
  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )2019 ینا�ر 22( 1440 جامدى أ�وىل 15
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  .ا�لس لرئ�سثالث ، اخللیفة ال محید �وسكوساملس�شار الس�ید : الرئاسة
�ق�قة او  الثالثة، ٕابتداء من السا�ة عرشة دق�قة �إاث� تان و ساع : التوق�ت

  .بعد الزوال الثام�ةا
  .ٔ�س�ئ� الشفهیةا م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :�وسكوس، رئ�س اجللسة محیداملس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100لفصل معال ب�ٔحاكم ا

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� الس�یدات 
  .والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل 
من مراسالت  ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د

  .وٕا�ال�ت، تفضل الس�ید أ�مني

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

  الس�ید الوز�ر،
  س�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ال 

 22بلغ �دد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء 
  :، كام یيل2019ینا�ر 

  .سؤ� 63 :الشفهیة �دد أ�س�ئ� -

 .سؤ� 29 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .ٔ�جوبة كتابیة 6 :�دد أ�جوبة الك�ابیة -
كام توصلت الرئاسة مبراس� من الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان وا�متع املدين خيرب من �اللها ا�لس ٔ�نه س��وب عن الس�ید الوز�ر 

إال�ابة عن السؤال الفرید املو�ه ٕالیه  امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، يف
�ح�اكر ببالد�، وس��وب أ�سعار �س�ب لوبیات املضاربة و حول ارتفاع

عن الس�یدة اكتبة ا�و� امللكفة �لتمنیة املس�تدامة يف إال�ابة عن السؤال 
  .الفرید املو�ه ٕا�هيام حول �س�تعامل العشوايئ لٔ�مسدة واملبیدات

ا�لس بطلب الس�ید وز�ر الص�ة بربجمة أ�س�ئ�  كام خيرب من �اللها

املو�ة لوزارته ٕاىل ما بعد السؤال املو�ه لقطاع التمنیة املس�تدامة، اللزتام 
  .الس�ید الوز�ر حلضور اجللسة ال�رشیعیة �لس�نا املوقر

وبطلب الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة إالج�عیة، 
  .ه لوزارهتا يف �ٓخر اجللسةبربجمة السؤال املو�

كام توصلت الرئاسة مبراس� من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، 
یطلب فهيا ت�ٔج�ل السؤال املو�ه لقطاع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة 
و�ق�صاد الرمقي، حول موضوع ا�هنوض �ملقاو� الصغرية وٕا�ادة تنظمي 

  .القطاع �ري املهیلك
ط ا�لس املوقر �لام، ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د بعد ويف أ��ري، حنی

هنایة هذه اجللسة مع �لسة �امة، ختصص ��راسة والتصویت �ىل مجمو�ة 
  .من النصوص ال�رشیعیة اجلاهزة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

اب �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، �لسؤال املو�ه لقطاع ٕا�داد الرت 
الوطين، وموضو�ه وضعیة التعمري ببالد�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

فریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤال، تفضيل المن 
  .الس�یدة املس�شارة

  :�ا�شة ایتعال الس�یدةاملس�شارة 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر،

  املس�شار�ن احملرتمني،السادة والس�یدات 
الس�ید الوز�ر، هو مشالك التعمري ببالد� تطرح ٕاشاكلیات  ،سؤالنا

كثرية، سواء تعلق أ�مر �ل�رشیع ٔ�و التدبري �ىل ٔ�رض الواقع، وال ميكن ٔ�ن 
ننكر ب�ٔن املغرب الیوم یتوفر �ىل نصوص قانونیة تعزز حاكمة هذا ا�ال، 

ع یفرض �دة حتد�ت �ش�ٔن س�یاسة ، ٕاال ٔ�ن الواق12.90متثل يف القانون 
  .التعمري والس�� يف العامل القروي ا�ي ميزيه خصوصیات جمالیة واج�عیة

ٔ���، �سائلمك الس�ید الوز�ر، ٕاىل ٔ�ي �دود ا�ٓن ٔ�ي وقع لتطبیق هاذ 
  القانون �ىل �ل ٕاشاكلیة التعمري يف ٔ�رض الواقع وال س�� �لعامل القروي؟

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةید رئ�س الس� 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�ید عبد أ��د الفايس الفهري وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري 
  :وإالساكن وس�یاسة املدینة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،
بات د�لو، اك�ن كذ� نقط التعمري يف بالد� �لت�ٔ�ید عندو املك�س� 

الضعف، هو ا�ٓن ٔ�مام حتد�ت نظرا لوا�د العدد د�ل املس�ت�دات 
والتطورات، هدف�ا ٔ�ن جنعل املس�ٔ� د�ل التعمري و�ك�ف�ة ٔ�دق املس�ٔ� 
احلرضیة، من إال�شغاالت أ�ساس�یة يف صلب �ه�مات والس�یاسات 

  .العموم�ة
مكیة يف ما خيص التغطیة د�ل ميكن يل نقول لمك ٔ�وال، اك�ن ٕاجنازات 

يف ما خيص املدن،  %98التعمري، اك�ن ٕاجنازات  بو�ئقالرتاب الوطين 
وثیقة التعمري يف الوقت ٔ�ن  140مهنا يف العامل القروي، ن��ج ا�ٓن  75%

، اكن ٕاشاكلیة حق�ق�ة يف 40س�نني مك�اش كنت�اوزو  6س�نني وال  5هاذ 
عدد داملدن الصغرية واملتوسطة جنهتد ما خيص تصاممي ا�هتیئة د�ل وا�د ال

  .�لتغلب �لهيا
ولكن ٕاىل �انب هاذ العوامل واجلوانب المكیة، اح�ا واعون ب�ٔن النظام 
د�لنا، د�ل التخطیط احلرضي خصو یتطور حنو املزید من املرونة، من 

  .ال�شاور، ج�ل �دید من و�ئق التعمري ٕاىل �ري ذ�
 ٔ�ساس�یة، هاذ تقریبا وا�د ثالثة بغیت نؤكد كذ� �ىل وا�د املس�ٔ�
احلكومة �ىل وا�د املرسوم د�ل د�ل أ�سابیع مت املصادقة يف جملس 

  .)le règlement général de construction(م ضابط البناء العا
مراس�مي كتعلق بوا�د العدد دالرخص اجلدیدة، خصوصا الرخص د�ل 

ال �رشوط، ون��ظر من إالصالح، د�ل الهدم ود�ل ال�سویة، بطبیعة احل
  .هاذ املرسوم ٔ�ن حيرك حركة التعمري خصوصا يف العامل القروي

كذ� الت�س�یط هو وا�د الفكرة ٔ�ساس�یة ا�يل حق�قة حتول ٔ�سايس ٔ�ن 
يف جلان ا�راسة إالدارة �رجع شویة ا�لور واملهنیني یتحملو ٔ�كرث املسؤولیة، 

ا تبقاش حترض يف ا�ل�ان، الوقایة املدنیة م (la protection civile)م�ال 
  .و�ك�ف�و �شهادة د�ل املهندس، ٔ�ن الضوابط د�ل السالمة حمرتمة

ف� خيص العامل القروي، اكن جمهود �بري ف� خيص حتدید وا�د العدد 
د�ل املراكز وا�واو�ر �لهيم وا�د الضغط و�كون عندمه و�ئق التعمري، 

یني نعطیوها وا�د ا�فعة �ش�تغل كذ� �ىل وا�د املس�ٔ� ٔ�ساس�یة و�غ 
  .قویة ف� خيص املسا�دة التق�یة واملعامریة ا�انیة يف العامل القروي

  .هاذي يه بعض احملاور د�ل �ش�تغال ا�ٓن ف� خيص هاذ املس�ٔ�

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

  .اللكمة � الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :شة ایتعال�ا�  الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ أ�جوبة ؤ�نوه مبضام�هنا، ٕاال ٔ�ن هناك 
ا�شغال حق�قي بقضا� التعمري �ىل اخلصوص �لعامل القروي، ٔ�ن �رید 

  :الت�ٔ�ید �ىل ما یيل
�سویة وضعیة بعض ٕاشاكلیات امللك�ة واخلصوصیات العقاریة، �یف ما 

ر الیوم مفشلك دامللك�ة يه �ائق ٔ�مام هاذ التمنیة سواء تتعرفو الس�ید الوز�
  .يف العامل القروي ٔ�و يف العامل احلرضي

السقویة، املشلك  يف ٔ�رايض امجلوع والك�ش واملداراتهناك مشالك 
أ�ول هو تعدد املتد�لني، د� املسطرة ك�س�تغرق وا�د املدة �ش یاله 

الس�ید الوز�ر، اك�ن جياوبو هذاك طالب الرخص، هناك مشلك �س�یط، 
وا�د �یع�ش �ىل وا�د أ�رض �غي ی�ين، عوض ما ید�ر الفال�ة هناك 

  .وا�د إالشاكلیة د�ل حصو� �ىل الرخصة
اك�ن مشلك �ٓخر، الس�ید الوز�ر، مالمئة ال�رشیعات مع خصوصیات 
السكن القروي، ٔ�وال يف املسا�ة، الیوم كنطلبو من ٔ�ي مواطن �ىل أ�قل 

�سان انعزل �ىل أ�رسة د�لو �غي ی�ين ج�ب أ�ب د�لو هك�ار، وا�د االٕ 
ما �اد�ش توفر � هاذ املسا�ة، �یفاش هاذ إال�سان غنوفرو � هاذ 
السكن يف ٕاطار هاذ التعق�دات، عوض ت�سطو املساطر �ىل العامل القروي 

  .كزتیدو تعق�دات �ىل تعق�د �ٓخر
ا�انیة �ل�س�بة هناك كذ� هرضتو، الس�ید الوز�ر، �ىل املسا�دات 

�لرخص، بغینا تعطیو� وا�د أ�رقام �لناس ا�يل اس�تافدو من هاذ الرخص 
  . ا�انیة �ش نعرفو مدى الوقع د�لها �ىل املس�توى التطبیقي

كنوحض لمك، الس�ید الوز�ر، كذ� ٔ�ن هناك ت�ٔ�ري يف ٕاجناز و�ئق 
كز امجلا�ات ما التعمري وتصاممي ا�هتیئة وخمططات التمنیة، الیوم اك�ن مرا

كتوفرش �ىل تصاممي ا�منو، �یفاش بغیيت هاذ املواطن هذا ا�يل �ادي ی�ين 
ما �ارفش الطریق فني �ادي �كون، املسا�ات اخلرضاء ما �یناش، هنا 

  .یعين وا�د ا�مو�ة
حصیح ٔ�ن عندمك الرؤیة ٔ�ن ند�رو وا�د العامل قروي م�ظم من ح�ث 

نذ�رمك الس�ید .. تافظو حىت �ىلالتجزئات د�لو ومن ح�ث السكن وحن 
الوز�ر ٔ�نه حتتافظو حىت �ملعیار د�ل ذاك مواد البناء حىت يه متيش فهاذ 
الطرح، ولكن ما تفرضوش �ىل املواطن يش �ا�ة مازال ما توفر�ش يف 

  .ٔ�رض الواقع ويه أ�ساس�یة ويه تصممي ا�منو
�لناس تصممي ا�منو �یخترص �ىل ا�و� �زاف د�ل املسائل وكتعطي 

دالعامل القروي ٔ�هنم �سك�و، الیوم ك�شجعو الناس دالعامل القروي یبقاو يف 
العامل القروي، ولكن هباذ الرشوط، الس�ید الوز�ر، راه كنظن حىت هام 
غیزنلو �لمدن ٔ�ن كتوفر فهيا �زاف د�ل الرشوط ٔ�قل من الرشوط ا�يل 

  .فرضتو �ىل العامل القروي
  .وشكرا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
  .شكرا الس�یدة املس�شارة
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��مك تعق�ب الس�ید الوز�ر يف بضع ثواين فقط، تفضل �لرد �ىل 
  .التعق�ب

  :الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة الرتابالس�ید وز�ر ٕا�داد 
بعض الثواين �ري �ش نقول ب�ٔن التعمري يف العامل القروي هو �ادي 

ايس فهاذ فربا�ر، �لفعل اك�ن وا�د العدد �كون موضوع د�ل یوم در 
  .دإالشاكلیات

ون�ٔكد ب�ٔن القانون يف �د ذاته ت��ص �ىل وا�د العدد من 
  .�س�ت��اءات ف� خيص القضیة د�ل البناء يف العامل القروي

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

نازل املهددة السؤال الثاين موضو�ه، تق�مي الربامج احلكوم�ة خبصوص امل 
�الهنیار، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من العدا� والتمنیة لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدان الوز�ران احملرتمان،
  السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمات،

یف تعرف بعض سؤالنا هو یتعلق �ملباين ا�ٓی� �لسقوط، ففي لك ص 
املدن اهنیارات لبعض املسا�ن، احلكومات السابقة املتعاق�ة رصدت ٔ�موال 

  .طائ� ووضعت �رامج ٕاال ٔ�ن ا�ٓ�ر اكنت ضعیفة
�ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر، الیوم ما تق�ميمك �لحصی�؟ وما يه 

  .إالجراءات اليت س���ذها وزار�مك ملعاجلة املباين ا�ٓی� �لسقوط؟ شكرا

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

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة الرتابالس�ید وز�ر ٕا�داد 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال

�لفعل هاذ إالشاكلیة داملباين ا�ٓی� �لسقوط ٔ�صبحت الیوم ٕاشاكلیة 
�ة بقوة، ورمبا من أ�ولو�ت، مس�ٔ� جوهریة، ح�ث هذه القضا� مطرو

�لفعل مايش مس�ٔ� م�عز�، مايش ظاهرة م�عز�، بعض احلاالت ظاهرة 
  .حق�قة الیوم عندها وا�د احلجم �ري مق�ول متاما

وخيص هذا أ�مر مايش فقط أ��س�ة العتیقة، املدن العتیقة والقصور 
�دیدة، خصوصا أ�ح�اء العشوائیة ا�يل  والقصبات، ولكن كذ� ٔ�ح�اء

  . رس�ان ما تتحول ٕاىل ٕاشاكلیة م�اين ا�ٓی� �لسقوط
حماربة العشوايئ هو يف الواقع حماربة املباين ا�ٓی� �لسقوط، اك�ن بطبیعة 

مالیري ا�رامه يف املدة أ��رية، جنا�ات ال  6اتفاق�ة،  75احلال جمهود، 

  . ويف �ريها من املدن�س�هتان هبا، يف فاس يف مرا�ش، 
ولكن �لفعل وا�د العدد د�ل إال�راهات ا�يل قانونیة، اج�عیة ٕاىل �ري 

  .ذ�، ا�يل كتجعل ب�ٔن رمبا بعض أ�ح�ان ما وصلناش �لنتاجئ املرجوة
بغیت كذ� نؤكد �ىل وا�د النقطة �مة، أ�س�بوع املق�ل ٕان شاء 

ارة د�ل الواك� د�ل الت�دید ینا�ر، ٔ�ول جملس ٕاد 30هللا، أ�ربعاء املق�ل 
احلضاري واملباين ا�ٓی� �لسقوط، ون��ظر من هذه الواك� حق�قة �كون 
عند� وا�د النظرة اس��اق�ة، اس�رشاف�ة، ما �كونوش فقط فوا�د املوقع 
نتاع رد الفعل ومعاجلة وا�د أ�وضاع، �ىل ٔ�ساس بطبیعة احلال ا�راسات 

  . التق�یة ٕاىل �ري ذ�
اذ القانون اجلدید، الرهان الك�ري هو نفعلوه، ٔ�نه تی�دد اك�ن ه

املسؤولیات وكذ� الطرق د�ل التد�ل، ٔ�� م�فق معمك إالشاكلیة �برية، 
اك�ن جمهودات، ولكن �لت�ٔ�ید �اصنا نتعاونو �ش حق�قة نقویو الن�ا�ة د�ل 

  . هاذ الربامج

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

 . املس�شار يف ٕاطار التعق�باللكمة ٕالیمك

  :عبد الكرمي لهوا�رشي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�لطبع هذه �رشى �زفها لنا ٔ�نه الیوم الواك� س��عقد ا�لس إالداري 
د�لها يف أ�س�بوع القادم، كنمتناو ٔ�هنا تقوم ��ور د�لها يف مصاح�ة هاذ 

  . تد��املوضوع يف �القهتا مع لك أ�طراف امل 
لكن الیوم، الس�ید الوز�ر، اح�ا �لطبع ٔ��مك حتدثتو �ىل جناح هذه 
الربامج يف بعض املدن، ولكن نقدر نقول لمك ب�ٔن يف مدن ٔ�هنا ٔ�خفقت، ؤ�� 
ٔ�ذ�ر �ىل س��ل املثال، مدینة ا�ار البیضاء احملج املليك، ٔ�نه تعرث م�ذ بدایة 

  .�ر اكنت ضعیفة �داملیار س�ن�مي ولكن ا�ٓ  30ال�سعی��ات، رصد � 
 94.12القانون الیوم مز�ن ٔ��مك �ادي تفعلو القانون، وٕان �اء م��ٔخرا، 

واملرسوم التطبیقي د�لو، وٕان �اء م��ٔخرا، لكن �شهد ب�ٔن هذه احلكومة 
اكنت لها جرٔ�ة �الل هاذ الس�بع س�نوات أ��رية، ٔ�هنا خترج هذا القانون 

  .ا�ي تعرث كثريا
ٔ�ننا الیوم هذه الواك� املهام املنوطة هبا، ٔ�ن فعال مز�ن الس�ید الوز�ر 

يف القانون �اء حىت املا� ٔ�و املالك د�ل البناء ا�ٓیل �لسقوط ٔ�نه 
س�یكون حىت هو طرف يف العملیة، مز�ن ٔ�ن الواك� س�تؤطر حىت 
املراق�ني ا��ن تعیهنم امجلا�ة حبا�ة ٕاىل �كو�ن، الواك� الیوم يه مؤه� �ش 

  .  تقوم هباذ التكو�نٕان شاء هللا
ومز�ن، الس�ید الوز�ر، ٔ��رمت مما ٔ��رمت، ٔ�نه الس�ب د�ل هذا البناء 
ا�ٓیل �لسقوط يه ٔ�س�باب م�عددة، مهنا البناء العشوايئ، ؤ�� ما تنقولش 

�ري اخلاضع �لقوانني املنظمة �لتعمري، شوايئ يف ٔ�ي ماكن، ولكن البناء الع 
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�خ�صاص عند امجلا�ات الرتابیة، بقي ملا بقي  66.12القانون ولكن يف 
عندها اخ�صاص وح�د، وهو ٔ�ن تصبح هذه امجلا�ات، وتق�رص �مهتا �ىل 

  . التبلیغ
ا�ٓن كنقول لمك الس�ید الوز�ر، ٔ�نه ملا حترص �خ�صاص د�ل امجلا�ات 
يف التبلیغ عن ا�الفات يف التعمري، ٔ�نه ا�ٓن هاذ البناء العشوايئ یزتاید، 

ٔ�ن املسؤولیة د�ل اللكفة د�ل هاذ البناء العشوايئ، واللكفة د�ل و�لتايل 
  .املعاجلة د�ل هاذ البنا�ت ا�ٓی� �لسقوط سزتداد مع الزمن

ٕاىل ما د�لتوش، الس�ید الوز�ر، واكنت إالدارة صارمة واكن الواك� لها 
دور يف مراق�ة حىت هاذ اجلانب والتد�ل ف�ه، فٕان املوضوع س�یصبح خضام 

  . �س�بة ٕا�هيا ویصعب �لهيا العالج ٕاال مبزيانیة خضمة ال قدر هللا�ل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

اللكمة لمك ٕاذا رغبمت يف ذ� يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب الس�ید الوز�ر، 
  .تفضل، بقات � دق�قة

  :ن وس�یاسة املدینةالرتاب الوطين والتعمري وإالساك ٕا�دادالس�ید وز�ر 
، �ري �ش نقول لمك ب�ٔن يف 66.12فقط مبا ٔ��رت هاذ املس�ٔ� د�ل 

ٔ�سابیع ا�يل صادق �ىل املراس�مي د�ل رخص  3جملس احلكومة هاذي تقریبا 
  .�دیدة، الهدم وال�سویة وإالصالح وضابط البناء العام

قرر� يف نفس ا�لس ٔ�ن ند�لو يف وا�د املسلسل لتجوید وحتسني 
و�ادي �ش�تغلو يف هاذ الورش ب�شاور مع امجلیع، ح�ث �لفعل  66.12

هاذ املس�ٔ� د�ل ال�رشیع، �اصنا نفعلو ال�رشیعات ويف نفس الوقت نقميو 
هاذ ال�رشیعات، �ش ند�لو يف وا�د العملیة د�ل التجوید عن طریق 

  .ال�شاور

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .  يف هذه اجللسةشكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك

ون��قل �لسؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه لقطاع الوظیفة العموم�ة، وموضو�ه 
ٕاسرتاتیجیة حماربة الرشوة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .التجمع الوطين لٔ�حرار ل�سط السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :عبد العز�ز بوهدود الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

 ومة يف حماربة الرشوة �ىل دمع قمي�ر�كز إالسرتاتیجیة اليت تب�هتا احلك
الزناهة والشفاف�ة يف تدبري الش�ٔن العام، الس�� ٔ�ن جناح هذه إالسرتاتیجیة 
 مرتبط �ع�د مقاربة �شار�یة وم�دجمة تنخرط فهيا مجیع القطا�ات احلكوم�ة

  .وخمتلف الفا�لني

الوز�ر احملرتم، ما يه نتاجئ هذه إالسرتاتیجیة وماذا تقدم من �الل الس�ید 
  مؤرشات واحضة؟ 

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة لٕال�ابة �ىل السؤال الس�ید الوز�ر

القادر الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  بنعبدالس�ید محمد 
  :ة العموم�ةٕ�صالح إالدارة و�لوظیف

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید املس�شار �ىل تفضلمك هبذا السؤال

نتاجئ إالسرتاتیجیة واملؤرشات، لك هذه القضا� و�ريها س�تكون 
موضوع مداوالت يف ٕاطار اج�ع �ين �لجنة الوطنیة حملاربة الفساد، ا�ي 

الس�ید رئ�س  س��عقد قریبا، خصوصا ؤ�ن �ال� امل� تفضل مؤخرا بتعیني
الهیئة الوطنیة �لزناهة والوقایة من الرشوة، وكذ� رئ�س �دید �لس 
املنافسة وهام من املكو�ت أ�ساس�یة لهاذ ا�لجنة، ٔ�ن هذا �ادي یعطي 
وا�د النفس لهاذ ا�لجنة الوطنیة ا�يل تیرتٔ�سها الس�ید رئ�س احلكومة وا�يل 

يل �ادي نتقدمو ف�ه �لتقر�ر �ادي تعقد قریبا �ج�ع الثاين د�لها، وا�
  .حول احلصی� د�ل هاذ إالجنازات

هو إالجناز أ�ول ا�يل حققوه املغاربة فهاذ ا�ال هو ا�س�تور د�ل 
، ٔ�نه توج وا�د املسار داملبادرات جزئیة ٔ�و قطاعیة، لكن ا�س�تور 2011

وضع وا�د العدد د�ل قوا�د احلاكمة اجلیدة والزناهة، وكذ� ربط 
  .سؤولیة �حملاس�بةامل 

من بعد ا�س�تور �ات إالسرتاتیجیة الوطنیة ا�يل سامهو يف إال�شاء 
د�لها الفا�لني احلكوم�ني وا�متع املدين والقطاع اخلاص ٔ�یضا، ويه مكسب 

  . �م
مث �اء املرسوم اليت وضعته هاذ احلكومة املرسوم ٕ��شاء ا�لجنة الوطنیة 

ٔ�نه معب�ٔ مجیع أ�طراف، ٔ�ن هذا مايش حملاربة الفساد، ٕاذن اللك ت��ان 
ش�ٔن قطاعي وال حكويم فقط، وأ�مر ال یتعلق �حملاربة، �ملعىن الزجري، 
لكن هناك ٔ�یضا مشاریع كربى وقائیة يف ا�ال التواصيل، يف ا�ال الرتبوي، 

  .ٕاىل �ري ذ�
فٕاذن هناك تقر�ر ا�ٓن، تقر�ر �ر�یيب شامل س�یقدم يف �ج�ع املق�ل، 

  .بطبیعة احلال س�مت تقامسه مع اكفة الرشاكء املعنینيو 
  . وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الرئ�س يف ٕاطار التعق�ب
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  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،
ٔ�ن جوا�مك یؤكد و�شلك موضوعي �ىل صعوبة ٔ�عتقد، الس�ید الوز�ر، 

موا�ة هذه ا�ٓفة اليت �يسء �منوذج�ا التمنوي الوا�د وملسار� إالصال� 
املاضون ف�ه �لك ثقة، �اصة ٔ�مام غیاب امحلاس �ى لك الفا�لني يف 

  .موا�ة الظاهرة، و�ىل رٔ�سها املواطنات واملواطنني
حتتاج ٕاىل �ٓلیات التزنیل  ٕاسرتاتیجیة احلكومة طمو�ة ووا�دة و�مة،

السلسة والناجعة، نرضب من �اللها �ىل لك املر�شني وا��ن �س��ون فهيا 
  .ملناخ أ�عامل دا�ل الوطن

يف مقابل ذ� �اك� الف�ة الزنهية اليت �ش�تغل لبناء الوطن بدون 
شورشة، �� فٕاننا حنذر من خطاب التخو�ن املعمم من طرف العدم�ني 

ل من لك مؤسسات ا�و�، وا�ي جيب ٔ�ن نتعب�ٔ مجیعا والال�ك�ني �لنی
  .ملوا�ته، ٔ�نه �رك لنا امجلود دا�ل إالدارة

هذه إالدارة اليت انعدم فهيا �جهتاد واملبادرة اليت �شلك فكرة للك 
  . خطط العمل ملعاجلة قضا� ا�متع

محمد �شري البد ٔ�ن ننوه، الس�ید الوز�ر، �لتعیني املليك �لس�ید 
رئ�سا �لهیئة املركزیة حملاربة الرشوة، وهذا التعیني � ٔ�كرث من  شديالرا

دال�، الهدف م�ه خض دماء �دیدة وشابة يف مفاصل هذه الهیئة، ليك 
تلعب ٔ�دوارها �ل�د من الظاهرة، �اصة ؤ�ن هذا املسؤول ٔ�كد لوسائل 
إال�الم ٔ�ن �ال� امل� طلب م�ه ٔ�ن یذهب بعیدا يف هذا أ�مر ملا ف�ه 

  .املاكنة اليت �س�تحق بني أ�مم والشعوب وتبوهئاريق بالد� 
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

لمك اللكمة �لرد �ىل التعق�ب الس�ید الوز�ر يف �دود الوقت املتبقى، 
 .تفضلو

�ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :ة العموم�ةو�لوظیف

فعال كام تفضلمت الس�ید املس�شار احملرتم، املغرب اخ�ار وا�د املقاربة 
ٔ�ن ميكن �كون هناك مقار�ت يف الت�ارب ا�ولیة م�عددة، اح�ا ما 
ا�رت�ش املقاربة د�ل قطع الرؤوس وتصف�ة احلسا�ت وال�س�ی�س د�ل 

ندجمة الشمولیة امللفات، والزج �لناس يف السجون، ا�رت� املقاربة امل 
والوقائیة واكینة ٕارادة س�یاس�یة يف ٔ��ىل هرم ا�و�، وا�متع معب�ٔ، ا�متع 

  . املدين، املنظامت �ري احلكوم�ة
د�ل املؤرشات د�ل ٕادراك الرشوة  3املؤرشات ا�يل اكن تتحقق، 

د�ل املراتب،  9حقق�ا ف�ه   (transparency international)د�ل 
تعلق مبناخ أ�عامل حىت هو حتسن ف�ه املغرب يف التقر�ر واك�ن املؤرش امل 

أ��ري واك�ن التقر�ر د�ل املنتدى �ق�صادي العاملي املتعلق مبؤرش 
 2د�ل املؤرشات، واكن �راجع طف�ف يف  8التنافس�یة، تقدم�ا ف�ه يف 

  .د�ل املؤرشات
ل ولكن التقر�ر هذا أ��ري جعل املغرب يف الصدارة د�ل ا�ول د�

شامل ٕافریق�ا، ٕاذن يه وا�د املقاربة م�دجمة وشام�، یتعب�ٔ فهيا امجلیع بنفس 
  .طویل و�رؤیة ٕاسرتاتیجیة

  .وشكرا الس�ید املس�شار

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

السؤال ا�ٓين الثاين موضو�ه، تعدد أ�نظمة أ�ساس�یة �لموظفني، 
فریق احلريك لطرح السؤال، تفضل اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من ال

  .الس�ید املس�شار

  :الطیب البقايل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

الس�ید الوز�ر احملرتم، �سائلمك حول التصور د�لمك خبصوص جتمیع 
وم�ة وعن إالجراءات املت�ذة لتحسني ٔ�داء أ�نظمة أ�ساس�یة �لوظیفة العم

  إالدارة العموم�ة؟ 
  .شكرا

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

 .لمك اللكمة لٕال�ابة �ىل السؤال الس�ید الوز�ر، تفضلو

�ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :و�لوظیفة العموم�ة

  . حملرتمشكرا الس�ید املس�شار ا
ليك ٔ�ج�ب �ىل السؤال ا�يل تفضلتو به البد ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔنه يف أ�س�بوع 
املنرصم انعقد ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة ا�ي مل ینعقد م�ذ س�نة 

د�ل الغیا�ت،  4، وا�لس انعقد �اكمل ٔ�عضائه �س�ت��اء وا�د 2014
  .ممثلني لٕالدارة، وممثلني �لموظفني

وافق حول ال�شخیص، وهو ٔ�ن م�ظومة الوظیفة واكن هناك وا�د الت
العموم�ة يف املغرب ميكن نقولو ا�هتت الصالح�ة د�لها م�ذ صدور النظام 

  . 1958أ�سايس العام د�ل الوظیفة العموم�ة يف 
لكن ميل تنوضعو هذا ال�شخیص د�ل م�ظومة م�ٔزومة، ٔ�ول �ا�ة 
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دد أ�نظمة أ�ساس�یة، تنوقفو �لهيا هو هاذ اليش ا�يل تفضلتو به، هو تع
د�ل أ�نظمة أ�ساس�یة اخلاصة املشرتكة  12نظام ٔ�سايس، مهنا  38عند� 

  (le système)بني القطا�ات، ف�ٔي وا�د م�خصص ميل ت�شوف وا�د 
وا�د املنظومة د�ل الوظیفة العموم�ة فهيا تعدد الهی�ٓت، ٔ��ید ٔ�ن �ادي 

وا�يل كتنعكس �ىل ربى، یقول ٔ�ن هاذ املنظومة خترتقها �دة اخ�الالت ك
أ�جور، فاح�ا ا�ٓن ٔ�مام و�د الوضع خمتل، ت�س�یق�ات، هیئات، ف�ات، ما 
اكی�ش وا�د النوع د�ل ��س�ام، ال �اكد تصلح ٔ�وضاع ف�ة معینة حىت 

  .�كون مضطرا �لنظر يف ف�ة ٔ�خرى �ش حتقق وا�د املساواة
ري ن���ة، لكن املشلك احلق�قي مايش هو وجود أ�نظمة، أ�نظمة �

املشلك احلق�قي هو ٔ�ن النظام أ�سايس العام د�ل الوظیفة العموم�ة مرتبط 
مبفاهمي الهیئة وا�ر�ة وإالطار، ٕاذن هو كام تفضل �ال� امل�، يف الرسا� 
ا�يل بعهثا �لمنتدى ا�يل عقد� يف الص�ريات، حول الوظیفة العموم�ة، هو 

ٔ�ن نتو�ه ٕاىل نظام �دید یقوم �ىل  نظام یقوم �ىل تدبري املسارات، وی��غي
تدبري الكفاءات، مايش تدبري املسارات يف ا�ر�ة ويف الهیئة وما �س�تحقه 
من تعویضات ومن رواتب، اكینة ٔ�نظمة ٔ�خرى �جعة وذات �دمة معوم�ة 
قویة ال تقوم �ىل ا�ر�ة و�ىل السمل و�ىل الهیئة و�ىل إالطار، وٕامنا تقوم 

واملردودیة، وأ�جر �رتبط �ملردودیة والعطاء  �ىل الكفاءة وإالنتاج�ة
  .والكفاءة مبا جيعل العدا� أ�جریة تتحقق

  .وشكرا الس�ید املس�شار

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

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
واب القمي و�ىل هاذ شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل هاذ اجل

التوضی�ات الهامة، وحنن يف الفریق احلريك، �رید ٔ�ن نتقدم بعدة 
  :مالحظات واقرتا�ات نلخصها ف� یيل

ٔ�وال، �س�ل ٔ�ن �ش�ت أ�نظمة أ�ساس�یة �لوظیفة العموم�ة وتعددها 
ٔ�دى ٕاىل تفاوت الوضعیات إالداریة و�ج�عیة �لموظفني العموم�ني، ن���ة 

ة الرتيق وأ�جور والتعویضات من نظام ٔ�سايس ٕاىل �ٓخر، مما اخ�الف ٔ�نظم
  �س�تلزم وٕ�حلاح التعجیل بتوح�دها وجتمیعها؛

�نیا، نعترب يف الفریق احلريك، ٔ�ن م�ارشة معلیة جتمیع وتوح�د أ�نظمة 
أ�ساس�یة �لوظیفة العموم�ة جيب ٔ�ن �س�بقها معلیة تصف�ة أ�جواء وٕا�ادة 

 املؤسسات �رب م�ٔسسة احلوار �ج�عي ثقة املوظف يف احلكومة ويف
وٕا�ادته ٕاىل سك�ه الصحی�ة واع�د املقاربة ال�شار�یة يف تزنیل 

  إالصال�ات؛
�لثا، الس�ید الوز�ر احملرتم، طبقا ملق�ضیات القانون التنظميي �لجام�ات 
الرتابیة، فاحلكومة ملزمة ٕ�صدار النظام أ�سايس ملوظفات وموظفي 

  . یة، وهو ما مل یتحقق بعد، رمغ مرور ثالث س�نواتامجلا�ات الرتاب 
وٕاميا� م�ا يف الفریق احلريك، ��ور الفعال والناجع لهذه الف�ة يف حتق�ق 
التمنیة احمللیة واجلهویة ويف �كر�س ٕادارة القرب، جندد مطلبنا �لتعجیل 

  ٕ�خراج هذا النظام أ�سايس ٕاىل �زي الوجود؛
اخلطة الوطنیة ٕالصالح إالدارة، نتطلع  رابعا، يف ٕاطار تزنیل حماور

الس�ید الوز�ر، ٕاىل ٕاعطاء دور ٔ�كرب �لم�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة، 
واعتباره رش�اك ٔ�ساس�یا يف بلورة إالصال�ات وضامن اج��ه �شلك 

  .م�تظم
نتطلع كذ� ٕاىل التعجیل ٕ�خراج م�ثاق املرافق العموم�ة، لتحسني 

ثاق الال�ركزي ملوا�بة اجلهویة م�  تفعیل ع يفاخلدمات إالداریة والرشو
املتقدمة، مع العمل ٔ�ن رهاننا اكن هو ٕاصدار هذا النص يف صیغة قانون 

  .ول�س مرسوم
ونعتقد يف فریق�ا، ٔ�ن مؤرشات التفعیل یبدٔ� بتفعیل �دم ا�متركز يف 
وزار�مك املوقرة، ح�ث ال یعقل ٔ�ن تظل الوزارة الوصیة �ىل الرتكزي إالداري 

  .مركزیة بدون فروع �ویة وزارة
ويف هاذ الس�یاق، نتطلع الس�ید الوز�ر ٕاىل مرا�اة وضعیة أ�قالمي 

، واليت الزالت تف�قر ٕاىل املصاحل اخلارج�ة �مو�ة 2009احملدثة م�ذ س�نة 
من القطا�ات احلكوم�ة، ؤ�خص ���ر ٔ�قالمي ا�ریوش، تنغري، جرس�یف، 

  .م�دلت، الیوسف�ة و�ريها
  .لوز�رشكرا الس�ید ا

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

  .لمك اللكمة يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب الس�ید الوز�ر

�ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :و�لوظیفة العموم�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ التعق�بات

مت هبا يه مدر�ة يف اخلطة الوطنیة ٕالصالح لك القضا� اليت تفضل
متزيت ٕ�صدار املیثاق الوطين  2018إالدارة العموم�ة ببالد�، ٕاذا اكنت 

يف  2019لالمتركز إالداري، وا�يل اح�ا ا�ٓن بصدد التزنیل د�لو، فس�نة 
مطلعها س�متزي ٕ�صدار م�ثاق �ين هو م�ثاق املرافق العموم�ة اليت ینص 

ملكة، وا�يل اح�ا بصدد املشاورات �ش�ٔنه مع اكفة �لهيا دس�تور امل
  .القطا�ات احلكوم�ة

�ل�س�بة �لمیثاق د�ل الالمتركز إالداري س�یطرح قریبا �دا �ىل ا�لس 
  .احلكويم، ٔ�ول تصممي مد�ري لتفعیل املیثاق الوطين لالمتركز

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . جللسةشكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه ا
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السؤال املوايل مو�ه لقطاع أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، وموضو�ه 
�رش الثقافة إالسالم�ة من �الل إال�الم الرمقي، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال
سؤال مو�ه لقطاع أ�وقاف والشؤون . الفریق �س�تقاليل تفضلو

  .إالسالم�ة، وموضو�ه �رش الثقافة إالسالم�ة من �الل إال�الم الرمقي

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

  السادة الوزراء،
  أ�خوات وإالخوة،

سؤال الفریق �س�تقاليل هو مو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون 
ا�یين ومبا رامكه من  -د � وامحل -إالسالم�ة مبا هو معهود ف�ه �لزتامه 

جتربة يف هذا ا�ال، مفا يه إالجراءات املس�تق�لیة اليت تنوي الوزارة 
اختاذها ل�رش وتوعیة معوم الساكنة ومعوم ال�رش لفهم إالسالم و�خنراط 

  ف�ه وإالميان به؟ 
  .الوز�ر شكرا الس�ید

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

  .د الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤاللمك اللكمة الس�ی

  :الس�ید ٔ�محد التوف�ق وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕاذا ٔ�ردت ٔ�ن ٔ�ج�ب �ىل السؤال ا�ي توصلت به مك�و� فهو یتعلق 

  .ننطلق ٕاىل �ري ذ� ٕان شاء هللا�لوس�ی� الرمقیة، وٕاذا بقي الوقت 
فوعیا من الوزارة برضورة الت�ٔطري ا�یين �لمواطنني اخنرطت يف 

، وذ� ٕ��شاء موقعها ا�ي یعد ا�ٓن من ٔ�شهر 2005إال�الم الرمقي م�ذ 
زا�ر یوم�ا، ؤ�هدافه يه  80000املواقع يف البالد وا�ي �زوره ٔ�كرث من 

د من ت�ٔثري التوجهيات املناوئة، وٕا�راز تقویة وحتصني الهویة ا�ی��ة، واحل
ٕاسهام الفا�لني ا�ین�ني احمللیني امللزتمني و�منیة القدرة �ىل الت�ٔقمل �ىل 

  .م�غريات وسائل االتصال احلدیثة
�دمة، �ٕالضافة ٕاىل املوقع  12هاذ إال�الم الرمقي ٔ��ش�ت ف�ه حلد ا�ٓن 

والوزارة بصدد ٕا�شاء أ�سايس ميكن إالطالع �لهيا من �الل هذا املوقع، 
�دد �ٓخر من املواقع مهنا موقع �امعة القرویني، موقع دار احلدیث احلس��ة، 
موقع مؤسسة محمد السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة �لقميني ا�ین�ني، 
موقع مؤسسة محمد السادس ل�رش وطبا�ة القرءان الكرمي، موقع �ر�مج حمو 

د محمد السادس لتكو�ن أ�مئة عهقع م ق، مو أ�م�ة، موقع جم� دعوة احل
  .املرشد�ن واملرشدات، موقع مؤسسة محمد السادس �لعلامء أ�فارقةو 

ويه كذ� بصدد ٕا�شاء صف�ة �ىل الفا�س�بوك فهيا �دد من املواد، 
  .وهذه بعض أ�رقام م�ال

�ىل الصعید  50000هاذ الرتت�ب ا�ويل هاذ املوقع د�لنا تقریبا 
من املغاربة والبايق من ا�ول % 61سب ا�ول ا�ويل، والزوار ح 

، و�دد 200000، (Google)أ�خرى، �دد املقاالت املفهرسة �ىل 
و�دد الصف�ات امل�شورة شهر�  70000الصف�ات امل�شورة ٔ�زید من 

صف�ة والش�باكت �ج�عیة املمتدة اكم�داد ملوقع فا�س�بوك ٔ�زید من  200
ٔ�لف رؤیة، ؤ�زید من  500ودامللیون  9مشرتك، ویوتوب 160000
مشرتك وأ��س�تغرام يف طریق  5000مشرتك وتویرت ٔ�زید من  64000
  .إال�شاء

  .شكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الرئ�س يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
ٔ�حوج�ا ٕاىل �س��ع شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات ا�يل ما 

ٕا�هيا وٕاىل فهمها وفهم كهنها، ٔ�ننا يف �ا�ة ماسة ٕاىل معرفة هاذ إالجراءات، 
�لام ٔ�ن ٕاذا�ة محمد السادس �لت ٕاجعا� ولها م�تبعني كرث، وكنظن ٔ�ن �رت�هبا 

  .يف الهااك �ادي �كون �د �د م�قدم
نا مواقع هاذ إالذا�ة مشكور الس�ید الوز�ر �ىل العمل �ىل ٕاجنا�ا، بغی 

ٔ�خرى �كون تضايه هاذ إالذا�ة ف� خيص إال�الم الرمقي، ح�ث ا�ٓن 
التخوف ا�يل عند� هو ٔ�نين حمتاج كنبحث �ىل ف�وى من الف�اوى ا�ی��ة، 
خصوصا الرشیعة إالسالم�ة واملهنج املاليك ٔ�و املذهب املاليك ا�يل اح�ا� 

الفا�س�بوك و�ريها  م�ش�ب�ني به، �اصنا ند�لو �لمواقع إاللكرتونیة �اصة
من املواقع اليت كرثت يف عهد� هذا، و�ابت املراق�ة، فالسؤال د�ل الفریق 

  : �س�تقاليل هو
  .ٔ�وال �شجیع و�مثني ا�هودات ا�يل كتبذلوها هذا من �ة

�نیا ٕاحلاح�ا وال�س�نا �كون هناك مواقع جتهتد ٕالعطاء طالب الف�وى 
هذه املعلومات یلقاها موجودة، س��  طالب إالشارة وطالب املفهوم، طالب

  .ويف العهد هذا تعددت املشارب
الس�ید الوز�ر ما خيفاش �لیمك اك�ن ٔ�فاكر مسمومة متس ا��ن 

وملا ال حىت إالساليم وحتاول ال�شك�ك يف مدى مصداق�ة أ��ادیث، 
ا�ٓن هناك مذاهب اليت جتعلنا �ر�ب ٔ�و �رتبك يف  القر�ٓن الكرمي ٔ�صبحو

ون، وهذا ل�س بعز�ز �ىل الكفاءات اليت تضمها وزار�مك و�ىل فهم املضم
  .التوجهيات السام�ة جلال� امل� يف هذا اخلصوص

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

لمك اللكمة يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب يف ٕاطار الوقت املتبقى الس�ید 
  .الوز�ر

  :ؤون إالسالم�ةالس�ید وز�ر أ�وقاف والش
  .شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم وفریقه

يف احلق�قة كنا يف عرص التلفزیون وإالذا�ة، ا�ٓن ولینا فاملواقع مث من 
بعد �ادیني ا�ٓن �لتواصل �ج�عي، الوزارة عندها وعي �م هباذ التطور 
ا�يل واقع، ولكن �ري بغیت نقول وا�د فهاذ املناس�بة راه املهم مايش �ري 
املنتج، املهم هو املس�هت�، �� ی��غي ٔ�ن نتعاون مجیعا �ىل تن��ه 

  .املس�هتلكني

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ؤ�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة ا�س�توریة

ون��قل ا�ٓن ٕاىل قطاع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، 
نیو البالس��ك جراء قرار م�ع ٔ��یاس السؤال أ�ول موضو�ه معا�ة � 

البالس��ك، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة 
  .لتقدمي السؤال، تفضل اليس ٔ�محد

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

املتعلق مبنع صنع  77.15ق�ل الرشوع يف تفعیل مق�ضیات القانون 
البالس��ك واس�تريادها وتصد�رها و�سویقها واس�تعاملها،  ا�ٔ�یاس من مادة

الزتمت احلكومة �لعمل �ىل حامیة املس�مثر�ن يف هذا ا�ال ومسا�دهتم 
�ىل جتاوز أ�زمات النامجة عن ٕایقاف مشاریعهم، ال س�� ٔ�هنا هتدد رشحية 

  .كثرية �دا من الساكن
اليت س���ذوهنا يف �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات 

  .حق أ�رس املترضرة من هذا املنع، وما يه البدائل املمك�ة؟
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�ید موالي حف�ظ العلمي وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد 
  :الرمقي

  .سشكرا الس�ید الرئ�
  .شكرا الس�ید املس�شار

�ش نعرفو ٔ�نه املغرب من ٔ�كرب املس�هتلكني لهاذ ا�ٔ�یاس، ميل كهنرضو 
 la(�ىل ا�ٔ�یاس كهنرضو �ىل نوع �اص من ا�ٔ�یاس، ا�ٔ�یاس د�ل 

caisse ( ا�يل فهيم جوج د�ل الوذنني صغار، �الش؟ ٔ�ن هادوك هام ا�يل
  .ريةتیطريو و�یلوثو الب��ة يف هذه الس�نوات أ��

 800ملیار د�ل ا�ٔ�یاس يف املغرب، ٕاذن ٔ�كرث من  26ك�س�هتلكو 
ك�س للك مغريب س�نو�، �اولنا جبمیع الوسائل �ش ما م�عوش هذه 
ا�ٔ�یاس، كنا مع املس�مثر�ن يف هذا املیدان ٕاىل تذ�رتو اكن حماو� ٔ�نه ذاك 

 اكنو �ید�رو ف�ه وا�د املواد) biodégradable(الك�س �كون ميكن لو 
ولكن تدرجيیا ما بقاوش �ید�رو فهيم ذیك املواد حىت رجعو �اود �ين 

  .ا�ٔ�یاس �یف اكنو
احلل الوح�د وهو مننعومه، م�عنامه ووا�بنا الرشاكت ا�يل اكنو مس�مثر�ن 

ملیون د�ل ا�رمه �ش  200يف هذا القطاع، اكن عند� صندوق ف�ه 
د�ل الناس ك�ش�تغلو  50000نوا�بو هذه الرشاكت، اكن الق�ل والقال ٔ�نه 

يف هذا القطاع و�ادي خيرجو �لزنقة وهذا مشلك، ٕاذا شف�و حلد ا�ٓن هذا 
املشلك ما تطرحشاي وت�ش�ٔو م�اصب شغل �دیدة ٔ�ن اك�ن البدیل د�ل 

 )le tissé(هذه ا�ٔ�یاس يف الاكرتون ويف البالس��ك �شلك �ٓخر، هذاك
ا مطروحش عند�، ٕاذن حلد ا�ٓن هذا املشلك م) le non tissé(وال

عندي اج��ات م�ارشة مع املس�مثر�ن ال يف القطاع املنظم وال حىت يف 
  .القطاع �ري املنظم

  .شكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ا�يل صادق �لیه  77.15القانون حىت وا�د ما �ادي �كون ضد ٔ�مهیة 
الربملان يف هادوك الوق�تة ا�يل املغرب ك�س�تق�ل ٔ��د ٔ�مه املؤمترات ا�ولیة 

ا�يل اكن يف مرا�ش، حىت وا�د ما غیكون ضد ) COP22(ا�يل مؤمتر 
هذه الفكرة، اح�ا ضد �ٓش؟ ضد �لزتامات ا�يل درتومه �حكومة عندما 

تنا مكعارضة �ىل هذا القانون، ولكن �ذینا الزتامات احلكومة، ٔ�ش�نو صو 
هو الزتامات احلكومة؟ هاد اليش ا�يل قليت الس�ید الوز�ر �ىل ٔ�ن هناك 

ملیون درمه سوف  200ملیون د�ل ا�رمه، وهاذ  200صندوق ف�ه 
توا�بون ٔ�حصاب هذه املؤسسات، ٔ�ن القانون، ٔ�ش�نو هو القانون؟ مايش 

قانون والصالة �ىل النيب وصايف، هاذوك الناس راه �اذو  �ري نصدر
اح�ا ضد البالس��ك الرق�ق ا�يل �یلوث الطبیعة، ضده، ما اك�ن . رخص

  .حىت يش وا�د ا�يل �ادي �كون مع هذا الشلك د�ل البالس��ك
ولكن احلكومة جيب ٔ�ن تقوم �ملسؤولیة و�لواجب د�لها يف موا�بة 

اب هذه املصانع سواء، هنرضو �ري يف هذا ٔ�حصاب هذه الرشاكت، ٔ�حص
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القطاع املهیلك، ما هنرضو اكع يف القطاع �ري املهیلك، وا�د �ا اس�مثر 
د�ل  %50اعطی��ه رخصة اس�مثر املالیني وجتي كتقول � �ش نعاونك 

، %50ملیون د�ل ا�رمه و�اصك ٔ�نت جتیب  10املرشوع ما یفو�ش 
  .ٔ�بناك �بعاه من ا�لورو�بعاه البنك؟ ا %50م�ني جيیب 

و�لتايل املشلك د�ل هذه احلكومة نقولها لمك الس�ید الوز�ر هو ٔ�نه ما 
اكی�ش حوار مع الناس، وراه نفس اخلط�ٔ طحتو ف�ه ف� خيص هذا القانون 
ا�يل نوض جضة يف املغرب مع الت�ار د�ل القرب، هاذوك الت�ار مساكني 

�ش، ولكن شكون قال هلم ما �الش؟ قلتو هلم راه انتوما ما معن�� 
معن���ش؟ �لیتوها حىت تطورات حىت ختلعو الناس، حىت الناس خرجو 
�لز�يق، حىت والو إالرضا�ت �اد كنجیو كنقولو هلم وامسحو لنا راه انتوما 
ما معن���ش هبذا القانون، ٕاذن التواصل د�ل احلكومة ضعف التواصل مع 

اليت تصدر عن الربملان جيب ٔ�ن الناس، وضعف العمل �ىل رشح القوانني 
�رشح �لعموم، ا�ور د�ل احلكومة وا�ور د�ل االتصال دور ٔ�سايس يف 
هذا املوضوع، مايش اح�ا خنرجو قانون ونقول � حىت تنوض العاف�ة �اد 

  .نعاود نطف�وها
و�لتايل �متناو �ىل ٔ��مك تقومو �لواجب د�لمك جتاه العوائل د�ل هاذ 

ٔ�لف، قلتو الس�ید الرئ�س راه مازال ما  50یبا تقدر ب الناس ا�يل تقر 
خرجو �لزنقة، بغیيت ختر�م �لزنقة راه �ادي خيرجو، وكتبان يل هذه 
احلكومة �ادیة يف اجتاه ٔ�هنا بغات تنوض الف�نة يف البالد، لك القرارات ا�يل 
�ذیتوها لكها تت�ه يف الز�دة يف �ح�قان د�ل الشعب، الز�دة يف 

ان د�ل املواطنني، �ش تدفعهم خيرجو �لزنقة، هاذ اليش ا�يل �ح�ق
بغیتو، ما معر شفت يش حكومة تدفع املواطنني د�لها خيرجو �لزنقة، 
و�لتايل هذه أ�عامل ا�يل تتقومو هبا �ادیة يف هذا �جتاه، يف اجتاه �لق 

  .التو�ر من والو

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

  .مة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بلمك اللك

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
شف�ومه �ري انتوما ٔ�� ما  50000املس�شار هاذ  ٕاذا امسحيت يل الس�ید

شفهتمش، ما اكی���ش، نقول � ما شف�امهش ٔ�ن ما �ین�ش، ما نبقاوش 
هنا، ورهيم لیا ٔ�س�یدي ٔ�� ..  �50000كذبو �ىل املغاربة نقولو ٔ�نه اك�ن 

موجود، ٔ�� كنعرفهم فني اكینني ٔ�كرث م�مك، ٔ�ن ٔ�� م�بعهم اس�تق�لتو انتوما 
داملرات، ٕاذن �ش هنرضو �ىل  6القطاع �ري املنظم؟ اس�تق�لتو ٔ�� 

  ..�ري 50000

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید املس�شار ٔ�رجوك، الس�ید املس�شار

  :س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقيالس�ید وز�ر الصنا�ة و�
هاذ . ٕاىل امسحتو �ش نعطیو ٔ�رقام �لمغاربة ما نعطیوش ٔ�رقام �الطة

ٔ�� �لوزارة نعطیوك أ�رقام . ما اكیناش وما معرها اكنت 50000
  .�لتفاصیل

ٕاىل زدتو د� تتقولو احلوار، اس�تق�لتو انتوما هاذ الناس؟ اح�ا 
  .د، ٕاذن احلوار معهمتنعرفومه وا�د وا�. اس�تق�لنامه

ملیون  �200لزتام ا�يل �د� وهو �ادي نوضعو هاذ الصندوق ف�ه 
ملیون د�ل ا�رمه ووقفو، ٔ�ن  75د�ل ا�رمه، حلد ا�ٓن اس�هتلكت م�ه 

ما اكی�ش الطلبات الیوم، وهاذ الناس وا�بنامه ٔ�ن ا�يل تید�ر �س��ر هو 
 10ك�ة �ادي ید�ر اس��ر ف�ه ا�يل ما عندو �القة مع ا�ٔ�یاس البالس�� 

 10ملیون د�ل ا�رمه، بغیيت نعطي ٔ��  3ملیون د�ل ا�رمه واكن مس�مثر 
  ملیون د�ل ا�رمه؟ هاذو راه ا�رامه د�ل املغاربة نبداو �ش��ومه؟

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

بالد�، السؤال الثاين موضو�ه، التطور البطيء �لمقاو� ال�سائیة ب 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 

  .لتقدمي السؤال
  .الس�یدة املس�شارة تفضيل

  :يموز املس�شارة الس�یدة �دجية ال
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

يف ندوة يف مك�ب العمل ا�ويل حول تق�مي تطور روح املقاو� ال�سائیة 
الد�، ٔ�كدت يف توصیهتا �ىل ٔ�ن هناك بطء �بري يف منو هذه الف�ة دا�ل بب

من مجموع املقاولني % 12ٔ�و  10ال�س�یج �ج�عي، ح�ث ال تتعدى 
  .�ملغرب

  �رى الس�ید الوز�ر، �یف �رون ٔ�ن ندمع ال�ساء املقاوالت؟

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

  .�ابة �ىل السؤاللمك اللكمة الس�ید الوز�ر لالٕ 

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
كنعرفو لكنا ٔ�نه ا�ور د�ل املرٔ�ة يف العامل وا�ور د�ل املرٔ�ة يف املغرب 

 .مدرسة ٕان ٔ��ددهتا ٔ��ددت شعبا طیب أ�عراق أ�م�اصة، تنقولو ٔ�نه 
  .هاذ اليش معروف

ساء د�ولنا ا�يل ت�ش�تغلو يف الرشاكت ا�يل ت�شوفو يف املغرب وهو ال� 
  .الكربى تیوصلو ملس�توى �ايل وتنعرفهم

عند� مشالك ال يف القرى وال حىت يف املدن، ٔ�ن ال�ساء ما عندهاش 
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موا�بة اكف�ة و�اصنا نوا�هبم ٔ�كرث من هاذ اليش ا�يل تند�رو الیوم، ٔ�� م�فق 
ي وك�شار�و عند� ال�ساء ا�يل يف ا�لس إالدار )MarocPME(معك 

بوا�د املس�توى �ايل �دا، وكنوا�بو مجیع املس�مثر�ن، ال ال�ساء وال 
الر�ال، ولكن تنظن ٔ�نه �قرتاح وهو حناولو نوا�بو ال�ساء ٔ�كرث، ؤ�� 

  .مس�تعد ٕاىل عندمك يش اقرتا�ات

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

  .� اللكمة الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :س�شارة الس�یدة �دجية الزويمامل 
هذه الروح إالجيابیة من �الل تفا�لمك مع هذا السؤال، �ري فقط ٔ�� 

ما % 73ٔ��ساءل الس�ید الوز�ر، �یف نفكر ٔ�وال هاذ ال�ساء موز�ة ب 
 2مهنم لكها عندها اكع رمق معامالت % 59بني ا�ارالبیضاء والر�ط، 

  .دامللیون د�ل ا�رمه مايش يش �ا�ة
من هذا ال�ساء فكر� هلم س�یاس�یا يف وا�د العتبة �ش ید�لو ٔ�كرث 

�لربملان �ش ميش�یو �لجام�ات �ش ميش�یو كذا ودر� الحئة وطنیة ودر� 
الالحئة إالضاف�ة ودر� لكيش، حنن ا�ٓن نقول ب�ٔن وحنن نت�دث عن 
ا�منوذج التمنوي، ال بد ٔ�ن نفكر يف ال�ساء املقاوالت، ٔ�ن املشلك ا�يل اك�ن 
عند ال�ساء لكهم الفقر عند ال�ساء، الهشاشة عند ال�ساء، البطا� عند 
ال�ساء، هاذ ال�ساء املقاوالت رامه انفلتو ٔ�و انفلنت من وا�د الضیق �بري 

  .ود�لو لنا �انب ذ�وري
ٕاذن البد من دمع، �اص �الش ما نفكروش يف صفقات ٔ�و يف �س�بة 

�ٔن املقاوالت الصغرى من الصفقات تو�ه �ل�ساء؟ حبال ا�يل تنفكرو ب
واملتوسطة راه هام يف ذاك الصغرى واملتوسطة جيب دمع ال�ساء ٔ�كرث، ٔ�ن 

  .ما ميك�ش خنلیومه هااك
مث كذ� القطاع املهیلك، هاذ ال�ساء املقاوالت ا�يل �هنرضو �لهيم 
ا�ٔكرثیة فهيم يف القطاع �ري املهیلك، ٕاذن خصنا ند�رو يش صیغ حتفزيیة 

  .مل املقاو�وعتبات لند�ل لعا
) CGEM(املقاو� د�لت فهيا املرٔ�ة وصالت حىت رئ�سة د�ل 

مز�ن، ولكن ميل ك�شوف �لتحت لكيش ما اكی�ش دمع، جيب ٔ�ن نفكر 
يف دمع ال�ساء دا�ل املقاو�، ٔ�ن املشلك ا�يل اك�ن لكو هو �ق�صاد، وال 
بد من حضور ال�ساء يف �ق�صاد ل�س�تطعن هن كذ� ٔ�ن ید�لن ٕاىل 

  .�امل الس�یاسة من �ب القوة ومن الرتش�ی�ات املبارشة دون عتبات
  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ� �لرد �ىل التعق�ب الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
د ا�ٓن اللك اكن مشغول يف شكرا �ىل إالقرتا�ات، كنظن ٔ�نه حل

ا�هنوض �ق�صادي د�ل بالد�، كنا يف الصنا�ة واح�ا �ایني �لت�ارة 
  .وكنمتناو ٔ�ن لك القطا�ات �كون عندمه حقهم

ٔ�� م�فق معمك ٔ�نه ال�ساء د�لنا �اصنا نعطیومه وا�د القفزة نوعیة 
ومس�تعد�ن �ش�تغلو فهاذ امللف، و�یف قلت لمك ٕاىل عندمك اقرتا�ات 

  .�اصة يف هذا ا�ال اح�ا مس�تعد�ن ٔ�ننا نتصنتو لمك

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

السؤال املوايل موضو�ه س�یاسة احلكومة يف جمال تعبئة الرصید العقاري 
لفائدة �س��ر، اللكمة ٔ��د املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

  .والتعادلیة، تفضل الس�ید املس�شار

  :س�یدي الطیب املوساويس�شار الس�ید امل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن والس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  الس�ید الوز�ر،
عندي سؤال یتعلق �لرصید العقاري لفائدة �س��ر، ما يه 

س��ر وت�ٔهیل إالجراءات والتدابري املت�ذة لتعبئة الرصید العقاري لفائدة �
  املناطق الصناعیة؟

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
  .شكرا الس�ید املس�شار

اعي ٔ�وال، و�بعو ال�رسیع التدابري ا�يل بدینا هبا فهاذ إالقالع الصن
الصناعي، هو ج�نا جبوج د�ل �قرتا�ات �داد، هو ا�يل �یعانیو م�و 
املس�مثر�ن وهو ما بقاوش بغاو �رشیو أ�رايض و�رشیو حىت املعامل، بغاو 

  .�كریو أ�رايض و�كریو املعامل
حلد ا�ٓن عند� �دة م�اطق صناعیة فهيا الكراء د�ل أ�رايض و�او 

�س مس�مثر�ن مغاربة ا�يل �یوا�بو الرشاكت و�یب��و، ك�رشیو رشاكت و
أ�رض و�یب��وها و�یكریوها هلم، هذا �دید يف هاذ الس�نوات أ��رية 

) ECOPARK(واعطاو نتاجئ ٕاجيابیة، ٕاىل بغیتو ند�لو �لتفاصیل عندك 
هك�ار،  Parc (40(هك�ار د�ل الكراء، يف سطات  60د�ل �رش�ید فهيا 

)LOGINTEK ( هك�ار، طن�ة  64هك�ار، الق�یطرة  51سطات
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)Automotive City (44 هك�ار، وMedpark) (12 هك�ار.  
واش العیون اك�ن طلب؟ ٔ�ن املشلك ا�يل �یكون عند� فهاذ املناطق 
الصناعیة ؤ�نت الس�ید املس�شار كتعرف هاذ املشلك، وهو اللك ا�يل 

لكن �یخصنا ند�رو تالق�يت معه �یبغي م�طقة صناعیة �ري �ش یبدا، 
دراسة نعرفو واش املس�مثر�ن اكینني، ٔ�ن در� م�اطق صناعیة يف املايض 
وماعطاوش نتاجئ، بقاو ل�ٓن �اویني، اح�ا مس�تعد�ن ٕاىل اك�ن يش طلب 

م�طقة �ش �شوفو واش هاذ  �11اص واح�ا هاذ العام بدینا تندرسو 
مس�تحیل ٔ�� املناطق غیكون عندمه مس�تق�ل، ٕاىل ما عندمهش مس�تق�ل 

  .�س�مثرو فهيا وما �كونوش النتاجئ
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة ٔ��د املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل يف ٕاطار التعق�ب

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

  الس�ید الوز�ر، 
لمك و�ىل �مس الفریق �س�تقاليل ك�شكرومك ٔ�وال �ىل العنایة د�

  .�ه�م د�لمك هبذا ا�ال
  الس�ید الوز�ر، 

ما خيفاش �لیمك ؤ�نمت من رصخمت ضد اس�تغالل املناطق الصناعیة 
ٔ�ش�یاء �ارج الصنا�ة، وال زلنا نعاين الیوم يف خمتلف املدن الزلنا نعاين من 

  .هذا السطو �ىل املناطق الصناعیة واس�تغاللها ٔ�ما�ن وكدور سك�یة
 مس�مثر�ن، ولكن تیجیوو �لمناطق الصناعیة ا�يل يه �ٓم�ة الیوم عند�

وفهيا رشوط د�ل العمل ود�ل �س��ر تیلقاوها مك�ظة ويه مسدودة، 
وهذا �یرض �ملس�تق�ل د�ل البالد و�لتمنیة و�لنداءات املتكررة د�ل 

  .س�ید�
اح�ا كنحییو ف�مك الروح وامحلاس ود�ل اجلدیة والوثرية �ش رامك 

دامني، ويه م�اس�بة كذ� �ش �شكرومك و�ا ٔ�ن هذا واج�مك وهذا �
شغلمك، ال حتتاجون ٕاىل الشكر، ولكن اح�ا ك�شجعومك �ىل املبادرة أ��رية 
ا�يل �او املس�مثر�ن أ��انب واس�تق�لمتومه واكن ذیك �س�تق�ال د�لمك 

ومازال عندو ٔ��ر ٕاجيايب وطیب �ش ختلهيم وتفسح هلم ا�ال �ش �س�مثروا 
عندمه ٔ�مال يف موا�بهتم من طرف الوزارة د�لمك �ش خيرج ذاك املرشوع 

  .ٕاىل �زي التنف�ذ
اح�ا� الیوم نؤكد ٔ�ن الفریق �س�تقاليل راه دامئا مدمع لهذه املبادرة 
الطیبة، رمغ ٔ�ننا يف املعارضة ولكن مايش املعارضة من ٔ��ل املعارضة، 

وا�د التمنیة �دیدة ا�يل اح�ا �شجع  ولكن هذا بناء املغرب اجلدید، بناء
مجیع املبادرات الطیبة ا�يل كهتدف ٕاىل ام�صاص الغول د�ل البطا�، وهذا 

راه مو�ول لنا مجیع ولكنا �اصنا مندو ید يف ید، ولكن الزم �كون وا�د 
اجلدیة ووا�د احلزم �لرضب �ىل أ��دي ا�يل ا�ٓن املناطق الصناعیة 

  .ن الباح�ني عن أ�ما�ن الس�ید الوز�رم��رشة ويه مغلقة، واك�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضل

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
  .شكرا الس�ید املس�شار

 ینرصو م�بع بدقة هذه ا�يل �اصمك تعرفو ٔ�نه صاحب اجلال� هللا
  .املشاریع، ولهذا م�فوقني يف بعض املشاریع ٔ�ن �اطهيا وا�د أ�مهیة �اصة

�رجعو �لمناطق الصناعیة ا�يل تتلقاو فهيا مشالك ا�ٓن، هذه م�اطق 
صناعیة قدمية، اكن ميل ت��عطاو أ�رايض ما تیكو�ش ملزم هذاك ا�يل �اذ 

س�نة هاذ  15ل، ولكن هاذي ٔ�كرث من أ�رض ٔ�نه یب�هيا ٔ�و ید�ر فهيا معم
اليش ما بقاش، د� ا�يل �دا يش ٔ�رض تیكون عندو �امني، تیكون عندو 
وا�د العقد مع ا�و� ٔ�نه ٕاذا يف وا�د الفرتة زم�یة ما حققش املرشوع 
د�لو، ا�و� ميكن لها �اود �سرتجع هذیك أ�رض، ولكن مع أ�سف 

ام ما اك�ش فهيم هذه العقود يف هاذ هاذوك أ�رايض القدام، املناطق القد
  .الشلك

ٕاذن من حق إال�سان �كون عندو أ�رض د�لو ما ميك�ش حتیدها لو 
س�نة ل�ٓن  15یعين بدون حقوق، ولهذا هذه املناطق اجلدیدة أ��رية من 

ا�يل ما اس�مثرش �ميكن ��و� �سرتجع أ�رض، ولهذا عند� م�اطق �دیدة 
ف�و الق�یطرة املدینة معرت �لینا الفرتة الثانیة، تقریبا لكها �امرة، ٕاذا ش 

ٕاذن هذه املناطق عطاو نتاجئ ٕاجيابیة وكنمتناو ٔ�نه يف . طن�ة لكهم معرو
  .املس�تق�ل منش�یو يف هذه الطریق

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

قة واملعادن، وموضو�ه م�ٓل ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الطا
الزتامات احلكومة �ش�ٔن �شجیع اس�ت�دام الطاقات البدی�، اللكمة ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة ل�سط السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد �اله املهاجري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء،

  ة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات والساد
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
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من بني �لزتامات اليت �اء هبا الرب�مج احلكويم يف جمال الطاقات 
املت�ددة �شجیع اس�ت�دا�ا من ق�ل املواطنني واملقاوالت وحتفزي 

والس�ب الس�ید الوز�ر، �س��رات يف الطاقة البدی� والن�ا�ة الطاق�ة، 
ؤال، هو بغینا نفهمو، الس�ید الوز�ر، وبغینا وضوح وراء طرح هاذ الس

ٔ�كرث، فهاذ القا�ة الس�ید الوز�ر، هاذي وا�د ثالثة د�ل أ�سابیع، كنتو 
لكها معف�ة من  الضخ رصح�و يف اجلواب د�لمك ووحضتو ب�ٔن م�ظومة

)TVA ( یعين مايش �ري البوم�ات، م�ظومة الضخ �اكملها معف�ة من
)TVA (0 %ص يف ا�يل �ادي ختل)TVA.(  

ؤ�كدمت ٔ�ن بعد املفاوضات مع وزارة املالیة ٔ�نه توصلتو لهاذ احلل، وب�ٔن 
عند� امحلد � دا� مصانع كتصنع أ�لواح الشمس�یة، وهاذ املنظومة لكها 

  .%2.5ٕاىل د�لت من اخلارج �ادي ختلص 
لكن، الس�ید الوز�ر، من هنار قلت هاذ الهرضة، والرشاكت �ميش�یو 

�یتفا��ٔو ٕ�دارة  بذاك �ش یعرشو هاذ أ�لواح الشمس�یة، و ٕالدارة امجلار 
 (les droits de douanes)د�ل  %2.5امجلارك كتطلب مهنم ٔ�داء 

  ).TVA(د�ل %20و
وهاذ املوضوع رصا�ة، الس�ید الوز�ر، �الق وا�د الش�ن�ٓن ما بني هاذ 

، الرشاكت وما بني الفالح، الفالح د� مفهم والو، والرشاكت مفهمني والو
�یعفي هاذ  (circulaire)وٕادارة امجلارك تنفي ب�ٔهنا ما عندها حىت يش 

 وبغینا توضیح ٔ�كرث الس�ید الوز�ر) TVA(أ�لواح الشمس�یة من 
  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

  :والتمنیة املس�تدامة وز�ر الطاقة واملعادن ر�حالس�ید عز�ز 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

هو السؤال اكن عندي يف �ة ٔ�خرى، ولكن ما دام، بعدا جناوب �ىل 
  .السؤال

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الس�ید املس�شار ٔ�رجوك، الس�ید املس�شار ٔ�رجوك

  :واملعادن والتمنیة املس�تدامة الطاقةالس�ید وز�ر 
و�س��رات و�شجیع املواطنني السؤال حول الطاقات املت�ددة 

  . و�شجیع املقاوالت، السؤال واحض
بغیيت نعاود نقراه �لیك نقراه �، السؤال و�� ٔ�� ٔ��دیت اجلواب، 

  .ما اك�ن �س، ذاك اليش اكمل �ادي نتفا�لو معه
ٔ�وال، نبغي نؤكد �لس�یدات والسادة املس�شار�ن، ٔ�نه امحلد � ا�ٓن 

عیة ثالثة داملراس�مي ا�ٓن رامه عند أ�مانة العامة �س�تمكل املنظومة ال�رشی 

�لحكومة، كنعدلو وا�د القانون املرتبط �س��ر القطاع اخلاص، ؤ�� �ادي 
نعطي بعض أ�رقام، ٕا�ادة التنظمي د�ل املؤسسات ا�يل مرتبطة �لطاقات 
املت�ددة، رشاكت �س��رات الطاق�ة، ٔ�ن �س��رات مشات عند 

)MASEN(،  هذه الرشكة حتولت ا�ٓن ٕاىل رشكة معوم�ة ملوا�بة الن�ا�ة
 .الطاق�ة، وهذا القرار ٔ��ذیناه يف ا�لس إالداري

�ٕالضافة ٕاىل املشاریع الكربى ؤ��ید كتابعوها، الیوم اخلواص، اخلواص 
اس�مثروا يف البالد د�لنا �ش ٔ�نتجو الكهر�ء �لخواص �لمصانع اس�مثرو ما 

ملیار د�ل ا�رمه يف ٔ�فق  �32ل ا�رمه وغنوصلو ل ملیار د 14یقارب 
م�اكوات هاذ اليش يف اجلانب  400ٕان شاء هللا، وغنف�حو ا�ٓن  2022

  .ٔ�لرحيي ويف اجلانب الشميس
التحفزيات الرضی��ة، كتعرفو الس�یارات الكهر�ئیة ٔ�ختذ هذا القرار م�ذ 

�ارج  %2.5 أ�لواح الشمس�یة �لصفاحئ الكهر�ئیة، ما یتعلقزمن يف 
يف ما یتعلق �مجلارك، املنظومة د�ل الضخ هذا ا�يل مت  %0ٔ�ورو�، 

االتفاق �لیه، ولكن من ا�يل قليت يل هاذ القضیة �ادي نت�ٔكدو مهنا ٕان شاء 
  .هللا ونعطیمك التفاصیل اح�ا ووزارة املالیة

ا�يل " طاقة �رو"ٕاطالق �ر�مج التكو�ن د�ل مجیع املقاوالت مسیهنا 
غل يف القطاع الفال� والسكىن واخلدمات، تطو�ر التكو�ن يف ك�ش�ت

طن�ة، و�دة، : اجلامعات ومدارس املهندسني وٕا�داث ثالثة د�ل املعاهد
ملیون  800ملیار د�ل الس�ن�مي،  80ورزازات، تطو�ر البحث العلمي 

، �شجیع التصنیع الیوم عند� مخسة د�ل )MASEN(درمه يف بنكر�ر مع 
ع أ�لواح الرحيیة وأ�لواح الشمس�یة، موز�ة طن�ة، الرشاكت تصن

  .الق�یطرة، متارة، احلس�مية
ملیار �ش  22مث ا�ٓن طلق�ا مرشوع �ل�س�بة ��و� وإالدارات �یبلغ 

نبداو �ٕالدارات يه أ�وىل تلزتم هباذ الن�ا�ة الطاق�ة والطاقات املت�ددة مع 
ة �ىل مس�توى ا�و�، ٕاطالق املرشوع الك�ري د�ل الس�یارات الكهر�ئی

  .هذا ٕاجامال
الیوم �ىل مس�توى الفال�ة، كام قلت لمك مع وزارة املالیة، نعاودو 
ن�ٔكدو هاذ املوضوع لمك وٕان شاء هللا �ادي منش�یو يف املزید من التحفزي 

  .�2019ل�س�بة �لفالح واملواطن، وهناك تفاصیل �الل س�نة 

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

  .اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�بلمك 

  :عبد �اله املهاجري الس�یداملس�شار 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ التوضی�ات، ولكن الس�ید الوز�ر ٔ�ن� 
كنقولو م�ظومة الضخ، امجلیع �یعرف ب�ٔن املض�ات، هاذ البوم�ات د�ل 

) TVA(ني من املاء ا�يل م�و�ني لٕالنتاج الفال� الس�ید الوز�ر راه معف�
من س�نني هاذي، مايش يش �ا�ة �دیدة، یعين ٔ�ش�نو �س�تفادة د�ل 
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هاذ الفالح، الفالح د� ا�يل هاذ الفاتورة الطاق�ة يه ا�يل ما �یقدرش �لهيا 
مازال، ما بقاش �یقدر �لهيا، الفاتورات د�ل الكهر�ء ميل تتجیه يف ا�ٓخر 

ا�ٓخر د�ل الشهر، راه هاذ د�ل الشهر، مول البوطة ميل �یوقف �لیه يف 
اليش ا�يل وال الفالح ما بقاش �یتحملو، واكن الفالح طامع يف هذه أ�لواح 

  . (TVA)الشمس�یة ٔ�هنا حتید �لهيا 
ولكن ها يه، الس�ید الوز�ر، هذه وثیقة تث�ت ال�م د�يل، هنا 

�ىل أ�لواح الشمس�یة، یعين ٔ�ش�نو  (TVA)ینا�ر  9الرشكة تؤدي هنار 
البوم�ات، البوم�ات راه معف�ني  ا�مع هذا ا�يل تعطى، ٕاذا اكن �ريهو هذا 

د� بغینا �ري نفهمو، د� اك�ن ٕاشاكل عند هاذ  (TVA)ٔ�صال من 
املؤسسات، د� حىت املؤسسات واقفني، الفالح واملؤسسات واقفني، ما 

  . اكینة وال ما اكیناش  (TVA)�ارف��ش واش 
�ش حىت هاذ الناس خيرجو من  یعين، الس�ید الوز�ر، بغینا یفهمو
  . هذه ا�وامة فاش اكینة الس�ید الوز�ر

  .وشكرا

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

لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف ٕاطار الوقت املتبقى، 
  .تفضل

  :واملعادن والتمنیة املس�تدامة الطاقةالس�ید وز�ر 
 �ل�س�بة �لفالح اك�ن ما �سمى �لتعریفة نبغي نؤكد، قلهتا سابقا، ٔ�وال

اخلرضاء، �ملناس�بة اح�ا راه �ادي �راجعوها، ٔ�ن وقع وا�د التحول �ىل 
 .مس�توى التعریفة اخلرضاء

، هاذ اليش كن�ٔكدو لمك، ولكن ٕاذا اكن %�0نیا، املنظومة د�ل الضخ 
  .هناك ٕاشاكل جنلسو مع وزارة املالیة ونعاودو نضبطو هاذ املشالك

املس�ٔ� الثانیة، هو ٔ�نه الیوم أ�لواح الشمس�یة �ادي یت�ال، اح�ا 
هذاك اليش �ادي نضبطوه ٔ�نه اح�ا اتفق�ا �ىل م�ظومة خض م�اكم� �كون 

  . (TVA)معف�ة من 
ٕاذا اكن يش ٕاشاكل اح�ا ووزارة املالیة نعاود �راجعوه ٕان شاء هللا 

  .و�رجعو عندمك

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . ز�رشكرا الس�ید الو 

السؤال الثاين موضو�ه، �ائدات الرثوة املعدنیة وت�ٔثريها �ىل الناجت 
ا�ا�يل اخلام، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة 

 .ا�ميقراطیة �لشغل، الس�یدة املس�شارة تفضيل

  :ر�اء الكساب الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة،

یعترب املغرب من بني الب�ان اليت تتوفر �ىل �روات معدنیة هامة، �ا 
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن �ائدات هذه الرثوات وت�ٔثريها �ىل الناجت 

  ا�ا�يل اخلام؟ 
  .وشكرا

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

 .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :قة واملعادن والتمنیة املس�تدامةالس�ید وز�ر الطا
ملیار د�ل  56طیب، السؤال واحض، رمق املعامالت يف القطاع املعدين 

�اصة �لفوسفاط، التصد�ر دامئا ت��لكمو حسب السؤال  48ا�رمه، 
  . د�لمك، ٔ�ما اك�ن تفاصیل ٔ�خرى

ملیار د�ل ا�رمه، ٔ�ي  48ف� یتعلق �لتصد�ر كنصدرو ما یقارب من 
ن الصادرات د�ل املغرب ٕاىل اخلارج اك�ن تفاصیل ٔ�خرى، ٔ�� م 20%

  . �اوبت �ىل ا��ل الوطين هذه يه التفاصیل �ٔ�رقام

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

لمك اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 
 .�لشغل، يف ٕاطار التعق�ب، تفضل الس�ید املس�شار

  :م�ارك الصادي الس�یدار املس�ش
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب املق�ضب د�لمك

يف الواقع ٔ��ر� هذا السؤال، ٔ�نه هذه يه املؤسسة ا�يل ميكن نثريو فهيا 
  . هاذ أ�س�ئ� عوض بالیص �ٓخر�ن

الیوم، الرثوات املعدنیة املغربیة اللك یعمل، ال املغاربة وال أ��انب، 
ٔ�ر�ع د�ح�یاطي ث الململكة املغربیة تتوفر �ىل ثب وایعلمون ٔ�ن املغر 

  . العاملي من الفوسفاط
وميكن لنا، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه يف الس�نوات القلی� املق�� نتحمكو يف 
أ�من الغذايئ العاملي، و�ميكن لنا منیو بالد� من املراتب املت�ٔخرة يف التمنیة 

لنا هذا �م د�ل اخلرباء ال�رشیة ٕاىل مراتب م�قدمة، هذا مايش �م د�
  .يف ا�ال

الیوم، ٔ�وال بغینا من �الل هاذ السؤال نعرفو اخلریطة د�ل التوزیع 
د�ل الرثوات املعدنیة، مث بغینا نعرفو مك ن��ج من هذه الرثوات املعدنیة؟ 
حشال حشال تی��ج املغرب من الفوسفاط، من ا�هب، من الن�اس، وقس 

  . �ىل ذ�
عرفو الس�ب احلق�قي، �الش الیوم بالد� ما ك�شوفوش �نیا بغینا ن
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ا�ٓ�ر إالجيايب د�ل هاذ الرثوات املعدنیة �ىل املغاربة اكملني و�ىل املغاربة 
  ا�يل �ا�شني يف ذیك املناطق؟

الیوم كنالحظو �ىل ٔ�نه اك�ن الت�ٔثري السليب د�ل �س�تغالل د�ل 
  . بالدمه غنیة هبذه الرثوات الرثوات املعدنیة �ىل املواطنني ا�يل عندمه

الیوم مجیع املناطق ٔ�ش�نو تتا�ذ من هذه الرثوات املعدنیة، كتا�ذ 
أ�مراض املزم�ة، كتا�ذ تدمري املنظومة البی��ة، كتا�ذ تلویث الفرشة 

  . املائیة، كتا�ذ البطا�، كتا�ذ ٔ�ش�یاء سلبیة
اكن هاذ ا�ال، الس�ید الوز�ر، اكن ممكن �لحكومة ٔ�ن �ش�تغل ف�ه و 

ممكن ٔ�ن تدر �ىل خزینة ا�و� ٔ�موال طائ�، لكن احلق�قة ما عرف�اش 
ٔ�ش�نو هو الس�ب احلق�قي ا�يل �ال احلكومة ما جتهتدش يف تدبري وعقلنة 

  .هاذ القطاع
ٔ�نه كنعتقد �روات هائ� ال �س�تغل، إالماكنیات د�ل بالد� ال 
اجلیولوج�ة، هاذ اليش تیقولوه الباح�ني وا�تصني يف ا�ال ٔ�نه اك�ن �روات 

ما �یناش إالماكنیات ٔ�نه  (l’exploitation) هائ�، ٔ�وال ما اكیناش
 �س�تخرجو هاذ املعادن، مث �س�تخراج د�ل املعادن ما عندو حىت يش

  . ٔ��ر ال �ىل ا��ل د�ل البالد وال �ىل ا��ل د�ل املوارد ال�رشیة
�جهتاد مع اكمل أ�سف، كنا كنمتناو احلكومة جتهتد ٔ�نه �مني اخلزینة 
د�ل ا�و� ولكن �یبان وهذا مايش �يم ٔ�یضا، هو �م د�ل الس�ید 

ربملانیني د�لو، رئ�س احلكومة السابق ا�يل قال لمك خماطبا الوزراء د�لو وال
وقال لمك ج�تو �لحكومة، كنمتناو ٔ�نه منیو املوارد د�ل البالد ولكن منیتو 
املوارد د�ل السادة الوزراء والربملانیني، ؤ�ذ�رمك �لوضع �ج�عي د�لمك 
�یفاش ج�تو و�یفاش حس��و أ�وضاع د�لمك، وبغینامك مع حتسني أ�وضاع 

ذا هو ا�يل ٔ�سايس هو ٔ�نه بالد� �اصنا د�لمك حتس�نو وضعیة البالد، ه
  .حنس�نو وضعیهتا

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضل

  :واملعادن والتمنیة املس�تدامة الطاقةالس�ید وز�ر 
  .ٔ�� ٔ�بدٔ� من ح�ث ا�هتیت اليس الصادي

  .هللا �ريض �لیك.. زراء د�ولنأ�� ٔ�دعوك جتي �شوف هاذ الو 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الس�ید الوز�ر، ٔ�رجوك

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
ٔ�نت أ�ول تتعرف �یف كنت و�یف �يق، و�� قول احلق�قة 
�لمغاربة، ال ما نقولهاش، �اصك تقولها ؤ�نت �ارف �یف اكنوا الوزراء د�ل 

  .احلكومة

  :اجللسةرئ�س الس�ید 
ما قاطعك ٔ��د الس�ید املس�شار، ٔ�رجوك، ال، ا�رتاما �لس�ید الوز�ر 

  .هللا �كرث �ريك، تفضل الس�ید الوز�ر

  :واملعادن والتمنیة املس�تدامة الطاقةالس�ید وز�ر 
كنت�دى يش وا�د جيیب يش وز�ر اس�تغىن �ىل حساب مصاحل 

مرحفني راه اكنوا  د�ل الشعب يف احلكومة السابقة واحلالیة، ا�يل اكنوا
مرحفني ق�ل ما �كونوا وزراء، ٔ�ما ٕاىل كنت كتقصد� اح�ا، كنت�دى �سول 

  ٔ�ش�نو عند� ؤ�ش�نو عند ا�ٓخر�ن؟ 
وراك �ارف، حشومة تقول هاذ اليش، �ارف فني ت�سكن و�ارف 

  .فني ت�سك�و الوزراء د�لنا، و�یفاش مل یتغريو
ذ املؤسسة �ش و�� هاذ اليش ما عندو �القة وما �س�تغلوش ها

نقولو �م �ري حصیح، وما غیبار�ش ريب ليش وا�د بغى �س�تغىن �ىل 
حساب الشعب، واح�ا كنعرفو التارخي ال ا�ٓن وال مس�تق�ال، ٕاال ال مشر 

  .�ىل ذراعو، و�متىن يش بعضني ا�يل �یتلكمو �شمرو �ىل ذراعهم
ة يف جمال املعادن، ٔ�ول �ا�ة در�ه ؤ��ذینا قرار �حكومة اخلریط

اجلیولوج�ة رهن ٕاشارة الرٔ�ي العام، �ش یعرفو الرثوات ا�يل عند بالد� 
ودر� نظام يف املعلومات اجلیولوج�ة ووقعنا مع اجلهات �ش ند�رو اخلریطة 

  .اجلیولوج�ة �ش املغاربة یعرفو ٔ�ش�نو عندمه
�نیا، ٔ�� كنت�ٔسف، ج�ت �لم�لس و�لجنة احملرتمة �او بضعة 

فاصیل �ٔ�رقام د�ل اخلرائط د�ل املعادن فني مس�شار�ن، ٔ�عطیت الت
موجودة يف املغرب مبا فهيا اخلریطة د�ل الفوسفاط ا�يل كنتلكمو �لهيا، 

ملیار د�ل ا�رمه، مايش  48والیوم كزنید الفوسفاط �ید�ل �لبالد د�لنا 
  . ما �ید�لش، وكنصدرو ٔ��لب��ه �ل�ارج

ملیار د�ل ا�رمه  200ر ك�س�مث 2027و 2008والبالد د�لنا ما بني 
�ش �شجعو الفال�ة  (l’engrais, les fertilisants)يف الفوسفاط ويف 

يف العامل مبا فهيا ٕافریق�ا، ومش��ا ك�س�مثرو امحلد � مع دول ٕافریق�ة كربى 
  .�ش یبقى املوقع يف املغرب حمرتم ورٔ�س املغاربة مرفوع

ا�يل م�فق معك ف�ه هو  ٔ�لف د�ل املواطنني، لكن 41ك�شغل املعادن 
ٔ�ن هاذ اليش �اصو �كون أ��ر �ىل املس�توى احمليل، طبعا، ا�ٓن القانون 
اجلدید ا�يل كنو�دو نبدلو املنظومة ا�يل فهيا ما �سمى �لتمنیة احمللیة 

بدل  (les redevances) انطالقا من املعادن، وراه ك�ش�تغلو نبدلو حىت 
ات وشویة �لجام�ات وند�رو التمنیة ما متيش فقط �لجهات متيش شویة �لجه

  .احمللیة و�كرثو من ال�شغیل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر، ؤ�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة
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السؤال املوايل مو�ه لقطاع الشؤون العامة واحلاكمة، وموضو�ه ارتفاع 
��وىل إال�ابة عنه أ�سعار �س�ب لوبیات املضاربة و�ح�اكر ببالد�، وس 

�لنیابة الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين، اللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق إالحتاد املغريب �لشغل، تفضيل الس�ید 

  .املس�شارة

  :وفاء القايض الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

زتمون اختاذها محلایة القدرة الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت تع
  الرشائیة �لمواطنني؟

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

 اخللفي الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف مصطفىالس�ید 
  :ي �مس احلكومة�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمس

  . ٔ�وال، ٔ�شكر الس�یدة املس�شارة �ىل طرح هذا السؤال
رمغ ٔ�نه يف أ�صل اكن حول قضیة املضاربة ولوبیات �ح�اكر، ٔ�نه 
فعال ٔ��د أ�س�باب ا�يل كتضعف القدرة الرشائیة وكمتس هبا، هو املشلك 

قة د�ل املضاربة يف أ�سعار، ؤ�� خشصیا وقفت �ىل �ا� يف ز�رة ملنط
قرویة يف ج�ال أ�طلس، ٔ�نه �ی��جو التفاح بدرمه و�ی��اع هنا يف الر�ط 

درامه، ؤ�ن الوسطاء ا�يل �یوفرو الب��ات التحتیة د�ل ا�لو��س��ك  10ب 
ٔ�و النقل و�یخزنوه، �یضاعفو أ�ر�ح د�هلم، وهذاك الشخص، الفالح ا�يل 

  .أ��ري �یت�ٔ�ر سلبا �ی��ج و�یبذل جمهود، الرحب د�لو ضعیف واملس�هت� يف
  :إالجراءات ا�يل اكنت يف هاذ ا�ال

ٔ�وال، اكینة جلنة وزاریة فهيا �دد من القطا�ات احلكوم�ة وا�يل 
ك�ش�تغل، ونعطي م�ال إالحصائیات د�ل نومفرب، ٔ�ن اجمتعت �ٓخر اج�ع 
د�لها اكن يف هنایة دج�رب، وعندها اج�ع ا�يل �ادي یتقرر قریبا، جحزت 

معلیة مراق�ة يف النقط د�ل املراق�ة ا�يل  752ٔ�لف و 10ودارت طن  23
  .كتمت

واك�ن شق فعال الغذايئ ا�يل �یحتل وا�د ا�ر�ة �برية، حبیث ٔ�نه اك�ن 
ٔ�لف �یلو �ىل الفالح يف  5معلیات د�ل احلجز �برية تقریبا، م�ال حوايل 

ى أ�ول هذا املس�تو .. لرت، و�ريها من 1000احللیب واملش�تقات ٔ�زید من 
  .د�ل نوا�و املضاربة

املس�توى الثاين وهو التطبیق الصارم �لمق�ضیات املرتبطة �حلریة د�ل 
أ�سعار واملنافسة، امحلد � د� ا�ٓن تعني جملس املنافسة، بدا العمل 
د�لو، واحلكومة راه دارت ٔ�ول خطوة كتعلق �ملشلكة د�ل احملروقات، 

  .د�ل املنافسة ؤ��الت هاذ امللف �ىل ا�لس

اخلطوة الثالثة وا�يل يه ٔ�یضا ٔ�ساس�یة يف هاذ ا�ال، يه العمل �ىل 
تعز�ز القدرة الرشائیة بتعز�ز م�ظومة ا�مع �ج�عي، أ�رامل د� ا�ٓن 

املنح اجلامعیة، " ت�سري"ٔ�لف ٔ�رم�، التوس�یع د�ل �ر�مج  90حوايل 
ملعوزات مضن املس�تف�دات من ٕاضافة م��ة التكو�ن املهين، ٕادراج أ��ات ا

صندوق التاكفل العائيل، ٔ�یضا ٕاجراءات د�ل احلد أ�دىن لٔ�جر يف 
، ولكن �ري 2014يف  %10القطاع اخلاص، راه وصلنا لعرشة، وزد� 

اكيف ٔ�نه البد من تعز�ز القدرة الرشائیة وإالجناح داملسار د�ل احلوار 
  .�ج�عي، ٔ�نه ك�شلك مد�ل يف ذ�

  .وشكرا

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

  .اللكمة � الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :وفاء القايض الس�یدةاملس�شارة 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

  .شكرا �ىل ما تفضلمت بقو�، ٕاال ٔ�نه یبقى مع أ�سف بعیدا عن الواقع
 فالقدرة الرشائیة �لمواطنني يف تدهور یويم، ؤ�س�باب ذ� ل�ست

حمط اه�م وزار�مك �لشلك املطلوب يف غیاب ٕاسرتاتیجیة واحضة �ري 
  .م�اس�باتیة حتمي املس�هت� وحتفظ �رام�ه

ري املق�نة وغیاب ��ت وتعدد الوسطاء والتنافس�یة فاالح�اكر واملضار
املراق�ة وجتمید أ�جور وتفامق البطا� وتدين اخلدمات �ج�عیة من تعلمي 

دا�رة الفقر والتفاو�ت ا�الیة، وغیاب حوار �اد وحصة وسكن، وا�ساع 
مع نقاب��ا إالحتاد املغريب �لشغل، اليت تنادي �رفع أ�جور واع�د السالمل 
املتحركة، لك هذا حيول دون تطو�ر إالماكن ال�رشي ویقف �ائق يف 

  .س��ل یعين حتق�ق التمنیة امل�شودة
  الس�ید الوز�ر،

تعلق أ�مر �لطبقة العام� ٔ�و معوم ٕان ف�ات الشعب املغريب سواء 
ة اليت امل�ٔجور�ن ٔ�و العامل الزراعیني ٔ�و صغار الفال�ني ٔ�و الطبقات الشعبی

سعار املواد أ�ساس�یة وتعاين من ضعف �ٔ ال د�ل لها، �ك�وي بلهیب 
 %78امحلایة �ج�عیة، وهاذ اليش مايش �ري هرضتنا اح�ا النقابة، 

  . �ة �لتخطیط �شهدون بغالء املع�شة��رتاف من املندوبیة السام 
رات اليت فإالجراءات اليت تقوم هبا حكوم�مك، الس�ید الوز�ر، ومن القرا

نظام املقاصة، التقا�د، العمل �لعقدة، الز�دة يف اختذمتوها سواء تفك�ك 
الرضائب �ىل املنتو�ات، �اصة الرضیبة �ىل �س�هتالك، �ق�طا�ات 

راء رفع معدل ا�منو �ىل حساب ج�وب من ٔ�جور املرضبني، سعیا و 
املواطنني، �ر�یهنم جلشع لوبیات املنتو�ات الغذائیة أ�ساس�یة ولوبیات 

م�ذ حتر�رها، وتقلبات السوق  %9العقار واحملروقات ا�يل ارتفعت ٔ�كرث من 
  . يف غیاب ال�سق�ف
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حفىت الطبقة املتوسطة ٔ�و الوسطى واليت اكنت ٕاىل عهد قریب قطب 
غرقت ��یون ود�لت يف م�اهات م�طلبات احلیاة الیوم�ة، �ق�صاد �ٔ 

وهو ما یفرس �ح��ا�ات اليت عرفهتا وتعرفها العدید من املناطق املغربیة، 
وكذ� إالرضا�ت اليت تقوم هبا الك�ري من القطا�ات العموم�ة والقطاع 

  .اخلاص
ٕان �ر�مج حكوم�مك، الس�ید الوز�ر، �ل�د من الفقر، مل خيرج عن 
النطاق إالحساين لف�ة حمدودة من الشعب املغريب، واليت تعرف �زاید 
مضطردا، رس�ان ما فشل وس�یفشل يف غیاب مقاربة مؤسسة م�نیة �ىل 
معطیات واقعیة وموضوعیة جتسد لس�یاسة ارتقائیة وحلكومة م�سجمة 
�رشك لك الهیئات وا�الس املعنیة، �لام ب�ٔن ا�لس أ��ىل لالس�هتالك مل 

  .بعدیؤسس 
الس�ید الوز�ر، فعال لقد ضق�ا در�ا بتقار�ر ومؤرشات وتصنیفات 
املؤسسات ا�ولیة، و�ىل احلكومة العمل ٕ�رادة س�یاس�یة ٕالخراج بالد� من 

  .هذا الوضع، س�� ٔ�ن لمك ما یتوفر �لیه من دس�تور �دید وٕارادة ملك�ة
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضل الس�ید الوز�رلمك اللكمة 

�لعالقات مع الربملان  �ى رئ�س احلكومة امللكف املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

ٔ�وال، إالنتقادات مرشو�ة، �ري هو اح�ا راه عند� ٕاجراءات �ىل 
د�ل  %30زب وقف�ا اس�ت�الص أ�رض، �ش ما یزتادش ا�مثن د�ل اخل

الرمس د�ل �س�ترياد وٕاال اكن اخلزب �ادي یزتاد يف السوق املغربیة، ملدة 
  .ٔ�ربعة ٔ�شهر ما �س�ت�لصوش هاذیك الرضیبة

�نیا، زد� مخسة دامللیار د�ل ا�رمه يف صندوق املقاصة ا�يل هرضت 
درامه،  8 �یلو ما �زادش فهيا �12ىل التفك�ك، �الش؟ �ش البوطة د�ل 

درمه، �الش؟ وهاذي ٔ�ساس�یات س�بعة  56درمه، ا�ٓن  48ا�مع د�لها 
  .مالیني أ�رس املغربیة

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

السؤال املوايل مو�ه لقطاع العالقات مع الربملان وموضو�ه قانون 
� الترصحي �ملمتلاكت، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا

  .والتمنیة لطرح السؤال، اليس عبد الصمد تفضل

  :عبد الصمد مرميي الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

من ا�س�تور �ىل ٕاج�اریة الترصحي  158نصت ٔ�حاكم الفصل 
لك خشص اكن م�تخبا ٔ�و معینا �ىل ٔ�ن  �ملمتلاكت وأ�صول اليت يف ح�ازة

یقدم هذا الترصحي وفق املق�ضیات احملددة يف القانون، حلد ا�ٓن مل تصدر 
  .احلكومة قانون �دید يف هذا اخلضم

��، �سائلمك عن إالجراءات اليت تعزتمون الق�ام هبا لتدارك هذا 
  الت�ٔ�ري ٕ�صدار قانون الترصحي �ملمتلاكت؟

  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

�لعالقات مع الربملان  �ى رئ�س احلكومة امللكف املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

ٔ�وال، املغرب �یتوفر �ىل م�ظومة قانونیة �هتم الترصحي �ملمتلاكت، ما 
�وش فراغ قانوين، بقدر ما كنوا�و ٕاشاكلیة تطو�ر املنظومة القانونیة كنوا

احلالیة، یعين ما اكی�ش فراغ، ولكن �اصها تطور يف ظل التحوالت ا�يل 
  . وقعت �ىل مس�تو�ت �دة

هاذ املنظومة القانونیة اك�ن القانون التنظميي د�ل معل احلكومة وت�ٔلیف 
مر، ل�س القانون التنظميي، الظهري �اد �ینظم هاذ ا�ٔ  ظهريا�واو�ن، اك�ن 

  . من بعد �ا القانون التنظميي
�هيم هاذ  2008ا�يل صدر يف  54.06اك�ن ٔ�یضا ما یتعلق �لقانون 

، 184ا�ال، وهيم ف�ات من املوظفني وأ�عوان العموم�ني، ٔ�یضا املادتني 
لفرع السابع من مدونة احملامك املالیة، ٔ�یضا الك�اب الرابع، ا 4والفصل  185

  . من مجمو�ة القانون اجلنايئ
مث ٔ�یضا هناك مراس�مي تطبیق�ة وقوانني ا�يل �ات من بعد م�ال القانون 

، القانون التنظميي 2016التنظميي اخلاص �لنظام أ�سايس �لقضاة د�ل 
، القانون التنظميي داحملمكة ا�س�توریة، جملس �2011لس النواب 

الرتابیة، والقانون التنظميي  اتنظميیة الثالث �لجام�ني الت املس�شار�ن، القوان
  . التصال السمعي البرصيلد�ل ٕا�ادة تنظمي الهیئة العلیا 

ٕاذن اكینة م�ظومة قانونیة، والهیئة العلیا وا�لس أ��ىل �لحسا�ت 
  . ك�رشف �ىل هاذ أ�مر

الت�د�ت فعال، وزارة العدل م�ذ س�نوات اكنت ٔ��لنت ب�ٔنه اكینة 
 بعض إالشاكلیات القانونیة يف الت��ع دامل�ٓالت د�ل الترصحي عند�

�ملمتلاكت، �اصة املالءمة د�لها مع املق�ضیات ا�س�توریة اجلدیدة د�ل 
، هذا هو الورش ا�يل مطروح واكینة تعدیالت ا�يل مطرو�ة من 2011

  . ٔ��ل، كام قلت، تطو�ر هاذ املق�ضیات
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  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :اجللسةرئ�س الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :عبد الصمد مرميي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید الوز�ر

يف احلق�قة م�فقني �ىل ٔ�نه هناك م�ظومة �لترصحي إالج�اري �ملمتلاكت 
  . و�ة من املنارشفهيا مجمو�ة من القوانني، فهيا مرسوم وفهيا مجم

، الیوم 1996لكن هذه املنظومة يه مرتبطة ��س�تور املراجع لس�نة 
حتدثت �ىل  158، ؤ�حاكم الفصل 2011حنن ٔ�مام دس�تور �دید س�نة 

مجمو�ة من املبادئ اليت حتدد الك�ف�ة اليت هبا یمت الترصحي �ملمتلاكت 
  . �ل�س�بة �لمنتخبني و�ل�س�بة �لمعینني

ن ا�الس ا�س�توریة و�س�شاریة اليت ٔ��دثت وهناك مجمو�ة م
ومق�ضیات القوانني املنظمة لهذه  2011مبوجب ٔ�حاكم دس�تور س�نة 

، وحتدثت 158املؤسسات �س�شاریة وا�س�توریة ٔ��الت �ىل الفصل 
، ٔ�ح�� �158ىل ٔ�ن الترصحي جيب ٔ�ن �كون بقانون طبقا ٔ�حاكم الفصل 

التنظميي �لمحمكة ا�س�توریة، جملس الس�ید الوز�ر �ىل مق�ضیات القانون 
  . املنافسة، الهیئة الوطنیة �لوقایة من الرشوة وحمار�هتا، والزناهة

�� ف�ٔمهیة هذا النص تت�ىل يف هاذ أ�مر وتت�ىل كذ� يف أ�مر 
  .58الثاين املتعلق بتحیني مق�ضیات هذه القوانني وربطها ب�ٔحاكم الفصل 

د ٔ�ن ٔ�مهیة هذا القانون تت�ىل يف يف املس�توى الثاين، البد ٔ�ن نؤك
اعتباره ٕاسهاما يف مصداق�ة املؤسسات إالداریة واملنتخبة ٔ�مام معوم 

  .املواطنني، وتت�ىل ٔ�یضا يف ٕاسهامه يف ختلیق احلیاة العامة
والبد ٔ�ن تضم مق�ضیات هاذ القانون اجلدید ا�ي س�یقوم بتحیني 

لزجر ا�الفات املرتبطة املق�ضیات املوجودة يف هذه املنظومة �ىل �ٓلیات 
�ٕال�راء �ري املرشوع املوجودة ٔ�و اليت تدرك بعد ا�هتاء والیة املنتخب ٔ�و 
املعني، ٔ�ن ذ� س�یعطي جرٔ�ة �مة يف مصداق�ة تويل املناصب إالداریة 
واملناصب املنتخبة، ٔ�مام تلوت املناخ الس�یايس ٔ�ساسا يف بالد� الیوم مع 

عض املسؤولني الس�یاس�یني يف بعض بعض الترصحيات الالمسؤو� لب
أ�حزاب �ري الوطنیة اليت ٔ�صبحوا یطلقون بعض الترصحيات �ىل عواههنم 

  .واليت ٔ�صبحت متس مبصداق�ة ومتس �ملناخ الس�یايس وم�اخ احلیاة العامة
و�� هذا القانون س�یكون ٕاضافة وقمية �مة �ل�س�بة �لحكومة ٕاذا ما 

  . اكم ا�س�توریةٔ�قدمت �ىل حتی��ه ارتباطا �ٔ�ح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ� الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضل

�لعالقات مع الربملان  �ى رئ�س احلكومة امللكف املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

، بعض املق�ضیات راه مت تزنیلها يف نظام القانون التنظميي د�ل ٔ�وال
  .القضاة راه مت ٕاعامل ذ�، هذا وا�ي تفضلمت به

يف الشق املرتبط ببايق الف�ات، وزارة العدل طرحت الفكرة القامئة �ىل 
ٔ�نه ما ميك�ش ف�ة ا�يل هام القضاة خنضعو الترصحيات �ملمتلاكت املقدمة من 

ت��ع، وعند حصول ٔ�ي تغیري تقع ٕاعامل املسطرة د�ل احملاس�بة طرفهم ٕاىل ال 
  .ٔ�و املساء�، وال یمت نفس أ�مر �ىل �يق الف�ات من املوظفني

ولهذا الس�ب �اء التعدیل د�ل القانون اجلنايئ ا�يل بلغ مر�� م�قدمة 
من نقاشه يف جلنة العدل وال�رشیع مب�لس النواب يف ٔ�فق ٔ�نه یتقدم هنا يف 

  .لسا�
ولهذا الس�ب قلت، حنن نعمل �ىل تطو�ر هاذ املنظومة اكینة 
مق�ضیات راه تعاجلت يف القوانني التنظميیة �لجام�ات الرتابیة، احلد من 

  .تضارب املصاحل و�ريها من إالشاكلیات ا�يل تتدار
  .وشكرا

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

ا�ا�يل، ٔ��لن عن رفع اجللسة  من النظام 112وطبقا ملق�ضیات املادة 
  .دقائق 10من ٔ��ل ٔ�داء صالة العرص ملدة 

 .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

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

  .�س�ت�ٔنف �دول ٔ�عامل هذه اجللسة
لتمنیة املس�تدامة، وموضو�ه �س�تعامل والسؤال مو�ه لقطاع ا

العشوايئ لٔ�مسدة واملبیدات، وبطبیعة احلال س��وىل إال�ابة عنه �لنیابة 
عنه الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل 

  .شارالس�ید املس� 

  :ٕا�راهمي اشك�يلاملس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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الس�ید الوز�ر احملرتم، ميثل �س�تعامل العشوايئ لٔ�مسدة واملبیدات 
دام و�اصة املبیدات املهربة ٔ��د املامرسات املثرية �لقلق، ٕاذ یؤدي اس�ت�

هذه املواد ٕاىل تلوت املیاه اجلوف�ة وهو ما قد جيعل م�اه بعض الفرشاة 
  .املائیة �ري صاحلة �لرشب

من ٔ��ل ذ� �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، حول إالجراءات املعمتدة 
  ملراق�ة اس�تعامل هاذ املواد يف القطاع الفال�؟ 

  .وشكرا

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

  .للكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالا

�لعالقات مع الربملان  الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

ٔ�وال، ا�ال د�ل اس�تعامل أ�مسدة واملبیدات واملراق�ة املرتبطة بذ� 
  . هو هيم �شلك ٔ�سايس وزارة الفال�ة

الوزارة امللكفة �لتمنیة املس�تدامة عندها وا�د ا�ور، ویتعلق �شلك 
ٔ�سايس برب�مج وطين �لت�لص من خمزو�ت املبیدات املنهتیة الصالح�ة، 

عندما �س�تعمل تت�ٔدي لهاذ الكوارث ا�يل حتدثت �لهيا، وا�يل يه فعال 
یات د�ل شاكل إالرضار �ملیاه اجلوف�ة و�لق ٕاشاكلیات �برية، فضال �ىل االٕ 

�ري اخلاضع �لقوا�د ا�يل كتنظم �س�تعامل ٔ�یضا �س�تعامل �ري املعقلن و 
  .أ�مسدة �لشلك املطلوب، وهذا ٔ�یضا تتكون عندو نتاجئ سلبیة

، 2015يف " الفاو"أ��ذیة والزرا�ة  مةاملغرب عندو رشاكة مع م�ظ
  .ا�ولیة" ب الیف�رو"وصندوق الب��ة ا�ويل ؤ�یضا م�ظمة 

الغذائیة  مج اك�ن ف�ه املك�ب الوطين �لسالمة الصحیة �لمنت�اتالرب�
لتمنیة املس�تدامة، � لیة وزارة الص�ة وكتابة ا�و� بتعاون مع وزارة ا�ا� 

هيدف ٔ�وال ٕاىل الت�لص ؤ�یضا ٕاىل م�ع املبیدات املت�ىل عهنا وم�هتیة 
د�ل الصالح�ة، ٔ�یضا هيدف ٕاىل اختاذ إالجراءات الوقائیة ملنع الرتامك 

ا�زو�ت وال�شجیع �ىل �س�تعامل املعقلن وا�ٓمن �لمبیدات، ؤ�یضا 
  .ا�متكن من �س�تعامل املنظم لٔ�مسدة

الرب�مج عندما انطلق ٔ�وال دار وا�د العملیة د�ل اجلرد �ىل ٔ�رض 
ؤ�جنزت دراسة بی��ة  2016الواقع ف� هيم املبیدات، ؤ�جنز هذا اجلرد يف 

  .ٔ�یضا يف نفس الس�نة وخمطط �لتدبري الب�يئ
ٔ�یضا مت ٕاطالق طلبات عروض �هتم هاذ ا�ال، ومت العمل �ىل 
ٕاطالق ز�رات م�دانیة واس�تطالعیة �لمواقع اليت �ددت من طرف 
الرشاكت اليت فازت بطلبات العروض، هنا البد من إالشارة ٔ�ن املد�ر�ت 

واملبیدات اجلهویة �لب��ة يف املناطق اليت تعرف اس�تعامل مك�ف لٔ�مسدة 
ماسة اك�ن ت��ع دق�ق من ٔ��ل  -يف القطاع الفال�، م�ال يف م�طقة سوس

احلد من ٔ�ي اس�تعامل عشوايئ، والتقار�ر ا�يل �ات ا�ٓن م�ال �ىل م�طقة 

  .سوس هو ٔ�ن �س�تعامل العشوايئ مت احلد م�ه
ماسة يه عضو مضن جلنة ت��ع -ٔ�یضا املد�ریة اجلهویة جلهة سوس

  .�لهتیئة املندجمة �لموارد املائیة �لحوضا�طط التوجهي�ي 
  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :ٕا�راهمي اشك�يل املس�شار الس�ید
  . شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

ا�س�اما مع الس�یاسة الطمو�ة املرتبطة مبخطط املغرب أ�خرض، 
احملرتم، اس�تعامل هاذ املواد الك�ویة واس�تعامل هاذ املواد  الس�ید الوز�ر

املبیدة اخلطرية كت�ٔدي ٕاىل تلوث املیاه وك�س�ب يف ٔ�مراض �لمواطنني 
الك�ار والصغار، وشكون ا�يل �یجیب هاذ اليش، الس�ید الوز�ر؟ هو 

�ري مرخص لها يف املغرب هاذ املبیدات ا�يل كتجي من �را املراق�ة د�ل 
  .  كتجعل هاذ املشالكيه ا�يل

اح�ا ك�شوفو أ�دویة، الس�ید الوز�ر، د�ل املواطنني ا�و� كتعاون فهيا 
وزارة الص�ة، �الش ما تعاو�ش الفال�ة فهاذ أ�دویة هاذي �ش ما 
جيیبوش ذیك أ�دویة ا�يل رخ�صة وخطرية وما مرخص �هيا يف املغرب، 

  .متاما
د هاذ أ�دویة �یدواو هبا و�زیدك، الس�ید الوز�ر، ب�ٔن هاذ املوا

املنتو�ات الفالح�ة، واملنتو�ات الفالح�ة كتصدر، ولیكن يف �لممك، 
الس�ید الوز�ر، ب�ٔن هاذ املنتو�ات الفالح�ة ا�يل كتصدر �ل�ارج، ٔ�ور� 
كتد�ر حتلیالت �لمنتو�ات الفالح�ة د�ل املغرب ا�يل كتوصل عندها، 

يل كنقلبو �ىل ذیك �مس د�ل ودامئا �یعطیو� ب�ٔن هاذ أ�دویة كذا، وم
ذیك أ�دویة عند� يف املغرب ما كنلقاوهش، ما عند�ش، ٔ�دویة �یعطیو� 
ٔ�سامء د�لها ما عرف�هناش اح�ا� ويه راه دا�� عند� ��هتریب، هذا �ري 
معقول، ٔ�ش�نو ا�يل �ایب هاذ اليش؟ الرخص د�لها ا�يل رخ�صة �ىل 

  . رخص لها من وزارة الفال�ةأ�دویة كتباع هنا يف املغرب وم
وراه اك�ن عوامل ٔ�خرى، الس�ید الوز�ر، ب�ٔن املصدر�ن ا�يل �یصدرو 
راه بعض املرات �ی��سومه، �یوقفومه، العالمات د�هلم �یوقفو، كتعرف 

هلم اخلزب قا�سو  الشهرة �ىل وا�د احلا�ة ٕاىل قالؤ�ورو� ٕاىل �دات وا�د 
  .  حبالنا اح�االفار ما �لكوهش ما �لكوهش، راه مايش

الناس �ی�اولو �ىل املواطنني د�هلم، �یقدرو املواطنني، حىت اح�ا 
فاملغرب ما كنبغیوش هاذ القضیة د�ل الوزارة امللكفة ما نبغیوش هاذ 
القضیة �كون �ري املنتو�ات الفالح�ة املصدرة يه ا�يل �لهيا املراق�ة، حىت 

ة د�ل املواطنني ٔ�س�بق السوق ا�ا�يل كنبغیوه �كون هكذا، ٔ�ن الص�
  .من لك يشء، الس�ید الوز�ر
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  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید املس�شار، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته يف هذه 

  . اجللسة
ون��قل ٕاىل قطاع الص�ة، ومع السؤال ا�ٓين أ�ول، وموضو�ه ارتفاع 

ب، اللكمة ٔ��د السادة وف�ات اخلدج وأ�طفال �دیيث الوالدة �ملغر 
  .املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

  .تفضل الس�ید املس�شار

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

  السادة الوزراء زماليئ املس�شار�ن،
یعرف العدید من القرى والبوادي الس�� �ملناطق النائیة واجلبلیة 

وظا يف وف�ات اخلدج وأ�طفال �دیيث الوالدة �س�ب إالهامل ارتفا�ا ملح
و�س�هتتار وسوء احلاكمة، �ٕالضافة ٕاىل غیاب العالج جراء انعدام 
املس�شف�ات املتعددة �خ�صاص، �هیك عن اخلصاص املهول يف أ�طر 

  .الطبیة والتجهزيات أ�ساس�یة
اليت س���ذها الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري وإالجراءات الوقائیة 

وزار�مك من ٔ��ل ٕاجياد �ل �ذري ملعاجلة هذا املوضوع يف القرى والبوادي 
  ويف املناطق النائیة؟

  .شكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :وز�ر الص�ة ا�اكيلالس�ید ٔ��س 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  املس�شار�ن،الس�یدات والسادة 

الس�ید املس�شار احملرتم، ميكن يل نقول � ٔ�ن هناك يف بالد� وا�د 
التقدم ملموس يف حصة أ�م والطفل حسب النتاجئ أ��رية د�ل املسح 

ٔ�لف  �100ا� وفاة للك  72الوطين أ��ري حول الساكن وحصة أ�رسة، 
ل، هذا �س�بة �ل�ساء احلوامل � 2010يف  112عوض  2017والدة ح�ة يف 

مؤرش حصي ا�يل كنقميو به اجلودة د�ل اخلدمات املقدمة يف املؤسسات 
  .الصحیة

ح�ث منر من  %�35ل�س�بة �لموالید اجلدد، كذ� هناك اخنفاض ب 
، كذ� 2018يف  13.6ٕاىل  �2011ا� وفاة للك ٔ�لف والدة ح�ة يف  21

 79.6%قروي ويف العامل ال88.4% الرفع من �س�بة املراق�ة د�ل امحلل ٕاىل 
  .یعين الفرق بني العامل القروي واحلرضي ما بقا�ش كثرية

يف ما یتعلق �لوالدة حتت املراق�ة، يف مؤسسات حتت املراق�ة، 
د�ل العملیات ق�رصیة كذ�  %12، و%74، يف العامل القروي 86.6%

  . �ارج املس�شف�ات اجلامعیة
، الرب�مج الوطين هذه لكها مؤرشات كتبني ب�ٔن هناك جمهود ا�يل تدار

د�ل ا�متنیع ا�يل �یضمن احلق د�ل الطفل يف التلق�ح، ك�سامه كذ� يف 
خفض الوف�ات د�ل الرضع و�س�بة د�ل املرض �ى أ�طفال، ح�ث الیوم 

  .2018يف  %98د�ل ا�لقاح جماين والتغطیة لقاح�ة كتفوت  12عند� 
  .شكرا

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

  .لكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�بال

  :محمد ا�ح�یين الس�یداملس�شار 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إال�ابة، ٕاال ٔ�ين البد من ٔ�ن ٔ�واف�ك ببعض 
إالحصائیات يف مس�شفى ٕاقلمي طانطان، وهذا نعتربوه مس�شفى ٕاقلميي، 

  .�هیك عن املس�شف�ات ٔ�و املس�توصفات القرویة
انطان، جنیو م�ال �لوف�ات، �شدو جوج وف�ات، يف ما خيص ٕاقلمي ط

ولكن �شدو إالحصاء الك�ري د�ل تنقالت أ�طفال من املس�شفى إالقلميي 
�ا� عند� ا�يل تنقلت من طانطان للكممي وال  30ٕاىل املس�شفى إالقلميي، 

  .�2017ا�، يف ما خيص س�نة  30ٔ�اكد�ر، 
 6أ�وىل، يف  (semestre)يف  21عند�  2018يف ما خيص س�نة 

هزومه من طانطان داومه ٔ�اكد�ر،  21أ�شهر أ�وىل انتقل �دد أ�طفال ل
كذ� يف ٕاحصائیات س�تة ٔ�شهر اك�ن جوج وف�ات، ونقلو ال�ساء من  21

ٔ�شهر أ�وىل،  �6ا�، هاذي يف  11مس�شفى ٕاقلمي طانطان �ٔاكد�ر ولكممي 
 42ٕامرٔ�ة زائد  22 مبعىن ٔ�ن عند� ٕاىل دوبلناها يف جوج �ادي نلقاو �ىل

  .طفل
الس�ید الوز�ر، كذ� اح�ا يف طانطان ا�ٓن، مت توق�ف املندوب املد�ر 

، ٕاىل یوم�ا هذا املس�شفى بدون خماطب، وهذا نعتربه 2018-7- 18يف 
ٕاىل یوم�ا  7-18مس�شفى ٕاقلميي، یعين هذا راه ٕاشاكلیة مطرو�ة من یوم 

ادة هیلكته كذ� من �دید، هذا، املس�شفى بطبیعة احلال مت بناؤه، مت ٕا�
ولكن بغینا، الس�ید الوز�ر، أ�طر، عند� ٕاشاكلیة يف أ�طر وأ�طباء 
كذ� �خ�صاصیني بغینا الز�دة د�هلم، ٔ�ن عند� جراح وا�د وال 
طب�ب �سايئ وا�د، هذا راه ما �كفي �ل�س�بة ٕالقلمي طانطان، واح�ا 

�یلومرت، وبعید من  300كذ� بعید من العیون، املس�شفى اجلهوي 
�یلومرت، یعين حبالش �لضبط هاذ املرٔ�ة �ادي  300املس�شفى اجلهوي ب 

�یلومرت يف  300تنقل ويه يف �ا� الوضع، يف �ا� الوالدة �ادي تنقل ب 
(l’ambulance) حىت �ٔاكد�ر.  

ٕاذن هللا جيازیك، الس�ید الوز�ر، بغینا كذ� تعني لنا طب�ب وال جوج 
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 لنا ملس�شفى ٕاقلمي طانطان يف ما خيص أ�طباء د�ل وال ثالثة �زیدمه
  .ال�ساء

  .وشكرا

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

  . لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضل

  :الس�ید وز�ر الص�ة
الس�ید املس�شار، �لكمت �ىل العدد د�ل انتقال احلوامل ؤ�طفال 

ٔ�لف  �700ىل العدد د�ل الوالدات، اك�ن  �دیيث الوالدة، ما �لكمت�ش
والدة يف بالد� يف الس�نة، وت��لكمو �ىل ا�ٓالف د�ل الوالدات امحلد � 
ا�يل طبیعیة و�ٓالف ا�يل يه حتت املراق�ة، بطبیعة احلال هاذ احلاالت د�ل 

  .الوالدات املعقدة اكینة يف مجیع ٔ�حناء املغرب
رسیع ت�ٔهیل املس�تع�الت ا�يل رشف�ا واح�ا ا�ٓن يف ٕاطار �ر�مج د�ل � 

�لیه مؤخرا، معلنا تطو�ر د�ل املسا� املس�تع�الت الطبیة املتخصصة يف 
طب اخلدج و�دیيث الوالدة، و�مللموس �ز� املس�شف�ات اجلهویة 

�اضنة  24و�ز� كذ�  (les couveuses)�اضنة �بتة ل 144ب
مييش ٕاىل مس�شفى م�نق�، لك مس�شفى �وي عندو جوج، ميكن لو 

و��د هذاك الطفل اخلدج يف ظروف طبیة وبدا�ل س�یارة ٕاسعاف 
  . كذ� جمهزة ا�يل شف�و� وزعنامه كذ�، ؤ�عطینا أ�ولیة لهاته الف�ات

هناك كذ� دراسة تقميیة ا�يل معلناها جلودة اخلدمات �ىل مس�توى 
ني د�ل املس�شف�ات اجلهویة وا�يل من �اللها وضعنا خطة لتحس 12

اخلدمات فهيا أ�دویة والتجهزيات أ�ساس�یة و�كو�ن أ�طر و�ادي نزنلو يف 
املس�توى �ين ٕاىل املس�شف�ات إالقلميیة، �اصنا منش�یو در�ة بدر�ة �ش 
ميكن �رفعو من مس�ٔ� اجلودة �ش هاذ الفرق ا�يل بقى ا�يل عند� د�ل 

الت ذات جودة الوف�ات ميكن نت�اوزه ٕان شاء هللا، ٔ�نه تیكون ف�ه تد�
  ..�الیة وحتتاج ٕاىل مس�تلزمات وختصصات

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

السؤال ا�ٓين الثاين موضو�ه، الس�یاسة احلكوم�ة لتحسني املنظومة 
الصحیة، اللكمة ٔ��د املس�شار�ن من الفریق احلريك، تفضلو الس�ید 

  .الرئ�س

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .د الرئ�سشكرا الس�ی

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

  الس�ید الوز�ر،

رمغ ا�هودات املبذو� لت�ٔهیل القطاع الصحي، الزال یعرف اخ�الالت 
وٕاشاكلیات م�عددة، و�ىل هذا أ�ساس، �سائلمك ما هو تصورمك خبصوص 

ذة ٔ�و املزمع اختاذها حتسني املنظومة الصحیة؟ ما يه إالجراءات املت�
  لتجوید اخلدمة الصحیة؟ 

  .شكرا

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

  . لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

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

هناك س�یاسة حكوم�ة لتحسني املنظومة الصحیة، الرب�مج احلكويم 
  :د�ل حماور ٔ�ساس�یة 4ف�ه 

تعممي التغطیة الصحیة وهذا وا�د العمل ا�يل �دام الیوم، لك الرتسانة 
القانونیة والتنظميیة راه يه دارت، املشاورات كذ� مع بعض الف�ات احلرة 
وبعض املهن املس�تق� كذ� يف طور إالجناز �ش نوصلو ٕاىل مراس�مي د�ل 

  %.90حتدید ا��ل اجلزايف واس�تكامل هاذ التغطیة ونوصلو ٕاىل 
احملور الثاين ف�ه مواص� د�ل حتسني وتعممي اخلدمات الصحیة، راه 

رس�ر ا�يل يه مربجمة الیوم، مهنا جزء ا�يل یعين مت  9000ٔ�كرث من 
�ف�تاح د�لو ومهنا ا�يل مازال يف الطریق ومهنا ا�يل هو يف ا�راسة، 

ميكن ولكن وا�د السؤال ا�يل �اي ونتلكمو يف هاذ املس�ٔ� كذ�، �ش 
  .من الولوج ٕاىل اخلدمات الصحیة% 100الیوم ٕاىل % 60نوصلو من 

حصة أ�م والطفل مكحور �لث ٔ�ولویة وطنیة، �لكمت �لهيا يف 
  .السؤال السابق

  . واحملور أ��ري هو تعز�ز و�مثني املوارد ال�رشیة
ؤ�عتقد هاذو لكها حماور ٔ�ساس�یة و�هتم القطاع و�هتم املواطن �شلك 

م�صب مايل يف س�ن�ني م�تابعتني ما اك�ش يف التارخي د�ل  4000ٔ�سايس، 
 3هاذ القطاع يف السابق، تعز�ز الكفاءات، التكو�ن املس�متر هاذ الس�نة 

ملیون د�ل ا�رمه ا�يل  21ملیون ٕاىل ٔ�كرث من  6.5املرات املزيانیة من 
  .خصصناها من ٔ��ل ذ�

لب �دید �رمس طا 2580رفعنا من العدد د�ل الطلبة يف �ن الص�ة 
هذه الس�نة اجلامعیة وف�ح معاهد د�ل التكو�ن املهين يف املیدان الصحي، 
وهذا بتوجهيات ملك�ة يف هذا اجلانب اك�ن جوج د�ل املعاهد ا�يل 

�ادي تد�رمه ٕان شاء هللا  8غیتدارو مع املك�ب الوطين �لتكو�ن املهين و
  .وزارة الص�ة �شلك ذايت

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�رشكرا 

  .اللكمة ٔ��د املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، تفضل
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  : املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
البد يف البدایة ٔ�ن ننوه ��هودات اليت تبذلوهنا يف هذا القطاع احلیوي 

  .احملفوفة ٕ��راهات ب��ویة ووظیف�ة مرتامكة
ود يف الفریق احلريك ٔ�ن نؤكد �ىل ٔ�ن عودتنا لطرح وتفا�ال مع جوا�مك ن

وضعیة املنظومة الصحیة ببالد� �س�تدعهيا ٕامياننا العمیق ب�ٔن احلق يف 
الص�ة وتطو�ر هذا القطاع احلیوي هو ممركز �ىل لك �منیة حق�ق�ة 

  .ومس�تدامة
  :ويف هذا إالطار �س�ل ما یيل

الص�ة ويف ظل ٔ�وال، يف ظل �نتقادات الك�رية املو�ة لقطاع 
�خ�الالت وإالشاكالت املرتامكة، ٔ��لنمت مؤخرا عن ٕاطالق ا�طط 

حماور  5حمورا وا�يل ذ�رتو  25ا�ي یتضمن  2025الوطين �لص�ة لس�نة 
مهنا د�، و�ىل هاذ أ�ساس ن�ساءل عن �یف�ة متوی� و�ٓلیات تزنی� ومدى 

 ٕاجراءات هذا ا�طط اخنراط �يق القطا�ات احلكوم�ة وامجلا�ات الرتابیة يف
الهام، �ىل اعتبار ٔ�ن مس�تق�ل الص�ة ببالد� ٔ�كرب من املقار�ت القطاعیة 

 .الضیقة
�نیا، �القة مبا س�بق، نعتقد يف الفریق احلريك ٔ�ن جناح هذه اخلطة 

  .یبقى رهینا بف�ح حوار وطين موسع یتوج ٕ��داد م�ثاق وطين �لص�ة
لز�دة املس�� يف مزيانیة القطاع �لثا، �س�ل الس�ید الوز�ر ٔ�نه رمغ ا

ورمغ ٔ�مهیهتا، فه�ي تظل حمدودة �لق�اس مع جحم % 11مبا یعادل حوايل 
اخلصاص املس�ل يف هذا القطاع، ال من ح�ث التجهزيات وال من ح�ث 
املوارد ال�رشیة، وهو ما �س�توجب مزیدا من ا�هود من طرف احلكومة 

  .ةٕالیالء هذا القطاع ما �س�تحقه من ٔ�ولوی
رابعا، تظل العدا� ا�الیة يف توفري الب��ات �س�شفائیة واخلدمات 
الصحیة ٔ�مه إالشاكلیات يف هذا القطاع، وهو ما یتطلب ٕاسرتاتیجیة واحضة 
املعامل �ل�د من ا�متركز البارز يف هذا القطاع وبغیة ٕانصاف اجلهات 

ن ح�ث احملرومة، و�اصة العامل القروي ا�ي یعرف خصاصا �وال ال م
  .املراكز �س�شفائیة وال من ح�ث املوارد ال�رشیة

  الس�ید الوز�ر،
تتقومو بوا�د ا�هود �بري ٔ�ن تزتور وا�د العدد د�ل املناطق، وهنا 
وا�د املس�شفى ا�يل هو م�يس الس�ید الوز�ر هو مس�شفى محمد اخلامس 

 ٕاىل س�نة ما معرو �زاد ف�ه ولو مرت د�ل الب��ان، حىت 35ب�ٓسفي، هاذي 
  .اكنو عند� أ�رسة كنقصو من بعض أ�قسام و�زیدو هاذوك أ�رسة

. اح�ا ا�يل تنطلبو الس�ید الوز�ر �ش تد�رو مس�شفى �خ�صاصات
  ..تنطلبومك يف هاذ ٔ�مسیتو �ش �زورو مس�شفى

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

  .تعق�ب اتفضلٔ�عطي اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل ال 

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  الس�ید املس�شار،

ٔ�تقامس معمك إالميان �حلق يف الص�ة ؤ�طمئنمك �ىل �ٓسفي، توصل 
بصور لٔ�شغال ا�يل ا�ٓن م�هتیة يف بعض املصاحل هبذا املس�شفى ٕان شاء 

هناك معل د�ل املنتخبني �یقومو به �م . هللا واليت ت��ظر �ف�تاح د�لها
  .ؤ�ش�ید به

، وهو خمطط ٕاجرايئ تدار 2025ممت فعال عن ا�طط د�ل الص�ة �لك
 600معلیة ؤ�كرث من  125حمور و 25د�امات و 3بطریقة �شار�یة، 

ٕاجراء، بدینا تنفعلو ف�ه وهو ورقة طریق �ل�س�بة ٕالینا، �یتلكم �ىل مجیع 
أ�مور، �انب �هيم تنظمي وتطو�ر عرض العال�ات، و�انب ا�يل �هيم 

صحیة كذ� والتعز�ز د�لها و�انب ا�يل ٔ�سايس ا�يل ف�ه وا�د الربامج ال 
ا�مو�ة د�ل القطائع �یتلكم �ىل احلاكمة وا�متویل، املس�ٔ� ا�يل �لكمتو �لهيا 
د�ل ا�متویل وا�متویل �ٔ�ساس �یبقى د�ل املزيانیة د�ل ا�و� ود�ل 

لتايل التوس�یع التغطیة الصحیة، یعين الصنادیق د�ل التغطیة الصحیة و�
  .د�ل التغطیة الصحیة مس�ٔ� ٔ�ساس�یة

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

السؤال الثالث موضو�ه، الزتام احلكومة �ز�دة الطاقة �س��عابیة 
رس�ر �الل هذه الوالیة، اللكمة ٔ��د  �10000لمس�شف�ات حبوايل 

لتعادلیة لتقدمي السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة وا
  .السؤال، الس�ید الرئ�س تفضل

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

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  أ�خوات وإالخوة املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر،

رس�ر �الل هذه الوالیة، ما  10000الزتمت احلكومة �لوصول ٕاىل 
  حق�ق هذا الهدف ا�ي ن��ظره بلهفة �برية؟يه ا�هودات اليت تبذل لت 

  .   شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار

فعال هذا الزتام د�ل احلكومة وهذا رضورة الیوم حمتیة �ش ميكن 
ا�يل اك�ن �ىل اخلدمات الصحیة ونوا�بو التزنیل د�ل نظام  نوا�بو الطلب

  ".رام�د"التغطیة الصحیة 
د�ل املشاریع بني ما مت �ف�تاح  100الیوم حوايل ٔ�حص�ت وا�د 

 950داملؤسسات ا�يل تف��ات  10د�لو، ميكن يل نقول لمك ب�ٔنه الیوم 
ال، مبا فهيا رس�ر يف طور أ�شغ 6014مؤسسة ا�يل فهيا  52رس�ر، اك�ن 

مس�شف�ات د�ل القرب يف  21..يف هاذ 21مس�شف�ات �امعیة، واك�ن 
ٔ�ما�ن ما كناش كنتصورو ٔ�ن �كون فهيا مس�شف�ات، امحلد � الیوم اكینة 

  .يف بالد�
بطبیعة احلال ما اكی�ش �ري هاذ املس�ٔ� د�ل املس�شف�ات، اك�ن كذ� 

لتق�یة حسب اخلریطة الصحیة، العرصنة د�ل املرافق الطبیة والتجهزيات ا
يف لك مس�شفى ٕاقلميي، �از د�ل الرنني ) Scanner(�از د�ل 
يف لك مس�شفى �وي، ٔ��زة كذ� ومعدات د�ل ) IRM(املغناط�يس 

الت�الیل يف املس�شف�ات اجلهویة وإالقلميیة، ت�ٔهیل الب��ات القدمية وتوس�یع 
تتعرف أ�شغال رمبا بعض  امل�ش�ٓت، وا�د العدد د�ل املس�شف�ات ا�يل

أ�شغال كتطوال، ٔ�نه ميل تیكون �اصك �س�متر يف اخلدمة وتقوم �لعمل 
  .كذ�

س�نوات املق�� الو�ه د�ل العرض الصحي ٔ��ید ولكن امحلد � الثالث 
غنحتاجو بطبیعة احلال ٔ�ننا �ش�تغلو كثري �ىل احلاكمة، �ىل . ٔ�نه غیتغري

  .�ز املوارد ال�رشیة والتمثني د�لهاالتدبري د�ل املؤسسات، �ىل تعز 
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س يف ٕاطار التعق�ب، تفضل اليس ا�لبار

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

  الس�ید الوز�ر،
 �رى ٔ�هنا ال هذا �رب س�رس به مجیع أ�رس املغربیة �اصة أ�رس اليت

تو�د يف م�اطقها مس�شف�ات ا�يل �ادي تؤدي ا�ور د�لها �ىل الو�ه 
  . ا�ٔمكل

  الس�ید الوز�ر،
فعال هذه ا�هودات ال �سع الفریق �س�تقاليل ٕاال ٔ�ن �مثهنا، ویبارك يف 

  . هذه ا�هودات حىت �رى النور ٕان شاء هللا
ائیة، �اصة ٔ�ما�ن ممتنیات الفریق �س�تقاليل ٔ�ن حتظى أ�ما�ن الن

املغرب الرشيق من الراش�یدیة حىت لبوعرفة، فك�ك، و�اود �ين أ�طلس 

حتظى بنصیهبا يف هذه أ�رسة ٔ�و هبذه املؤسسات  وبتخومو ومبرتفعاتو �متناو
  .الصحیة ا�يل غتكون مضن هذا الرب�مج

اح�ا� ما ميكن لنا ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل ٕاال ٔ�ن نبارك، ٕاال ٔ�ن نقول 
نطلب هللا ٔ�نه حيقق هذا املراد ٔ�ن حصة إال�سان ٔ�ولویة ق�ل الغذاء، ٔ�ن 
الص�ة ميكن لنا نصربو �جلوع وما نصربوش، هللا ینجینا وینجي مجیع 
املغاربة من أ�مل، ما نصربوش من املغص ٔ�نه قاتل، واجلوع ميكن لنا ن��ظرو 

رضوریة يف هذا لیالت ميكن لنا نصربو، ولكن الص�ة راه  2نباتو لی� ٔ�و 
العهد هذا، �اصة عند� �اك�رت أ�وبئة، وكنمتناو من هللا یوفق�ا �ش 

ٔ�ن هذا وا�د العدد ٔ�ن هو ميكن لو  �10000كونو ك�شوفو ٔ�كرث من 
  .�كون قلیل مع املتطلبات املفروضة الیوم

  .شكرا الس�ید الوز�ر، وهللا املوفق

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .غبمت يف ذ� الس�ید الوز�ر لمك اللكمة �لرد �ىل التعق�بٕاذا ر 

  :الس�ید وز�ر الص�ة
مز�ن نطمنئ كذ�، ٔ�وال هادو مشاریع ملا تنجمعو الغالف تنلقاو ٔ�كرث 

ملیار د�ل ا�رمه، هذا �لناس ا�يل تیقولو ب�ٔنه الص�ة، الص�ة راه  20من 
�لكميت �ىل اجلهة  حتظى بوا�د أ�ولویة يف الس�یاسة احلكوم�ة، وتنقول �

الرشق�ة فك�ك الریصاين وٕامزورن، م�ال ٕامزورن مس�شفى �ادي یف�ح ٕان 
شاء هللا يف القریب، القرص الك�ري مس�شفى القرب �ادي یف�ح يف 
القریب، لكممي املس�شفى اجلهوي انطلق، فك�ك اك�ن مس�شفى جرف 

رمبا یبقاو  ما غنذ�رش.. املل�ة، القرص الصغري، �ن قر�ش، وا�د العدد د�ل
بعض اجلهات أ�خرى، ما اكی�ش يش �ة الیوم ا�يل م�س�یة، ا�يل اك�ن 
هو ٔ�نه ملا ��س�مترو يف هاذ اليش �اصنا ن�ٔهلو كذ� مجمو�ة د�ل 
املس�شف�ات، هناك مجمو�ة د�ل أ�قالمي ا�يل طالبني الیوم، س�یدي 

  .�دیدة سل�ن، يف احملمدیة، يف جرس�یف، �یطلبو ٔ�نه یمت بناء مس�شف�ات
هناك ٔ�قالمي �دیثة حبال ا�ریوش الیوم ا�يل املس�شفى د�لها ٕان شاء 
هللا غیمكل، ولكن أ�قالمي ا�يل يه �دیثة إال�داث ا�يل كتطالب ٔ�ن 
املس�شف�ات د�لها حتول من مس�شف�ات القرب ٕاىل مواصفات د�ل 

بقى فهيا مس�شف�ات ٕاقلميیة، مث هناك العوامص اجلهویة السابقة ا�يل �اصها ی 
املس�شف�ات مبواصفات مس�شفى �وي، ��ذو مك�اس، ��ذو سطات، 

  .واح�ا �ازمني �ش خنلیو هاذ املس�توى ٕان شاء هللا

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

منرو �لسؤال املوايل، موضو�ه غزو السوق املغربیة �ٔ�دویة املهربة، 
ق �شرتايك ل�سط السؤال، فریالاللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

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

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

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�عتقد �ىل ٔ�ن ان�شار أ�دویة املهربة ٔ�حضى وا�د الظاهرة تعرفها ربوع 

صاص وبعض مجعیات ا�متع املدين اململكة، اليشء ا�ي جعل ذوي �خ�
  .یدقون �قوس اخلطر ٔ�مام �ن�شار املهول لٔ�دویة املهربة

�ىل هاذ أ�ساس، الس�ید الوز�ر احملرتم، الفریق �شرتايك، �سائلمك 
عن إالسرتاجتیة احلكوم�ة املعمتدة من ٔ��ل حمارصة ظاهرة هتریب أ�دویة 

  .نات واملواطنني املغاربةاملهربة اليت متس �ٔ�من ا�وايئ �لمواط 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .را الس�ید املس�شارشك

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الص�ة
فعال الس�ید املس�شار، هاذ الظاهرة ٔ�و �جتار �ٔ�دویة واملنت�ات 

طنیة، الصیدلیة �ارج الصیدلیات، اكنت �ربة ٔ�و من دا�ل املنظومة الو 
ظاهرة �املیة، وكتكون يف لك دول العامل حق�قة ا�يل كتكون بتك�یف 

  .ا�هودات من ٔ��ل احلد من اس�تف�الها
هاذ الظاهرة مل متس . بطبیعة احلال من هاذ إالطار املغرب ما �یخرج

القطاع الصیديل، ٔ�نه هذا قطاع ا�يل �یمتزي �لتق�ني احملمك و�رشیعات 
ذ� اخلضوع د�ل مراق�ة مف�ش�یة الصید� والزتام وتنظ�ت ختص ا�واء وك

الصیدلیات ب�ٔ�الق�ات املهنة ومعایري اجلودة، وهاذ اليش ا�يل �یجري يف 
�ارج القطاع الصیديل من هتریب أ�دویة مشكوك يف جودهتا و�سویقها 

  .بطریقة �ري رشعیة ال ید�ل مضن اخ�صاصات الوزارة
ملاكن د�ل تد�ل املف�شني �ی�دد ا 17.04القانون بطبیعة احلال 

الصیدلیني ٕاما يف املؤسسات د�ل التصنیع وال املؤسسات د�ل التوزیع ٔ�و 
  .د�ل الصیدلیات

قلت ب�ٔن هاذ املس�ٔ� هاذي تؤول املراق�ة د�لها ٕاىل املف�شني د�ل زجر 
قسام �وزارة الفال�ة، كذ� مصاحل د�ل الغش، اكینني ا�يل �بعني ل

ج�عیة �لعامالت ا�يل كرتاقب السلع، كنتد�لو ٕاىل طلب �ق�صادیة و�
ٕاىل اكنت جلان مشرتكة،  منش�یو،م�ا ذ� م�ال من النیابة العامة، كنقدر 

قطاع ا�ا�لیة، قطاع الفال�ة، راسلنا �ش �شلكو : واح�ا راسلنا قطا�ات
 وا�د ا�ل�ان مشرتكة �ش ميكن نعاونو اح�ا �جلانب التقين، التد�ل التقين

من �الل ا�ترب د�لنا، ٔ�ن �لكمتو �ىل السالمة، ونتعرفو كذ� �ىل 
أ�صل د�ل هاذ أ�دویة واش مصنو�ة هنا وال �ایة من اخلارج، واش يه 

مزیفة ٔ�و �ري مزیفة، تقدر �كون �ربة وصاحلة لالس�تعامل، تقدر �كون 
  .مزیفة ٕاىل �ٓخره

اك�ن �ش نتصداو فاح�ا مس�تعد�ن من ٔ��ل ذ�، وامحلد � بدینا، 
لهاذ الظاهرة مؤخرا ورشات د�ل التكو�ن لف�ة من الصیاد� واملف�شني 
وكذ� مصاحل ا�رك املليك والرشطة وامجلارك، �لت�س�یق يف ما بی��ا من 
ٔ��ل حماربة هاذ الظاهرة، ونبغي نقول ب�ٔنه املغرب ٔ�قر يف ا�ٓونة أ��رية 

�اصنا بطبیعة ) Medicrime(ة �ملوافقة �ىل ٕاقرار اتفاق� 16.16القانون 
  .احلال �مكلو التصدیق �لهيا من �الل الربملان

  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر، 
لیة تبقى يف احلق�قة اس�متعت ٕ�معان جلوا�مك، ولكن يف تقد�ر� املسؤو

مسؤولیة حكوم�ة، ٔ�ن ال ميكن لوزارة الص�ة ٔ�ن تلقي �لالمئة �ىل قطاع 
  �ٓخر، وٕاال ما معىن احلكومة تد�ر الش�ٔن العام �لمغاربة؟ 

اح�ا الس�ید الوز�ر ٔ�صارحمك القول ب�ٔن هناك ا�ساع د�ل ظاهرة 
ا�هتریب، اك�ن ا�ساع د�ل الظاهرة د�ل الزتییف والتقلید، اكینة م�ش�ٓت 

  .صناعیة رسیة ما وقع مبدینة �رش�ید، اح�ا عند� ٔ�د�
و�نیا هاذ الظاهرة د�ل ا�هتریب اح�ا �ملناس�بة ٔ�� ٔ�ش�ید ��هودات 
د�ل السلطات أ�م�یة من درك ؤ�من وطين وحىت ر�ال امجلارك، ولكن 
الس�ید الوز�ر هاذ الناس ا�يل ساكنني يف شامل املغرب واملعرب د�ل س��ة 

حملتلتني یوم�ا تتد�ل هذیك أ�دویة حتت طائ� من؟ �اصهم وملیلیة ا
یعرفو �الش املغاربة �ميش�یو لها؟ م�سوب دالوعي ضعیف ٕایه ولكن من 

  املسؤول عن ذ� ٔ�مام �اك�ر وان�شار د�اة من �روجون لهاذ الناس؟
والغریب يف أ�مر ٔ�ننا كفریق اشرتايك كن�سائل �یفاش إال�الم العمويم 

خمتصني مايش ٔ�طباء �روجون �لمغاربة و�س�تغلون م�ا�ر  �سمح لناس �ري
معوم�ة �ش ید�رو التعاطي لهاذ التداوي، واك�ن ا�يل تی��عو هنا �ري يف 
متارة هنا �دامك الس�ید وز�ر الص�ة، ٕاذن مسؤولیة من؟ اكینة املد�ریة د�ل 

  .املراق�ة د�ل أ�دویة هذا وا�د
اذ الظاهرة تنخر ا�متع جوج، اكینة وا�د الظاهرة ٔ�خرى، فعال ه

ا�ويل، ولكن أ�هداف الس�بعة عرش ا�يل تت�ىن �لهيا هاذ إالسرتاتیجیة 
د�ل التمنیة املس�تدامة اليت ٔ�قرهتا أ�مم املت�دة، من بني أ�هداف د�لها يه 
الص�ة، ا�واء مرتبط �لص�ة د�ل املواطنة واملواطن، �یف �سمح �ش 

م�ال ٕاس�بانیا ٔ�و يف فر�سا �ىل وشك  �كون خمزون دأ�دویة يف دو�
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��هتاء وتتجي ماف�ا وتد�لو بطریقة رسیة �لمغرب، وتعمد ٕاىل تغیري ٔ�و 
  .�زییف �رخي الصالح�ة

ٔ�� ال ٔ�شري هنا ٕاىل القطاع الصیديل، ولكن هناك بعض القطاع 
الصیديل ٔ�یضا ا�يل تی��ع القرقويب بوصفات مزیفة والنیابة العامة تتد�ل 

لفات، ولعل امللفات اليت تبارش فهيم البحث الفرقة الوطنیة وعند� م
  . یؤكد حصة ما ٔ�قول 14و �13لرشطة القضائیة ما وقع ��ار البیضاء يف 

ٕاذن اح�ا الس�ید الوز�ر الهدف د�لنا تو�نا لقطاع الص�ة ٔ�ن انتوما 
ٔ�قرب، وإالصالح �كون عن طریق ال�رشیع، ما معىن ال�رشیع؟ ٔ�مام الفراغ 

  ..قانوين حىت السلطات احمللیة ٔ�ح�ا� ال �س�تطیع �شال

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

  .ؤ�عطي اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضل الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
بطبیعة احلال هاذ احلكومة ا�يل اح�ا فهيا مجیع بطبیعة احلال يه ا�يل 

هذه ولك القطا�ات املعنیة حسب �خ�صاصات تتصدى لهاذ املس�ٔ� 
د�لها راه تتد�ل وتتقوم �لعمل د�لها، ال يف امجلارك وال الرشطة القضائیة 

  .وال رشطة احلدود وال السلطات د�ل حماربة الغش
ٔ�� تنقول ب�ٔن خصنا وا�د العمل مشرتك بطبیعة احلال، و�اصنا 

اق ا�ويل فهو یؤسس ٕالطار �ٓلیات، وفعال ٔ�نه ملا �لكمت �ىل هاذ االتف
د�ل التعاون ا�يل هو وطين ودويل يف نفس الوقت، ٔ�ن هاذي راه جرمية 

  .�ا�رة �لقارات

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

ون��قل ٕاىل السؤال اخلامس، موضو�ه �خ�الالت اليت یعرفها نظام 
�ن من فریق ، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار "رام�د"املسا�دة الطبیة 

  .أ�صا� واملعارصة لطرح السؤال، تفضلو اليس العريب

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

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

وما والس�ید رئ�س حظیتو �س�تق�ال مؤخرا من طرف �ال� امل� انت
  ".رام�د"احلكومة، اكنت توجهيات حول �خ�الالت ا�يل تیعرفها �ر�مج 

بغینا نعرفو الس�ید الوز�ر ٔ��ن وصلمت يف ٕاصالح هاذ الرب�مج د�ل 
  ؟"م�دار "

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

 :الس�ید وز�ر الص�ة
  .كرا الس�ید املس�شارش

هو وا�د اخلطوة ٔ�ساس�یة  2012ٔ�وال تعممي نظام املسا�دة الطبیة م�ذ 
�مة لبالد� يف اجتاه توس�یع امحلایة �ج�عیة، �اصة �ل�س�بة �لف�ات 
الفقرية، هاذ النظام بعد التنف�ذ د�لو �نو مجمو�ة د�ل �خ�الالت مرتبطة 

ون د�ل املس�لني، مرتبطة كذ� ملی �12الس�هتداف، الیوم ٔ�كرث من 
�ملالءمة د�ل العرض مع الطلب، مرتبطة كذ� �لندرة د�ل املوارد 
ال�رشیة، و�یف ما قلتو �ال� امل� نرصه هللا یويل ٔ�مهیة قصوى لهذا 
القطاع ولهاذ النظام، ومن �الل ا�لقاء ا�ي حظینا به مع الس�ید رئ�س 

امل� نرصه هللا اخلطوات أ�وىل اخلاصة  نونرب قدم�ا جلال� 7احلكومة یوم 
بتقومي �خ�الالت ا�يل �یعرفها هاذ النظام، وكذ� املراجعة العمیقة ٔ�ن 

  .مرتبطة �ملنظومة الوطنیة �لص�ة
و�ال� امل� ٔ�عطى التعل�ت د�لو السام�ة قصد مواص� التفكري 

، ما خبصوص خمتلف مقار�ت إالصالح املطرو�ة، ٔ�ن هناك مقار�ت
اكی�ش �ري مقاربة وا�دة، وذ� �لت�س�یق مع القطا�ات والهیئات املعنیة، 
ال س�� وزارة ا�ا�لیة و�ق�صاد واملالیة، واح�ا راه �دامني يف هذا 
الصدد ٕان شاء هللا وغنقدمو جلال� امل� يف أ�سابیع املق�� ٕان شاء هللا 

  .التصور حول هاذ إالصالح
  .شكرا

  :سةالس�ید رئ�س اجلل 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ التوضی�ات

فعال اك�ن �م توجهي�ي د�ل �ال� امل� �لس�ید وز�ر الص�ة و�لس�ید 
  .رئ�س احلكومة

اخللل فعال فهاذ فعال الس�ید الوز�ر ٔ�نمت تتعرتفو ب�ٔن اك�ن وا�د 
  ".رام�د"املسا�دة الطبیة 

فعال اح�ا مكنتخبني من �الل املعاینة د�لنا تی��ني فعال اك�ن �لل 
  .حق�قي و�لل �بري

ملیون مس�تف�د من  12فعال ميل ت�سمعو الس�ید الوز�ر ب�ٔنه اك�ن 
الناس ا�يل عندمه البطائق ت���ٔملو ميل �منش�یو �لمس�توصفات واملس�شف�ات 

س�تفادة ضعیفة د�ل املواطنني، �اصة القانون ت��لكم �ىل تنلقاو �
�س�تفادة ا�انیة د�ل الفقراء، ولكن تنلقاو �س�تفادة ا�انیة ما �یناش 
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ما ت�سا�دش الضعفاء والفقراء �ىل �س�تفادة " رام�د"والبطاقة د�ل 
  .�لشلك املطلوب

ش معامك مشلك اح�ا الس�ید الوز�ر مايش تند�رو املزایدات، وما عند�
�وز�ر �لص�ة، عند� مشلك مع الص�ة ومع وزارة الص�ة، تن�اطبومك 
و�سولومك �ش تعاجلو هاذ �خ�الالت ا�يل اكینة، تنطرحو ٔ�س�ئ� رمبا ما 
تعجبكومش ولكن من ٔ��ل تصحیح املسار فهاذ القطاع ا�يل هو قطاع �م 

  .وح�وي
  الس�ید الوز�ر،

�يل تنع�شو يف البوادي ويف القرى اح�ا ا" رام�د"هاذ املشلك د�ل 
تنلقاو ب�ٔنه الناس یتخبطون يف املشالك يف مجیع املس�توصفات، ولكن 
بغینامك الس�ید الوز�ر اح�ا مكنتخبني وس�بق � فاالج�ع أ��ري د�ل 
طن�ة قليت ب�ٔنه هذا اخ�صاص حرصي د�ل وزارة الص�ة، فعال 

بو�، واملواطن تیعتقد اخ�صاص حرصي، ولكن بغینا اح�ا مكنتخبني تی�اس� 
ب�ٔن اح�ا املسؤولني �ىل القطاع الصحي، اح�ا مايش مسؤولني �ىل القطاع 
الصحي، القطاع الصحي مسؤو� �لیه الوزارة، وٕاىل اك�ن يش �لل وال 

  . مشلك اك�ن عند الوزارة الس�ید الوز�ر ما اكی�ش عند املنتخبني
�ب د�� وطلبنا اح�ا الس�ید الوز�ر تنرت�اوك ٔ�نه ج�نا عندك �لمك 

م�ك �ري �راجع القرار د�ل وزان �ش تلونيص ا�راسة، والزتميت معنا يف 
  .�ش غتلونصیه، ٕاىل �دود السا�ة �يق ما لونصتهياش 10شهر 

  .املواطنني تیعتقدو ٔ�ن القرار بیدینا واح�ا مايش بیدینا
ٔ�نت الس�ید الوز�ر ما عرف�اش �الش م�ٔخر هاذ ا�راسة ما 

 2019، دريت بیان والزتميت ب�ٔنه �ادي تبدا أ�شغال يف لونصی�هياش
ملیون درمه يف البیان د�لمك، ولكن كنرت�اوك الس�ید الوز�ر  26و�اص 

�ش �رسع هباذ أ�مور ٔ�ن املصل�ة د�ل املواطنني فوق احلسا�ت 
  .الس�یاس�یة و�ريها الس�ید الوز�ر

  :الس�ید الوز�ر
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضلاللكمة لمك الس� 

 :الس�ید وز�ر الص�ة
�ري �ل�س�بة لهاذ املس�ٔ� د�ل وزان �ش ما نبقاوش نعاودوه، صايف 

غنطلقو وا�راسات راه اعطینا لراس�نا حىت ملارس، ٔ�نه  2019الزتم�ا يف 
اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل الو�ئق ا�يل �اصك تعددها �ش تلونيص 

  .ا�راسة
�يل بغیت نقول ب�ٔنه نظام املسا�دة الطبیة فعال �اص مقاربة ٔ�� ا

هیلكیة، ولكن يف نفس الوقت راه اح�ا ما �الس�ی�ش، وزارة الص�ة 
تتحمل املسؤولیة د�لها وك�شكر امجلا�ات الرتابیة وا�الس إالقلميیة �ىل 
الرشاكة ا�يل تتعمل معها، يه تتقول ما �اد�ش نطلبو مهنم یعوضو�، ما 

بوش اح�ا من اجلهات ٔ�هنا تعوض وزارة الص�ة، ولكن كنطلبو كنطل 
املسا�دة يف الص�ة امجلا�اتیة، يف الص�ة املتنق�، يف حصة أ�م والطفل، 

  .اك�ن ما یتدار �شلك مشرتك
 20هذا الیوم مايش ما تیلقاوش، راه " رام�د"مث كذ� �ل�س�بة ل 

ف د�ل العملیات، ملیون، ا�ٓال 20ملیون د�ل اخلدمة الصحیة يف س�نة، 
یعين العدد د�ل اخلدمات مع املايض ارتفع، هناك حتول يف التعامل د�ل 
إال�سان مع حصته ومع املنظومة الصحیة، ما بق�ناش كمنش�یو ٕاىل الطب 
التقلیدي، ولت الناس �متيش ٕاىل املس�شفى، كتقلب �ىل املس�توصف، 

  .. هاذكمتيش ��ذ ا�واء د�ل السكر ود�ل الضغط و�لتايل

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

السؤال املوايل وأ��ري يف �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، مو�ه لقطاع 
التضامن، وموضو�ه وضعیة ذوي �ح�یا�ات اخلاصة �لعامل و أ�رسة 

 والتمنیة لتقدمي القروي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا�
  .السؤال

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدة الوز�رة،
  أ�خوات وإالخوان املس�شار�ن،

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
رمغ اجلهود احلث��ة اليت تبذلها وزار�مك �لهنوض حبقوق أ�ش�اص يف 

تصل �لوسط القروي، �ا وضعیة ٕا�اقة، ٕاال ٔ�ن هذه اجلهود مل �زل ال 
�سائلمك الس�یدة الوز�رة احملرتمة عن إالجراءات املت�ذة من ٔ��ل ا�هنوض 

  حبقوق هذه الف�ة يف الوسط القروي؟
  .شكرا

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

  .لمك اللكمة الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

واملساواة والتمنیة  الس�یدة �س�مية احلقاوي وز�رة أ�رسة والتضامن
  :�ج�عیة

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

طبعا ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن هناك معل �م لفائدة أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، 
بدٔ��ه انطالقا من تزنیل الس�یاسة العموم�ة املندجمة اليت حتدد الزتامات 

ح مبسا�ة �برية الخنراط ا�متع املدين لصاحل هاته القطا�ات احلكوم�ة و�سم
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  . الف�ة
هناك معل �م نقوم به، �س�تف�د م�ه أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، 
سواء اكنوا يف احلرض ٔ�و اكنوا يف ا�ال القروي، ل�س هناك ٔ�ي اس�ت��اء 
من طبیعة احلال، فاالش�تغال الیوم �ىل معرية لغة إالشارة، �ش�تغال �ىل 

�مي إال�اقة، �ىل نظام ا�مع �ج�عي لفائدة أ�ش�اص يف وضعیة نظام تق 
ٕا�اقة، تقدمي �دمات يف جماالت م�عددة تعم امجلیع، �شغیل أ�ش�اص يف 
وضعیة ٕا�اقة يف جمال الوظیفة العموم�ة، وهذا ال�شغیل هو م�ين �ىل دعوة 

س�یان ٕاىل تقدمي الرتش�ی�ات ٕاىل �او من املدینة ٔ�و �او من القریة، فهم 
م�ساو�ن يف هذا احلق، دمع ا�متع املدين املش�تغل بقضا� أ�ش�اص يف 

  .وضعیة ٕا�اقة ٔ�یضا من العامل القروي
ولكن مع ذ�، بغیت نعطیك معطیات مرتبطة �ملس�تف�د�ن من ا�ال 
القروي، م�ال �ل�س�بة خلدمات متدرس أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، عند� 

�شلك �ام، مما جيعل �س�بة  4744وي �ىل مس�تف�د من ا�ال القر  1642
  .من املس�تف�د�ن مه من العامل القروي 34.6%

�ل�س�بة لالس�تفادة من املعینات التق�یة وأ��زة التعویضیة، عند� 
من املس�تف�د�ن من العامل  %12و�دة ا�يل كتجعل  9590من  1176
  .القروي

مو به �ىل مرشوع ا�يل تقد 1000املشاریع املدرة ���ل عند� من 
مرشوع �املیه من أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة  267املس�توى الوطين، 

  .وهكذا %26.7من العامل القروي ٔ�ي 
ٕاذن عند� ٕاحصاءات مرتبطة �ملس�تف�د�ن من ا�ال القروي من 

  .أ�حشاص يف وضعیة ٕا�اقة
ٔ�� من ا�ٓن نقول � هاد اليش �ري اكيف معوما، مايش فقط �ري يف 

ي، لكن يف ا�ال القروي البد ٔ�ن نبذل جمهودات ٔ�كرب، وهناك ا�ال القرو
معیقات موضوعیة، م�ال �ل�س�بة �لمراكز د�ل �س�تق�ال والتوج�ه اك�ن 
وا�د العدد �م يف املدن، لكن يف القرى اك�ن صعوبة، �الش؟ ٔ�ن اك�ن 
�ش�ت د�ل الساكنة، ٕاذا دريت مركز �یفاش �ادي جيیو الناس من قرى 

، هذه ف�ه ٕا�اقات موضوعیة، رمبا �ادي تصلح مع املس�تق�ل، ميل یمت خمتلفة
  .جتمیع هاد الساكن يف ٕاطار رؤیة الیوم �ش�تغل �لهيا احلكومة

  .شكرا

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

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة يف ٕاطار 
  .التعق�ب، تفضل

  :م�ارك مجیيل داملس�شار الس�ی
  . أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ...

املو�دة اليت قامت هبا الوزارة من ٔ��ل توظیف  �ملناس�بة ننوه �ملباراة

م�رصفا موز�ة �ىل مجمو�ة من القطا�ات الوزاریة، ؤ�ول مرة بعد �د  50
  .�ید خرجت هذه املباراة ٕاىل الوجود

 �4دمات يف  4 �یقدم كذ� التنویه بصندوق ال�سك �ج�عي ا�يل
جماالت لهذه الف�ة، ٕاال ٔ�ن املعاق كام ذ�ريت الس�یدة الوز�رة یعاين من معا�ة 
كثرية ومعقدة وم�نو�ة، ولكن يف ا�ال القروي كزتاد وكتعدد وكتضاعف، 

  .نظرا ٔ�وال، حىت الب��ة التحتیة يف ا�ال القروي ما ك�سمحش، ٕاخل
ي جيب ٔ�ن تضاعف اجلهود، و�� هناك جمهود، ولكن يف ا�ال القرو

  : الس�یدة الوز�ر نطلب م�مك
ٔ�وال، ختصیص م��ة نقدیة مو�ة لٔ��ات وٕان مل �كن أ��ات فا�ٓ�ء 
لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، خصوصا إال�اقة العمیقة، هاد الناس راه ما 

  .�یقدرو ال یتحر�و ٕاذا ما قدم��ش � اخلدمة ما اكیلقاهاش
اخلاصة ببطاقة املعاق  13.97ات القانون إالطار �نیا، تفعیل مق�ضی

وتوس�یع صالح�اهتا، هذه البطاقة د� موجودة وال ما موجوداش ما 
  .ك�س�تافدوش مهنا

�لثا، الس�یدة الوز�رة، ال�رسیع يف تزنیل ا�طط املو�د الوطين ا�يل 
كام  - ٔ��دته احلكومة �رشاكة مع مجمو�ة من القطا�ات الوزاریة وا�يل ف�ه 

تدبري جيب تزنیل  119مرشوع، و 150 -د �ىل لسان الس�ید الوز�ر ور
  .هذا ا�طط

رابعا، الس�یدة الوز�رة تعز�ز �لتقائیة بني مجمو�ة من القطا�ات، ح�ث 
هذا أ�ش�اص كنلقاومه �یتالقاو يف مجمو�ة د�ل القطا�ات، تتد�ل ف�ه 

. من القطا�ات التعاون الوطين، التمنیة ال�رشیة الص�ة، التعلمي، مجمو�ة
جيب ٔ�ن �كون هناك س�یاسة التقائیة لت�دید احلاج�ات واخلصوصیات 

  .د�ل هذه الف�ة
ٔ�یضا تعز�ز التدبري ال�شاريك مع ا�متع املدين، الس�یدة الوز�رة ذ�ريت 
ب�ٔن ا�متع املدين �یلعب دور �بري �لرفع من املعا�ة د�ل هؤالء املعاقني، 

�يل �ادة و�ش�تغل يف هذا ا�ال بصفة جيب ٔ�ن حتظى هذه امجلعیات ا
  .املنفعة العامة، �ش �سهل لها امل�ٔموریة د�ل �ش�تغال د�لها،

ٔ�یضا نطلب م�مك يف ا�ال القروي �خلصوص ٔ�ن بعید وم�با�د�ن 
. التواصل مع هذه أ��ات وا�ٓ�ء ا�يل عندمه هاد املعاقني �یعانیو، �یعانیو

راه تتقطع ا�ٔ�باد والقلوب �ل�س�بة لهاد الناس الس�یدة الوز�رة ٕاذا مسعتهيم 
  .هاذو ح�ث ك�سمعي املعا�ة د�هلم

  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار و�شكر الس�یدة الوز�رة، ا�هت�ى الوقت

بغیيت تضیفي يش �ا�ة يف ٕاطار التعق�ب؟ بضع ثواين، تفضيل الس�یدة 
  .الوز�رة

  :أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیةالس�یدة وز�رة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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اك�ن مجمو�ة د�ل املعطیات ا�يل �اصين جناوب �لهيا مهنا ختصیص 
م��ة نقدیة ا�يل �ادي جيي يف ٕاطار نظام ا�مع �ج�عي ا�ي ینص �لیه 

قة القانون إالطار �لهنوض حبقوق أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، كذ� البطا
س�مت انطالقا من خمر�ات ا�راسة د�ل نظام التق�مي �ج�عي، ٔ�ما 
�لتقائیة فه�ي تتحقق بتزنیل الس�یاسة العموم�ة املندجمة �لهنوض حبقوق 

  .أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  .و�شكرك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة

  .و�شكر امجلیع

  .لسةورفعت اجل 


