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 ).م2019 نومفرب 5(هـ 1441 ربیع أ�ول 7 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�سد القادر سالمة، اخللیفة الرابع املس�شار الس�ید عب: الرئاسة
�ق�قة او  ثالثةالسا�ة ال  ، ٕابتداء منق�قةد ةعرش مخسة تان و ساع : التوق�ت
  .بعد الزوال السادسة

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

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

  :عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة الس�یداملس�شار 
ٓ �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا و  � �

  .وحصبه
  .الس�ید وز�ر ا�و�

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

ا�يل �لم�لس من ا�س�تور، ووفقا �لنظام ا� 100فصل معال ب�ٔحاكم ال
س�ئ� الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة �ٔ خنصص هذه اجللسة 

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

  .تفضل

  :ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لس الس�یدر املس�شا
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  وز�ر ا�و� احملرتم،
  الس�یدان الوز�ران احملرتمان،

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا رئاسة جملس املس�شار�ن ٕاىل �ایة 

  :، فه�ي اكلتايل2019نومفرب  5یومه الثال�ء 

  سؤ�؛ 34: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  .ٔ�س�ئ� 6:�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�ید أ�مني

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال أ�ول املو�ه لوز�ر ا�و� 
والعالقات مع الربملان، حول موضوع تعز�ز احلقوق  امللكف حبقوق إال�سان

  .املنصوص �لهيا ��س�تور واحلر�ت

  .نقطة نظام �لس�ید الرئ�س، تفضل

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

  .ٔ�س�سمح
مالحظة يف ٕاطار معل هاذ اجللسة ٔ�و ا�ورة الطیبة، ف� خيص 
الاكمريامان ا�ي یلتقط الصور، عندما یلتقط صور الفریق �س�تقاليل 

ی�متي �لفریق يف �ني یضعه مع مجمو�ة ٔ�خرى، ف�ٔ�  ف�ظهر املس�شار ا�ي

ٔ�ٌقدر �جهتاد د�ل الس�ید الاكمريامان، ولكن نلمتس تصویب �ازه حىت 
  .یلتقط املس�شار مع الفریق ا�ي ی�متي ٕالیه

  .وشكرا

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

 �ش) الرجيي(�ىل  �ىل طبعانعرضها  ، و�اديمالحظة د�� موصو�
  .��ذو هاذ املالحظة بعني �عتبار

ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، لتقدمي  اللكمةٕاذن 
  .السؤال، تفضل

  :احلسني العبادي الس�یداملس�شار 
  .الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن، الس�یدات املس�شارات،

�رس�یخ ٔ��لهبا �الل  بعدة مك�س�بات حقوق�ة مت �2011اء دس�تور 
الس�نوات الالحقة، �ري ٔ�ن مجمو�ة من إالشاكالت الكربى الزالت مطرو�ة 

  .بقوة وحتتاج ٕاىل عنایة م�مك الس�ید الوز�ر
��، �سائلمك، ٔ�وال، حول ٕاسرتاتیجیة وزار�مك لتعز�ز احلقوق 
واحلر�ت املنصوص �لهيا بدس�تور اململكة وما تضمنته إالتفاق�ات 

يت صادق �لهيا املغرب لكن مع ٕاجياد وصفة مالمئة ما بني واملعاهدات ال
حقوق إال�سان كام هو م�صوص �لیه يف املواثیق ا�ولیة من �ة، 

  .الثوابت الوطنیة وخصوصیة ب�� كام جتسده

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید وز�ر ا�و�

القات مع الرم�د وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان والع املصطفىالس�ید 
  :الربملان

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا �لس�یدات والسادة املس�شار�ن ا��ن طرحوا هذا السؤال

احلق�قة ٔ�ن موضوع حقوق إال�سان هو موضوع م�شعب أ�طراف، 
و�شمل موضو�ه اكفة القضا� اليت �رتبط مبا هو معروف من حقوق مدنیة 
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  .��ة وحقوق یعين الف�ات و�ريهاوس�یاس�یة واق�صادیة واج�عیة وثقاف�ة وبی 
  . ومقاربة هاذ املوضوع تقوميا وٕاصال�ا، یتطلب �رامج شام�

  .ٔ�وال، من �الل ما و�ه ٕالیه ا�س�تور
�نیا، من �الل ما و�ه ٕالیه الرب�مج احلكويم وما یعين طمح ٕالیه 
ا�متع املغريب من �الل مجمو�ة من التقار�ر اليت ٔ�صدرهتا الهیئات الوطنیة 

  .ت� اليت صدرت عن ا�متع املدين و�ريهو 
ولك ذ� مت بلورته يف ٕاطار اخلطة الوطنیة يف ا�ال ا�ميقراطي 
وحقوق إال�سان، حبیث ٔ�ن هذه اخلطة �اءت �ىل ٔ�ساس ٕاحصاء شامل 
لاكفة النقائص و�خ�الالت والنقط السوداء يف ح�اتنا احلقوق�ة ومت 

وم ٕاصالح هذه النقائص تضمیهنا وتدو�هنا من �الل تدابري �ر 
  .و�خ�الالت

وا�ٓن وضعنا خمططا تنف�ذ�، شامال بت�دید اجلهات املسؤو� عن 
التنف�ذ وكذ� بت�دید املؤرشات الزم�یة و�ريها، وس�نقدم ٔ�مام ا�لس 
احلكويم يف هنایة الس�نة، تقر�را عن املنجز يف جمال حقوق إال�سان ٕاىل 

من املناسب ٔ�ن نقدم عروضا بذ� ٔ�مام �ایة هنایة الس�نة، كام ٔ�نه س�یكون 
جلنيت العدل وال�رشیع ��لسني وس�تكون م�اس�بة ��خول يف تفاصیل 
التفاصیل، هذا ما ميكن ٔ�ن �سمح به الوقت �جواب �ىل ما تفضلمت به 

  .حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة لمك

  :احلسني العبادي الس�یدار املس�ش
  .شكرا الس�ید الوز�ر

البد ٔ�ن �س�ل يف البدایة من �الل ال�شك�� احلكوم�ة �ه�م الك�ري 
ا�ي تولیه احلكومة سواء من �الل إالبقاء �ىل وزارة حقوق إال�سان 
وٕاس�نادها ٕاىل وز�ر دو�، ٔ�و من �الل إالبقاء كذ� �ىل مؤسسات 

  .ٔ�خرى تعىن هبذه احلقوق
ام �س�ل كذ� القطع مع بعض الظواهر اكالخ�فاء القرسي والتعذیيب ك

  .املمهنج
�مثن ٕا�الن احلكومة خطة معل وطنیة يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق 

  .إال�سان
�ري ٔ�نه البد ٔ�ن �س�ل �ىل املغرب الزال یعرف مجمو�ة من املامرسات 

یة التعبري والسلو�یات اليت متس احلقوق واحلر�ت �اصة ف� تتعلق حبر 
والتظاهر واحملاكامت اليت اكنت س�یاس�یة ٔ�كرث مهنا ج�ائیة، فاملضایقات 
و�عتقاالت اليت یتعرض لها بعض الصحف�ني و�شطاء حقوق إال�سان ما 

  .�زال مس�مترة وحتت �دة مسمیات
من  12كام ٔ�ن احلق يف ت�ٔس�س امجلعیات املنصوص �لهيا يف الفصل 

تعرف ترصفات من طرف بعض ر�ال  ا�س�تور وجتدید ماك�هبا الزال

السلطة فهيا شطط واحض يف اس�تعامل السلطة، بل ٔ�ن هناك حىت ام�ناع 
عن تنف�ذ ٔ�حاكم قضائیة صدرت من طرف احملامك إالداریة ضد وزارة 

  .ا�ا�لیة ومل تنفذ هذه أ�حاكم ٕاىل �دود السا�ة
كام �س�ل كذ� م�ع ٔ��شطة واج��ات بعض امجلعیات وحىت ٔ�حزاب 
بدون مربر، إالعفاء من املسؤولیات ٔ�س�باب �ري معل� يف بعض احلاالت، 
الحظنا كذ� �ردد يف الفرتة أ��رية من طرف السلطة القضائیة يف ف�ح 
حتق�قات خبصوص اد�اءات التعذیب، سواء دا�ل السجون ٔ�و خمافر 
الرشطة، الس�� بعض �د�اءات املعززة خبربة طبیة �لم�لس الوطين 

إال�سان، وهذا عكس فرتة تولیمك لوزارة العدل واحلر�ت وٕارشافمك حلقوق 
  .�ىل النیابة العامة، منوذج الق�یطرة وفاس س��قى شاهدا �ىل هذا أ�مر

كام نالحظ ٔ�ن هناك رضب لٔ�من القضايئ والقانوين �ملغرب بف�ح 
  .ملفات تعود ل�سعی��ات القرن املايض

قررات الصادرة عن فریق العمل نطالب �لتفا�ل إالجيايب مع بعض امل
  .التابعة �لس حقوق إال�سان

و�الصة القول ميكن ٔ�ن نقول �ىل ٔ�ن املغرب ل�س بت� الصورة القامتة 
كام حتاول ٔ�ن �رمسها لنا بعض التقار�ر احلقوق�ة ا�ولیة املن�ازة و�ري 
 املتوازنة، واليت تنظر ٕاىل اجلزء الفارغ من ال�ٔس فقط، نعم هناك ٔ�خطاء،

هناك جتاوزات وهناك حوادث جمانیة ختدش صورة املغرب احلقوق�ة، �متىن 
  .ٔ�ن یمت جتاوزها من ٔ��ل مسعة ب�� احلقوق�ة

  .وشكرا لمك

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید وز�ر ا�و�

  :امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع الربملان ا�و�الس�ید وز�ر 
من مدا�� الس�ید املس�شار ما تفضل به من  الس�ید الرئ�س، ٔ�لتقط

ٕاشارة ٕاىل اجلزء اململوء من ال�ٔس، فعال الواقع احلقويق يف املغرب ف�ه اجلزء 
  .اململوء من ال�ٔس، كام ٔ�ن هناك اجلزء الفارغ من ال�ٔس

لك�ين ٔ�ؤكد ب�ٔن التطور احلقويق يف املغرب هو تطور مضطرد ومس�متر، 
ميك�ين ٔ�ن ٔ��كرها وال ميك�ين ٔ�ن ٔ�غض لكن لٔ�سف هناك اخ�الالت ال 

  .الطرف عهنا، بل ٕانين ٔ�ول املس��كر�ن لها
و�لطبع ح�� نت�دث عن بعض ما یتعلق حبریة التعبري فسقف حریة 
التعبري يف بالد� مرتفع، لكن یبقى �ىل لك �ال يف الس�یاق الوطين �ملقارنة 

ید من التمثني ومزید من مع ما اكن و�ملقارنة مع احملیط، یعين حيتاج ٕاىل مز 
  .التدق�ق

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید وز�ر ا�و�

السؤال الثاين وموضو�ه ا�هتااكت حقوق إال�سان والتضییق �ىل 
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احلر�ت العامة، اللكمة ٔ��د السادة من فریق مجمو�ة الكونفدرالیة 
  .ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال، تفضيل أ�خت

  :ة ر�اء الكساباملس�شارة الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة الربملانیون، 

تعرف بالد� �راجعا خطريا ف� حتقق يف جمال احلر�ت العامة وحقوق 
إال�سان، �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر عن إالجراءات اليت اختذهتا وزار�مك 

  لتصحیح هذه الوضعیة؟
  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید وز�ر ا�و�

  :امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع الربملان ا�و�الس�ید وز�ر 
  .ٔ�� قلت ب�ٔن هناك اجلانب اململوء من ال�ٔس وهناك اجلانب الفارغ

ٔ�ؤكد ب�ٔن هناك تطورا مضطرد حلقوق إال�سان مع وجود اخ�الالت، 
وضوع حيتاج ٕاىل ٔ�ن لكن ٔ�جزم ب�ٔنه ل�س هناك �راجعات خطرية، وهذا امل

�س�تحرض ٔ�نه ی��غي اع�د مؤرشات، �لقول ب�ٔنه هناك �راجعات خطرية ٔ�و 
  .�راجعات قلی�

ٔ�� مس�تعد ٔ�ن ٔ��لس ٕاىل الس�یدات والسادة املس�شار�ن ��لجنة 
ا�تصة ملدارسة املوضوع �لتفصیل، لكن حس�يب احلدیث هبذا العنوان، 

راب يف هذا التطور هناك تطور مس�متر ومضطرد، ولكن هناك اضط
  . وهناك نقط سوداء، هذه ٔ�ش�یاء، یعين، ال ننكرها

و�لطبع، كام قلت سالفا، ف�حن حریصون �ىل ا�هنوض �لوضع 
احلقويق، من �الل اكفة ا�ٓلیات ا�يل يه مت وضعها، �ٓخرها ا�لس الوطين 

�ٓلیات، مهنا �ٓلیة د�ل التعذیب ومهنا  3حلقوق إال�سان ٔ�صبح یتوفر �ىل 
  .ة حامیة أ�ش�اص ذوي إال�اقة ومهنا املوضوع املتعلق �ٔ�طفال�ٓلی

و�لطبع اك�ن عند� ال�ساء، ن��ظر ٔ�ن �كون �ینا الهیئة ا�تصة، مع 
العمل ٔ�نه ح�� نت�دث عن الرتاجع اخلطري ی��غي ٔ�ن نت�دث هل هناك 
اخ�طاف؟ ٔ�قول ل�س هناك اخ�طاف، هل هناك تعذیب مهنجي؟ ل�س 

هنجي، هل هناك وهل هناك؟ املظاهر اخلطرية يف احلیاة هناك تعذیب م
احلقوق�ة مل تعد موجودة، لكن ٔ�قر ب�ٔنه اك�ن مجمو�ة من الت�اوزات، وی��غي 

  .�ىل امجلیع ٔ�ن یعرتف هبا ؤ�ن حنارهبا وحنارصها وحند مهنا، هذا من واج�نا
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �

  :ر�اء الكساب الس�یدةاملس�شارة 

  .شكرا الس�ید الوز�ر
يف احلق�قة اح�ا ما تنكروش ب�ٔن اكنت وا�د الوقت معني اكن التقدم 
يف هذا ا�ال، وحىت يف السؤال د�لنا �اء نفس املوضوع، ولكن اك�ن 
�راجعات، والنقط السوداء ا�يل تتلكمو �لهيا، الس�ید الوز�ر، تتك�ار واجلزء 

و �ىل التعذیب املمهنج، اك�ن یعين اململوء من ال�ٔس وال تیكرث، ت��لكم
التعذیب املمهنج، اك�ن �شطاء الریف ها هام ت��عذبو ا�ٓن حىت يف السجون 

س�نة جسنا، ٔ�هنم طالبوا مبس�شفى  20د�هلم، مل �ك�فو �حلمك �لهيم ب 
و�امعة، وا�ٓن ت��عذبو، اك�ن �خ�طاف، مجمو�ة مهنم اكنت تعرضت 

  .لالخ�طاف
لسو معمك يف ا�لجنة، واح�ا عند� وا�د و�لتايل اح�ا مس�تعد�ن جن 

ا�مو�ة د�ل املسائل، اك�ن التضییق �ىل أ�حزاب، اك�ن التضییق �ىل 
امجلعیات، اك�ن التضییق �ىل النقا�ت، املك�ب النقايب ت��كون تیطردو 
أ�عضاء د�لو وخصوصا يف القطاع اخلاص، و�لتايل اك�ن حصف�ني �یتابعو، 

تقل حبال أ�س�تاذ املهداوي، یعين اك�ن �راجعات اك�ن ما هو ٔ�صال مع 
خطرية، وما حصل يف ٔ�رفود هو یعين النقطة اليت ٔ�فاضت ال�ٔس، الناس 
تیحتجو �ىل التطبیع مع الك�ان الصهیوين، ٔ�ش تیوقع هلم؟ تیعنفومه 

ومينعو الناس من التصو�ر، و�لتايل تیلفقو هلم وتی��اهكو مجیع احلقوق د�هلم 
امن حمتاج ٕاىل حئ�و �عتداء �ىل قاید، وهذه یعين أ�س�تاذ و هتمة �لرضب 

  .�یلومرت یقطعها �ش یعتدي �ىل قاید 700
امن هو ٔ�نه �رصد حيهذا يف احلق�قة مايش حصیح، ا�هتمة د�ل أ�س�تاذ و 

، وتیفضح مجیع ��رتاقات ا�يل تیقومو هبا الصهیونیني دا�ل هذا الوطن
  .ما اكی�ش التطبیع مع الك�ان الصهیوينزیف اخلطاب الرمسي ا�يل تیقول 

التطبیع، ٔ�ن من هنا ا�مو�ة واح�ا من هاذ املؤسسة تنقولو ب�ٔنه اك�ن 
ا�ميقراطیة �لشغل طردت جمرم احلرب �امر بري�ز و�س�هبا الكونفدرالیة 

امن قام �رصد مجمو�ة د�ل حيت��ابع أ�س�تاذ ��سان �هتمة ملفقة، أ�س�تاذ و 
�يل قالت السلطات ب�ٔهنا مل تعطیه الترصحي وب�ٔهنا قامت هذا، الهولكوست ا

امن بف�دیو يف �ني املاكن يف حيهبدمه، ق�ل ٔ��م من اعتقا� قام أ�س�تاذ و 
م�طقة فاساك جفنوب مرا�ش، وتی�ٔكد �لصورة و��لیل ب�ٔن النصب 

  .التذاكري الزال قامئا بل �لعكس �ق�ني تی�دمو ف�ه
یبات ب�ٔسل�ة يف ج�ال أ�طلس، ٔ�ش�نو وقع معهد ٔ�لفا ا�يل تید�رو تدر 
امن مع رفاقه يف املرصد املغريب ملناهضة حيمن بعد ما فضحو أ�س�تاذ و 

شكون ا�يل تیعطي لهاذ الناس هاذو  التطبیع؟ قالو ب�ٔنه الس�ید مریض،
یعين الترصحي �ش یصولو وجيولو يف املغرب بدون حس�ب وال رق�ب، فني 

س�یاس�یة املغربیة؟ وفني يه ا�رتام قرارات يه الس�یادة د�ل القرارات ال 
  �امعة ا�ول العربیة؟

السفارة د�ل فر�سا ا�ٓن يه و�ت دعوة ٕاىل الصهاینة �لمشاركة يف 
م�تدى �لش�باب يف وسط املغرب يف مدینة الصو�رة يف هذا، من یعطي 

  لهؤالء الترصحي؟ 
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  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .و� ف� تبقى لمك من الوقتاللكمة لمك الس�ید وز�ر ا�

  :امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع الربملان ا�و�الس�ید وز�ر 
  الس�یدة املس�شارة،

ٔ�صعب �مة ميكن یقوم هبا وز�ر هو ٔ�ن جيیب �ىل مك هائل من 
�س�تفسارات واملالحظات اليت �رتبط بوقائع معینة، من ذا ا�ي �س�تطیع 

  ؟ ٔ�ن یفعل ذ� يف دقائق معدودة
مث أ�صعب من ذ� هو ح�� یتعلق أ�مر ب�ٔمور معروضة �ىل القضاء 
يف هذه ا�لحظة، ٔ�� هنا ال ميك�ين ٔ�ن ٔ��رب عن مشاعري وال عن عواطفي 
ٕازاء خشص ٔ�و ٔ�ش�اص مادام ٔ�ن أ�مر معروض �ىل القضاء، هذا يه 

ف ا�و� ا�ميقراطیة �ریدون ا�و� ا�ميقراطیة ولكن منارس یعين �ىل �ال
  .یعين مق�ضاها

ال ميكن ٕاال ٔ�ن نؤمن بفصل السلطات وی��غي �لقضاء ٔ�ن یربئه وحيمیه 
ٕان اكن �ریئا وی��غي ٔ�ن یدینه ٕان اكن �س�تحق إالدانة، ولكن القضاء ول�س 

  .حنن يف الربملان، ال وز�ر وال مس�شارة
تت�دثون عن تعذیب ممهنج ؤ�� ٔ�س�ٔ� الس�یدة املس�شارة، هل �لفعل 

معىن التعذیب املمهنج، ٔ�� مسعت من ف�ه أ�مني العام ملنظمة  وقفيت �ىل
، یقول يل خشصیا حبضور مجیع احلارض�ن بوزارة العدل سابقا، "س�يت� � م �ٔ "

  . تعذیب ممهنج ةب�ٔنه ل�س يف املغرب مت
املس�شارة عن �خ�طاف، ٔ�ؤكد � ل�س هناك ٔ�ي  تت�دثني الس�یدة
  .�2016ا� اخ�طاف م�ذ 

ٔ�ال جن� ذواتنا هبذه الطریقة اليت رصا�ة �زید يف  ٕاذن ی��غي �لینا
  .تب��س معل املؤسسات لٔ�سف الشدید

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
الس�ید وز�ر ا�و� موضوع �م �دا ولكن حنن ملزتمني �لوقت، �شكرمك 

  . الس�ید وز�ر ا�و� �ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة
ل وإالدماج املهين، وموضو�ه ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الشغ

�رامج ال�شغیل اجلهویة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� 
  .والتمنیة لتقدمي السؤال، تفضل

  :عبد العيل �ايم ا��ن الس�یداملس�شار 
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

الس�ید الوز�ر احملرتم، وزار�مك تتوفر �ىل ٕاسرتاتیجیة وطنیة �ل�شغیل، 
لمك عن ا�ور ا�ي ميكن ٔ�ن تقوم به اجلهات يف ٕاطار اجلهویة املتقدمة �سائ

  لتفعیل هذه إالسرتاتیجیة وضامن التفعیل أ�م�ل لها؟

  .شكرا لمك

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

  :وز�ر الشغل وإالدماج املهين ٔ�مكرازالس�ید محمد 
  الس�ید الرئ�س،

  شكرا �لفریق احملرتم،
  .الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرح هاذ السؤالشكرا 

فعال الوزارة لها إالسرتاتیجیة الوطنیة �ل�شغیل ا�يل تزنالت يف ٕاطار 
 2017ا�طط الوطين �ل�شغیل ا�ي �ش�تغل �لیه ا�ي یغطي من س�نة 

  . 2021ٕاىل 
ومن بني احملاور الكربى ف�ه هو ال�شغیل اجلهوي، ٕاميا� م�ا ب�ٔن فعال يف 

  . اك�ن ٔ�نواع من ال�شغیل املرتبطة هباذ اجلهة �لضبطلك �ة 
ويف هاذ إالطار مت ٕاجراء مجمو�ة من ال�شخیصات فاجلهویة بتعاون مع 

د�ل ال�شخیصات ب��ات  3ا�الس د�ل اجلهات، �ىل أ�قل تدارت 
أ�مناط د�ل الشغل، وال أ�شغال ا�يل ممكن نت�ه لو يف لك �ة، وتدارت 

د�ل  3ل ال�شغیل بت�س�یق مع ا�الس د�ل اجلهات يف �رامج �ویة د�
تطوان، واح�ا ا�ٓن - الق�یطرة، وطن�ة -ماسة، الر�ط- اجلهات، يه سوس

د�ل اجلهات أ�خرى �ارج اجلهات د�ل  6بصدد ٕاجراء �شخیصات يف 
أ�قالمي اجلنوبیة ا�يل تدارت فهيا اتفاق�ات و�رامج �شغیل مرتبطة ��منوذج 

  .ذه اجلهاتالتمنوي له
عند� مجموع د�ل أ��شطة تدارت �ىل هاذ املس�توى بت�س�یق مع 
اجلهات، ما غهنرضش �ىل القوافل ا�يل تدارت، ما غهنرضش �ىل 
الو�دات املتنق� املرتبطة ��ال القروي، ما غهنرضش �ىل الواكالت 

اق املتوا�دة ��ال القروي املرتبطة �ل�شغیل، مبوا�بة الش�باب، بف�ح �ٓف
�دیدة ٔ�مام الش�باب سواء ف� یتعلق �ل�شغیل امل�ٔجور ٔ�و ما یتعلق بتحفزي 

  .الش�باب فاجلانب د�ل ال�شغیل ا�ايت واملقاو�
طبعا هناك مجمو�ة د�ل الربامج ٕاىل امسح الوقت فالتعق�ب ٔ�ننا �شريو 

  .لها ويف أ�قالمي �لضبط ويف اجلهات
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید املس�شار احملرتماللكمة لمك 

  :عبد العيل �ايم ا��ن الس�یداملس�شار 
  .شكرا لمك الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل هذه املعطیات

هو يف الواقع ح�� قرر� ٔ�ن نو�ه هاذ السؤال، وٕان اكن هو و�ه ٕاىل 
قطاعمك، ولكن يف احلق�قة املقصود به �دد من القطا�ات دا�ل هذه 

�درج يف ٕاطار تصور ٔ�معق مرتبط �جلهویة املتقدمة احلكومة، ٔ�ننا سؤالنا م 
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وموقعها يف ا�س�تور وموقعها يف القانون التنظميي، ؤ�یضا �لنظر ٕاىل هاذ 
الضغط املوجود الیوم �ىل الطلب يف ال�شغیل، ومعض� البطا� يه ل�ست 

  .مشلكة وزارة الشغل لو�دها، وٕامنا يه �مة یتقامسها امجلیع
هو اخ�صاص مشرتك بني ا�و� وبني اجلهات،  حنن نعمل ب�ٔن الشغل

لكن يف ٕاطار �خ�صاصات ا�اتیة �لجهات املو�ول ٕا�هيا بطبیعة احلال 
موضوع التمنیة �ق�صادیة، هناك اخ�صاصات ٔ�خرى مرتبطة �لتكو�ن 
املهين ومرتبطة �لتكو�ن املس�متر، وهاذ �خ�صاص، الس�� د�ل التمنیة 

  .جمالس اجلهات مسؤولیة مضاعفة�ق�صادیة، یطرح �ىل 
هناك الیوم جتارب �س�تحق التنویه، لكن البد ٔ�ن تتطور، سواء و�� 

يف العالقة مع املراكز اجلهویة �ل�شغیل ٔ�و يف العالقة مع مراكز 
l’ANAPEC) (ال�شغیل وٕانعاش الشغل والكفاءات.  

ق�یطرة، ال  -سال - والیوم ميكن لنا ننوهو م�ال �ملبادرة د�ل �ة الر�ط
، ح�ث ٕان جمالس اجلهات يه اليت تتلكف (l’ANAPEC)يف �القهتا مع 

الیوم، جملس اجلهة یتلكف ٕ�عطاء م��ة م�ال �لنقل ؤ�یضا التغذیة �ل�س�بة 
�لمتدربني يف ٕاطار هاذ ا�الس، لكن ا�هنوض �لشغل ��ا�ة ح�ویة 

  .ط�ل�س�بة �لش�باب الیوم، حنن نعتقد ب�ٔن مرتبط مبجمو�ة من الرشو
و�� نطالب ٔ�وال، �ل�رسیع بتزنیل �خ�صاصات ا�اتیة �لجهات، 
و�راهن �ىل املناظرة الوطنیة اليت س��عقد ب�ٔاكد�ر يف الشهر القادم، ليك 
تعطي دفعة �دیدة ملرشوع اجلهویة املتقدمة، ا�س�اما ٔ�وال مع ا�س�تور، 

�لجهات، وا�س�اما مع اخلطط امللك�ة اليت �رفع طمو�ات �الیة �ل�س�بة 
ٔ�هنا تعتربها مد�ل ٕالصالح هیالك ا�و� وتعترب مد�ل الم�صاص 
احلاج�ات �ج�عیة املوجودة الیوم، مث ا�س�اما مع القانون التنظميي 

  .وا�س�اما مع الضغط �ج�عي و�ق�صادي املوجود الیوم
ٔ�یضا نقرتح ب�ٔنه ا�هود الك�ري ا�ي یقوم به املك�ب الوطين �لتكو�ن 

هين، ی��غي ٔ�ن یندرج يف ٕاطار رؤیة ٔ�معق، ويه املرتبطة �جلهویة امل 
املتقدمة، ويف هذا إالطار ملا ال نفكر يف حتویل املك�ب الوطين �لتكو�ن 
املهين ٕاىل واكالت �ویة �بعة �الس اجلهات؟ ٔ�نه ح�� نفكر م�ال يف 

تكو�ن �لق اس��رات ٔ�و يف �لق مشاریع اق�صادیة، راه مرتبط معه ال 
  .املالمئ لت� اخلصوصیات املرتبطة �جلهة

ٔ�یضا ف� یتعلق بتوزیع �س��ر أ�ج�يب، الیوم نالحظ ب�ٔنه مركز يف 
�ات معینة، و�� دور ا�و� الیوم هو ٔ�ن تقوم بنوع من العدا� ا�الیة 

  .يف توزیع هذه �س��رات اجلهویة �ىل مس�توى اجلهات
  .شكرا لمك

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
املوضوع د�ل ال�شغیل فعال ل�س اخ�صاصا �لوزارة د�ل الشغل 

حصیح ٔ�ننا اح�ا يف . فقط، وٕاال فٕان ا�طط الوطين هو خمطط عرضاين
التق�مي ٕاىل �ٓخره، ولكن يف ٕاىل رجعيت � الوزارة كنتابعوه وكنوا�بوه وكند�رو 

غتلقى فعال �رامج مرتبطة �لقطا�ات الوزاریة لكها، ا�لجنة ا�يل ت�ش�ٔت 
املايض، تتعلق  6مبق�ىض املرسوم د�ل الس�ید رئ�س احلكومة، يف شهر 

جبمیع القطا�ات الوزاریة اليت تتلكف �رصد سوق الشغل، فرص الشغل 
م�اصب الشغل املفروض ٔ�ن حتدث ٕاىل �ري ٔ�وال م�اصب الشغل احملدثة، 

ذ�، یعين الت��ع، و�لتايل هاذ أ�مر هذا هو ال یتعلق ��ال د�ل الشغل 
  .فقط، ولكن بقطاع الشغل فقط، ولكن جبمیع القطا�ات الوزاریة

اح�ا عند� مسؤولیة د�ل املوا�بة واملتابعة و�ريها، نقوم هبا، املوضوع 
د�ل اجلهات، حنن مدر�ون ج�دا، د� ج�يت املثال  يف �رتباط مع املوضوع

سال، ٔ�� كن�ٔكد � نفس احلا� اكینة يف سوس، نفس احلا�  -د�ل الر�ط
  .اكینة يف طن�ة

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

السؤال الثاين، وموضو�ه التفاوت يف أ�جور بني الر�ل واملٍرٔ�ة يف 
  .، لفریق العدا� والتمنیة، تفضيلالقطاع العام والقطاع اخلاص

  : املس�شارة الس�یدة �رمية ٔ�ف�الل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
رمغ ٔ�ن إالصال�ات ا�س�توریة قد مك�ت من ٕاحراز تقدم يف جمال 

فعلیهتا تبقى �ري اكف�ة �لتحق�ق الفعيل �لمساواة مسامهة املرٔ�ة يف التمنیة فٕان 
  .بني اجل�سني

الوز�ر هو، التفاوت بني أ�جور بني الر�ل واملرٔ�ة يف  السؤال الس�ید
القطاع اخلاص ٔ�مر ی��اىف واملق�ضیات املتعلقة �لقضاء �ىل لك ٔ�شاكل 

  .ا�متیزي اليت تنص �لیه مدونة الشغل
لرفع هذا احلیف �ىل ال�ساء مفا يه إالجراءات اليت س���ذوهنا 

  .العامالت يف القطاع اخلاص؟ وشكرا

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

  :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

ٔ�شكر مرة ٔ�خرى الفریق احملرتم �ىل اخ�یار هذا السؤال ا�يل عندو 
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  .راهنیة مس�مترة
د�ل املساواة دا�ل فضاء الشغل، هذا مطروح ال یصل ٕاىل املوضوع 

ٔ�ن نت�دث عن الظاهرة ولكن ف�ه ٕاشاكالت مطرو�ة �ىل هذا املس�توى 
  .هذا

حصیح �ىل املس�توى ال�رشیعي بالد� قطعت خطوات �برية �ىل 
املس�توى د�ل مدونة الشغل، �ىل املس�توى د�ل قانون حماربة العنف ضد 

توى ال�رشیعي وف�ه ٕاجراءات واحضة يف مدونة ال�ساء، هذا �ىل املس� 
الشغل وفهيا زجر واحض �ل�س�بة �لمشغلني ا��ن ال ین�هبون ٕاىل هذا أ�مر 

  .هذا
�ل�س�بة �لوزارة �كفي نقول � ٔ�ن الوزارة الیوم خصصت م�الغ �مة 
�لهنوض �ملساواة يف الفضاء د�ل الشغل �رشاكة مع مجعیات، مع �س�یج 

مت هبذا ا�ال هذا، �لق�ا اح�ا الیوم غند�رو ا�ورة الرابعة مجعوي واسع امله
�ل�ا�زة الوطنیة �لمساواة املهنیة ا�يل كتقدم لها املقاوالت الوطنیة ا�يل 
كتن��ه لهذا املوضوع وغیمت حتس�سها، هذا ٕاجراء من بني إالجراءات ا�يل 

  .كند�روها
وه املف�شني د�ل �ٕالضافة طبعا ٕاىل املس�توى د�ل الرقابة ا�يل �ید�ر 

  .الشغل، �ادي نعطیك بعض إالحصائیات الس�یدة املس�شارة احملرتمة
 �8331ل�س�بة �الل أ�شهر أ�وىل من هذه الس�نة عند� مجموع د�ل 

ز�رة تف��ش شغل يف ٕاطار مراق�ة تطبیق املق�ضیات القانونیة املتعلقة �ملرٔ�ة 
مالحظة مهنا  1536يف العمل، ٔ�سفرت هباد اخلصوص هذا �ىل توج�ه 

مالحظة ختص الرتق�ة،  33تتعلق �ل�شغیل، و 390یتعلق �ٔ�جر، و 482
و�ري ذ�، و�لتايل بغیت نبني � ونؤكد � �ىل ٔ�ن أ�مر �اطینو يف 
أ�ج�دة وم�تهبني لو، ٕان شاء هللا طبعا �اص جمهود مايش د�ل الوزارة 

مو ویقدمو ید املسا�دة فقط، ولكن د�ل مجیع الفا�لني ا�يل ممكن ٔ�هنم یقد
  .يف هذا أ�مر

و�متناو ٕان شاء هللا ٔ�� م��ٔكد ٔ�ننا �ادي جنحو مجیعا يف هذا املوضوع، 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة �لفریق

 :الس�یدة �رمية ٔ�ف�الل املس�شارة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه املعطیات

ؤسساتیة وقانونیة بغرض حتسني حصیح ٔ�ن املغرب قام ٕ�صال�ات م
ولوج ال�ساء ٕاىل الفرص �ق�صادیة ٔ�و سوق الشغل، وكذ� وزارة 
الشغل وإالدماج املهين مشكورة قامت بعدة ٔ�وراش يف هذا �جتاه، 

  .�اصة ف� یتعلق بتعز�ز حامیة املرٔ�ة يف الشغل
وقد قام كام �اء يف مدا�لتمك مف�شو الشغل مؤخرا حبوايل وا�د 

مو�ة د�ل الز�رات �تلف و�دات إالنتاج ا�يل مك�ت من ال�سجیل ا�

والبق�ة هتم  %80د�ل ٔ�كرب �دد ا�يل تتعلق �ٔ�جر تقریبا كتوصل لوا�د 
  .ال�شغیل والرتق�ة والعمل ا�لیيل

حصیح ٔ�ن ال�شخیص ها هو اك�ن، و�لرمغ من هذه ا�هودات الزلنا 
ال�ساء، وكذ� الزالت املرٔ�ة نالحظ تفاو�ت يف أ�جور بني الر�ال و 

  .املغربیة توا�ه عق�ات �برية ٔ�مام مشاركهتا �ق�صادیة
كام ٔ�ن ال�ساء یعانني من متیزي مزدوج �ىل مس�توى سوق الشغل، مفن 
�ح�ة جند ولو�ا حمدودا ٕاىل العمل، ومن �ح�ة ٔ�خرى رمغ متكهنن من 

ظیفة ٔ�و معل الئق، الولوج فهن یعانني من ا�متیزي ف� خيص �حلصول �ىل و 
هذا واحض من �الل ارتفاع معدل البطا� بني ال�ساء �امالت الشواهد، 
و�ٕالضافة ٕاىل �ون معدل ال�شاط �ى ال�ساء ضعیف فهو یت�ذ م�حى 

  .تنازلیا مقلقا م�ذ س�نوات
  الس�ید الوز�ر 

وزارة الشغل وإالدماج املهين، تتوفر �ىل مصادر اكف�ة و�مة من 
حتلیل ج�د �لنوع، ا�طط الوطين ٕالنعاش الشغل اقرتح  املعطیات ٕالجناز

وا�د ا�مو�ة د�ل إالجراءات، ندعومك الس�ید الوز�ر، لتفعیلها كتحسني 
فعالیة تد�ل مف�ش�یة الشغل يف جمال املراق�ة لتصحیح التفاو�ت بني 
اجل�سني وضامن املساواة يف أ�جور، وكذ� دمع الوساطة يف سوق 

  .الشغل
مطالبة املقاوالت من جحم معني ب�رش تقار�ر م�تظمة حول وكام جيب 

  .التقدم احملرز، �اصة ف� یتعلق �ملساواة
ٕاىل �انب هاته التوصیات، البد من التصدي حبزم �لعوائق الثقاف�ة اليت 

  .�كرس الصور ا�منطیة يف حق ال�ساء
  .وشكرا

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

  .ید الوز�ر ف� تبقى لمك من الوقتاللكمة لمك الس� 

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

�ري بغیت �شري ٕاىل ٔ�ن أ�مر، أ�رقام ا�يل قدمت مايش �شخیص، 
هذه ٕاجراءات، مف�شني د�ل الشغل �ميش�یو يف ٕاطار �ر�مج معني، 

و حمارض و�ید�رو �ميش�یو �راق�و فقط هاذ إالجراءات هاذ م�ال، و�ید�ر 
  .تقار�ر د�ل الز�رات و�ريها من إالجراءات املتا�ة وفقا �لقانون

بغیت نعطیك بعض املعطیات ا�يل �جتة �ىل هاذ الز�رات، عند� 
مسؤو�  3621د�ل ال�ساء العامالت، مهنن  1505، 85، راق�و 85

ام ال مسؤو� نقابیة، هذه ٔ�رق 53م�دوبة ٔ�جراء و 1290دا�ل املقاو�، و
تصل ٕاىل ما نطمح ٕالیه، ولكن يف البدایة ويه ٔ�رقام �مة ومشجعة، ٕان 

  .شاء هللا �متناو ٔ�هنا تطور �شلك ج�د
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  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الثالث، وموضو�ه مصري مرشوع القانون املتعلق �لص�ة 
والسالمة املهنیة يف القطا�ني العام واخلاص، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من الفریق احلريك، لتقدمي السؤال

  :حيفظه �منبارك الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

�شلك موضوع الص�ة والسالمة املهنیة، ٕا�دى أ�ولو�ت أ�ساس�یة 
  .ؤطرة بنصوص قانونیة و�ملواثیق ا�ولیة�لوقایة من ا�اطر املهنیة، وامل

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�ىل هذا أ�ساس، �سائلمك، حول م�ٓل مرشوع القانون املتعلق �لص�ة 

  والسالمة املهنیة يف القطا�ني العام واخلاص؟
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

  :وإالدماج املهين الشغلز�ر الس�ید و 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم والفریق احملرتم �ىل اخ�یار هاذ السؤال

ٔ�ن يف بالد� �اله .. يف احلق�قة ا�يل هو سؤال �م، مرتبط ب
��رشعو هبذه الك�ف�ة يف هذا ا�ال، ��رشعو مدونة ٔ�وال قانون �شمل مجیع 

  .ةالنوا� د�ل الص�ة والسالمة املهنی
، بتعل�ت ملك�ة سام�ة ن���ة 2008هاذ الفكرة �رجع ٕاىل ٔ��ریل 

احلادثة ا�يل كتعرفوها مجیع د�ل ل�ساسفة يف ا�ار البیضاء، �شلكت جلنة 
، هاذ ا�لجنة �2008ٓنذاك، �رئاسة الوز�ر د�ل الت�ارة والصنا�ة �ٓنذاك، يف 

�ٔهیل حطت مجمو�ة د�ل التوصیات، ٔ�وىل هاذ التوصیات، هو رضورة ت
النصوص القانونیة يف العمل مع تقویة النصوص التنظميیة واملعیاریة هذه 

  .التوصیة أ�خرى، �ٕالضافة ٕاىل توصیات ٔ�خرى مرتبطة بتدبري القطاع
ٔ�ولك ٕاىل الوزارة د�ل ال�شغیل �ٓنذاك، ال�شغیل، �رئاسة وزارة 

  .ال�شغیل، ولكن مجمو�ة د�ل القطا�ات الوزاریة
ع املرشوع بعد �شاور طویل، راك �ارف املتد�لني ويف أ��ري، مت وض

يف هاذ ا�ال �ق�صادیني و�ج�عیني ومع القطا�ات احلكوم�ة، هو الیوم 
موضوع هو والقرارات التنظميیة موضوع �ى أ�مانة العامة �لحكومة، ٕان 

  .شاء هللا �متناو ٔ�ننا يف القریب العا�ل غنخرجوه حلزي الوجود
ٔ�� غنقول � ٔ�ن الوزارة قامت مبجمو�ة من  ولكن يف املقابل

إالجراءات أ�خرى، ما �س�ن��اش القانون حىت خيرج �ش �رشعو يف هاذ 
ا�ال، ولكن الوزارة اش�تغلت م�ذ الیوم أ�ول يف وضع العدید والق�ام 

  .�لعدید من إالجراءات
مت ٕا�داد مرشوعي الس�یاسة والرب�جمني الوطنیني �لص�ة والسالمة 

  نیة، هذا �م �دا؛امله 

  مت الرشوع يف ٕا�داد الرب�مج التنف�ذي لهاذ الرب�مج الوطين؛ -

الرشوع يف ٕا�داد �رامج �لتكو�ن يف جمال الص�ة والسالمة  -
 املهنیة؛

تنظمي محالت حتس�س�یة مس�مترة خبصوص الص�ة والسالمة  -
 دا�ل املقاوالت؛

س�بة ٔ�یضا ت�ش�ٔ تفعیل معل املعهد الوطين لظروف احلیاة املهنیة، و�ملنا
 .2008يف هاذ الظرف�ة هاذ د�ل س�نة 

مع وز�ر الطاقة واملعادن واملاء یتعلق �نت�اب ٕاصدار قرار�ن مشرتكني 
  .املنتدبني الساهر�ن �ىل سالمة املس�ت�دمني يف املقاوالت املنجمیة

ز�رة  1434مت الق�ام ب  2019أ�شهر أ�وىل من س�نة  �8الل 
هنیة من طرف أ�طباء واملهندسني امللكفني �اصة �لص�ة والسالمة امل 

تن��ه وحتر�ر  416مقاو�، ومت �اللها توج�ه  1178بتف��ش الشغل، مهت 
  .حمرض�ن
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :حيفظه �منبارك الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

الس�ید الوز�ر، ما دم�ا نتطلع ٕاىل حامیة يف البدایة البد ٔ�ن ٔ�ذ�رمك 
أ�جراء يف القطا�ني العام واخلاص من م�ٓيس حوادث الشغل، ٕاال ٔ�ن طا�رة 

جتالیة سلفمك فقدت الو�ة وسقطت يف ماكن جمهول، مفر�لته طبعهتا �ر 
ل الشغل وال�شغیل ٔ�و تدبري املوارد ال�رشیة اوسوء ال�س�یري، سواء يف جم

ولها ٔ�ن ٔ��لف و�ده ا�ي قطعه هبذه املؤسسة �لقطاع، اكن �ٓخر فص
احملرتمة، بف�ح حوار �اد ومسؤول مع جلنة الت�س�یق املكونة من هیئات 
نقابیة �لوزارة وامجلعیة املغربیة ملف�يش الشغل، يف ٕاطار احلوار القطاعي 
لزنع ف�یل التو�ر القامئ بني الطرفني من �الل �س�ت�ابة مللفهم املطليب، 

ساسا حول مراجعة النظام أ�سايس ملف�يش الشغل وسن حركة املمتركز �ٔ 
ٕاداریة س�نویة ٕارادیة بدل مذ�رة احلركة إالداریة القرسیة أ��رية، واليت 

  .قضت احملمكة إالداریة ببطالهنا
فالتطبیق السلمي والناجع لهذا القانون يف �ا� اع�ده یظل مرهو� 
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يف مراق�ة مق�ضیاته، من  بتحسني ٔ�وضاع �از تف��ش الشغل املنوط به
�الل ��رتاف �متزي معلهم وخطورته، كام تنص �ىل ذ� االتفاق�ات 

  .ا�ولیة ذات الص� اليت صادق �لهيا املغرب
فكام ن�ٔمل ٔ�ن یمت إالرساع ٕ�خراج هذا القانون إالطار، ن�ٔمل كذ� ٔ�ن 

لقانون یف�ح الس�ید الوز�ر احملرتم احلوار القطاعي مع مف�يش الشغل، حامة ا
�ج�عي يف ٔ�فق مراجعة �ذریة لنظا�م أ�سايس، لضامن تطبیق ج�د 

  .ٔ�حاكم هذا القانون املهیلك
  . وشكرا الس�ید الرئ�س

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

  .ف� تبقى � من الوقت الس�ید الوز�ر ٕاذا رغبمت يف الرد �ىل التعق�ب

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

ٔ�� نقول � ما قلته خبصوص الوز�ر السابق ل�س حصی�ا، فال یعقل 
وال ميكن ال من الناح�ة املنطق�ة ٔ�نه ما دار حىت �ا�ة ال يف الشغل وال يف 
ال�شغیل وال يف تدبري املوارد ال�رشیة، ؤ�� �ل�س�بة �لموضوع ا�يل هرضت 

�ارشة وتعطي املعطیات، ما كنت�ش يف �لیه اكن ممكن ٔ�ن تذهب ٕالیه م 
  . �ا�ة �لمقدمة أ�وىل

املوضوع د�ل احلركة د�ل مف�يش الشغل ٔ��ذ قرار ت��علق �ملف�ش 
يف املنطقة ی��قل، هذا اجهتاد، نتفقو خنتلفو معه  س�نني 4الشغل ا�يل دوز 
  ..هذا مس�توى �ٓخر

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

قطاع الص�ة، ون��قل �لسؤال املو�ه �لس�ید الوز�ر، وا�ٓن ن��قل ٕاىل 
وز�ر الص�ة، وموضو�ه واقع القطاع الصحي �لعامل القروي واملناطق 

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

  :موالي عبد الرحمي الاكمل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  سادة الوزراء،ال 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر،
تعاين املنظومة الصحیة يف العامل القروي واملناطق النائیة من �لل 
واحض، حيول دون حتق�ق انتظارات املواطنني هبذه املناطق يف ا�متتع �حلق 

  .يف الص�ة �حق من احلقوق اليت �كفلها الوثیقة ا�س�توریة
هذا إالطار، �سائلمك عن التدابري املت�ذة �لهنوض بواقع القطاع ويف 

  الصحي �لعامل القروي واملناطق النائیة؟
  .شكرا

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

  :طالب وز�ر الص�ة �ٓیتالس�ید �ا� 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  .س�شارشكرا الس�ید امل 
  .شكرا �لفریق �ىل طرح هذا السؤال

يف احلق�قة العامل القروي تیعرف بعض �نتظارات قویة، ولكن وزارة 
الص�ة كذ� راه ت�سهر �ىل حتق�ق وا�د النوع من العدا� يف هذا 
إالطار، والزم ما �شري لبعض املؤرشات �ش نث��و ب�ٔن اك�ن اه�م �بري 

  .�ل�س�بة �لعامل القروي
ل�س�بة �لس�ن�ني أ��ريتني لتزنیل ا�طط الوطين ا�يل قامت وزارة ف�ا

من هذه . الص�ة �لعمل �لیه ٔ�ن متت يف الوسط القروي بناء �دة ٕاجنازات
مؤسسة �لر�ایة الصحیة يف العامل القروي،  43إالجنازات الزم ما نذ�ر مهنا 
لقروي مؤسسة �لر�ایة الصحیة يف العامل ا 26وكذ� توس�یع وٕا�ادة بناء 

معلیة ت�ٔهیل وتوس�یع وٕا�ادة �رممي  110كذ�، و��هتاء ا�ٓن من ٕاجناز 
مركز ل�شخیص ٔ�مراض اجلهاز  12وهتیئة يف العامل القروي، كذ� مت بناء 

و�دة  90مصاحل حلدیيث الوالدة و 9البنا�ت �لتولید و  10التنفيس و
  .�لتولید �لوسط القروي
لممرضني ل�شجیع املهنیني يف سكن وظیفي � 131كام مت كذ� بناء 

من  %81قطاع الص�ة �لعمل يف العامل القروي، كام مت كذ� اق�ناء 
 121س�یارة ٕاسعاف، وكذ�  234مهنا  2019وسائل التنقل املربجمة لس�نة 

  .و�دة م�نق�
لكها �لعامل القروي،  �2019از بیوطيب س�نة  368كام مت اق�ناء كذ� 

تنف�ذ الس�یاسة احلكوم�ة يف جماالت هذا  وكذ� الوزارة اهمتت مبواص�
ا�طط �س�تع�ايل لت�ٔهیل العامل القروي وتقلیص الفوارق ا�الیة �ملناطق 

دوار  18000النائیة واجلبلیة، وقد مشل هذا الرب�مج �ىل الصعید الوطين 
ملیون مس�تف�د، كام  6یعاين من العجز يف جمال العرض الصحي، حوايل 

مسكن وظیفي ٕالیواء  �160دید و مس�توصف �540 هيدف ٕاىل بناء كذ
املمرضني، وكذ� مت �ع�د �ىل �ر�مج س�نوي موازي لت�ٔهیل وتقویة 
العرض الصحي وٕاعطاء أ�ولویة �لمراكز الصحیة �لوسطى، وكذ� مت 
ٕاطالق �دمات �س�شارة عن بعد، ودمع املشاركة امجلا�اتیة يف ا�ال 

  .الصحي ؤ�كتفي هبذا اجلواب

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

  :موالي عبد الرحمي الاكمل الس�یداملس�شار 
  الس�ید الوز�ر،

هذا املوضوع تطرقت ٕالیه يف الفریق د�لنا مب�لس املس�شار�ن �دة 
م�اس�بات، ولكن كنعاودو من �دید نطرحوه، �الش؟ ٔ�نه ما ملس�ناش 

العامل القروي واملناطق النائیة، مبعىن ٔ�ن يش �ا�ة يف الواقع د�ل هذا 
  .هناك ٕاحجاف الزال یطال هذه الساكنة

  الس�ید الوز�ر،
�ج�عي والب�يئ ا�ي وحنیلمك �ىل التقر�ر د�ل ا�لس �ق�صادي 

تطرق مللف التمنیة �لعامل القروي الت�د�ت وا�ٓفاق، وٕاىل جحم التفاو�ت 
برضورة العمل �ىل تقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة، ح�ث ٔ�وىص 

ا�الیة من �الل حتسني احلاكمة وا�ميقراطیة احمللیة وتعز�ز �ٓلیات التضامن 
الرتايب، ولتقلیص التفاو�ت �ج�عیة والرتابیة، ٕاعترب ا�لس ٔ�نه من 
الرضوري ٕا�ادة الثقة �لمواطنني يف قدرة املؤسسات والس�یاسات العامة 

ع�ش�یة و�كر�س م�دٔ� �س�تحقاق والتخف�ف من �ىل حتسني ظروفهم امل 
  .�دة التفاو�ت
  الس�ید الوز�ر،

هذه التفاو�ت مع أ�سف �كون ٔ�كرث مرارة ح�� یتعلق أ�مر جبزء من 
هذا الوطن، مل جيد بعد نصیبه من التمنیة ويف مس�تو�ت خمتلفة، هذا اجلزء 

ائیة یتجرع مبرارة مجیع من املواطنني واملواطنات �لعامل القروي و�ملناطق الن
  .فقر ؤ�م�ة وهتم�ش، وهو ما �رس�ته خمتلف الس�یاسات املتعاق�ة: أ�عطاب

  الس�ید الوز�ر،
 31هذا سؤال ٔ�ي ٕاجراءات اعمتدهتا احلكومة لتزنیل مق�ضیات الفصل 

تعمل ا�و� واملؤسسات العموم�ة "ٔ�نه  من ا�س�تور ا�ي ینص �ىل
الوسائل املتا�ة لت�سري ٔ�س�باب اس�تفادة وامجلا�ات الرتابیة �ىل تعبئة لك 

املواطنات واملواطنني �ىل قدم املساواة من احلق يف العالج والعنایة 
  ؟"الصحیة

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
من  %90كذ� �اء يف هذا التقر�ر ٔ�ن قرى وبوادي املغرب �شلك 

من ساكنة املغرب، تعاين لكها من  %40مسا�ة البالد و�شلك ساكنهتا 
اع س��ة ومن فوارق سوس�یو اق�صادیة ومن سوء البىن التحتیة ومن ٔ�وض

  .صعوبة الولوج ٕاىل اخلدمات العموم�ة وان�شار املناطق املعزو�
  الس�ید الوز�ر،

لقد س�بق �لوز�ر السابق احملرتم ٔ�ن قدم عرضا حول احملاور الرئ�س�یة 
 ، ويف هاذ إالطار، �سائلمك الس�ید2025ملرشوع خمطط الص�ة يف ٔ�فق 

هل  - وقد حظیمت �لثقة املولویة السام�ة �ىل رٔ�س قطاع الص�ة  - الوز�ر 
ٕاسرتاتیجیة  س��قون �ىل نفس ا�طط ٔ�م س�یكون لمك رٔ�ي �ٓخر و�لتايل

  �دیدة ومغا�رة؟

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

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

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

الزم ما نذ�ر ب�ٔن يف مرشوع املالیة، املزيانیة القطاعیة لوزارة الص�ة يف 
اختذ� بعض إالجراءات، من مج� إالجراءات ا�يل اختذت وزارة  2020

الص�ة ويه النظر ٕاىل هاذ العامل القروي وكذ� حىت مصاحل القرب مايش 
اليت اختذت وزارة  ءاتإالجرا�ري فالعامل القروي، مصاحل القرب، ومن مج� 

أ�سواق  �ربالص�ة، ويه تقریب اخلدمات الصحیة يف العامل القروي 
أ�س�بوعیة، هاذي من مج� أ�مور ا�يل �ادي تت�ذها وزارة الص�ة حىت 

  .�متكن املواطن املغريب �س�تافد يف أ�سواق أ�س�بوعیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اللكمة ٔ��د السادة  السؤال الثاين، موضو�ه جتوید العرض الصحي،

  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل

  :العريب احملريش الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر،
املولویة، �متناو � التوف�ق فهاذ القطاع ا�يل هو ماش  لثقةهن��ا � �

  .ساهل
السؤال د�لنا، الس�ید الوز�ر، هو حول جتوید العرض الصحي، وانتوما 
تتعرفو ٔ�درى م�ا، الس�ید الوز�ر، �لوضع، یعين، ٕاىل بغیت نقول � الوضع 
یعين امل�ٔساوي والاكريث ا�يل تیع�شوه املس�شف�ات د�لنا، يف النقص يف 

  .املوارد ال�رشیة وكذ� يف التجهزيات البیوطبیة
  .وشكرا

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

  :الص�ة وز�رالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال
يف البدایة البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن وزارة الص�ة �رب احلكومات 
املتعاق�ة، الیوم تبذل وا�د ا�هودات ج�ارة لتحسني هاذ اخلدمات 

�ات رمغ إال�راهات املزم�ة، تنعرفو لكنا �س�شفائیة وتوس�یع س� العال
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  .إال�راهات ا�يل تتع�ش وزارة الص�ة والت�د�ت ا�يل تت��ظر
ولكن الزم ما نذ�ر ٔ�ن هناك ٕارادة قویة لتغیري أ�مور، ومن مج� 
ا��امات أ�ساس�یة ا�يل اختذهتا وزارة الص�ة تتمكن يف تنظمي وتطو�ر 

اخلدمات الصحیة وكذ� تعز�ز  عرض العال�ات هبدف حتسني الولوج ٕاىل
  .مجیع الربامج الوطنیة و�رامج حماربة أ�مراض املزم�ة الساریة ٔ�و �ري الساریة

وكذ� تعز�ز ش�بكة املؤسسات الصحیة أ�ولیة واملؤسسات الطبیة 
اليت تتعلق بتعز�ز " ر�ایة"�ج�عیة والصحیة املتنق� وتفعیل معلیة 

ناطق الباردة س�نو�، وكذ� تعز�ز دور اخلدمات الصحیة �لساكنة يف امل 
ا�ا�رة الصحیة يف جمال التخطیط وتوزیع وت�ٔطري املؤسسات الصحیة 
وت�ٔهیل ممارسة الطب العام لالس�ت�ابة �ل�اج�ات وانتظارات الساكنة 
وكذ� �س�مترار يف تطو�ر مصاحل املسا�دة الطبیة وش�ىت من التدابري 

  .الصحي أ�خرى، حىت �متكن من توس�یع العرض
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب اليس العريب

  :العريب احملريش الس�یداملس�شار 
  الس�ید الوز�ر،

س�نة  16ٔ�� يف احلق�قة كنت ت��وقع هذا اجلواب د��، اح�ا راه تقریبا 
ؤ�� يف ق�ة هذا الربملان، �دة حكومات دوز� وما بغینا�ش الس�ید الوز�ر 

ا لنا ذاك اليش ا�يل كتبو � إالدارة، ح�ث ذاك اليش ا�يل مك�وب ما تقر 
  .يش هو احلق�قة

الواقع، ؤ�نت تتعرفو الس�ید الوز�ر، ٔ�نت ٔ�درى �لواقع، الواقع مر، 
  .الص�ة ببالد� الوضع اكريث

بغیناك الس�ید الوز�ر، واح�ا عند� أ�مل ف�ك ٔ�نت، ٔ�ن الناس ا�يل 
مه، �زاف د�ل الومه �عوه �لمغاربة، ونعطیك س�بقوك �عو �زاف د�ل الو

  :�ىل س��ل املثال الس�ید الوز�ر
الوز�ر د�ل الص�ة السابق والوزراء السابقون الزتموا ٔ�مام الساكنة 
د�ل وزان ٕ��داث مس�شفى ٕاقلميي، وطلبو من ا�لس إالقلميي �رشي 

سابق، القطعة أ�رضیة، ورشینا القطعة أ�رضیة ؤ�عطیناها �لوز�ر ال 
 2019ٕاىل یوم�ا د� واح�ا يف  2011والوز�ر ا�يل �اء من بعدو من 

رهن إالشارة د�ل وزارة الص�ة، و�ا وز�ر الص�ة والقطعة أ�رضیة م�وفرة 
، ويف 2018ملیون د�ل ا�رمه لبناء املس�شفى إالقلميي يف  88وخصص 

  .ملیون د�ل ا�رمه 88مت التحویل والرتح�ل د�ل ذاك  2019
ملیون د�ل  137ن الس�ید الوز�ر، هاذ املرشوع ا�يل بني ٔ�یدینا ف�ه ا�ٓ 

ا�رمه مت التخصیص د�لها لبناء املس�شفى إالقلميي د�ل وزان، بغینا �هبوك 
الس�ید الوز�ر، ونطلبو م�ك تعامل �حلذر، ٔ�ن كن�افو من هاذ املبلغ 

ل وزان یعاود یمت الرتح�ل د�لو لس�ب من أ�س�باب، ٔ�ن الساكنة د�

فقدو أ�مل يف الناس ا�يل س�بقومك، بغیناك �رد هلم أ�مل، بغینا ٔ�ن نصف 
وزان فقدو أ�مل يف الص�ة ويف وز�ر الص�ة، ٔ�نت �وز�ر �دید و�نیني 
�لیك أ�مل بغیناك �رد الثقة لساكنة وزان وتعطهيم احلق د�هلم، وهاذ 

  .املبالغ ا�يل �ر�لت تنصف هبا الناس د�ل وزان
هو السؤال د�لنا واملطلب د�لنا الس�ید الوز�ر، م�خی�ش أ�مل وهذا 

ٔ�لف �سمة �ی��ظرو ال�ش��د د�ل هاذ املس�شفى،  350د�ل هاذ الساكنة، 
�متناو �رد هلم ولكن لٔ�سف یعين مت حتقري هاذ الساكنة د�ل ٕاقلمي وزان، 

  .�عتبار

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

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

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
شكرا �لس�ید املس�شار �ىل التد�ل د�� و�ىل الغرية د�� والغرية 
الوطنیة، ومن حقك �كون عندك هاذ الغرية، وحىت ٔ�� من بعد اجلو� ا�يل 
مقت هبا يف أ�قالمي د�ل الشامل، سفطت وا�د ا�لجنة لتقيص احلقائق يف 

ا �ىل اخللل ا�يل اك�ن يف ٕاقلمي وزان، وميكن ن�رشك املس�شف�ات، وقف�
الیوم ب�ٔن املبلغ املايل املرصود ملس�شفى وزان، راه مق�د يف مرشوع املالیة 

  .، وغیت�ىن هاذ املس�شفى2020د�ل 
عند� ٕا�راه وا�د، �س�یط، ا�يل هو ��شوفوه مع املتفا�لني ا�يل هو 

ٔ�ن مس�شفى �دا السوق  ذاك السوق الب�ي ا�يل خصنا نتعاونو �لیه،
ف�ه ٕاشاكل، ولكن �ادي یت�ىن ٕان شاء هللا ذاك املس�شفى د�ل وزان، 

  .وهذه �رشى لمك
  .شكرا

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

السؤال الثالث، وموضو�ه �ر�مج وزارة الص�ة �لعنایة مبراكز تصف�ة 
ريك، لتقدمي السؤال، ا�م، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احل

  .الس�ید الرئ�س تفضل

  :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 احملرتم،
نود يف البدایة ٔ�ن هننئمك �ىل الثقة امللك�ة السام�ة اليت حظیمت هبا 

ع الهام، ونؤكد لمك اس�تعداد الفریق �لتعاون لتعی��مك �ىل رٔ�س هذا القطا
  .معمك ودمع لك املبادرات الهادفة واجلادة
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خبصوص سؤالنا، الس�ید الوز�ر احملرتم، �س�ل تبا�ن وضعیة مراكز 
  .تصف�ة ا�م �ملغرب حسب اجلهات وأ�قالمي

بناء �لیه، �سائلمك، ما هو �ر�مج الوزارة يف جمال ت�ٔهیل مراكز تصف�ة 
  لعنایة هبا؟ا�م وا

ما يه املعایري املعمتدة يف ٕا�داث وتوزیع مراكز تصف�ة ا�م �ىل اجلهات 
  وأ�قالمي؟
  .شكرا

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
اللكوي یعترب مشلكة حق�ق�ة، حصیة، تتفامق یوم بعد مرض القصور 

یوم، ا�ي حيمت رضورة التصدي لهذا املرض وتلبیة احلاج�ات الناجتة عن 
هذا �رتفاع والتخف�ف من لواحئ �نتظار، وذ� �لعمل �ىل حتق�ق 
أ�هداف ا�ٓتیة من �س�ت�ابة �لطلب احلايل ف� خيص تصف�ة ا�م 

رىض عن طریق بناء وجتهزي مراكز يف ٕاطار مقاربة وحتسني التكفل �مل
�شار�یة، �ٕالضافة ٕاىل رشاء اخلدمات من القطاع اخلاص معند�ش لها 

  .�ل، ويف �ا� صعوبة الولوج �لقطاع العام
املوجودة ا�ٓن لتصف�ة ا�م، كذ� حتسني مردودیة املراكز العموم�ة 

زي الصفاق�ة رضوري یعين ا��ل) Dialyse Péritonéale(وكذ� �شجیع 
  .حىت هو �ل من احللول كذ�

و�شجیع زرا�ة اللكي عن طریق �لق �رامج تعاقدیة مع املراكز 
�س�شفائیة اجلامعیة، وإالس�ت�ابة �ل�اج�ات اخلاصة لٔ�طفال املرىض 

  .�لقصور اللكوي املزمن
كام س�مت كذ� العمل �ىل احلد من ارتفاع �س�بة املرض، وذ� بتعز�ز 

  .يف اخلطوط العریضة د�لو 2020كام ینص خمطط ة من مس��اهتا، الوقای
وبفضل املقاربة ال�شار�یة مع مجمو�ات من الرشاكء الزم ما نعرض �لیمك 

مركز الیوم  112ٕاىل  2012مركز يف  75بعض املؤرشات ا�يل دز� من 
�ٓ� ؤ�كتفي هبذا  2173، وكام وصلت �دد �ٓالت لتصف�ة ا�م ٕاىل 2019يف 

  .اجلواب

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س �لرد �ىل التعق�ب

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

  .ت�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك القمي

الس�ید الوز�ر، یعرف �دد املصابني بداء القصور اللكوي �ملغرب 
دد إالجاميل ما فوق ملیون �ا�، ویبلغ الع 4000س�نو� ارتفا�ا یقدر حبوايل 

فني ٔ�هو امللیون، .. د�ل 2000مصاب، ؤ�نت الس�ید الوز�ر قليت لنا اك�ن 
راه امللیون هذا د�ل املصابني هللا جيازیك خبري الس�ید الوز�ر، راه وا�د 

  .العدد د�ل الناس ا�يل هام يف لواحئ �نتظار وهذا �ا يف ال�م د�لمك
سريو بقاو �س�ناو حىت متوتو �ىل �اطرمك، راه هاذ الناس راه تنقول لمك 

ٔ�� هنا تنقول لمك الس�ید الوز�ر ٕاىل ما اك�ش وا�د التعاقد مع اخلواص 
  .�رشیو اخلدمة من اخلواص راه ما �اد�ش نوصلو فني

وهباذ املناس�بة اح�ا ت�شكرو وا�د العدد د�ل امجلعیات ا�يل يه 
ٔ�سفي، ت�شكرومه �ىل ت�رشف �ىل املركز د�ل تصف�ة ا�م مبس�شفى 

العمل ا�يل تیقومو به رمغ وا�د العدد د�ل املرىض ا�يل ترن�لومه 
  .كنصیفطومه حىت مخل�س الزمامرة وال يش �ا�ة

وتتعرفو الس�ید الوز�ر هاذ الناس ا�يل �ميش�یو ید�رو ٔ�مسیتو راه مايش 
ساهل، هاذ اليش تیحیلنا الس�ید الوز�ر �ىل ال�م د�ل أ�خ ا�يل 

يف السؤال د�لو �ىل املس�شفى د�ل محمد اخلامس، الس�ید الوز�ر س�بقين 
راه تنقول لیك هذاك املس�شفى بقات ف�ه �ري إالمس د�ل محمد اخلامس هو 
ا�يل هللا �رمحو ویوسع �لیه ضیق الق�ور فهاذ السا�ة، ٔ�ن البلوك مسدود 

ٔ�شهر وهو مسدود ما اك�ن حىت يش معلیة ٕاال  6هاذي تقریبا وا�د 
عملیات اجلراح�ة د�ل املس�تع�الت، وحىت ذوك املس�تع�الت راه ال 

مجیع املسائل �س�تع�الیة تنصیفطوها ملرا�ش، لوال  تنصیفطومه ملرا�ش،
املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة ا�يل ٔ�عطى �نطالقة د�لها س�ید� ؤ�عطا� 

 عندو وا�د العدد د�ل س�یارات إالسعاف راه لكيش ما اكی�ش الوا�د ا�يل
  .إالماكنیات �ش ميكن یرت�ل من ٔ�سفي ملرا�ش

هاذ إالقلمي ا�يل والت ف�ه ملیون �سمة، وما فهيش الس�ید الوز�ر 
ٔ�شهر هاذي  6ٔ�شهر، جرا�ة أ�نف واحلنجرة  6البلوك مغلوق هاذي 

م�دارت حىت يش معلیة، س�ن�ني الس�ید الوز�ر س�ن�ني الس�ید الوز�ر 
  .م�دارت ولو جرا�ة وا�دة �لعیون

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

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

حق�قة إالنتظارات قویة ومرىض القصور اللكوي ما ميك�ش �هتاونو معه 
مسا� مفروغ مهنا، ٔ�نتوما احلا� الصحیة تتعرفوها اخلصاص �بري والنواقص 

احللول �ینة ٕاىل ابغینا نت�داو هاذ املعیقات  كثرية وإال�راهات �برية، یعين
ا�يل اكینة الیوم ويه �سلكو مجیع الس�بل، نطورو القطاع العمويم ونند�رو 

  .الرشااكت مع القطاع اخلاص
والیوم تتعرفو ب�ٔن اك�ن دفرت التحمالت ا�يل معمول به �ىل املس�توى 
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ة د�ل الوطين وكذ� �ىل املس�توى اجلهوي �ش نقصو من هاذ الالحئ
�نتظار، امحلد � ٕاىل شف�و أ�هداف املسطرة راه اك�ن يف بعض اجلهات 
ا�يل قدر� حناربو، م�ال راه يف �ة د�ل الشامل �اربنا حلد ا�ٓن ما بقاش 

 �70نتظار، ولكن اك�ن م�اطق ٔ�خرى وج�يت فا��ر د�� مدینة ٔ�سفي 
ر م�قدروش نصربو وا�د �ی��ظر يف الالحئة، م�قدروش اح�ا وا�د ی��ظ

  .�لیه، خصنا نلقاو � احلل
اك�ن �رامج ٔ�خرى ا�يل خصنا نتعاون �لهيا مجیعا ويه �شجیع زرا�ة 

كت�يل املریض  )Dialyse Péritonéale(اللكي ح�ث هو الس��ل، و
د�لو �یتحرك ) le centre de dialyse(�یكون ت��حرك ممرهو�ش ب 

  .نا نتعاون مجیعا�مييش من بالصة لبالصة وحر وك�سافر، خص 
ٔ�رشت �لمس�شفى د�ل محمد اخلامس نقدرو نتعاونو مجیعا وهاذ اليش 
خصو �كون مقاربة �ویة مايش �ىل املس�توى الوطين بو�دیه، لٔ�ن يف 

 هاذ نت�اوزو �ش نتعاونو نقدرو ا�يلاجلهة اك�ن تفا�الت واك�ن رشاكء 
  .اليش

  . شكرا

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

ون��قل �لسؤال الرابع، وموضو�ه عقلنة رسوم �س�شفاء دا�ل 
املص�ات اخلاصة وا�تربات العامة الطبیة، اللكمة ٔ��د السادة ٔ�عضاء 

  .الفریق �شرتايك

  :محمد رحيان املس�شار الس�ید
  .الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  الس�یدات املس�شارات،
  الس�ید الوز�ر،

مك، الس�ید الوز�ر عن إالجراءات والتدابري الواجب اختاذها من �سائل
ٔ��ل عقلنة رسوم �س�شفاء وا�متریض وال�شخیص �ٔ�شعة دا�ل 
مص�ات القطاع اخلاص وا�تربات الطبیة؟ �ىل ود هاذ الناس رامه والو 

  .وا�د �یعطیوه الهنا ووا�د �یعطیوه �لقلب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  .�لفریقشكرا شكرا الس�ید املس�شار، و 

البد من إالشارة يف البدایة ٔ�ن اخلدمات الطبیة املنجزة يف قطاع الطب 
اخلاص وأ�عامل اليت تقوم هبا املو�ات واملمرضني واملمرضات �لقطاع 

لقرار الوز�ر املنتدب السابق �ى رئ�س  اخلاص، ٔ�سعارها م�ظمة، طبقا
  .قامئة السلع واملنتو�ات واخلدمات املنظمة ٔ�سعارهااحلكومة، بت�دیث 

العدید من املق�ضیات املتعلقة  131.13وكذ� یتضمن القانون 
تلزم أ�طباء ٕ��الن تعریفات  �36لتعریفات والفو�رة وأ�سعار، فاملادة 

یقدموهنا �شلك واحض ومقروء، وكذ� املادة  أ�عامل الطبیة واخلدمات اليت
تنص �ىل ٔ�ن ال جيوز فو�رة أ�دویة ا�ر�ة �لمرىض �ملص�ات �سعر  73

اليت تنص ٔ�نه جيب  75یفوق السعر اخلاص �ملس�شفى، وكذ� املادة 
حتت مسؤولیات املد�ر إالداري واملايل ٕا�الن �شلك واحض ومقروء يف 

ماكتب الفو�رة ولك املعلومات املتعلقة ٔ�ما�ن �س�تق�ال ويف وا�ات 
  .�ٔ�سعار

السالفة  131.13واس��ادا لهاذ مق�ضیات املادتني ا�يل يف القانون 
ا��ر، فٕان وزارة الص�ة تقوم بعملیة تف��ش دوریة دون سابق ٕاشعار 

ا�رتام املص�ات  �لمص�ات واملؤسسات املامث� هتدف ٕاىل التحقق من
  .القانون�لرشوط املطبقة �لهيا يف 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار، الس�ید الرئ�س تفضل

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

  السادة الوزراء،
  زماليئ، زم�اليت املس�شار�ن،

وز�ر الص�ة احملرتم، ٔ�ن ٔ�قول لمك برصحي العبارة امسحوا يل، الس�ید 
بعض املص�ات اخلاصة الیوم، ٔ�صبح هو تغلیب �ىل ٔ�ن الهاجس عند 
  .الرحب املادي عن املهنیة

ٔ�� ال ٔ�خ�لف معمك ف� رسدمتوه �ىل مسامعنا ف� یتعلق �لنصوص 
القانونیة من الناح�ة النظریة، ولكن تطبیقها ٔ�� لن ٔ�خشص لمك الوضع، ٔ�ن 

 - ة الر�طهاذ املقام ال �سمح بذ�ر ٔ�سامء املص�ات، بدءا من �امصة اململك
  .مرا�ش -ٔ�اكد�ر -ا�ار البیضاء

ما قلمتوه الس�ید الوز�ر، ف� خيص ٕاشهار د�ل أ�مثنة هو �ري موجود، 
ٕاىل درتو جلنة التف��ش من الغد ٔ�و من الیوم، من هنا، من ٔ�كدال مفا فوق، 

  .راه ما اكی�ش هاذ اليش هذا الس�ید الوز�ر، ٕاطالقا
القصد د�لنا من هاذ السؤال، هو  �نیا، الس�ید الوز�ر احملرتم، اح�ا

القضاء �ىل بعض الظواهر املش��ة ا�يل كتعرفها املص�ات اخلاصة، ٕاىل 
در�ة ٔ�ن ذوي ا��ل احملدود واملغاربة ال�سطاء جيدون صعوبة يف الولوج 
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هاذ ) Noir(�ل�دمات اليت تقد�ا املص�ات اخلاصة، نبدا لمك من ظاهرة 
لف العینات، �رملانیني، وزراء، قضاة، راه اليش راه معمول به، راه من خمت

وما بغاش یعطي ش�یك �ىل  (Noir)قاض مات ٔ�ن ما بغاش یعطي 
  .س��ل الضامن، ولست يف �ا�ة ��ر ٔ�س�باب ظروف هاذ القضیة هاذي

الظاهرة الثانیة، الس�ید الوز�ر احملرتم، يه الش�یك �ىل بیاض، القانون 
�ل الضامن فاملص�ات اخلاصة اجلنايئ ٕاىل اكن �مينع ق�ول ش�یك �ىل س� 

د�لنا يف املغرب من طن�ة �لكو�رة، هاذ الظاهرة ما زالت م�فش�یة، واح�ا 
بغینا نثريوها معمك، ٔ�ن ٔ�نمت تق�مت هاذ املهمة و�متناو لمك الن�اح فهيا، ٔ��مك 
ا�ن ا�ار، فالظاهرة د�ل الش�یك �ىل س��ل الضامن ال زالت ساریة املفعول 

  .هنا يف الر�ط، بال ما ��شخصش حىت �ا�، دا�
�نیا، الس�ید وز�ر الص�ة احملرتم، اك�ن وا�د الظاهرة ا�يل ولت الیوم 
�یعانیو مهنا املغاربة يه اح��از اجلثة، �یجي مریض، مواطن ر�ل ٔ�و امرٔ�ة 

، ..ٔ�و طفل �ميوت يف اللكی��ك، العائ� د�لو ال �سمل ٕا�هيا اجلثة ٕاال بعد ٔ�داء
  .الوز�رال یعقل الس�ید 

وهاذ اليش حىت أ�طباء  - �نیا املشلك �بري هو د�ل ا�تربات الطبیة 
هو ٔ�ن بعض املرات وزارة الص�ة مشكورة تتقوم هباذ  -تی�شاكو م�و 

ا�لجن د�ل الرقابة ود�ل التف��ش راه ت�س�تعملو م�فا�الت م��اوزات 
یعطیه وتیجي عندو املریض وت ) les réactifs périmés(الصالح�ة ٔ�ن 

  .جوج د�ل الت�الیل، هذا تیقول لو مریض هباذ املرض وهذا تیقولو ال
و�لتايل هللا خيلیك الس�ید الوز�ر، اح�ا بغینا �ري �سا�دمك من ٔ��ل 
ف�ح هذا الورش الك�ري مايش �ش تقضیو �ىل الظاهرة اكم�، �ري جزء 

  .مهنا، ٕاىل قض�ت �ري �ىل يش جزء ف�حن س�نصفق لمك
  .وشكرا

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

  .ثواين زائدة 10اللكمة لمك الس�ید الوز�ر، عندمك 

  :الس�ید وز�ر الص�ة
هاذ اليش ا�يل تتقول عندك احلق ف�ه حىت وا�د ما غینكرو، ما 
ینكرو حىت يش وا�د، ولكن كذ� من �هتا وزارة الص�ة راه تقوم بوا�د 

ث�ت � �ىل ٔ�نه اكن جمهود، اك�ن ا�هود �ل�د من هاذ اليش هذا، �ش ن 
مؤسسة �بعة  83يف  2019يف ا�ور�ت التف��ش�یة، متت يف هاذ س�نة 

  .عیادة 21مص�ة و �62لقطاع اخلاص قد مشلها التف��ش، 
ويف هذا إالطار �ىل ضوء التقار�ر والتف��ش مت اختاذ �دید من 

ق�ف اجلزيئ القرارات، مهنا قرار ٕا�الق مصحتني وعیادة طبیة، وقرار التو 
 la(د�ل املص�ات، كذ� توج�ه  5ٔ�و اللكي لٔ��شطة الطبیة يف حق 

mise en demeure (41  مص�ة من ٔ��ل ٕاصالح �خ�الالت
املرصودة واملتعلقة �لوضعیة إالداریة والقانونیة �لمص�ة ٔ�و �ملعایري التق�یة 

  .و�ملوارد ال�رشیة
رج يف إالصالح و�اص هاذ اليش حق�قة اك�ن، ولكن �اص والبد التد

�كونو قرارات، ميل تتقول املص�ات اخلاصة تید�رو حىت مه عندمه وا�د 
الظروف تیع�شوها، ٔ�ن اكن ا�يل ت�متلص من اخلالص، ما تندافعو حىت 
�ىل يش وا�د، �اص والبد وا�د احلل وسط، ويف ٕاطار التغطیة 

هللا،  الصحیة الشام� ما غیبقاش هاذ اليش هذا، ٕان شاء هللا ٕ�ذن
  .وسوف نعمل، ٕان شاء هللا، مجیعا يف هذا املوضوع

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال اخلامس وموضو�ه، مشالك أ�داء والش�یك والضام�ت 
  .�ملص�ات اخلاصة ببالد�، لفریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  س�ید الوز�ر،ال 
الزالت ظاهرة ٕار�ام املواطنني بتقدمي الش�یك �ضامنة �لولوج ٕاىل العالج 
�ملص�ات اخلاصة تتفامق �س�مترار، ٕاضافة ٕاىل �دم ا�رتام التعریفة املرجعیة 

  .الوطنیة �لعالج
ما يه إالجراءات اليت تقومون هبا لوضع �د : �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر

  لقانون؟لهذه الظاهرة ا�الفة �

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار والفریق
من  75هاذ الوضعیة د�ل الش�یك د�ل الضامنة حق�قة مبوجب املادة 

املتعلق مبزاو� �نة الطب، الصادر ب��ف�ذه الظهري  131.13القانون 
ربیع أ�ول، �مينعو، فٕانه مينع �ىل املص�ة يف �ا�  29 الرشیف بتارخي

الثالث املؤدي، ٔ�ن تطلب من أ�ش�اص املؤم�ني ٔ�و ذوي حقوقهم ضامنة 
ش�یك ٔ�و ب�ٔي وس�ی� ٔ�خرى من وسائل أ�داء، ما �دا  نقدیة ٔ�و بواسطة

  .املبلغ املتبقى �ىل �اتقهم
ة، ورمغ فالقانون واحض، الش�یك هو وس�ی� ٔ�داء ول�ست وس�ی� ضامن

ذ� فاس�تعام� �ضامنة ظاهرة شاهرة �ري حمصورة �ىل القطاع د�ل 
الص�ة، معمول هبا حىت يف بعض أ�مور الت�اریة، مفا ميك�ش اح�ا نت�اوزو 

 les(وبعض ) les cliniques(ونقولو القانون غميكن لو �سمحو لبعض 
cliniques (ما �سمحوش هلم، ال، هذا �مينعو القانون.  
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مقاربة د�ل وزارة الص�ة لهاذ الظاهرة هو البحث عن �لول، ف�التايل 
جيب ٔ�ن نفكر يف �لول ا�يل حتفظ املصاحل د�ل الطرفني، ال املصاحل د�ل 

  .املص�ات وال املصاحل حىت د�ل املؤم�ني
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  ،الس�ید الوز�ر

القانون واحض، ولكن من هو امللكف بتطبیقه؟ احلكومة يه امللكفة 
بتطبیق هذا القانون، ولكن هاذ اليش ما اكی�ش يف ٔ�رض الواقع، �لكمت 

  فني هو التطبیق د�لها يف ٔ�رض املیدان؟ �75ىل املادة رمق 
ٔ�كرث من هاذ اليش الس�ید الوز�ر، الزال املواطن املغريب یعاين من 

قانونیة عند جلوئه �لمص�ات اخلاصة قصد العالج، ف�عض ممارسات �ري 
املؤسسات تطا�هبم �ش�یك ضامنة ٔ�ح�ا� موقع �ىل بیاض، و�رفض اس�تق�ا� 
يف بعض أ�ح�ان، �لرمغ من توفره �ىل املوافقة الق�لیة و�ىل ورقة التحمل 

  .الصادرة عن صنادیق الت�ٔمني الصحي
 ٕاطار �دم تقدمي املسا�دة هاذ املامرسات الس�ید الوز�ر اليت تد�ل يف

من القانون اجلنايئ،  431لشخص يف �ا� خطر املنصوص �لهيا يف الفصل 
ح�ث ت�ٔ�ذ ٔ�بعاد ٔ�خرى �ني تعمد بعض املص�ات ٕاىل ٕایداع الش�یك �ى 
البنك م�س��ة يف مشالك �لمریض، واليت قد ت�س�ب يف بعض أ�ح�ان يف 

لرمغ من توفره �ىل حتمل رمسي ٔ��م � 3اعتقا� كام وقع مؤخرا ملؤمن اعتقل 
  ).la CNOPS(من 

ويف ٔ�ح�ان ٔ�خرى یمت اس�تغالل احلاالت املس�تع�� البزتاز املریض 
ومطالبته �ٔ�داء مس�بقا ونقدا م�الغ تفوق املبالغ احلق�ق�ة �لعالج، ؤ�كرب دلیل 
�ىل هذا هو ما تتداو� مواقع التواصل �ج�عي ا�ي یظهر ف�ه املریض 

م�قوال يف س�یارة إالسعاف �لش�باك أ�وتوماتیيك ��لیل ٕالحضار  محموال ٔ�و
ما طلب م�ه ٔ�و دفعه نقدا ومس�بقا دون احلدیث عن الفو�رة �ري القانونیة 

  .و�دم تطبیق التعریفة الوطنیة املرجعیة �لعالج
وانطالقا من هذه املامرسات الس�ید الوز�ر، ن�ساءل عن دور الواك� 

واليت ٔ�صبحت كفرع ٔ�و مكد�ریة �بعة لوزارة ) l’ANAM(الوطنیة �لتامني 
  .الص�ة، وهذا ما �اء يف التقر�ر أ��ري �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت

ن�ساءل عن املهام اليت ٔ�س�ندت ٕا�هيا والسهر �لهيا، مهنا حسن سري 
يف التحكمي واملعاق�ة  لنظام التغطیة الصحیة والت�ٔطري التقين ودورها الاكم

هذه الواك� �س�تزنف ٔ�موال طائ�، م�الغ خ�الیة  وضبط النظام، �لام ٔ�ن
  .و�د هامة تق�طع من اخنراطات املؤم�ني

�ا نطالب الس�ید الوز�ر ٔ�نه �ان الوقت ملراجعة النظر يف هذه الواك� 
  .ودورها

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .ئ�سشكرا الس�ید الر 

فاحلق�قة طلب ش�یك �ىل س��ل الضامن من طرف املص�ات اخلاصة 
هو �جت ا�ٓن �ىل غیاب نظام ٕالكرتوين ی��ح التعرف �ىل البیا�ت املتوفرة 
�ى رشاكت الت�ٔمني، قلت ج�دت ت�ٔمني املؤم�ني من ٔ��ل التعرف �ىل ما 

ذة ٔ�و ٕاذا ما اكن املریض �س�تف�د من الت�ٔمني ٔ�و ال، ومن إالجراءات املت�
  :الواجب اختاذها حملاربة هذه الظاهرة هو

ٔ�وال، ٕاجياد احللول يف ٕاطار القانون املتعلق �لرشاكة بني القطاع العام 
والقطاع اخلاص، وكذ� رضوري �لق ق�وات اتصال بني املص�ات 
اخلاصة ومؤسسات الت�ٔمني والصندوق الوطين ملنظامت �ح�یاط 

وزارة : شكوى ٕاىل اجلهات ا�تصة�ج�عي، ومن حق املؤمن تقدمي 
ٔ�و ) la régulation(الص�ة �رب الواك� الوطنیة وهذا ا�ور د�لها د�ل 

 la(ا�يل ولت مسیهتا ) la CNOPS(ٕال�دى املؤسسات املد�رة �لت�ٔمني 
CMAM (و)la CNSS.(  

ويف هذا إالطار تقوم هاذ املؤسسات �لتحق�ق يف الشاك�ت و�رت�ب 
ومهنا وقف العمل بنظام الثالث املؤدى عنه، اك�ن �زاف د�ل  اجلزاءات،

  .قعت �لهيمتو احلاالت ا�يل 
وقد ٔ�صدر الصندوق الوطين ملنظامت �ح�یاط �ج�عي مذ�رة 
یويص من �اللها مؤم�یه يف �ا� تعرضهم ٕاىل ضغوطات لتقدمي ش�یك �ىل 

�، وال بد �اص س��ل الضامن بتوج�ه شاكیة ٕاىل ٕادارته ٔ�و ٕاىل ٕادارة الواك
  .املواطن �ش�تيك

وحتر�ت فعال وزارة الص�ة فهاذ إالطار والصندوق الوطين ملنظامت 
�ح�یاط �ج�عي الختاذ ٕاجراءات عقابیة اجتاه املص�ات اخلاصة اليت 
تث�ت تورطها يف اشرتاط ش�یاكت الضامن لق�ول املرىض دا�لها، ح�ث 

مص�ة �الفت هذا القانون،  قررت ٕالغاء اتفاق�ة الثالث املؤدى مع لك
ومعلوم ٔ�ن الثالث املؤدى �زید من �اذبیة املص�ة اخلاصة ٔ�ن املریض 

م�ال ال یؤدي ساعهتا سوى الفرق لتحمل ) CNOPS(املنخرط يف 
، و�لتايل فٕان املؤم�ني یفضلون ح�هنا املص�ات اليت جتمعهم اتفاق�ة 10%

  .مع الصندوق
و�یل امل� ��ار البیضاء قد حقق وجتدر إالشارة كذ� يف أ��ري ٔ�ن 

  .يف شاك�ت ضد مص�ات �اصة هبذه املدینة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
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  .دقائق من ٔ��ل الصالة �10ادي �رفعو اجللسة ملدة 
  .رفعت اجللسة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
طاع الطاقة واملعادن والب��ة، وموضو�ه ن��قل �لسؤال أ�ول، املو�ه لق

�شجیع الضخ �لطاقة الشمس�یة، اللكمة ٔ��د السادة من فریق أ�صا� 
  .واملعارصة، تفضل

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

لقد الزتمت احلكومة السابقة ٕ�طالق �ر�مج �شجیع الضخ بواسطة 
  .یةالطاقة الشمس� 

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن التدابري املت�ذة ل�شجیع الفال�ني ودفعهم 
  ٕاىل اس�تعامل هذه التق�یة، واليت س�تعود �لنفع �لهيم و�ىل خزینة ا�و�؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید الوز�ر، �رحب �مك �لتفا�ل معنا يف هذه اجللسة، ؤ�عطي لمك 

  .اللكمة

  :ر�ح، وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة الس�ید عز�ز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
فقط هذه م�اس�بة �ش نعطي بعض املعلومات، هذه الس�نة الفاتورة 

ملیار د�ل ا�رمه، نظرا بطبیعة  82الطاق�ة د�ل البالد د�لنا �ادي توصل 
مث �نیا الفال�ة و�دها  احلال �لطلب املزتاید �ىل الطاقة يف البالد،

امللیار د�ل ا�رمه و�اصة الغازوال والبو�ن،  6ٔ�ي % �7س�هت� حوايل 
% 91ٕاذن �ش هاذ املعطى یؤ�ذ بعني �عتبار، طبعا ٔ�نمت تعلمون ب�ٔنه 

، ت�س�توردو %98بعد ما كنا يف % 71ت�س�تورده، وصلنا، امحلد �، ٕاىل 
اقة �لعم� الصعبة، وبطبیعة من اخلارج، مبعىن ت�س�توردو هاذ الط% 71

  .احلال تی�ٔ�ر �ىل التواز�ت �ىل املزيان الت�اري
طبعا تدارت وا�د العدد د�ل املبادرات، نذ�رها فقط �رس�ة �ش 
منيش �ٓخر م�ادرات، ٔ�وال تطلق سابقا بني الوزارات ومع القرض الفال�، 

فالح  3000 الرب�مج د�ل متویل الفالح، كام يف �لممك، وصلو ا�ٓن ٕاىل
ا�يل �ذاو قرض �رشوط بطبیعة احلال تفاوضیة م�رسة، وا�د العدد د�ل 
أ��شطة �ىل مس�توى اجلهات مع الغرف ومع اجلهات ف� یتعلق هباذ 
املوضوع، ینظم معرض س�نوي د�ل الضخ يف ٔ�اكد�ر، وهاذ املعرض بغینا 

احللول، وصلنا نطوروه ٔ�كرث ٔ�نه ف�ه فائدة �برية �دا ٔ�نه تتعرض ف�ه مجیع 
ضیعة، ومن  30000ضیعة ا�يل يه جمهزة، یعين  30000ا�ٓن ٕاىل 

أ�س�باب هو ٔ�نه ملا تیقارن الفالح ما بني طاقة الكهر�ء وتیلقى راسو يف 

س�نوات، ٔ�ربع س�نوات �ميكن لو �سرتجع ذاك �س��ر و�كون  3ظرف 
  .مف�د �ل�س�بة ٕالیه وميكن لو �س�تغين �ىل البدائل أ�خرى

رشكة يف املغرب ا�يل هام تیعطیو �لول �ل�س�بة  300وم وصلنا ٕاىل الی
�لفال�ني ولكهم مؤطر�ن بوا�د العمل تتقوم به الواك� الوطنیة، و�ٓخرها 

�ش ميكن لنا نعاونو هاذ  �سمى مع الم�صول الطاقة �رو،طلق�ا ما 
الرشاكت، مث ٔ�یضا قلنا هاذ املبادرات ا�يل تطلقت ؤ�عطت نتاجئ البد ٔ�ن 
نؤطرها بوا�د ا�طط، ف�دارت دراسة النتاجئ د�لها قریبة، ٕان شاء هللا، 

  .ا�يل فهيا ا�متویل وا�مع التقين واملعایري ا�يل غتكون
ملیون د�ل ا�رمه يف البحث العلمي يف جمال الطاقة  20خصصنا 

الشمس�یة والفال�ة، ا�ٓن يف قانون املالیة اتفق�ا مع الس�ید وز�ر املالیة 
ا�د الصندوق �اص، فغادي نلقاو الصیغة �یفاش ند�ره مع وزارة �كون و 

الفال�ة ووزارة املالیة �ش ميكن لنا نعاونو الفال�ة يف هاذ ا�ال، وق�ل 
قلیل ٔ��رب� ب�ٔنه ميكن �كون بعض املقرت�ات يف قانون املالیة تتعلق 
�لرضائب، ولكن مع �ح�یاط ٔ�ن أ�لواح الشمس�یة �س�تعمل يف لك 

فالبد نلقاو يش صیغة ٔ�ن أ�لواح الشمس�یة املدعومة ٔ�ن تذهب ٕاىل يشء، 
الفال�ة وال تذهب ٕاىل ٔ�ي اس�تعامل �ٓخر، حفاظا �ىل هذا املرشوع ا�يل 

  .بغیناه ینجح

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك اليس ٔ�محد تو�زي يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�ىل ٔ�ن الفاتورة الطاق�ة يف املغرب فاتورة �برية �دا، تؤ�ر م�فق معمك 
من % 74و %�93ىل املزيان الت�اري يف البالد د�لنا، �س�تورد تقریبا 

الطاقة اليت �س�هتلكها، وكذ� ٔ�ن هنا تطور مضطرد يف اس�هتالك الطاقة 
  .يف املغرب، هذا ما ف�ه نقاش

هو ٔ�نه �شجعو الفالح ولكن املوضوع د�ل السؤال د�ل الس�ید الوز�ر 
�ش �س�تعمل الضخ عن طریق الطاقة الشمس�یة، �ش �س�تعملوه، 
�س�تعم� يف ا�مع، ٔ�ن ندمعو لیه هاذ اليش، تندمعو م�ال يف ا�طط 

كذا، الشارجي، ) goute à goute(أ�خرض تندمعو وا�د العدد املسائل 
�رحب، املوطور، ندمعو أ�لواح الشمس�یة و�ادي �رحبو، ا�و� �ادي 

�الش؟ ٔ�نه ميل شف�ا قانون املالیة هذه الس�نة ما ف�ه حىت يش �ا�ة ا�يل 
تتلمس �ىل ٔ�نه يف الواقع هناك ٕارادة �فع الفالح �ش ميكن �س�تعمل 
الطاقة الشمس�یة يف خض املیاه، وهاذ �س�تعامل د�ل خض املیاه �اصو 

  .یتطابق مع الس�یاسة د�ل بالد�
رفها الس�ید الوز�ر، �ىل ٔ�ن املغرب من الس�یاسة د�ل بالد�، تتع

يف ) Cop22(ا�ول الرائدة ف� خيص االتفاق د�ل �ر�س، واح�ا اس�تق�لنا 
مرا�ش، البالد د�لنا رائدة يف هذا املوضوع يف التحول الطايق والزتامات 
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�اصنا نوصلو ٕاىل  2020املغرب ف� خيص هاذ التحول الطايق �ىل ٔ�ن 
الطاقة ا�يل �ادي جتي من الطاقات النظیفة، يف  من الفاتورة د�ل% 42

�كون من الطاقات النظیفة، هاذو % �52اص �كون عند� تقریبا  2030
  .لكهم الزتامات دولیة، �لزتامات د�لنا ٔ�مام العامل

عند� كذ� عندما �س�تعمل هاذ املواد، بعدما ندفع الفالح �ش 
د�ل  6لبوطة تیدي عوض ما �س�تعمل البوطة ٔ�ن بري وا�د د�ل ا

 50ٔ�و ال  60ات ٕاىل رض�هتم يف طالبو  6سوایع،  4بوطات تیدهيم يف ال 
بري �ادي �شوف حشال إالماكنیات، واك�ن الضغط  20درمه وٕاىل عنده 

ملیار درمه ا�يل  7.3ٔ�وال  �7.5ىل صندوق املقاصة ا�يل هاذ العام ف�ه 
  .تیدیه �از البو�ن

�ىل صندوق املقاصة، ا�يل تیدي  ٕاذن اح�ا ٔ�وال �ش خنففو الضغط
ملیار  750ملیار د�ل ا�رمه ٔ�ي  7.5ف�ه البوطة الغاز البوطان تیدي 

د�ل الس�ن�مي، ٕاذا دفعنا الفالح �ش �س�تعمل الطاقة الشمس�یة كنخفو 
  .ا�مع وكنخففو حىت الفاتورة الطاق�ة ا�يل كن�لصوها �لعم� الصعبة

هادي �ام وال �امني �ىل ٔ��مك ٔ�نتوما ٕاذن نبغیمك الس�ید الوز�ر كام قلتو 
مع وزارة الفال�ة �اص یتدار وا�د ا�طط �ش الفالح نعطیوه فابور، 
ش�يت هاذ اليش د�ل خض املاء نعطیوه � فابور و�ادي �رحب ا�و� ٔ�وال �ىل 
مس�توى الطاقة، �ادي �رحب يف ٕاطار ا�طط ا�يل مش��ا ف�ه مكثل د�ل 

ف�ه نتاع التحول الطايق، كنعطیو م�ال ٕافریق�ا  ا�ول النام�ة ا�يل مشات
وا�د العدد د�ل أ�م�� وكنعطیو كذ� م�نفس د�ل املزيان الت�اري 

  .د�لنا ما �یخرجوشاي ٕاماكنیات �برية ��والر �ش �رشیو �از البو�ن
�الش؟ ٔ�ن نقدرو نعطیو �لمسكني بوطة فابور ٕاىل ح�د� البوطة ا�يل 

  .هذا هو املوضوع ...كنعطیو �لفال�ة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید الوز�ر ما تبقى لمك من . شكرا اليس ٔ�محد، شكرا اليس ٔ�محد

  .�نیة ا�يل زاد 14الوقت، �ادي �زیدمك 

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة
ٔ�وال، ٔ�عتقد ٔ�ننا م�فقني �ىل التو�ه ٔ�ن هذا خمطط و�ر�مج وطين ما 

ش املواقع، ٔ�نمت تعلمون البد نتحمكو يف ت�ٔمني القطاع د�ل الطاقة، فهي
ون�ٔم�و البالد د�لنا، البد منش�یو يف الن�ا�ة الطاق�ة د�ل الطاقات البدی�، 
وأ�هداف اليت سطرت س�نصل ٕا�هيا ٕ�ذن هللا وميكن �ادي نت�اوزوها، 

�ٔكرث  بتك�یف �س��رات، بل %52و %42التعل�ت �ش نت�اوز ... 
قانون �ادي جيي لعندمك د�ل ما �سمى �ٕالنتاج ا�ايت  من ذ� ٔ��دد�

  .�لطاقة، مبعىن س�سمح �لمواطنني و�لمهنیني ٔ�هنم ی��جو الطاقة د�هلم
  .بطبیعة احلال �ادي نؤطرو هذا القانون �ش �كون توازن

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا
اس�تعامل املیاه العادمة، السؤال الثاين موضو�ه، تعممي معاجلة وٕا�ادة 

اللكمة ٔ��د السادة أ�عضاء من الفریق �س�تقاليل، تفضل الس�ید 
  .الرئ�س

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید الوز�ر،

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

مة �ٕالضافة ٕاىل ٔ�هنا تتعرفو ٔ�ن طبعا معاجلة وٕا�ادة اس�تعامل املیاه العاد
�سامه يف احلفاظ �ىل الب��ة د�لنا واحلفاظ �ىل الص�ة د�ل إال�سان يه 
دا�� يف املوازنة د�ل املاء �ل�س�بة �لمغرب يف ا�طط ا�يل اكن تربمج 

  .ٔ�نه تتعرفو عند� النقص يف املوارد املائیة وكرثة الطلب 2012
ا�يل �ویة تقوم هبا احلكومة و�� السؤال د�لنا لمك هو ا�هودات 

�الل هذه الس�نة ونصف ا�يل تبقى من العمر د�لها ل�رسیع �رامج م�علقة 
  .هبذا املوضوع
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة عن السؤال

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال

یعين ميكن يل نقول اكن ینظر �لنفا�ت �ىل ٔ�هنا مشلك ف�ٔصبحت 
ینظر ٕا�هيا �ىل ٔ�هنا فرصة ول�ست فقط مشلك، الیوم النفا�ت يه مشلك 
جيب ٔ�ن یعاجل ولكهنا فرصة �ل�س�بة لالق�صاد الوطين �لتك�ولوج�ا اجلدیدة 

لك  واحللول اجلدیدة ؤ�نمت مطلعون �ىل ذ�، ف� یتعلق بتدو�ر النفا�ت
  .النفا�ت، بدون اس�ت��اء، وهذا یتعلق ٔ�یضا �ملیاه العادمة

فقط نبغي نقول ٔ�نه البالد د�لنا طلقت وا�د املرشوع خضم م�ذ 
ملیار د�ل ا�رمه، �ش  43كام يف �لممك وا�يل وضعت ف�ه تقریبا  2006

ت�شوفو ا�ٓن املدن د�لنا امحلد � فهيا ش�بكة ومازال مشاریع خضمة ٔ�قل 
امللیار  2وع يف املدینة الیوم ما بني الش�بكة وما بني احملطة �یوصل ل مرش 

ملیون د�ل ا�رمه،  600د�ل ا�رمه، حمطة وا�دة �ميكن لها توصل ل 
ملیون درمه، حمطة د�ل  600یعين ٔ�� ٔ�عرف وا�د العدد د�ل احملطات 

�اء املعاجلة �ش ما ميك�ش مييش �لواد ومييش �لب�ريات ومييش يف أ�ح 
  .الشعبیة يف أ�ح�اء الشعبیة، ٔ�نه �البا تتكون أ�ح�اء الشعبیة �ري جمهزة

، %24، مازال �اصنا �ش�تغلو، �يق عند� %96طبعا ا�ٓن وصلنا ل 
، واك�ن جتارب ا�ٓن جنحت يف بعض املدن %96من هاد  %53املعاجلة 
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ين حبال مرا�ش، حبال طن�ة حبال تطوان، وس�یعمم �ىل املدن أ�خرى، یع
ا�يل بدینا  60حمطة ا�ٓن د�ل املعاجلة، مهنا  �149دد احملطات وصلنا ل 

  .كند�رو فهيا ا�منوذج اجلدید، ما �سمى ��منوذج املتطور يف هذا املعاجلة
 2018، يف 2006طبعا تدار تق�مي لهذا الرب�مج ا�يل انطلق يف 

ملاكتب ٔ�طلق�ا الوزارات املعنیة یعين وزارة الب��ة، ا�ا�لیة، املالیة، وا
ا�يل ��س�مترو يف " الرب�مج الوطين لتطهري السائل املندمج"�ر�مج مسیناه 

مدینة وا�يل دجمنا ف�ه  154املدن �ر�مج د�ل املدن ٔ�نه ف�ه تقریبا وا�د 
ملیار د�ل  42.6طبعا هذا �ر�مج طموح ف�ه  1200العامل القروي، 

ٔ�كد� �ىل ٔ�ن احللول  ا�رمه، در�ه �ىل مرا�ل، مث يف نفس الوقت
  .اجلدیدة البد ٔ�ن تؤ�ذ بعني �عتبار كام قلنا التق�یات اجلدیدة

حشال من �س��ر يف هاذ اليش د�ل معاجلة  2019نعطي الرمق د�ل 
ملیار فهيا اكفة  7ملیون د�ل ا�رمه،  330امللیار و 7املیاه العادمة؟ 

 100، ما یقارب ملیار واملتد�لني، العامل القروي و�ده خصص � ملیار
  .ملیون د�ل ا�رمه

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم �لتعق�ب

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ املعطیات ا�يل عطیتو

طبعا الرب�مج طموح، كام الرب�مج د�ل ا�طط د�ل املا ا�يل اكن 
، ولكن إالشاكلیة ف�ه ٔ�وال، كرثة املتد�لني مع 2012 حىت هو طموح يف

أ�سف القطاع د�ل املا يف هاذ ال�شك�� احلكوم�ة اجلدیدة ما اس�تافدش 
من هاذ العملیة �ش حىت هو یويل ف�ه املتد�لني واحضة �ه�مات 
د�هلم، �اصة ف� یتعلق هباذ املوضوع، �دد د�ل هاذ امجلا�ات احمللیة، 

ة، الوزارة د�لمك، الوزارة امللكفة �ملاء، املك�ب الوطين، ٕاىل �ري ا�ا�لی
  .ذ� املتد�لني كثار

ٕاذن �ر�مج طموح، الرت�یبة املالیة وإالماكنیات قلی�، ضعیفة، هاذي 
راه �اصمك تعرتفو هبا الس�ید الوز�ر، ب�ٔن إالماكنیات املوضو�ة الیوم ما 

يش لهاذ العدد د�ل املراكز ا�يل كف�اش �ش حتل هذه إالشاكلیة ٔ�و �ش مت
ملیار  43مدینة،  300مركز حرضي،  72مركز جامعي،  1200قلتو، 

د�ل ا�رمه، حىت ذاك الصندوق ا�يل �هيمت هباذ املوضوع هاذ العام ف�ه 
ملیون  600ملیون د�ل ا�رمه، حصة أ�سد عندمك  900تقریبا وا�د 

یات قلی� والرب�مج كثري، د�ل ا�رمه، و�لتايل فاش كتكون إالماكن 
�ىل  -�ىل قلهتا بعدا - السؤال ا�يل �یتطرح هو �یف�ة توزیع هاذ إالماكنیات 

  مجیع املناطق د�ل اململكة؟
ملیون د�ل ا�رمه ا�يل عندمك الس�ید الوز�ر، فاش  600هاذیك 

�لجهة د�ل بين % 3ك�شوفو التوزیع د�ل �س��ر هاذ الس�نة، فهيا فقط 
ملیون د�ل  600ملیون د�ل ا�رمه من  20،%3خ�یفرة،  –مالل 

ا�رمه، وٕاىل رجعت �لس�نوات ا�يل ق�ل كنلقى نفس اليشء، یعين طبعا 
هذه مشاریع بی��ة �مة �دا، ولكن حىت يه مشاریع ٔ�یضا كتمني املنطقة، 

  .كت�لق شغل ٕاىل �ري ذ�
التوزیع �ري  ٕاذن ٕاىل اكن يف مجیع ا�االت، كنلقاو هاذ إالشاكلیة د�ل

العادل �ىل اجلهات، ٔ�طرح �ساؤل �الش هاذ اجلهة ما ك�س�تافدش هباذ 
  .العدد

مث السؤال ا�ي یطرح ٔ�یضا، �یف یمت اخ�یار امجلا�ات ٔ�و املناطق ٔ�و 
املدن اليت �س�تف�د؟ ٔ�ن هذا یطرح سؤال، عندي هنا ميكن نعطیمك وا�د 

اكلیات �اصة يف العامل هاذ إالشا�مو�ة د�ل امجلا�ات ا�يل كتعاين من 
القروي، ق�ی� كنا يف �دیث حول هاذ املوضوع، �ل�س�بة م�ال ن�ٔ�ذ ٕاقلمي 
د�ل الفق�ه بنصاحل، بعض امجلا�ات، جام�ة اخللف�ة، وال جام�ة د�ل 

مف�و�ة، ٔ�ن د�ل لها املا  الربادیة، اك�ن جام�ات ولت ا�ٓن جماري هكذا
  .إالشاكلیة البی��ة مطرو�ة وما تعملش لها الواد احلار، وبقات هاذ

ٕاذن هاذ القضیة د�ل املعایري الخ�یار امجلا�ات، بغینا نعرفو الس�ید 
الوز�ر، �ش �ىل أ�قل يف ضعف إالماكنیات �س�تفادة �كون �ل�ساوي 

  .بني امجلا�ات د�ل بالد�
  .وشكرا

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

  :ادن والب��ةالس�ید وز�ر الطاقة واملع
  الس�ید املس�شار احملرتم، 

هاذ قضیة كرثة املتد�لني �ذها ب�س��ة، ٔ�نه امجلا�ات ا�س�تور 
والقانون اعطاها صالح�ات، صالح�ات ما ميك�ش حتیدها لها، صالح�ات 
د�ل اخلدمات �ىل املس�توى احمليل، طبعا بعد ذ� وقع حتول فوضهتا ٕاىل 

  ..هر�ء و�ريها ٕاىل �ري ذ�، ف�� املا والك ) les régies(الواكالت 
؟ �ر�مج "الرب�مج املندمج"ف� یتعلق �لوزارات، �الش مسیناه 

م�دمج ٔ�ن اك�ن الب��ة التحتیة، ولكن اك�ن ٔ�یضا ٕا�داد املاء وٕایصال املاء، 
فالبد �كون املك�ب الوطين ا�يل �یعد املا �ش یوصلو �لمواطنني �اصة 

البد ٔ�یضا �كون قطاع د�ل التجهزي ا�يل ٔ�ن� كنمت املاء د�ل الرشب، ولكن 
من املدافعني، كثري من إالخوان دا�ل املس�شار�ن، ٔ�نه جتهزي ٔ�ن �كون 
شامال للك التجهزيات، ٔ�ن يف فلسفة وا�دة مرجعیة وا�دة، الوقت ما 
ك�سمحش، ولكن نؤكد لمك ٔ�ن هناك جلنة �سهر �ىل التوزیع، ولكن ٕاىل 

  .ئیة خطرية ميك�ا �شوفو هاذ احلاالت هاذياكنت �االت اس�ت��ا

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

دامئا �لفریق �س�تقاليل سؤال �لث موضو�ه تلوث الفرشة املائیة، 
  .فلیتفضل ٔ��د من إالخوان ٕاللقاء السؤال
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  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  �ر احملرتم،الس�یدة والس�ید الوز
  الزمالء احملرتمني،

سؤالنا یتعلق ٔ�ساسا �لب��ة ویتعلق مبوضوع نعتربه يف الفریق 
�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة من أ�مهیة مباكن، وهو ا�هب أ�زرق، 
املاء، هو املاء كام تعلمون ندرة املیاه كذ� املوضوع أ�سايس هو تلوث 

لمون الس�ید الوز�ر ٔ�ن املغرب یتوفر �ىل الفرشة املائیة، �عتبار ٔ�نه كام تع
فرشة قریبة من  48فرشة معیقة و 32فرشة مائیة م�قسمة ٕاىل قسمني،  80

السطح، وهذه الفرشات املائیة ا�يل قریبة من السطح تتعرض �لتلوث، 
  .و�لتايل تمت اخلسارة �ىل مس�توى اس�تغالل ت� املیاه حصیا وكذ� ٕاجيابیا

د الوز�ر احملرتم عن ما يه التدابري �� ف�حن �سائلمك الس�ی
  .وإالجراءات اليت س���ذوهنا �لحفاظ �ىل هذه الرثوة من التلوث

  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .فعال ملف خطري و�م �دا
�ن امللف د�ل املاء وممكن جتي الفرصة الس�ید الوز�ر احملرتم ٔ�وال، اك

ٔ��ید �ادي یعرض �لیمك التو�ات اجلدیدة ف� یتعلق �ملاء، التقد�رات 
 100أ�ولیة تتقول يف الس�نوات املق�� جحم �س��ر �بري یعد ب�ٔكرث من 

فرشة مبا فهيا مرتبط �ملوضوع د�ل املاء، مبا فهيا حامیة الملیار د�ل ا�رمه 
  .�ىل املؤهالت املائیة) les gisements(احلفاظ �ىل 

الربامج مرتبطني �لسؤال د�لمك ا�يل اح�ا  د�ل 3طبعا نبغي نقول 
  .مسؤولني �لهيم يف اجلانب الب�يئ

الرب�مج أ�ول �لكمنا �لیه هو الرب�مج د�ل تطهري السائل، وهذا ٔ��د 
عندو ٔ�هداف كثرية، ؤ��د أ�هداف  أ�هداف الرئ�س�یة د�لو طبعا ٔ�ن

الرئ�س�یة هو تفادي لك ما من ش�ٔنه ٔ�ن یلوث �عدید من الود�ن د�لنا 
كتعاين نعطي املثال د�ل واد س�بو، الیوم امحلد � بدینا تنعاجلو هاذ اليش، 
وقریبا ميكن واد س�بو ٕان شاء هللا لن �كون ف�ه مقذوفات اليت اكنت تؤ�ر 

ربى اليت ٔ�طلقت مرة ٔ�خرى مبالیري د�ل ا�رامه يف �لیه مع املشاریع الك
  .واح�ا مار�ن.. مجیع

طبعا نبغي نضیف ٔ�نه اك�ن الرب�مج الوطين �لنفا�ت ا�يل هو �ر�مج 
ملیون د�ل ا�رمه د�ل �س��رات  �455بري �دا، �ري فهاذ الس�نة اك�ن 

من �ري امجلع ملیون د�ل �س��رات، �اصة  355والس�نة املق�� تقریبا 
املطارح د�ل النفا�ت "د�ل النفا�ت املزنلیة اك�ن ما یصطلح �لیه ب 

، هاذ اليش تنقولو ا�يل غتعطي ا�و�، ولكن راه ٔ��لب "�لطریقة اجلدیدة
املطارح غیقوم هبا القطاع اخلاص، مبعىن هذا فقط دمع من �ة ا�و�، ٔ�ما 

كن �كون عند� مطارح ممتزية القطاع اخلاص راه ��س�مثر املالیري �ش مي
  .یةئ العصارة ا�يل �متيش �لفرشة املا ونقصو من هذاك

مث اك�ن الرب�مج د�ل التلوث الصناعي، هذا ٔ�طلق هذا الرب�مج م�ال 
ملیون  240ملیار  1مرشوع ا�يل ٔ�طلق�ا وتعطات تقریبا وا�د  122ا�ٓن 

ناعي اك�ن �دة ٔ�نواع د�ل ا�رمه ٔ�ن �متني �لتلوث الصناعي، التلوث الص 
د�ل التلوث اك�ن التلوث الصناعي ا�يل هو د�ل املاء د�ل املقذوفات 
السائ� واك�ن حىت د�ل الهواء، اك�ن �ر�مج �ٓخر واك�ن ما �سمى ب 

  .يف املناطق الصناعیة، وهذا �ر�مج طموح" النفا�ت الصلبة"
ٔ�طلق�ا جوج  ، مث200ملیار و  1ف� یتعلق هباذ اليش اك�ن تقریبا 

م�اطق صناعیة د�ل ٔ��زا ٔ�هنا مشلكة �برية �دا يف ٔ�اكد�ر مث املنطقة 
ا�يل اكینة يف فاس ا�يل ٔ�طلق�ا ٔ�یضا هاذ  الصناعیة د�ل �ني شقاق

  .املرشوع
فاح�ا �ادیني �ش منش�یو مجلیع املناطق الصناعیة �ىل أ�قل هاذ 

ن، ٔ�ن اك�ن قانون يف هذا املقذوفات السائ� ٔ�ن تؤطر كام قلنا ٔ�وال �لقانو
ا�ال، مث تؤطر هباذ الربامج د�ل معاجلة هذه املقذوفات وهاذ النفا�ت 

  .السائ� اليت تؤ�ر �ىل الفرشة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
يف ٕاطار التعق�ب �ىل اجلواب د�ل الس�ید الوز�ر، تفضل الس�ید 

  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .وز�ر احملرتمشكرا الس�ید ال

حق�قة ٔ�نه فعال املوضوع مر�ب وموضوع م�شعب، و�لتايل كام س�بقت 
إالشارة یتعلق مبوضوع من أ�مهیة مباكن ومس�تق�ل البالد ومس�تق�ل 
إال�سانیة، وهو موضوع ٔ�صبح �شغل �ل مجیع املهمتني، سواء إال�كولوج�ني 

  .�ل د�ل املواطننئ�و �ريمه، كذ� مرتبط �لتمنیة ومرتبط كام قلنا �ملس�تق 
اح�ا الیوم طرح�ا هذا املوضوع �ش نثريو هذه إالشارة هذه �ش 
�كون فهيا وا�د �ه�م ٔ�كرث، ٔ�نه اخلوف لك اخلوف هو ضیاع ٔ�و نقصان 

  .ٔ�و تدمري ٔ�و تلوث هذه املادة احلیویة ا�يل يه املاء
 حىت �ىل مس�توى - وهذا هو القلق ا�يل اك�ن  - �� فاح�ا كنالحظو 

اس�تعامل املاء والندرة د�لتو يف القطاع الفال� نعطي �ري م�ال ٔ�� �ري يف 
هك�ار تقریبا �یزترع فهيا اجلزر، یعين  �4000رش�ید ا�يل كنعرف شویة 

لرت د�ل املاء، لك �یلو �زيو خترس  �260زيو ولك �یلو �زيو �س�هت� 
  .لرت د�ل املاء، �ٕالضافة لفال�ات ٔ�خرى ٕاخل �260لیه 

املوضوع د�ل التلوث هو وا�د املوضوع ا�يل ميكن لنا ٕاك�سان  هذا
التد�ل ال�رشي ٔ�ننا حندو م�ه، ما كنتلكمش �ىل التغريات املناخ�ة ا�يل 
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�یخصها ٕاجراءات، ما كنتلكمش �ىل ال�سمم د�ل الغاز ٕاخل، ولكن ٔ��لكم 
�ىل بعض املسائل ا�يل م�علقة، ح�ث كنبغیو �زلو يش مرشوع ا�يل م�علق 

لب��ة م�ال يف قضیة املطارح د�ل النفا�ت البد ٔ�نه �كون هذه املعاینة �
أ�نواع د�ل الفرشات، وج�هتا  2وهذه القضیة، وراه ٔ�رشت يف البدایة ل 

يف املقدمة لغرض ٔ�نين نؤكد �ىل ٔ�نه الفرشة جغراف�ا ٔ�و حىت �ىل املس�توى 
نطقة راه اكینة الهیدروغرايف د�ل املناطق ود�ل حىت ج�ولوج�ا د�ل امل 

  .العمیقة واكینة السطحیة، تیخص یت�اذ بعني �عتبار هاد املوضوع
مث كذ� القطاع الفال� ٔ�نه هذا ف�ه تضامن د�ل احلكومة البد يف 
اس�تعامل املبیدات واس�تعامل هاذ املواد ا�يل ك�س�تعمل �اص �كون املرا�اة 

قل يف القضیة د�ل د�ل هذا املوضوع، و�كون وا�د املراق�ة ٔ�و �ىل ا�ٔ 
  ..حىت �ل�س�بة - وهذا ٔ�سايس  - إالرشاد الفال�، مث كذ� 

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى لمك من الوقت

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة
ید الوز�ر ٔ�نه طبعا ف� یتعلق مبوضوع الفال�ة مرة ٔ�خرى جيي الس� 

الیوم اك�ن حتول ٕاىل �ق�صاد أ�خرض، ملا تنقولو اق�صاد ٔ�خرض فال�ة 
من بني أ�مور . صنا�ة مس�تدامة، طاقة مس�تدامة) durable(دامئا یعين 

هو �دم الت�ٔثري �ىل الب��ة و�ىل املناخ مث يف نفس الوقت �س�هتالك 
لتك�ولوج�ة ا�يل ا�ٓن يف الراشد �لامء، وهذا ٔ�عتقد ب�ٔنه من ٔ�مه التحوالت ا

  .ا�ال د�ل الفال�ة
ٔ�یضا يف جمال أ�مسدة، لك ما هو مرتبط �لفال�ة، تتعرفو ب�ٔن الصنا�ة 
اجلدیدة ا�ٓن ماش�یة يف هذا �جتاه، لكن نبغي ن�رشمك ٔ�ن املطارح اليت 
تلوث، �اصة املطارح الكربى اك�ن رشاكة �برية فهيا مالیري د�ل ا�رامه 

امحلد � �البا احللول قریبا س�یعلن عهنا ٕان شاء هللا �اصة ا�ار ا�يل ا�ٓن 
  .البیضاء

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

ا�ٓن السؤال الرابع موضو�ه، الوضعیة املرتدیة لش�بكة أ�سالك 
الكهر�ئیة ببعض مدن اململكة، اللكمة ٔ��د ٔ�عضاء فریق التجمع الوطين 

  .تفضللٔ�حرار، الس�ید الرئ�س 

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

  الس�یدة الوز�رة،
  ،الس�ید الوز�ر

یعاين الساكن يف العدید من املناطق القرویة مبختلف اجلهات ؤ�قالمي 
اململكة من الوضعیة املرتدیة لش�بكة أ�سالك الكهر�ئیة املهرتئة �س�ب 

راق�ة ا�امئة لٔ�معدة املهددة ٕاهامل الصیانة وغیاب املتابعة املس�مترة وامل
�لسقوط واليت سقطت، اليشء ا�ي �لف �ا� من ا�عر واخلوف �ى 

  .املواطنني وساكين هذه املناطق
  الس�ید الوز�ر،

ما يه التدابري وإالجراءات املت�ذة من طرف وزار�مك من ٔ��ل 
ن التد�ل املس�تع�ل ملعاجلة هذا املشلك، بغیة رفع الرضر وٕابعاد اخلطر ع

  ساكن هذه املناطق؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة عن السؤال

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

فعال اك�ن خطران، اخلطر أ�ول وهو ٔ�نه الكهربة ما توصلش لعند 
، 24/24ون ت�ٔمني الكهر�ء الناس، ٔ�نه حریصني يف البالد د�لنا �ش �ك

عند� وا�د العدد د�ل إالشاكالت راه اح�ا تنعاجلوها احملوالت ا�يل �یوقع 
فهيا مشلك، أ�سالك � ٕاما ك�رسق � ٕاما الر�ح، مث هذا املوضوع د�ل 
أ�معدة، مث اك�ن اخلطر �ىل سالمة املواطنني، فٕاذن أ�مر مرتبط �خلدمة 

  .ومرتبط ٔ�یضا �لسالمة
مت ب�ٔنه ما اك�ش معل يف السابق يف السؤال د�لمك، �لعكس، يف ٔ�رش

ٕاىل ا�ٓن،  2010معود ا�يل تغري من  133.000السابق تقریبا وصلنا ٕاىل 
ملیون د�ل ا�رمه، مبعىن أ�معدة  170تقریبا جحم �س��رات ما یقارب 

 س�نوات املق�� 3هاذ  2000يه جزء من �س��رات د�ل الصیانة، من 
ملیون د�ل ا�رمه موز�ة �ىل  113مقرر �س��رات تصل ٕاىل حوايل 

  .وا�د العدد د�ل أ�قالمي
اح�ا رهن إالشارة ٕاذا اكنت هناك، كنت قلهتا سابقا يف ا�لس احملرتم، 
یعين ٔ�نه ٕاىل اكن هناك ٔ�قالمي مل تصلها هذه الصیانة، اح�ا �اهز�ن، املك�ب 

م�ارش مع املواطنني وراه ٔ��لن عنه �دة الوطين، امحلد �، عندو خط 
مرات ویعلن عنه، خشصیا خط م�ارش مع املواطن ٔ�ن اك�ن نظام د�ل 

  .الشاك�ت، التد�ل �كون يف ح�نه ٔ�ن اكینة هناك جلنة د�ل املراق�ة
ولكن �ري ا�يل نبغي �شري لو، �الش اك�ن ٔ�معدة د�ل اخلشب؟ كثري 

ه يف وا�د العدد من املناطق بدینا من الناس تی�ساءلو ملاذا؟ حصیح ٔ�ن
تنغريو أ�معدة د�ل اخلشب ا�يل يه قدمية ب�ٔمعدة فوالذیة وا�يل يه 
ملكفة، ولكن بطبیعة احلال يه مطلوبة �ش نوصلو اخلدمة، ولكن الس�ب 
ملا ٔ�طلق الرب�مج د�ل �هربة العامل القروي اك�ن م�اطق فهيا تضار�س وعرة 
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�ات ومااك�ش �ٓنذاك الرب�مج د�ل الطرق، �اد ما ميك�ش ميش�یو لها الشاح 
ا�ٓن أ�مور، امحلد �، تتقدم، فك�ا مضطر�ن ٔ�ن ند�رو ٔ�معدة ا�يل يه 

  .خف�فة ما ثق�الش حبال الفوالذیة
فا�ٓن التو�ه هو ٔ�ن �س�تعمل ٔ�معدة عندها جودة �الیة �دا، �ش 

  .ميكن اخلدمة �كون مس�تدامة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لس�ید الرئ�ساللكمة لمك ا

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

اح�ا الس�ید الوز�ر ما قلناش ب�ٔن ما درتو والو، ولكن هاذ السؤال 
تطرح ٔ�كرث من ٔ�ربع مرات، لك س�نة تنطرحوه، وفعال الحظنا ٔ�ن هناك 

% 30تد�الت يف بعض امجلا�ات، ولكن �ري اكف�ة، تقریبا یاله �سوي 
من أ�رضار، ولكن املتجول بصفة �امة بدواو�ر امجلا�ات الرتابیة خصوصا 
ٕاقلمي تطوان، هذا مشلك �ارفني �ام، ولكن املناطق ا�يل تتعرف تضار�س 

  .صعبة يه املت�ٔ�رة ٔ�كرث هبذا املشلك
فس�یالحظ ٔ�ي ٔ��د، بدون شك، ٔ�ن أ�سالك الكهر�ئیة امللقاة �ىل 

نظرا الق�الع أ�معدة الكهر�ئیة وت�ٓلكها �شلك  أ�رض يف العدید من أ�ما�ن
ملفت �لنظر، �ىل ٕا�ر تعرضها �لهشاشة، اليشء ا�ي �س�ب يف سقوط 

  .العدید مهنا دون ٔ�ن یمت تعویضها ب�ٔمعدة ٔ�خرى
ؤ�مام هذا إالهامل و�زاید �ساقط أ�معدة وا�دة تلوى أ�خرى، ٔ�صبح 

ر�ئیة امللقاة ٔ�مام اخلطر یدامه الساكنة �س�ب خصوصا أ�سالك الكه
املنازل ويف احلقول الزراعیة وال�ساتني، وخصوصا يف الطرق املؤدیة ٕاىل 

ا��ن ال یعرفون  وصصعرض أ�طفال الصغار وا�واب �خلاملدارس اليت یت
خطورة الكهر�ء �ىل ح�اة إال�سان، كام خيلق صعوبة �برية ٔ�ثناء ممارسة 

ثناء معلیة احلرث واحلصاد، أ��شطة الفالح�ة �شلك طبیعي، و�اصة �ٔ 
أ�مر ا�ي جيعل الساكنة عرضة �لصعقات الكهر�ئیة ٔ�ثناء مزاو� أ��شطة 

  .الفالح�ة و�شعل النريان كذ� يف بعض أ�ح�ان
  الس�ید الوز�ر،

اح�ا تنطلبو تعطیو وا�د �ه�م ٔ�كرث عن طریق مجع املعطیات املهمة 
حىت  �60يل �ىل أ�قل وا�د د�ل ال�ساقطات ود�رو يش مزيانیة �كون ا

، كنا قلنا لمك الس�ید الوز�ر بعض امجلا�ات القرویة راه مس�تعدة ٔ�هنا 70%
تد�ر اتفاق�ات رشاكة وختصص مزيانیة ا�يل �ادي تد�لو يف �رممي هاذ 
أ�معدة، وكنت نعم ٔ�س�یدي بیدمك وافقمت �لهيا ٔ�ثناء ا�لجنة د�ل القانون 

  ...املايل �لس�نة الفارطة
  .شكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة
س�نوات سابقا تقریبا جحم  �10ش خنرب الس�ید املس�شار ٔ�نه يف 

س�نوات مت االتفاق �ىل ختصیص  3ملیون د�ل ا�رمه، يف  �170س��ر 
مبعىن زد� يف إالماكنیات املالیة، ٔ�ن مرة ٔ�خرى  ملیون د�ل ا�رمه، 113

مرتبطة �خلدمة واملواطن ٔ�صبح ٔ�كرث ٕاحلا�ا ف� یتعلق هبذه اخلدمة، ٕاذا 
  .اكنت هناك جام�ات مس�تعدة اح�ا �اهز�ن

مرة �نیة، كام قلت دامئا، ؤ�� ت��لقى شاك�ت، املك�ب الوطين والفرق 
س�توى اجلهوي، و�یحصیو اكع كتقوم بوا�د النوع من اجلو� �ىل امل 

اخلصاص املرتبط �ٔ�معدة أ�سالك، املرتبط �حملوالت، املرتبط ٕ�یصال 
اخلدمة ٕاىل املواطنني، فٕاذا اكن هناك ٕاماكنیة ند�رو رشااكت مع امجلا�ات ٔ�و 

�ملناس�بة هذا من امللفات ا�يل ميكن لنا �قشوها . مع اجلهات فاح�ا �اهز�ن
ا اكنت امجلا�ات مس�تعدة نظرا ٔ�ن رمبا الظروف هناك مع ا�الس اجلهویة ٕاذ

  .تتفرض �ش �كون تد�ل مس�تع�ل اح�ا �اهز�ن �ل�س�بة لهذا املوضوع
ا�يل �م ؤ�سايس ما ميك�ش �س�مثرو هذا احلجم الهائل د�ل أ�موال يف 
الكهربة بال م�وصلو اخلدمة، راه اس��رات خضمة �دا، عرشات املالیري 

س��رات يف جمال إالنتاج د�ل الكهربة، الصیانة و�دها تتا�ذ د�ل ا�رامه ا
امللیار ا�ٓن د�ل ا�رمه، فالبد نوفرو هذه اخلدمة و�لتايل اح�ا  13

  .مس�تعد�ن �ش نتعاونو مع امجلا�ات

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

السؤال اخلامس موضو�ه، خطر خملفات معارص زیوت الزیتون �ىل 
��ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل، اللكمة الب 
  .لمك

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

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید الوز�ر،

  أ�خوات وإالخوة،
  الس�ید الوز�ر،

ال خيفى �لیمك خملفات مطاحن ٔ�و معارص الزیتون وا�ٓ�ر د�لها �ىل 
یث رمغ الرصامة ورمغ احلرص د�ل السلطات إالقلميیة الب��ة، حب 

وبتوجهيا�مك الس�ید الوز�ر، فالزلنا نالحظ ٔ�ش�یاء ال �رشف املغرب من 
�ة، وكذ� تؤ�ر �ىل الب��ة وتؤ�ر �ىل الفرشة املائیة و�ىل إال�سان، مفا 

  يه �جهتادات اليت تبذلوهنا يف وزار�مك الس�ید الوز�ر؟ 
  .شكرا
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  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

طبعا هذا یوم ب�يئ �م�یاز، و�اصة ف� یتعلق حبامیة الفرشة املائیة، 
نبغي نذ�ر وهذه م�اس�بة ٔ�نه معارص الزیتون ختضع ��راسات البی��ة، مبعىن 

الب��ة ال ميكن ٔ�ن تعطى رخصة، لكن طبعا ٔ�نمت ٕاذا ما اكن�ش املوافقة 
تعلمون اكنت معارص ق�ل، معارص سابقة الت�ٔهیل د�لها، املوا�بة د�لها �ش 
ميكن حتول ٕاىل معارص حترتم الرشوط البی��ة ٔ�ن اك�ن القانون الب�يئ، اك�ن 

یضا القانون د�ل املاء، اك�ن القانون د�ل النفا�ت الصناعیة، اك�ن القانون �ٔ 
حىت د�ل النفا�ت الفالح�ة، �لتايل املعارص يه معنیة هبذا املوضوع 

وحنن صارمون يف هذا  -وهاد اليش �اصو یوصل  -وميكن لیا نقول لمك 
ا�ال، لكام اكنت شاكیة ٕاال ونتد�ل بطبیعة احلال �تفاق مع مجیع 

ن املتد�لني، بدینا خصصنا، بدا �ر�مج �اص هبذا املوضوع الیوم اك�
�ر�مج یتعلق �لنفا�ت د�ل الزیتون ٔ�هنا خطرية �دا ويف نفس الوقت 

  .ٔ�هنا مف�دة �لطاقة یعين اجلانبني
ٔ�یضا مرة كام ٔ�قول النفا�ت يه مشلك ولكن يف نفس الوقت يه 

د�ل االتفاق�ات ا�يل توقعو مع وا�د العدد د�ل  6فرصة، ٕاذن تدار �ر�مج 
ن ك�ش�تغلو �ىل اجلهة د�ل فاس، اك�ن هناك أ�قالمي يف هذا ا�ال، وا�ٓ 

مقرتح �ش �ش�تغلو مع �ة فاس �ش ميكن لنا ند�رو اتفاق�ة مع اجلهة، 
والیوم وصلنا ٕاىل ق�ا�ة ٔ�ن هذا ملف ميكن مع مجیع اجلهات ٔ�ننا نوا�بوه، 
النفا�ت د�ل الزیتون زائد نفا�ت ٔ�خرى ا�يل يه خطرية �ش ميكن لنا ٕان 

لها ٔ�كرب قدر من املال، واجلهات ٔ�یضا توضع النص�ب  شاء هللا خنصصو
  .د�لها ونعاجلو

والیوم اكینة �ك�ولوج�ا ا�يل ميكن لها تعاجل النفا�ت د�ل الزیتون 
بتك�ولوج�ا م�قدمة وا�يل ميكن توقع معلیة د�ل التحویل مبعىن ٔ�هنا تعاجلها 

ذه النفا�ت وحتویلها ونتفاداو الت�ٔثري �ىل الفرشة املائیة ولكن معلیة تدو�ر ه
ٕاىل يشء �ٓخر، هناك من یت�دث عن ٔ�مسدة وهناك من یت�دث عن حامیة 
هبا ميكن حنمیو الفرشة املائیة، وهناك من یت�دث عن اس�تعاملها يف ا�االت 
الطاق�ة، اح�ا �اهز�ن �ش نتعاونو مع اجلهات يف هذا ا�ال و�ادي نبداو 

  .بفاس

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ید الرئ�س �لتعق�باللكمة �لس� 

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يف احلق�قة لقد ٔ�ثلج صدري ما مسعته من العنایة ا�يل كتبذلوها 

�لتخف�ف من �ٓ�ر هذا التلوث، هذاك املادة د�ل املر�ان حبیث ٔ�ننا كمنرو 
ا�د امجلالیة رائعة يف البوادي ا�يل عند�، البوادي املغربیة امحلد � فهيا و 

فك�خرسها ذیك النظرة، كتلقى الواد مايش وهو ٔ�محر، �ش؟ �ملر�ان 
وكتلقى بعض املعارص مطلوقة �ىل العنان نتاعها وفصل الصیف راه ما 
�ميك�ش لیك �زور هاذ املناطق، فصل الصیف وا�د اخلطر �بري ال من 

هاذ املر�ان، ٔ�نه ح�ث الناموس وال من ح�ث الراحئة الكرهية ا�يل كتجیهبا 
�یبقى مرسب و�الس وهاذ الناس ا�يل ك�س�مثرو يف املعارص ما تیلكفوش 
راسهم تیطحنو الزیتون د�هلم و�ميش�یو، وت��قى ذیك الب�ريات امحلراء ٔ�ن 
يه تؤ�ر �ىل الب��ة وكت�ٔ�ر �ىل إال�سان وأ�مراض كثرية وكثرية �دا ا�يل 

  .ل املر�انميكن ت�رسب لٕال�سان من هاذ الرتامك د�
ف�ٔ� سعید �دا ٔ�ن غتبداو من مدینة ٔ�و جبهة فاس، ؤ�� �ا�ش يف 
م�طقة د�ل �ني معطوف، وا�د الاكرثة بی��ة �ایبة حبیث ٔ�هنا �یتغلقو 
املعارص و�یت�لو فا�لیل، ك�شكرو �جهتاد ا�يل �ید�روه الس�ید �امل 

هاذ الالمعقول والال إالقلمي، راه قامي بوا�د ا�هود �بري و�بري �دا حملاربة 
  .قانون ف� خيص هاذ املعارص

فك�متىن تد�رو ید املسا�دة، اح�ا مايش تنحرمو الناس من �س��ر، 

  .بل �اصنا �ري شویة د�ل العنایة والرفق �لب��ة
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :��ةالس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والب 
  .الس�ید املس�شار احملرتم، شكرا

اك�ن حتول حنو  -نعاود نذ�ر به  -كام تعلمون ٔ�ن يف التو�ه الفال� 
ٔ�سالیب �دیدة و�ك�ولوج�ا �دیدة ومسارات �دیدة وا�يل الهدف مهنا هو 
التقلیل من اللكفة بطبیعة احلال، والتقلیل من الت�ٔثري �ىل الب��ة، هذا طبعا 

ام د�ل احلكومة، ٔ�ن �ل�س�بة لینا الفال�ة يشء �م يف ٕاطار الرب�مج الع
  .ؤ�سايس

لكن يف نفس الوقت ٔ�نه الیوم كنحتاجو ٕاىل موا�بة إالنتاج الفال� 
من % 40و�اصة يف بعده الب�يئ، �� هاذ الرب�مج هذا كمنولو ب

الت�ٔهیل الب�يئ �لمقاوالت يف هذا ا�ال، سواء اكنت صناعیة ٔ�و اكنت م�ل 
د�ل الربامج مهنا �و�ت هذا  6ارص د�ل الزیتون، �لكمت �ىل هاذ املع

ملیون د�ل ا�رمه والیوم ا�ٓن در� �ر�مج  �18ر�مج ا�يل واصل كغالف 
  .م�خصص يف النفا�ت د�ل الزیتون 2020-2024

كام قلنا ال بد ند�لو معنا اجلهات، ف�ٔ� بغیت الیوم نقول اك�ن ما �سمى 
، الفال�ة مع الصنا�ة مع الطاقة مع الب��ة مع "احلكوم�ة التقائیة الربامج"ب 

املاء، هاذ �لتقائیة يه عنوان د�ل احلاكمة د�ل تدبري الش�ٔن العام وهاذ 
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ش�یو ف�ه ٔ�ن بغینا نتجو ٔ�كرث و�س�هتلكو ٔ�فضل وحنافظو �ىل الب��ة اليش غمن 
لقوانني د�لنا، وكام قلت لمك القوانني ا�ٓن صارمة وغیجي التعدیل د�ل ا

  .ا�يل فهيا وا�د الرصامة ٕاضاف�ة مع وا�د التعدیل
ٕاىل مسحيت يل، هناك ٔ��شطة ا�يل حتتاج ٕاىل رصامة بی��ة ٔ�كرث هناك 
ٔ��شطة حتتاج ٕاىل نوع من التخف�ف �ش ميكن لینا �شجعو �س��ر ويف 

  .نفس الوقت حنافظو �ىل الب��ة د�لنا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ىل مسامهتمك معنا يف هاته اجللسةشكرا الس�ید الوز�ر �

  .د�ل أ�س�ئ� 4ون��قل ٕاىل �ٓخر قطاع ا�يل ف�ه 
السؤال أ�ول مو�ه لقطاع املغاربة املقميني �خلارج، وموضو�ه 
�س��ر يف الوطن أ�م، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .ا�س�توري، الس�یدة الرئ�سة تفضيل

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة الوز�رة، 

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

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
يف بدایة أ�مر ٔ�هنئك �مسي و�مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 

یة الرشیفة وحتم� �ج�عي مب�لس املس�شار�ن �ىل حظوتك �لثقة املولو 
ٔ�مانة تدبري الش�ٔن العام يف قطاع ح�وي هام، �سامه مسامهة فعا� يف 
مس�تق�ل بالد�، نظرا ملا �ل�الیة املغربیة �خلارج من ٔ�دوار �برية ل�س فقط 
يف التعریف �ملغرب وٕ�ماكنیاته، بل ٔ�یضا يف �لب اخلربات والكفاءات 

  .ود �لنفع طبعا �ىل بالد�وحىت أ�موال و�س��رات، وهذا ما یع
  الس�یدة الوز�رة،

كام ٔ�سلفت ا��ر فٕان موضوع اجلالیة املغربیة �خلارج ال ميكن معاجلهتا 
مبقاربة �س�یك�ة �متركز �ىل اس�تق�اهلم املومسي، بل جيب معاجلته وفق 
مقاربة مشولیة �س�هتدف ٔ�حوال وواقع هذه الف�ة من املواطنني يف ب�ان 

ب ٔ�ن تتعدى هذه ٕاىل ٕاجراءات وس�یاسات هتدف ٕاىل إالقامة، بل جي
حتویل هذه القوة ال�رشیة ٕاىل قوة جلذب �س��ر واملسامهة الفعا� يف 

  .ت�ش�یط �ق�صاد الوطين وٕانعاش الشغل
كام جيب ٔ�ن هنمت الس�یدة الوز�رة مبسامهة مغاربة العامل يف �منیة املغرب، 

ت بربامج وم�ادرات �روم حتفزي من �الل تعبئة الكفاءات ودمع �س��را
  .و�شجیع مغاربة العامل �ىل �س��ر يف املغرب

فل�د السا�ة �س�ت�ٔ�ر قطاع العقار والسكن �ىل معظم �س��رات يف 
هذه الف�ة من املغاربة �لوطن أ�م، طموح�ا ٔ�كرب من ذ�، لهؤالء 

نطمح املواطنني كفاءات و�ربات �برية يف م�اد�ن اق�صادیة م�نو�ة، 
  .لالس�تفادة مهنا يف ٕانعاش �ق�صاد الوطين

من ٔ��ل ذ�، �سائ� الس�یدة الوز�رة ونطلب م�مك تنو�ر الرٔ�ي العام 
عن الس�یاسة احلكوم�ة والربامج املسطرة ل�شجیع وحتفزي هذه الف�ة من 

  مغاربة العامل لالس��ر يف الوطن أ�م؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .بك ؤ�عطیك اللكمة لٕال�ابة �ىل السؤال الس�یدة الوز�رة ٔ�رحب

الس�یدة �زهة الوايف الوز�رة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون 
  :إالفریقي واملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ا�ي حق�قة شكرا �لس�یدة املس�شارة احملرتمة �ىل طر�ا لهذا السؤال، 

یعترب ٔ�یضا فرصة لنا وٕان شاء هللا جنیو �لجنة من ٔ��ل �سط الك�ري من 
  .إالجراءات

كام قلمت الس�یدة املس�شارة احملرتمة، الیوم املغاربة القاطنني �خلارج 
یعتربون زخام من الكفاءات ومن اخلربة، وهذا ما ٔ�كدته حق�قة ٔ��دث 

والتمنیة، حبیث ٔ�ن مغاربة دراسة قامت هبا م�ظمة التعاون �ق�صادي 
العامل، اخلربة املغربیة �لعامل الیوم تتصدر اخلربة �لعامل يف م�ظمة التعاون 
�ق�صادي وا�ويل، وكنعرفو هاذ املنظمة ا�ول ا�يل فهيا يه كذ� ا�يل 

ٔ�یضا ) bac+5(عندمه مس�توى �ايل % 17فهيا ٔ�كرب �س�بة من املغاربة، 
يل، حبیث ٔ�ن الس�نوات أ��رية ومن مضن كتعترب ٔ�ول �الیة مبس�توى �ا

التحوالت السوس�یو ثقاف�ة ؤ�یضا العلمیة هو تنخیب هذه اجلالیة وظهور 
املس�تو�ت الس�یاس�یة، املس�تو�ت : النخب �ىل لك مس�تو�ت

�ق�صادیة، �ج�عیة، احلقوق�ة، إال�الم�ة، و�لتايل ف�حن �لفعل 
� حفظه هللا لهذه الف�ة من مغاربة وبفضل ٔ�یضا العنایة السام�ة جلال� امل

العامل، نعمل �ىل رؤیة ومقاربة م�دجمة من ٔ��ل تعبئة قویة وفق العرض 
املغريب �لتمنیة، �ىل اعتبار امحلد � ٔ�ن بالد� ف�حت مجمو�ة د�ل أ�وراش 

  .�ىل املس�توى الوطين و�ىل املس�توى ا�ايل الرتايب
غنبدوها ٔ�یضا بتجوید الرصید ا�يل  ا�ٓلیات والربامج غنبداوها �لرمقنة،

اك�ن، وغنبداو ٔ�یضا وهذا �ادي ٕان شاء هللا یعطینا إالطار ا�ي ٔ�صال 
�دث فهيا �شك�ل الهندسة احلكوم�ة وا�يل یعترب ٕاسرتاجتیة �ل�س�بة 
�لمملكة املغربیة، ا�يل هو تدبري ملف مغاربة العامل يف ٕاطار وزارة اخلارج�ة، 

�لتقائیة، الك�ري من امل�ٔسسة، الك�ري من  حبیث ٔ�ن س�مت الك�ري من
احلاكمة من ٔ��ل الك�ري من املنتوج ا�ي یعرض �ربط الص� وتعز�ز ص� 

  .�س��ر د�ل مغاربة العامل �ٔ�وراش التمنویة �ملغرب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة � الس�یدة الرئ�سة، تفضيل
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  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .الرئ�س شكرا الس�ید

شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل هذه التوضی�ات املهمة، وا�يل الیوم مغاربة 
العامل ی��ظروهنا يف هذه احلكومة اجلدیدة، واليت ال �شك ب�ٔنك �ىل رٔ�س 
هذه الوزارة ٕان شاء هللا ٔ�ن �كون قفزة نوعیة و�سائیة كذ�، ؤ�� م�فائ� 

  .هبذه الوزارة
مقاربة النوع يف هذا ا�ال، ٔ�ن كذ� �شجیع �س��رات، ملا ال 

ٔ��لبیة املس�مثر�ن بغینا الیوم �شوفو مس�مثرات �سائیة دا�ل هاذ اجلالیة 
  .هاذي

كام نؤكد كذ�، نود فقط الس�یدة الوز�رة ٔ�ن حنیطمك ببعض العواقب 
ا�يل �یتلقاها املواطنني ويه م�ال املساطر إالداریة، نطلب الیوم ت�س�یط 

وحتی�هنا مع املدة د�ل إالقامة د�ل املغاربة، ٔ�ن  بعض املساطر إالداریة
تتكون عندمه وا�د املدة قصرية ولكن م�ال احلصول �ىل القروض وال 
�غي رشاء عقار، �یلقى هذه إالشاكلیات، كنمتناو � يف هذه الوزارة ٔ�نك 

  .تلقاي احللول لهذه أ�مور ال�س�یطة ٕان شاء هللا
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة تفضيل

الس�یدة الوز�رة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون إالفریقي 
  :واملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج

  الس�یدة املس�شارة احملرتمة، 
اح�ا تن�دمو �ىل مرشوع م�دمج يف املوا�بة ودمع ٕاس��رات مغاربة 

 ق�لیة وبعدیة، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن �س�مثر ب�ٔقىص �د ما ميكن ا�ال الرمقي العامل
�ىل ٔ�ساس ٔ�ن العامل ٔ�صبح �ا�را �ل�دود، و�لتايل �ادي �كون موا�بة يف 
دمع �س��رات د�ل هذه الف�ة من املغاربة مبقاربة �دیدة، ك�ش�تغلو �ىل 

  .عرض ٔ�ن �كون عند� بنك �لمشاریع
امحلد � عندها صندوق لالس��رات اخلاص كام تتعرفو ٔ�ن بالد� 

�ملغاربة املقميني �خلارج، حنن يف وا�د ا�لحظة د�ل تق�مي هذا املنتوج 
والتجوید د�لو حومكته من ٔ��ل ٔ�ن جيذب لنا هذه الف�ة هبذا الزمخ ا�يل 
ذ�رت، هبذا أ�رقام واملؤرشات اليت ذ�رت، ؤ�یضا �لزمخ واجلاذبیة د�ل 

ظر �مو�ة د�ل إالطارات املوجودة، �اصة �ىل املس�توى بالد� �لن
  .الوطين والرتايب ا�يل اح�ا �ادیني امحلد � يف حومكة وم�ٔسسة الال�رمكز

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الثاين وموضو�ه التدابري املعمتدة ملوا�بة و�شجیع اس��رات 
�ن من فریق أ�صا� تفضل اجلالیة املغربة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار 

  .الس�ید

  :املس�شار الس�ید امحمد امحیدي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�یدة الوز�رة،
يف البدایة هننئك �ىل الثقة املولویة �ىل رٔ�س هذه الوزارة، و�متىن � 

  .التوف�ق �لك رصا�ة
�س��رات وخصوصا �ل�س�بة ملغاربة العامل ما  ف� خيص املوضوع د�ل

� من ٔ�مهیة �لك رصا�ة يف التمنیة وتطو�ر �ق�صاد الوطين، ولهذا �سائلمك 
سؤولیة هل هناك ٕاسرتاتیجیة �ىل رٔ�س هذه الوزارة وامل : الس�یدة الوز�رة

ینا املسائل �كون ملموسة �مع هذه الف�ة د�ل غ ا�يل حتملتوها �دیدة؟ وب 
ربة �رب العامل، ليك �كون هلم وا�د النوع د�ل الرجوع �لوطن د�هلم املغا

أ�م، واش هناك ٕاسرتاتیجیة �دیدة؟ ٔ�ن يف السابق مسعنا الك�ري من 
الرتافع من الوز�ر السابق، ولكن �رید بصف�ك حىت ٔ�نت من الناس د�ل 
 اجلالیة املقمية �خلارج، بغینا �كون عندك وا�د النوع د�ل إالملام

  .وإالحساس هبذه الف�ة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة

الس�یدة الوز�رة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون إالفریقي 
  :واملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج

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

ٔ�وال، حنن مرتبطون حكوم�ا �لرب�مج احلكويم ا�ي اعمتد وصودق يف 
  .هذه الق�ة الربملانیة

ف� یتعلق �الس��ر لف�ة مغاربة العامل �لوطن أ�م، حنن الیوم ك�ش�تغلو 
�ىل وا�د املعاد� ا�يل ت�سجم مع �خ�یار ا�يل دارتو بالد� يف مض تدبري 

طة وزارة اخلارج�ة، ؤ�عتقد ٔ�ن هذا جواب يف قطاع مغاربة العامل حتت �ف
ٔ�مه موضوع ؤ�مه ملف ا�يل هو �س��ر، و�لتايل الیوم �س��ر ملغاربة 
العامل �ادي �كون ف�ه ٔ�كرث، ٔ�ن ٔ�صال هو قطاع ٔ�فقي، و�لتايل 
�س��رات س�هتم لك أ�وراش والقطا�ات ذات الص� �ٔ�ولو�ت د�ل 

  .اململكة املغربیة
لتايل �ادي �كون اجلواب �رب امل�ٔسسة الیوم لنا �ٓلیات، لنا هذه و�

ا�ٓلیة د�ل دمع �س��رات بصندوق �س��رات اخلاص �ملغاربة املقميني 
�خلارج، كام قلت حنن يف وا�د الفرتة تق�ميیة مع التو�ه د�ل بالد� 
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ا �ىل تنامغ والتوجهيات امللك�ة السام�ة يف ٔ�ن �كون املنظومة البنك�ة ٔ�یض
و�ىل التقائیة هبذا الزمخ يف اخلربة، الزمخ يف �س��ر، الزمخ ٔ�یضا يف 

  .ر�ال و�ساء أ�عامل من مغاربة العامل
مث س��و�ه لتجوید املنظومة الرمقیة، �یف ميكن ٔ�ن تصل املعلومة 
�شلك ٔ�رسع ؤ�ف�د ؤ�جنع �لمغاربة من ٔ��ل ٔ�یضا توس�یع وتعز�ز اجلاذبیة يف 

لوا�دة يف بالد�، وا�يل يه كثرية ٔ�مهها اكینة الطاقة، ا�االت أ�وراش ا
، الف�دقة، التعلمي، الصنا�ة والص�ة ولك اخلدمات الرتابیة ا�يل مف�و�ة

  .ا�يل تنعرفوها مجیعا واكنت فهيا جتارب) la chaine de valeur(املتعلقة 
افة ٕاىل �ىل ٔ�یة �ال حنن يف ٕاطار �س�مترار والتجوید والن�ا�ة، �ٕالض

ٔ�ن هناك وا�د الرب�مج ا�يل، ٕان شاء هللا، اح�ا غمن�ٔسسوه، حبیث ٔ�ن 
اخلاصة �لمغاربة القاطنني  �13كون �لتقائیة والن�ا�ة ا�يل هو اجلهة 

بني ) plateforme(�خلارج، �یف ميكن ٔ�ن �كون عند� وا�د املنصة 
حتاد العام مس�مثر�ن، يف ٕاطار �و  املس�مثر�ن من �ساء ور�ال من اخلارج

ملقاوالت املغرب، وامحلد �، هناك وا�د إالرادة مشرتكة �لملكة املغربیة 
العامل تعزز التعاون  غاربةملها، ميكن ٔ�یضا ٔ�ن اس��رات ؤ�یضا �لرشاكء د�

  .الثنايئ يف إالشعاع �ق�صادي �لمملكة واملتعدد أ�طراف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لس�ید املس�شاراللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب ا

  :املس�شار الس�ید امحمد امحیدي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

فعال الس�یدة الوز�رة، هناك ر�ایة سام�ة د�ل صاحب اجلال� لهاذ 
وهو وا�د .. الف�ة مغاربة العامل، ولكن ٔ�� ما عرف�ش واش لسوء حظي 

�ح��ا�ات د� د�ل اجلالیة تطورت �ري مؤخرا، ٔ�ن اكنو تیقومو 
ت من السفارات، وزارة اخلارج�ة، وزارة ا�ا�لیة، ولكن الحظنا �لشاك�

�ملعرض ا�يل دار يف ٕایطالیا ب�ٔن هناك وقفات اح��اج�ة، معناه �ن �یف 
نتلكم عن ال�شجیع لهاذ الناس لالس��ر، ولكن مه �ضومني يف احلقوق 

  د�هلم؟ 
فهيا مشالك، هناك وا�د العدد �بري من اجلالیة املمتلاكت د�هلم عندمه 

هناك تضارب يف إالدارة، التد�ل د�ل إالدارة ف� بعضها البعض، �لك 
رصا�ة هناك وا�د العدد �بري من املشالك ا�يل تیع�شوها، هناك �راجع يف 

  .التحویالت
د�، لٔ�سف، ٔ�ن الس�ید الوز�ر السابق كنا �هنرضو معه، لك وا�د 

�ٔن �ادي �شخصو أ�مور، تیلغي بلغاه، ما جتلسويش �لعقل و�لضمري ب
ملیون درمه ا�يل د�ل  50.027، 2018هناك �راجع يف التحویالت، 

ويش �ا�ة، معناه  �49.800راجعت  2019التحویالت د�ل اجلالیة، يف 
ب�ٔن هناك �راجع جيب ٔ�ن نقر، هناك �راجع حىت ٔ�ن يف العطل د� د�ل 

و، ما �شوفويش ذاك اجلالیة، ا�يل �هنرضو �لهيا، راه ما بقاوش �زاف تیجی

العدد ا�يل تیجي، خصوصا ذیك الصنف أ�ول والثاين د�ل املغاربة، راه 
  .د� هاذ الش�باب ما بقاش ب�ٔن معندمه �القة، نظرا ب�ٔن التعامل إالداري

هناك مشلك �لك رصا�ة نع�شه ا�ٓن، الس�یدة الوز�رة، ٔ�ن وا�د 
ال تعطي ٔ�مهیة �لمواطن احلا�ة، لٔ�سف، راه احلكومات السابقة وال احلالیة 

املغريب، هناك وا�د املغريب د�، غنعطي لیك السمیة د�لو من مدینة 
فاس، اكن �ائدا من السعودیة، والس�ید مرض �لقلب واضطرت الطا�رة 
ب�ٔن �ادي توقف يف القاهرة، ود� راه يف املص�ة والس�یدة د�لو ما �الت 

الق�صلیة ٕاىل �د ا�ٓن مل حتل  من طلبت، والسفارة ا�يل �متثل ب�ٔن هاذ الف�ة
  ..املشلك، نعطیك السمیة د�لو والبطاقة الوطنیة د�لو ولكيش عندي

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

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة ف� تبقى � من وقت

الس�یدة الوز�رة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون إالفریقي 
  :ملقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارجواملغاربة ا

ٔ�وال نبقى يف املوضوع د�لنا، وهاذ الس�ید ٔ�� م�بعة احلا� د�لو 
والسفارات والق�صلیات تقوم بعملها يف ٕاطار املتاح، وامحلد �، لنا رشف 

..  
ٔ�� بغیت �ري ن�ٔكد � ٔ�وال هناك إالشاكالت وإالخفاقات، ؤ�� م�فقة 

خص �كون عند� اجلرٔ�ة ٔ�ننا �ش�تغلو �لهيا �شلك �ني ونعطیو معك، 
جواب �ين، هناك حتول �لفعل من اجلیل أ�ول ا�يل اكن ت�س�مثر يف 
العقار وا�يل اكن تید�ر التحویالت ٕاىل اجلیل الثاين والثالث والرابع، وجب 
ٔ�ن نصل ٕالیه، وهذا ما �ش�تغل �لیه يف م�ٔسسة العرض، و�لتايل يف 

  .�س��ر �اذبیة
مث العنرص الثالث أ�مه هو ٔ�ن �ش�تغل دا�ل اجلسم الق�صيل 
والسفاريت لوزارة اخلارج�ة، وجنیو، ٕان شاء هللا، �لجنة ونذا�رو من ا�ل 

  .ٔ�ن نتقامس ما �ش�تغل �لیه

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ن��قل �لسؤال الثالث وموضو�ه جهرة الكفاءات املغربیة حنو اخلارج، 
  .�د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، ٔ�تفضلاللكمة �ٔ 

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

  الس�یدة الوز�رة،
  املس�شار�ن احملرتمني،

الس�یدة الوز�رة احملرتمة، تعاين مجمو�ة من القطا�ات احلیویة مبختلف 
رشیة �س�ب تنايم ظاهرة �راب اململكة �زیفا �بريا يف املوارد والكفاءات ال� 
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جهرة أ�دمغة حنو اخلارج، خصوصا يف صفوف أ�طباء وأ�طر العلیا 
واملهندسني يف ش�ىت ا�االت التك�ولوج�ة والعلمیة، وهو ما �ت ینعكس 

  .سلبا �ىل �ق�صاد الوطين
الس�یدة الوز�رة احملرتمة ما يه إالجراءات والتدابري املت�ذة من طرف 

  لتد�ل الفوري لوقف �زیف جهرة الكفاءات املغربیة؟وزار�مك من ٔ��ل ا
  .شكرا

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

الس�یدة الوز�رة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون إالفریقي 
  :واملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج

  .لرئ�سشكرا الس�ید ا
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرح هذا السؤال حق�قة أ�فقي 
وا�ي ميكن ٔ�یضا ٔ�ن ختصص � سؤ� حمور� يف الس�یاسة العامة اليت 

  .جيیب عهنا رئ�س احلكومة
ٔ�عتقد ٔ�ننا لكنا نتقامس ٔ�ن الیوم العامل معومل ٔ�كرث مما اكن معوملا، ويف 

ٔ�صال م�سار�ة ويه ٔ�صال ال ميكن صلب الهجرة فالربادیغم الهجرة يه 
التحمك يف حر�یة تنقل أ�ش�اص وال البضائع، و�لتايل الت�دي ا�يل یطرح 
وا�يل ی��افس ف�ه لك ا�ول ا�يل تیعرفو هاذ إالشاكل د�ل جهرة أ�دمغة 
هو �یف�ة تعبئة كفاءات عندما هتاجر �ل�ارج يف أ�وراش التمنویة �لب�؟ 

  د ٔ�كرث من ٔ�ن ال هتاجر؟ؤ�یضا �یف ميكن ٔ�ن تصم
و�لتايل الیوم املغرب �یف ما تتعرفو ٔ�ن عندو �ىل مس�توى إالرادة 
امللك�ة السام�ة املتجسدة يف مجمو�ة د�ل الرسائل ود�ل مجمو�ة من 
اخلطا�ت، ا�يل نبعت ٔ�یضا من وا�د الوعي �رخيي وهناك م�ظور م�دمج 

ق ف� یتعلق مبنظومة م�دجمة فهاذ إالطار ا�يل رشح�و ٔ�یضا يف السؤال الساب
فهيا �لتقائیة وامل�ٔسسة لتعبئة كفاءات العامل يف لك ٔ�طیافها و�لك تنوعها، 
و�اصة ٔ�ن املؤرشات وا�راسات عند� وك�ش�تغلو �ىل جواب مؤسيس 

  .كريصد وك�ش�تغلو �ىل ٔ�صال جتوید يف ٕاطار �س�متراریة وحاكمهتا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ملس�شاراللكمة لمك الس�ید ا

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

ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك ا�ي تؤكدون ف�ه �ىل تواصل هذه الهجرة رمغ 
إالجراءات والتدابري املت�ذة اليت تقوم هبا احلكومة حملارصة هذه الظاهرة 

  .اليت ن�ٔسف لها
مل حتد من هذه �رامج الوزارة �ىل ٔ�مهیهتا واليت تب�هتا احلكومات املتعاق�ة 

الظاهرة، بل ٔ�كرث من ذ� تفامقت ٔ�مام إالحلاح العاملي �ىل طلب 

الكفاءات يف الوقت ا�ي تبقى ف�ه بالد� حمتا�ة ٕاىل هاته أ�طر 
  .والكفاءات لتعز�ز قدراهتا ال�رشیة والت�ٔطريیة

الس�یدة الوز�رة احملرتمة، ٕاهنا مفارقة جيب القضاء �لهيا �رب ت�ين 
الیة من �ة احلكومة، حتفز الكفاءات املغربیة وحتهثا �ىل إالجراءات الت

  .البقاء دا�ل ٔ�رض الوطن ٔ�ن الب� يف �ا�ة ماسة خلدمهتا
من �ة ٔ�خرى �لینا كربملان ؤ�حزاب ومجعیات ا�متع املدين اليت 
�ش�تغل جبانب مغاربة العامل يف ٕاطار ا�بلوماس�یة املوازیة السرت�اع هاته 

حناول الق�ام به دا�ل حزب التجمع الوطين لٔ�حرار الكفاءات وهذا ما 
ا�ي یتواصل مع ٔ�بناء اجلالیة �لق�ام بدوره، ٔ�ننا نعترب ذ� من مصمي معلنا 

  .الس�یايس الت�ٔطريي دا�ل ٔ�رض الوطن و�ار�ه
الب� الیوم الس�یدة الوز�رة حمتا�ة ٕاىل اكفة ٔ�بنائه وبناته يف ا�ا�ل 

و�مثني املك�س�بات �رب اع�د الت�ارب  واخلارج من ٔ��ل تعز�ز الن�ا�ات
الرائدة يف العامل، وا�ٔ�ید ٔ�ن مغاربة العامل يف ا�ول املتقدمة جندها يف صلب 

ٕانه مس�تق�ل بالد� �ا من واج�نا ٕارشاك هذه الكفاءات يف صلب .. هاته 
ٕا�داد ا�منوذج التمنوي اجلدید املرتقب وٕاعطاهئم فرص املسامهة ف�ه، 

الاكم� والفرص اجلیدة ليك �س�تف�د بالد� من �رباهتم  وٕاعطاهئم الثقة
  .وجتارهبم، وشكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

الس�یدة الوز�رة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون إالفریقي 
  :ارجواملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خل

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
كام قلنا ق�ل قلیل ٔ�ن جهرة أ�دمغة �ل�ارج مسؤولیته مسؤولیة جامعیة، 
ؤ�عتقد ٔ�ن الصامد�ن كرث، ا��ن امحلد � هلم الفضل يف الت�ٔلق ويف الر�دة 
املغربیة اليت تنعم هبا اململكة، ٕاذا اكنت اململكة تقدمت يف �رت�ب م�اخ 

یضا اخلربة املغربیة، بفضل الكفاءات املغربیة ��ا�ل أ�عامل بفضل �ٔ 
  .و�خلارج، و�لتايل نتلكمو ٔ�یضا �ىل الو�ه امليضء

عودة ٕاىل السؤال ف� یتعلق بتعبئة الكفاءات املغربیة �خلارج، يف 
�القهتا هبجرة أ�دمغة ا�ي رصحمتوه وهو سؤال ٔ�فقي، الیوم احلكومة 

ق فهيا �لتقائیة، �ادي منش�یو ٕان شاء هللا عندها تصور ورؤیة م�دجمة حتق
ٕاىل ٔ�ن الیوم املغرب البد ٔ�ن �كون عنده بنك معطیات د�ل مجیع 
الكفاءات د�لو �خلارج، ؤ�ن �كون بنك معطیات للك دو� مرمقن، هذا 

  .املس�توى أ�ول
املس�توى الثاين هو ٔ�ننا �ادي منش�یو ٔ�یضا ٔ�ن �ش�تغلو �ىل ص� الوصل 

ٔ�ن امحلد � اك�ن وا�د الرصید �بري من ا�لقاءات، وا�د �شلك مؤسسايت 
الرصید �بري ٔ�یضا من املنتد�ت ا�يل دارت، من ال�ش��ك، عند� �لتايل �ا 
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  ..الوقت ا�يل نعطیو

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

�ٓخر سؤال يف هذه اجللسة �لفریق �س�تقاليل ویتعلق هبجرة الش�باب 
  .لاليس حسن تفض

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  زماليئ أ�عزاء، 

كفاءة مغربیة ٕاىل اخلارج واليت  800الس�یدة الوز�رة، هتاجر ٔ�زید من 
تعد من أ�طر �الیة املهارة واليت یمت �كو�هنا �لقطا�ني العام واخلاص، 

وطن، �ا �سائلمك هل وقفت وحيتاج ٕا�هيا سوق الشغل، وحيتاج ٕا�هيا ال
احلكومة �ىل أ�س�باب احلق�ق�ة لهذه الهجرة؟ وما يه ٕاسرتاتیجیة احلكومة 

  �ل�د مهنا؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الوز�رة ةاللكمة �لس�ید

الس�یدة الوز�رة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون إالفریقي 
  :ملغاربة املقميني �خلارجواملغاربة املقميني �خلارج امللكفة �

  شكرا الرئ�س،
شكرا لمك الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرح هذا السؤال أ�فقي وا�ي 
جوابه حق�قة الیوم مرتمج مبؤرشات معلیة، الیوم املغرب هو النقطة املضیئة 
�ىل املس�توى إالقلميي املغاريب املتوسطي و�لتايل مزیدا من إالصالح، 

مزیدا من احلاكمة، من املؤسساتیة، من �لتقائیة، من  مزیدا من التمنیة،
الن�ا�ة، هو رسا� الثقة �لمغاربة و�لكفاءات من ٔ��ل ٔ�ن �سامه مجیعا يف 

  .هذا الوطن ا�ي رمس هندس�ته �ال� امل� محمد السادس
و�لتايل هذه مسؤولیة جامعیة وامحلد � احلكومة لها �ر�مج شاركتو 

یناقش يف املؤسسة، هذا �ىل  2020ون مزيانیة ف�ه والیوم مرشوع قان
  .املس�توى إالطار العام واملقاربة

املس�توى الثاين هو ٔ�ن كام قلت يف س�یاق معومل الهجرة يه �املیة ال 
ميكن ٔ�ن نتحمك فهيا، ولكن �یبقى الت�دي للك ب� ٕاىل ٔ�ي �د �یطور 

خلارج، ٔ�� �ٓلیات ؤ�دوات من ٔ��ل ٔ�ن �س�تف�د ٔ�كرث من الكفاءات املغربیة �
حسب هذه ا�راسة د�ل م�ظمة التعاون �ق�صادي �لتمنیة،  85قلت لمك 

من الش�باب املغريب �رغب يف �س��ر �ملغرب، قلت ٔ�ن هذه  85%
، 2000ا�راسة ٔ�یضا ٔ�كدت ٔ�ن احلاصلني �ىل شهادات العلیا يف 

مغريب من  500000الیوم  425000لق�نا  2010ميل مش��ا ل  200000

  .هادات العلیاالش 
�لفعل اك�ن إالشاكل ا�يل كنطرحوه يف جهرة أ�دمغة ولكن اكینة الفرصة 
اليت تف�ح ٔ�مام�ا يف ٔ�ن هتاجر هذه أ�دمغة ٕاىل فضاءات يف ٕاطار هذا 
احملیط العا�ر �ل�دود، ٔ�� مايش م��ٔكد ٔ�� مق�نعة ؤ�ش�تغل بق�ا�ة وكذ� 

ٕان شاء هللا منش�یو �ش  ٔ�ن، عفوا ٔ�� كهندر مع امجلیع، �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا
نقدمو جواب مؤسسايت بنك معطیات، ص� وصل رمقیة مؤسساتیة �ش 
�شوفو یتعلمو، مث احللقة أ�ساس هو �سهیل املساطر اخلدماتیة من ٔ��ل 
�لب اس��رات �برية ؤ�یضا من ٔ��ل تعبئة كفاءات موضو�ة يف لك 

  .القطا�ات ذات أ�ولویة �ل�س�بة �لمغرب ويه حمددة عند�
�ش�تغل �ىل مرشوع م�دمج ٕان شاء هللا، ٕاذا بغیتو جنیو �لجنة ٕان 
شاء هللا نتقامسوه ونذا�رو ف�ه مبا یف�د الوطن د�لنا امحلد � ٔ�ن هذه 
مسؤولیة جامعیة وهذا رهان وطين �بري هيم مغاربة يف ا�ا�ل واخلارج 

  .و�س��ر والتمنیة �لوطن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .للكمةاليس حسن � ا

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

مع أ�سف ما �اوبت���ش �ىل سؤايل، السؤال د�يل  ةالس�یدة الوز�ر 
اكن واحض ٔ�ش�نو دارت احلكومة، بعدا ٔ�وال، أ�س�باب احلق�ق�ة ا�يل تتجعل 
اح�ا مايش ضد الهجرة، ٔ�ح�ا ضد الهجرة د�ل أ�طر د�ل الش�باب ا�يل 

تنكونومه العامل لكه �ی�سابق �ش ميكن لو �س�تق�لهم، واك�ن ٔ�رقام  اح�ا ا�يل
هناك خمیفة، ٕاال ما قلت لكش مرعبة، یعين �ري ميل �یكون ا�لس 

طب�ب ا�يل  6000الوطين لٔ�طباء يف فر�سا ا�راسة ا�يل بی�ت ٔ�كرث من 
  ختلقو يف املغرب وكزياولو يف فر�سا مس�تعد�ن، �الش �ميش�یو؟ 

د الهجرة، اح�ا ضد أ�س�باب احلق�ق�ة ا�يل تتجعل هاد اح�ا مايش ض
الش�باب ٔ�وال هياجر، م�ني �یكون الزم�ل د�لمك يف وزارة الرتبیة �یرصح 

�ندس �یخرجو من املغرب و�هياجرو هاد أ�رقام لكها ما  600ب�ٔنه ٔ�كرث من 
، كتف�خرو هبا ٔ�ظن، ٔ�ن ميل تتقويل ما ميكن ل�ش حن�س ..هزات لمك حىت

ة، �لعكس اح�ا ما كهندروش �ىل الهجرة، الهجرة ميكن ٔ�ي وا�د الهجر 
هياجر هبا، ولكن هذا الزنیف ا�يل �یعاين م�ه املغرب ؤ�بناء املغرب، هذه 

  احلكومة ٔ�ش�نو دارت؟
ذ�ريت الثقة، فعال الثقة واش الثقة اكینة؟ واش �لق�و يش نوع د�ل 

ال �ىل املس�توى الوطين، وال  الثقة ما ب��مك وبني املواطنني املغاربة يف مجیع،
�ىل املس�توى ا�يل هام يف اخلارج، ٔ�ش�نو درتو �ش ميكن لمك جتلبومه؟ راه 
اح�ا ا�يل تنضیعو فهيم، راه تتعرف الطب�ب �ش�ال �یطیح الس�یدة 

ملیون للك  100الوز�رة؟ راه �یطیح ب�ٔكرث من ملیون د�ل ا�رمه، 
  .تقریبا هذه ٔ�موال 6000طالب، ميل تتحس�يب 
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لهذا ما ميك�ش نتلكمو بوا�د أ�رقام واح�ا� كن�اوبو �ىل وا�د 
ربة واحلكومة تت�اوب بوا�د السؤال �د �م ومؤسف و�یت�ٔمل لو مجیع املغا

  .یة ٔ�هنا حققت يش معجزةأ�رحي 
ال الس�یدة الوز�رة، �یخص لكيش هاد السؤال راه ما ف�ه ال س�یاسة 

مسؤولیة د�ل مجیع املسؤولني  وال معارضة وال ٔ��لبیة، هاد الس�یاسة فهيا
�ش حناولو �ردو وال جنلبو وال حندو من هذا النوع د�ل الهجرة د�ل 
أ�دمغة ولو ب�شجیعات ب�ٔي اكن، ٔ�نه راه اح�ا كنضیعو يف وا�د املسائل 
ال تعد وال حتىص، ٔ�موال مالیري ا�رامه، ٔ�بناء املغاربة ومع أ�سف كنلقاو 

  .ش�یو مايش مواطنني �ادینيد� هاد أ�بناء ا�يل �مي 

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

�نیة  15اللكمة ليك الس�یدة الوز�رة ف� تبقى � من الوقت مع ٕاضافة 
  .�نیة 17اليت ٔ��ذها ٕاذا بغیيت، عندك 

الس�یدة الوز�رة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون إالفریقي 
  :خلارج امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارجواملغاربة املقميني �

  الس�ید املس�شار احملرتم، 
، ٔ�� كنتلكم �مس اململكة .. ٔ�� مك�تلكمش �مس احلكومة ٔ�و �مس 

، �لفعل حققت "املعجزة"املغربیة، اململكة املغربیة الیوم عندها عنوان 
ی�رش خطاب ، الزالت ب� أ�مل والزالت ب� الثقة، وا�يل �غي "املعجزة"

  ..التب��س هباذ اململكة خصو یذ�ر مع راسو، و�لتايل، �لتايل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اليس حسن، اليس حسن

  .ٔ�شكر الس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتا معنا يف هذه اجللسة
  .ورفعت اجللسة


