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  229رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 یونیو 18(هـ 1440 شوال 14 ثال�ءال : التارخي
 لرئ�سامس ، اخللیفة اخلامحلید الصو�رياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .ا�لس

 ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال ومخس وعرشون دق�قةتان ساع : التوق�ت
  .بعد الزوال سادسةل �ق�قة ااو 

  .س�ئ� الشفهیةا�ٔ  م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :الس�ید عبد امحلید الصو�ري رئ�س اجللسة املس�شار
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

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

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

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

  .وٕا�ال�ت، اللكمة �لس�ید أ�مني

  :الس�ید ٕادر�س الرايض، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  :نينونني التنظميیني التالیتوصل ا�لس من جملس النواب مبرشوعي القا

یتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل  26.16ٔ�وال، مرشوع قانون تنظميي رمق 
الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ة اندما�ا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلیاة 

 العامة ذات أ�ولویة؛
یتعلق ��لس الوطين �لغات  �04.16نیا، مرشوع قانون تنظميي رمق 

  .ملغربیةوالثقافة ا
ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء 

  :فه�ي اكلتايل 2019یونیو  18

  سؤال؛ 34: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  ٔ�س�ئ�؛ 3: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .ٔ�جوبة 7: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 : الس�ید رئ�س اجللسة
لسة �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الرتبیة �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجل 

الوطنیة، وموضو�ه تعممي م�ح التعلمي العايل �ىل طلبة املدن وأ�قالمي �ري 
اجلامعیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

�سائلمك الس�ید الوز�ر عن جمهودات الوزارة واحلكومة ف� خيص تعممي 
  املنح اجلامعیة �اصة �ٔ�قالمي �ري اجلامعیة؟

  .شكرا

 : الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

ملهين والتعلمي العايل وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن ا ٔ�مزازيالس�ید سعید 
  :والبحث العلمي

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

ٔ�رید يف البدایة ٔ�ن ٔ�شكرك �ىل هذا السؤال ٔ�ن غتیح يل الفرصة ملرة 
ٕاضاف�ة �لت�ٔ�ید �ىل ما مت العمل به من طرف احلكومة، �اصة يف م�ح 

مؤسسات �امعیة وال ٔ�ح�اء التعلمي العايل يف أ�قالمي ا�يل ما فهيومش 
  .�امعیة

كنت ذ�رت به فوا�د السؤال هاذي وا�د ثالثة د�ل أ�سابیع، هاذ 
مقارنة مع الس�نة املنرصمة، ٕاذ خولنا  %4الس�نة عرفت وا�د الز�دة د�ل 

ٔ�لف م��ة ٕاضاف�ة ا�يل متت يف  27ٔ�لف م��ة، فهيا وا�د  382تقریبا 
�سب املتا�ة لهاذ أ�قالمي ال رافع من  الشهور أ��رية، لوا�د الغرض هو ا�يل

  .ا�يل تفضلت هبم الس�ید املس�شار
هام % 100ا�يل نذ�ر به يه اك�ن وا�د العدد د�ل أ�قالمي ك�س�تفدو 

املناطق اجلنوبیة ؤ�یضا ٕاقلمي فك�ك، ٕاقلمي جرادة وٕاقلمي زا�ورة، هاذوك 
مبا  %95ا ل، الیوم وصلن%80املناطق ا�يل اكنو �یعرفو وا�د ال�س�بة د�ل 

 65واك�ن ا�يل اكنو  85وصلنا ل 75فهيم ٕاقلمي �و�ت، اك�ن ا�يل اكنو فهيم 
، ٕاذ اك�ن وا�د �رتفاع �م س�نو� لالس�ت�ابة د�ل أ�رس 75وصلنامه ل

  .من هاذ املنح اجلامعیة
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حبال قلت هاذ أ�قالمي ا�يل ما فهومش مؤسسات �امعیة وال أ�ح�اء 
دو هباذ ال�س�بة الك�رية، الیوم عند� الیوم وا�د اجلامعیة هام ا�يل ك�س�تف

، ا�يل غی�دد رشوط و�یف�ة 2019ماي  16املرسوم ا�يل مت إالصدار د�لو 
م�ح هاذ املنح، والس�� املعایري املعمتدة يف ا�ل�ان إالقلميیة وا�يل هنا� 

  :تضاف هو معیار د�ل السن، �ل�س�بة لثالث مس�تو�ت د�ل هاذ املنح

  .�ام �عمر ٔ�ٌقىص �ل�س�بة لٕال�ازة 26لٕال�ازة  �ل�س�بة -

 .س�نة 30د�ل املاسرت  -

 .س�نة 36و�ل�س�بة ��كتوراه   -

ویمت اع�د �س�تحقاق �ج�عي �ل�س�بة لٕال�ازة، �ج�عي  -
 .�كتوراه�بة �لامسرت وفقط العلمي �ل�س�بة والعلمي �ل�س� 

 .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .للكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�با

 :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ التوضی�ات

اح�ا يف احلق�قة ما كنكروش ا�هود ا�يل بذلتو احلكومة، الس�� 
  .احلكوم�ني أ��ريتني

اح�ا ما  %95ولكن مز�ن ميل ذ�رت م�ال �و�ت، ٔ�ن� كرتكزو �ىل 
ا�يل بقاو، ٔ�ن يف أ�قالمي �ري اجلامعیة راه  %5غلنا ویؤملنا هو هذیك �ش 

 �لیه تقریبا �دم متكني الطالب من املن�ة یعين �شلك ٔ�وتومايت احلمك
�ذو م�ال وا�د الطالب يف �و�ت ولو الوا� د�لو �النقطاع ا�رايس، �

و یوفر � درمه، و�اصو یتابع ا�راسة د�لو بفاس، و�اص �5000یتقاىض 
إالیواء والسكن واملل�س وامل�ٔلك والتغذیة یعين ٔ�نه ش�به مس�تحیل، ؤ�� 
ٔ�عرف ٔ�نه من �الل املعارشة، تقریبا �ل الطلبة ا�يل ما اس�تفدوش من 

  .املنح انقطعوا عن ا�راسة
هذا مع العمل ٔ�نه أ��ر د�ل املن�ة مايش �ري ٔ��ر مايل، بل هو ٔ��ر 

مسكني ا�يل ك�شعر �لغنب، ٔ�ن زم�ل �  نفيس ٔ�یضا، راه هاذیك الطالب
ٕاما يف وضع اج�عي م�قارب معه ٔ�و قریب وهو حمروم وأ�خر �س�تف�د، 

  .یقدر �ري هباذ الس�ب النفيس ینقطع عن ا�راسة
مث �لینا �كونو واحضني، الس�ید الوز�ر، ٔ�� يف تقد�ري ٔ�نه احلكومة 

ن الزالت احلا�ة بذلت جمهود �بري فقضیة املنح، هذا جمهود �شكر، ولك
�هود ٔ�كرب واح�ا ن��ظر تعممي املنح والرتاجع عن القرار ا�حف ا�ي اختذ 
يف حكومة سابقة �لرتاجع عن تعممي املنح، ٔ�ن املنح اكنت معممة، ٔ�� 
قریت �ملن�ة اجلامعیة، و�لتايل ٔ�نه هاذ القرار جيب ٔ�ن یصحح، واح�ا ما 

بدید ا�اوف د�ل ا�متع من ٔ�ن ٔ�حوج�ا ٕالجراءات اج�عیة جریئة لت 
  .احلكومة يف ٕاطار ٔ�و ا�و� �سري يف مسار الرتاجعات �ج�عیة

هللا جياز�مك خبري، حنن يف �ا�ة وكناشدو احلكومة �اصة يف املدن �ري 
اجلامعیة، ٔ�ن تعمم املنح، ٔ�ن �یفام قلنا ٔ�نه �نقطاع ا�رايس مرتبط �ملن�ة 

اس�ت�ا� م�ابعة ا�راسة يف غیاب املن�ة، مث ٔ�ن أ��ر اجلامعیة، مث ٔ�نه اكینة 
النفيس لهاذ أ�مر، ومايش جمهود �بري ؤ�� يف تقد�ري، ال ٔ�ن �س�تف�د 

طالب من املن�ة وهو ال �ریدها ٔ�و ل�س يف �ا�ة ٕا�هيا �ري من ٔ�ن  1000
  . حيرم طالب وا�د

ن ٔ�ن طلبة �ملنح، ٕاذ 1000تغطي لنا مث ملیون درمه، الس�ید الوز�ر، 
هاذ أ�رقام وهاذ ا�هود املايل هو يف املتناول، مقدور �لیه، ملیون درمه 

م��ة، و�لتايل ما  1000مايش رمق �بري �ل�س�بة �لحكومة تیعطینا 
  .ن�شطروش مع ٔ�والد الشعب يف م�ح �س�یطة ومرة ٔ�خرى نتغاىض عهنا

طالب داملاسرت يف لكیة احلقوق  300مث هاذي م�اشدة ٔ�خرى، وا�د 
فاس مازالوا ی��ظرون املن�ة دهاذ الس�نة، ما توصلوش هبا، ق�ل هلم ٔ�ن ب

الس�ب هو �دم ٕارسال امللفات د�هلم يف ا�ٓ�ال املعقو�، هللا جيازیك خبري 
  .هذه م�اشدة لتعاجل الوضع

  .وشكرا جزیال

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

  .تبقى من توق�تاللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب ف� 

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

  الس�ید املس�شار،
�ري بغیت نوحض هنا� �ازمة احلكومة �ش نوصلو، ٕان شاء هللا 

�ا� راه دز�  2012ٔ�ن ذاك املسافة ا�يل �مة تدارت، ٔ�ن من  100%
درمه، ٕاذن ا�هود الك�ري ملیون  800ون درمه ٕاىل ملیار وملی 600من 

  .تدار، د� بقي تقریبا وا�د اليشء قلیل، وٕان شاء هللا، اح�ا م�و�ني لهذا
�نیا، وا�د العدد د�ل �س�تفادات تند�رومه لهاذ أ�قالمي ا�يل ما 
فهيمش املؤسسات اجلامعیة، الیوم يف ٕاقلمي �و�ت �ادي خنلقو، ٕان شاء 
هللا، وا�د اللكیة م�عددة التخصصات ا�يل �بعة جلامعة س�یدي محمد �ن 

  .عبد هللا، �ش نقربو هاذ اخلدمة �لساكنة د�ل ٕاقلمي �و�ت
�نیا، غیكون � �امعي ٔ�یضا، اك�ن ٔ�یضا وا�د املعهد ذاك الواك� 

  .د�ل النبا�ت العطریة ا�يل كتف�ح وا�د ا�ٓفاق �مة �لش�باب د�ل إالقلمي
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
السؤال الثاين موضو�ه، التغطیة الصحیة يف مك�ب التكو�ن املهين 
وٕانعاش الشغل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة 

  .لتقدمي السؤال
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  :امال م�رصة الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  ن احملرتمون،الس�یدات والسادة املس�شارو

الس�ید الوز�ر، یعمتد مك�ب التكو�ن املهين �ىل تغطیة حصیة تن�ين �ىل 
یونیو  21ٕا�رام اتفاق�ات مع رشاكت �اصة �لت�ٔمني، ورمغ تنصیص اتفاق 

يف املادة السادسة م�ه �ىل ٕاماكنیة اع�د تغطیة تعاضدیة يف  2011
ن املك�ب فإ  (CNOPS)الصندوق الوطين ملنظمة �ح�یاط �ج�عي 

الزال مرصا �ىل ٕا�رام هذه االتفاق�ات مع هذه الرشاكت رمغ تدين �دماهتا 
ومعا�ة املتقا�د�ن معها ومطالبة معظم املس�ت�دمني �الخنراط يف صندوق 

(CNOPS).  
  �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم عن ٔ�س�باب هذا �خ�یار؟

نعاش الشغل يف وهل هناك من �ٓفاق الخنراط مك�ب التكو�ن املهين وإ 
القانون هذا الصندوق واس�تفادة مس�ت�دم�ه من �دماته الصحیة، رمغ ٔ�ن 

عوض تغطیة  (CNOPS)یلزم املؤسسة العموم�ة �ع�د  65.00رمق 
  حصیة �اصة؟

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :حث العلميالوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والب الرتبیةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،
هو الت�ٔ�ید يف البدایة ٔ�ن مس�ت�ديم املك�ب �س�تف�دون الیوم من وا�د 
التغطیة حصیة مبوجب اتفاق�ة مربمة مع رشكة ت�ٔمني �اصة ا�يل �متكهنم من 

ٔ�و ال �ىل مس�توى �سدید وا�د �م�یازات سواء �ىل مس�توى اخلدمات 
  .التطب�ب والعالجمصاریف 

حىت ل  80والیوم نبغي نوحض ب�ٔن هاذ �سب التعویض ترتاوح بني 
ملوظفي املك�ب،  �ل�س�بة 2005، اكنت تدارت وا�د العملیة يف 100%

قر �ش �یفضلو هاذ �ٔ وا�د العملیة د�ل اس�تطالع الرٔ�ي واكن امجلیع 
یة من دارت وا�د التق�مي د�ل الوضع  2011الرشكة د�ل الت�ٔمني، ويف 

، واكن امجلیع بعد دراسة مقارنة بني نظام الت�ٔمني اخلاص 2011ل  2005
ونظام التغطیة الصحیة ا�ي یؤم�ه الصندوق الوطين، مت إالبقاء �ىل خ�ار 

  .الت�ٔمني �ى رشكة �اصة، هاذ اليش ا�يل �ا� من مك�ب التكو�ن املهين
ين ا�يل يه الیوم هاذوك املوظفني د�ل املؤسسة د�ل التكو�ن امله

مؤسسة معوم�ة ذات طابع  �69.00لقانون مؤسسة معوم�ة حمكومة 
) CNOPS(ٕاداري، ٕاذن يه ما دا�الش يف الوظیفة العموم�ة �ل�س�بة ل 

والیوم ا�يل �یت�ني هو هاذ الناس �یفضلو هاذ رشكة الت�ٔمني، �لام ٔ�ن عندمه 

�ات يف �ال %100وا�د �س�تفادة �برية �س�بة التعویض تصل حىت ل 
يف �س�تفادة من �دمات خمتربات الت�لیالت  %100أ�س�نان، 

يف �س�تفادة من �دمات مجیع مص�ات الضامن  %100والفحوص، 
�ل�س�بة ملصاریف  �لوالدة اكنت �ادیة ٔ�وال ق�رصیة،�ج�عي �ل�س�بة 

، خيصص وا�د %80العالج �خلارج ٔ�یضا اك�ن وا�د �س�تفادة �د �مة 
ٔ�لف درمه لتنقل املریض ومرافقه �ل�ارج، ملیون د�ل  500املبلغ د�ل 

  .ا�رمه �ىل مس�توى اخلدمات د�ل ل�سدید مصاریف التطب�ب يف اخلارج
ٕاذن هاذ أ�مور اكم� الناس فضلو �ش یبقاو اح�ا ما عند� حىت 

وٕاىل ) CNOPS(مشلك ٕاىل اكن زعام وا�د العدد مهنم �غیني ميش�یو ل 
  .عند� حىت يش مشلكاكنت قانونیا ممكن ما 

  . شكرا
ٔ�� ا�يل كنوا�دك الس�یدة املس�شارة يه يف جملس إالدارة املق�ل ٕان 
شاء هللا هاذ القضیة �ادي نطر�ا و�ادي �شوف �یفاش �ادي نتفا�لو 

  .معها
  .شكرا لمك

  : الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :م�رصةاملس�شارة الس�یدة امال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالفادة و�ىل إالیضا�ات ؤ�یضا �ىل التفا�ل 
إالجيايب، لكن بدایة ٔ�ود ٔ�ن ٔ�عرج �ىل ٔ�س�باب �زول هذا السؤال وهاذ 
املساء�، يه اكنت ن���ة تفا�ل طبیعي مع املعا�ة املزتایدة �لشغی� د�ل 

معا�ة �رتبط خصوصا �خلدمات  مك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل،
�ج�عیة واملتعلقة لٔ�سف �لتغطیة الصحیة موضوع السؤال، معا�ة 
�متظهر ب�ٔشاكل ؤ�لوان م�عددة ٔ�ذ�ر هنا �ىل س��ل املثال ال احلرص معا�ة 

موظفي املناطق البعیدة عن املركز، خصوصا املتعلقة مب�دودیة االتفاق�ات 
ه املناطق، ٔ�وال، ٔ�ن ٔ��لب التعاقدات ممركزة مع املص�ات �س�شفائیة هبذ

العالقة، واليت تتطلب  �ملركز ا�ار البیضاء، �نیا معا�هتم ٔ�ثناء �ل امللفات
  .التنقل ٕاىل املركز

ٔ�یضا هناك معا�ة املتعاقد�ن، ف�إالضافة ٕاىل مشالك السن وما یصاح�ه 
ة، فهم یؤدون من ٔ�مراض مزم�ة، تنضاف معا�ة مع التغطیة الصحیة املقدم

ما قميته ٔ�جرة شهر س�نو� �الفا ملتعاقدي املؤسسات العموم�ة أ�خرى، 
ویقابلون �رفض م�كرر مللفاهتم، ما جيعلنا �شهد ظاهرة تنظمي محالت طبیة 

  .لهذه الف�ة ؤ�هنا �ري مؤم�ة
ٔ�یضا هناك معا�ة �دم التعویض عن العدید من أ�دویة والرفض 

  .ٔ�س�باب قد �كون واهیة املتكرر مللفات �س�شفاء
ٔ�یضا هناك ٕالزام�ة ش�یك ضامن مشرتط من طرف املص�ات ومع 
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الت�ٔ�ري يف ٕاعطاء التحمل یؤدي �البا �ملص�ة لرصف الش�یك، وهذا 
یرتتب عنه ٔ�رضار مادیة تثقل اكهل املوظف قد تصل ٔ�ح�ا� �لمتابعات 

  .القضائیة
قد�ن حب�ة �دم ٔ�یضا ٔ�صبحنا �شهد توقف مجمو�ة من املعاجلني املتعا

  . توصلهم مبس�تحقاهتم، فعىل العموم الالحئة طوی� د�ل املعا�ة
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ذ�ر الس�ید الوز�ر �ل�س�بة لالس�تقراء ا�يل مقمت به لرٔ�ي 
املس�ت�دمني، ٔ�وال نثري ان��اهمك ٕاىل ٔ�ن النتاجئ د�لو مل ت�رش رمسیا ؤ�یضا 

  .من املفرتض ٔ�ن �كون قد قامت به هیئة حمایدة
ا نطالبمك الس�ید الوز�ر ق�ل جتدید العقدة ٕاذا اكنت يش عقدة خ�ام

�ادي �كون، نطالبمك ٕاما بتغطیة، نناشدمك بتغطیة حصیة دا�لیة �لمك�ب 
�ىل غرار التغطیة الصحیة �ى املك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة ٔ�و اع�د 

)CNOPS ( مع تغطیة حصیة �مكیلیة �رىق ملس�توى م�طلبات الشغی� ٔ�و
  .اط يف مؤسسة محمد اخلامس�خنر 
  .شكرا

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

  .�نیة 27اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب ف� تبقى من التوق�ت 

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
�س�تقاللیة، اك�ن  املك�ب الوطين هو مؤسسة معوم�ة، عندها وا�د

  .جملس إالدارة هو ا�يل �ینظم االتفاق�ات ا�يل كتربم
ٔ�� حبال ا�يل وا�د�مك الس�یدة املس�شارة ٕان شاء هللا �ادي نطرح هذه 

  .النقطة يف ا�لس إالداري املق�ل، و�ادي نعاجلوه من مجیع اجلوانب
  .شكرا �

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
ؤسسات التعلميیة يف العامل القروي، السؤال الثالث موضو�ه، وضعیة امل

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي 
  .السؤال

  :العز�ز بوهدود عبداملس�شار الس�ید 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

تعرف العدید من املؤسسات التعلميیة يف القرى والبوادي هتا� 
مر �ٔ�قسام ا�راس�یة ٔ�و �لتجهزيات امل�ش�ٓت التعلميیة، سواء تعلق ا�ٔ 

  . ا�ا�لیة، �ٕالضافة ٕاىل غیاب املرافق الصحیة وغیاب �دمات احلراسة
  الس�ید الوز�ر،

ما يه إالجراءات املزمع اختاذها من طرف وزار�مك من ٔ��ل صیانة 
وجتهزي هذه املؤسسة التعلميیة وتوفري لك فرص التحصیل اجلید �لتالم�ذ 

  لقروي؟من ٔ�بناء العامل ا

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید املس�شار احملرتم،
ايش ال بد من التن��ه يف البدایة ٔ�ن وضعیة املدارس يف العامل القروي م

هبذه الصورة السلبیة، بل تعرف وا�د التحسن ملموس س�نة بعد س�نة، 
هذا السؤال اكن مت الطرح د�لو يف ا�خول املدريس، ومن ا�خول 
املدريس لهنا� عرف�ا وا�د التقدم �د �م ووا�د ا�هود �بري ا�يل مت من 

ل طرف الوزارة واحلكومة، و�ىل هذا أ�ساس فمت ختصیص وا�د العدد د�
إالجراءات والتدابري ا�يل دا�� يف ٕاطار تطو�ر العرض املدريس وتوفري 
ا�مع �ج�عي، حماربة الهدر املدريس، ت�ٔهیل املؤسسات التعلميیة ؤ�یضا 

  .توفري املوارد ال�رشیة وال س�� يف العامل القروي
كتعرفو اكینة وا�د ا�متیزي ٕاجيايب �ل�س�بة �لعامل القروي وهذا من 

  .یة د�ل أ�ولو�ت د�ل الوزارةأ�ولو 
بعض أ�رقام �ش �كون عندمك وا�د الفكرة �ىل هذه أ�مهیة ا�يل 

مؤسسة تعلميیة بدون الفرعیات، هاد  11000تنعطیوها �لعامل القروي 
 2018ٔ�كرث من النصف هو يف العامل القروي، هذه الس�نة أ��رية  11000

يف الوسط  39مهنم مؤسسة �ىل املس�توى الوطين  100مت ٕا�داث 
  .د�ل املدارس امجلا�اتیة 10القروي، ؤ�یضا 

 �150ش خنلقو  2021الیوم عند� وا�د الرب�مج مسطر من هنا ل 
مدرسة جام�اتیة �ش نقضیو �ىل املفكك ونقضیو �ىل هادوك الفرعیات، 
ٔ�یضا �ش �كون عندمك وا�د الفكرة �ل�س�بة ��ا�لیات ويف التعلمي العمويم 

يف العامل القروي، س�نو� وا�د  552ا�لیة �ىل املس�توى الوطين د 917
  .ا�هود �بري خللق ا�ا�لیات �ىل املس�توى القروي

 375ملیار و 2019بلغة أ�رقام �ش تعرف �ن هذه املزيانیة د�ل 
 375ملیون ا�يل مت التخصیص د�لو لٕال�دا�ت وٕا�ادة الت�ٔهیل، ملیار و

  .�لعامل القروي، هاد اليش إال�دا�ت ملیون 800ملیون، ٔ�كرث من 
�ل�س�بة �لت�ٔهیل، ٕا�ادة الت�ٔهیل و�ادي نقول ٔ�ش�نو هام ٕا�ادة الت�ٔهیل، 

ملیون ٕال�ادة الت�ٔهیل، هاد  660ملیون درمه ا�يل ختصص،  100ملیار و
و�دة مدرس�یة �لكهر�ء، فهيا  2200ٕا�ادة الت�ٔهیل فهيا الربط و�زوید 

كة الرصف الصحي، فهيا التدف�ة، فهيا ٔ�یضا �س��ج، فهيا الربط ٔ�یضا �ش�ب
جتدید أ��ث املدريس، فاش تنقول أ��ث املدريس، هام الس�بورة 
البیضاء، هام الطاوالت، هام وا�د العدد د�ل التجهزيات ا�يل عرفوها هاد 
املؤسسات د�ل العامل القروي، وٕان شاء هللا نعمل �اهدا �لقضاء ا�هنايئ 

، �لام ٔ�ن وا�د العدد د�ل أ�قالمي �ادي 2021 �ىل املفكك من هنا ل
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  .یعرف القضاء املفكك يف الس�نة هذه وٕان شاء هللا الس�نة املق��
  . شكرا الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .لوز�ر �ىل جوا�مك و�ىل تفا�لمكٔ�شكرمك الس�ید ا

فعال حنن �مثن ا�هودات املبذو� من طرف وزار�مك، وال حظنا 
ا�ینام�ة اليت ٔ�صبح یعرفها قطاع التعلمي �خلصوص، فهناك العدید من 
املشالك واملعا�ة ما زال یوا�ها �خلصوص �ساء ور�ال التعلمي �لبادیة، يف 

ع املدرسة يف قریة �ئیة يف اجلبل ٔ�و يف غیاب حتفزي مادي ٔ�و معنوي، فزر
اخلالء معزو� عن العامل ال یعين تقریب التعلمي من املواطنني، ول�س تعیني 
مدرسني ومدرسات يف ٔ�قىص املناطق اليت تع�ش عز� قاس�یة �ىل مجیع 
أ�صعدة هو املسامهة يف تعلمي ٔ�بناهئم وتقریب احلضارة ٕا�هيم بقدر ما نق�ل 

  .سني واملدرسات الضمري املهين وروح املبادرةيف هؤالء املدر 
لتحق�ق الن�اح، الس�ید الوز�ر، املطلوب، البد من العمل �ىل تقریب 
ٔ�بناء ساكن القرى من املراكز احلرضیة وش�به احلرضیة حىت �س�تطیع التعلمي 
ٔ�ن ینجح وحيقق ٔ�هدافه، بدون ذ� ال ميكن ٔ�ن جنين من ا�هودات 

  .لیا سوى هدر الطاقة ال�رشیة واملوارد املالیةاملبذو� سابقا وكذ� �ا
وز�ر املعیقات وتطور التعلمي �لعامل القروي رمغ ا�هود التنوعت الس�ید 

ا�ي یبذل وا�ي ال ميكن �لوزارة الوصیة و�دها الت�لص ٔ�و �ىل أ�قل 
احلد مهنا ف�حیث جيب �ىل املتد�لني يف العملیة الرتبویة مجیعهم املسامهة 

و�خنراط اجلاد واملسؤول، لك من �انبه قصد الرفع من مس�توى  الفعا�
  .التعلمي �لعامل القروي

ٕان جتربة الس�ید الوز�ر املدارس امجلا�اتیة اكنت رائدة، ون�ساءل عن 
توقف العمل هبا، �لام ٔ�ن الهدف أ�سايس يف هذا املرشوع الطموح نظر� 

یا �ىل أ�قسام املتعددة هو حتق�ق اجلودة الرتبویة من �الل القضاء تدرجي 
املس�تو�ت املوجودة �لو�دات املدرس�یة ٔ�و اليت �س�تزنف جمهود أ�س�تاذة 
وا�و� دون ن���ة تذ�ر، �رب جتمیع هذه الفرعیات املش��ة و�لتايل حماربة 
الهدر املدريس، �ٕالضافة ٕاىل �رش�ید النفقات وتدبري املوارد ال�رشیة �هیك 

  .عن �سهیل معل إالدارة
�� نطالبمك، الس�ید الوز�ر، بتعممي هذه التجربة ملا لها من �ري �ىل 

  ساكنة العامل القروي 
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب ف� تبقى من التوق�ت

  :يالوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلم الرتبیةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
شكرا �ىل هاذ الت�اوب والتفا�ل مع هاذ السؤال ا�يل �م �ل�س�بة لنا 
ٔ�ن كام قلت الوزارة تويل ٔ�مهیة �برية �لم�ال القروي، والیوم يف ا�ال 
القروي �اصنا البد نفرقو بني املناطق النائیة واجلبلیة وا�ال القروي، وهذا 

�ا بصدد ٕاعامل وا�د التصنیف �دید �ل�س�بة �لحرضي وش�به حرضي اح 
ىت نويل ٔ�مهیة ٔ�كرث لهاذ ا�االت ا�يل تیعرفو حوالقروي واملناطق النائیة 

  . هاذ الهشاشة هذه
ٔ�یضا الیوم اح�ا� ٕان شاء هللا �ىل ٔ�بواب املصادقة �ىل قانون إالطار 

عویض أ�ساتذة عن املناطق وهاذ قانون إالطار ف�ه وا�د اخلانة �ل�س�بة لت
  ..النائیة ا�يل �ادي ند�لوها يف

  .شكرا

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

السؤال الرابع موضو�ه تقریب املؤسسات التعلميیة من أ�ح�اء 
السك�یة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة 

  .لتقدمي السؤال

  :امحلايم محمد الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء احملرتمّني،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني، 
تعرف �ل املدن حركة توسع معراين م�نايم �س�تلزم تعبئة لك اجلهود 

ان�شارها �ىل خمتلف لضامن متدرس أ�طفال وتقریب املؤسسات التعلميیة و 
أ�ح�اء السك�یة، لهذه �عتبارات �سائلمك حول إالجراءات املت�ذة لضامن 

  .ان�شار ٔ�وسع �لمؤسسات التعلميیة وتقر�هبا من الساكنة �ىل خمتلف املدن
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف إال�ابة �ىل السؤال

  :كو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلميالوطنیة والت الرتبیةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
�شلك العدا� ا�الیة ٕا�دى ٔ�مه ا�شغاالت الوزارة، سواء اكن �ىل 

س�توى توس�یع العرض املدريس ٔ�وال ت�ٔهیل ب��ات كام قلت ق�ل قلیل ٔ�و م 
ربة يف التخطیط ويف ا�متویل، توفري املوارد ال�رشیة، الیوم عند� وا�د املقا
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  .مقاربة حسب وا�د العدد د�ل احملددات واملعایري
  :من ٔ�مه احملددات 

ٔ�وال، يه املرا�اة د�ل ا�منو ا�ميغرايف د�ل اجلهات وأ�قالمي، مك�دد 
هام یربز التوزیع اجلغرايف لهذه الساكنة، هبذا یمت ٕارساء ما �سمیه �خلریطة 

  .املدرس�یة
ا�متیزي إالجيايب دا�ل اجلهات، والس�� �ل�س�بة �لعامل ٔ�یضا ٕاعامل 

القروي، وأ��ذ ٔ�یضا بعني �عتبار التطور املس�ل �ىل مس�توى 
املؤرشات الرتبویة، �عتبارها لو�ات ق�ادة تربز التطور احلاصل يف الش�ٔن 
الرتبوي �ىل مس�توى اجلهات وأ�قالمي، كام ٔ�یضا تعمل الوزارة �ىل تغطیة 

الوزارة ) lotissement(اء السك�یة اجلدیدة، فني ما دارو يش لك أ�ح�
تتكون عندها الید �ىل وا�د البقعة ٔ�رضیة �ش ميكن لها د�ر وا�د 

  .إال�داث
والیوم، امحلد �، مع الرشاكء د�لنا اك�ن وا�د �لزتام من طرف 

ذ املنعشني العقاریني ٕ��داث مؤسسات يف ٕاطار الزتاماهتم �ج�عیة، ها
  املعایري ٔ�ش�نو هام؟

  �دد أ�طفال يف سن ا�متدرس؛: ٔ�وال
  ٔ�ش�نو يه املسافة القصوى ما بني املدرسة وٕاقامة التالم�ذ؟: �نیا
ٔ��داد التالم�ذ رضوریة لف�ح وا�د املؤسسة، �ل�س�بة لالبتدايئ : �لثا

، ٕاىل اكن عند� 180يف لك قسم يه  30د�ل أ�قسام يف  �6اصنا البد 
ف�حو ابتدائیة، ٕاىل ما اك�ش ما ميكن لناش نف�حوها، �ل�س�بة فوق تن  180

، �ل�س�بة لتوطني املؤسسة التعلميیة يف ماكن 120لٕال�دادي والت�ٔهیيل 
مالمئ وبعید عن لك ا�اطر ا�يل ميكن لها هتددمه، حبال د� بعید �ىل 

لها الواد، بعید �ىل هاذیك الشعبة، وا�د العدد د�ل أ�مور تمت املرا�اة د�
  .�ش �كون ذیك املؤسسة يف ٔ�حسن املناطق اجلغراف�ة

  .وشكرا الس�ید املس�شار

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ التوضیح

لكن هاذ اليش �ري �ل�س�بة لنا الس�ید الوز�ر، اح�ا ٔ�والد التريان، و 
ا�يل تتعطیه لنا �ٔ�رقام هذا �ري مطبق يف الواقع، هنرضو �ملعقول، 
�الش؟ اح�ا تنع�شو مشالك وتنع�شو املشالك الیوم�ة مع الساكنة، تنعرفو 

�یلومرت،  �3یلومرت،  2مجمو�ة املدارس، الس�ید الوز�ر، كتبعد �ك�لومرت و
یلومرت، هاذي إال�سان �  10و 8و 7و 6ٔ�ما ٕاىل مش��ا �لعامل القروي ب 

  .�اص هيدر �حلق�قة
اخلطاب د�ل س�ید� اكن واحض يف اف�تاح ا�ورة د�ل الربملان، ما 

داحلواجي ا�يل �اصها احلكومة  3احلواجي، هرض �ىل  10هرضش �ىل يش 

  .تطبقها، ٔ�ش�نو هو قال س�ید� هللا ینرصو؟ التعلمي والص�ة وال�شغیل
تدار والو، اك�ن الس�ید الوز�ر احملرتم،  اح�ا� د� يف ظرف �ام �يق ما

دا�ل مرشوع املدینة طن�ة الكربى، شوف مدرسة مبفكك وج�نا وامسعنا 
من عند وزراء سابقني ب�ٔن املفكك تید�ر رسطان وتید�ر وتید�ر، ٔ�� 
تنعرف مدارس، الس�ید الوز�ر، عند ا��� د�ل طن�ة، ا�معات 

�یلومرت  3ا�د ا�مو�ة راه تیرضبو و .. السك�یة هاذیك ا�يل مت ب�يت، سكن
�ش �ميش�یو لٕال�دادیة، اكینة م�اطق كنتحملو فهيا املسؤولیة ونتحملو فهيا 
ال�م د�لنا، لوال التد�ل د�ل املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة يف القطاع 
د�ل التعلمي، راه اكن غیكون التعلمي اكرثة يف املغرب، �الش؟ ٔ�� نقول � 

  �الش؟
تتجي ماكتب ا�راسات ا�يل تیصایبو تصاممي ا�هتیئة، فني هام؟ وا�د 
الس�ید �الس يف وا�د املاكن معني تیعمل وا�د ا�راسة لوا�د املدینة ال 

قال � كذا ، )Google earth( �مل � هبا، �ش تی�دم؟ تی�دم بوا�د
عبة غند�ر هنا مدرسة، فني تتقول يل انت��ا الس�ید الوز�ر، ت��عدو من الش 

وت��عدو، اكینة مدارس ا�يل �متيش خترس يف أ�رايض ما صاحلاش �لبناء 
بصفة هنائیة واكینة، ؤ�� نورهيا � �ر�� �شوفها، وتن�ربو صعوبة ال يف 
الصفقات وال الناس د�لمك تیقلوها، تیقول � تند�رو الصفقة �ش نب��و 

لصفقة ما مدرسة، ولكن ميل تند�رو وا�د ا�مو�ة احلواجي، ذیك ا
تتقدريش �س�تجب �ش ت�ين ذیك املدرسة، �ىل ٔ�ساس أ�رض �یفاش 

  .دا�رة وكذا وكذا
اح�ا ٔ�ش تنطلبو الس�ید الوز�ر، �كون مسائل ا�يل يه معقو� و�كونو 
س�باقني �ش هاذ الولیدات یقراو، �ش ما تبقاش وا�د النظرة عند املغاربة 

ه، �غیة تد�ر لو، �غیة تفعل وراه ا�و� �غیة ختوصص التعلمي، �غیة تدی
لو، هنرضو برصا�ة، هاذ اليش هذا �اصو یتدار و�اصنا �شوفو يف 
إالماكنیات، واح�ا مع إالماكنیات ٕاىل اكنت إالماكنیات حمدودة، نقولو 
إالماكنیات حمدودة، ولكن يف املس�تق�ل، ٕان شاء هللا �اص �كونو مدارس 

  .ات د�ل املغاربةيف املس�توى، وتلیق �ش یقراو هاذ الولید
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

اكنت هاذي م�اس�بة �ش درت وا�د العدد ز�رات تفقدیة ملدینة 
احلس�مية، وميكن لنا نف�خرو �ملؤسسات  –تطوان  –طن�ة، و�ة طن�ة 

التعلميیة د�ل هاذ املدینة، ؤ��ريا يه ا�يل كنا يف ٔ�صیال يف وا�د املدرسة 
جام�اتیة وكنقدم � ا�عوة الس�ید املس�شار احملرتم �ش متيش و�زور هاذ 
املؤسسات و�شوف املس�توى فني وصل الت�ٔهیل د�ل هاذ املؤسسات، 
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ون عند� الفرصة �ش �كونو يف طن�ة وند�ر � وٕان شاء هللا �ادي �ك
ٔ�یضا دعوة وند�رو وا�د الز�رة لهاذ املؤسسات، و��شوف املس�توى د�ل 
التعلمي يك دا�ر يف طن�ة، وامحلد � الیوم اك�ن وا�د املرشوع مليك د�ل 
طن�ة الكربى وميكن لنا ٔ�یضا نف�خرو مبا مت ٕا�داثه من طرف الوزارة يف 

  .رشوع الك�ري الهادف املليكٕاطار هاذ امل 
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا، شكرا �لس�ید الوز�ر �ىل مسامهته

ون��قل لٔ�س�ئ� املو�ة لقطاع الفال�ة والصید البحري، حول موضوع 
املومس الفال�، واليت جتمعها و�دة املوضوع، ح�ث س�نعرضها دفعة 

  .وا�دة
حرار، وموضو�ه وضعیة والبدایة مع سؤال فریق التجمع الوطين ل�ٔ 

  .املومس الفال� احلايل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع

  :محمد عبو الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،
  السادة الوزراء،
  الس�ید الرئ�س،

والصید ٔ�وال هباذ املناس�بة تنقدم الشكر د�يل �لس�ید وز�ر الفال�ة 
  .البحري واملیاه والغا�ت، شكرا

قلت �ىل ا�هودات د�لو ا�يل وا�لیل هو تبارك هللا هاذ ا�هنار راه 
سؤال �ىل الفال�ة، ؤ�� عندي یقني �ىل ٔ�نه هاذ  12عندو ورمبا 

السؤ�ت لكهم �ادي �رضاو �لرىض د�ل الس�ید وز�ر الفال�ة، �ادي 
ناخ�ة الس�ید الوز�ر ا�يل عرفهتا البالد �ريض �لهيم وكنقول هاذ الظروف امل 

د�لنا ولكيش راه عرفها �ىل ٔ�نه كنطلبو م�ك �ش مجیع التدابري د�ل 
الفال�ة ٔ�و العامل القروي �رشحو �ش الفال�ة راه �یتصنطو لهاذ السؤال 
وهاذ السؤال ما یتعلقيش �ري �حلبوب، ت��علق �حلبوب و�لزیتون، 

راه مشالك يف هاذ اخلطاب ولكن ال ٔ�ظن  الزیتون واحلبوب راه هذي
  .الس�ید وز�ر الفال�ة �ادي یب�ل �لینا مبجهوده

ٔ�وال ٔ�نت مريض الوا��ن والبد �ادي تدعي مع هاذ الفال�ة �ش هللا 
  .س�ب�انه وتبارك �سعدك، شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
ادة السؤال الثاين موضو�ه، املومس الفال�، اللكمة ٔ��د الس

  .املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :ابو �كر اعبید الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�رید ٔ�ن نعرف م�مك لك ما یتعلق �ملومس الفال� احلايل وما عرفه من 

ر يف أ�سعار يف بعض املنتو�ات، وما هو تصورمك نقص يف أ�مطار وتدهو 
يف �لق صنا�ات حتویلیة وصنا�ات �ذائیة وكذ� �لق ٔ�قطاب اس��ریة 

  يف املیدان الفال� حترتم حقوق الفال�ني؟
الس�ید الوز�ر هذا من �ة، من �ة ٔ�خرى وا�د السؤال ما كناش 

اجلا�ر ٔ�نه �ادي نطرحوه ولكن فرض راسو وهو ف� خيص قانون الرعي 
�ٔ�مس وقعت اصطدامات، واصطدامات عنیفة يف م�طقة عبدة ٔ�دت ٕاىل 

ٔ�ن �سمع م�مك ما يه إالجراءات  دیح العدید من املواطنني، ولهذا �ر جرو
  .اليت تت�ذ يف هذا الش�ٔن وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
السؤال الثالث كذ�، موضو�ه حصی� املومس الفال� احلايل، اللكمة 

  .لسادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤالٔ��د ا

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

  الس�ید الوز�ر،
ٔ��رت ظروف م�اخ�ة �ري م�اس�بة �ىل جودة مردودیة بعض املنتو�ات 

السوق ا�ا�يل واش�تداد املنافسة اخلارج�ة  ٔ��رت وفرطتالفالح�ة، كام 
 .التقلیدیة ا�ولیة �ىل د�ل صغار الفال�ني ب�ٔسواق�ا

من هنا الس�ید الوز�ر احملرتم �سائلمك عن التدابري املت�ذة لرصف 
ولتوزیع أ��الف مدمعة وخللق نقط رشب ) MAMDA( ـــالتعویضات ل

املاش�یة و�مع �دو� م��ٔخرات مالیة �لفال�ني جتاه مؤسسات معوم�ة مع 
  س�یة إالنتاج الوطين؟مراجعة فوائد الت�ٔ�ري، و�مع تناف 

  .شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الرابع موضو�ه، وضعیة املومس الفال� احلايل، اللكمة ٔ��د 

 .السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  .�سم هللا

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  والسادة املس�شارون، الس�یدات
ٕان ا�منو �ق�صادي ببالد� مرتبط �شلك ٔ�سايس �لقطاع الفال�، 
ح�ث تعد الفال�ة ٔ�كرب مشغل �لید العام� يف املغرب، كام ٔ�ن �جتنا 
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ا�ا�يل اخلام یظل رهینا هبا، وهاذي كتطرح ٕاشاكلیة د�ل ا�منوذج 
منو يف القطاع الفال� التمنوي، ٔ�ن الناجت ا�ا�يل اخلام مرتبط ب�س�بة ا� 

  .وما جيعل هذا القطاع حمط اه�م�ا
كذ� فٕاننا نعرب عن ارتیاح املهنیني واملقاوالت الفالح�ة لٕالصال�ات 
الكربى اليت �اء هبا خمطط املغرب أ�خرض، سواء من �الل منو 
�س��رات يف الفال�ة ن���ة التحفزيات واحلوافز املهمة املتوفرة ٔ�و �رب 

املهیلك د�ل ا�طط أ�خرض �ىل ال�س�یج الفال� �رم�ه، وندرك  املفعول
مجیعا الت�د�ت اليت یوا�ها ا�ال الفال� يف س��ل ت�ٔمني أ�من الغذايئ 
ٔ�و يف س��ل كذ� اس�تقرار الساكنة القرویة وحماربة الهجرة القرویة، و�ىل 

املومس رٔ�س هذه الت�د�ت ت�ٔثريات التغريات املناخ�ة، ح�ث شهد هاذ 
لٔ�سف جعزا �ام يف ال�ساقطات املطریة، اكن � دون شك وقع �ىل حسن 
سري املومس الفال� احلايل، وانعكست �شلك واحض �ىل مجمو�ة من 

  .املنت�ات الفالح�ة، خصوصا مهنا زرا�ة احلبوب الرئ�س�یة
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

سؤولیة من �ب إالنصاف ول�س من �ب ا�ام�، وم�ذ تولیمك م 
إالرشاف �ىل وزارة الفال�ة والصید البحري، اكن هناك ازدهار �بري 
�لقطاع، مشهود لمك به وطنیا ودولیا، ولكن �ىل الرمغ من ذ�، ٔ�ملنا 
الس�ید الوز�ر مواص� �ودمك من ٔ��ل اخلروج حبلول �جعة متكن من 

حرض هنا الس�ید الوز�ر ٔ�ف�ح قوس ؤ�س�ت(التك�ف مع تغري املناخ �ملغرب، 
 2018اخلطاب املليك السايم ا�يل اكن مبناس�بة اف�تاح دورة ٔ�كتو�ر 

�لربملان، وا�ي د�ا ف�ه �اللته ٕاىل تعز�ز املاكسب احملققة يف املیدان 
الفال� و�لق مزید من فرص الشغل وا��ل، �اصة �ل�س�بة لفائدة 

الت الش�باب ٔ�ن العامل القروي هو خزان لتف�ري الطاقات �ل�س�بة �لمقاو
�ري الفالح�ة �ش ٔ�نه منیو ذیك الطبقة الوسطى ا�يل �لكم �لهيا س�ید� هللا 

  ).ینرصو
ال یفوتنا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب مكمثلني �لمقاوالت 
والقطاع اخلاص ٔ�ن ندعومك ومن �اللمك احلكومة ٕاىل �ك�یف اجلهود وز�دة 

الفال�، وذ� بت�ٔهیل  نتاجساف� االٕ التحفزيات الكف�� بتعز�ز سلس� 
و�سویق  طبعا)  (les agropolesوعندمك�لقات التخز�ن وا�لو��س��ك 

و�مثني املنت�ات الفالح�ة وكذ� ب�شجیع الصنا�ات التحویلیة والغذائیة، 
  .اليشء ا�ي من ش�ٔنه الرفع من القمية املضافة اليت ت��جها الفال�ة املغربیة

، �سائلمك ما يه وضعیة املومس و�ىل ضوء ما س�بق الس�ید الوز�ر
الفال� احلايل؟ وٕاىل ٔ�ي �د ٔ��ر �دم انتظام ال�ساقطات املطریة لهذه 

  الس�نة الفالح�ة �ىل إالنتاج الفال�؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  : الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال اخلامس موضو�ه، املشالك اليت تعاين مهنا الفال�ة، اللكمة 

الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي  ٔ��د السادة املس�شار�ن من
 .لتقدمي السؤال

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

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

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

ا اكنت �ف� �رشفون �ىل قطاع اسرتاتیجي �ل�س�بة ��و� املغربیة، وٕاذ
القول ٔ�ن نتداول هذه املر�� من الس�نة �ىل تق�مي النتاجئ وحصی� املومس 
الفال�، فٕان مقارب��ا يف ال�ساؤل معمك �رىق ٕاىل مس�توى �سلیط الضوء 
�ىل مشالك القطاع الفال�، ح�ث ٔ�نه قلنا ٔ�نه اسرتاتیجي �ل�س�بة ��و� 

ر الرٔ�ي العام عن املشالك املغربیة، �� نرتك لمك الس�ید الوز�ر تنو�
احلق�ق�ة لهذا القطاع، خصوصا ؤ��مك �رشفون �ىل هذا القطاع ملر�لتني 

  .حكوم�تني
يف تقد�ر� حققمت جنا�ا �ىل مس�توى التدبري، ؤ��ید لمك رؤیة ملعاجلة 

  . واقع وحتد�ت هذا القطاع
  .شكرا الس�ید الوز�ر
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
وز�ر، ق�ل ما نعطیمك اللكمة بغینا �رح�و بوا�د ا�مو�ة من الس�ید ال

  .الطلبة وأ�طر من أ�اكدميیة ا�بلوماس�یة إالیطالیة �ملغرب، مرح�ا �لطلبة
اللكمة �لس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� 

  .املتعلقة �ملومس الفال�

بحري والتمنیة القرویة واملیاه الفال�ة والصید ال  وز�رالس�ید عز�ز ٔ�خ�وش 
  :والغا�ت

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

كتعرفو ب�ٔنه متزيت البدایة د�ل هذا املومس احلايل اكنت بدایة ج�دة 
 30واكنت أ�مطار م�كرة و�مة عكس املومس املايض، ومقارنة ٔ�یضا مع 

  .س�نة ا�يل فاتت
طعت ال�ساقطات �الل أ�شهر املوالیة �ج�رب، ینا�ر لٔ�سف انق

وبدایة فربا�ر، وهاذ اليش نتج عنه ٔ�نه اكن الت�ٔخر د�ل ا�منو د�ل احلبوب 
واخنفاض يف إالنتاج حسب املناطق، لكن الرجوع د�ل أ�مطار �مكیات 
�مة �الل شهر مارس ؤ��ریل وكذ� ارتفاع در�ات احلرارة يف ٔ�واخر 

�كون وقع ٕاجيايب لنضج الزرا�ات اخلریف�ة وحتسني  ماي �لت ٔ�نه
  .املؤرشات
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س�نة ا�يل فاتت د�ل  30ٕاجامال عند� تقریبا وا�د العجز �ل�س�بة ل 
ممل،  297، حبیث ٔ�نه وصلنا يف ال�ساقطات املطریة حلد السا�ة 17%

ملیون ٔ�ي  300دامللیار و 7وبلغت احلق�نة د�ل السدود الفالح�ة حوايل 
  .%55ء د�ل �س�بة املل

و�لرجوع النطالق املومس عرف�و ب�ٔن إالجراءات ا�يل كنا ا�ذینا و�د� 
طن د�ل  500.000دامللیون د�ل الق�طار د�ل البذور،  2ٔ�كرث من 
 2هك�ار ا�يل در�ها د�ل احلبوب اخلریف�ة لتوفري وا�د  70.000أ�مسدة، 

بات السامدیة اجلدیدة، امللیون د�ل الق�اطر، املواص� د�ل �سویق الرت�ی 
فالح، وهاد  38000وكذ� الت�ٔمني د�ل ملیون د�ل لفائدة ٔ�كرث من 

اليش دفع �لفال�ة �ش یو�دو ٔ�ن �ات الش�تا �كري وا�د املسا�ة 
  . ٔ�لف هك�ار 100دامللیون  6حمروثة حوايل و

وهاد  -هو يف احلق�قة �ل�س�بة �لحصی� د�ل املومس الفال� فاملرتقب 
ٔ�ن �كون إالنتاج م�وسطا مقارنة مع  -عرف�وه عندمك هذه املعلومات اليش 

الس�نوات املاضیة، وخصوصا الس�نة املاضیة ا�يل اكنت اس�ت��ائیة، بذ� 
من احلبوب �ملتوسط ٕاىل  2019-2018ميكن نوصفو هذا املومس د�ل 

اجلید يف املناطق الشاملیة، وب�ٔقل من املتوسط ٕاىل الضعیف يف املناطق 
وبیة، ا�يل يه �ات �ىل اجلنوب د�ل ضفة ٔ�م الربیع، وكتبلغ التقد�رات اجلن

ملیون ق�طار،  61د�ل احملصول الفال� �لمومس د�ل احلبوب حوايل 
�� ميكن القول ٔ�ن احلصی� د�ل املومس يه م�وسطة، وكذ� التوقعات 

رى ك�شري ٕاىل ٔ�ن احلصی� إالجاملیة د�ل الفال�ة لبايق القطا�ات أ�خ
حبیث ٔ�نه يف ما خيص الزرا�ة السكریة �ادي �كون ج�دة ٕان شاء هللا، 

من الرب�مج احملدد  %102ٔ�لف هك�ار  59ٕاىل مش��ا �لشمندر تقریبا لك 
املزرو�ة یعين ) les monogermes(تصایبو فهيا  %99ا�يل �زرعت 

  .�لبذور ٔ��ادیة النب��ة
�ة كتناهز تقریبا كذ� إالنتاج املرتقب �ادي �كون یوصل إالنتاج 

طن هك�ار، وٕاىل �ذینا الشمندر والسكر ٕان شاء هللا إالنتاج  70ب
ٔ�لف طن، ٔ�ي �ز�دة  600املرتقب د�ل السكر هاذ الس�نة �ادي نوصلو ل

عن املومس املايض ا�يل اكن مومس ج�د كذ� يف السكر  %8یعين قدرها 
ٕان  %50 من و�ادي یعطي التغطیة د�ل بالد� يف احلاج�ات د�لها ٔ�كرث

 .شاء هللا
ف� خيص الزیتون، واحلاج ج�يت �لسؤال كذ� �ىل الزیتون، ف�ٔ�لبیة 
ا�وا�ر البوریة كتوقع يف شامل اململكة، ح�ث امحلد � اكنت ج�دة 

 le(وم�تظمة، ٔ�ما يف اجلنوب ف�ٔ�لب املسا�ات أ��لبیة �یكونو يف 
périmètre irrigué (ٕالنتاج ٕانتاج �م د�ل ويف ا�وا�ر املسق�ة، وبلغ ا

طن، أ�مثنة كتعرفو ب�ٔنه بدات مز�ن شویة طاحت شویة  1.900.000
�اود طلعت �ىل حسب املس�توى، ولكن نقدر نعطیمك املقای�س يف الشامل 

د�ل ا�رمه �لك�لوغرام، يف �د� ومرا�ش  4و 3ويف سا�س اكنت بني 

 5ملو�ه �لتصد�ر اكن بد�ل ا�رامه �لك�لوغرام، الزیتون ا 5و 4اكنت بني 
د�ل ا�رامه، زیت  6د�ل ا�رامه، وا�د الوقت أ�ول وصل حىت ل

درمه يف هاذ املدة  40درمه حىت ل 33الزیتون ا�ٓن تقریبا كريوج بني 
هاذي لكها ا�يل اكن، حبیث ٔ�ن أ�مثنة ا�ٓن يف ٔ�ورو� زیت الزیتون ا�يل يه 

�ل أ�ورو، ٕاذن حىت يه د 3ٔ�ورو حىت ل 2.5يف ٔ�ورو� يه تقریبا يه 
درمه، ٕاذن اح�ا يف املس�توى د�ل أ�مثنة د�ل حوض  35درمه و 30بني 

  .املتوسط ا�يل اح�ا ك�ش�تغلو ف�ه
وا�يل  2.600.000نفس اليشء �ل�س�بة �لحوامض، اكنت ٕانتاج ج�د 

�اب معه مشالك ا�يل يه �برية د�ل ال�سویق، مايش فقط عند� كذ� 
مرص وكذ� عند اجلارة إالس�بانیة، وهاذ املوضوع ميكن يف �ر�یا وكذ� يف 

مازال �رجع نطرق لیه، وامحلد � ٔ�نه هاذ الس�نة و�ا یعين ج�نا من بعد 
�امني مز�نني يف الش�تاء ويف إالنتاج فأ�مثنة د�ل أ��الف والوفرة د�ل 

 ، التنب بدرمه2.45الشعري تقریبا ا�مثن د�لو با�زو�ت اللكئیة اكینة، 
وهاذ اليش عندو وقع ٕاجيايب �ىل ٔ�سعار احلیوا�ت ميل  2.71والن�ا� ب

ا�مثنات د�هلم تقریبا ) vivants(كمنش�یو �شوفو احلیوا�ت ا�يل هام 
مس�تقرة، ما اكی�ش يش ٔ��ر د�ل النقص د�ل املیاه وال هذا، وميل 

اء زاید�ن ، حبال د� ا�لحوم البیضكمنش�یو �شوفو ا�لحوم ا�مثن د�هلم يف البیع
�ل�س�بة لٔ�مثنة د�ل الس�نة املاضیة، ٔ�ن الس�نة املاضیة اكنت  %20ب

  .أ�مثنة هابطة
مفن �الل هاذ املؤرشات املتوفرة كتبني ب�ٔن املومس الفال� احلايل رمغ 
الظروف املناخ�ة �یبقى يف وا�د إالطار ا�يل هو م�حمك ف�ه، و�متناو ٕان 

  .أ��ري �كون يف املس�توىشاء هللا ٔ�ن الن���ة إالجاملیة يف 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
التعق�بات �ىل جواب الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري، اللكمة 

  .لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد عبو
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك

الوز�ر شايف اكيف، ال �القة ٔ�وال، الس�ید الرئ�س، اجلواب د�ل الس�ید 
يل �ش نعقب �لیه، نعم ما �س�تحقش التعق�ب، ولكن �س�تحق الشكر، 
. وجزیل الشكر �ىل ا�هود د�لو ا�يل �یعمل مع العامل القروي، ومع الفال�ة

د�ل أ�قالمي، ورمبا أ�قالمي ا�يل  9ؤ�� د� السؤال الیوم، ورمبا ٔ�� كمنثل 
اه �اضیني السؤال د�يل، ولكن لكهم �ادي یفرحو كمنثل ٔ�� ورمبا لكهم ر 

جبواب الس�ید الوز�ر، ٔ�ن اجلواب د�ل الس�ید الوز�ر اكن شايف �ايل، د� 
خيدم �دو �ش ما ٔ�زید من هذا ا�هود كنطلب من الس�ید الوز�ر، �ش 

  .ا�يل �یعمل يف هذه القضیة د�ل الزیتون ويف احلبوب وا�طط أ�خرض
  .وشكرا �لجمیع
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  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لفریق �شرتايك

  :املس�شار الس�ید ابو �كر اعبید
شكرا لمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك املتاكمل، وما نطمح ٕالیه الس�ید 
الوز�ر احملرتم هو ٔ�ن �كون الفالح يف ٔ�حسن أ�حوال وكام یقول املثل ٕاذا 

  .اكنت الفال�ة خبري فالب� لكه خبري
 2.30ر مل یعد من املق�ول ٔ�ن ی��ع الفالح م�تو�ه ب لكن الس�ید الوز�

درمه، البد يف التفكري الس�ید  2.80درمه، مثن احلبوب وا�مثن املرجعي هو 
  .الوز�ر يف ٕایقاف �س�ترياد م�كرا

  الس�ید الوز�ر، 
الفالح یق�ين أ�مسدة والبذور واملصاریف أ�خرى لكها �هظة، ولهذا 

صنا�ات حتویلیة وٕا�داث صنا�ات �ذائیة  الس�ید الوز�ر �ان الوقت خللق
متتص هذه الوفرة من إالنتاج، اللك �رید �ال حق�ق�ا لعملیة ال�سویق 
والبحث عن ٔ�سواق �ارج�ة لز�دة جحم الصادرات الفالح�ة، البد من 
�سهیل الولوج لصنا�ات ومجمعني �زهاء یعیدون الثقة يف الفال�ة بني 

العالقات قصد ٕاجياد ٔ�فضل احللول لضامن الرشاكء و�سامهون بقوة يف تعز�ز 
  .جنا�ة لهذا القطاع احلیوي

نعم الس�ید الوز�ر، ٕان س�یاس�تمك الفالح�ة العقالنیة لها وقع ٕاجيايب �ىل 
املغرب أ�خرض ا�ي �لق قفزة نوعیة يف ا�ال الفال�، ولنا ف�مك اكمل 

اليت  الثقة ب�ٔ�مك س�تعملون لك ما يف وسعمك ٕالصالح وتقومي لك أ�مور
تتطلب ذ�، و�ري م�ال �ىل ذ� ٕاصالح م�ظومة السقي والتفكري �د� 
يف اق�صاد املاء، وكذ� ٕا�ادة �عتبار لرشكة صو��وس اليت اكنت 

  .س�تفلس، حق�قة اكنت س�تفلس، ولكن متت ٕا�ادهتا وٕانقاذها مما اكنت �لیه
  الس�ید الوز�ر،

 التد�ل ٕالنقاذ ما ال ٔ�رید ٔ�ن تفوتين هذه املناس�بة دون ٔ�ن ٔ�طلب م�مك
ة فالح من بطش إالدارة اجلدیدة من رشك �20.000زید �ىل 

)(COSUMAR 2012، و�لك صدق ال �رید وال نق�ل ٔ�ن �رجع لس�نة 
  .وما عرف�ه من عزوف وخسط

هدف�ا احلق�قي الس�ید الوز�ر ٔ�ن �س�متر الصنا�ة السكریة ؤ�ن �رىق ملا 
، �رید ٔ�ن %�50ىل لسا�مك يف هو ٔ�كرب حىت حنقق �كتفاء ا�ايت كام �اء 

  .من إالنتاج %50نت�اوز هذه 
نفس املشالك الس�ید الوز�ر یع�شها كذ� م�تجو احللیب مع �الء 

  ..أ��الف وعشوائیة ال�سویق مع بعض الرشاكت املصنعة
  .شكرا لمك

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

  .اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة

  :�ن الطالب احلب�بید املس�شار الس� 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�الل لقاء مرا�ش ولقاء الص�ريات حول التق�مي، مثننا مكمثلني لٔ�مة 
املقاربة ا�يل ج�تو هبا ونؤكد ذ� من هذا املنرب خبصوص �س��ر اجلید 
النتاجئ إالجيابیة بل والق�اس�یة املس�� يف ٕاطار خمطط املغرب أ�خرض �ىل 

سل ا�يل دارت سواء تعلق أ�مر ���امة أ�وىل ٔ�و السال 2مس�توى 
ا��امة الثانیة واس�تدامة املشاریع املنجزة �الل هذه الفرتة ا�يل شلكت 
مر�� د�ل البناء لهیلكة وتطو�ر الفال�ة املغربیة وإالنتاج ا�يل جتاوز يف 
كثري من أ�ح�ان أ�هداف املسطرة واملرور �رس�ة نظرا حملدودیة السوق 

ا�يل وحىت من ترضر الفال�ة �ملقاربة ا�يل ج�تو هبا خبصوص �س�ة ا�
�نیة �لمرور �رس�ة �ل�س�ة الثانیة من هاد �سرتاتیجیة ا�يل �ادي �شلك 
مر�� د�ل ال�سویق ود�ل �مثني ود�ل �رسیع وترية الصنا�ة الغذائیة 

ج يف وانطالق اجلیل اجلدید من �س��رات ختص ٔ�ساسا سافالت إالنتا
ٕاطار التجمیع الفال� �لرفع من القدرات د�ل التخز�ن، د�ل التحویل، 
د�ل التلف�ف، د�ل التصنیع ومالءمة العرض مع الطلب وهیلكة ٔ�سواق 

من إالنتاج الوطين، ف�ح  %70امجل�، وتنظمي السوق ا�ا�يل، ت��حمل 
يف  ٔ�سواق �دیدة، السوق ا�ٓس�یوي، السوق أ�ملاين، السوق إالفریقي

  .ٕاطار نظايم
وكذ� دمع تنافس�یة إالنتاج الوطين وما تعرفه املقاو� الوطنیة يف دول 
م�افسة مكرص و�ر�یا وٕاس�بانیا، وحتسني العرض املايئ، وخفض التلكفة 
الطاق�ة من �الل ٕاقرار ا�متویل اخلاص ملشاریع الطاقة الشمس�یة مع �ذف 

، ترضیب 2020لهدف د�ل الرضیبة �ىل القمية املضافة وٕاقرار بعدا هاذ ا
هذا القطاع إالسرتاتیجي يف البذل العطاء يف فال� فعال، �ش �س�متر 

ٕاطار الرؤیة امللك�ة الرام�ة لتقویة طبقة فالح�ة وسطى، وكذ� ؤ�ساسا 
ر ���ل، موفر دملتعز�ز املاكسب احملققة يف القطاع الفال� كقطاع م�تج 

لالق�صاد  و�ج�عیة ود�امة لفرش الشغل، قاطرة �لتمنیة �ق�صادیة
 .الوطين

 .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :الرحمي اطمعي عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات د��

  الس�ید الوز�ر، 
الت�ٔمني �اص الفال�ة تیعانیو �زاف من اجلفاف �ل�س�بة �لت�ٔمني، 

یتعوضو يف الت�ٔمني، �ل�س�بة لعام� ) l’assurance(الفال�ة ا�يل �لصو 
 املزامزة وال ٔ�والد اليس بنداود وال ٔ�والد بوز�ري وال بينسطات وال 

رامه تیعانیو من اجلفاف �زاف الس�ید الوز�ر، ٔ�نه بين مسكني راه  مسكني
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م یعلیو من العلف معروفني الس�ید الوز�ر، �حلويل الرسدي، راه �اصه
املدمع، �اصهم العلف املدمع �ش یتعاونو هاذ الفال�ة، و�اصمك جتهتدو 
الس�ید الوز�ر، �ش ختلصو الناس يف الت�ٔمني، وراه اجلفاف م��رش عندمه 

100%.  
�لثا الس�ید الوز�ر القرض الفال�، القرض الفال� الناس دا�رة 

�ا�ش هللا، تنطلبو م�مك الكریدي �لزریعة وحرثت احلرث �لزریعة وما 
الت�ٔج�ل، ت�ٔ�لو القرض الفال� بدون فائدة، ح�ث الفالح �ش �ادي 
خيلص؟ راه ما عندوش �ش خيلص، ها هو ما صیفش، نطلبو الت�ٔج�ل 

  .د�ل القرض الفال� بدون دمع ٕاىل الس�نة املق��
رابعا الس�ید الوز�ر، وا�د املشلك ا�يل راه خطري اكع �زاف، عام� 

اكم� الصبار لكو مات فهيا، الصبار د� وال تیلعب دور يف سطات 
املغرب، ٕاىل قلبيت �ىل التفاح، البنان، الشهیدیة، اخلوخ، تصی��ه موجود، 
الكرموس الهندیة ها هو ما بقاش انقرض من املغرب، �اص تد�رو دمع 
�لكرموس ا�يل غرس هك�ار د�ل ا�رك تد�رو � ٕا�انة، �ش الفال�ة 

اش د� الكرموس �ادي نولیو جنیبوه من �را؟ وزائد الغرفة جيهتدو، و 
ويف .. الفالح�ة وال ا�اك�رة يف الفال�ة اجهتدو، دارو ا�واء، ما �الو

  .أ��ري قال � قطعوه وح�دوه ما ختلیوهش من هنا
�اد املسائل أ�خرى الس�ید الوز�ر، امحلى القالعیة، امحلى القالعیة 

. املرض تق�لو لو ا�هبامئ اكمل، ما اكی�ش مشلكبقرات فهيم  2الس�ید عندو 
، ولكن هذاك التعویض ا�يل تعوض به راه تعوض �مثن وعوضوه حق�قة

قلیل، راه ما اكف�ش الس�ید الوز�ر، رامك درتو وا�د ا�هود، هللا �كرث 
�ريمك، �لصتو الناس وعند� عیب، ولكن الرا�ل ميل ميوتو لو ا�هب�ت 

حمللیة تیدف�و لو يف ا�هبامئ، الناس راه تتجي تقول � د�لو واكینة السلطة ا
�اص ا�لجنة �كون  موال� �الف، وعظم هللا ٔ�جرك والباكء والزاك �یض،

مو�دة لو الش�یك د�لو یعمرو لیه حىت هو یبات ج�بو �امر، یقول 
  .ا�هب�ت ماتو حىت ٔ�� راه �اصين �س�تافد

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة �لس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري �لرد �ىل التعق�بات

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ل هاذ الرتاجع يف بعدا �ري بغیت ن�ٔكد ب�ٔنه س�نة حبال هاذي اكن م�
) l’estimation(قطاع احلبوب تی�ٔ�ر �ىل ا�منو الفال�، تقریبا ٕاىل معلنا 

�ش اكن �اصو �رجع �لوراء، ٔ�نه �زد� بوا�د  %�20ادي �كون ب 
  .ملیون 61املنتوج وهبطنا لوا�د املنتوج د�ل 

ولكن الیوم، امحلد �، بالد� د�لت يف وا�د املس�توى ا�يل هو 
حبیث ) le palier(نفس ادي نبقاو ف�ه، ٕان شاء هللا، يف هاذ �دید، و�

ملیون ق�طار، �ادي نوصلو  61ٔ�نه �س�بة ا�منو و�ا ٔ�نه �ادي نعملو �ري 
تقریبا يف �س�بة ا�منو نفس اليشء اكلس�نة املاضیة ا�يل يه وصلت ما بني 

  .ملیار د�ل ا�رمه 125و 124
یون، اجلودة د�لها راها مل  61امحلد �، ٔ�نه احلبوب رمغ ٔ�نه قلی� 

 80.5املتوسط د�ل الوزن النوعي ف�ه تقریبا مز�نة، ال اجلودة ا�يل اكینة 
، كذ� الرطوبة ٔ�حسن، وكذ� حتسن معدل �77یلوغرام �لهك�ولرت مقابل 

، فلهذا كنقول �لفال�ة 11.4مقابل  %�12.2س�بة الربوت��ات ا�يل داز ل 
نة كذ� هو م�توج ج�د و�اصو جيیب یعرفو ب�ٔن املنتوج الوطين هاذ الس� 

ا�يل كنطالبو هبا �ش راه �كون راه كتكون يف  280ا�مثن، وا�مثن هاذیك 
تقریبا ا�يل عند الفالح وما بني  230ا��� د�ل املطحنة، الیوم ا�مثن اك�ن 

ذاك ا�مع وكتوصل ب ) le collecteur(عند  250واك�ن  240و 230
280.  

ذ القمية املضافة تطلع شویة جتي جلهة الفالح ٔ�نه مازال كنمتناو ٔ�نه ها
  .هو ا�يل ك�س�تاهل �ش ی�ٔ�ذ ٔ�كرث يف املس�تق�ل ٕان شاء هللا

 une(كذ� بغیت نقول ب�ٔنه امحلد � ف� خيص التصد�ر اك�ن 
bonne nouvelle ( ٔ�خ�ار مز�نة ح�ث احلجم د�ل التصد�ر د�ل

طن �ز�دة د�ل  800.000با خمتلف املواد الفالح�ة حلدود السا�ة تقری 
ملیار د�ل ا�رمه �رمق  �18ل�س�بة �لمومس املايض، ما یعادل  9%

 pour(معامالت د�ل تصد�ر هاذ اليش د�ل املنتو�ات الفالح�ة 
l’instant ( ومن ٔ�كرب الن�ا�ات اك�ن الصادرات د�ل هاذ الس�نة ا�يل

 les fruits rouges( les fraises, les عرفت الفواكه امحلراء 
framboises, ..)  طن �حجم  72.000هاذو ا�يل تقریبا صدر�

مقارنة مع الس�نة املاضیة، وكذ� هاذ اليش  %37الصادرات، ٔ�ي �رتفاع 
  .�اب وا�د القمية مضافة �الیة

زائد �ل�س�بة  %2طن تقریبا  665.000الصادرات من احلوامض 
�مثن ا�يل اكن مطروح، اك�ن �لس�نة املاضیة، كنعرفو ب�ٔنه اك�ن ٕاشاكل د�ل ا

كثري وبقا فالشجرة والناس تعذبو إالشاكل فاللكميونتني ا�يل �ا وا�د الوقت 
ما لقاوش ذیك ) les exportations(والناس كذ� ا�يل دارو كذ� 

) l’interprofession(ا�مثنات ا�يل هام بغاو، ولكن راه ا�و� �ش�تغل مع 
القطاع بصفة �امة حىت یبقاو �یقني �ش نلقاو معهم يش �لول ٔ��ل دمع 

فهاذ املنتوج، ٔ�نه �ادي یبقى م�توج د�ل املس�تق�ل، �ادي ندوزو وا�د 
س�نني ٔ�نه املنتوج موجود اك�ن فرت�یا حىت هام طلعت  3العامني صعیبة وال 

يف ٕاس�بانیا،  وكذ� طلعت يف مرص وكذ�) la production(عندمه 
دارت وا�د ا�مثن د�لها د�ل العم� هبطهتا،  ٕاذن املنافسة اكینة وهاذ ا�ول

�ش هبطت العم�  %75س�نني وا�د جوج دول راه  10ٕاىل حس�يت �ىل 
الصعبة، ٕاذن اك�ن قدرة تنافس�یة ا�يل يه صعیبة، ولكن ا�و� راه �ادي 
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تبقى جبانب الفالح وٕاىل �انب املصدر�ن �ش �كون ٕان شاء هللا حيافظو 
ن ما بعد س�ن�ني ذاك ا�يل �ادي یصرب و�ادي یبقا �ىل الضیعات د�هلم، �ٔ 

  .راه �ادي �كون عندو ٕان شاء هللا مردودیة ٔ�كرث
ف� خيص امحلى، ٔ�وال يف التدابري د�ل املناطق املترضرة راه وا�د 

ملیون د�ل ا�رمه، ش�شاوة،  60العدد د�ل املناطق عطینا د� حلد ا�ٓن 
رساغنة، سطات، س�یدي بنور، ٕاذن مرا�ش، الر�ام�ة، الیوسف�ة، قلعة ال 

ا�رمه مشت تعطت واح�ا م�بعني أ�مور �ىل حسب ملیون د�ل  60
الضغط ا�يل اك�ن، الوقت ا�يل ك�شوفو ب�ٔنه اك�ن ٕاماكنیات ا�يل �اصها 
تعمل هنا وال هنا راه ا�و� دامئا كت�اوب بصفة ٕاجيابیة مع الفالح �ش 

يل هو ٔ�كرب مشغل د�لنا فالبالد ا�) l’élevage(یبقى هذاك ا�مثن د�ل و
  .�كون يف مس�توى �ايل

ملیون تقریبا ا�يل دارت  ف� خيص الت�ٔمني الفال�، الت�ٔمني الفال�
د�ل رٔ�س املال ا�يل ت�ٔمن د�ل هاذ الناس، ا�ٓن  %85الت�ٔمني د�لها، 

تصیبات ا�راسة د�هلم، ومن هنا ٔ�س�بوع غتكون فوق املك�ب د�يل �ش 
فأ�ول  %80ن هاذ الناس ی�س�ناو الفلوس د�هلم ٕان شاء هللا نوقعها، ٕاذ

) les dossiers(ٔ�خرى �ادي جيیو ٕان شاء هللا  %15، د�ل یولیوز
غشت  15د�هلم �ٓخر یولیوز و�ادي �كون إالماكنیات �ش یت�لصو يف 

يه د�ل  %5هذیك  %5ٕان شاء هللا �ادي یت�لصو، �ادي تبقى 
یعیة ا�يل يه تتعطل شویة ا�يل ٕان شاء هللا املنتو�ات اخلریف�ة ا�يل رب 

�متناو �ىل هللا ٔ�نه بفضل ا�هود د�ل امجلیع يف �ٓخر غشت �ادي یت�لص 

 le(، ٕاذن اح�ا يف وا�د املسلسل ا�ٓن د�ل %5هاذ 
remboursement ( د�ل)le capital ( ا�يل �متناو ٔ�نه بفضل الرب�مج

ٔ�مطار �ادي نعاونو الناس وكذ� د�ل احملاربة د�ل هاذ اليش د�ل ق� ا
)l’assurance (حىت يه �ادي تضخ الفلوس �ش �رجع.  

ٔ�ما املرض ا�يل �لكمت �لیه د�ل احلیوا�ت �یظهر يل اك�ن يش سؤال 
�ادي جني �لیه من بعد �لتفصیل، ٔ�نه �م، ولكن راه ا�و� معلت جمهود 

لكهم ختلصو لكهم �ذاو  �بري، وا�و� الناس اكع هذوك ا�يل وقع هلم ذا�يش
الش�یك ولكهم فر�انني وحىت وا�د ما قال ا�مثن ٔ�مسیتو وا�مثن ا�و� راه 
هتالت وعطات ا�مثن د�ل السوق لهاذ الناس، راه ال ميكن وا�د الس�ید 

ومن بعد �او وهذوك  15ا�هبامي وال  10عندو ضیعة د�لو ومشاو لیه 
 وتتقول � ها الش�یك د��، ا�هبامي تذحبو وحترقو ضاع ولكن تتجي ا�و�

ها ذاك اليش ا�يل ت�سال هللا خيلیك ٔ�نه ا�و� ولت تتعاون الناس، فهذا 
يشء �د ٕاجيايب والناس راه فر�انني والرب�مج وهاذ اليش عرفيت �الش 
تیدار �خلصوص؟ معلوم �شجعو الفال�ة، ولكن تند�رو �ش �كون وا�د 

�ش ٕاىل �او أ�مراض يف املس�تق�ل ما الثقة وا�د الثقة ب��ا وبني الفالح 
  .خيهباش

اح�ا ب� مف�وح دميوقراطي ومعروف هباذ اليش عند املنظامت العاملیة، 
كتبان عند� املرض الیوم العش�یة تید��را �ىل املس�توى العاملي و�ش 

نقدرو اح�ا ند��ریوه ونعاجلوه ٔ�ن �ام تد�لنا دغیة �ش نعاجلوه �یكون 
  .ه تیكونو �لول ا�يل يه مز�نة، �اصو یعمل بهاحلل �ام را

ٕاذا هنا �اص الفالح هاذ الثقة ا�يل عند� بني ا�و� وبني الفالح تبقى 
دامئا وحىت اح�ا �كونو دامئا يف املس�توى د�ل ا�يل تنقولو �ادي منش�یو هنا 
�ادي منش�یو هنا ميل تنقولو �ادي نعطیو ٕاماكنیات �ادي نعطیو وميل 

  .ك�ش لنا، راه ما ميك�ش لنا �ش لك وا�د یعرف �الش �اينقولو ما مي 
  .وشكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال السادس موضو�ه، خماطر امحلى القالعیة، اللكمة ٔ��د السادة 

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

  :ٔ�محمد امحیدي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  وز�ر�ن،الس�ید�ن ال
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

   الس�ید الوز�ر،
ان�رش يف ا�ٓونة أ��رية �شلك �بري و�ء خطري �دا ما �سمى �محلى 
القالعیة �ىل صعید �دد �بري من �ات اململكة، �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر 
ما يه إالجراءات والتدابري املت�ذة من طرف وزار�مك �ل�د من هذه 

  ظاهرة؟ال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 2015خصنا نعرفو ب�ٔنه هاذ املرض اكن قدمي يف البالد وكنا �اربناه يف 

ما بقاش، ولكن �الب هللا اح�ا عند� وا�د العدد د�ل عند� احلدود مع 
�دد د�ل الب�ان وصعیب �لیك �ش حتمي، املهم ٔ�نه اح�ا يف هاذ الظرف�ة 

  .هذه
يه هاذ أ�مراض يه �د معدیة ورسیعة �ن�شار بني هاذ احلیوا�ت 

ر �دیدة د�ل بداو ت��انو بؤ  2019ما �متسش إال�سان وا�يل �ا مع بدایة 
و�یف ما مجیع أ�مراض الو�ئیة الفريوس تی��دل لك مرة املرض،  هاذ

الفريوس یغري الشلك د�لو وا�يل ظهر  الصنف د�لو ما ت��قاش هو هذاك،
�متزي وا�يل هو قوي و )O-EA3(هاذ الس�نة هو وا�د الفريوس مسیتو 

معلنا �ىل اختاذ التدابري .�خلاصیة د�ل الفريوس�یة القویة ؤ�كرث مقاومة
د�ل أ�بقار املصابة واحلیوا�ت ا�يل يه حساسة د�ل ، ٕاتالف الالزمة

یع املربیني ، التعویض د�ل مج )elles a été condamnées(املرض لكها 
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ق القانون اجلاري به مريب ا�يل �ذاو الش�یك د�هلم وف 43د�ل أ�بقار هام 
د�ل ا�رمه،  11.000.000العمل يف وقت و�زي بغالف مايل د�ل 

ملیون د�ل رٔ�س أ�بقار يف وا�د الوقت ا�يل  2.9وكذ� تلق�ح ٔ�زید من 
، %95، 99، ولكن �ادي تصول %100صعیب توصل ل . هو و�زي

هذه  ذاك اليش ا�يل قدريت توصل � لكه ٔ�نه تعملت �لیه ٕاماكنیة، وبفضل
التدابري والتعبئة د�ل مجیع املتد�لني متت الس�یطرة �ىل مجیع البؤر 

  .املس��، والتايل التحمك يف املرض ف� خيص یعين ا�هبامئ
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید امحمد امحیدي
  .شكرا الس�ید الوز�ر
ا�ة الس�ید الوز�ر، نعرف ف�ك اجلدیة م�ذ تولیك فعال �لك رص 

املسؤولیة �ىل هذا القطاع، ولكن ٔ�ظن ب�ٔن إالحصائیات ا�يل كتعطى � 
راه مايش يه هذیك، خصوصا ب�ٔن إالدارات التابعة �لفال�ة ف� خيص 
�ویة وٕاقلميیة ما ك�شاش مع هذه املعطیات ا�يل اعطیيت لنا الس�ید 

  .الوز�ر
يل قلت � ب�ٔن �ري يف أ�س�بوع املايض ا�يل اجلهة ا�يل هذا الو�ء ا�

احلس�مية، ا�يل رضب وا�د العدد �بري  -تطوان  -ٔ�توا�د فهيا �ة طن�ة 
من امجلا�ات، خصوصا ب�ٔن إالدارة اكنت �ائبة، واكن هناك الفالح ٔ�نت 
تتعرف ب�ٔن الس�ید الوز�ر القاطنني من الفال�ة يف هذه اجلهة هام فقراء، 

نقولش �لهيم حىت م�وسطني، ا�يل مشا هلم وا�د العدد �بري من  ضعفاء ما
  .أ�بقار

مث اكن هناك اتصال دامئ وم�ارش مع إالدارات، ولكن ما جتاوبويش، 
واش هتر� ب�ٔن ما تقوميش الوزارة بتعویض هاذ الناس هادو، لوال ٔ�ن 
 التد�ل د�ل الس�ید الوايل وكذ� ب�ٔن الاكتب العام د�ل الوالیة ا�يل

ٔ��م هادي ا�يل  3تد�ل �اد �ش قامت إالدارة د�لمك مؤخرا �اله يش 
قامت ببعض ا�هودات، ٔ�ن الفال�ة �ی�ساءلو �ىل اجلودة والنوع د�ل 
التلق�ح، واش فعال ب�ٔن ذاك اليش ا�يل تتعطي الوزارة و�یتدار وال �یمت ف�ه 

هناك ضعف بیع ورشا؟ هذا �م د�ل الفال�ة ا�يل �یقولو، خصوصا ٔ�ن 
ف� خيص ذیك اليش د�ل البیطریني، واكن هناك الس�ید الوز�ر �ىل ما 

اكن املك�ب د�ل السالمة الصحیة �لمنت�ات الغذائیة ا�يل  2014ٔ�ظن ب�ٔن 
بدٔ� �ش�تغل تدرجيیا، ولكن ٕاىل �د ا�ٓن ت�شوفو ب�ٔن كام قلتو هذا الو�ء 

 عید أ�حضى ا�يل �سلط �ىل هذه املاش�یة خصوصا ب�ٔن حنن مق�لني �ىل
ا�يل ممكن ب�ٔن هذا الو�ء هذا �ادي یؤ�ر حىت �ىل أ�حضیة د�ل العید، 

  .ا�يل �ادي خيلق وا�د املشلك، ومشلك �بري �دا
ٕاذن الس�ید الوز�ر كام قلت، هذا ل�س جمام� ولكن ا�يل كنمتناو ب�ٔن 

الس�ید الوز�ر ب�ٔن �دران هذه املؤسسة راه �ش�تاق ٕالیمك �ش تبقاو 
  .نا ٔ�ن غنطرحو املشالك يف ح�هناحترضو مع 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب ف� تبقى من التوق�ت

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
  . شكرا

ق د� �لكمت ق�ی� �ىل مح� ا�هبامي، د� هذا املرض انتقل �لغمن، م�ف
معك، الغمن ا�يل اكن عندو تقریبا شهر يك �یزتاد �یزتاد ضعیف و�ميوت، 
اكن وا�د العدد د�ل الوف�ات يف �دد د�ل اجلهات واملناطق واح�ا �ارفني 

حواجي، اك�ن وا�د العدد  �2ذینا القرار ٔ�نه عندك ) les foyers(هادوك 
يش و�د�ن هذا، د�ل ا�ول ا�يل تیقول � هاد اليش كثري وملكف �ميوتو 

ما �یرضش إال�سان �ادي نع�شو به، اح�ا �ذینا قرار ال ما �انع�شوش به، 
 les(رمغ املشالك ا�يل عند� يف احلدود ويف أ�مور ا�يل يه كتدوز و

maladies ( ا�يل تید�لو، قلنا �ادي نقاومو هذا املرض و�ادي منش�یو
ن د�ل اخلروف ملیو 24لهذا امسیتو، اح�ا عند� �ش ند�رو التلق�ح 

  ).le vaccin(ود�ل املاعز ا�يل يه موجودة ا�يل �ادي خيصنا ند�رو لها 
ٕاذن ابتداء من الغد ٔ�نه هاد الوقت راه ما كناش �عسني، ت�ش�تغلو 
ٔ�نه �اصنا �كوموندیو يف اخلارج والرشكة د�ل ا�و� يه ا�يل تتكوموندي 

)le vaccin (،و�اص یعرفو املواطنني  وتتعطي �لبیاطرة هام ا�يل تید�رو
تتعمل وا�و� يه ا�يل ) la vaccination(ب�ٔنه ��ان، ��ان هاذ 

  .تتحملها
ٕان شاء هللا ابتداء من هذا، وعند� ) les vaccins(ٕاذن �ادي نعملو 

هذاك اليش د�ل ) le rappel(وا�د شهر�ن ٔ�و ال ثالثة و�ادي ند�رو 
�دید د�ل اخلروف، وهذا ما من ) le vaccin(ا�هبامي و�ادي ند�رو 

  .عندو حىت ت�ٔثري �ىل اجلسم د�ل اخلروف وال العید الك�ري وال مسیتو
الوالدات ا�يل ت��و�و من بعد  ا�يل اكن صعیب يف وا�د الوقت د�ل

 3شهر وا�يل تیكونو ضعیف �ميوتو، الیوم أ��لبیة د�هلم يف هاذ شهر�ن 
اك اليش، ذاك اليش �الش ما ٔ�شهر ما بقاش �زاف هاذ الف�ات تتوقع ذ

مسعت�ش جضة، ولكن اح�ا ا�يل �هيمنا هو �ىل املدى املتوسط ٔ�نه �ش�تغلو 
  .نعاودو حنیدوه �2015ش حناربو هاذ امسیتو ٕان شاء هللا، كام ح�د�ه يف 

  .وشكرا

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

ة، اللكمة السؤال السابع موضو�ه الغش يف بعض املنتو�ات الفالح�
  .ٔ��د الس�ید�ن املس�شار�ن عبد ا�لطیف ٔ�معو ٔ�و �دي جشري
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  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
فالس�ید الوز�ر احملرتم، تعرف بعض : مفوضوع سؤالنا الیوم هو اكلتايل

ولها حضور يف أ�سواق ا�ولیة م�تو�اتنا الفالح�ة ومهنا ما ميزي ب�� 
سلواكت مش��ة لبعض املنت�ني، تت�ىل يف الغش ب�ٔشاكل خمتلفة تصل �د 
تغیري مكو�ت بعض املنتو�ات املصنعة ٔ�و إالنضاج القرسي ٔ�و �لطها مبواد 
ٔ�خرى اكلزعفران واكٔ�راكن وكامء الورد ٕاىل �ري ذ�، وكذا بعض 

واكلبطیخ أ�محر، مما �كون �  املنتو�ات الفالح�ة املومسیة اكلربتقال
  .انعاكسات وخمية من �ة �ىل حصة املس�هت� و�ىل الفال�ني ٔ�نفسهم

ومن �ة ٔ�خرى �ىل مسعة م�تو�اتنا يف أ�سواق اخلارج�ة، ح�ث 
فقد� بعضها �س�ب م�ل هذه السلواكت، و�لتايل إالرضار بفالح�نا 

جس�مي یتطلب تدابري  الوطنیة وبعالقاتنا مع أ�سواق اخلارج�ة، وهو ٔ�مر
صارمة لوضع �د لهذه السلواكت املش��ة، سواء من اجلانب القانوين ٔ�و 
إالداري ٔ�و من ح�ث �ك�یف املراق�ة ٕالر�اع أ�مور ٕاىل نصاهبا واحلرص 
�ىل جودة م�تو�اتنا الفالح�ة الطبیعیة ٔ�و املصنعة، محلایة حصة مواطن��ا يف 

  .ا �ىل املس�توى اخلار�ا�ا�ل وفالح�نا وحامیة مسعة م�تو�اتن
مفا ا�ي تقومون به الس�ید الوز�ر احملرتم حملاربة الغش يف املنتو�ات 
الفالح�ة الطبیعیة واملصنعة، سواء املو�ة �لسوق ا�ا�يل ٔ�و املو�ة 

  �لتصد�ر؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت ال�ةالفالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
تتقوم بوا�د العدد د�ل الز�رات د�ل التف��ش ) L’ONSSA(هو 

والتق�مي د�ل املؤسسات واملقاوالت وأ�ما�ن د�ل التخز�ن والرتوجي 
) les produits(التف��ش املراق�ة د�ل النقط د�ل البیع، والعملیة د�ل 

اكنو �ادیني �لسوق ا�ا�يل ٔ�و ال اخلار� راه ترتاقهبم ٕاىل 
)L’ONSSA( وٕاىل اكنو �ادیني �لسوق اخلار� راه ترتاقهبم كذ� ،
)fonds d’expo maroc (ا�يل حىت هو �یجي �طابق �ين د�ل)les 

contrôles(.  
بیة د�ل هاذ املقاوالت �ن �اصهم اع�د، هاذو لكهم ا�يل اح�ا د� أ��ل 

اع�د و�رخ�ص �ىل املس�توى الصحي  6900ت�سوقو وصلنا ل 
�لمؤسسات واملقاوالت العام� يف القطاع الغذايئ، د� تتلقى فهيا 

(cachet)  وفهيا د�لنا)L’ONSSA ( وقال هلم ..  مرح�ا، راه اك�ن وا�د
ها البالن د�لمك �یفاش ختدمو، ها ) la production(كفاش تد�رو 

 les(إالنتاج واكینة مراق�ات وهذا، هاد اليش د� ميل كتالقا مع 
coopératives ( وكتالقا مع امسیتو راه وا�د أ��لبیة لكهم �یطلبو �ش

�كون عندمه هذا �ع�د و�اصهم ید�رو جمهود فعيل �ش �كون عندمه 
  .اع�د

ة ها يه اكینة، وا�يل حصل راه �ی�لص، واملراق�ة ففي احلق�قة املراق�
راه تتكون وانتوما شف�و يف النعناع �یفاش اكن التالعب وذاك اليش، 

�یفاش مشات ) L’ONSSA(د�ل ) la réaction(و�یفاش اكنت 
وهذا �ش ) les )pesticidesحرقات هذاك اليش اكع ا�يل تعمل ف�ه 

د�ل امجل� ٕاذا ما اكی�ش ٔ�نه حصة املواطنني، ود� ما ید�لش �لسوق 
، جمهودات �برية ولكن راه )L’ONSSA(مراقب وعندو اجلودة د�ل 

)L’ONSSA ( يق ف�یة، راه ق�ل ما اكن والو، ق�ل ا�طط أ�خرض راه�
  .ا�يل تتقوم هبذه العملیات) L’organisme(مااك�ش وا�د 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ار�ن يف ٕاطار التعق�باللكمة ٔ��د الس�ید�ن املس�ش

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل تفا�لمك و�ىل التوضی�ات

فالس�ید الوز�ر، بقدر ما �مثن �الیا رصا�ة، كام قال ٔ��د إالخوة، بقدر 
ما �مثن ما وصلت ٕالیه فالح�نا وبقدر ما �مثن التمثني د�ل املنتو�ات 

من هذه الظاهرة هذه، فالس�ید الوز�ر الفالح�ة د�لنا، بقدر ما نزنجع 
رصا�ة تعلق أ�مر بصادراتنا ٔ�و تعلق أ�مر �الس�هتالك احمليل خفاص 
املراق�ة، �اص الرصامة و�اص هاد اليش هذا حفاظا �ىل الفال�ة، 

  .وحفاظا �ىل املنتو�ات د�لنا وحفاظا �ىل سالمة املواطنني
   .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ر �لرد �ىل التعق�باللكمة �لس�ید الوز

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
كتقوم بواجهبا ) L’ONSSA(نطمنئ الس�ید املس�شار احملرتم ٔ�نه 

الواجب �بري ا�ٓن يف و�ادي �زید مازال تقوم بواجهبا ويه كتعمل وا�د 
)Les contrôles (ش �كون� )la qualité ( د�ل)les produits (

وكذ� د�ل املؤسسات ا�يل تیصنعو هذاك املنتوج ويه راه يف رصاع 
دامئ، وت�شوف �ري د� ها العید الك�ري �اي راه تتقوم �ش الناس ما 
یعطیوش �لحوا� يش �ا�ة ا�يل مايش يه هذیك، �اص املراق�ة، �اص 

�اص هادوك ) les engraisseurs(ند�رو �ع�د شكون هام هاد 
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ملسائل ا�يل اكنت ميكن �س�تعمل ما �اصهاش متيش، ٕاذا هادي مراق�ة ا
  .ملیون د�ل اخلروف 24واح�ا ت��لكمو �ملالیني، ميل ت��لكم ق�ی� اكینة 

ٕاذن يه �مة �برية ولكن حناول �ٕالماكنیات ا�يل عند� �ش نعطیو 
� هذا، وتیظهر يل ب�ٔنه ميكن �لمغريب �ر�ح �لمنتو�ات د�لو ا�يل �س�هت

ٔ�نه م�تو�ات �برية وما �سمعوش كذ� �زاف، بعض اخلطرات راه كتدوز 
�ري الهرضة اخلاویة، هذا دارو ف�ه السكر، هاذ احللیب ف�ه املا، راه وا�د 
العدد د�ل ال�شو�ش كذ� �ىل املواد الفالح�ة، احلا�ة ا�يل يه �بتة راه 

د�هلم، وٕاذا  راه �مييش لها و�یعملو الواجب) L’ONSSA(الناس د�ل 
  .اكن يش زجر �یقومو به وا�يل فرط راه ما كنتفرقوش معه

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثامن موضو�ه املراق�ة الصحیة لٔ��ذیة، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .ا الس�ید الرئ�سشكر 

  الس�ید�ن الوز�ر�ن، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون، 

�سائلمك الس�ید الوز�ر حول مراق�ة مصاحلمك ا�تصة �لوزارة جلودة 
  املواد الغذائیة؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :ویة واملیاه والغا�توالصید البحري والتمنیة القر  الفال�ةالس�ید وز�ر 
ٕاذن ٕاذا مسحيت الس�یدة املس�شارة السؤال تقریبا م�شابه، ولكن �ادي 

د�ل �ع�د ود�ل الرتخ�ص، ف� ق�ل راه اكن  6900نعاود نفكر ب�ٔنه 
صفر، وا�ٓن هاد الناس لكهم اكن عندمه �ع�د ب�ٔهنم مراق�ني وم�بعني، 

 يف العالیة د�ل إالنتاج �یبقى الساف� ويف احلق�قة كنقومو بوا�د ا�هود �بري
 les(د�ل إالنتاج ميل �یوصل لعند املس�هت� هذا �ید�ل ف�ه 

collectivités locales ( و�ید�ل ف�ه الت��ع �ىل املیدان وتتكون ف�ه
، لك �ا�ة والنتاجئ د�لها ولكن راه ميكن لمك la commissionوا�د 

 �71.000ت املك�ب �لق�ام ب ٔ�سفرت حتر 2018نعطیمك ٔ�رقام ٔ�نه يف 
طن من املنت�ات الغذائیة،  5400خر�ة م�دانیة �لمراق�ة وجحز وٕاتالف 

  .ملف ٔ�مام احملامك 2037ملیون د�ل �یلو، وتقدمي  5يه 
  .ٕاذن اك�ن جمهود ا�يل هو ج�ار و�بري وا�يل تیضاعف س�نة عن س�نة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .طار التعق�باللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف إ 

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات ا�يل عطیتو�
يف احلق�قة اح�ا ما قلناش ب�ٔن ما اكی�ش جمهودات ا�هودات اكینة، 

تی�دمو، تتوفر �ىل طاقات مز�نة وكف�ٔة، ) L’ONSSA(�خلصوص ٔ�ن 
غاربة ب�ٔنه راه �زاف د�ل راها مايش �ري يه لكن وبقدر ٔ��مك طم�ٔنتو امل

�شو�ش، ولكن اح�ا يف احلق�قة ك�سمعو �لمواطنني �ر�ة ٔ�نه املواطن ا�ٓن 
ٔ�صبح �شك يف لك املواد، ؤ�صبح ال یثق يف ٔ�یة مادة ميكن یقدم �لهيا، 
فاكن مر �لینا املغاربة ت�س�تعملو الشاي والنعناع، مر املشلك د�ل الشاي 

ر يش حتق�ق ب�ٔنه مسموم، ما عرف�اش فني وصل، انتوما تتقولو ا�يل اكن تدا
ال، ولكن التحق�ق ا�يل تدار یث�ت ب�ٔنه فعال م��اوزة املقاد�ر ا�يل مسموح 
هبا دولیا، فٕاىل اكنت ا�ول ا�يل ت�س�تورد من املغرب يه ت�س�تورد وتد�ر 

عامل د�ل الرقابة وتیجیو املراق�ني د�وهلم حىت لهنا �لضیعات الفالح�ة وامل
التصبري، فاملغاربة ك�س�تورد مواد �ذائیة ما تتخضعش لنفس الرقابة ا�يل 

  .تیخضعو لها املواد ا�يل تتصدر
ٔ�یضا اكن احلدیث �ىل جودة احللیب خصوصا من بعد املقاطعة ا�يل 
اكنت مشلت بعض املواد يف املغرب، فاكن ت��قال ب�ٔنه احللیب ت�س�تعمل ف�ه 

  .املسحوق �شلك �بري
ا هناك يف الضیعات الفالح�ة اس�تعامل بعض املواد احملظورة دولیا ٔ�یض
املیالتیون وا��زانیون والرواندايب، مبعىن هناك مواد ؤ�� ) DDT(كامدة 

خشصیا بصفيت مسؤول نقايب كنا قد وقف�ا �ىل مواد حمظورة دولیا یمت 
شلك اس�تعملها يف الضیعات الفالح�ة يف اش�توكة ٔ�یت �ها، وكنا طرح�ا امل 

سواء �ىل مصاحل العام�، ولكن حلدود الیوم مازال هاذ املواد احملظورة دولیا 
  .اكینة يف اش�توكة ٔ�یت �ها كتد�ل �لضیعات الفالح�ة ا�يل

، وهاذ اليش لكه ..ٔ�یضا هناك العدید من أ�مراض ا�يل ت�س�هبا هاذ
 �هيدد حصة املواطن فهناك أ�مراض د�ل الرسطان د�ل الزهامير د�ل

�ر�ی�سون، �ٕالضافة �لمرض د�ل سواء د�ل القطیع املغريب سواء ج�ون 
البقر ٔ�و امحلى القالعیة ا�يل �اد دا� كنتو تتلكمو �لهيا، ٔ�و طاعون اخلیل 
ٔ�و محى الوادي املتصدع ٕاىل �ري ذ�، وهاذ اليش لكه �هيدد السالمة 

  .ريالصحیة د�ل املغاربة و�لكف املغرب يف ا�ال الصحي الك�
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةوز�ر الس�ید 
هو �ش �كون أ�مور واحضة �لرٔ�ي العام، امحلى القالعیة ما �متس 

قدام  ا�يل اكنو وهذو ٔ�مراضالسالمة الصحیة، ما �متس السالمة الصحیة 
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يف املغرب، وا�يل قلت ب�ٔنه مايش الس�ب د�هلم ٔ�نه ما اكی�ش مراق�ة وال 
ما بقا�شاي �اربناها،   ..�رايش وا�د تیغش وال هذا، راه تیجیو من �ىل 

اكنت وحتیدات ورجعت، و�ادي ) la fièvre aphteuse(هاذي د�ل 
ىل اك�ن يش وا�د، ٔ��ي هذاك حناربوها ٕان شاء هللا حىت تتحید، ولكن إ 

إالشاكلیة ا�يل يه تطرحت يه �ىل حسب لك دو� واملعایري د�لها، 
 les(واح�ا املغرب ا�ٓن كنت�اورو وكن��اقشو مع ا�ول وكذ� مع 

opérateurs ( ش نتافقو �ىل ٔ�ش�نو هو املعیار ا�يل �كون بني �حتاد�
�ل ا�ول ا�يل ك�س�هتلكو أ�وريب وما بني ٔ�مر�اك وما بني وا�د العدد د

ٕان شاء هللا �ش �ادي خندمو ) l’indicateur(الشاي �ش ند�روه هو 
  .به يف املس�تق�ل

ٔ�ما املنتو�ات أ�خرى، ٔ�� مرة ٔ�خرى راه ساهل �ش جنیو نقولو 
املنتو�ات د�لنا ما مز��ش، ٕاىل اك�ن يش وا�د ا�يل عندك يف اش�توكة 

ميكن � تعلمنا �لیه �ش منش�یو ٕاىل اك�ن �ٓیت �ها �لمنا �لیه وحىت د� 
 les(يش �ا�ة حمظورة، ا�يل حمظور راه ما �اد�ش یدوز �ىل 

frontières ( ٕاال ٕاىل داز �يش طریقة ٔ�خرى، ف)contrebande ( وٕاىل
حصلناه راه �زنلو �لیه، ولكن ما ميك�ش ��دو هاذ الف�ة قلی� د�ل بعض 

لفال�ة د�لنا ما مز��ش واملنتو�ات، املامرسات ا�يل ما مز��ش ونقولو ا
ونقولو الفال�ة د�لنا ما مز��ش وجنلسو كنتفرجو، وجنیبو مواد املنتو�ات 
ا�يل كتجي من اخلارج، اح�ا ك�شدو املواد د�لنا �یفرحو هبا الناس د�ل 
ٔ�ور� و�یفرحو هبا الناس د�ل ٔ�مر�اك، راه نفس املنتو�ات راه �ایة من 

  .ٔ�مر�اك و�ادة ٔ�ور� والناس فر�انني هباالشجرة و�ادة 
  .ٕاذن حناولو �ش �كونو ٕاجيابیني مع املنتو�ات الفالح�ة املغربیة

  .وشكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال العارش موضو�ه، تق�مي ٔ�داء صندوق التمنیة القرویة �ملناطق 

  .السؤال اجلبلیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي

  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك
یضطلع صندوق �منیة املناطق القرویة واجلبلیة مبهام كربى ذات ص� 

  ..ب�منیة هذه املناطق والعمل �ىل احلد

  : الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال التاسع امسح يل، السؤال التاسع موضو�ه م�ٓل ٕا�داث قریة 

س�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة �لصید �لوالیدیة، اللكمة ٔ��د السادة امل 
  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید یوسف بن�لون
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س،

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

  .�یبان يل الفال�ة �لبت ومشات خرجت �ىل الصید البحري
ا الس�ید الوز�ر ٔ�نمت تتعرفو �ىل ٔ�ن قرى الصید البحري السؤال د�لن

لعبت وا�د ا�ور " ٔ�لیوت�س"�الل العقد أ��ري �اصة �الل �ر�مج 
�بري، سواء يف تث��ت مواقع الساكنة العام� بقطاع الصید التقلیدي، احلد 

  .من الهجرة، الس�یا�ة البحریة ٕاىل �ري ذ�
ي واجلرف أ�صفر �ىل ام�داد م�طقة الولیدیة اليت تو�د ما بني �ٓسف

�یلومرت من لك م�ناء، ف�التايل هاذ املنطقة اكنت موضوع  60تقریبا وا�د 
حبث ٕال�داث قریة �لصید كنقطة �لتفریغ، ؤ�نمت تعلمون ما �� من 
ٕاجيابیة، ا�لیل �ىل ذ� التتوجي ا�يل توجت الوزارة د�لمك يف خشص 

التقلیدي ٔ�ث�ت من �الل الرب�مج  الاكتبة العامة يف مرا�ش، وا�يل الصید
أ�شواط ا�يل قطعها سواء يف املراق�ة ٔ�و يف التمثني ٕاىل �ري " ٔ�لیوت�س"د�ل 
  .ذ�

هنا �یجي السؤال د�لنا الس�ید الوز�ر، هاذ النقطة د�ل التفریغ واش 
  الس�ید الوز�ر ٔ�نمت سوف تقومون �ىل ٕا�دا�ا وما م�ٓل هاذ املوضوع؟

  .شكرا

  : لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�شكرك �ىل هاذ السؤال اليس بن�لون، ونفكرك فقط ب�ٔنه حلد ا�ٓن مت 

 2السا�ل الوطين بغالف مايل ٕاجاميل قدره  مرشوع �ىل طول 42ٕاجناز 
ملیون د�ل ا�رمه، �ٕالضافة ٕاىل مشاریع ٔ�خرى ا�يل يه يف  300ملیار و

طور إالجناز كهتم جتهزي بعض املراكز د�ل الصید التقلیدي بب��ات ال�سویق 
  .الرضوریة

إالقلمي د�ل اجلدیدة وس�یدي بنور ا�يل �لكميت �لهيم والناح�ة اس�تفاد 
قط د�ل التفریغ جمهزة �لك من د�ل الن 3من هذا الرب�مج ب�ش��د  كذ�

) des moyens(، ٕاذن تعملو ملیناء د�ل اجلدیدة وس�یدي �ابددیدة �اجل
ا�يل هام �مني فهاذ اليش، وكتعرف ب�ٔن إالجناز د�ل النقط د�ل التفریغ 
 عندها ٔ�ولو�ت وعندها رشوط، ا�يل هام ٔ�وال، رشط بیولو� مرتبط
 بتوا�د موارد حبریة ورشوط تق�یة كتوفري العقار والعدد د�ل القوارب

  .خضمة والربط �ش�بكة د�ل الترصیف واملیاه العادمةواس��رات معوم�ة 
هاذ املرشوع اكن ف�ه نقاش من ق�ل، ود�ا وزارة د�ل التجهزي، �ش 
 �كون وا�د الرشاكة �ش ٔ�نه مايش فقط بغینا �كون وا�د القریة د�ل

البحر �ش ید�لو  د�ل )le digue(الصید، ولكن �اصهم طالبني 
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ولكن �ق�ني ما توصلناش  لك س�نة،الباطوات �سالم �ش یقدرو �ش�تغلو 
  .�يش اتفاق�ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تعق�بال اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار 

  :املس�شار الس�ید یوسف بن�لون
  الس�ید الوز�ر،

ا�يل مقمت به يف ٕاطار هاذ الرب�مج د�ل تث��ت قرى الشك ٔ�ن العمل 
الصید البحري هو مشكور�ن �لیه، وبطبیعة احلال اكن عندو وا�د الرد 
ٕاجيايب �ىل الصید التقلیدي �ش بدا �یلعب هاذ ا�ور الطالئعي �ىل 

  . املس�توى �ق�صادي و�ج�عي
ملد�ل د�ل ف� یتعلق �لولیدیة، الس�ید الوز�ر، ٔ�نت قلت فعال ا

الولیدیة هو مد�ل خطري، و�لتايل ال ميكن ٕاجياد قریة د�ل الصید البحري 
�ش حيمي ذیك املد�ل د�ل  )le digue(دون ٕاجياد وا�د ا�ب�ٔ ٔ�و وا�د 

  .قوارب الصید التقلیدي
فك�ظن الس�ید الوز�ر، بعد هاذ الرب�مج الك�ري والعریض ا�يل مقتو بیه 

 ذ� اك�ن م�ال يف م�طقة ��ر�س يف الشامل ا�يل ؤ�نمت كتعرفو ا�لیل �ىل
�دث ثورة، م�ناء بو�دور ا�يل �دث ثورة يف مدینة بو�دور، ٕاىل �ري 
ذ�، الب��ة التحتیة يه كتلعب وا�د ا�ور طالئعي ٕال�داث ثورة ف� 

  .یتعلق بقطاع الصید البحري، ؤ�نمت تعلمون ذ�
ب املهنیني التقلیدیني د�ل فاح�ا كنطلبو م�مك الس�ید الوز�ر وهذا طل

م�طقة الولیدیة وا�يل ح�و� �ىل هاذ املوضوع �شدة، ٔ��مك حتاولو ما ٔ�مكن 
ممكن يف ٕاطار الرشاكة ٔ�و كام �رون، وهذا ل�س هني �لیمك نظرا 
�لمجهودات القمية ا�يل مقمت هبا واملبالغ املهمة ا�يل �رصدت لقرى الصید 

ا�رج لهاذ املنطقة د�ل الولیدیة،  البحري يف السابق، ٔ��مك تو�دو وا�د
و�اصة يه م�وا�دة ما بني م�ناء�ن �مني، ؤ�� ٔ��مل �ر�ل حبر ٔ�ن املنطقة 
غنیة بوا�د ا�مو�ة د�ل املنتو�ات، ولكن ٔ�� ٔ�شاطرك الرٔ�ي يف اجلواب 

غیصعاب نو�دو قریة د�ل الصیاد�ن ) digue(د�ل ٔ�نه فعال بال مد�ل 
  .يف املنطقة

  .س�ید الوز�روشكرا ال 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

هو هاذ جوج أ�سابیع ا�يل فات اكن نقاش كذ� بني الس�ید العامل 
  ).dossier( ش �شوفو �یفاش حنر�و هاذوإالدارة د�ل الصید البحري، �

د� اك�ن جوج د�ل إالماكنیات، ميكن لینا اح�ا ند�رو قریة د�ل الصید 

ونب��وها عند� إالماكنیات د�لها ونو�دوها، ولكن �دا وال بعد �دا �ادي 
جيیو الصیادة �ادي یقولو � ٔ�ودي ها يه القریة مز�نة هذا، ولكن ٔ�� ما 

يف العام، ٔ�ن البحر ما مز��ش، اح�ا كنقولو مدام كن�دمش س�تة ٔ�شهر 
هاذ املشلك �اصو یت�ل �اصو �یف ما �ا يف ال�م د�لمك �اصو یت�ل 
بصفة ٕاجاملیة ومشولیة، وما فهيا �س ٔ�نه نتالقاو كذ� مع الوزارة د�ل 
التجهزي وحناولو نوضو هبا املرشوع، �س�تعداد د�لنا ف� خيص املسائل 

هتم الصید البحري وا�يل كهتم القریة اح�ا مس�تعد�ن �ادي ا�يل يه ك
ند�روها ٕان شاء هللا، وهاذ اليش راه اح�ا كنوا�وه مع الس�ید العامل يف 

  .هاذ املنطقة هاذي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال العارش موضو�ه، تق�مي ٔ�داء صندوق التمنیة القرویة واملناطق 

ار�ن من الفریق احلريك، لتقدمي اجلبلیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�ش
  .السؤال

  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك
  .الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
یضطلع صندوق �منیة املناطق القرویة واجلبلیة مبهام كربى، ذات ص� 

  .ل �ىل احلد من التفاو�ت ا�الیة و�ج�عیةب�منیة هذه املناطق والعم
وبناء �لیه، الس�ید الوز�ر احملرتم، �سائلمك عن مدى جنا�ة ٔ�داء 

  .الصندوق وقدراته �ىل بلوغ ٔ�هدافه املسطرة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :لقرویة واملیاه والغا�تالس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة ا
  .شكرا

عرف الصندوق إالصال�ات ا�يل يه هیلكیة �مة، ٔ�مهها حتویل ا�ٓمر 
�لرصف ٕاىل وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة ابتداء من س�نة 

، ؤ�صبح هاذ الصندوق �ٔ�ساس و�اء مايل مس�تدام وم�اسب 2016
ا�يل ك�س�هتدف العامل القروي، وقد  لضامن جنا�ة والتقائیة املشاریع التمنویة

رامك ما �كفي من املك�س�بات اليت جتعل م�ه ٔ�داة فعا� لتوج�ه التمنیة 
  .�ق�صادیة و�ج�عیة �مجلا�ات ذات الطابع القروي

هذه ��رتاف�ة ٔ�صبحت متزي التد�الت د�ل الصندوق وا�يل جعلته 
از الرب�مج املليك لتقلیص الیوم وا�د إالطار تنف�ذي ف� خيص ا�و� ٕالجن

التفاو�ت �ج�عیة وا�الیة، وهذا الرب�مج ا�يل �هيدف ٕاىل سد 
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اخلصاص املس�ل يف الب��ات التحتیة واخلدمات �ج�عیة ٕ�جناز 
 24.000ملیون مواطن یقطنون ب  12مرشوع لفائدة حوايل  20.800

  .دوار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شار�ن يف ٕاطار التعق�باللكمة ٔ��د السادة املس� 

  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك
يف الواقع � الس�ید الوز�ر احملرتم واملوضوعیة، ال ميك�نا ٕاال ٔ�ن �مثن 
اجلهود اليت بذ�هتا وتبذلها ا�و� �لهنوض �لوسط القروي و�منیته من �الل 

ج�عیة، �دة �رامج ومضهنا الرب�مج املتعلق �حلد من الفوارق ا�الیة و�
و�رب �ٓلیات صندوق املناطق القرویة واجلبلیة، ومع ذ� تظل هذه اجلهود 
دون مس�توى الطمو�ات حبمك جحم اخلصاص املرتامك يف هذه املناطق 

  .وا�هتم�ش ا�ي طال م�ذ عقود جراء متركز �س��رات يف �ات بعیهنا
، نود يف الفریق ولتق�مي وتقومي بوص� هذا التو�ه التمنوي جمالیا واج�عیا

  :احلريك الت�ٔ�ید �ىل ما یيل

ٔ�وال، رضورة ٕا�ادة النظر يف مفهوم التمنیة القرویة، �ىل اعتبار ٔ�هنا  -
ٔ�مشل ؤ�وسع من التمنیة الفالح�ة، وتغیري املنظور التضامين و�ج�عي 
اجتاه هذا الوسط مبنظور قامئ �ىل إالنصاف ا�ايل وٕاعامل مقاربة ا�متیزي 

جيايب يف توج�ه �س��رات العموم�ة واختاذ إالجراءات ال�رشیعیة ا�ايل االٕ 
والتنظميیة والتحفزيیة قصد �لق اجلاذبیة الس�تقرار �س��رات اخلاصة 
واملوارد ال�رشیة العموم�ة يف الوسط �سرتاتیجي ا�ي �شلك مصدر 

 الع�ش �ملدن؛

شاریع �ر�مج احلد �نیا، ٕاذ �س�ل ٔ�مهیة املهنجیة املعمتدة يف بلورة م  -
من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة �ع�د هنج �دم ا�متركز، فٕاننا نؤكد �ىل 
رضورة مجع ش�تات التد�الت القطاعیة املتفرقة بني �دة وزارات 
ومؤسسات وواكالت، مما یعرقل �لتقائیة ویضعف مفهوم �ع�دات 

تفرقة بني �دة صنادیق املهمة املو�ه لهذه املناطق القرویة واجلبلیة وامل 
وحسا�ت خصوصیة، وهو ما یتطلب يف نظر� التعجیل ٕ�خراج واك� 

 وطنیة لتمنیة املناطق القرویة واجلبلیة، ت�سق اجلهود وتو�د �ع�دات؛

�لثا، الس�ید الوز�ر احملرتم، فضال عن الربامج احملددة يف �ر�مج  -
والص�ة واملاء والكهر�ء، تقلیص الفوارق من ق�ل الطرق القرویة والتعلمي 

حرصها يف التجهزيات أ�ساس�یة ٕاىل ف�منیة قرویة وج�لیة �حجة تت�اوز 
مقاربة �س�تحرض التحوالت الس�یاس�یة و�ج�عیة وا�ميوغراف�ة واحلقوق�ة 
اليت خترتق هذه املناطق املشلكة دوما ٔ�ساسا الال اس�تقرار، وهو ما تعرب 

 .م�ة يف �دة �اتعنه �ح��ا�ات ا�الیة املتنا
الفوارق ا�الیة  وخبصوص التد�الت امخلس يف �ر�مج تقلیص

و�ج�عیة، نود الس�ید الوز�ر احملرتم ٔ�ن نلفت �ن��اه ٕاىل م�ٓل الطرق 

القرویة اليت �ش�ید �لتعاون مع اجلهات بعد ٕاجنازها، �اصة ف� یتعلق 
 .. �لصیانة �ىل اعتبار ٔ�هنا �ري مصنفة، كام �س�ل

  .كرا الس�ید الرئ�سش

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
ميكن هذه م�اس�بة �ش نعطي احلصی� د�ل إالجنازات املادیة لصندوق 

، يف ٕاطار هذا الرب�مج املليك 2018و 2017التمنیة القرویة �رمس س�يت 
�یلومرت  2130لتقلیص التفاو�ت �ج�عیة وا�الیة، تقریبا بناء وصیانة 

معلیة بناء وصیانة �لب��ة التحتیة  153من الطرق واملسا�، ٕاجناز 
معلیة بناء  �605لمؤسسات الصحیة مبا فهيا املق�نیات والتجهزيات، ٕاجناز 

تیة ملؤسسات التعلمي، مبا فهيا املق�نیات والتجهزيات، وصیانة �لب��ة التح 
دوار  36معلیة ربط فردي �ملاء الصاحل �لرشب، ربط  21.000ٕاجناز 

  .�لش�بكة الكهر�ئیة وتوزیع هاذ الش�بكة
فقط نفكر أ�رقام ٔ�هنا ٔ�رقام �د �مة،  2019و�اء هاذ الس�نة د�ل 
ملیار  3ل ا�رمه مهنا ملیون د� 500ملیار و 6ختصیص �الف مايل د�ل 

  .ملیون د�ل ا�رمه يف ٕاطار صندوق التمنیة القرویة 400و
ولكن الطرف ا�يل �مييش  500ملیار و 6ٕاذن الرب�مج لكو �متيش لیه 

) INDH(د�ل ا�و�، ٔ�ن ف�ه �ات، ف�ه املك�ب الصاحل �لرشب، ف�ه 
ة وال الطرق لكيش الطرف ا�يل �هيم ا�و� ال الص�ة وال التعلمي وال الفال�

ومن بعد �ميش�یو �لجهات  الصندوقتیصب �ش �كون �لتقائیة يف هاذ 
من بعد �او مشاریع من عند م�اطق العامالت واجلهات تنعاودو نصیفطو 
هلم الفلوس �ش هام ا�يل تید�رو طلبات العروض د�هلم، وتید�رو 

  .�س��رات د�هلم وتند�رو الت��ع
وكذ� ) le terrain(أ�رض د�ل الواقع من  ٕاذن الربجمة تتجي من

واح�ا �ش �یكون فقط ) terrain(من بعد �مييش ) l’exécution(العمل 
  .وا�د املراق�ة وا�د النظرة مشولیة �ىل النفقات العموم�ة هاذ اليش

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال احلادي عرش، موضو�ه م�ٓل �نديس ا�و� خرجيي املدرسة 

نیة �لفال�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل الوط 
  .�لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

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

  السادة الوزراء،
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  أ�خوات وإالخوة،
  الس�ید الوز�ر،

مفخرة املدرسة الوطنیة الفالح�ة مبك�اس، �رخي طویل وٕانتاج وٕابداع و 
�لمغرب، حبیث ٔ�ن هذه املدرسة تعترب ٕاشعا�ا قو� �لبحث العلمي وتطو�ر 
ا�ال الفال� يف ٕافریق�ا، �ري ٔ�ن املهندسني املتخر�ني من هذه املدرسة 

ٔ�و التطو�ر والتمنیة ت��قاو بدون ) développement(�اصة التخصص 
ج ٔ�یة م�اراة معل، الوزارة د�لمك واحلكومة بصفة �امة مل ختصص ومل تربم

  .وت��قاو هاذ ا��رية العلمیة يف ضیاع
مفا رٔ��مك الس�ید الوز�ر، س�� واح�ا الیوم مايش سؤال ولكن هاذي 
وا�د الكوسطة وا�د احلا� ا�يل �اص اللك جيهتد �ش ٕانقاذ هاذ الناس، 
هاذ أ�طر، س�� ؤ�ن املغرب يف �ا�ة ماسة خلدمات هؤالء ٔ�و هذه 

  أ�دمغة؟
  .الوز�ر شكرا الس�ید

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�ندسني س�نو�، وكنا  15هاذ املس� ت��خرجو م�و تقریبا وا�د 
الفالح�ة ٔ�وال �ش یعطهيم �ع�د طلبنا من املك�ب الوطين لالس�شارة 

فال�، ا�يل من بعد راه �ادي �ش �كون عندمه املهنة د�ل مس�شار 
ختدم و�ادي ختدم �زاف يف ٕاطار إالسرتاتیجیة ا�يل �ایة، ٕان شاء هللا، 

، )conseillers privés(�ادي �ش�تغلو، �س�شارة احلرة �ش یولیو 
من  أ�ساتذة لكهم والطلبة ا�يل خرجواع�د ا�يل تعطى لهاذ  256تقریبا 

والس�نة املاضیة ا�يل اكنت طلبت  (L’ENA)هاذ املعهد د�ل 
)L’ONCA ( م�صب مت إالدراج د�لو ما متش إالدراج د�ل ف�ة  43هو

�لطبع، ولكن هاذ الس�نة هاذي، ) les techniciens(املهندسني �ذاو 
ه ابتداء �ادي �كون وا�د ٕان شاء هللا، ميكن � ت�رش الناس ا�يل هذا ب�ٔن

)concours ( 7من ا�ر�ة أ�وىل لهذه الس�نة ا�ي س�یجرى بتارخي 
ا�يل �ادي ید�ل ف�ه املس� د�ل الهندسة د�ل التمنیة ٕان  2019یولیوز 

  .شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :اراملس�شار الس�ید عبد السالم ا�لب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
ننا  يف احلق�قة �ٔن الفریق �س�تقاليل الهدف من هذا السؤال هو �ٔ

ننا ك�شعرو بوا�د التناقض، بالد�  ت�شعرو بوا�د التناقض بالد� هو �ٔ
يف �ا�ة ماسة لهاذ اخلربة، م�ال امحلى القالعیة �ٔو القالعیة ا�يل د� 

و م�ال اجلهة د�ل وزان، س�یدي اكنلق ضاربة أ�طناب د�لها، �اله
تق�یني، واح�ا عند� ) (des techniciensقامس، �اله كنلقو 

  . (en chômage)املهندسني 
و لمك الس�ید الوز�ر، وكنعرفو الفطنة د�لمك ؤ فهذا هو ا�يل جعلنا نلتج

و�جهتاد د�لمك �ش نلقاو وا�د املل��ٔ لهاذ اخلدمات، ٔ�ننا ما �رضاوش 
ميل  (l’ONSSA)عند� ٔ�طر واح�ا� يف �ا�ة هلم، حىت هاذو د�ل ٔ�ننا 

كنعیطو هلم م�ال �یقول � اح�ا ما عند�ش، وما �یجیوش، معىن ٔ�ن 
عندمه خصاص يف أ�طر، �ري اجلهة د�ل وزان راه الغمن الیوم راه كمتوت، 

راه  (l’ONSSA)قطیع �ميوت وماعند�ش الناس ا�ٔكفاء ا�يل جنیو الت��ٔ� 
 .ا كتجیناش، وحىت ٕاىل �او �یقول � ما عند�ش هذاك التلق�حم

الیوم هللا جياز�مك خبري اح�ا كن�رشو املواطنني ٔ�ن هناك م�اراة، وكنمتىن 
ٔ�ن اخلربات الوطنیة لكها عندها ا�ال فني �ش�تغل، س�� واح�ا ب� ا�يل 

اخلربات فو ظج�عیة وما ٔ�حوج�ا �ش ٔ�ننا نو نقصاه �زاف د�ل اخلدمات �
هيربو وهياجرو هاذ أ�طر ا�يل �ر�و يف املغرب ونفق ا د�ل بالد� ٔ�حسن م

  .�لهيم املغرب أ�موال الك�رية، وهاذ اليش ما خيفاش �لیمك
  .الس�ید الوز�ر، نداء هو الیوم اح�ا يف وا�د أ�زمة، ها العید قرب

وبئة �نیا، اح�ا يف �ا�ة ماسة ٕالخ�ارمك والت�اوب معمك ٔ�ن هاذ ا�ٔ 
فهاذ فصل الصیف كتكرث وخصنا نبقاو �شوفمك �یف قال أ�خ عبو دامئا 

  .�شوفمك لك ٔ�س�بوع
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
یتو عیطو �يل مرح�ا، ٔ�� الس�ید املس�شار، ٔ�� موجود، الوقت ا�يل بغ 

  .موجود
ٔنه هاذو ا�يل كتلكم �لهيم د�، هاذو یعين  �ري بغیت نقول ب�

(les embauches)  د�ل ا�و� مايش د�ل اخلواص، ما �ساوش
نه ميل كنقولو املهندسني یعين لكهم يف الشوماج وما  ٔ ب�

  . عندهومشاي، یعين �م �بري
ا�طط د�ل املغرب أ�خرض راه  ا�يل كتطلبوها �مس ٕاما الیوم ا�و�

  . وا�د العدد وا�د ا�ینام�ة �برية ا�يل تقریبا �یتخرج راه �ید�ل
د�ل  (la limite)اح�ا ٕاىل خمدوشاي الناس ٔ�مسیتو ٔ�هنم اكن عندمه 

(les embauches) ولكن ٔ�� نقول � هاذ الس�نة اح�ا مع وزارة املالیة ،
  (postesیعطیو� ٕان شاء هللا و�ادي 300راه طالبني  (l’ONSSA)يف 

، ومازال �ادي 50و 40وال  30وال هاذ  15ند�لو هاذ  ، �ادي) 300
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  .�ش�یط اخلري
�ري �ونو �نیني، ٔ�نه یعين وإالسرتاجتیة ا�يل �ایة يف القضیة د�ل 

ٕاذا �ري یطم�ٔنو ٔ�نه ٕان شاء هللا )�س�شارة الفالح�ة لها ٔ�مهیة �د كربى، 
ذ اليش بنظام وانتظام، مايش فقط �ش ت�ٔ�ذ یعين ا�و� �ادي توا�ب ها

(les fonctionnaires)  ا�يل �كونو عندها ولكن كذ� �ش تعطهيم
  .إالماكنیات
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثاين عرش موضو�ه تدبري ا�االت الغابویة ببالد�، اللكمة 

  .سؤالٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك، لتقدمي ال 

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر،
�شلك الرثوة الغابویة رصیدا ٕا�كولوج�ا و�منو� �ام ببالد�، ٕاال ٔ�نه 
یتعرض �لتدهور یوما عن یوم لعدة ٔ�س�باب م�اخ�ة و�رشیة، رمغ خمتلف 

  .هودات املبذو� محلایته و�منیتها� 
�ىل هذا أ�ساس، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، عن التدابري اليت 

  تت�ذوهنا لتدبري ٔ�جنع لهذه الرثوة الوطنیة الغنیة؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :یة واملیاه والغا�توالصید البحري والتمنیة القرو الفال�ةالس�ید وز�ر 
  .الس�ید الرئ�س احملرتم

  :الس�یدات والسادة املس�شارون
ٔ�وال، الغابة يه �روة مشرتكة بني مجیع املغاربة ومورد �بري �اص 

وا�د  2018-2015حنافظو �لیه وخنلیوه �لبالد، هو يف احلق�قة وا�د 
ين العدد د�ل املك�س�بات و�جهتاد ا�يل قامت به احلكومة من �الل یع

ٔ�لف هك�ار، ف�ح  60ٔ�لف هك�ار، ختلیف  41املیاه والغا�ت، ب�ش�ري 
�یلومرت من  80ٔ�الف د�ل الك�لومرتات، حماربة التعریة، ٕاجناز  4وصیانة 

  .احلواجز، فعال اك�ن وا�د العمل ا�يل قامت به
ولكن رمغ هاذ ا�هودات املبذو� معلنا �شخیص د�ل القطاع الغابوي 

قامت به الوزارة مؤخرا، ظهر وبني وا�د العدد د�ل  يف بالد�، ا�يل
املؤرشات ا�يل يه مقلقة ٔ��رزها الضغط الك�ري ا�يل كتعاين م�ه الغابة من 
�الل �س�تغالل املفرط �لمواد الغابویة وخصوصا اخلشب، وهذا �یجعل 

  . ما اكیناش (presque)هاذ الوظائف أ�خرى البی��ة و�ق�صادیة 
 2050يف هاذ الوضعیة ٕاىل بق�نا �ادیني ف�ه من هنا ل هاذ �س�مترار 

من النبات الغطايئ، فلهذا ٕاشاكلیة �برية،  %�25ادي مييش لنا تقریبا 
  . ملیار د�ل ا�رمه 21والزم نتحملو املسؤولیة واخلسا�ر �ادي تقدر ب 

�� الوزارة یعين يه بصدد وضع ا�لمسات أ��رية �ىل ٕاسرتاتیجیة 
  .احملافظة �ىل النظم الغابویة �دیدة ك�س�هتدف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .الس�ید الوز�ر، �شكرمك �ىل جوا�مك القمي والتفا�ل معه

نود يف الفریق احلريك ٔ�ن نربز بعض املالحظات املعززة �قرتا�ات من 
  .ه ا�هودات املبذو�ش�ٔهنا تعز�ز هذ

رمغ ا�هودات املس�� محلایة و�منیة ا�ال الغابوي ببالد�، ٕاال ٔ�نه یظل 
هك�ار ا�يل  41عرضة �لتدهور املتواصل، �یف ما قلتو الس�ید الوز�ر، ب�ٔن 

هك�ار ا�يل كمتيش س�نو�، ا�يل  31كت�دم س�نو�، ٔ�� كنقول لمك ب�ٔن 
  .كتضیع س�نو� من هاذ الغا�ت

كتعرفو الس�ید الوز�ر، ب�ٔن يه املسا�ة ا�يل ك�شملها الغا�ت  كذ�
 %15ويف بالد ٔ�خرى راه اك�ن  %8يف دا�ل �ىل الرتاب الوطين �اله 

  ..ا�يل %20حىت ل
�لمناطق الغابویة  ة�نیا، الس�ید الوز�ر، نتطلع ٕاىل �رامج �منویة مو�

�ش يف ا�ال واملناطق ا�اورة لها من �الل اس�هتداف الساكنة اليت تع 
الغابوي وجبواره من �ال� بدائل اق�صادیة، توفر لهذه الساكنة فضال عن 

  .حقوقها املرشو�ة يف �نتفاع، موارد ��ش مس�تقرة
ٕاىل بغینا �یفام قلتو الس�ید الوز�ر، ها يه كمتيش وا�د العدد د�ل 

رة املالیري د�ل ٔ�مسیتو د�ل العود �الش هاذ الناس، هاذ الساكنة ا�او 
د�ل  (quatre mois)وال  (trois mois)�لغابة هذیك �ىل أ�قل ذیك 

الش�تا والربد القارس نعاوهنم �لبوطة، وا�د العدد د�ل املناطق ا�يل كتقطع 
د�ل العود، ٕاىل �او�مه هبذیك البوطة وعرف�ا هذیك الساكنة ا�يل يه 

  .قریبة وحمتا�ة لهاذ اخلشب نعاوهنا
د�ل  (trois mois)�ري يف ذیك الفاتورة نتاع  كذ� ٕاىل اكن نعاوهنا

هذاك الربد، د�ل الفاتورة د�ل الكهر�ء، هاذي لكها يه، هللا جيز�مك خبري 
   .الربدالس�ید الوز�ر، ٕاىل اكن ممكن ند�روها مع 

ز�دة الس�ید الوز�ر، كنقول لمك ب�ٔن وا�د العدد د�ل الساكنة ا�اورة 
�لهجرة، ٕاىل ج�نا �شوفو وا�د العدد د�ل �لمیاه والغا�ت، راه �ددة 

الناس ا�يل هام حمكوم �لهيم من احملامك، ولهذا ٔ�نمت عندمك وا�د العدد د�ل 
املسائل وج�تو هبا الس�ید الوز�ر يف أ�جوبة د�لمك، �الش هاذ الناس ا�يل 
هام حمكومني بغرامات �مة وٕاىل وزن��ه اكمل ما عندوش هذیك الغرامة 
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ش یقدر ميش�یو ی�سوقو، ما بقاش یقدر مييش �لسوق، ٔ�ن هام وال ما بقا
  . ٕاىل مىش �لسوق �ادي یبان، �ادي یدیوه، ٔ�ن حمكوم من طرف احملمكة

ولهذا الس�ید الوز�ر، وحىت الناس ا�يل هام جماور�ن مع الغابة نعطیومه 
یب��و، ٔ�ن� حمفظتوش والناس ا�يل جماور�ن مع هاذ امل� الغابوي حىت هام 

متلكوش هباذ، ٔ�ن وا�د العدد د�ل الناس ميل �ميوت �مه �ی�يل هلم  ما
ذیك امللیك ا�يل هو هذاك �مينعومه �ش م�ب��و، ٔ�ن ما خيلیومهش یب��و 

الغابة وال يف امل� ساكن يف ذیك أ�رض، هام ما �ارفني واش روسهم 
  .د�هلم

ك د�لمك، ولهذا اح�ا كنطلبمك الس�ید الوز�ر، �ش حتفظو هاذ أ�مال
  .�ش حىت هاذ الناس الساكنة یعرفو ما هلم وما �لهيم

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لتعق�ب

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ول و�یفاش ٔ�� م�فق معك يف ال�م د�� ا�يل هو يف الصواب ومعق
  . �اصنا �شوفو املس�تق�ل

  ؤ�� ميكن يل نقول � �دا عند� اج�ع يف العش�یة 
�ش كنعاودو النظرة  (le comité de pilotage)ا�يل �اص بوا�د 

ا�هنائیة فهاذ إالسرتاتیجیة و�ادي ��دو بعني �عتبار بعض أ�فاكر ا�يل 
 . ج�يت هبا حبال الناس ا�يل فاحملامك حبال هذا

لكن بصفة �امة اح�ا �اصنا نؤسس وا�د العقد اج�عي �دید و 
م�دمج �یضمن املشاركة د�ل الساكنة القرویة املعنیة، هذا هو الساروت 

  . د�ل الن�اح فالغا�ت، هذا هو الساروت د�ل الن�اح
�اصنا كذ� نقسمو الفضاءات الغابویة حسب املؤهالت، ٔ�نه اك�ن 

نا نتعا�شو مع الناس فهيا، واك�ن فضاءات فضاءات ا�يل يه �شار�یة �اص 
ونعطیو �لناس فني  (la production)ا�يل يه م�ت�ة �اصها �كون فهيا 

ی��جو، واك�ن فضاءات ا�يل يه موروث مشرتك هاذیك ما ميك�ش �اصها 
  . یت�افظ �لهيا

ٕاذن هاذ اليش لكو �اصو ی�شاف بوا�د الصفة ا�يل يه �د ٕاجيابیة، 
هن الغابویة �رب تطو�ر مقاربة �دیدة يف التدبري ويف وكذ� ن�ٔهلو هاذ امل 

(la gouvernance) ٕاذن هذا راه تقریبا �ام واح�ا كنخممو وكنو�دو ،
�متناو �ىل هللا ٔ�نه جنیو عند هاذ ا�لس املوقر يش وقت ٕان شاء هللا ا�يل 

الضوء أ�خرض د�لها ونو�دوها مز�ن �ادي جني  ��د هاذ إالسرتاتیجیة
  .ٕان شاء هللاعندمك 

  : الس�ید رئ�س اجللسة
 .�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته

ون��قل �لسؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه لقطاع الص�ة، وموضو�ه مشلك 

�نعاكسات السلبیة �لعطل الس�نویة لٔ�طر الطبیة �ىل سري املراكز 
الصحیة �لعامل القروي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .يل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال�س�تقال

  :املس�شار الس�ید محمد لشهب
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

الس�ید الوز�ر احملرتم، �متىن جتاوبنا �ري بذاك اليش ا�يل تقدر تد�ر هللا 
د�ل أ�س�ئ� ا�يل هام  3 �كرث �ريك، ٔ�ن ك�شوف الفریق �س�تقاليل هاذ

  . �او معاك
بغیت الس�ید الوز�ر احملرتم يف ٕاطار احلرص �ىل جناح تنف�ذ 
إالسرتاتیجیة الوطنیة لتجوید العرض الصحي مبختلف مؤسسات املراكز 
الصحیة و�اصة �لعامل القروي، �ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه 

ضامن التدبري املعقلن �لعطل الس�نویة  التدابري املس�تع�� �لوزارة من ٔ��ل
  لٔ�طر الصحیة �لحفاظ �ىل السري العادي �لمراكز الصحیة؟

  .وشكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید ٔ��س ا�اكيل وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
لصحیة �ىل طول الس�نة، فوزارة الص�ة ف� یتعلق بتوفري اخلدمات ا

حترص ٔ�ن �كون كذ� يف أ��م العادیة ؤ��م العطل، ويف ٔ��م العطل 
  . �ینظمها القانون أ�سايس �لوظیفة العموم�ة

فهاذ ا�ال راه یمت تنظمي �دو� مضبوطة �ىل مس�توى املراكز 
يف واملؤسسات الصحیة �شلك یليب احلاج�ات د�ل �نيي الص�ة كذ� 

حقهم يف العط� الس�نویة ویبقي اخلدمة والسري العادي �لمؤسسات 
الصحیة، اك�ن هناك م�شور ا�يل كنا در�ه ف� یتعلق �حلركة �نتقالیة ملا 
یتعلق أ�مر �لعطل �س�ت��ائیة والرخص د�ل املرض ا�يل كت�يل دا�ل 

و من مركز ٕاىل ا�ال ميكن یمت تعویض ٔ�طباء ٔ�و ممرضني من ٕاقلمي ٕالقلمي، �ٔ 
ٔ�شهر ��د ٔ�قىص، وبطبیعة احلال هناك ٕاجراءات ا�يل ميكن  3مركز وا�د 

تدار كذ� د�ل إالخ�ار د�ل املواطنني �لك ما هو �رامج حصیة مربجمة 
  .ميكن �كون التحس�س وإالخ�ار

ف� یتعلق كذ� �خلدمة املؤق�ة يف املراكز ا�يل والبد ما �كون طب�ب، 
�شلك مؤقت ٕاىل املركز ا�يل ف�ه الطب�ب أ�خر يف  ميكن الطب�ب مييش

  .عط�، ؤ�مور ٔ�خرى اليت تد�ر �ىل مس�توى لك م�دوبیة
  .شكرا
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  : الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد لشهب
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

  . �يل تقدر تد�را�متست م�ك �ش جتاوبين بذاك اليش ا
دميا غنبقاو يف ٕاطار جتوید العرض الصحي، نعطیمك كمنوذج بصاح 

أ�م��، م�ال هرض� �ىل إالقلمي �زاف وزان، ولكن رضوري �ش نعطیك 
ا�يل تنرتٔ�سها مىش الطب�ب �وجني ٔ�كرث  جام�ة �ر�شةاملركز الصحي د�ل 

ت طبعا من شهر رمضان ما �اش �ٕالضافة لٕالرضاب ا�يل اكن، واتصل
�ملسؤولني احمللیني هذا ال یعين �ن ما تید�روش ا�هود د�هلم ولكن اكن 

  ...اجلواب د�هلم راه ما عند�ش م�ني جنیب � الطب�ب وهذا شویة 
�كونو شویة  نبقاو الس�ید الوز�ر احملرتم يف ٕاطار جتوید العرض الصحي

ين �ید�ر جمهود �یف ما الس�ید الوز�ر احملرتم ا�متع املد ٕاجيابیني كام تتعرفو
تتعرفو اك�ن بعض أ�قالمي ا�يل دارو بعض ا�لجن وال بعض من ٔ��ل جتوید 
العرض الصحي وا�لیل هو اكینة وا�د ما �سمى ��لجنة عند� بوزان 
لتجوید العرض الصحي، وفعال اكن جمهود مع اجلهة يف ٕاطار وا�د اتفاق�ة 

ل�س�بة �لجهة م�فقة ولكن رشاكة �ش جتوید العرض الصحي، واكن زعام �
ما عرف�ش �یفاش الس�ید الوز�ر كترصفو لنا املسائل ا�يل يه خشصیة، 
وكنضحیو بوا�د إالقلمي وال ٔ�قالمي، هذا ما ميك�ش زعام مسحوا�يل الس�ید 

  .الوز�ر احملرتم
بغینامك انتوما فعال �یفاش تتعاملو معنا يف هاذ اتفاق�ة الرشاكة ا�يل 

اش �الش ما بغیتوش توقعوها؟ ٔ�ش�نو الس�ب؟ ال اكینة، ما عرف�اش �یف
انتوما وال ا�لس إالقلميي، اجلهة مس�تعدة من ٔ��ل جتوید العرض الصحي 
فقط، ٔ�ما ٕاىل هرض� �ىل البناءات وال�ش��دات د�ل املباين، ٔ�� خشصیا 
خمتلف مع �دد إالخوان، فعال �اص �كون هنا مس�شفى ٕاقلميي �دید، 

 .س �ميوتو الس�ید الوز�رولكن ها هو عند� النا
ٔ�� الس�ید الوز�ر احملرتم، نعطیك وا�د رٔ�ي خشيص ما فهيا �س تد�ر 

�ة، خوذ عینة لك خشص  �12ىل مس�توى املغرب، ) sondage( وا�د
من لك �ة، ما �كو�ش تیعرفك وسولو، قل لو �یف دا�ر العرض الصحي 

كومة تقدم راه اكريث ٔ�� ت�متىن خص احل %100يف البالد؟ ٕاىل عطاوك 
�س�تقا� د�لها و�ىل رٔ�سهم ٔ�نت الس�ید الوز�ر احملرتم، ولكن ٕاىل اكن 

  .ٔ�� �ادي �س�تقل من هاذ الربملان وخنرج حبايل %50وا�د 
ولهذا هللا �كرث �ريك الس�ید الوز�ر تنلمتس م�ك �ش ما �كو�ش الرد 

لهرضة د�� انفعايل، �یفاش العرض الصحي جتودو �ل�م مايش �ل�م �
  .�لواقع، وهذا واقع تنع�شوه

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
 .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

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

�لك هدوء و�لك ثقة نقوم یوم بعد یوم بتحسني هذا العرض ويف 
تكون أ�مور ا�ال، ٔ�� البارح كنت يف طاطا وكنت يف ٔ�سا منيش لوزان وت 

، ٔ�� مايش ضد 3ملموسة �تفاق�ات ولكيش، �ري اتفاق�ات اجلهة اك�ن 
االتفاق�ات، ولكن االتفاق�ة اك�ن مد�ریة د�ل القوانني ود�ل الرشاكة ا�يل 
تتعطي املالحظات د�لها، راه صیفطنامه �لجهة، راه اك�ن معل ا�يل هو من 

  .خرى من مصمي اجلهاتمصمي املهام د�ل وزارة الص�ة، واملهام ا�ٔ 
ٔ�� مس�تعد ٔ�� �لكمت مع الس�ید رئ�س امجلعیة د�ل اجلهات �ش 
ند�رو وا�د ا�لقاء، �ش نب��و لمك اكع احلاج�ات ا�يل عند وزارة الص�ة 
ؤ��ن يه املشاریع ا�يل ميكن تنخرط فهيا اجلهة ؤ��ن یبدٔ� معل اجلهة ؤ��ن 

ات إالضاف�ة ا�يل �ادي ی�هت�ي، اح�ا مرح�ا واش اح�ا �رنفضو إالماكنی
غندفع هباذ .. تعطهيا لنا اجلهة؟ ال ميكن ٔ�ن �رفضها، مفا عندي حىت يش

  .�جتاه
مس�شفى وزان مبا فهيا الت�ٔهیل د�ل املس�شفى، راه بناء مس�شفى 

س�نني، ما غن�ل�ش ٔ�� وزان  �3دید ما غی�دشاي �امني وال 
فاق�ة ا�يل فهيا وا�د واملس�شفى إالقلميي د�لو یعاين و�رفض وا�د االت

الت�ٔهیل ٔ�و التجهزيات ٔ�نه اك�ن مس�شفى �دید وامحلد � بعدا ا�يل اك�ن 
مس�شفى �دید واك�ن ٕاماكنیات د�ل ا�متویل من طرف البنك إالساليم 
�لتمنیة ؤ�� كنت ٔ��لنت �ىل هاذ املسائل هذه، فهاذي راه مس�ٔ� �مة اكن 

زان واس�تجبنا وهذا مكسب ٕان مطلب د�لمك و�او عندي النواب د�ل و 
شاء هللا، ولكن يف انتظار ذ� اح�ا مس�تعد�ن �لت�ٔهیل وهاذ االتفاق�ة 
�ادي منش�یو فهيا �رس�ة، �ري اجلانب ا�ٓخر كذ� یتفا�ل �رس�ة مع 

  . إالدارة د�ل وزارة الص�ة ومرح�ا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
به الطبیة السؤال ا�ٓين الثاين موضو�ه، حرمان املمرضني وأ�طر ش� 

العام� �ملاكتب امجلاعیة حلفظ الص�ة من التعویض عن أ�خطار املهنیة، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 

 .لتقدمي السؤال

  :�دجية الزويم الس�یدةاملس�شارة 
  شكرا الس�ید الوز�ر،

  الزم�الت والزمالء املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر، 

، ا�ي تعلق �لتعویض 1990ٔ�كتو�ر  6صدر مرسوم �جلریدة الرمسیة 
�لرفع من هذه ، وهو قىض 2011، و�دل يف عن ا�اطر املهنیة
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التعویضات، ٕاال ٔ�ن املمرضني وأ�طر ش�به الطبیة العام� �ملاكتب امجلاعیة 
(BMH)  ،حلفظ الص�ة ت��ظر مرسوما مماثال ليك �س�تف�د يه كذ�

�ٓن مل �س�تفد أ�طر املمرضني وأ�طر ش�به الطبیة العام� ولكن حلد ا
 عل هذا إالجراء؟مباكتب الص�ة امجلاعتیة، �رى مىت س�یف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

عن أ�خطار املهنیة،  ا�يل �ی�دد التعویض 99فعال هناك مرسوم د�ل 
ولكن ا�ي ال �رسي �ىل أ�طر ش�به الطبیة، ا�يل يه �بعة ٕالدارات 

التعدیل بقى هاذ �عتبار �ارض، ٔ�خرى، ٔ�نه مت �عتبار �ٓنذاك وحىت يف 
ٔ�نه اخلدمات اليت تؤدى �ارج وزارة الص�ة يه �دمات لها طابع وقايئ 

  .ة ٕاىل �ٓخرهاملهنی يف �الج حتدید املس�توى د�ل أ�خطار
فهاذ املس�ٔ� هاذ الیوم ما كهتمش وزارة الص�ة، بطبیعة احلال كهتم 
احلكومة، ٔ�نه لك أ�طر ش�به الطبیة العام� �اصة هاذي ا�يل كتلكمي 
�لهيا يف ماكتب د�ل حفظ الص�ة، رامه �بعني �لجام�ات الرتابیة، و�لتايل 

 �یوسع ٕاىل اكن يش مرسوم �ادي �كون ميكن �كون مرسوم ا�يل
�س�تفادة، یعين ميكن �كون مرسوم ا�يل �یوسع �س�تفادة ٔ�و ميدد 

، ولكن �اصها جتیبو وزارة ا�ا�لیة ٔ�و �كون 99أ�حاكم د�ل املرسوم 
، هذا ا�يل اكن ف�ه مراجعة د�ل الوضعیة 2017تعدیل املرسوم د�ل 

دو و�زی 99العلمیة وإالداریة، ولكن هذا ما دا�لش ف�ه، �اصنا �سخو 
هذا، وهاذ النقاش د�ل أ�خطار املهنیة ما فهيش اجلانب د�ل من 
�س�تف�د، ف�ه حىت اجلانب د�ل �یف�ة ا��ساب هاذ أ�خطار راه فهيا نقاش 

القطاع، وا�يل �یثري هاذ املطالب هو  ا�ٔكرث متثیلیة يفالیوم مع النقا�ت 
ايس اخلاص هبیئة �ل�س�بة لٔ�طباء، أ�طباء عندمه ف� یتعلق �لنظام أ�س

أ�طباء والصیاد� ؤ�طباء أ�س�نان املشرتك بني الوزارات، هاذوك ك�س�تفد 
اك�ن هذاك التعویض عن أ�خطار دا�ل يف هاذ املرسوم، و�لتايل و�ا 

  .�یكونو �ارج إالطار د�ل وزارة الص�ة یمت تعویضهم
ال ٔ�عتقد ٔ�ن هاذ املس�ٔ� تق�يض دراسة دق�قة �ش ميكن �شوفو واش فع

�اص توس�یع اس�تفادة ٔ�و ال، ٔ�عتقد م�دئیا ٔ�نه ما غیكو�ش مشلك، ولكن 
ق�ل ما انت�ذو هاذ القرار �شوفو �یف ميكن الق�ام بذ� واش �ىل 

  مس�توى قطاع الص�ة؟ وال قطاع ا�ا�لیة؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :ة الزويماملس�شارة الس�یدة �دجي
  الس�ید الوز�ر،

يف احلق�قة هاذو حىت هام ٔ�طر طبیة ش�به الطبیة معرضة ٔ�خطار 
نواقل �نیة، یلقحون ضد السعار وكذ� یقومون ب��ف�ذ �رامج ماكحفة 

 c’est un)وأ�وبئة، ٕاذن فهم معرضون ٕاىل ٔ�خطار �نیة، أ�مراض 
risque de métier) ش حىت هو يف ٕاذن املشلك ا�يل اك�ن هو ٔ�ن ما اك�

وما اك�ش يف  (La CNSS)م�ظامت �ح�یاط �ج�عي وما اك�ش يف 
املك�ب الوطين �لامء والكهر�ء، ولكن هاذوك تغلبو حىت هاذ اليش يف 

ا�يل دارو أ�طباء، بقاو هاذو هاذ أ�طر ش�به  أ�نظمة أ�ساس�یة حبال
عندمهش نظام  الطبیة ا�يل هام يف ماكتب الص�ة امجلا�اتیة بو�دمه ٔ�ن ما

ٔ�سايس بعدا، ما اكی�ش نظام ٔ�سايس اكع �لعاملني د�ل امجلا�ات احمللیة 
حلد ا�ٓن، و�لتايل ما ميكن هلمش ید�رو هاذ اليش، يف �ني اك�ن د� اك�ن 
ٕاشاكل ما بني وزارة الص�ة ووزارة ا�ا�لیة، وزارة ا�ا�لیة يف حواراهتا 

 �رى مانعا ٕاىل ذ�، ولكن هذا �ج�عیة دامئا تؤكد �ىل ٔ�هنا ميكن وال
  .مرسوم �اصو جيي من وزارة الص�ة

ٔ�خطار �نیة وهذه تعویضات لكيش ٕاذن ال ميكن هاذ الناس معرضني 
�ی�ٔ�ذها، يش �ذاها �ملرسوم، يش �ذاها �لقانون أ�سايس ٔ�و تنظ�ت 

يف  (les BMH)راه عریضة ٔ�ن ٔ�ساس�یة �اصة، فٕاذن البد بق�ت ف�ة 
راه  ني ٕاىل اعطيت �ري لك جام�ة فهيا مك�ب حصة جام�اتیةاملغرب اكمل

وا�د ٔ�و ال جوج ا�يل �ادي �كونو حىت  �1500ادي �كون ٔ�كرث من 
الناس، یعين اكینة وا�د الف�ة مس�هتدفة جيب ٔ�ن خنرج مبرسوم  3000ل

كذ� یعطي وینصف هذه الف�ة، ٔ�ن دامئا حىت يف الز�دة، تنقولو الز�دة 
��قاو نقلبو �یفاش ٕایوا �زیدو واش هاذي ذات طابع ٕاداري يف أ�جور �اد ت 

وهذا طابع اج�عي وهذا طابع اق�صادي، �اص ميل خترج يش �ا�ة، 
اس�تفادة الناس متيش لالس�تفادة م�ارشة، من �س�تف�د؟ لك ٕا�سان معرض 

 .ٔ�خطار �نیة جيب ٔ�ن �س�تف�د
  .الف�ة و�لتايل الس�ید الوز�ر، ندعومك �ملناس�بة �لتفكري يف هذه

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

السؤال ا�ٓين الثالث موضو�ه الز�دة يف ٔ�سعار أ�دویة، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي 

  .السؤال

  :ر�ال املاكوي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
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  الس�ید الوز�ر،
يف غیاب طبعا تغطیة حصیة شام� ا�يل جعزت هاذ احلكومة واحلكومة 
ا�يل ق�لها ٔ�هنا توضعها و�ردها يشء واقع يف بالد�، املغاربة الیوم مازالني 

رشة من تی�ٔدیو وا�د ال�س�بة �برية من الفاتورة د�ل العالج والتطب�ب م�ا
يه  %40، ويف هاذ الفاتورة طبعا ٔ�كرث من %50اجلیوب د�هلم تتفوق 

د�ل أ�دویة، و�لتايل ٔ�ي ز�دة يف ٔ�مثنة أ�دویة �شلك یعين مشلك �بري 
  .�ل�س�بة �لطاقة د�ل املواطنني املغاربة �ىل العموم

يف هذا إالطار هذا الوزارة ٔ�قدمت يف بدایة هذا الشهر �ىل الز�دة 
لٔ�مثنة  %10سعار وا�د العدد د�ل أ�دویة، ز�دات ا�يل فاقت يف �ٔ 

 3املرات،  5داملرات اك�ن ا�يل  10، %10د�لها ا�يل اكنت، مايش 
درمه، بغینامك الس�ید الوز�ر تنورو  300درمه  200املرات، ز�دات ٔ�ح�ا� 

هاذ ا�لس وتنورو الرٔ�ي العام الوطين حول ٔ�س�باب هاذ الز�دات ا�يل ال 
  �رى لها دا�ل الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ٔ�ي مربر؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

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

ٔ�وال، نبغي ن�ٔكد �ن الس�یاسة د�ل الوزارة ف� یتعلق ��واء دامئا يه 
واء يف السوق املغربیة يف الصیدلیات وكذ� نفسها، ويه ضامن توفر ا�

الولوج د�ل املواطن والتو�ه أ�سايس هو ٔ�ن نذهب ف� یتعلق من �ح�ة 
الولوج، الولوج �ق�صادي هو ختف�ض أ�مثنة د�ل أ�دویة، و�� فاح�ا 

ٔ�دویة ا�يل  618دواء يف السوق �ري هاذ نصف الس�نة أ�وىل  7000عند� 
  .، يف نصف س�نة618لها اخنفض ا�مثن د�

فا�يل ت��حمك يف هاذ املس�ٔ� هاذي هو املرسوم، و�لتايل هاذ املرسوم 
ٔ�نه ميكن رفع ٔ�سعار بیع أ�دویة، هذا ما يش مرسوم  16تیقول يف املادة 

  .د�ل ختف�ض أ�دویة، هذا مرسوم لت�دید ا�مثن
 هاذ املادة هاذي تتقول � ٔ�نه الرفع تیجي بطلب املراجعة ا�يل

تید�روه ا�تربات معلل ومعزز، اح�ا الحظنا ٔ�ن مجمو�ة د�ل أ�دویة ا�مثن 
�زل وما بقا�ش �ینة يف السوق وما عند� ٕاال �سحبو الرخصة وما د�لها 

مرة ٔ��ىل م�ه، ٕاىل �دینا م�ال  100یبقاش هذاك ا�واء وندوزو ��واء 
، ٔ�ن 20وىل  17درامه اكن  3، زد� ف�ه وا�د (le SINTROM)ذاك 

س�نني وهو  7املرات ٔ�نه  10املرات،  7اكن عندك احلق، اكن ا�يل زاد 
املرات أ�مراض د�ل القلب  3تیطلب الز�دة، ا�واء �زادت ف�ه 

درمه، ٕاىل مىش حىت اخ�فى  20درامه،  3والرشایني، �زادت ف�ه 
  .درمه 800حىت ل  600غیتعوض بدواء �ٓخر بني 

ا ميك�ش حياس��ا يش وا�د �ىل تطبیق وهذا اخ�یار �اصنا ند�روه وم

القانون وتطبیق املراس�مي، �اصة ؤ�ن هاذ املرسوم تیقول � �اصو یعلل 
الوقائع اليت �دثت بعد �ٓخر حتدید د�ل السعر، یعلل كذ� المكیات ا�يل 

س�نوات ویبني ب�ٔنه فعال �ارس يف هاذ ا�واء هذا،  �5عها يف ظرف 
�ل�س�بة ��راسات املقارنة، وهاذ اليش وظروف السوق واملنافسة الس�� 

اح�ا امللف ميل تیجینا تندرسوه، تنصیفطوه �لجنة بني الوزاریة، مايش 
وزارة الص�ة ا�يل كتقرر بو�دها ولو ٔ�هنا تعزز هاذ الطلب، هاذ ا�لجنة 
هاذي تقرر، من ٔ��ل ذ� ٔ�عتقد ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن نلوم احلكومة �ىل تطبیق 

  .مرسوم
وم هذا راه هو يف فرتة ا�راسة واملراجعة، ف�ه نقاش وا�ٓن هاذ املرس

�بري، بطبیعة احلال اح�ا كرناجعوه مع م�ظمة الص�ة العاملیة �شلك 
مس�تقل، �ش ميكن تقول لنا ما يه إالجيابیات والسلبیات د�ل هاذ 
املرسوم و�یفاش ميكن لنا نت�اوزو ٕاىل اكنت هناك سلبیات م�ل هاذ اليش 

 .الیوما�يل �لكمتو �لیه 
  .شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
شكرا الس�ید الوز�ر وهو يف احلق�قة اجلواب د�لمك خطري �دا الس�ید 
الوز�ر، ٔ�نه هاذي تقریبا شهر تطرح �لیمك نفس السؤال وقلتو ب�ٔن أ�دویة 

وق ا�يل عندها الرتخ�ص هاذي ما ميكن لها متيش ٕاال يف ا�يل موجودة فالس
التخف�ض د�ل ا�مثن د�لها، ٔ�ن ماك�ن حىت يش �ا�ة، ٔ�ن هاذ ا�مثن هذا 
�ابو هذاك املصنع هو أ�ول ا�يل �ا واتفق�و معه �ش ید�ر وا�د ا�مثن، ما 
اك�ن حىت يش �ا�ة تغريت يف السوق ٕاال ٔ�هنا ميكن �اصو ینقص هاذ 

ا ميك�ش �زید، ما اك�ن حىت يش �ا�ة ا�يل غت�يل الز�دة فهاذ ا�مثن م
  .أ�دویة �كون

ا�يل واقع �ىل حساب ما فهمت م�مك الس�ید الوز�ر، هو ٔ�ن هاذ 
ا�تربات ا�يل يه عندها وا�د امحلایة ٔ�ن ا�واء �یت�دد ا�مثن د�لو من 

ایة طرف ا�و�، مايش ٔ�ي وا�د ميكن جيیب ا�واء، عندها وا�د امحل
ٔ�شهر  3وعندها وا�د الواجب هو ٔ�هنا �اصها �كون عند� خمزون د�ل 

د�ل ا�واء ا�يل عندها �لیه الرتخ�ص وما عندهاش احلق ٔ�ساسا ٔ�ن ا�واء 
ما �كو�ش ٔ�صال، و�ا �رفضو لها ٔ�هنا �زید يف ا�مثن د�ل أ�دویة �اص 

  .ا�واء �كون يف أ�سواق
عندهاش عنوان �ٓخر من �ري  ٕاذن هاذي حبال ٕاىل معلیة ابزتاز ما

يف السوق، وحىت احلكومة �زید يل يف  هذا، ٔ�نه ما �اد�ش ند�ر ا�واء
ا�مثن د�ل ا�واء �اد ند�لو �لمغرب، هاذ الناس راه كريحبو يف ٔ�دویة 
ٔ�خرى و�یقومو مبهام من �ري ٔ�هنم �ی��عو أ�دویة، �یقومو مبهام مشكور�ن 

ل البالد، اكن �ريحب هنا وميكن وا�د املسامهة يف الص�ة د� ،�لهيا ٔ�یضا
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الهامش د�ل الرحب �كون قلیل يف دواء �ٓخر ٕاىل �ري ذ�، و�اصنا منش�یو 
معهم ٔ�بعد من ذ�، اك�ن ٔ�دویة ا�يل الیوم ما اكیناش يف السوق املغربیة 

  .و�اصهم جيهتدو ویقومو ��ور د�هلم �ش ید�لوها �لمغرب
ا الس�ید الوز�ر �ري ٕاجيابیة وغتدینا ٕاذن هاذ الطریقة ا�يل تعاملتو معه

دواء حىت يه  100ٔ�ش�یاء ٔ�خرى، ؤ�� مسعت ب�ٔن اك�ن الحئة ٔ�خرى د�ل 
�زتید، وٕاىل مش��ا شف�ا هاذ أ�دویة الش تتصلح ؤ�ش�نو يه أ�مراض ا�يل 
كتدواي، رامك د�لتو فوا�د النفق ما �اد�ش خترجو م�و، هاذ اليش دامئا 

يل ق�ل م�مك واكنت كتوقف ضد هاذ اليش، اكن �یكون يف احلكومات ا�
ٔ�نه الص�ة د�ل املواطن يه أ�وىل، ٔ�ن ٕاىل توفر ا�واء �لمواطن �مثن 
�بري ٔ�نك مل توفره، ٔ�ن املغريب ٕاىل ما عندوش الفلوس د�ل ا�واء ��سمح 

  .ف�ه اكع ما �رشهيش
لس�ید و�لتايل مايش ا�واء اك�ن و�مثن �ايل، راه د�لتو فوا�د املنحى ا

الوز�ر سليب �دا، كنمتىن ترتاجعو �ىل هاذ اليش وتعاودو تناقشو مع هاذ 
  .ا�تربات بطریقة ٔ�خرى

  .وشكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

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

� اح�ا كنت�اوبو مع وا�د الواقع واح�ا كن�رتمو القانون واملرسوم، �ٔ 
قلت � ب�ٔنه یتعلق أ�مر مبراجعة املرسوم ما اك�ن حىت يش مشلك، الیوم 
هاذ أ�دویة ا�يل �لكمنا �لهيا و�ددها حمدود وكنتلكم �ىل املئات د�ل 

د�ل أ�دویة،  14أ�دویة ا�يل كتنخفض و��س�متر يف �خنفاض، هاذو 
يف بالد�  ٔ�دویة ٔ�ساس�یة ل�س لها بدائل، الیوم التخف�ض د�ل ا�واء �ا

ٔ�نه اك�ن كذ� س�یاسة د�ل إالد�ال د�ل ا�واء اجلن�س، وا�واء 
اجلن�س هذا بدیل، ميكن يل نتحمك فا�واء، ملا تیكون عندي دواء بو�دو 
وما بغاش ی��عو راه هذا سوق حر مايش �اصو ی��عو، �اص �سحب لیه 

 مشا الرخصة ومييش حفالو صايف، ��سحب لیه الرخصة ومييش حفالو وٕاىل
  .حفالو ما اكی�ش ا�واء

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

السؤال الرابع موضو�ه التدابري املعمتدة الس�تفادة املهاجر�ن من اخلدمات 
الصحیة، اللكمة ٔ��د املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي 

 .السؤال

  :املس�شار الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل
  .س�ید الرئ�سشكرا ال 

  الس�یدان الوز�ران،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  ،الس�ید الوز�ر احملرتم
ال زالت جمهودات وزارة الص�ة م�واضعة يف �القهتا مع موضوع 
املهاجر�ن أ��انب، �لرمغ من العنایة الك�رية اليت تو�هيا بالد� لهذا 

دة الس�تفادة املهاجر�ن من املوضوع، �� �سائلمك حول التدابري املعمت
  اخلدمات الصحیة؟

  .شكرا

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

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

ٔ�� فني ما تزنور يش مس�شفى ٔ�و مركز حصي يف املناطق ا�يل تیكون 
ت م�وا�د فهيا املهاجر�ن، ٕاال وتنو�د �اجر�ن �س�تف�دون من اخلدما

  .الصحیة، هذا ما ٔ��اینه
بني الوزارة املنتدبة مع الوزارة  2015ا�ٓن هناك اتفاق�ة اكنت توقعت 

املنتدبة امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة ا�يل ت�شمل 
�س�تفادة من مجیع العال�ات يف ٕاطار نظام املسا�دة الطبیة الرم�د، 

كن �س�تافدو هاذ املهاجر�ن ا�يل هام �ش مي 2017اتفاق�ة ٔ�خرى توقعت يف 
يف وضعیة قانونیة من ا�يل هام ما عندمهش معل وتغطیة حصیة ٔ�ساس�یة من 
تغطیة ٔ�و ر�ایة د�ل الرم�د، وا�ٓن راه هام ت��صایبو هلم البطاقات د�هلم، 

 .يف غیاب البطاقة راه تیقدمو �ري بطاقة إالقامة وتمت �الس�تفادة د�لو
جر�ن ا�يل ما عندمهش أ�وراق حىت هام كذ� يف ف� یتعلق �ملها

اجلانب إال�ساين اح�ا كنتعاملو مع إال�سان ا�يل تید�ل عند�، تتجي وا�د 
الس�یدة �ام� �لمركز وا�ا ما عندها حىت يش ورقة ت�س�لو �مس ا�يل 
عطاتو هلم ت�س�لو العنوان ا�يل عطات هلم، ت��كفلو هبا وتی��عو امحلل د�لها 

ٕاىل �ٓخره، وت�مت ت��عها �ٔ�دویة، الناس ا�يل عندمه أ�مراض املزم�ة،  وتتو�
  .داء السل، داء فقدان املنا�ة، لكيش ت�مت الت��ع د�لو

�ل�س�بة �لمس�شف�ات تید�لو �لمس�تع�الت ت���اذو، راه حشال من 
وا�د ا�يل تیكون حضا� د�ل الهجرة الرسیة ٔ�و تیكون �اولو �ش یعربو 

مه وتنا�ذومه وت�مت التكفل هبم ٕاىل ٔ�ن �رجع وضعیهتم الصحیة البحر وتريد
�ادیة، مفا اك�ن ٕاال الت�اوب مع هاذ الطلبات وامحلد � هذا التو�ه د�ل 
الس�یاسة د�ل بالد� ا�يل تیقودها �ال� امل� ف� یتعلق �لهجرة وا�يل فهيا 

  .الص�ةوا�د ا�مو�ة د�ل القطا�ات ا�يل ت�ش�تغل مبا فهيا قطاع 
  . شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب
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  :موالي عبد الرحمي الاكمل الس�یداملس�شار 
  . شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل جوا�مك

ع أ�سايس يف طرح هذا السؤال من �ن فریق�ا مرتبط من ز لعل الوا
ن املعاد� الرمقیة يف الرت�یبة �ة مبا ٔ�صبح �شلك املهاجرون أ��انب م

ا�ميوغراف�ة �لمغرب مبختلف أ�عامر وأ�ج�اس، ا��ور وإال�ث وأ�طفال 
والش�یوخ، ومرتبطة من �ة ٔ�خرى �اله�م الك�ري لبالد� مبوضوع 
املهاجر�ن أ��انب �ملغرب ٔ�ولویة ٕا�سانیة وحقوق�ة، وهو ما تعززه الر�ایة 

ابع �اللته هذا املوضوع �ه�م �بري يف �ل امللك�ة السام�ة، ح�ث یت
املناس�بات، و�ىل س��ل املثال ال احلرص نذ�رمه مبضامني اخلطاب املليك 

�لمسرية اخلرضاء  38مبناس�بة ا��رى  2013نومفرب  6السايم جلاللته يف 
�ىل ٔ�مهیة وضع س�یاسة شام� حول قضا� الهجرة والالج�ني وفق مقاربة 

�لزتامات ا�ولیة �لمغرب وحترتم حقوق املهاجر�ن، كام ٕا�سانیة تتوافق مع 
ة امل� ورلث 63مبناس�بة ا��رى  2016غشت  �30دد �اللته يف خطاب 

والشعب �ىل ا�زتاز املغرب مبا یقوم به يف جمال اس�تق�ال وٕادماج املهاجر�ن 
  .وعن �دم الرتاجع عن هذا ا�هنج العميل وإال�ساين

كنا ن�ٔمل يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن  انطالقا من هذه �عتبارات
�كون هاذ املوضوع �ارضا بقوة يف الس�یاسة الصحیة وخمططاهتا ببالد� 
ول�س فقط التعامل مع املهاجر�ن أ��انب وحقوقهم �شلك عريض 

  .وم�اس�بايت
ويف هذا الصدد، البد ٔ�ن نتوقف عند ا�ور الك�ري ا�ي یلعبه ویطلع 

ه لبعض امحلالت الطبیة ا�انیة وخصوصا لبعض به ا�متع املدين ب��ظمي
املناطق املهمشة واليت تعرف توا�د مك�ف لهذه الف�ة اليت شاءت أ�قدار 

  .ٔ�ن تتوا�د ببالد�
وهبذه املناس�بة الس�ید الوز�ر احملرتم ن�ساءل معمك عن ٔ�س�باب ت�ٔخر 

ا�ي ٔ��دته  ���2025امة الثالثة من خمطط الص�ة  17تنف�ذ احملور 
زار�مك وا�ي ینص �ىل توس�یع التغطیة الصحیة أ�ساس�یة من ٔ��ل بلوغ و 

  .التغطیة الصحیة الشام�
كام ن�ساءل معمك الس�ید الوز�ر عن م�ٓل االتفاق�ة اليت ذ�رمتوها واملوقعة 

من ق�ل وزارة ا�ا�لیة ووزارة �ق�صاد واملالیة  2015ٔ�كتو�ر  25يف 
اكن ی��ظر مهنا متكني املهاجر�ن ووزارة الص�ة، ووزارة الهجرة، واليت 

والالج�ني املقميني �ملغرب من �س�تفادة من نفس س� العال�ات اليت 
  .�س�تف�د مهنا املغاربة اخلاضعون لنظام املسا�دة الطبیة

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الص�ة وز�رالس�ید 
  .شكرا

هناك خمطط ٕاسرتاتیجي وطين  2025فعال يف ٕاطار خمطط الص�ة 
ا�يل ت��و�د، نعطیك بعض  2025- 2019حول الص�ة د�ل املهاجر�ن 

 19000اجلهات ا�يل فهيا كثافة د�ل املهاجر�ن،  4يف  2018أ�رقام د�ل 
 �3345دمة وقائیة وكذ�  �4192دمة حصیة دا�ل املراكز الصحیة، 

ملس�شف�ات العموم�ة ا�يل اس�تفادو مهنا املهاجر�ن يف �دمة حصیة دا�ل ا
ظرف س�نة وا�دة، ٕاضافة ٕاىل ما نقوم به ف� یتعلق �لتكو�ن د�ل �نيي 
د�ل الص�ة وف� یتعلق �لرتبیة �ىل الص�ة مع هاذ املهاجر�ن ومع ما �سمى 

يف  �ملربیني املكونني �ملثل، هاذو ا�يل ت�مت الق�ام مبجمو�ة د�ل ا�روس
د�ل احملاور ا�يل  7جمال د�ل الوقایة وا�ال د�ل الرتبیة الصحیة، تقریبا 

�هتم هاذ ا�روس، الولوج ٕاىل العالج، مرىض السكري وارتفاع الضغط 
  .ا�موي، حامیة الص�ة، أ�مراض املعدیة وحصة أ�م والطفل

م، كنت ٔ��لكم عن املربیني �لنظري، هاذ الف�ات هاذو ش�باب ف� ب�هن
�ساء ف� ب�هنم، تنكونومه �ش ميكن كذ� یوصلو هاذ الرسائل املرتبطة 

  .�لص�ة
  .شكرا

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

السؤال اخلامس موضو�ه، مشلك ٕارضاب طلبة لكیة الطب 
والصید�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب 

  .�لشغل لتقدمي السؤال

  :ملس�شارة الس�یدة وفاء القايضا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
ما جيب ٔ�ن تفهمه احلكومة من اح��ا�ات طلبة لكیة الطب والصید� 
وطب أ�س�نان هو ٔ�ن س�یاسة احلكومة فاش� وان ال�دي يف متر�رها لن 
�زید الوضع ٕاال ت�ٔزما واح�قا�، الواقع یفرض �ىل احلكومة مراجعة س�یاس�هتا 

  .�نفرادیة ا�یبة النتظارات و�ٓمال الشعب املغريب، بناته ؤ�بنائه
  الس�ید الوز�ر،

مشلك طلبة لكیة الطب والصید� وطب أ�س�نان ٔ�صبح مشلك 
الرٔ�ي العام املغريب، ٔ�نه مرتبط بص�ة املواطنني، اكن �لیمك الس�ید الوز�ر 

و�رجع  ا�ذ مطالب الطلبة جبدیة من �الل حوار مسؤول �زیل �ح�قان
الثقة ویبعث ا�ٓمال ویبعد� عن س�نة بیضاء، ملا لها من انعاكسات خطرية 

  .يف جمال الص�ة ببالد�
خفلق لكیة الطب اخلصوصیة بضبابیة ودون نقاش واسع مع املتد�لني 
مؤطر بقانون ٕاطار مرجعي، ینظم جمال الص�ة يف القطا�ني وغیاب دفرت 
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هتا �كوینا ال �كون جزء �م م�ه التحمالت �لكیة الطب اخلاصة یضمن لطلب
�ىل حساب لكیة الطب العمويم واس�تغالل مق�ضیات ا�س�تور يف مس�ٔ� 
الرزیدانة بني لكیة الطب العموم�ة واخلصوصیة، وهو ما ی��اقض مع م�دٔ� 
�اكفؤ الفرص، ویصبح الهدف هو �شجیع التعلمي الطيب اخلصويص والقضاء 

، وهو ما ل�س يف م�ناول رشحية هامة �لتدرجي �ىل التعلمي الطيب العمويم
  .من بنات ؤ�بناء شعبنا

ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل �رى ٔ�ن النقط العالقة جيب تداولها مبا ف�ه 
مصل�ة البالد و�شلك موضوعي، جيمع بني ٕارادة احلكومة يف توفري تعلمي 

�ىل  طيب معويم جبودة �الیة، وخيضع ملعایري دولیة ورغبة مواطنة ٔ�طبائنا
�س��ر يف جمال الص�ة مبنطق جشع لوبیات، مهها الوح�د هو الرحب 

  .واملتاجرة يف حصة املواطنني، وخصوصا الطبقة املعوزة والفقرية
مع أ�سف الس�ید الوز�ر، احلكومة ماضیة يف ت�ٔزمي وضع املنظومة 
 الصحیة ببالد�، ففي الوقت ا�ي تقر بنقص املوارد ال�رشیة الطبیة، توا�ه

مطالب طلبة الطب والصید� وطب أ�س�نان بتعنهتا وتنكرها ملا مت �لیه 
مع خنبة ، وهو ما حيمت ٕاجياد �لول �ذریة 2015االتفاق يف حمرض حىت 

�مة يف جممتعنا، �عتبارها جرس �ٓمال الشعب املغريب يف التطب�ب والص�ة 
اجلیدة، �لول تؤسس النطالقة شام� �لمنظومة الصحیة بعیدة عن 

لنعرات الس�یاس�یة والت�ایل ورحب الوقت وٕایقاف ٔ�ساتذة �امعیني �لكیة ا
 .الطب، ويه ٕاجراءات تعمق أ�زمة وتفرمل إالقالع التمنوي امل�شود

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

ٕاال ٔ�نه يف هاذ امللف احلیوي �ل�س�بة لبالد�  ٔ�� ٔ��رتم رٔ��مك وموقفمك،
د�ل الص�ة العموم�ة، د�ل بالد� ود�ل املواطن، ٔ�متىن ٔ�ن �كون هناك 

  .وا�د التوافق، وا�د إالجامع حول هذه املس�ٔ�
احلكومة �ربت �ىل إالرادة د�لها وم�بعة هاذ امللف، والقطا�ني املعنیني 

غیيت نتلكم � �ىل قطاع الص�ة الیوم �ربو �ىل إالرادة د�هلم، وٕاىل ب 
ونقول � يف جتاوبنا مع املطالب د�ل هاذ الطلبة يف الطب ويف احلاج�ات 
د�ل املنظومة الصحیة، رفعنا من �دد املناصب د�ل إالقامة، ٔ�ن هاذ 
إالقامة يه ا�يل �لهيا الهرضة، إالقامة يف الوقت ا�يل �اصمك تدافعو �ىل 

  .غاربة وبني أ�طباء املغاربة�اكفؤ الفرص بني امل

هناك م�ادئ ما ميك�ش ن��ازلو �لهيا، لك طب�ب مغريب لك طب�ب 
وطب��ة مغربیة �امل �بلوم معرتف به � احلق يف ٔ�ن جيتاز م�اراة إالقامة 

  .ا�يل يه م�اراة لٔ�طباء ول�س �لطلبة، ويه م�ار�ت ختصص
اخلاص ويف  ٔ�نظري ٔ�ن طب�ب ميكن ٔ�ن مير بعرش س�نوات يف القطاع

عیادة �اصة ؤ�ن یقرر یوما ٔ�ن ید�ل لهذه املباراة ف�قول � مرح�ا بك، 
د�ل التعاقد مع هاذ  2019م�صب يف  700ٔ�نظر �یف هاذ املس�ٔ� هاذي، 

، املناصب د�ل ا�ا�لیة ا�يل 197املقميني يف الوقت، ا�يل هاذي �امني 
، 2018يف  360، �یوجلو م�ارشة لهاذ إالقامة هاذي من بعد ما �ینجحو

ملیون درمه د�ل ت�ٔهیل املس�شف�ات �ش ميكن  800، 2017يف  220
�كون الق�ام بتداریب �ل�س�بة �لس�نة السابعة، وضع رهن ٕاشارة طلبة طب 

  .أ�س�نان اعطینامه مراكز �داد مبس�توى �امعي يف الر�ط �لضبط
واكنت  ت�ٔهیل املس�شفى اجلهوي د�ل ٔ�اكد�ر وٕا�زاكن الس�تق�ال الطلبة،

ٔ�ول �مة مقت هبا ملا حتملت املسؤولیة، هبطت �ٔاكد�ر وتالق�ت مع العمید 
يف الوقت ا�يل ٔ�� وز�ر الص�ة، ليك ٔ�رى ؤ�نظر �ه�م �بري املس�ٔ� د�ل 

  .التعلمي
هللا خيلیمك نتفقو �ىل هاذ املس�ٔ� هاذي، ٔ�� كنت يف مجمو�ة د�ل 

ه عرش س�نوات �لعرشات، الیوم أ�قالمي ا�يل اكن فهيا ٔ�طباء �امون، هذ
، فرسو يل 1طب�ب �ام، ٕاقلمي �يئ، وىل ف�ه  21اك�ن ٕاقلمي ا�يل اكن ف�ه 

الیوم ٔ�ش�نو اك�ن الیوم �الش ما لق�ناش يش طریقة �یفاش �كونو وخندمو 
  املنظومة الصحیة؟

اح�ا �اصنا م�ظور مشويل ملا یضمن حق الطالب وحق الطب�ب ملا 
طن كذ�، حق املواطن كذ�، و�� الزم �یتخرج، ولكن حق املوا

نفكرو الیوم يف هاذ التفكري ا�يل هو الیوم ٔ�سايس، ٔ�ن الیوم مايش مس�ٔ� 
ام��ان، ٕان شاء هللا �ادي نتغلبو �ىل هاذ املس�ٔ� هاذي، ولكن ما 
�اد�ش نت�اوزو التفكري الشاسع والشامل، �یف ميكن ٔ�ن نذهب مبنظوم�نا 

�عتبار التكو�ن الطيب، �مثني الطب�ب العام  الصحیة لٔ�مام ٔ��ذا بعني
ولكن اخلدمة العموم�ة، �دمة هاذ البالد ا�يل اعطاتك س�نوات �ش تقرا 

  فهيا و�ش تعمل دراسات طبیة �ش متيش تداوي املغاربة يف مجیع املناطق
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته

  .شكرا ملسامهتمك مجیعا
 .عت اجللسةرف


