا يشء �م، ٕاىل امسحت ليا نوحضوا، ٔ�مس عقد� 
لقاء مع لك الهيئات املشBتغ] يف اuال السgCيئ، وقضية من القضاê اDيل 
اكنت Zارية، Ôرتقاء �جلودة دêل إالنتاج، Ôرتقاء به، Yٔن اYٓن اك�ن من 

ة دêل البالد، الهوية دêل البالد، التارخي دêل البالد، الناحKة دêل السBياد
الثقافة دêل البالد ما ميكÍش �رحبوها ٕاىل ما اك×ش ٕانتاج قوي، واح[ا 

  .�لÍسBبة ٕالينا هذا هو التعاقد اDيل عند� مع العاملني يف القطب العمويم
  .وشكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  . مك يف هذه اجللسة هاذيشكرا ý السBيد الوز�ر Qىل املسامهة دêل

ونjÍقل Dلسؤال الفريد كذý املوZه ٕاىل السBيد وز�ر السBيا�ة من 
طرف الفريق ÔسBتقاليل Dلو�دة والتعادلية حول تدبري القطاع السBيا� 

  .ببالد�
ýêسط السؤال دÎلبار تفضل لDتاذ اBسYٔا.  

        ::::املس�شار السBيد عبد السالم اDلباراملس�شار السBيد عبد السالم اDلباراملس�شار السBيد عبد السالم اDلباراملس�شار السBيد عبد السالم اDلبار
  .شكرا السBيد الرئCس

  الوزراء،السادة 
  إالخوة واYٔخوات،

السBيد الوز�ر، �ريد يف الفريق ÔسBتقاليل ٔ�ن نعرف إالسرتاتيجية اDيل 
كتهنجها احلكومة يف مKدان السBيا�ة، س�B وهاذ القطاع �يعرف ٔ�و معروف 

  .بoٔنه مصدر �م لالس�lر وازدهار Ôقjصاد الوطين
  مفا يه ٕاسرتاتيجيتمك، السBيد الوز�ر؟

  .شكرا

        ::::Cس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةالسBيد رئ السBيد رئ السBيد رئ السBيد رئ 
  . شكرا DلسBيد املس�شار

  .السBيد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب، تفضل

        ::::وز�ر السBيا�ةوز�ر السBيا�ةوز�ر السBيا�ةوز�ر السBيا�ة    ،،،،السBيد حلسن �دادالسBيد حلسن �دادالسBيد حلسن �دادالسBيد حلسن �داد
  .شكرا السBيد الرئCس

  . شكرا السBيد املس�شار Qىل طرح هذا السؤال
دقائق �ش نÎسطوا إالسرتاتيجية، ولكن  3ال ي�سع الوقت دêل رمبا 

يه ٔ�نه اTفع هبذا القطاع �ش يبقى من  إالسرتاتيجية دêل املغرب
  . القطاQات اYٔساسBية �لÍسBبة Dلمغرب

دêلنا وهو ٔ�ننا نضاعفو من العدد دêل السBياح اDيل �يجيوا  الرؤية
Dلمغرب، وكذý العمل دêلنا وهو ٔ�ننا نوصلو �ش ميكن Dلمغرب ٔ�نه �كون 

كذý دو¾ يف مصاف اTول العرش�ن يف املسBتق�ل ٕان شاء هللا، و�كون 
  .مرجعية ف� خيص التمنية املسBتدامة

  .وشكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

  .اYٔسBتاذ اDلبار لمك تعقKب

        ::::املس�شار السBيد عبد السالم اDلباراملس�شار السBيد عبد السالم اDلباراملس�شار السBيد عبد السالم اDلباراملس�شار السBيد عبد السالم اDلبار
  . شكرا السBيد الوز�ر

ٔ�� كنت كنمتىن ×سمع، السBيد الوز�ر، وا�د إال�اطة Qىل اجلو العام 
البالد، ٕاىل ابدينا اYٓن بoٔننا تعرفوا مجيع بoٔن النقص  اDيل كتعرفوا السBيا�ة يف

  . ، هذا سؤال%15ٔ�و الرتاجع عن احلجوزات يف الف[ادق وصلت ل 
يف العوض ما ×سBتافدو اح[ا �ب� �ٓمن مطمنئ وامحلد I، س�B واحمليط 
اجلغرايف نتاعنا �يعرف ما يعرفه من Qدم ÔسBتقرار، وكنقصد ليKÎا، مرص، 

Ô نوBيا�تو×س، ٔ�شBيل وصلت لنا اح[ا املغاربة يف امليدان السDتفادة اBس .  
راه �يدق �قوس اخلطر، ٔ�اكد�ر اليوم ويه  %15كÍشوف ٔ�ن النقص 

وا�د املنبع �بري دêل السBياح راها yاوية، الناس كتبيك، Oشجيع هاذيك 
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السBيا�ة اTاyلية، السBيد الوز�ر، ما وردش، عند� بعض النقط فهاذ 
لعËاج واuاج والزحومات، حىت الرونق وامجلالية دêلها الصيف �يكون ا

  . كتفقدها، Yٔن Ôزد�ام، ما اكيÍش بدائل
¤ادي جنيو ونعرفو اح[ا يف الفريق ÔسBتقاليل، كنقولو ٔ�ن هناك 
عوامل ٔ�ساسBية اDيل yالت السBيا�ة كتنخفض، ٔ�وال املزيانية، املزيانية 

  . مليون، اكنت مليار 800مليون، املرة اDيل دازت اكنت مليار و 300
اليوم Qالش هاذ النقص؟ Yٔن ما اكيÍش وا�د ال�شجيع ووا�د 

  . اQTاية، السBيد الوز�ر
¤ادي جنيو æيك املناطق الزويونة، تغازوت يف ٔ�اكد�ر، تغازوت 

اDيل اك�ن  )le conflit d’intérêt(حتولت بقدرة قادر ٕاىل فKالت، هذاك 
ٔ�لف  25يس اyداو فKالت بدل ما �كون متا الناس ٔ�موالني القرار السBيا

  . ، اDلهم ٕان هذا م[كر، السBيد الوز�ر700اليوم ل 7000رس�ر حتولت 
احلكومات السالفة ٔ�و احلكومة السالفة �خلصوص راه ما وقع�ش Qىل 
ذيك إالتفاقKة دêل حتويل مرشوع سBيا� ٕاىل فKالت، ها يه اليوم ٔ�اكد�ر 

ند�رو ف[دق يف املسBتوى، واح[ا  ما عند�ش مرت قريب Qىل البحر �ش
  ..كند�رو.. كنطلعو ند�رو املوندêل دêل ٔ�لفني وكذا

  .امسح يل �ٓسBيدي

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
شكرا السBيد اDلبار، شكرا راه Þلكمت مزêن واسBتوفKت الوقت 

  . دýê، تبارك هللا Qليك وبلغت الرسا¾ دýê شكرا
  .وقتتفضل السBيد الوز�ر ف� تبقى لمك من ال

  : السBيد وز�ر السBيا�ةالسBيد وز�ر السBيا�ةالسBيد وز�ر السBيا�ةالسBيد وز�ر السBيا�ة
املسoٔ¾ دêل . ¤ري فاش نتلكمو Qىل السBيا�ة �كونو ضابطني املعطيات

، وهذا وقع %-�1.5لÍسBبة لينا�ر حىت ٔ��ريل، اكن نقص يف Qدد السBياح 
يف وا�د الوقت اDيل اك�ن فKه كثري من اÒهتديدات اDيل توZدات وكثري من 

اجليو ٕاسرتاتيجي وكذQ ýىل اYٔمور اDيل كتoٔ"ر Qلينا Qىل املسBتوى 
  . مسBتوى الهجامت إالرهابية اDيل موجودة يف املنطقة، هاذي املسoٔ¾ اYٔوىل

فاش نتلكمو كذQ ýىل ¤ازوت �كون ¤ري املعطيات عند�، ما اك�ن 
مشلك ٕاىل بغينا نتلكمو Qىل تغازوت، تغازوت اDيل مربمج اYٓن ويه 

لكولف راه yدام، راه اك�ن رس�ر سBيا�، راه الف[دق خرج، راه ا 7000
(le village de surf)  د يفZنة، الف[ادق ¤ادي ¤ادي �كون واBٓخر الس�

تبدا من اYٓن يعين من هنا لوا�د شهر�ن وال ثالثة، ¤ري نضبطو املعطيات 
ما اك�ن حىت يش مشلك، ولكن خصنا �كونو ضابطني اYٔمور دêلنا �ش 

  . نتلكمو Qلهيا
ليون دêل املكjب الوطين املغريب م  800مل �كن هناك مليار و

مليون دêل اTرمه، ولكن  900وصلت ل  D2009لسBيا�ة، ٔ�بدا، اكن يف 
ٕاىل جKيت Oشوف املزيانية اYٓن اDيل موجودة دêل املكjب الوطين املغريب 

 200ن دêل اTرمه، وكنجيبو تقريبا مليو D300لسBيا�ة، م[¿ة دêل اTو¾ 
الرضائب وكذý من الرضائب احمللية تقريبا مليون اTرمه اDيل كتجي من 

مليون درمه، هذا راه جمهود �بري Zدا  650، راه 150وال  140وا�د 
كتقوم به اTو¾ و�يقومو به املهنيني، راه مايش ٕاشاكلية دêل ٕاماكنيات، 
ولكن ٕاشاكلية دêل هناك اضطرا�ت �برية Zدا موجودة Qىل اYٔسواق، 

 واyا تعطي دا� الفلوس وتد�ر محالت خصوصا السوق الفر×سBية اDيل
  . ٕاشهارية ما عندهاش تoٔثري

هناك وا�د النوع دêل Ôضطراب �بري Zدا موجود Qىل السوق 
من السBيا�ة  %35الفر×سBية وكتعرفو الثقل دêل السوق الفر×سBية، 

املغربية، اYٓن ٔ�شBنا يه إالسرتاتيجية اDيل كند�رو وهو كن¿اولو ٔ�ننا ننوعو، 
، ٕاذن +6%، راه يف السوق إالجنلزيية +18% السوق اYٔملانية مشC[ا Qىل
  .. �اولنا ٔ�نه

وQالش Yٔنه هباذ كرثة املشالك اDيل موجودة Qىل املسBتوى اخلارج 
والهجومات إالرهابية اDيل كتoٔ"ر Qلينا رمغ ٔ�ن ما كتوقعش يف بالد�، رمغ 

  .%1.5ذý لك هذا راه وصلنا ٔ�نه اكن وا�د التناقص دêل 
راه اكينة جمهودات �برية Zدا Qىل مسBتوى التواصل، Qىل مسBتوى  ٕاذن

منرو العالقات العامة، Qىل مسBتوى التعبئة دêل املهنيني، �ش ميكن لنا ٔ�ننا 
  .من هاذ الفرتة اDيل يه فرتة صعبة بoٔقل اخلسا]ر املمك[ة

ولكن، �لفعل، اYٓن بعد ما �دث يف تو×س ويف الكويت، وكذý يف 
ة ê�ٔم، راه احلجوزات �لÍسBبة Dلخريف يه جحوزات يعين فر×سا ق�ل عرش 

حنن . ، يه م[خفضة-15%اDيل م[خفضة، وصلت يف بعض اYٔحKان ٕاىل 
يف ٕاطار العمل Qلهيا، وان شاء هللا بتكjيف مجيع اجلهود ميكن لنا نوصلوا 

  .ٕاىل النتاجئ املرجوة

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
êىل املسامهة دQ يد الوز�رBلمك يف هاذ اجللسة هاذيشكرا لمك الس.  

ونjÍقل ٕاىل القطاع اyYٔري املسائل يف هذه اجللسة، وهو قطاع الثقافة، 
  .وhسؤالني

.. والسؤال �Yٔد. السؤال اYٔول، هو حول حامية الف[ان والفن املغريب
  نعم؟

  .عفوا.السؤال الثاين، هو لفريق.. hسؤال فريد
قافة حول حامية ٕاذن، سؤال فريد كذý موZه ٕاىل السBيد وز�ر الث

الف[ان والفن املغريب، واللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين 
  .لÄٔحرار

  .اYٔسBتاذ املهايش، تفضل

        ::::املس�شار السBيد عبد اuيد املهااملس�شار السBيد عبد اuيد املهااملس�شار السBيد عبد اuيد املهااملس�شار السBيد عبد اuيد املهايشيشيشيش
  .شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء، 
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  السادة املس�شار�ن،
  السBيد الوز�ر احملرتم،

يف دمع إالنتاج الفين ؤ�صدرت  بدٔ�ت احلكومة yالل العقد اyYٔري
  .، وٕاقرار نظام بطاقة الف[ان2003قانون الف[ان م[ذ 

ٕاال ٔ�ن هذه إالجراءات تظل جتزي�Kة، ولCس لها وقع �بري Qىل وضعية 
الف[ان املغريب، نظرا لغياب مقاربة واحضة وقوية ت��ع إالنتاج الفين من 

ايف والفين وحامية حقوق الفكرة، مث إالجناز ٕاىل Þروجي وOسويق املنتوج الثق
  .املبدع

حصيح، السBيد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن هناك جمهود حكويم �لرفع من قمية 
، ٕاال ٔ�ن ٔ�وضاع الف[ان املغريب تظل ¤ري مطمئنة وال 2012اTمع م[ذ سBنة 

  .توفر ٔ�ية حامية Dلف[ان املغريب وحلقوقه املهنية وÔج/عية
ا�æن »شار�ون يف ٔ�عامل بدول فعىل سKÎل املثال، الف[انني املغاربة 

ٔ�ج[بية وحىت العربية تُفرض Qلهيم رضائب واقjطاQات لفائدة النقا�ت 
  .الف[ية

حنن يف املغرب �روج Dلف[ان اYٔج[يب يف السوق الوطنية ويف 
املهرZا�ت دون ٔ�ي ٕاجراء حاميئ لٕالنتاج الوطين، ودون ٔ�ي اقjطاع يذ�ر 

  .لفائدة نقا�ت الف[انني
  ر،السBيد الوز�

الف[ان املغريب يف �اZة ماسة اYٓن ٕاىل امحلاية واحلفاظ Qىل حقوقه، 
  .كذý يف �اZة ماسة ٕاىل امحلاية Ôج/عية

الفن املغريب ٔ�يضا لCس يف �اZة ٕاىل دمع إالنتاج فقط، بل حيتاج ٕاىل 
  .وضع ٕاسرتاتيجية حقKقKة Dل�سويق والرتوجي

طالعنا واطالع الرٔ�ي سؤالنا، السBيد الوز�ر احملرتم، كنطلبو م[مك ا
  . العام Qىل ٕاجراءات واجنازات احلكومة لفائدة هاذ الف[ان املغريب

  .شكرا السBيد الرئCس

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  . شكرا DلسBيد املس�شار

  .اللكمة DلسBيد وز�ر الثقافة لٕالZابة عن السؤال، تفضلو السBيد الوز�ر

        ::::السBيد محمد اYٔمني الصبيحي وز�ر الثقافةالسBيد محمد اYٔمني الصبيحي وز�ر الثقافةالسBيد محمد اYٔمني الصبيحي وز�ر الثقافةالسBيد محمد اYٔمني الصبيحي وز�ر الثقافة
 Bسشكرا السCيد الرئ.  

  السBيدات والسادة،
�لفعل، املغرب عرف م�دQني وف[انني �بار يف خمتلف جماالت إالبداع، 

اليوم، هناك جKل Zديد . من املرسح واملوسBيقى وال�شكKل وف[ون الشعبية
  .دêل املبدQني اDيل �رهنوا Qىل الطاقات دêهلم

مضافة حقKقKة والبد ما نoٔكدوا هنا ٔ�ن هاذ الفìات الف[ية، Þمتثل قمية 
  .داyل اuمتع دêلنا، Yٔهنا تتغين الشخصية املغربية

ٕاال ٔ�ن املغرب ما معرو مjعامل مع اuال الثقايف الفين مكËال، كقطاع 

م[تج، و�لتايل، ظلت النظرة Dلف[ان Ùشخص a مواهب ٕابداعية، ولCس 
ا، مكزاول لوا�د املهنة اDيل عندها احلاجKات دêلها واملسBتلزمات دêله

  .ورضورة اyTل املرشف والتغطية الصحية والتقاQد ٕاىل �ٓخره
عفوا �ش يصدر قانون  2003بطبيعة احلال، كام قلمت، انتظر� سBنة 

جلعل بطاقة  2007الف[ان اDيل اكنت خطوة ٔ�وىل لالQرتاف �ملهن الف[ية، مث 
  . الف[ان حتمي مجموQة من الف[انني Qرب التغطية الصحية

يف ٕاطار هذه احلكومة، مقنا بوا�د املبادرات  2012ذ بطبيعة احلال م[
محلاية الف[ان، ٔ�وال من Z�ٔل توسBيع فرص الشغل، وهذا ٔ�مر ٔ�سايس، 
توسBيع فرص الشغل Yٔن الف[ان يف �اZة ٕاىل الشغل، توسBيع فرص الشغل 
ٔ�وال، Qرب توسBيع ٔ�و الرفع من اTمع، كام تعلمون ؤ�كدمت Qىل هذا اYٔمر 

مليون درمه Tمع إالبداع الثقايف والفين يف  55يوم السBيد املس�شار، ال 
اuاالت دêل املرسح واملوسBيقى والف[ون ال�شكKلية والكjاب والÍرش، ٕاىل 

  . مليون درمه Tمع التظاهرات واملهرZا�ت الف[ية Z25انب 
مليون درمه تقريبا يه مسامهة ال بoٔس هبا دêل وزارة الثقافة،  70هاذ 

هامت دêل القطاQات العمومKة واخلصوصية Tمع هاذ ٕاىل Zانب لك املسا
  . Oشغيل الف[انني

مث هناك رضورة امحلاية القانونية وحتسني ظروف العمل دêل الف[ان، 
Qرب ٕاQادة النظر يف قانون الف[ان، وهذا اDيل تÍشBتغلو Qليه مع الهيئات 

   .املهنية يف توطيد احلقوق املعنوية واملادية دêل الف[انني
  .العالقات الشغلية ما بني املشغلني والف[اننيضبط 

  . 7لثا، توسBيع امحلاية Ôج/عية Dلف[انني
  .شكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

اللكمة �Yٔد املعق�ني عن جواب السBيد الوز�ر، تفضل اYٔسBتاذ املهايش 
 ..ٕاىل اكن عندمك 

        ::::اuيد املهااuيد املهااuيد املهااuيد املهايشيشيشيش    املس�شار السBيد عبداملس�شار السBيد عبداملس�شار السBيد عبداملس�شار السBيد عبد
د الوز�ر Qىل جوا�مك و×شكرمك كذý، و×شكر احلكومة Qىل شكرا السBي

لكن، �لك رصا�ة اح[ا ما طرح[ا هذا السؤال . ما تقوم به من Z�ٔل الف[ان
  .بعد نقاش مع الف[انة

الوضع Ôج/عي دêل الف[ان اليوم ٔ�نتوما تتعرفو وتنعرفوه مجيعا، yاص 
  . وا�د اuهود اسBت�[ايئ لتدارك الوضعية دêل الف[انة

اح[ا تÍسمعو ¤ري ميل يش ف[ان تتوقع لو يش �اZة وال Þمييش 
Dلمس�شفى وال يش �اZة تÍسمعو بoٔنه Þكفل به صاحب اجلال¾ اDيل 
يتكفل هبم Qىل �ٓخره اكينة ظروف دêل الف[انة yاصنا نتدار�و هاذ النقص 

  .احلاصل عندمه
  .شكرا السBيد الرئCس
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        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

 السBيد الوز�ر يش 7نية؟

        ::::السBيد وز�ر الثقافةالسBيد وز�ر الثقافةالسBيد وز�ر الثقافةالسBيد وز�ر الثقافة
�لفعل السBيد املس�شار، مغرب Ôنفjاح واTميقراطية والتقدم يف 
�اZة ٕاىل حKاة ثقافKة وف[ية مjطورة، يف �اZة ٕاىل سBياسة اسBت�[ائية اDيل 

  . تتدمع الف[ان
وبطبيعة احلال اح[ا ترنافعو داyل احلكومة وyارج احلكومة �ش 

دêل وزارة الثقافة توصل لوا�د املسBتوى اDيل »سمح لنا �ش  إالماكنيات
  . Þكون عند� حKاة ثقافKة وف[ية يف املسBتوى

  .شكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  . شكرا DلسBيد الوز�ر Qىل املسامهة دêلمك يف هذه اجللسة

ونjÍقل ٕاىل السؤال اyYٔري املدرج يف Zدول ٔ�عامل هذه اجللسة، وهو 
ز�ر النقل حول مدونة السري من طرف فريق اYٔصا¾ موZه ٕاىل السBيد و 

  .واملعارصة، واللكمة �Yٔد السادة ٔ�عضاء الفريق
 .تفضل السBيد العريب

        ::::املس�شار السBيد العريب احملراملس�شار السBيد العريب احملراملس�شار السBيد العريب احملراملس�شار السBيد العريب احملريشيشيشيش
 السادة الوزراء،

  السBيدة الوز�رة احملرتمة،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السBيد الوز�ر احملرتم، 
و هنا وهناك حوادث كثري Qىل الطرق السؤال دêلنا هو تÍسمع

الوطنية، بغينامك، السBيد الوز�ر، واح[ا مق�لني Qىل مومس الصيف، واش 
اكينة يش وقاية اس��اقKة حول املعاجلة دêل هاذ احلوادث اDيل تتوقع، واح[ا 
مق�لني Qىل ÔسBتضافة دêل اجلالية دêلنا Qىل املسBتوى الوطين؟ واش 

  دمك؟ اك�ن يش ٕاسرتاتيجية عن
  .وشكرا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

 .السBيد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

السBيد محمد السBيد محمد السBيد محمد السBيد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل 
        ::::امللكف �لنقلامللكف �لنقلامللكف �لنقلامللكف �لنقل    ،،،،واDلوجس�KكواDلوجس�KكواDلوجس�KكواDلوجس�Kك

  .شكرا السBيد الرئCس
  شكرا السBيد املس�شار احملرتم،
اDيل قلت السBيد الرئCس راه Qىل املدونة ٔ�� السؤال اDيل عندي حبال 

  . دêل السري
اYٔخ املس�شار طرح السؤال حول احلوادث فال خيفى Qليمك Qىل ٔ�نه 

تند�رو التقKمي دêل  2013ل  �2003لفعل هناك ٕاسرتاتيجية وطنية من 
هاذ إالسرتاتيجية، وهاذ إالسرتاتيجية ٔ�عطت نتاجئ ٕاجيابية Qىل عكس ما 

، ال كنا 4000روج a بoٔن احلرب دميا زايدة، Þهنرضو Qىل �ريد البعض ٔ�ن �
و يف  2013يف  -8.2، نقصنا 2012يف  - 1.8نقصنا  2011يف  4222يف 

وصلنا لوا�د الÍسBبة  2014من Qدد القjىل، مبعىن ٔ�ننا يف  -8.7، 2014
، ٕاذن هاذ إالسرتاتيجية اعطات 4200دêل القjىل عوض  3400دêل 
  . ن�ËKة

�يف ما تفضلت، yالل هاذ الشهر�ن من ٔ�كتو�ر من ولكن �لفعل 
�ادثة دêل طانطان مث دêل ورزازات، يتضح Qىل ٔ�ن هناك وا�د الÍسBبة 
دêل Ôرتفاعية من Zديد، و�لفعل Òميكن نقول ý اليوم من هاذ اuلس 

  . Qىل ٔ�نه اك�ن وا�د التصاQد اDيل بدا تيظهر yالل هاذ الفرتة
Ô ىل ذاك اليش اح[ا يفQ مترة مع مجيع الهيئاتBيل يه مسDات اQ/ج

سواء اكنت وزارة اTاyلية، اYٔمن الوطين، اTرك، إالخوان دêل الوقاية 
الص¿ة، مجيع الهيئات راه اح[ا يف اج/Qات  املدنية، إالخوان دêل وزارة

اDيل يه دامئة ومjص] Qىل ٔ�ساس الرب�مج ÔسBتعËايل دêل الفرتة دêل 
فKه Qديد من إالجراءات، سواء Qىل صعيد املراق�ة الطرقKة ٔ�و الصيف اDيل 

ٔ�يضا Qىل صعيد املتابعة دêل لك ما يقع، مث ٔ�يضا ÔسBتعداد دêل 
التحسCس، عند� وا�د امحل] دêل الصيف، عند� دêل ا��ت، عند� 
دêل الناس اDيل تيجيوا من اخلارج حول املوا� لكها، عند� لك ا��ت 

صيفKة، عند� اخلمية الصيفKة ٔ�يضا الطرقKة مبعىن تنوعوا املداyل Qىل ال 
  .ٔ�ساس ٔ�ننا جناوبو Qىل هاذ اYٓفة، عفوا

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

  .اليس العريب تفضل يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار السBيد العريب احملراملس�شار السBيد العريب احملراملس�شار السBيد العريب احملراملس�شار السBيد العريب احملريشيشيشيش
  السBيد الوز�ر احملرتم،

روح حول مدونة السري، ومدونة السري فعال، اح[ا السؤال دêلنا مط
Yٔن عندي وا�د .. راه شام] واكم] راه فهيا احلوادث وفهيا ¤ري اجلوانب

الترصحي هنا، السBيد الوز�ر احملرتم، دêل اليس عز�ز الر�ح اDيل تيقول 
مدونة السري مايش قر�ٓن مزنل، وعندي، السBيد الوز�ر، هاذ املدونة حزب 

حتفظ وما بغاش يصوت Qىل هاذ املدونة اDيل Zات هبا العدا¾ والتمنية ميل 
  . احلكومة السابقة

وعندي كذý، السBيد الوز�ر، ميل Þلكم اليس عز�ز الر�ح وقال بoٔن 
مجموQة البنود يف هاذ املدونة yاصها تعدل، هاذ املدونة، السBيد الوز�ر، 

Dيل فهيا مشالك كثرية ولكن هاذ اليش لكو اDلهيا اQ لكموjÍيل تDيل تقال لكه ا
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ٕاىل �دود اليوم، ما اكيÍش هذيك Ôلزتامات اDيل وQدتو� هبا، ما 
طبقاOش، ما اك�ن يش ٕاشارة من طرف احلكومة �ش فعال يعين نعيدو 

  . النظر يف مجموQة دêل البنود
كذý، السBيد الوز�ر، ٔ�نتوما اQرتفjو بoٔن اكنت ٕاشاكل وهذا مدون 

 ÞميشBيو حضية دêل حوادث السري دêل الناس اDيل 4000دêل ٔ�كرث من 
 ،êنوBو¾، هاذي مزيانية مايش  12سTل اêمليار تتلكف الصندوق د

  . سه]، السBيد الوز�ر
كذý، السBيد الوز�ر احملرتم، دامئا اح[ا تjÍلكمو Qىل املسؤولية د العربة 
ودêل السائق ما معر� Þلكمنا Qىل مسؤولية احلكومة، Yٔن احلكومة عندها 

ية �برية، Yٔن سري Dلطرق السBيد الوز�ر وشوف واش اك�ن البالكة مسؤول 
دêل ال�شو�ر فاYٔما�ن يعين اDيل yاصها Þكون فهيا، شوف الطرق، السBيد 

  . الوز�ر
واح[ا يف حزب اYٔصا¾ واملعارصة كنا حتفظنا، ما بغيناش نصوتو Qىل 

مجموQة هاذ املدونة، وقلنا ¤ادي نطلبو سBنة �ش احلكومة تلزتم بتجويد 
دêل الطرق الوطنية، اYٓن الطرق الوطنية، السBيد الوز�ر، راه يه سÎب 
من اYٔسBباب يف احلوادث اDيل تتوقع، سري Dلطرق شوفهم، السBيد الوز�ر، 

  . �يفاش دا�رة، الوضعية دêهلم �يف دا�رة
  . اك�ن ٕاشاكل �بري، السBيد الوز�ر، اDيل yاص احلكومة حتمل املسؤولية

دث كثرية وقعت، دامئا تند�روا فjح حتقKق تCمت البحث، اح[ا مسعنا حوا
تنعلقو يعين ذاك إالشاكل اDيل وقع Qىل يش äة اDيل يه حKط قصري، ما 

  . معر� تنقولوا اح[ا عند� مسؤولية
كذý، السBيد وز�ر، يف الطرق السBيار اDيل املدونة معروف بoٔن 

وز�ر العدل هنا وZا السBيد  ،)péage(اTرك املليك yاصهم يوقفوا يف 
وقال ٔ�ودي ¤ري قانونية، قالها السBيد وز�ر العدل هاذي وا�د الشهر، 
السBيد وز�ر العدل احملرتم قال بoٔن اTرك املليك يف الطرق يعين الوقوف 
دêهلم يف الطرق السBيار يف احملول ٔ�و يف دy] يش بوم�ة ¤ري قانوين 

  . واQرتف هبا السBيد وز�ر العدل
بق هاذ القانون، ٕاذا وز�ر اTاyلية تيقول ووز�ر وٕاذن شكون ¤ادي يط 

العدل تيقول ¤ري قانوين واحلكومة مسؤو¾ شكون ¤ادي حيل لنا هاذ 
  املشالك؟ جنيبو يش وا�د ما عرفت م[ني؟

  .ٕاذن هاذي املسؤولية دêلمك السBيد الوز�ر احملرتم

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  .ٕاذن شكرا السBيد العريب، شكرا

  .ى لمك بعض الوقت فKه تعقKب، تفضلواالسBيد الوز�ر تبق

امللكف امللكف امللكف امللكف     ،،،،السBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل واDلوجس�KكالسBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل واDلوجس�KكالسBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل واDلوجس�KكالسBيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل واDلوجس�Kك
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا السBيد الرئCس
ال هو السBيد املس�شار Þلكم Qىل Qديد من القضاê، ؤ�� �لفعل اح[ا 

  . مسBتعد�ن جنيو Dلجنة ونذ�روا لمك Qىل هاذ اليش لكه
ٔ�نه احلكومة ما تد�ر حىت يش �اZة هذا من �ب ٔ�ما ٔ�ن يقال Qىل 

التخمينات اليت ال دليل Qلهيا، Yٔنه اح[ا ميل تنقولو السBيد املس�شار 
  . تنعطيو ٔ�رقام

دêل البKÍة التحتية اDيل كتلكم  %3، %90السلوك الÎرشي ٔ�كرث من 
دêل اYٔسBباب يه احلا¾ املياكنيكKة، هاذو  Q3%لهيا الطرقان و¤ريه و

م اDيل امجليع الهيئات داyل املغرب مبعارضهيا واDيل موجود يف احلكومة اYٔرقا
 5مبزيانية اDيل كتفوق  %3وال املسBتقل اDيل �يعطهيا، اح[ا كÍشBتغلو Qىل 

  . مليار دêل اTرمه سBنوê �ش نصلحو ما ميكن ٔ�ن يصلح
�يلومرت سBنوê اDيل �يمت إالصالح  1500وكتعرفو Qىل ٔ�نه املزيانية دêل 

  .لكم طريق Zديدة  اليت تعبد ê1500لها �ٕالضافة ٕاىل د
احلا¾ املياكنيكKة  كتعرفو ٔ�نه إالجراءات اDيل در� يف املراق�ة دêل 
املراكز وسدينا Qديد من املراكز، واك�ن شBباكت دêل من امخلسة اDيل 

ٔ�شهر، Yٔن ما اكيÍش الزتامات، و�لتايل هناك  3وقف[اها Yٔكرث من 
  . اشBتغال
ن اYٓفة دêل حوادث السري ما ميكÍش نتلكمو Qلهيا يف حلظة رخيية لك

معينة ونقول ¤ادي حنلوها، واملدونة دêل السري اح[ا الزتم[ا جنيبو التعديل، 
ميكن هاذ امخلCس وال امخلCس اDيل موراه ¤ادي يتطرح النص Qىل اuلس 

Qديد مما  احلكويم �ش حيسم فKه Qىل ٔ�ساس ٔ�نه جييوا فKه إالZابة Qىل
تفضلت به السBيد املس�شار احملرتم، ؤ�يضا من الطلبات دêل الفاQلني 
املهنيني اDيل اح[ا يف حوار دامئ معهم Qىل ٔ�ساس ٔ�نه هاذ املدونة تويل 

  .�لفعل يف مسBتوى الطموح دêل الشعب املغريب
  .شكرا السBيد الرئCس

        ::::السBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسةالسBيد رئCس اجللسة
  . شكرا DلسBيد الوز�ر

  .سامه يف ٕاجناح هذه اجللسة، Zلسة اYٔسBئ] الشفوية وشكرا مجليع من
  .وQ�ٔلن عن رفع اجللسة

    ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


