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  وا2ٔربعني دسةالسا اجللسةحمرض 

  ).2016 ماي 17( 1437 شعبان 10 الثال7ء: التارخي

  .عبد إالاله احللوطي، اخلليفة الثاين ?لرئ<ساملس�شار الس=يد : الرئاسة
واRقLقة رابعة ل، ٕابتداء من الساQة اساعتان ومخسة عرشة دقLقة :التوقLت

  .بعد الزوال التاسعة والثالثني
  .م]اقشة ا2ٔس=ئY الشفهية :Wدول ا2ٔعامل

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

  :رئ<س اجللسةاملس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطي، 
 bسم هللا الرمحن الرحمي 

  .والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني
 .Q�ٔلن عن افiتاح اجللسة

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس=يدات املس�شارات احملرتمات،

  لسادة املس�شار�ن احملرتمني،ا
من اRس=تور، ووفقا ملقiضيات النظام  100معال بoٔحاكم الفصل 

اRاzيل vلس املس�شار�ن، خيصص اvلس هذه اجللسة 2ٔس=ئY السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Qلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول ا2ٔس=ئY الشفهية املدرWة يف Wدول ا2ٔعامل، 
لس=يد ا2ٔمني ٕالطالع اvلس Qىل ما Wد من مراسالت ٔ�عطي اللكمة ? 

  .وٕاQال�ت
  .اللكمة ?لس=يد ا2ٔمني

  :املس�شار الس=يد محمد Qدال، ٔ�مني اجللسة
  .شكرا الس=يد الرئ<س

حنيط اvلس املوقر ٔ�ن مكiب جملس املس�شار�ن توصل بقرار�ن 
  :صادر�ن عن اvلس اRس=توري قىض مبوجهبام مبا ييل

، قىض مبوج�ه ٕ�لغاء انت�اب الس=يد�ن 998/16ل رمق القرار ا2ٔول حيم
الصبحي اجلاليل وعبد القادر سالمة عضو�ن مب�لس املس�شار�ن Qىل ٕا�ر 

يف نطاق الهيئة الناخ�ة ملمثيل  2015ٔ�كتو�ر  �2قرتاع ا�ي ٔ�جري يف 
اvالس امجلاعية وجمالس العامالت وا2ٔقالمي جلهة الرشق، وب�]ظمي انت�اب 

من القانون  92املقعد�ن الشاغر�ن طبقا ملقiضيات املادة  جزيئ لشغل
  .التنظميي املتعلق مب�لس املس�شار�ن

، قىض مبوج�ه اvلس اRس=توري 999/16القرار الثاين حيمل رمق 
ٕ�لغاء انت�اب الس=يد مصطفى حراكت عضو مب�لس املس�شار�ن Qىل ٕا�ر 

يئة الناخ�ة ملمثيل �رمس اله  2015ٔ�كتو�ر  �2قرتاع ا�ي ٔ�جري بتارخي 
سطات،  -خ]يفرة واRار البيضاء - غرف الصناQة التقليدية ¬ة بين مالل 

من  92وب�]ظمي انت�اب جزيئ لشغل املقعد الشاغر طبقا ملقiضيات املادة 
  . القانون التنظميي املتعلق مب�لس املس�شار�ن

 :وتوصل جملس املس�شار�ن من جملس النواب �لنصوص التالية
يتعلق هبيئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل  79.14قانون رمق  مرشوع -

 ا´متيزي؛
يقيض بتغيري و·متمي بعض ٔ�حاكم مجموQة  73.15مرشوع قانون رمق  -

 القانون اجلنايئ؛
يقيض Q�ٕادة تنظمي املرسح الوطين محمد  51.15مرشوع قانون رمق  -

 اخلامس يف ٕاطار قراءة 7نية؛
العقارات ٔ�و احملالت ا«صصة لالس=تعامل مقرتح قانون مiعلق �كراء  -

 .الت�اري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلر ٔ�و احلريف يف ٕاطار قراءة 7نية
 17و�لÀس=بة لٔ¿س=ئY اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ¼اية يوم الثال7ء 

  : فهÁي اكلتايل 2016ماي 
 سؤ�؛  Q :41دد ا2ٔس=ئY الشفهية -
 سؤ�ن؛ : Qدد ا2ٔس=ئY الكiابية -
 . ٔ�جوبة 7: ا2ٔجوبة الكiابية Qدد -

كام توصلت الرئاسة مبراسY من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان 
خيرب من zاللها اvلس ٔ�نه س<iوىل إالWابة �لنيابة عن ا2ٔس=ئY املو¬ة ٕاىل 

 .الس=يد وز�ر السكىن وس=ياسة املدينة
ن Qىل ويف اz2ٔري، حنيط الس=يدات والسادة ٔ�عضاء اvلس ٔ�ننا س=نكو

موQد بعد هناية هذه اجللسة مع Wلسة معومLة Éرشيعية ختصص ?Çراسة 
  .والتصويت Qىل نص Éرشيعي Wاهز

  .الس=يد الرئ<س شكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد ا2ٔمني

وÌس=هتل Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املوWه ٕاىل الس=يدة وز�رة 
  .يةالتضامن واملرٔ�ة وا2ٔرسة والتمنية �جÍع 

  نقطة نظام يف ال�س=يري، الس=يد الرئ<س؟

  :املس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس=يد الرئ<س
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

  . الس=يدة الوز�رة احملرتمة
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

بغينا فهاذ نقطة نظام، الس=يد الرئ<س احملرتم، ٔ�ن نثري ان��اه اvلس 
قاطعة احلكومة vلس املس�شار�ن، حبيث جسلنا تلكؤ احلكومة املوقر ٕاىل م

يف تفعيل ا2ٓليات اRس=تورية ?لرقابة اليت مينحها اRس=تور ?لسادة الربملانيني 
  .احملرتمني
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ومن zالل إالحصائيات، الس=يد الرئ<س احملرتم، Éسع وزراء ٔ�و Éسع 
من السادة  ٔ�عضاء من احلكومة مل يلجوا قط ق�ة الربملان، وهناك العديد

الوزراء والسادة ٔ�عضاء احلكومة ا��ن حرضوا ملرة واÛدة ٔ�و مرتني ٔ�و 
ثالث مرات، ا2ٔ¼لبية الساحقة من ٔ�عضاء احلكومة، نعترب هذا، الس=يد 

  .الرئ<س احملرتم، هو ٕاzالل بتوازن السلط اRس=تورية
ون�Àه Qىل ٔ�ن البد ?لحكومة بل من واجهبا ٔ�ن تت�اوب مع الربملان حىت 

  . م بواج�ه يف الرقابة ويف ال�رشيعيقو 
ؤ�ضيف Qىل هذا لكو، ا2ٔس=ئY الكiابية، رمغ مرور املدة القانونية يف 

سؤال كتايب، الس=يد  46يوم، ففريق ا2ٔصاâ واملعارصة توWه ب  20
  . 46الرئ<س، ومل نتلقى جواب ٕاال Qىل مخس ٔ�س=ئY من ٔ�صل 

ن ا«تصة يف ست كام �در� ٕاىل دعوة السادة الوزراء ٕاىل ا?ل�ا
ٔ�شهر ؤ�كرث  3م]اس=بات، يعين ست وزراء ومل حيرض Û�ٔد، ومرت ا2ٓن 

  . الس=تدQاء السادة الوزراء
فoٔنبه ٕاىل هذا ا2ٔمر ؤ�دعو احلكومة ٕاىل التعامل إالجيايب واÛرتام 

  .الربملان
  .شكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  .ةٕاذن بعد نقطة نظام اللكمة ملمثل احلكوم

الس=يد عبد العز�ز عامري الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واvمتع 
  :املدين

  .bسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  ،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
يف احلقLقة، احلكومة يه حريصة Qىل ٔ�ن �كون تعاون مع املؤسسة 

خمتلف ا2ٓليات الرقابية، وال ال�رشيعية وQىل جملس املس�شار�ن وتفعيل 
  .حمل ?لèديث ال Qىل مقاطعة وال Qىل تلكؤ

  الس=يد الرئ<س احملرتم،
اليوم اكنت اجللسة املقررة �ش �كون فهيا الس=يد رئ<س احلكومة، Wاء 
الطلب دëل التoٔجLل من اvلس احملرتم، و�ê اس=ت�ابت احلكومة، رمغ 

  .ٔ�ن الس=يد رئ<س احلكومة رتì]ا معه املوQد
  الس=يد الرئ<س احملرتم،

ٔ�كد لمك Qىل ٔ�نه م]ذ بداية اvلس يف ÉشكLلته احلالية يف اRورة املاضية 
 �سؤال اكن  65دëل اجللسات، لكها مخسة اجللسات، ٔ�ي  5اكنت عند

�ٓنيا، ويف ٕاطار روح التعاون رمغ ٔ�ن ا2ٔس=ئY ما اس=توف�ش اWٓ2ال دëلها 
  . يوم اكن التعامل إالجيايب 20دëل 

سؤال شفوي،  313م]ذ بداية اvلس ٕاىل اليوم اكن عند� إالWابة Qىل 

لكها �ٓنية، مبعىن �ٓخر ٔ�ن هناك جتاوب لكن الربجمة تعود  151من مضهنا 
  .2ٔ¬زة اvلس

ؤ�ؤكد مرة ٔ�خرى Qىل اس=تعداد� ?لتعاون والتعامل يف ٕاطار يعين 
  .ها والتعاون، التوازن دëل ٔ�حاكم اRس=تور ا?يل يه الفصل دëل السلط

 :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر احملرتم

وكام قلت سÀس=هتل Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املوWه ?لس=يدة 
تقوية اRور "وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا2ٔرسة والتمنية �جÍعية وموضوQه 

  ".ا2ٔرسي يف اvمتع
  .قاليلاللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س=ت

  :املس�شار الس=يد رÛال املاكوي
  الس=يد الرئ<س،
  الس=يدة الوز�رة،

  الس=يدان الوز�ران،
  ،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

الس=يدة الوز�رة، اvمتع املغريب õيعرف واÛد العدد د الظواهر 
�جÍعية اليت تؤرق �ل اvمتع دëلنا، كنتلكم فهيا Qىل الهدر املدريس، 

ال�سول، Qىل ٔ�طفال الشوارع، Qىل ا2ٔطفال ا?يل عندمه مشالك مع  Qىل
¼ري ذê من القانون، Qىل العمل دëل ا2ٔطفال �øدم يف املنازل، ٕاىل 

املسائل ا?يل عندها واÛد القامس مشرتك، وهو ٔ�هنا ·رتبط ارتباطا وثيقا 
برتاجع دور ا2ٔرسة املغربية يف الÍسك ويف الوقاية من Qدد من هذه 

  .ملظاهرا
اكن لزاما ٔ�ن بالد� تتطور �ش توضع واÛد الس=ياسة ٔ�رسية  �لتايلو

م]دجمة ا?يل متك]نا من املسامهة يف احلد من هذه الظواهر وبناء جممتع 
  .مÍسك

الرب�مج احلكويم ·لكم Qىل هاذ الس=ياسة ا2ٔرسية، بغينا نعرفو من 
  ويم فني وصلتو فLه؟zاللمك الس=يدة الوز�رة اليوم مoٓل هاذ �لزتام احلك

  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة ?لس=يدة الوز�رة

 :الس=يدة bس=مية احلقاوي وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا2ٔرسة والتمنية إالجÍعية
  . bسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل س=يد املرسلني

رتم Qىل هذا السؤال املهم، 2ٔنه يتعلق ٔ�وال، ٔ�شكر الس=يد املس�شار احمل
�2ٔرسة، وعندما نتèدث عن ا2ٔرسة ف]حن نتèدث عن ا2ٔطفال ونتèدث 
عن �يق مكو�ت ا2ٔرسة، ونتèدث كذê عن اخللية ا2ٔساس=ية داzل 
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  .ع كام نص Qىل ذê دس=تور اململكةاvمت
 طبعا، هناك مجموQة من الظواهر �جÍعية اليت ·رتبط يف الواقع

�2ٔرسة، ولكن ·رتبط كذê �ملنظومة القميية يف اvمتع øلك، ومرتبطة 
كذê �لرتاكامت اليت حصلت يف اvمتع Qرب س=نوات واليت جعلت ا2ٔرسة 
تعاين من مجموQة من الوضعيات، مما ٔ�دى ٔ�حLا� ٕاىل تفككها ؤ�يضا ٔ�ن جند 

ا?يل هو  ن ا2ٔسايسضِ ¼ري احملْ بعض ا2ٔطفال يف الشوارع ٔ�و يف وضعيات 
  . ا2ٔرسة

  ا2ٓن، هل اس=توفLنا ما جيب ٔ�ن نقوم به لصاحل ا2ٔرسة؟ 
ال طبعا، 2ٔن املشالك اليت تعاين مهنا ا2ٔرسة يه مشالك جممتع، 
ومشالك اvمتع هو ما جيعلنا يف قلق مس=متر ليك نوفر جوا� من zالل 
الس=ياسات العمومLة اليت نطلقها، سواء ٕان تعلق ا2ٔمر �لطفوâ ٔ�و 

  .�2ٔش�اص يف وضعية ٕاQاقة ٔ�و املرٔ�ة ٔ�و ا2ٔرسة bشلك Qام

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يدة الوز�رة

 .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :املس�شار الس=يد رÛال املاكوي
  الس=يدة الوز�رة، 

  .شكرا Qىل هذا الرد دëلمك
.. ل دëل الس=ياسةولكن، يف احلقLقة Qاود ما Wاوبناش Qىل ال�ساؤ 

بغينا وثيقة مرجعية لس=ياسة وطنية ٔ�رسية ا?يل �كون داzل فهيا مجيع 
القطاQات احلكومLة 2ٔن هاذ موضوع zاص مجيع القطاQات احلكومLة 

  .Éش=تغل فLه
ما يبقاش عند� س=ياسات خمتلفة عن الواقع املعاش داzل ا2ٔرسة 

بoٔش�اص معاقني، �ملس=نني، تتلكف  املغربية، اليوم عند� ٔ�رس تتلكف
عندها مشالك اقiصادية، مشالك مادية، وفاش تدzل هاد املشالك هذه، 
ها التفكك ا2ٔرسي õيبدا وكنبداو هاد الرشاحئ داvمتع كتع<ش مشالك طبعا 
واÛد الفرتة من الزمن اكن دامئا املغرب õيوضع س=ياسات مiعلقة هبذه الف�ات 

كن يتèل املشلك ٕاال ٕاىل �جÍعية ولكن هذا ما حتلش املشلك، ما مي
مش<]ا لو من ا2ٔساس دëلو ا?يل هو نعاودو �عتبار لٔ¿رسة املغربية 

  .و?Çور دëلها الوقايئ واRور دëلها يف الÍسك �جÍعي
كنتلكم Qىل التoٔمLنات ف� يتعلق �لسكىن ما .. وكنتلكم مايش فقط Qىل

راه معنية راه لك  يتعلق يعين فاش تنقول مجيع القطاQات احلكومLة
القطاQات احلكومLة zاصها Éش=تغل معمك كقطاع ويص Qىل هذا اvال 
�جÍعي �ش ·كون عند� هذه الوثيقة املرجعية ا?يل تبقى يه خريطة 

  .الطريق �لÀس=بة لبالد� يف املس=تق�ل
 ،âس=تور ٔ�شار ?لم�لس �س�شاري لٔ¿رسة والطفوRٕاذا طبعا اك�ن ا

س=نوات  Q5اد وصل د� vلس املس�شار�ن يعين طيY اكن واÛد التoٔخر 

اكن ممكن ٔ��مك ·كونو خرجiوها يف الس=نة ا2ٔوىل ٔ�و الثانية �ش حىت يه 
ÉساQدمك هاد اvلس �ساQد احلكومة Qىل وضع هذه الس=ياسات وهذه 

  .الربامج وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا

 :اللكمة ?لس=يدة الوز�رة

 :واملرٔ�ة وا2ٔرسة والتمنية إالجÍعيةالس=يدة وز�رة التضامن 
  .شكرا الس=يد الرئ<س

ٔ�وال، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رجع ?لموضوع ا�ي ا�هتÁى ٕاليه الس=يد املس�شار احملرتم، 
ونقول لو بoٔن طبعا هناك س=ياسة ا?يل املالمح دëلها كتبان ٔ�وال انطالقا من 

عندمك القوانني، ورشتيو ملرشوع القانون دëل ا2ٔرسة والطفوâ ا?يل وصل 
ا2ٓن 2ٔنه اzدا الوقت الاكيف دëلو من ال�شاور املطلوب، �لنص 

س=نوات ونصف يف ال�شاور،  4اRس=توري، وكذê مطلب اليوم فاzذينا 
  .حىت يصل ٕاليمك اليوم بعد ٔ�ن ٔ�حLل من الغرفة ا2ٔوىل

7نيا، هناك مرشوع قانون العنف ا�ي يناقش �لغرفة ا2ٔوىل وا?يل 
جيابية Wدا Qىل ا2ٔرسة املغربية 2ٔنه يعاجل العنف bشلك حىت هو عندو �7ٓر إ 

Qام õسلوك Qام داzل اvمتع، ولكن كذê العنف الزو� ا�ي يؤدي ٕاىل 
تفكك ا2ٔرسة وÉرشد ا2ٔطفال وٕاىل وضعية ¼ري مس=تقرة لٔ¿رسة، و�لتايل 

  .لوضعية ¼ري مس=تقرة ?لمجمتع
ديق لفائدة ما نÀساوش ٔ�ن هذه احلكومة ٔ�طلقت مجموQة من الصنا

ا2ٔرسة، صندوق الÍسك �جÍعي �لك zدماته ابتداء من التغطية 
الصحية ٕاىل دمع ا2ٔرامل وكذê صندوق التاكفل العائيل ?لÀساء املطلقات 
احلاضنات 2ٔطفالهن ؤ�يضا مجموQة من املبادرات، نذõر لمك امحلالت 

تقليص الفجوة التحس<س=ية يف هذا الباب من W�ٔل متاسك ا2ٔرسة ف� ب<هنا و 
 êداث مرصد ?لمس=نني وكذÛال يعين الصغار والك�ار وٕاLبني ا2ٔج

 .�ش=تغال Qىل الوساطة ا2ٔرسية
مالمح الس=ياسة اليت نقودها من W�ٔل اس=تقرار ا2ٔرسة  هذه بعض

  .املغربية

  :اجللسة رئ<سالس=يد 
  .  شكرا الس=يدة الوز�رة

  .وشكرا كذQ êىل مسامههتا معنا يف هذه اجللسة
 Àة والسؤال ا2ٓين ونèاملو¬ة ٕاىل الس=يد وز�ر الص Yقل ٕاىل ا2ٔس=ئi

  ".واقع الصèة النفس=ية والعقلية �ملغرب"ا2ٔول حول 
  .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من فريق ا2ٔصاâ واملعارصة

  :املس�شار الس=يد احلب<ب �ن الطالب
  .شكرا الس=يد الرئ<س
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  .Qىل zري املرسلنيbسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم 
  الس=يد الوز�ر،

 �تطرح وضعية املصابني �2ٔمراض العقلية Qدة Éساؤالت õبرية ببالد
حول واقع ا2ٔمراض النفس=ية ببالد�، والواقع تيعكس واÛد الصورة مؤملة 
لعدد õبري من املصابني، ا��ن بدل التواWد دëهلم يف واÛد الفضاء ا?يل 

نيا الرQاية الصحية، ت<iواWدوا ٕاما داzل ٔ�رسمه تيضمن هلم ٔ�وال، الكرامة، 7
يرتõوا ملوا¬ة مصريمه، ٕاما وسط ٔ�رسمه ٔ�و فقط يف املاكن العام، وما 

  . يرتتب عن ذê من قLا�م بoٔفعال Qدوانية ضد ٔ�نفسهم وضد حميطهم
  : �ا، Ìسائلمك الس=يد الوز�ر

  �ٓش=نو يه إالجراءات املت�ذة ملعاجلة هذه الوضعية؟
  .وشكرا

  :يد رئ<س اجللسةالس= 
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .الوز�ر يف ٕاطار إالWابة Qىل السؤال ?لس=يداللكمة 

  :الس=يد احلسني الوردي وز�ر الصèة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

ٔ�وال تصحيح الس=يد املس�شار بoٔن التكفل �لصèة العقلية والنفس=ية يف 
ات السابقة �لك رصاÛة، هذا املغرب ما معرها اكنت من ٔ�ولوëت احلكوم

ال يعين ٔ�نه ما zدماÉش، لك حكومة اكنت مiجهة لثالثة وال ٔ�ربعة دëل 
القطاQات، Wات احلكومة لك ÛاWة تتمكل ÛاWة، يعين حىت هاذ احلكومة 
رمبا بدينا بعض ا2ٔوراش ومكلنا ٔ�وراش ٔ�خرى، ولكن ٔ�وراش رمبا ما 

  .فiحهناشاي وما جنÀèشاي فهيا
õرخي املغرب خمطط وطين ?لتكفل ا?يل بغيت نذ�ر اكينة ٔ�ول مرة يف 

�لصèة العقلية والنفس=ية ا?يل قدمت ٔ�� خشصيا ٔ�مام صاحب اجلالâ يوم 
  :، هاذ ا«طط ثالثة حماور2013يونيو  26

ٔ�وال، تعز�ز العرض الصحي وا2ٔدوية ا?يل اكنت املنظمة اRولية ا?يل 
  ).budget(دëل  %2ل ٕاىل Ûدود اليوم املغرب جس %1,5ت�]ادي ب 

7نيا، الرشاكة بني القطاQني العام واخلاص، ٔ�ول مرة اك�ن مصèات اك�ن 
ا?يل بداو اعطينامه الرتخLص من مصèة واÛدة ووحLدة يف اRار البيضاء 

عام قريب ٕان شاء هللا، ومع اvمتع املدين واvمتع  7غيكونوا Qىل ا2ٔقل 
  .احلقويق

و تغيري القانون هو لكيش يف هاذ السìب، والنقطة الثالثة �مة Wدا ه
 1959القانون املغريب ا?يل ت<iلكف �لعالج وامحلاية دëل هاذ الناس من 

  .واح]اë هاذ القانون ا2ٓن ابدينا النقاش دëلو يف ا?لجنة يف الغرفة ا2ٔوىل
  .شكرا الس=يد املس�شار

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  .املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب السادة Û2ٔداللكمة 

  :احلب<ب �ن الطالب الس=يداملس�شار 
âاملبذو êهودات كذvىل اQىل هاذ ا2ٔجوبة وQ شكرا الس=يد الوز�ر.  

¼ري الس=يد الوز�ر اح]ا بعض املالحظات يف انتظار تغيري هذا القانون، 
ميكن لمك تقومو ٕ�جراءات ا?يل bس=يطة وا?يل ¼ادي ÉساQد يف Ûل هاذ 

شلك 2ٔنه مشلك õبري، خصوصا ف� يتعلق ب�سهيل ولوج املرىض لهاذ امل 
املس�شفLات، 2ٔن هذا تÀشوفو بعض املس�شفLات، م,ال يف مدينة مراøش 

تيجي يش واÛد من يش مدينة ٔ�خرى " جبامQة سعادة"املس�شفى املوجود 
 ëت<�قى متا ،ëلو؟ تي�لليوه متاëل، �ٓش تيد�رو ا2ٔهل دzما تي�ليوهش يد

رضة ?لشارع ت<iعرض لالغتصاب، ت<iعرض لٕالهانة، ت<iعرض لزباف ع
  .احلواجي

كذê، ف� يتعلق �ملريض حLت تيجي ?لمس�شفى بعض املرات ا2ٔهل 
دëلو ¼ري خمتصني �ش �كLفوا واش هذاك املس�شفى zاص وال يديوه 
ملس�شفى �ٓخر، �متىن ٔ�ن املس�شفى يتلكف �كون 2ٔنه املصاب يف هذه 

صعب التعامل معاه، هو يتلكف �لتوWه دëلو ?لمس�شفى اخلاص، احلاâ تي
ولو شف]ا حول املس�شفLات ا?يل يه تتلكف هباذ الناس ا?يل مراض راه 

.. صعيب ذاك اليش، الس=يد الوز�ر ي�شاف، مؤمل Wدا، �ٓالف الناس 
 .يعين يف احمليط دëل املس�شفى يعين ال �رشف املغرب

  .الس=يد الوز�رشكرا 

  :<س اجللسةالس=يد رئ 
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر ?لرد Qىل التعقLب

  :الس=يد وز�ر الصèة
� مiفق معك، 2ٔن اvهودات ٔoٕاذا قلت هذا ال �رشف املغرب ف âبع�ا

  . لكنا تنèاولو ند�روها
م]ني تتقول ليا الناس ·ميش=يو، م,ال اعطييت مراøش ٔ�و ٔ�ي مس�شفى 

 ما تيق�لوش ¼ري ما بغاوش يق�لوه، 2ٔن Qدد ما تيق�لوش، حصيح، مايش
، ٕاىل 2011ا2ٔرسة قليل Wدا، واش تتصور معاë م]ذ �س=تقالل ٕاىل 

  .�لضبط Q2053دد ا2ٔرسة يف املغرب لٔ¿مراض العقلية  2012
 2016، حصيح ٕاىل Ûدود مارس 3400فهاذ اخلطة قلنا غنوصلوا ل 

  .، وليين اح]ا ¼اديني2773وصلنا فقط ٕاىل 
¼ري اكيف، ¼ري اكفLة، فهذا خمطط ما ميك]اش نلقاو  3400ين وzا ولي

س=نني  3ما ميكÀش يف ظرف  2016، اح]ا قربنا ليونيو 2013يونيو  26
  .غنèلو املشلك م]ذ �س=تقالل

واÛد يف مLدان، وzا يف مجيع الوزارات والوزراء دارو جمهود، لك 
Rىل اQ ة، م,ال الوزارات السابقة كمنش=يوèدان الصLولو�، يعين لك مiك�

ا2ٔحسن  واÛد تيد�ر من ¬تو، هاذ اليش راه خصو مدة طويY، من
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 4ندوي معك �لك رصاÛة، هاذ ا«طط ما خصهومش الناس ي�س=ناو 
س=نني، واÛد القضية ا?يل موجودة يف الزنقة مش�iة، واليوم  5س=نني، 

ëلها رس�ر، ما ميكÀش، وzا �كونوا عند� ا2ٔموال د 6000¼اديني نصاوبو 
  .ما عند�ش القدرة

ٔ�� خشصيا ٔ�قر هبا ما ميك]اش ن��عو هاذ ا2ٔوراش لكها، ٕاىل �ٓخره.  
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

غياب إالسعاف الطيب جبهة "ونiÀقل ٕاىل السؤال ا2ٓين الثاين، موضوQه 
  ".الساقLة امحلراء –العيون 

السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ¿حرار  اللكمة Û2ٔد
  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس=يد محمد الرزمة
  .bسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئ<س،
  الس=يدات والسادة الوزراء،

  ،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
اص الساقLة امحلراء من خص -كام تعرف، الس=يد الوز�ر، تعاين ¬ة العيون

يف قطاع إالسعاف الطيب، اليشء ا�ي ينعكس سلبا Qىل هذا املرفق 
الصحي يف هذه اجلهة الغالية، خصوصا �لÀس=بة ?لساكنة البعيدة عن مدينة 

اليت ال " اRشرية"العيون يف امجلاQات القروية، Qىل سLìل املثال جامQة 
  .تتوفر Qىل س=يارة ٕاسعاف

ءات اليت س=تقومون هبا والسؤال، الس=يد الوز�ر، ما يه إالجرا
 -?لتقليص من جحم اخلصاص ا�ي يعرفه قطاع إالسعاف الطيب جبهة العيون

  الساقLة امحلراء؟ -بوWدور 
  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة ?لس=يد املس�شار لٕالWابة Qىل السؤال

  :الس=يد وز�ر الصèة
Ûة، الس=يد املس�شار، ٕاىل اكن واÛد، �لك تواضع، ٕاىل اكن �لرصا

واÛد امليدان ا?يل رمبا در� فLه شوية، مايش يش ÛاWة ولكين ابديناه هو 
، الك�ار ما 393إالسعاف الطيب، فLعين الوÛدات الصحية املتنقY، ارشينا 

وم,ال يف العيون راك شفiهيم، اكينني، ما اكيÀLÀش .. تندو�ش ٔ�� Qىل
  .بالصة ٔ�خرى، حصيح وال يش" اRشرية"�لاكيف فني تتقول 

 4النقطة الثانية ا?يل مش<]ا فهيا، النقل اجلوي اك�ن يف العيون، من بني 

 -داملراكز اك�ن مركز دëل العيون، واح]ا تن�]اقشو مع إالخوان دëل لكممي 
  ...واد نون، رمبا غتكون مروحLة، رمبا Qاود 7ين يف اRاYz يعين

ت<سوق هاذ الس=يارة، مش<]ا اك�ن كذê، ق�ل اكن ¼ري السائق ا?يل 
لتق]يني ا?يل يعين مكونني مايش، هاذ اليش ميل تنقول تق]ني مكونني �لك 
رصاÛة Qاود 7ين لك واÛد �كون م]صف، مايش هاذ احلكومة، مايش 

  .الفكرة دëيل، هاذ اليش اكن، وليين مش<]ا يف هذا �جتاه
إالنعاش كذê اك�ن التكو�ن، اك�ن دا� ٔ�ول مرة ممرض مكون يف 

  .والتنقالت والتنقل إالس=تع�ايل
  .شكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :املس�شار الس=يد محمد الرزمة
  .شكرا الس=يد الوز�ر Qىل جوا�مك املعهود دامئا

ا بيل وõيف ما عرفت، الس=يد الوز�ر، بoٔن إالسعاف الطيب اح]ا عرف]
الساقLة امحلراء ا?يل  -بوWدور -قطع ٔ�شواط �مة خصوصا يف ¬ة العيون

كتوفر ا2ٓن Qىل هليكوبرت، ا?يل كتوفر zدمات �مة والناس ك�شكر هاذ 
اخلدمات ا?يل كتوفر، ولكن õيبقى النقص يف امجلاQات القروية ا?يل كتبعد 

ناس ا?يل Qىل مدينة العيون، وا?يل يه كتحتوي يف نفس الوقت Qىل ال 
õيع<شوا يف اخليام، ا?يل عندمه اخليام دëهلم، ا?يل عندمه الرسح دëهلم، 
ا?يل عندمه مساÛات شاسعة، وا?يل ما عندهومش التنقل الطيب ا?يل 

 .õيوفر هلم التنقل ملدينة العيون ?لمس�شفى
اح]ا Qارفني بoٔن املس�شفى فLه ٕاماكنيات، وإالماكنيات كتوفروها 

  .الس=يد الوز�ر
  .كراوش

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقLب

  :الس=يد وز�ر الصèة
  .شكرا

  .ل<س Rي تعقLب

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

غياب ا?لقاÛات اخلاصة "نiÀقل ٕاىل السؤال ا2ٓين الثالث موضوQه 
  ".�ملعمتر�ن

  .تفضل الس=يد الوز�ر
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عامري الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واvمتع  العز�زعبد  الس=يد
  :املدين

  .شكرا الس=يد الرئ<س
كام تىل الس=يد ا2ٔمني، Wا·مك مراسY ليك ٔ�نوب عن الس=يد وز�ر 

Yىل ا2ٔس=ئQ ابةWالسكىن، يف موضوع إال.  
رمغ ذê، حرص Qىل �ش يبقى معنا، لكن هو �س=تoٔذن 2ٔن فعال 

 ٔoس=بة عندو الزتام، فÀش مشلك �لÌنوب عنه يف ا2ٔجوبة، ٕاال ما اك
  .?لس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .يعين نiÀقل، بعد ��هتاء من ا2ٔس=ئY املتعلقة �لس=يد وز�ر الصèة

  :الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واvمتع املدين
?لس=يد الوز�ر جييب عن ا2ٔس=ئY ٕاذا اكن هذا إالماكن، ميكن يبقى 

  ..م�ارشة، وٕاال ف]قرتح Qليمك بoٔن
  .م�ارشة بعد قطاع الصèة

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .ٕاذن، ما اك�ن مشلك

شكرا ?لسادة والس=يدات املس�شار�ن Qىل جتاوهبم مع مطلب الس=يد 
  .وز�ر السكىن والتعمري

غياب ا?لقاÛات اخلاصة "ونiÀقل ٕاىل السؤال الثالث موضوQه 
  .، Û2ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال"�ملعمتر�ن

  :املس�شار الس=يد ٔ�بو �كر ٔ�عبيد
  .شكرا الس=يد الرئ<س
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
Ìسائلمك، الس=يد الوز�ر، عن ٔ�س=باب غياب ا?لقاÛات ا«صصة ?لوقاية من 

، مما س=يؤدي )méningite(السèاë ٔ�و ما يعرف �مليناجنيت داء ا´هتاب 
ٕاىل حرمان Qدد õبري من املغاربة من السفر ٕاىل اëRر املقدسة 2ٔداء 

  .م]اسك العمرة
  فهل هناك من Ûلول لهذه إالشاكلية؟ 

  وهل س=تعملون جبدية لتوفري هذه ا?لقاÛات؟
  .شكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

  .مة ?لس=يد الوز�راللك

  :الس=يد وز�ر الصèة
ٔ�وال تÀشكر الس=يد املس�شار ا?يل عطاين هاذ الفرصة، 2ٔن هاذ 

السؤال Wاوبت Qليه يف الغرفة ا2ٔوىل، �ش نؤكد ٔ�مام املغاربة ونتوWه هلم، 
  .ما اك�ن حىت يش انقطاع يف ا?لقاÛات يف املغرب، وzاصة هاذ ا?لقاح

ركز Qىل ٔ�ن مجيع املعمتر�ن واحل�اج تنعرفو العربية السعودية تلح و·
 vaccins)، يعين الر�عي التاكفؤ، z(le vaccin)اص �كون عندمه هاذ 

tétravalents).   
هذا فLه جوج دا2ٔنواع يف املغرب وQىل الصعيد   (le vaccin)هاذ

، ا?يل الفعالية دëلو ¼ري شوية، (non conjugué)العاملي، الالمقرتن 
õي��اع õيد�روه احل�اج املغاربة، واك�ن درمه، ا?يل اكن  174

  .درمه، ٕاىل �ٓخره 780، املقرتن، ا?يل تيد�ر حوايل (conjugué)ا2ٓخر،
  .ت<�قاو مخس س=نني) les anticorps(هذا ٔ�كرث فعالية 

  . ما معروا انقطع يف املغرب 800ٔ�ما هذا دëل 
تيصنع  لك ما يف ا2ٔمر، مادام هاذ الثاين هو ٔ�كرث فعالية، ا«ترب ا?يل

، مىش يف اجتاه ٔ�نه تيخفض الصنع (non conjugué)ا?لقاح الغري املقرتن 
حلذفه، ما عندو ما يد�ر به، ما ت<رشيو م]و ¼ري اRول  2020دëلو يف ٔ�فق 

  .النامLة والفقرية، ما تيLìعش، مىش فهاذ �جتاه الثاين
كÀش اح]ا ٕ�جراء اس��ايق يف وزارة الصèة، 2ٔن املغاربة ولفوا، ما مي 

، ج�نا هاذ ا?لقاح، وQ�ٔلننا يف البوابة دëل 800ل  174منش=يوا من 
(l’institut pasteur) ٔن غنبداوا ا?لقاح البارح، يوم االثنني، وابديناهoب ،

  .ويش ÛاWة يف طن�ة  300يف اRار البيضاء، ويش  956البارح حوايل 
زد�  ٕاىل Ûدود اليوم، يف يومني زد� املوارد الìرشية �ش نلقحو،

  .التق]يني
، 2816ٕاىل Ûدود الساQة ا?يل تندوي معك الس=يد املس�شار، حوايل 

  . ا?يل تلقحوا 15وال و
يعين ٔ�ؤكد ٔ�نه، ال العمرة ٕان شاء هللا، وال احلج ٕان شاء هللا، لك يش 
ا?لقاÛات موجودة، وغتكون موجودة، ودا� موجودة، ولك يش غيدوز ٕان 

  .ع إالجراءات الالزمةشاء هللا خبري، واح]ا اzدينا مجي
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك ?لتعقLب

  :املس�شار الس=يد محمد Qلمي
  .شكرا الس=يد الرئ<س

ء يف الواقع الس=يد الوز�ر احملرتم، ما قلمتوه حصيح هو يف شق ٕان ابتدا
  .من اليوم و¼ري حصيح �لÀس=بة ?لعرش�ن يوما املاضية

ما وقف Qليه الفريق �شرتايك هو ٔ�ن ا«زون دا?لقاح نفذ، وهذا 
�Qرتاف مجموQة دëل واكالت ا2ٔسفار دëل اRار البيضاء، دëل الر�ط، 

  .دëل مدينة طن�ة
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عطيو القامئة بغيتو مندمك �2ٔسامء دالواكالت ا2ٔسفار نعطيومه لمك، بغييت ن 
دëل املواطنني املغاربة ا��ن ٔ�رادوا ٔ�ن يقصدوا ب<ت هللا احلرام 2ٔداء 
م]اسك العمرة، 2ٔن هذا الفعل هو م]دوب، يثاب عنه، فاضطروا ٕاىل 

درمه رشاوه  70درمه، هذا دëل  800رشاء ا?لقاح يف السوق السوداء ب 
  .درمه 700ب

Rار البيضاء، و اكينة شاكية ٔ�كرث من ذê، الس=يد الوز�ر احملرتم، يف ا
عند النيابة العامة، اكينة واكالت ا2ٔسفار ا?يل اكنوا ¼ري õياكش=يو، وهاذ 
اليش راه وقعت فLه السفارة السعودية، يضعون zامت Qىل ٔ�ن املواطن لقح 

êقة يه ¼ري ذLواحلق .  
مؤدى ذê، ماذا؟ هو ٔ�ن هناك غياب دëل س=ياسة حكومLة 

  . وناس��اقLة لنفاذ ا«ز 
فعال، ميل وقعت الض�ة، رمبا احلكومة تدارõت ا2ٔمر البارÛة ٔ�و اليوم، 
ولكن رمغ ذê ما يؤكد حصة Kم الفريق �شرتايك، هو ٔ��مك اليوم ٕاىل 
مش<iو ¼ري ?لمركز دëل التلقLح املتواWد مبدينة الر�ط، ¼ادي تلقاو واÛد 

ني اكنوا يiÀظرون �كتظاظ õبري، هذا يمن Qىل ٔ�ن مجموQة دëل املواطن
  .وصول ا?لقاح

ٕاذن، الس=يد الوز�ر احملرتم، اح]ا بغينامك اليوم توحضوا ?لمغاربة بoٔن 
ا?لقاح فعال موجود، حىت ال يتعرضوا ?لنصب، مزëن �كون اك�ن، وحىت 
يمت القضاء Qىل الظاهرة دëل خمت ذيك الك]اش دëل التلقLح، 2ٔن اك�ن 

ا ميكÀش ند�ر اQRاية ٔ�و ال�شهري �لناس، بعض الواكالت ساحمهم هللا، راه م
õيد�روا اخلامت Qىل البطاقة دëل التلقLح واحلال ٔ�ن املواطنني مل يلقحوا بعد، 

  .ومت الوقوف Qىل هاذ احلقLقة يف السفارة
7لثا، هاذ املسâٔo راه اك�ن واÛد �حiاكر �لÀس=بة ?لتقد�ر دëل 

هو معمول به ما حسبتوش  املواطنني، بoٔن يمت حسب ذيك التلقLح ا?يل
املنظمة العاملية ?لصèة لفائدة خمترب ٔ�و رشكة ٔ�خرى لرتوجي لقاح كتفوق ا´مثن 

  . درمه 800-700دëلو 
اح]ا اليوم القصد دëلنا من هاذ السؤال، الس=يد الوز�ر، هو تنو�ر 
الرٔ�ي العام وتعطيو فرصة ?لمواطنني املغاربة حىت ال يضلل Qلهيم من طرف 

سفار وحىت ال يتعرضون ?لنصب و�حiيال، ا?يل واÛد اvموQة واكالت ا2ٔ 
دالناس õيلقاو هاذ الفرصة هاذ وõيتحينوا الفر�سة وõيبغيوا ينصبوا Qىل 
املغاربة هباذ الظالمLة ا?يل ما كتكوÌش الشفافLة وQدم حتمل وزارة الصèة 

  .املسؤولية دëلها
  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا

  .يد الوز�ر ?لرد Qىل التعقLبواللكمة ?لس= 
  

  :الس=يد وز�ر الصèة
 le vaccin)درمه املقرتن  800بع�اâ، ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى ا?لقاح دëل 

conjugué) مامعرو تقطع يف املغرب، و�يق .  
كتطبع، �ٓش بغييت وزارة  (agence de voyage)دا� ٕاىل اكنت يش 

وف يف امليدان الصèة ¼ادي متيش Éشوف واش õيتطبعو وال ال؟ ٔ�� كÀش
  .الصحي، هاذ اليش ما اكيÀش

 ê الس=يد املس�شار وقلت ê ا2ٓخر الغري املقرتن، راين رشحت
وعندو احلق، مجيع اRول كمتيش ?لفعالية .. Qلمو�، قال ê هام تري

. 800هو ا?يل õي��اع ب  174والن�اQة، وليين ما تقولش ليا هذاك دëل 
�ن، ¼ري الناس بغاو ا?يل رخص، ولفومه راه اك�ن، دامئا اك�ن واك 800ال، 

  . من حقهم، واح]ا بطريقة اس��اقLة الوزارة اzذات Qىل Qاتقها
يوم، ال ما تندو�ش  20ٔ�� تندوي معك Qىل البارح ؤ�نت قلت يل 

تنقول ê البارح اح]ا اzذينا يف البوابة، اح]ا 2ٔغراض لنا �ش ند�رو 
(l’organisation)  لنا، اتفق]ا �ش نëل املعمتر�ن ابتداء دëح دLبداو التلق

من البارح، فابديناه وهاذ اليش ا?يل اك�ن، وليين املغاربة من هذا املنرب ما 
 ...اك�ن حىت يش لقاح ا?يل

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

اÛرتام الصيادâ ملقiىض التواWد "ونiÀقل ٕاىل السؤال الرابع وموضوQه 
  ".لهم�لصيدليات ٔ�ثناء مع 

اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من فريق العداâ والتمنية لتقدمي 
  .السؤال

  :املس�شار الس=يد Qيل العرسي
  .شكرا الس=يد الرئ<س
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  السادة الوزراء،
  السادة والس=يدات املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،

م ويقومون بعملهم الك,ري من الصيادâ يتواWدون بصيدلياهتم ٔ�ثناء معله
Qىل ٔ�حسن وWه، ¼ري ٔ�ن بعضهم لٔ¿سف الشديد يتعمد الغياب عن 
الصيدليات ٔ�ثناء مزاولته ملهامه وحولها vرد حمالت جتارية، بل مهنم من 
ميارس ٔ�عامل موازية ومهنم من هو مس=تقر zارج البÇ ومهنم من �س=تقر 

  .مبدن بعيدة عن ماكن صيدليته
ز�ر احملرتم، عن جمهودا·مك ملعاجلة هذا ا2ٔمر، �ا، Ìسائلمك، الس=يد الو 

وٕالزا�م �Ûرتام املقiىض القانوين ا�ي ينص Qىل ٕالزامLة حضورمه يف 
  .صيدلياهتم

  .وشكرا
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  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر

  :الس=يد وز�ر الصèة
  .الس=يد املس�شار، شكرا Qىل طرحمك لهذا السؤال

�نة الصيدâ  144تيلح وتريكز يف املادة  17.04انون الق âٔ�ن مزاو
  . zاص بصفة خشصية

  . عندك احلق، اك�ن الغياب واك�ن مشالك
اح]ا õيفاش تنعاجلوه، ٔ�ش=نو هام التدابري؟ ٔ�وال، اك�ن دورية التفi<ش 

  .ا?يل تتقوم هبا الوزارة وال التفi<ش بناء Qىل الشاكëت الواردة
دëل  4م,ال ٕاىل ت�سمعوا يف هاذ اليامات،  فاzذينا قرارات،

الصيدليات سديناها ٔ�¼لق]اها متاما، 2ٔن موالها، كام قلت الس=يد املس�شار، 
zدامني يف اخلارج، س=نني وس=نني والصيدلية حملوâ، م]ذ واÛد ٔ�كرث من 

  .Qام وهو يف كندا 32
 21النقطة الثانية، هو س=يفطنا رسائل ?لوõيل العام ?لمT يف حق 

تتقول الصيديل  144يديل ا?يل ثìت الغياب دëهلم، 2ٔن تتعرف املادة ص 
يف Ûاâ  (le double)درمه و 15.000و 3000الغائب العقوبة يه بني 

العود فقط، ولكن اح]ا مش<]ا ٔ�بعد من هذا، بغينا نغريو هاذ القانون، ا?يل 
2ٔدوية، تيطالبو التغيري دëلو حىت هام الصيادâ 2ٔغراض ٔ�خرى ف� خيص ا

اح]ا بغينا نعدلوه 2ٔن هاذ القانون �ش Ìشددو Qىل العقو�ت، ما ميكÀش 
  . درمه دëل العقوبة، هذه ¼ري معقول 3000واÛد ما تي�دمش zëذ 

7نيا، �ش نفعلو واÛد اRور، �رجعو لواÛد اRور فعال õبري مسؤول 
Wا وال ما  دëل الهيئة الوطنية دëل الصيادë ،â لٔ¿سف القانون احلايل

Wاش، الهيئة الوطنية دëل الصيادâ ما عندها ما د�ر، zاص مييش مف�ش 
وzاص يقول ليا ٔ��، ؤ�� �كiب لوõيل   z(la preuve)اص يلقاه zاص

  . املT ونبقاو ¼ري تندورو
هاذ اليش لكيش zاصو ي��دل، ٕاQادة النظر ٕان شاء هللا اح]ا ت�Àدلو 

  .فهذا القانون
  .شكرا

  :اجللسةالس=يد رئ<س 
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :õرمية ٔ�فLالل الس=يدةاملس�شارة 
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  السادة الوزراء،
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

الس=يد الوز�ر احملرتم، Ìشكرمك Qىل اvهودات اليت تقومون هبا محلاية 

�نة الصيدâ حقوق املواطنني وحامية êكذ .  
غياب الصيديل عن الصيدلية يؤ�ر سلبا، ٔ�وال Qىل مسعته وQىل املهنة، 

  .ؤ�ول مiرضر من هذا الغياب هو املواطن Qامة واملريض �خلصوص
حبال ا?يل õيعمل امجليع ٔ�ن مصلèة املريض ·مكن يف اس�شارة الصيديل يف 

Rواء، فالصيديل ٔ�وال، يقوم بدور�ن اRر ٔ�مور اWور ا?يل هو حصي ودور سا
  . اجÍعي

اRور الصحي ٔ�وال، هو يف رصف اRواء، مث يف الوقاية دëل التوعية 
الصحية، وكذê يف مراق�ة وت��ع رصف اRواء، هاذ العملية دëل رصف 
اRواء يه معلية Qلمية ودقLقة، يعين ٕاذا اكنت حتتاج ٕاىل توجLه وٕارشاد يف 

اكن الصيديل ¼ائب عن الصيدلية مفن  جمال اس=تعامل اRواء، يعين ٕاذا
  س=يقوم هبذا اRور؟

وكذê هناك يف جمال اس=تعامل اRواء، ميل تيكون الصيديل ت<iجنب 
ذوك ـــــــار اجلانLìة، ه\ض لتجنب ا2ٓثــــار، ت<]صح املريــــــك ا2ٓثZذي

(les effets secondaires) êوكذ  (les interactions)ال ـــــدي
(les médicaments)  كنقولو ٕاىل  مع املواد الغذائية وب<]اهتم، ٕاذن هنا

  اكن الصيديل ¼ائب مفن س=يقوم هبذا اRور؟ 
ليك �كون م]صفني، ال حرج ٔ�ن نiÀقد الصيديل، ولكن البد ٔ�ن Ìشري 
ٔ�ن Qدة مشالك يتخبط فهيا الصيديل، جيب �لتفات ٕا´هيا واz2ٔذ بعني 

 .�عتبار
  .ة ?لمهنةٔ�وال، النصوص ¼ري املسا�ر 

7نيا، املنافسة ¼ري الرشيفة ا?يل تتل�oٔ لها بعض الصيدليات، zاصة ٔ�هنم 
·هيبطو يف ا´مثن دëل اRوا، �ش تي�لبو الزبون، وهذا تيرض �لصيدليات 

 .اvاورة
 âرية ٔ�ن بعض الصيادz2ٔ7لثا، الس=يد الوز�ر، الحظنا يف ا2ٓونة ا

 ..ة وٕامنا الخنفاضيعانون يف مصت، ٕاما لضعف القدرة الرشائي

 :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يدة املس�شارة، شكرا الس=يدة املس�شارة احملرتمة

  .واللكمة ?لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Qىل التعقLب

  :الس=يد وز�ر الصèة
  . بع�اâ الس=يدة املس�شارة، كنèرتم الرٔ�ي دêë ¼ري zاصنا نتفامهو

  . يل تيع<شها الصيديلما ميك]اش نربرو الغياب �ملشالك ا?
ٔ�� مiفق معك، تيع<شو مشالك ؤ�� Qارف هذه املشالك، وليين هاذ 
اليش راه ت<èiل فواÛد إالطار، تتقويل ليا القانون ٔ�� مiفق، وليين القانون 
ما ميكÀش يد�رو وز�ر بوÛدو، ëاله اكع راك عرفيت املشالك ا?يل عش=نا مع 

(le conseil du sud)   مع(le conseil du nord) اله ٔ�ولë دا� ،
  . مرة عند� هيئة وطنية م]تخبة يعين مس=تقY، ٔ�ول مرة يف �رخي املغرب

وهاذي هام ا?يل zاصهم يد�رو املبادرة وميش=يو ?لقانون، اح]ا ¼اديني 
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  . تدرجييا يف ٕاطار واÛد الس=ياسة دوائية
ولكن هذا ال يربر الغياب، وقلتهيا، 2ٔن الطب<ب مايش �ئع دëل 

 (la santé publique)، (les conseils)2ٔدوية هو ت<]صح تيعطي ا
دëل  (les pharmacies)مليون مغريب تيدوزوا يف  30لكها تيد�رها، راه 

(les 12.000 pharmacies) ،30  سمة تتدوز يف مجيعÌ مليون
 .الصيدليات يف الشهر

 .شكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

سؤال يف قطاع الصèة وهو السؤال اخلامس،  ونiÀقل ٕاىل �ٓخر
  ".ٔ�سعار العالج �ملصèات اخلاصة"وموضوQه 

 .واللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

  :م�ارك الس=باعي الس=يداملس�شار 
  .شكرا الس=يد الرئ<س

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

ج �ملصèات اخلاصة Wد ملكف، حبيث يعترب الرس�ر الطيب يعترب العال
  . ببالد� ا2ٔ¼ىل يف دول شامل ٕافريقLا

كام ٔ�ن اخلدمات املقدمة ?لمرىض ال تتالءم وال�سعرية املفروضة Qلهيا، 
ويعزى ذê ٕاىل غياب املراق�ة وQدم اعÍد تعريفة موÛدة ?ل�دمات الصحية 

  .هبا
èلام ٔ�ن هناك متركز لهذه املصQ ات يف بعض اجلهات بعيهنا، مما يفرض

Qىل املرىض وذوهيم مصاريف ٕاضافLة ?لتنقل حنو املدن الكربى ?لعالج، 
  . مايش ¼ري التنقل وٕامنا املب<ت وواÛد العدد دëل املسائل

ويف هذا الس=ياق ويف ظل إالصالح ال�رشيعي ا�ي ٔ�رشفت Qليه 
واص من ¼ري ا2ٔطباء، احلكومة واملمثY يف فiح رٔ�سامل املصèات ٔ�مام اخل

  Ìسائلمك الس=يد الوز�ر احملرتم عن ٕاسرتاتيجيتمك لتصحيح هذا الوضع؟
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

 .اللكمة ?لس=يد الوز�ر

  :الصèةالس=يد وز�ر 
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

صèات ا?يل داYz يف دا2ٔنواع، امل 2ٔ�وال، ا2ٔمثنة يف املصèات اك�ن 
، اك�ن ٔ�مثنة 2006االتفاقLة املرجعية دëل حتديد ا2ٔمثنة، ا?يل توقعت يف 

  . مضبوطة

ما بغاÉش، ما  ا?يل (l’AMO1)يف اكينني املصèات ا?يل ما داzالÉش 
ا?يل  1990داzالش، هاذي اك�ن واÛد املرسوم دëل وز�ر الصèة دëل 

  .يد�ر تيèد احلد الك�ري العايل من متا ميكن
ولكن هذه من الناحLة النظرية هاذ اليش ا?يل تنقول ê، من الناحLة 
العملية ٔ�� مiفق معك، اك�ن مشالك، هاذ اليش اك�ن اخiالالت، اك�ن فLه 

 le prix)الفلوس، م,ال ا2ٔدوية يف املصèات zاصها تباع �مثن املس�شفى، 
hospitalier) ي��اع دا�õ دا، وٕاذا بهW صLات ا?يل تيكون رخèيف املص 

ا?يل ·مييش ميل تيحس=بو Qليه، مايش مجيع املصèات، بعض املصèات، 
، يعين املصèات (la pharmacie)ت<iحسب Qليه حبال ا?يل رشاه من 

تيدي يف الرحب ٔ�كرث من الصيديل ولهذا الصيديل ¼ري �سد، هذه النقطة 
  . ا2ٔوىل

ëل فiح رٔ�س النقطة الثانية، ٔ�رشت لواÛد النقطة �مة هو القانون د
ا?يل صوتنا Qليه مجيع، هذا القانون ٔ�وال تريكز  31.13املال، يه القانون 

خرج واملرسوم خرج، ا?يل ابدينا  Q(l’arrêté)ىل نقطة �مة Wدا ا?يل 
�جQÍات، 2ٔن هاذ اليش غينوض شوية الصداع ¼ري ت<iوWد من الناحLة 

هذا مايش خوف، وليين البيداغوجLة، وليين ¼ادي منش=يو يف هذا �جتاه، 
  .تنوWدو الناس

ٔ�ش=نو هو هاذ إالجتاه، هاذ القانون Wاب واÛد النقطة �مة، هو يف 
ماكن مقروء و��ن فاYzR داملصèة، يف اYzR �كون فLه مجيع ا2ٔمثنة 

  .. وٕاما  (cabinet)مكiوبة، وواحضة ٕاما يف
هذه مسائل حتتاج واÛد التوجLه بيداغو�، واح]ا ¼اديني مع 

  .املصèات، مع إالخوان ا2ٔطباء تدرجييا �ش نطبقو هاذ اليش
 .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :عبد الرحامن اRر�يس الس=يداملس�شار 
  .شكرا معايل الوز�ر

  السادة الوزراء،
  رات، ٕاخواين املس�شار�ن،ٕاخوايت املس�شا

مما ال شك فLه، معايل الوز�ر، هو ٔ�نه العمل ج�ار وفiحتو واÛد 
اجلهبات õبرية واح]ا معمك وتنعرفو بoٔن العمل õبري Wدا، وكذz êدمiو يف 

  .مسائل ا2ٔدوية
ولكن الس=يد الوز�ر، يف احلقLقة هاذ املسâٔo دëل ال�سعرية، يه تيكونو 

وما بني احلياة وهذا ما تبقاش عندو، ما بقاش  بعض الناس ما بني الوفاة
عندو الوقت فني يقلب Qىل مصèات �ٓخر�ن، �خلصوص ٔ�ن املصèات 

                                                 
1
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لكهم مiواWد�ن فواÛد املركز ا?يل هو اRار البيضاء، الر�ط ا?يل معروف، 
و�لتايل ت<iحمك Qىل الناس ا?يل Wايني من م]اطق �ٓنية وبعيدة، ت<iحمك Qلهيم 

اÛد الطريقة و�بزتاز ا?يل ما تتليقش بنا مكغاربة، وا?يل ٔ�هنم ت<iعرضو لو 
  .zاصنا لكنا نتعاونو معك و �ش ٔ�ننا حندو من هاذ إالشاكليات

·هنرضو Qىل  (la mutuelle)كذê ·هنرضو Qىل الناس ا?يل عندمه 
"RAMED2" ،"RAMED " ،ات اخلاصةèري مق�ول فهاذ املص¼

و العمل دëهلم يف املصèات ا?يل هام وكنوليو حىت ذوك 2ٔ�ٔطباء ا?يل تزياول
دëل اRوâ كنوليو تنلقاومه هام، نفس ا2ٔطباء ا?يل تيعاودوا يقولوا لٕالخوان 
نتالقاو يف املصèة الفالنية، 2ٔنه راه zاصو يد�ر لو العملية متا، و�لتايل 

  .تiÀعرضو لالبزتاز يومLا وت<iعرضوا املرىض دëلنا لالبزتاز يومLا
  ، الس=يد الوز�ر

Qليك، وٕامنا  (les fleurs)عرف]ا فLك بoٔنه �لك رصاÛة، مايش تنلوحو 
 âٔoل املواطنني يه مسëة دèل الصëد âٔoبرية، هاذ املسõ حيت جهباتiف
�مة Wدا، وما ميكÀش ٔ�ن خنليو هاذ ا2ٔمراض ٔ�و املرىض دëولنا ٔ�هنم 

ق �ٓنية، يتعرضوا لهاذ �بزتاز هذا، و�خلصوص الناس ا?يل Wايني من م]اط
واح]ا تنعرفوا الطبة لكهم تي�لسو يومني يف املس�شفLات العادية وهاذ اليش 
راه يف راسك، الس=يد الوز�ر، وراك Qارف املناطق لكها من فكLك 
?لراش=يدية ورزازات تنغري ٕاىل لكممي، هذيك اجلهة لكها، هاذوك الطبة 

طن دامئا هو تي�لسو يومني ويطلعو ?لمصèات اخلاصة، و�لتايل تيويل املوا
ا?يل تي�لص هاذ الرضيبة الك�رية، وما ميكÀش نبقاو تiÀفرجو Qىل هاذ 

  .الناس
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

  :اجللسة  رئ<سالس=يد 
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  . اللكمة ?لس=يد الوز�ر

  :الصèة وز�رالس=يد 
ٔ�� ما ¼اد�شاي، ٔ�� مغانتفقش متاما مع الس=يد املس  ،âبع�ا ��شار ال ٔ�

  . احملرتم
¼ري نؤكد واÛد النقطة، ٕاىل Wات Qىل zاطرك، هاذ اليش ا?يل قلت 
Ûاالت اكينة، ولكن البد ما Ìشهدو و�كونو م]صفني، Wل املوارد الìرشية، 
ا2ٔطباء لكهم، 2ٔن لو اكن ما اكنوش لكهم يعين �زهاء رشفاء، وتي�دموا 

الطب<ب تيجي يداوي وت<�غيوا بالدمه وت<�غيوا املرىض دëهلم وتيعطيوا، 
  . تيد�ر ليه اجلìس تيعطيه

وليين اك�ن هاذ الف�ة يل قلتهيا، مايش ما اكيناش، ما ¼اد�شاي ننكرو 
Qاود 7ين نقولو راه لكيش مزëن، لك يش تي��اوس، لك يش ت<iعانق، ال، 
عند� حىت اح]ا هاذ اليش، وليين هذوك اح]ا هلم �ملرصاد، معمك، مع مجيع 

                                                 
2
 Régime d'Assistance Médicale 

راه ما تنفلتوش، راه ا?يل فرط  (la preuve)ه ا?يل عند�  املنتخبني، را
  .�كرط

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  . وشكرا Q nىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
ونiÀقل ٕاىل 2ٔ�ٔس=ئY املو¬ة ?لس=يد وز�ر السكىن وس=ياسة املدينة، 

  ".املشاريع العقارية دمع"والسؤال ا2ٔول موضوQه 
واللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد العام ملقاوالت 

  .املغرب لتقدمي السؤال

  :يوسف حميي الس=يداملس�شار 
  .شكرا الس=يد الرئ<س

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

ضعية صعبة يف الس=نوات اz2ٔرية دzل قطاع العقار يف املغرب يف و 
وÛاالت ارتداد، ٕاذ Éشري خمتلف التقار�ر ٕاىل Ûاâ امجلود اليت يع<شها، وقد 
ٔ�شار تقر�ر بنك املغرب ٕاىل ·راجع مواد البناء وzاصة إالمسنت bشلك 

يف ظرف  15%، ٕاذ وصل ٕاىل قرابة ٔ�قل من 2012مس=متر م]ذ س=نة 
Qىل  س=ن�ني، مع ·راجع قروض ا2ٔبناك ?لمواطنني الراغبني يف احلصول
  . قرض، فضال عن ارتفاع العرض bشلك واحض يف مقابل ·راجع الطلب

ما يه، يف هذا الس=ياق، الس=يد الوز�ر، التدابري املت�ذة ٕالQادة الروح 
  لهذا القطاع؟ 

وكذê ما يه ال�شجيعات اليت مبقدورها حتفزي املنعشني العقاريني من 
  W�ٔل تقدمي م]توج يليب ÛاجLات املس=تفLد�ن؟ 

  .شكرا

  :اجللسةلس=يد رئ<س ا
ٔ�رجو من السادة امللكفني �لصوتيات �ش �زيدوا شوية يف الصوت، 

  .2ٔن الس=يد املس�شار اس=متعنا n بصعوبة
  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد

  :هللا وز�ر السكىن وس=ياسة املدينة بنعبدالس=يد محمد نLìل 
  . شكرا لمك الس=يد الرئ<س

  .Qىل هذا السؤال شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذõر فقط بoٔن قطاع العقار هو القطاع إالنتا� ا�ي اس=تفاد 

س=نة اz2ٔرية، ال Qىل  15من ٔ�كرب ال�شجيعات ؤ�كرث ال�شجيعات zالل 
مس=توى التحفزيات اجلبائية وال Qىل مس=توى التحفزيات �لعقار املسمل من 

 .ق�ل اRوâ بoٔسعار خمفضة Wدا
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ا عش=نا واÛد الصحوة، واÛد القفزة هائQ Yىل �لطبع، يف فرتة م
مس=توى قطاع العقار، مما جعل Qىل ٔ�ننا اس=تطعنا يف اvال دëل السكن 
�جÍعي Qىل وWه اخلصوص ٔ�ننا نلبيو الطلب ا?يل اكن طلب مرتفع Wدا، 

Rا�  2010وقلصنا من العجز السكين وميكن يل نقول ليمك ٔ�نه فقط من 
ٔ�لف من  500ٔ�لف شقة وس=نصل ٕاىل  300با واÛد حنن ا2ٓن سلمنا تقري 

هنا ´هناية الس=نة املق�Y ٔ�قىص تقد�ر، مبعىن ٔ�نه هناك ·راجع دëل الطلب 
Qىل هذا املس=توى، مايش 2ٔن الف�ات الشعبية ¼ري موجودة 2ٔن بعض هذه 
الف�ات ال تتوفر Qىل اzRل الاكيف من W�ٔل ٔ�هنا �zد هاذ العقار ٔ�و هاذ 

  .يالسكن �جÍع
ا2ٓن مع ذê حنن نبحث عن ٕاجراءات ٕاضافLة دون ا?لجوء ٕاىل التحفزي 
اجلبايئ، در� السكن املوWه ?لف�ات الوسطى، هاذ السكن در�ه وصادقiيو 

درمه ?لمرت املربع �ش ميش=يو هيمتو به، ٔ�قول بoٔهنم ما  Q7200ليه هنا ب 
لوش، ولكن مشاو لوش 2ٔنه مفهيش التحفزيات اجلبائية و�لتايل ما مشاو 

راه ٔ�سائلمك كذê �لÀس=بة ?لمنظمة العتيدة اليت متثلوهنا واليت من داzلها 
تقول ال ميكن ٔ�ن Ìس=متر يف ٕاعفاءات ج�ائية لقطاع دون ٕاعفاءات ج�ائية 

  .لقطاQات ٔ�خرى
ف�التايل حنن نوWد يف وضعية ا?يل من الصعب ٔ�ن Ìس=متر Qىل هذا 

ن W�ٔل دمع هاذ القطاع ا2ٔساس، لكن مع ذê نبحث عن صيغ Wديدة م
هذا، Qالش؟ 2ٔنه هو ا?يل õيجر �قiصاد الوطين، هو ا?يل ك<شغل اليوم 
ما يناهز املليون م]صب شغل، و�لتايل هو ا?يل õيلعب اRور دëل اRفع 
والقاطرة Qىل مس=توى �قiصاد الوطين ٕاىل يوم]ا هذا رمغ اvهودات 

طاع العقار هو احملرك ا2ٔساس املبذوâ يف الصناQة و¼ري الصناQة، يظل ق
و�ê يتعني ٔ�ن جنهتد ٔ�كرث Qىل هذا املس=توى، مع القطاع البنيك والقطاع 
البنيك راه ال�شجيعات ا?يل دار كذê ا2ٓن �لÀس=بة لÀسب الفائدة ا?يل 

س=نني، فاعتقد ٔ�نه  3·راجعات bشلك õبري مقارنة فقط مع هاذي Qامني وال 
يعي امجليع بoٔنه يف فرتة ما اكنت Ìسب الرحب هاذ ا2ٔمر هذا يتعني كذê ٔ�ن 

  .مرتفعة، اليوم يتعني ٔ�ن إالÌسان يق]ع �?يل Wاب هللا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  .ا�هتÁى الوقت، اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :يوسف حميي الس=يداملس�شار 
ëىل العرض دQ رشوكÀالقمي، ويعين راك شكرا الس=يد الوز�ر، ك ê

خلصتيه، واح]ا راه قانعني، ولكن مع ذê راه zاص حتفزيات الس=يد الوز�ر 
2ٔنك قليت بoٔنه قطاع قاطرة دëل ال�شغيل، وٕاىل املنعشني مiميش=يوش 
لواÛد الرب�مج 2ٔن ذاك الرب�مج فعال ما فهيش الرحب، ما ·ميكÀش لواÛد 

و�ش نقول ليك راه هاذ اليش راه املس�مثر مييش ليش ÛاWة فهيا اخلسارة، 
ا?يل يه مؤسسة دëلمك ٔ�لس=يد الوز�ر راه ما " العمران"واقع، راه حىت من 

مشاوش لهاذ الرب�مج دëل السكن املتوسط، يعين �ر�مج فاشل، هذا ال 
يعين بoٔننا غنوقفو، õيف قلت، ما ابغيناش نفرضو التحفزيات نقولو ج�ائية، 

  .التحفزي ا?يل خصنا ندرسوها ميكن مجيع ولكن اك�ن طرق ٔ�خرى دëل
 âٔoد املسÛم,ال، الس=يد الوز�ر ٔ�ن تصاممي ا´هتيئة اليوم، يه وا
ٕاسرتاتيجية �لÀس=بة ?لمنعش العقاري، كتعرف بoٔن واÛد العدد دëل املدن 
يف املغرب ما عندهاش، وذيك ا?يل عندها وخرجوا، خرج ما هو هذاøش 

ٔ�ش واقع؟ الناس عندمه ٔ�رايض اليوم بال ما نقول ليك طن�ة راك Qارف 
  صدقو فهيا Ûدائق مع من غهيرضو هاذ الناس هاذو؟

 ،Íه ٔ�نLلمك ٔ�لس=يد الوز�ر نقدرو نقولو ٔ�فقي فëهاذ الناس د� القطاع د
فLه التعمري، فLه اRاzلية، فLه امجلاQات احمللية مع من غهيرضو هاذ الناس؟ 

Qات وما ٕاذن ابغينا تصم�ت ا´هتيئة وابغينا ٕاWادة النظر فذيك ا?يل خر
  .خرWاÉش مقادة

من ¬ة ٔ�خرى، اك�ن õيف قلت السكن املتوسط، خصنا نلقاو ليه 
Ûل الس=يد الوز�ر، 2ٔنه الناس ·ميش=يو ?لسكن �قiصادي والسكن 
�جÍعي وتيديوه ?لف�ات ا?يل ما حمت�اه، اك�ن ا?يل ت<رشي جوج دëل 

ٕاىل ما لقLناش يش Ûل �ش ميكن هاذ وتيالقهيم، يعين  3احملالت ت<رشي 
)programme (هو �متىش راه اكرثة �.  

كذê، الس=يد الوز�ر واÛد الرب�مج وقانون �م ا?يل صوتنا Qليه 
مجموQني ا?يل قدمiوه، هو القانون دëل البيع يف طور البناء، قانون 

د إالشاكلية دëلو حىت هو اليوم ما zدماش، ها 107.12ٕاسرتاتيجي قانون 
  القانون ٔ�ش=نو هو ا2ٔمهية دëلو؟ 

هو ت<سهل �قiناء دëل السكىن ?لناس ا?يل يبغيوا �رشيوا، 2ٔنه 
تي�لص �2ٔقساط وت<شجع املقاول ا?يل ·ميكهنم بواÛد ا´متويل بواÛد الفائدة 

Yقلي. 
اليوم هذا الرب�مج واقف Qالش؟ واقف Qىل ا2ٔبناك 2ٔن هام الطرف 

ك ·لكمت Qلهيم، ا2ٔبناك اليوم مازال ما عرفوش الثالث الس=يد الوز�ر را
õيفاش يتعاملوا ما هاذيك شهادة ضام�ت ٕاهناء ا2ٔشغال، ا?يل يه والبد 

، يعين هذا القانون لكه ا?يل دار )notaires(مهنا �ش يبداو يتاكتبوا قدام 
وzدم]ا Qليه �ش حنفزوه راه هو واقف 2ٔنه ما عرف]اش õيفاش نقولوا راه 

معنا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ولكن بغينا م]مك الس=يد ا2ٔبناء 
الوز�ر ٔ��مك تتدzلو وتلقاوا õيفاش حنلوا هاذ إالشاكلية �ش ميكن ?لمقاولني 

  .املنعشني خيدمو هباذ القانون
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

لك وقiه يف إالWابة Qىل السؤال، �ê  و�لطبع الس=يد الوز�ر اس�]فذ
  ".ٕاQادة هيلكة املراكز القروية"نiÀقل ٕاىل السؤال الثاين وموضوQه 
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  .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من فريق ا2ٔصاâ واملعارصة فليتفضل

  :املس�شار الس=يد عبد إالاله املهاجري
  .bسم هللا

  الس=يد الرئ<س،
  السادة الوزراء،

  ،املس�شار�ن احملرتمني الس=يدات والسادة
الس=يد الوز�ر، تع<ش العديد من املراكز القروية �ململكة ٔ�وضاQا مرتدية 
ومزرية Qىل مس=توëت مiعددة، سواء من حLث ·ردي الش=بكة الطرقLة ٔ�و 
ضعف اخلدمات الصحبة ٔ�و ساWر اخلدمات ا2ٔخرى، ٕاال ٔ�ن ما هيمنا يف 

ز اليت ٔ�صبح مرتدë بفعل هاذ السؤال هو الÀس=يج العمراين هبذه املراك
عوامل الزمان وضعف اهÍم احلكومة به، خصوصا Qىل مس=توى الرتممي 
والصيانة حبيث ٔ�صبحت ٔ�¼لب البناëت �ٓيY ?لسقوط وهتدد ٔ�رواح 

  .املواطنني وممتلاكهتم
يف هذا إالطار Ìسائلمك الس=يد الوز�ر عام مقمت وما س=تقومون به من 

  ه املراكز؟W�ٔل تoٔهيل الÀس=يج العمراين هبذ
  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر

  :الس=يد وز�ر السكىن وس=ياسة املدينة
  .شكرا الس=يد الرئ<س احملرتم

فقط الس=يد املس�شار، شكرا Qىل سؤالمك، ٕ�جياز شديد، العامل 
من  القروي مل �س=تفLد يف ٔ�ي فرتة حكومLة ق�ل هذه احلكومة من �رامج

وزارة السكىن ومن وزارات ٔ�خرى، نتلكم Qىل وزارة السكىن ا?يل تنعرف 
دëل امجلاQات القروية اليت اس=تفادت من �رامج م�ارشة  300لها، ما يناهز 

  .من ق�ل الوزارة
ما هنرضوش Qىل ا?يل داز، هنرضو فقط ٔ�ننا ¼دا ¼ادي منيش لبين 

مليون  500فاقLة دëل خ]يفرة ات -مالل عنوقع مع اجلهة دëل بين مالل 
درمه من W�ٔل العناية �ملراكز القروية فقط، دون املراكز احلرضية اليت 
س�س=تفLد مبواصY الربامج ا2ٔخرى ا?يل موجودة، ونفس االتفاقLة درهتا مع 

�فLاللت، ؤ�� ا2ٓن هذا الصباح -الرشق، ونفس االتفاقLة درهتا مع درQة
سطات ومس=تعد ٔ�نين نوقع -بيضاءكنت يف اتصال مع رئ<س ¬ة اRار ال 

Qىل نفس االتفاقLات ق�ل هناية هذا �نتداب من W�ٔل العناية �ٓنذاك �لك 
املراكز القروية يف املغرب حسب ÛاجLاهتا وحسب ما ميكن ٔ�ن تقدمه من 

  .�رامج �جعة وقادرة Qىل الريق هبذه املراكز
  

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر
  .دة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLباللكمة Û2ٔد السا

  :املس�شار الس=يد عبد إالاله املهاجري
  .شكرا الس=يد الوز�ر

جامQة وهذا، اح]ا يف ¬تنا ما  300¼ري هاذ ا2ٔرقام ا?يل قلت لنا 
�ٓسفي حىت يش -عند� حىت يش جامQة اس=تفادت من هذا، ¬ة مراøش
ة مازال ما لقت جامQة ما فراس=نا ولو، �لعكس عند� اح]ا اتفاقLة رشاك

الق�ول، ٕامنا الس=يد الوز�ر الكiاب ت<iقرا من العنوان دëلو وما تنقصدش 
الكiاب دëلمك دëل الرمز دëلمك الس=يد الوز�ر، ٔ�ي كتاب هذا راه م,ل، 
مفن zالل ال�سمية ا?يل معطية ?لوزارة دëلمك راه يه وزارة التعمري 

ية ¼ري املدن �خلصوص املدن وس=ياسة املدينة، ؤ�نÍ �لفعل Qاطيني ا2ٔمه 
  . الكربى ما يش مجيع املدن، ¼ري املدن الكربى يه ا?يل معطية ا2ٔمهية

وا?يل تنالحظو يف هاذ الس=نوات اz2ٔرية واÛد الفرق شاسع تنخرجو 
بني املدن الكربى واملراكز القروية ا?يل يف النواu دëلها، انك تتخرج من 

دقLقة وال  20اøش تتخرج تبعد بواÛد مدينة تتخرج Qلهيا، مكثل مدينة مر 
.. دقLقة bس=يارتك، تتلقى مراكز قروية يف احلقLقة بعيدة لك البعد، ال  30

 ..ماك�ن ال بLÀة حتتية، ال ٕا�رة، ال
اكينة جماط ومزوضة،  212فعىل سLìل املثال يف الطريق الوطنية 

  .س=يد ا«تار، ملزوضية، ما فهيم والو 9الطريق الوطنية 
  .ملراكز ما كتتوفر Qىل b�ٔسط الرشوط الس=تق�ال العامل القرويوهاذ ا

وهنرضو، الس=يد الوز�ر، هاذ املراكز القروية، حىت ا2ٔسواق 
ا2ٔس=بوعية دëلها، ما عرفات تغيري من زمن �س=تقالل، ما عرفات ولك 
يش õيعرف بoٔن ا2ٔسواق ا2ٔس=بوعية دëل هاذ املراكز يه املتنفس الوحLد 

دëهلم õيف كنقولوا اح]ا، وهاذ   (le weekend)نة، يه دëل هاذ الساك 
  .ا2ٔسواق راه ما كتتوفر Qىل حىت يش ÛاWة

لهذا الس=يد الوز�ر، كنطلبوا م]مك �ش هاذ ا2ٔسواق وهذا تتوفر Qىل 
  ...b�ٔسط املرافق دëل

  .وشكرا الس=يد الوز�ر

  :اجللسة رئ<سالس=يد 
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .لوز�ر ?لرد Qىل التعقLباللكمة ?لس=يد ا

  :الس=يد وز�ر السكىن وس=ياسة املدينة
فقط، ?لقول بoٔنه هناك عرشات املدن املتوسطة، نعطيك ٔ�م,Y، واش 
حتناوت مدينة õبرية؟ تنغري مدينة õبرية؟ ٔ�نيف مدينة õبرية؟ عطيه، قولها 

  .لو نتا، قلها لو
هنا، واش والزمامرة مدينة õبرية؟ وQدد، وسول إالخوان ا?يل عندك 
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  السامرة مدينة õبرية؟
  .هاذو لكهم، Qاد املراكز القروية

ا2ٓن، بغيت نوWه ê واÛد الرساâ م�ارشة، إالخوان دêë هنا 
Ûارض�ن، رافعني ملفاهتم، م,ل ما هو الشoٔن �لÀس=بة لفرق ٔ�خرى من 

  .ا2ٔ¼لبية ومن املعارضة
لف دëل معروف Qىل وزارة السكىن، ٔ�هنا اش=تغلت مع امجليع، جLب م

ٔ�ي جامQة Ìش=تغل معك، جنيوا اح]ا من الر�ط ونبقى Ìشري �2ٔقالمي 
  .و�جلهات ونقول هنا غن�دم، وهنا ما غن�دمش، ما ميكÀش

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . الس=يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر

  :الس=يد وز�ر السكىن وس=ياسة املدينة
ش<شاوة من املدن ا?يل  اعطاين اvلس البÇي دëل ش<شاوة،..

اش=تغلنا معها، فهيا �ر�مج ٔ�ول و�ر�مج 7ين، وهناك مطالبة برب�مج 7لث، 
  .ومرح�ا

ولكن، ش<شاوة من املدن اليت اس=تفادت، مايش من املدن اليت مل 
  .Éس=تفد

ف�التايل، مرح�ا، مرح�ا، شوف، مزوضة، ملزوضية، ¼ري ذê من 
  .ا2ٔقالمي دëل ش<شاوة، مرح�ا

  .Lبو امللفات، ومحلومه ودافعوا Qلهيم، ومرح�ا¼ري ج 
  .مرح�ا، جLبومه

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

املعايري املعمتدة يف دمع اRور ا2ٓيY "نiÀقل ٕاىل السؤال الثالث وموضوQه 
  ".?لسقوط

واللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من فريق العداâ والتمنية لتقدمي 
  .السؤال

  :الس=يد احلسني العبادي راملس�شا
  .شكرا الس=يد الرئ<س

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

ٔ�مام تفامق ا«اطر اليت ٔ�صبحت Éشلكها ظاهرة البناëت ا2ٓيY ?لسقوط 
Qىل ٕاÌشاء  2016والتدهور املهول لٔ¿Ìس�ة العتيقة، نص قانون مالية س=نة 

  .تoٔهيل املباين املهددة �لسقوط واكâ وطنية ?لت�ديد احلرضي وٕاQادة
كام صادق الربملان Qىل مرشوع قانون يتعلق �ملباين ا2ٓيY ?لسقوط 

  .وتنظمي معليات الت�ديد احلرضي

¼ري ٔ�ن Qدد اRور ا2ٓيY ?لسقوط هو يف ·زايد مس=متر يوما بعد يوم، 
  .ٔ�لف سكن �ٓيل ?لسقوط 43وقد øشفت إالحصائيات اz2ٔرية عن حوايل 

لمك الس=يد الوز�ر احملرتم عن املعايري املعمتدة يف دمع اRور ا2ٓيY �ا Ìسائ
  ?لسقوط؟

  .وشكرا لمك

  :اجللسة رئ<سالس=يد 
  .شكرا ?لس=يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر لٕالWابة عن السؤال

  :الس=يد وز�ر السكىن وس=ياسة املدينة
  .شكرا الس=يد املس�شار

لضبط املعايري ا?يل ·لكمت Qلهيا �لÀس=بة bرسQة، املعايري املعمتدة يه �
  .?لعناية �ملدن، �لقرى، �2ٔحLاء الناقصة التجهزي

  .2012ٔ�لف كام قلمت، هذا ٕاحصاء تدار يف  43اح]ا ٔ�مام 
 10اليوم، اس=تطعنا نعاجلوا، مايش نعاجلوا، نؤطروا �تفاقLات واÛد 

  .ٔ�الف يف مدن خمتلفة
  .Wدانعمل بoٔن إالشاكلية õبرية وõبرية 

كذê الشoٔن، حنتاج ٕاىل من حيمل هذه امللفات Qىل مس=توى حميل، 
حنتاج ٕاىل مواõب�]ا من ق�ل املس=توى احمليل، مث حنتاج ٕاىل قانون Wديد، 2ٔن 

  .التدzل صعيب يف ا2ٓيل ?لسقوط
دوز� هاذ القانون اجلديد، حنتاج ٕاىل �ٓلية Wديدة، واكâ خمتصة يف 

iÀكن ،âهاذ الواك �ظرو الÀرش يف اجلريدة الرمسية �ش نؤسسو ا2ٔمر، دوز
  . الواكâ ونعطيو واÛد اRفعة ٔ�قوى ل¿ٓيل ?لسقوط

ولكن، ما ننافقمكش، ا2ٓيل ?لسقوط مشلك ما غيÀهت<ش، ا?يل مايش 
�ٓيل ?لسقوط اليوم �ٓيل ?لسقوط ¼دا، 2ٔن هناك تقادم دëل البناëت zاصة 

  .يف اÌ2ٔس�ة العتيقة
Wدا، 2ٔنه ميكن ند�رو ٕاحصاء، �ê، هذا مشلك صعب وصعب 

õ�ٔيد ٔ�نه مل يzٔoذ بعني �عتبار، م]ذ ذê  2012إالحصاء ا?يل در� يف 
احلني الش=تاء، الصيف، الشمس، ٕاىل ¼ري ذê، فهناك تoٓلك دëل البناëت 

  .وهناك واÛد العدد دëل البLÀات ا?يل تتحول ٕاىل �ٓيY ?لسقوط
يÀش ¼ري هاذ ا2ٓيل ?لسقوط، �ê، هذا ا2ٔمر س<س=متر، Qلام بoٔن ما اك

اك�ن ا2ٓيل ?لسقوط ا?يل جماور ?لمدن كذê، 2ٔن ذاك اليش ما تì]اش 
حسب القواQد املعمول هبا، وهذا كذê من املشالك، ٕاذا اكنت حنن نعمل 
ٔ�ن هناك نقص Qىل هذا املس=توى، لكن من الصعب Wدا ٔ�ن نتحمك يف 

نيات ا?يل كنتوفرو Qلهيا إالشاكلية bشلك هنايئ نظرا ?لèاجLات ٔ�و لٕالماك
  . اليوم

داملليار دëل  7كتتطلب  43.000احلسا�ت ا?يل دا�ر�ن، اليوم هاذ 
اRرمه ?لتدzل اليوم، ٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن نتدzل من W�ٔل القضاء Qىل هاذ 
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داملليار دëل اRرمه، Q�ٔرتف لمك  7دون ما تبقى، ما عند�ش  43.000
 �داملليار يف  2مزيانية مiواضعة دëل بذê يف مزيانية وزارة السكىن، عند

الس=نة يف الصندوق دëل التضامن ?لسكن، كنèاربو هبا مدن الصفLح، 
كند�رو هبا ٕاQادة الهيلكة، كند�رو هبا س=ياسة املدينة وكند�رو هبا ا2ٓيل 

êلسقوط كذ?.  
  .شكرا

  :اجللسة رئ<سالس=يد 
  . شكرا الس=يد الوز�ر

 .ٕاطار التعقLباللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف 

  :الس=يد عبد الكرمي لهوا�رشي املس�شار
  .bسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئ<س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
فعال، الس=يد الوز�ر، حنن نعرتف ٔ�يضا معمك بoٔن هذا القانون ا�ي 
صودق Qليه ؤ�يضا ٕاÛداث الواكâ هو س=يخرج]ا من مجموQة من 

  . ت القانونية اليت اكنت موجودة سابقا�خiالال
لكن اليوم، الس=يد الوز�ر، تُقرون بoٔن هاذ إالماك�ت املالية دالوزارة 
�ش تغطي هاذ احلاجLات ا?يل يه موجودة ¼ري ممك]ة، ولكن ٔ�ل<س هناك 

  مدzل �ٓخر ملعاجلة املوضوع؟
حنن ق�ل س=نوات م]ذ �س=تقالل وحنن نعاجل مشلك دور الصفLح، 

امج مiعددة، لكن ا2ٔمر اس=متر، ملاذا؟ 2ٔمر bس=يط هو ٔ�ن هذا Wات �ر 
  . املوضوع ٔ�صبح مدzال ?لريع

لكن اليوم سؤالنا، الس=يد الوز�ر، هو ·ركز حول املعايري، 2ٔن ٕاذا ما 
وضعناش معايري Rمع اRور ا2ٓيY ?لسقوط، يف احلقLقة ¼ادي نبقاو 

، الس=يد الوز�ر، مس=متر�ن و¼ادي يبقى املوضوع مس=متر، خصوصا ·لكمتو
Qىل ٔ�ن اÌ2ٔس�ة القدمية فعال اكنت موجودة، ولكن اليوم عند� Ì�ٔس�ة 
Wديدة، وميكن ا2ٔمر يتفامق يف ظل Qدم اÛرتام ضوابط البناء، ا?يل يه 

  . معروفة وتقع يف ا?ليل وا´هنار وحتت Q�ٔني لك املتدzلني
ل<س من لكن اليوم، الس=يد الوز�ر، اح]ا تنقولو بoٔن توضع معايري، ٔ�و 

الرضوري ٔ�ننا اليوم يف Qالقiنا مع املتدzلني ٔ�ننا �كون عند� مقاربة مشولية، 
و·كون م�نية يف Qالقiنا فLه ت��ع هذا اRمع ا�ي مننèه ?لجامQات �كون 

  مiتبع، وعند� �ٓليات ?لت��ع دëلو، ٔ��ن وقع؟ 
ٔ�و هل تعلمون، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن بعض من اس=تفادوا من هذا اRمع 

مل يُمنح �ملعايري ٔ�هنم اس=تفادوا من اRمع وانتقلوا ليحصلوا Qىل دور  ا�ي
الصفLح يف ٔ�ماõن ٔ�خرى، و�لتايل ¼ادي يويل اللكفة دëل الوزارة ٔ�هنا لكفة 

  . مالية õبرية

" RAMED"ٔ�مل حين الوقت العÍد بطاقة : مث ا2ٔمر الثالث هو ٔ�نه
  }ٓلية ملنح اRمع ?لمس=تفLد�ن؟

  :لسةاجل  رئ<سالس=يد 
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  . ا�هتÁى الوقت الس=يد املس�شار
 .اللكمة ?لس=يد الوز�ر ?لرد Qىل التعقLب

  :الس=يد وز�ر السكىن وس=ياسة املدينة
¼ري ٕاذا مسحتيو، هذه املعايري موجودة، 2ٔن املشلك ا?يل عند� هو ٔ�نه 

ة õيفاش اك�ن هناك واÛد النوع دëل ال�شكLك، õيفاش كنتعاملو، واحض
  . كنتعاملو

اليوم وWد� املدzل، وميكن نقول لمك بoٔن الن�اح ا?يل عرف]اه م]ذ 
يف الرب�مج دëل فاس، الن�اح ا?يل عرف]اه يف الر�مج دëل فاس،  2013

2ٔننا ¼ري� املقاربة، ¼ري� الطريقة دëل التعامل، ¼ري� إالماكنيات اليت وفرهنا 
  .املعايري واحضةٕاىل ذê، وابدينا كنجحو ا2ٓن، 

  :اجللسة رئ<سالس=يد 
  .شكرا الس=يد الوز�ر، ا�هتÁى الوقت

رضورة ٕاQادة هيلكة ا2ٔحLاء السك]ية الناقصة "والسؤال الرابع موضوQه 
  ".التجهزي والتoٔهيل احلرضي

واللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س=تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

  :الس=يد عبد ا?لطيف ٔ�بدوح املس�شار
  .شكرا الس=يد الرئ<س

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

الس=يد الوز�ر احملرتم، موضوع هاذ السؤال يتعلق Q�ٕادة هيلكة ا2ٔحLاء 
احلرضية السك]ية �قصة التجهزي وتoٔهيلها، وذê بتحسني ظروف ساكنة 

ات ا2ٔساس=ية الالزمة ا2ٔرس املعوزة، وكذê من zالل ٕاجناز التجهزي 
  .لتحسني الطابع املعامري والفضاءات احلرضية

�ا Ìسائلمك، الس=يد الوز�ر، عن ما يه اخلطوات اليت قطعهتا وزار·مك 
  يف هاذ الباب وفاء ملا الزتمت به؟

  .شكرا الس=يد الرئ<س

  :اجللسة رئ<سالس=يد 
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

Q ابةWىل السؤالاللكمة ?لس=يد الوز�ر لٕال.  

  :السكىن وس=ياسة املدينة وز�رالس=يد 
  . شكرا لمك الس=يد املس�شار
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ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�قول لمك بoٔنه الربامج دëل ٕاQادة الهيلكة، يه الربامج ا?يل 
حىت Rا�، مع  2002اس=تفدات رمبا ا2ٔكرث من ا´متويل دëل الوزارة، م]ذ 

اقLة ا?يل مهت مليون اتف 500دفعة قوية يف ٕاطار هذه الوالية احلكومLة، 
ٔ�لف ٔ�رسة، ودzلنامه لكهم يف الÀس=يج احلرضي ودzلنا هلم الطرقان  100و

والتطهري، وعبد� الطرقات ودzلنا هلم إال�رة العمومLة ودzلنا هلم املاء 
والكهر�ء bشلك رمسي مايش مرسوق، ودzلنا هلم التجهزيات، مبعىن 

 ذê، ودجمنامه يف الÀس=يج املدرسة، ودzلنا هلم التجهزيات الصحية، و¼ري
  . احلرضي

 2011ٔ�قول لمك س=يدي املس�شار احملرتم، لو ما در�ش هاذ اليش، لو 
، ما 2011حتول ٕاىل يشء �ٓخر يف املغرب، وهاذ اليش كنقول Q êىل 

كنتلكمش Qىل رايس فهاذ احلكومة، كنتلكم Qىل لك ما مت القLام به م]ذ 
ن الربامج ا�ي Wاءت ٕافريقLا ذê احلني ٕاىل ا2ٓن وواصلناه، هذا م

ل�س=تفLد م]ه ا2ٔس=بوع املايض، 2ٔهنم Qارفني �ٓش دار املغرب Qىل هاذ 
  . املس=توى، Qارفني �ٓش دار املغرب Qىل هاذ املس=توى ونواصل

ا2ٓن هذا ال يعين ٔ�ن ما اكيÀش ٔ�حLاء ٔ�خرى، 2ٔن �يق الهجرة القروية 
Wرتار هذه املواضيع، مس=مترة، وطاملا ٔ�ن هناك جهرة قروية سÀس=متر يف ا

لكن تÀشoٔ ٔ�حLاء، نعاجل ا2ٔحLاء، عندما نعاجل ا2ٔحLاء هناك نوع من النداء، 
اRوâ �راسها ملا كتعاجلش، ٔ�ش=نوا كتعاجل؟ كتعاجل الرسي، ¼ري القانوين، 

  . ا?يل تìىن bشلك عشوايئ، �لرشوة، بتواطؤات ا«تلفة
ل مبا ٔ�نه اRوâ دارت عندما نقوم بذê هذاك ا?يل ساõن يف القرى õيقو 

êابنا ق�ل م]ا ¼ادي د�رو لنا كذèهاذ اليش لص .  
وهذا هو واÛد احللقة ا?يل اح]ا موجود�ن فهيا، وهاذ ا2ٔمر س<س=متر 
ٕاىل ٔ�ن جند الصيغ ?لتحمك يف هذه الهجرة القروية من zالل توفري ٔ�رايض يف 

) la craie(احمليط دëل املدن �ش ما يبقاوش هذوك ٔ�حصاب �رشطوا ب
و�جلري، ذوك اvزئني الرسيني ا��ن �س=تفLدون �لرشوة و�لتواطؤات من 
ٔ�موال طائY، �ش Ìسدو Qلهيم الطريق و�ش �متك]و ٔ�ننا عوض ما خنليو 

  .السكن يمت هبذه الطريقة وجنيو نعاجلو من بعد، نعاجلو bشلك ق�يل
  .شكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا ?لس=يد الوز�ر

  .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :الس=يد عبد ا?لطيف ٔ�بدوح املس�شار
  .شكرا الس=يد الوز�ر احملرتم

�س=تحيل ٔ�نه خنتلف معمك، الس=يد الوز�ر، ف� قلته، هذا واقع ميكن 
دراس=ته وميكن إالطالع Qليه، هاذ الواقع عندو صريورة، ٔ�س=بابه ومس�ìاته 

ع، وفهمت سؤالمك خصوصا عندما ربطته �لهجرة، الهجرة نعرفها ويعرفها امجلي
  . فعال هاذي دينامكLة

والهجرة ثورة من الثورات، 2ٔنه انتقال من واقع ٕاىل واقع، õيفام اكن 
  . ا2ٔمر

عندما نتèدث عن السكن الناقص، ٔ�� تنقصد احملالت ا?يل اكينني يف 
]طقة النخيل املدن احلرضية، وحنيQ Tىل مدينة مراøش، حنيQ Tىل م 

  . Qام Q30ام،  Q40ام  50ا?يل فهيا دواو�ر، ا?يل عندمه 
ٕاذن واÛد الهجرة فواÛد التارخي، وبقات قاQد�ن فذيك الظروف 

  .يiÀظرون Ûال، هذا هو امللمتس دëلنا فقط
اح]ا تنطلبوا بوضوح، هاذ املنطقة هاذي، حىت يه يوصلها هاذ اvهود 

م حقهم، حىت هام �كون عندمه هاذ الك�ري ا?يل تدار، حىت هام يوصله
املوضوع، 2ٔنه فعال هاذ الناس تي�س=ناو وتيرتWاو واÛد ا´هنار حىت هام 
يتدجموا و�كون عندمه احلق حباهلم حبال ¼ريمه، وخصوصا حLث تيكون 
ت<شوفوا إالجنازات الك�رية ا?يل كتدار يف م]اطق ٔ�خرى وتيحسوا بواÛد 

  .تيحسوا بواÛد النوع دëل التظملاحليف، وهذا هو ا?يل تي�لهيم ٔ�هنم 
�ê، من موقعنا كربملانيني، هذا هو اRور دëلنا ٔ�ننا نبلغو ?لحكومة 

  .وكذê نلفiو �ن��اه ٕاىل هذه املواضيع
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر يف Ûدود ثواين معدودة

  :وس=ياسة املدينة الس=يد وز�ر السكىن
  . و¼ريbرسQة، �ش نقول ٔ�نين ٔ�تفق مع الس=يد املس�شار

هذه م]طقة ا?يل معروفة القمية دëلها، و�لتايل جند فهيا يف وسط مهنا 
 �دواو�ر صفLحية، وهذا ا2ٔمر يتعني ٔ�ن ·كون هناك م�ادرة حملية، ٔ�

 Ìل ٔ�ننا ذوك الناس حنيدومه من متا وW�ٔ سامه فهيا منÌ سكهنم يف مس=تعد ٔ�ن
  .ظروف الئقة

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  .وشكرا Q nىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
ونiÀقل ٕاىل ا2ٔس=ئY املو¬ة ?لس=يد وز�ر العدل واحلرëت، والسؤال 

  ".ظاهرة زواج القارصات"ا2ٔول حول 
 اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من فريق ا2ٔصاâ واملعارصة لتقدمي

  .السؤال

  :املس�شارة الس=يدة جناة مكري
  الس=يد الرئ<س،
  السادة الوزراء،

  ،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
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يف الوقت ا�ي كنا نiÀظر من مدونة ا2ٔرسة اليت شلكت حلظة مفصلية 
يف حتديث ا2ٔرسة املغربية ٔ�ن تضع Ûدا لظاهرة زواج القارصات، Ìس�ل مع 

ق ال�سامح والتعامل املرن مع هذه الظاهرة، اكمل ا2ٔسف اس=مترار م]ط
فق�ول ٔ�¼لب الطلبات هو ما �شجع Qىل اس=مترار هذه املامرسات خصوصا 
يف العام القروي، ٕاضافة ٕاىل غياب معايري حمددة ملنح إالذن �زواج 

  .القارصات
وQليه، Ìس=تفرسمك، الس=يد الوز�ر، ما ا�ي قامت به احلكومة حملاربة 

  هذه الظاهرة؟
  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يدة املس�شارة

  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال

  :الس=يد املصطفى الرمLد وز�ر العدل واحلرëت
  .bسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئ<س،
  ،الس=يدة املس�شارة

ٔ�ن تزتوج فiاة قارص، فهذه ظاهرة اجÍعية ال Û�ٔد ميكن ٔ�ن يعرب عن 
لكهنا ظاهرة اجÍعية ؤ�قول معقدة، وٕاذا ٔ�ردت ٔ�ن تعريف جحم  سعادته هبا،

تعقLدها فاسoٔيل زمالئك من مس�شار�ن ومس�شارات س=ت�د�ن ٔ�نه ميكن 
·كون هناك ٔ�جوبة خمتلفة من مس�شار ٕاىل مس�شار، من مواطن ٕاىل 

  .مواطن
ملا تزتوج واÛد الفiاة قارص فٔ¿هنا تع<ش يف ٔ�رسة تتعاين من الهشاشة، 

من مشالك اقiصادية واجÍعية، 2ٔنه تيطبق Qلهيا واÛد القانون تتعاين 
  . مصادق Qليه الربملان، 2ٔن واÛد القايض تيحمك هبذاك القانون

وز�ر العدل واحلكومة يه مبعىن من املعاين ٔ�ج]بية عن املوضوع، وٕاىل 
بغيتو نقول لمك احلقLقة راه ما اكيÀش يش قانون ¼ادي ميكن حيد من هاذ 

" ال"2ٔن هاذ الظاهرة ٕاىل مىش حىت تدzل القضاء وقال ب الظاهرة،
لطلب زواج، ٔ�� É�ٔساءل واش ¼ادي تلقاوا هاذوك ا2ٓ�ء دëل هاذوك 
الوR وهاذيك البÀت ¼ادي يقولوا دامئا لكون القضاء قال ال، ف]حن نقول 

  .ال، ونضع Ûدا لهذا الزواج
]ه الس=يدة ٔ�م ٕاهنم سوف �كرسون ظاهرة ٔ�خطر مما ميكن ٔ�ن Éش=تيك م 

املس�شارة وهو ذاك إالذن، وهو ٔ�ن نصبح يعين يف زواج بدون ٕاذن 
  .وzارج القانون مع ما يرتتب عنه من ٔ�والد، وجLيب ليا ٔ�نت احلل

�ê، قلت ؤ�قول، ملا اكن هاذ املوضوع õي�]اقش يف املرYÛ السابقة 
مب�لس املس�شار�ن بناء Qىل واÛد املقرتح قانون Wات به ٕاÛدى الفرق 

  . الربملانية
قلت ؤ�قول لمك هذا املوضوع ما غيèلو ال قانون، ما غيèلو ال قضاء، 

¼ادي حيلوا الرفع من املس=توى �قiصادي و�جÍعي لٔ¿رس، ؤ�يضا الرفع 
من مس=توى وعي املواطنني، طاملا ما مش<]اش ?لعمق، راه اح]ا ا2ٓن 

تoٔكدي بoٔنه لن يتغري غنتلكمو وقويل ا?يل بغييت ونقول ٔ�� ا?يل بغيت، ولكن 
  .يف هذا العام ٔ�ي يشء ما مل ننفذ ٕاىل معق ا2ٔمور

  .شكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :الس=يدة جناة مكري املس�شارة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

ودات دëلمك ٔ�و يف احلقLقة طرح]ا هذا السؤال هو ما õيقللش من اvه
ال، ومiفقني معمك بoٔنه املوضوع ٔ�و املشلك تعدى õونه مشلك قانوين ٔ�و 
قضايئ، بل هو مشلك واقع جممتعي حتمكه العادات والتقاليد وماكنة ا�õر 
وا2ٔنىث، �ٕالضافة ٕاىل الفقر وQدم �س=تقرار ا2ٔرسي وا2ٔمان، ٕاىل ¼ري 

êذ.  
يف املشلك وٕامنا يف ٕاجياد  لكن، نعترب ?لحكومة مسؤولية 7بتة، ل<س

Ûلول مالمئة وم]اس=بة ملعاجلة هذا الواقع ا«�ل، مع التغلب Qىل العادات 
املرتخسة Rى ساكن بعض القرى بتوفري، ما نعرف، ٔ�عتقد �رامج التوعية 
والتثقLف، عن طريق حماربة ا2ٔمLة، �ش حىت اح]ا نفرسو Qىل ا2ٔقل 

ذ الظاهرة م]�رشة bشلك õبري يف نوصلو ?لعامل القروي، وخصوصا 2ٔن ها
  . العامل القروي، نفرسو هلم ما مدى خطورة هاذ الزواج Qىل القارصات

ٔ�ضف ٕاىل هذا، ٔ�ننا م,ال �لÀس=بة ٔ�نه Qا�ش=نا هاذ احلاالت �لÀس=بة لنا 
ٔ}ساتذة دëل التعلمي إالQدادي، كنا كندzلو يف بداية الس=نة كنلقاو Qدد 

و العدد قل، كن�ساءلو، كنلقاو بoٔن العدد دëل دëل إال�ث يف ا´هناية كنلقا
هاذ إال�ث Qالش 2ٔهنم ·زوجوا، وë ريث هاذ الزواج اكن õينجح، ما 

ٔ�شهر ٔ�و شهر�ن وõيفشل وõيمت الطالق ٔ�و  õ3ينجحش 2ٔن ما õيتعداش 
ٕاىل ¼ري ذQ ،êالش؟ 2ٔننا ٔ�ش=نو كزنوجو، ٔ�ح]ا ما كÀشوفوش من 

ناش حنملو املسؤولية لبعضياتنا، وٕامنا ما املنظور دëل �لÀس=بة لنا ما بغي 
بغيناش نبقاو واقفني لكنا مجموQني موقف دëل ا?يل õيتفرج، بغينا ٔ�ننا لكنا 

  Ìشوفو م,ال نت�اوبو، Qالش؟
 Yمؤه Yواش هاذ الطف ،Yاح]ا كزنوجو قارص، يه طف �2ٔن عند

ال؟ هل يه بدنيا �ش ٔ�هنا حتمل ٔ�عباء امحلل، الوالدة، الرضاQة ورQاية ٔ�طف
  مؤهY فكرë وثقافLا 2ٔن ·كون معودا فقرë 2ٔرسة؟ 

ٔ�ضف ٕاىل هذا ٔ�ن عند� ٕاحصائيات كتoٔكد بoٔنه، بصح ٔ�نه القضاة مازال 
 2004كريخصوا، وكتقول بoٔن وازدëد Ûاالت زواج القارصات ¼ري من 

 �  .ٔ�لف Ûاâ 18م,ال كنلقاو بoٔن عند
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  :اجللسة رئ<سالس=يد 
  . س�شارة احملرتمةشكرا، شكرا الس=يدة امل 

 n دود ما تبقىÛ ب ?لس=يد الوز�ر يفLىل التعقQ واللكمة يف ٕاطار الرد
  .من وقت

  :العدل واحلرëت وز�رالس=يد 
ٔ�ؤكد بoٔن Ìس=بة زواج القارص يه يف ·راجع ول<س يف ازدëد، و�لطبع 

Ûاâ،  39.031اكنت عند�  R2011ي اكفة املعطيات اليت تؤكد ذê، يف 
ٕاىل ما مقداره  2.85، وطلعات بÀس=بة 34.166ل  2012هبطات يف 

  . 33.489ٕاىل  2014، هبطات س=نة 2013س=نة  35.152
، ٕاىل قلت ليا 33489اح]ا يف  2014، 39031كنا  2011ٕاذن من 

  احلكومة �ٓش دارت؟

  :اجللسة رئ<سالس=يد 
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  . شكرا Qىل املعطيات اليت قدمهتا لنا
مoٓل ٕاÛداث حمامك مiخصصة يف القضاQ" ëه والسؤال الثاين موضو 

  ".�جÍعية
واللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد املغريب ?لشغل 

 .لتقدمي السؤال

  :الس=يدة وفاء القايض املس�شارة
  الس=يد الرئ<س احملرتم، 

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

نطالب يف �حتاد املغريب ?لشغل Û�ٕداث قضاء اجÍعي كنا والزلنا 
 ëنه من الوسائل وإالماكنيات الرضورية ?لبت يف القضاLخمتص ومتك

âال قريبة ومعقوWٓ� ليه ويفQ املعروضة .  
 ëداث حمامك خمتصة يف القضاÛٓل ٕاoسائلمك الس=يد الوز�ر عن مÌ ا�

  �جÍعية؟ 
  .وشكرا

  :رئ<س اجللسة الس=يد
  .الس=يدة املس�شارةشكرا 

  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر

  :الس=يد وز�ر العدل واحلرëت
  الس=يدة املس�شارة احملرتمة، 

ٕاÛداث احملامك õيفام اكن نوعها سواء اكنت حمامك ابتدائية، سواء اكنت 
حمامك اس=ت�]اف سواء، اكنت حمامك مiخصصة، ٕامنا يتoٔسس Qىل معطيات، 

  . القضايئوهاذ املعطيات ٔ�مهها هو جحم الÀشاط 

ٕاذن ٕاىل مش<]ا وشف]ا جحم القضاë �جÍعية يف احملامك ¼ادي نلقاو بoٔنه 
يف احملامك الكربى، ¼ري اRار البيضاء ا?يل فهيا �لفعل قسم اجÍعي، كام هو 
معروف، بل فهيا حممكة اجÍعية ٔ�قول، فهيا حممكة اجÍعية، ¼ري اRار 

 4000و 3000 لك حممكة، بني قضية يف 4000-3000البيضاء تنلقاو بني 
Qىل ٔ�قىص تقد�ر، ما ميكÀش نؤسس لها حممكة،  5000و¼ادي نقول حىت 

 ،âوRل اë2ٔن هذه موارد د ،�ملاذا؟ 2ٔنه ٕاىل در� حممكة zاصمك حتاس=بو
وهاذ املوارد ي�Àغي احلرص Qىل ·رش=يدها وQدم ٕاÌشاء حمامك vرد ٔ�ن هناك 

  . هو املوضوع �جÍعيواÛد املوضوع ا?يل وn ٔ�مهيته و 
2ٔنه ٔ�يضا ما مطروحش Qلينا فقط من يقول ويطالبنا مبèامك اجÍعية، 

  . راه اك�ن ا?يل تيطلبنا حىت مبèامك رëضية، اك�ن ا?يل تيطلبنا بoٔمور
و�ê يف املقاربة اجلديدة ا?يل اعمتد�ها يف مرشوع قانون التنظمي 

�احملامك املتخصصة يف املادة  القضايئ املعروض Qىل جملس النواب، عند
الت�ارية ¼ادي تبقى، كذê احملامك إالدارية ¼ادي تبقى، وعند� ا2ٔقسام 

ا2ٔقسام الت�ارية يف احلاالت ا?يل ما تيكوÌش عند� واÛد .. إالدارية، مل 
  . احلجم من الÀشاط يعين القضايئ اخلاص

�ش جحم من ٕاذن نفس ا2ٔمر �لÀس=بة ?لقضاء �جÍعي، مادام ما عند
مس=توى اRار البيضاء ٔ�و قريب م]ه، ف]حن نعمتد ا2ٓن ما �سمى �لغرف 

  . ويه غرف مiخصصة، وÉس=تطيع ٔ�ن تقوم بواجهبا Qىل الوWه املطلوب
  .وشكرا

  :اجللسة رئ<سالس=يد 
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :ء اليحياويالس=يدة فاطمة الزهرا املس�شارة
  السادة الوزراء،

  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  . Ìشكرك Qىل اجلواب الس=يد الوز�ر

ٕاال ٔ�نه �لÀس=بة يل ٔ�� التدzل دëيل ¼ادي �كون مايش تعقLب بقدر ما 
هو ٕاضافات وتوضيèات ا?يل البد من إالدالء هبا، خصوصا ؤ�ن دور 

العداâ بني ا2ٔفراد من ¬ة وبني  القضاء اكن وال �زال هيدف ٕاىل حتقLق
  . ا2ٔفراد واملؤسسات من ¬ة 7نية

ٕاننا يف إالحتاد املغريب ?لشغل نعترب ٔ�ن من ٔ�مه وظائف و�ام القضاء 
�جÍعي هو توفري حامية قانونية لٔ¿جراء من مجيع ٔ�شاكل التعسف 
وٕانصافه يف Ûل �زاQات الشغل امجلاعية، واليت تعترب من ٔ�صعب ؤ�خطر 

  .ؤ�كرث الزناQات اليت يعرفها Qامل الشغل
  الس=يد الوز�ر، 

واليت لٔ¿سف ال ميكن ل¿ٓليات وا2ٔ¬زة املتوفرة Ûاليا Ûلها، واليت 
تÀهتÁي يف ¼البية ا2ٔحLان ٕان مل نقل يف Wلها �لفشل من طرف الزناع يف 
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  . Ûلها ٔ�و �كون Qىل حساب مصلèة اW2ٔري، احللقة ا2ٔضعف
ا?يل ذõرتوه، الس=يد الوز�ر، هذاك العدد 2ٔن  وهنا ¼ادي �رجع ?لعدد

العامل ٔ�و ا2ٔجراء ملا ·ميش=يوا ?لمسطرة القضائية õيتوا¬وا بعدة عراقLل، 
اليشء ا?يل تيجعل ٔ�ن الك,ري مهنم ما تيل�oٔش لهاذ القضاء �جÍعي، 2ٔنه 

  . يف ¼البية ا2ٔحLان ال ينصف ٔ�و ال �سمع ٕاىل مشالكهم
هتم �زاQات الشغل والضغط الك�ري ا�ي تعرفه  ؤ�مام جحم امللفات اليت

احملامك العادية وبطء املساطر املعمول هبا، وكذا الصعو�ت اليت تطال تنفLذ 
ا2ٔحاكم القضائية اليت �كون فهيا اW2ٔري ٔ�ول املترضر�ن، وكذê غياب 
الفعالية املطلوبة يف الزناQات الشغلية، ؤ�مام �س=تع�الية اليت يتطلهبا هذا 

نوع من القضاë اليت ·رهن م�ات، بل �ٓالف ا2ٔرس يف خمتلف مواقع العمل ال 
يومLا يف القطاع اخلاص، حLث الطرد التعسفي وال�رسحي امجلاعي ?لعامالت 

  . والعامل، ٔ�حضى ممارسة يومLة وا2ٔم,Y كثرية
مفثال ا�ي يقع ٔ�و وقع يف مدينة طن�ة Qىل سLìل املثال، الطرد امجلاعي 

n عامل رشكة  ا�ي تعرض)Med Paper ( هبمiٔس<س مكoم�ارشة بعد ت
النقايب املنضوي حتت لواء �حتاد املغريب ?لشغل، وا�ي نعتربه رض� 

مجلاعي ا�ي طال عامل رشكة ا?لحق النقايب املكفول دس=تورë، ال�رسحي 
(APM3)  ل"�مليناء املتوسطي، ملفLىل " مغرب س�Q لLا�ي ٔ�ح

  .امY وQامل مما هيدد املن و�س=تقرار امجلاعيQ 620القضاء وا�ي هيم 
  .شكرا

  :اجللسة رئ<سالس=يد 
  .  قدمهتايتشكرا الس=يدة املس�شارة احملرتمة Qىل املعلومات ال

 .واللكمة ?لس=يد الوز�ر فليتفضل مشكورا

  :العدل واحلرëت وز�رالس=يد 
شكرا ؤ�� بدوري ٔ�نوه bسؤالمك وحبرصمك الس=يدة املس�شارة Qىل ٔ�ن 

  . تع ا2ٔجراء بقضاء فعال وم]صف�مت 
ٔ�ؤكد ê ٔ�نه خبالف ما تفضلت به، ح�L قليت ٔ�نه يف الغالب ال  ،ولكن

ينصف ا2ٔجراء، ٔ�� ٔ�قول ê حبمك ٔ�نين كنت حمايم وكنت كÀش=تغل Qىل 
هذه املادة �ك,افة، ؤ�قول لمك ٔ�نه يف الغالب يُنصف العامل، 2ٔن مدونة 

ة Qىل ٔ�ساس ٕانصاف العامل، نظرا الشغل، رصاÛة، يه يف ا2ٔساس قامئ
2ٔنه م,ال يف Ûاâ الطرد، م,ال، ويه Ûاâ ا?يل يه مطروÛة �زاف، 
فكLعود واجب إالثبات Qىل رب العمل بoٔن العامل يعين ¼ادر العمل 

  . طوعيا
 �ٕاذن مت قلب عبء إالثبات متاما، وهذا اخiيار Qىل لك Ûال، ؤ�

ؤ�ر�ب العمل، 2ٔن العداâ ال ٔ�قول ê بoٔننا حريصني Qىل ٕانصاف العامل 
  ...Éش=تغل يف اجتاه واÛد وٕامنا Éش=تغل يف

                                                 
3 APM Terminals Tangier 

  :اجللسة رئ<سالس=يد 
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  . دقائق 3لٔ¿سف ٔ�نه يف Ûدود 
  ".تطبيق العقو�ت البديY"ونiÀقل ٕاىل السؤال الثالث وموضوQه 

واللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س=تقاليل لتقدمي 
 .الالسؤ 

  :الس=يد عبد السالم ا?لبار املس�شار
  .شكرا الس=يد الرئ<س

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

الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار ٔ�و يف خضم الثورة القضائية وال�رشيعات 
و�هÍم ا�ي توليه احلكومة ٕاىل جسم القضاء ومعاجلته وفق التصور 

·رون ٔ�نه ٔ�صبح من الرضوري ٕاجياد Ûل لالكتظاظ داzل اجلديد، ٔ�ال 
السجون bسن قانون العقوبة البديY، وما لها من امiيازات؟ نظرا 2ٔن 
�كتظاظ داzل السجون n عواقب وخمية، ورمبا لن تبقى العقوبة هو 
احلل، بقدر ما �زيد يف إالجرام لكام وجل اجلاين هذه املؤسسة السجنية، 

  هل تفكر احلكومة يف سن عقوبة بديY؟ ٕاذن ما رٔ��مك ٔ�و
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال

  :الس=يد وز�ر العدل واحلرëت
احلكومة Éشاطر الس=يد رئ<س الفريق قلقه وقلق]ا مجيعا bشoٔن تضخم 

اRوâ ٔ�يضا، وتعانيه ٔ�يضا املؤسسة  Qدد املعتقلني وما يعانيه وتعانيه
  . السجنية من مشالك

ما يه ¬ود� يف ٕاجياد ما هو بديل لالعتقال : ٕاذا اكن السؤال هو
  �حiياطي؟ 

 �ٔ�قول بoٔن مايش فقط بذلنا جمهودات ٕالجياد بدائل ?لعقو�ت، عند
�عتقال �حiياطي عند� ليه بدائل، اكينة يف مرشوع قانون املسطرة 

  .نائية، وعند� العقو�ت عند� لها بدائل يف القانون اجلنايئاجل 
ٔ�� ٔ�قول لمك ميكن لمك إالطالع Qىل الÀس�ة اليت وزعت Qىل احلكومة 
هذا ا2ٔس=بوع املتعلقة مبرشوع القانون اجلنايئ، مرشوع قانون املسطرة 

يف ا2ٔس=بوع املق�ل، وس=تالحظون ٔ�نه  - ف� ٔ�عتقد  -اجلنائية س=يوزع 
ة لالعتقال �حiياطي يف املسطرة اجلنائية عند� بدائل، ما اكيÀش �لÀس=ب

 –نقولو  –فقط املراق�ة القضائية والكفاâ ا?يل يه ÛاWة ا?يل يه اكنت 
موجودة، ولكن، عند� ٔ�مه ÛاWة، ويه محل سوار ٕالكرتوين، وQدم مغادرة 

دي قُطر معني، هذا �لÀس=بة ?لبديل عن �عتقال �حiياطي، وا?يل ¼ا
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  .خيلق واÛد البديل ا?يل واقعي و�م
 ��لÀس=بة لبدائل السجن، فهناك العمل من W�ٔل املنفعة العامة، عند
الغرامة اليومLة، عند� تقLيد بعض احلقوق، فرض تدابري رقابية ٔ�و QالجLة، 
عند� اخلضوع ?لعالج، راه اك�ن هاذ اليش، وهاذ اليش ¼ادي جيي، ٕان 

وروه مبا ·رونه مالمئا ومبا يتالءم مع Û�ٔدث شاء هللا، لمك، و¼ادي تط
  .ال�رشيعات

ولكن ٔ�قول واÛد اللكمة ·كون واحضة، ë�ٔن ٔ�ن نظن بoٔن هاذ البدائل، 
سواء اكنت بدائل �عتقال �حiياطي ٔ�و بدائل العقو�ت، س=تèل 

  .مشلك �كتظاظ داzل السجون
وية ا�ي حيل ذê هو س=ياسات، مرة ٔ�خرى، معومLة و·رب. ٔ�قول ال

تقلل من اجلرمية اليت تؤدي ٕاىل �عتقال، 2ٔنه ٕاال اكن هناك واÛد اvرم 
خطري، راه ما غمتش<ش تعطيه هاذ البدائل، 2ٔنه س<�قى zارج السجن، 
وسري·كب ٔ�يضا جرامئ ٔ�خطر، و�لتايل من مسؤولية احملمكة ٔ�ن تقرر ما هو 

ن õيكون السجن، مالمئ ?لمجمتع، وما هو مالمئ ?لمجمتع يف كثري من ا2ٔحLا
  .õيكون ٔ�حLا� السجن، ولكن ل<س دامئا، ل<س دامئا

وQىل لك Ûال، هاذ اليش راه غيجي عندمك، ؤ�نمت س=تقولون لكمتمك، 
  .وحنن معمك
  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :راملس�شار الس=يد عبد السالم ا?لبا
  .شكرا الس=يد الوز�ر

، هاذ ا2ٓية القر�ٓنية لقول هللا الكرمي "ريب السجن ٔ�حب ٕايل: "ٔ�� تنقول
، "ريب ٔ�بعد� من السجن: "العز�ز اجلبار ٔ�هنا لكمة لها دال´هتا، ؤ�� ٔ�قول

  .نظرا لتاكليفه الباهظة  ولعواق�ه الوخمية Qىل اvمتع
ة، الس=يد الوز�ر، فصحيح، راه لك ما اجهتد� سوف لن نوقف اجلرمي

ولكن ٔ�ملنا، ٔ�مل املغاربة اكفة، بoٔن حند من �عتقال �حiياطي، نظرا 2ٔن 
  .نصف اvرمني ٔ�و املتابعني اليوم رامه لكهم يف �عتقال �حiياطي

ا2ٓن، املؤمترات اRولية لكها حتث دول العامل Qىل احلد ٔ�و ٕاجياد عقوبة 
2ٔن حىت السجن يف Ûد ذاتو مل �كن بديY، نظرا ?لتاكليف دëلها، نظرا 

عقوبة بقدر ما ٔ�نه ·ربية، هذا ٕاىل دzلنا يف Qمل �جÍع، ودzلنا يف 
فهناك ٔ�ساليب كثرية . النفس=ية ٔ�ن السجن مل �كن عقوبة بقدر ما ٔ�هنا ·ربية

ميك]نا Ìس=نوها، ول<س هذا بعز�ز Qىل حكومiنا اليت تعج مبفكر�ن يف خمتلف 
  .ل القضاءاvاالت، zاصة يف جما

فoٔميل õبري ٔ�ن �كون ٔ�و ٔ�ن نقiدي �Rول املتقدمة اليت جعلت من 
  .العقوبة البديY عقوبة زجرية ?لèد من �كتظاظ

  .هللا املوفق الس=يد الوز�ر، وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، ٕاذا اكن التعقLب رضورë، ففي ٔ�قل من عرش ثوان

  :�ر العدل واحلرëتالس=يد وز
ٔ�قول ?لس=يد املس�شار احملرتم بدائل العقو�ت س=تكون، ولكن تoٔكدوا 

  ". ما لك ما �متناه املرء يدركه، جتري الرëح مبا ال Éش=هتÁي السفن"ٔ�نه 
لٔ¿سف، اجلرامئ كثرية، وا2ٔمر يتعلق ٔ�يضا، تقiيض ٔ�حLا� اختاذ قرار 

  .س=� ا?يل هو امسيتو، قرار �عتقال
  .شكرا

  :لس=يد رئ<س اجللسةا
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .ؤ�شكره Qىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
ونiÀقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث 

تoٔهيل اجلامعات يف جمال التحوالت "العلمي و·كو�ن ا2ٔطر، وموضوQه 
  ". التك]ولوجLة Qىل مس=توى التجهزي والتكو�ن

لسادة املس�شار�ن من الفريق �س=تقاليل لتقدمي اللكمة Û2ٔد ا
  .السؤال

  :املس�شارة الس=يدة مLنة عفان
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

يف ٕاطار التطورات التك]ولوجLة احلديثة واملت�ددة اليت يعرفها جمال 
مي العايل وثقافة املعلومLات، ٔ�حضت اجلامعة املغربية ولك مؤسسات التعل

مطالبة مبواõبة هذه التحوالت امل�سارQة Qىل اكفة ا2ٔصعدة لتèديث املناجه 
  .التعلميية املعمتدة وتoٔهيل �راجمها
ما يه التدابري املت�ذة لتطو�ر معل اجلامعة : �ا Ìسائلمك الس=يد الوز�ر

املغربية يف جمال ثقافة املعلومLات، وكذê البحث العلمي جللعها يف مصاف 
  معات اRولية املتقدمة؟اجلا

  .وشكرا الس=يد الوز�ر

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يدة املس�شارة

 .واللكمة ?لس=يد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال

  :2ٔطرا الس=يد حلسن اRاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و·كو�ن
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  .شكرا الس=يدة املس�شارة
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ملال داvمتع، ¼�شوفو اجلامعات يف ٔ�ور� واش شوف، اح]ا كن�دمو �
�لصب<ب املرتفع يف احمليط لكو دëل اجلامعة، ا2ٓن  (le wifi)غتلقاو فهيا 

الوثرية دëل ما بقاش عند� بديل ٕاال تoٔهيل اجلامعة املغربية ·كون قاطرة 
  .دëل �قiصاد الوطين

يبقى؟ ٔ�اكد�ر مراøش حLدوا لها الس=ياÛة �ٓش ¼ادي : ٔ�� نعطيمك م,ال
حLدوا لها الس=ياÛة؟ املدن فاس �ش Qا�شني؟ 2ٔن اجلامعة ما مكو�ش 

  .ا2ٔطر ا?يل جتلب �س��رات، وهاذ العدد ا?يل كنكونو ما بقاش اكيف
  . مليون درمه 23ٕاذن تoٔهيل اجلامعة ¼ري اvالت العلمية 

، اRروس (le wifi haut débit)ا2ٓن اجلامعات لكها �كون فهيا 
ون يف إالنرتن<ت، هاذ اليش معطى مايش خLار، ٕاىل بغينا البالد تتقدم ·ك

zاص اجلامعة، ٕاذن تنقولو ?لجهات zاصمك كذê تدمعوا اجلهات، مش<ت 
ذاك اليش ا?يل كتعطي اجلهة ?ل�امعة ٔ�كرث من " تولوز"لفرÌسا ¼ري �حLة 

عرفوا ذاك اليش ا?يل كتعطيه اRوâ، 2ٔن õيعرفوا اجلهة، ٔ�حصاب اجلهة õي
بيل ٕاذا متشت اجلامعة دëهلم ¼ادي �كون منو يف اجلهة، ا2ٓن كتجي عند 

 ê ل  2املنتخبني تيحسبëل، بغاوا �منيوا اجلامعات ·منيوا البالد،  3رëر
مايش ¼ري اRوâ فقط، zاص املنتخبني كذê يتعاونوا مع اجلامعة، املوارد 

ها ما اكنت، وليين ما حمتاWني ?لموارد، هاذ املوارد ا?يل كندفعو معر 
  .اكفLاش، 2ٔن zاصنا نبLÀو يف لك ¬ات املغرب

ٕاذن هذا املعطى اح]ا كنoٔهلو اجلامعة املغربية، ولكن الوثرية �ش 
، ٕاذن 60يف الساQة، اح]ا كمنش=يو ب  100كنoٔهلوها الغرب õمييش ب 

  .الهوة كتتوسع، ٕاذن zاصنا نتعاونو يف هاذ اليش
  .شكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

 .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :املس�شار الس=يد عبد السالم ا?لبار
  .شكرا الس=يد الوز�ر

كنظن ٔ�ن انفعالمك õيعرب يل ٔ�و õيعرب ?لمشاهد�ن وإالخوة املس�شار�ن 
مك يف هاذ القاQة، انفعالمك والقوة �ندفاعية �ش كت�اوبو�، كنعرفو ٔ��مك عند

  .واÛد الغرية، س=� ؤ�نمت رWل امليدان
¼ري ٔ�ن إالصالÛات اليت �راها اليوم، الس=يد الوز�ر، حصيح يه 
ٕاصالÛات مشجعة، لك]نا مكغاربة، øطموح، البد ؤ�ن Ìسعى ٕاىل ما هو 

  .ٔ�كرث، حىت ال �كون من الناس ا��ن يبخسون ا2ٔمور ٔ�و �جهتادات
فزي ?لطلبة، هناك امiيازات، حنن نؤكد ونقر ٔ�ن هناك اجهتاد، هناك حت

ميك]نا ٔ�ن نتابع اRروس عن بعد، ميك]نا وميك]نا ٔ�ن نلج ا«تربات بطريقة 
  .سهY وÌشارك وÌسامه يف ٕاجراء العمليات، هذا يشء محمود

¼ري ٔ�ننا شعب فقري، و¼البا الناس ٔ�و الطلبة ا��ن يلجون ٕاىل 

هنم الشعب العلمية، املؤسسات التعلميية، zاصة التعلمي العايل وzاصة م
  . هاذو �س من ذوي اzRل احملدود، الس=يد الوز�ر

ا?يل دي�Lوها رهن ٕاشارهتم، حىت  z(tablette)اصنا جنهتدو ٔ�كرث حىت 
راه هاذ اليش ما اكف<ش، تيخصنا مسامهة اRوâ  (le wifi)الصب<ب دëل 

  . �ش ·زيد Éشجع البحث العلمي وÉشجع ٔ�بناء الفقراء ?لتحصيل
وقول : " يعين ٔ�ن ما اكيÀش Éشجيع �ش ما تبقاش تقول يلهذا ال

� كنقول "�زٔoة"�ز"، فLهودات، ¼ري ٔ�هنا تبقى ¼ري اكفvىل اQ ،ٔ�س=يدي ،.  
  .شكرا الس=يد الوز�ر
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا ?لس=يد املس�شار احملرتم

  .واللكمة ?لس=يد الوز�ر ?لرد Qىل التعقLب

  :طرا2ٔ  وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و·كو�نالس=يد 
  .شكرا

ا2ٓن نعطيمك zرب، . ٔ�نت راك كتجي عندي ?لمكiب Qارف ٔ�ش=نو اك�ن
�ٓيت "حىت يه من " �كiريë"راه رمبا ٔ�عطيتو لمك، راه اك�شف]ا يف املغرب 

س=ن�مي من  20، 2ٔن من ¬ة مرزوكة، الناموس ما ميكÀش يقرب "عطا
س=ن�ميرت ما  20يج õيتوWد ا2ٓن ببلجياك، ا?يل لìسو الÀس=يج، وهاذ الÀس= 

هذا البحث دëل املغرب، ٔ�عباد هللا، يه ا?يل . ميكÀش يقرب لو الناموس
  . و¼ريو املشالك ا?يل يف ٕافريقLا والربازيل" ز�اك"حتل مشلك 

الناس دëلمك zدامني، املقاوالت Wاية Éس�مثر يف البالد، اجلودة اكينة، 
نوسع اجلودة ?لطلبة لكهم، عندي اجلودة يف املدارس  ¼ري املشلك zاصين

التك]ولوجLة، عندي اجلودة يف مدارس لكية الطب، عندي اجلودة يف 
املهندسني، ا2ٓن zاصين منش=يو للكية العلوم، لكية ا2ٓداب ولكية احلقوق 

ٔ�لف  332 - كام قلت لمك  -حىت يه نوفرو ´هيا الرشوط، ولكن هاذ اليش 
 2مليون، ولت  700ٔ�لف، اكنت  182م]èة، اكنت طالب اليوم عندو 

  .دëل املليار، ٔ�عباد هللا
واش ¼ري وزارة التعلمي، والوا .. اح]ا كنوWدو املوارد، ولكن يل صب<ت

تيقولو واش ¼ري التعلمي ا?يل اك�ن؟ راه الوزارات لكها بغت، ولكن zاص 
ة معنا، هاذو املنتخبني يعاونوا، ما ميكÀش املنتخبني ما يتحملوش املسؤولي

ٔ�والد املنتخبني، ٔ�والد الق�ايل دëهلم، ٔ�والد املدن دëهلم، وما ميكÀش ما 
  .يدمعوش اجلامعة

  .شكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا ?لس=يد الوز�ر

  ".جهرة الكفاءات الوطنية"ونiÀقل ٕاىل السؤال املوايل، وموضوQه 
عارصة، لتقدمي واللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من فريق ا2ٔصاâ وامل
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  .السؤال

  :املس�شار الس=يد Qابد شكLل
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  السادة الوزراء،
ٔ�� معك دامئا.. الس=يدة .  

  الس=يد الوز�ر،
Éشلك ظاهرة جهرة ا2ٔدمغة ٔ��رز التèدëت املس=تق�لية Rول اجلنوب 
الراغبة يف ا?لèاق �رõب التقدم والتطور، وا2ٔدىه يف ذê ٔ�ن القطاQات 

سها هذا الزنيف يه القطاQات احلساسة اليت يعرف املغرب فهيا اليت مي 
مشالك õبرية، كقطاع الصèة والتعلمي والسكىن، �ا حتتاج بالد� يف Ûاالت 
كثرية ٕاىل اس=ترياد اخلرباء اW2ٔانب بعقود �هظة ٕالجناز اRراسات وا2ٔحباث 

  .يف خمتلف اvاالت
  : Ìسائلمك، الس=يد الوز�ر

ة Qىل ٕاسرتاجتية واحضة املعامل لوقف �زيف اس=تزناف هل تتوفر احلكوم
  الكفاءات الوطنية؟

  ما هو موقع العلمي وÉشجيع الكفاءات يف س=ياس=تمك التعلميية؟ 
õيف توا¬ون ٕاسرتاجتية إالغراء و�مiيازات اليت تقد�ا بعض اRول 

  الس=تقطاب هذه الكفاءات؟ 
ن وم]حهم وضعهم ومىت س<مت ٕاQادة �عتبار لنخب وم,قفي هذا الوط

  �6عتباري وحتسني مس=توى دzلهم؟
  .والسالم Qليمك

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال

  :الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و·كو�ن ا2ٔطر
هاذ السؤال اكن zاص يتحط هاذي مخس س=نني، ë�ٔم زمان، ٔ�ما 

  .اذ السؤال ما بقاش ذي Wدوىدروك ه
Qدد ë�ٔم اخلربات دëل  2014ل  2013نقول لمك، ا2ٓن ¼ري من 
، اح]ا ا2ٓن Ûاطني مغريب zدام يف %100املغاربة ا?يل �را ·زاد بoٔكرث من 

مري�اكن، عندو مانضة يف مري�اكن، كÀس=تق�لوه، ممكن يبقى من ٔ�س=بوع حىت 
ا اكÌش، اح]ا دا�ر�ن ٔ�لف درمه ?لشهر، هاذ اليش م 22ٔ�شهر،  6ل 

مزيانية لهاذ اليش، واملغاربة راه ما õيحرقش املغريب، راه يف مري�اكن وتيجي 
عند� õيقول لنا ٔ�ش=نو؟ �غي نعاون بالدي، هاذ التخصصات لكها ا?يل 

�ش فiحناها؟  (les terres rares)فiحناها، الرت�ت النادرة م,ال 
  .�لتعاون مع هاذ املغاربة

دوâ  29ا?يل معلنا يف الفوسفاط  (l’appel à projets)يف هاذ 
شارõت معنا من ج]وب ٕافريقLا، الوالëت املتèدة، كندا، دول ٔ�وروبية 

. حىت الهند، bشكون؟ املغاربة ا?يل عند� متاë، املغريب ت<�قى مغريب دامئا
ê يجي تيقولõ ايWٔ�ش نعطي لبالدي؟ : راه غين و  

يبقى Ûداë هنا، zاص �كونوا يف  ٕاذن ردوا البال، مايش لكيش zاص
ا«تربات، مري�اكن، ويدي الطلبة دëيل متا، يتدربوا وجيي، zاص املغريب 

، تي�شارWا متا وجيي خيوي عندي يف (la batterie)ا?يل �را �كون حبال 
ëوا هناLايص خندم معه، مايش ٔ�جz يل، هذا هو ا?يلëها هو . اجلامعة د

ذا واzذ ٕاكسرتاتيجية دëل Ìس=تفدو مهنم، Wا هنا ٔ�ش=نو غنعطيه؟ راه ه
لكهم تيعملوا مع املغاربة مع .. دروك عندي �س يف اليا�ن، عندي �س يف

  .اجلامعات املغربية، ٕايوا قولوا �ز

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة ?لس=يد املس�شار احملرتم يف ٕاطار التعقLب

  :املس�شار الس=يد Qابد شكLل
يد الوز�ر، �ز، ولكن راك واج�يت Qىل راسك، يعين هاذ الس= 

الكفاءات ها هياë ما عندك ما تعطهيا، ٔ�نت ·هترض بoٔنك ما تعطهيا، ولكن 
هاذ الكفاءات مزëن، واÛد الطرف �كون تيعمل يف دول ٔ�خرى، ولكن 
الطرف �كون هنا داzل البالد، حىت بالد� حمتاج بoٔنه خترج مهنا هاذيك 

 بغيهنا اح]اë تصيفطوها Rول ٔ�خرى، مايش جنيبوها اح]اë من ا2ٔش=ياء ا?يل
ٔ�نت لو كنت، الس=يد الوز�ر، وها ٔ�ن�Lا دا� ماê ما .. دول ٔ�خرى، لك

  .مش<i<ش ختدم يف اخلارج؟ ماê هناë؟ 2ٔنك تتفضل ختدم يف بالدك
حىت هذوك الناس ا?يل هام مضطر�ن �ش Wالسني �را، هذوك ا?يل 

لس=يد الوز�ر، �را، hن معهم هام مضطر�ن �ش Wالسني، تتقول راك تتعاو 
  . ما õرهوش �ش جييوا يع<شوا يف الوطن دëهلم، ويع<شوا يف بالدمه

�ا تيخص، الس=يد الوز�ر، حناولو جبميع الوسائل دëلنا �ش خنلقو ما 
ميكن حيتاجوه هاذ الناس �ش يعملوه هنا يف بالدمه، ويبادروا يف بالدمه، 

خيرجوه ¼ادي خيرجو يف بالدمه، و¼ادي ميكن لنا اح]اë نLìعوه  وا?يل ¼ادي
 ëة ٕالينا، مايش نبقاو اح]اWا ويه حبا[ìلٔ¿سواق ا2ٔخرى ا?يل يه جبان

  .تنجيبو من �را، الس=يد الوز�ر
ٔ�نت اQرتفت، تتقول بoٔنه ما عندي ما ند�ر هبم هنا، ولكن هامë ال 

ولكن �را، وعند� يف Éسoٔلش، الس=يد الوز�ر، ميكن ٔ�نت تي�املوك، 
ê وٕاىل : ا2ٔحزاب الس=ياس=ية تيقول ،�اح]ا ما õرهناش جنيو نعملو يف بالد

  .بغي�هيم جنيهبم ê، ٔ�لس=يد الوز�ر
  .وشكرا

  : الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .واللكمة ?لس=يد الوز�ر ?لرد Qىل التعقLب
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  :2ٔطراو·كو�ن  والبحث العلميالس=يد وز�ر التعلمي العايل 
شوف ما . فني هاذ ا2ٔحزاب؟ اك�ن يش ٔ�حزاب؟ ٔ�� Qارفهم هاذو

توصين<ش ميل يقول ê �ٓش نعطهيم zدامني يف خمتربات، يف خمتربات ا?يل 
واش هذا حرفiنا؟ راه اح]ا Qارفني، راه . ما عند�ش، zاصو مييش يتعمل متا

  .اح]ا zدامني مع هاذ الناس
ê عاونوا معنا يف البحث العلمي، تيديوا  البحث العلمي: ٕاذن تنقولi>ت

لنا الطلبة ا?يل ت<سويوا اRكتوراه ·مييش عندو ا«ترب متا �ش يدzل ذاك 
  . ا«ترب متا

راه ٕاسرتاتيجية، واش فرÌس=يني دروك بقاوا ¼ري يف فرÌسا؟ س=بليون 
 بقاوا ¼ري يف س=بليون؟ رامه يف اRول يف العامل لكو، رامه يف اليا�ن رامه يف

  .مري�اكن
لكية .. قل يل ما تتiÀجش ما �كفي، zاصين �كرث من هاذ النوع من

داللكيات الطب، يف  5اكنوا  2012الطب ا2ٓن ٔ�ش=نو كنتوا قلمت؟ م,ال يف 
ٔ�خرى مضوبY، ٔ�اكد�ر، العدد دëل ا2ٔساتذة ضاعف]اه  5هاذ العهد ·زادت 

وعند�  ، اح]ا تنì]و تنوWدو100%جبوج، العدد دëل املقاQد زايد 
دëل �مiياز، عند� ا2ٓن التعاقد مع اللكيات  (la bourse)�مiياز 

  .ما نعرف واش اقiنع هذا وال والو.. �ش

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا، شكرا الس=يد الوز�ر احملرتم

  .واصايف، هو راه قال ê �ز، راه قال ê �ز
  .ةشكرا، الس=يد الوز�ر، Qىل مسامهته معنا يف هذه اجللس

ونiÀقل ٕاىل السؤال املوWه ?لس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب<�ة 
  ". تعممي الكهربة القروية"وموضوQه 

واللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من فريق العداâ والتمنية لتقدمي 
  .السؤال

  :املس�شار الس=يد م�ارك مجييل
  الس=يد الرئ<س،
  السادة الوزراء،

  ر�ن احملرتمون، الس=يدات والسادة املس�شا
  ،الس=يد الوز�ر

�لرمغ من اvهودات اليت بذ´هتا لنا احلكومة، خصوصا يف قطاع الطاقة 
واملعادن لتعممي الكهر�ء Qىل اvال القروي، حLث بلغت Ìس=بة هاذ 

ٕاال ٔ�ن هناك بعض املناطق بعض اRواو�ر الزالت  %95التغطية يف Ûدود 
  .طيةتiÀظر ٔ�ن Éشملها ؤ�ن تصلها هذه التغ 

  مفاذا ٔ�نمت فاQلون؟
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

 .اللكمة ?لس=يد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال

  :الس=يد عبد القادر اعامرة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب<�ة
  .الرئ<سشكرا الس=يد 

  .شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني
د نذõر 2ٔن هذا واÛد السؤال يطرح bشلك ٔ�وال، بغيت ¼ري نعاو 

مس=متر، ٔ�ن ما حتقق يف بالد� يشء �م Wدا 2ٔن ا2ٓن تiÀلكمو Qىل تقريبا 

، هاذ اجلهد هذا هو واÛد اجلهد ا?يل تدار Qىل %99.18تغطية دëل 
س=نة، وهذا تيìني ٔ�نه فعال بالد� z�ٔذت فLه واÛد املسار جLد،  20مدى 

  .وجود يف دول ٔ�خرىوحىت �ملقارنة مع ما هو م
املشلك هو ٔ�ننا مليل وصلنا لهاذ الÀس=بة ما تبقى هو س=يكون صعبا، 
2ٔنه مرتبط بواÛد الوضع ا?يل وزارة الطاقة واملعادن ل<ست مسؤوâ عنه 

  .2ٔنه مرتبط �لش=تات ا?يل تتعرفو البوادي املغربية
  :ولكن مع ذê، ا2ٓن ا?يل عند� مربمج

  ز يف ٕاطار صفقات؛دوار توWد قLد إالجنا 355 -
  دوار مدرWة يف ٕاطار صفقات توWد قLد التوقLع؛ 38 -
دوار مدرWة يف ٕاطار طلبات عروض ٔ�مثان توWد Ûاليا قLد  113 -

  التقLمي التقين واملايل؛
دوار مدرWة يف ٕاطار طلبات عروض ٔ�مثان يف طور  45و -

  إالQالن؛
ا من دوار مدرWة يف ٕاطار اتفاقLات متت املصادقة Qلهي 725و -

طرف املد�رية العامة ?لجامQات احمللية ٔ�و توWد قLد املصادقة من 
  .طرف هذه املد�رية

دوار  940وعند� دواو�ر مربجمة ?لتجهزي �2ٔلواح الشمس=ية، فهيا تقريبا 
Ìسمة، وت<oiٔلف لك نظام  106.000جامQة ·رابية، وهتم  246�بعة ل 

واط، قادرة Qىل حشن  290مشيس مزنيل من ٔ�لواح تبلغ الطاقة دëلها 
بطاريتني بطاقة ·كفي ملدة ٔ�ربعة ë�ٔم، وس<مت توزيع ثالWة ومثانية مصاحب 
موفرة ?لطاقة Qىل لك مزنل مس=تفLد، وهذا املرشوع هيدف ٕاىل ختفLف 

درمه  30العبء Qىل الساكنة املس=هتدفة، 2ٔنه اح]ا تiÀلكمو Qىل واÛد 
س=نوات، هاذ اليش  10ددة يف ?لشهر الواÛد طيY فرتة الضامنة واخلدمة احمل

  .ويه Ìس=بة Qالية Wدا %99.72غيوصلنا لواÛد الÀس=بة دëل 
 nٔ�عيد ما ٔ�قو �بطبيعة احلال، هناك بعض املناطق فهيا ٕاشاكالت، ؤ�
دامئا، بعض املناطق ا?يل فهيا ٕاشاكالت ا?يل مرتبطة �ملكiب الوطين 

لكن هناك ٔ�طراف  ?لكهر�ء واملاء الصاحل ?لرشب ٔ�� مس=تعد Ìس=متع لها،
  .ٔ�خرى يف املوضوع، ؤ�نت تعمل ذê الس=يد املس�شار

  .شكرا الس=يد الرئ<س
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  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :املس�شار الس=يد عبد السالم يس õوري
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
  .اجلواب دëلمك والتوضيèات دëلمك تÀشكرومك Qىل

يف البداية كنوهو �vهودات ا?يل كتبذلها احلكومة لتعممي الكهر�ء Qىل 
  .القرى واRواو�ر املتبقLة

  الس=يد الوز�ر، 
لقد اقرتبمت من õسب الرهان دëل التعممي، اختذمت واÛد اvموQة دëل 

ين ?لامء والكهر�ء، ا?يل القرارات جشاQة وجريئة ا?يل كتتعلق �ملكiب الوط
 ،âال دوWلمك، وكنمت فعال رëافة إالفالس وحتملتوا املسؤولية دÛ ىلQ اكن
حبيث ٔ��مك ٔ�نقذمت املكiب الوطين ?لامء والكهر�ء ا?يل اكن رمبا حىت اvال 

  .احلرضي ما ¼اد�ش نلقاو فLه الكهر�ء
¼ادي ميك]نا فعال اليوم هاذ إالنقاذ دëل املكiب الوطين ?لامء والكهر�ء 

  .�ش Ìس�مثرو يف اvال القروي و�ش نعممو الكهر�ء Qىل اRواو�ر املتبقLة
القرار الثاين هو التحر�ر دëل ا2ٔسعار دëل احملروقات، هاذ القرار 
كذê اجلريء مكن اRوâ �ش توفر واÛد العدد دëل ا2ٔموال، املاليري 

 ?لصندوق دëل التمنية القروية، دëل اRرامه وا?يل واÛد اجلزء م]و مىش
  .وا?يل واÛد اجلزء م]و ¼ادي مييش ?لكهربة دëل اRواو�ر

ٕاذن، اح]ا ميكن نقول õسì]ا الرهان دëل التعممي بفضل هاذ إالجراءات 
الش�اQة والقوية، كذê التوWه دëلمك حنو الطاقات املت�ددة، حبيث ٔ��مك 

اه، و�لتايل هذا ¼ادي يعطينا �ش اس�مثرتوا ٔ�موال كثرية Wدا يف هاذ �جت
  .حنققو هاذ الرهان

 -بقى، الس=يد الوز�ر، بعض إالشاكالت ا?يل رشتوا لها وا?يل كتتعلق 
وا?يل كتتعلق �ملشالك دëل الربط bسìب بعض  - ميكن نعتربوها معيقات 

املشالك دëل البناء يف اvال القروي ٔ�و bسìب التعقد دëل املساطر، 
ملرات õيكون الضعف دëل الصيانة تي�سìب يف إالنقطاQات كذê بعض ا

املتكررة، وكذê اس=ت�]اء بعض املنازل ا?يل كتقولوا بعض اRواو�ر كتكون 
  .مش�iة ويصعب الوصول ٕا´هيا

اح]ا كنمتناو �ش هاذ املشالك تتعاجل �ش، ٕان شاء هللا، �كس=بو هاذ 
Rىل مجيع اQ ل الكهر�ءëل التعممي دëةالرهان دLواو�ر والقرى املتبق.  

  .وشكرا لمك

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .واللكمة ?لس=يد الوز�ر ?لرد Qىل التعقLب

  :الس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب<�ة
  الس=يد الرئ<س، 

ٔ�� تÀمثن ال�م دëل الس=يد املس�شار، هو يف احلقLقة من ¼ري املكiب 
ما اكن�ش عند� هاذ املؤسسة إالسرتاتيجية ا?يل غنèافظو  الوطين، õون

ٔ�نقذهتا احلكومة من إالشاكالت دëلها، ما اكÌش  -كام تفضلت  - Qلهيا وا?يل 
ممكن نوصلو لهاذ املس=توى دëل التعممي، لكن ٔ�� بغيت ¼ري نoٔكد راه ما 

  .تبقى س=نعممه ٕ�ذن هللا
èة دإالشاكالت تتQموvد اÛاص واz دا� ¼ري �ل، 2ٔن اك�ن عند

بعض املنازل ا?يل اللكفة دëل الربط دëلها م�الغ õبرية Wدا قد تصل ٕاىل 
ٔ�لف درمه، فلهذا zاص يتلقى واÛد التوليفة م]اس=بة �ش  600ٔ�و  500

  .�لÀس=بة ?لملكة املغربية لكها %100يويل التعممي، ٕان شاء هللا، 
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .س=يد الوز�رشكرا ال 

مoٓل مرشوع القانون ا2ٔسايس ملوظفي املركز "السؤال الثاين موضوQه 
  ".الوطين ?لطاقة والعلوم والتق]يات النووية

اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من مجموQة الكونفدرالية اRميقراطية 
  .?لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس=يد املبارك الصادي
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  د الوز�ر،الس=ي
  السادة الوزراء،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر، 

 1986م]ذ ٕاÌشاء املركز الوطين ?لطاقة والعلوم والتق]يات النووية س=نة 
الزال موظفو املركز �سريون بنظام مؤقت، يف غياب قانون ٔ�سايس zاص 

  .هبم
رة ٔ�خرى ٔ�مام هذا الوضع الغري الطبيعي، Ìسائلمك، الس=يد الوز�ر، م

  .عن مoٓل مرشوع القانون ا2ٔسايس ملوظفي هذا املركز؟
  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال

  :الس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب<�ة
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  .شكرا السادة املس�شار�ن
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يل كنت Wاوبت Qليه هاذي ٔ�س=بوQني �لضبط عطفا Qىل السؤال ا?
من طرف Û�ٔد الفرق احملرتمة، قلت بoٔننا بصدد وضع ا?لمسات اz2ٔرية Qىل 

  . واÛد االتفاق ا?يل غيèل هاذ إالشاكل
س=نة، وهاذ  30ما نÀساوش بoٔننا تiÀلكمو Qىل نظام ٔ�سايس ا�ي معر 

لت ٕ�ذن يه ا?يل حرõت امللف، ؤ�� عندما ·لكمت ق 2012احلكومة يف 
  .هللا غنèلوه

  ٔ�ش=نو ا?يل اك�ن؟ االتفاق هيدف ٕاىل ماذا؟
ٔ�وال ٕادماج مس=ت�ديم املركز احلاصلني Qىل شهادة اRكتوراه يف النظام 

 46ا2ٔسايس ?لباح,ني، وهاذو ¼ادي �س=تافدوا، وهاذو العدد دëهلم 
 25200درمه و 14600¼<س=تافدو تقربيا من ٔ�جور شهرية ترتاوح بني 

عد ٕاQادة الرتت<ب دëهلم غتكون عندمه زëدة شهرية تقريبا ما درمه، ومن ب
 درمه؛ 5900درمه و 1300بني 

ٕادماج املس=ت�دمني احلاصلني Qىل دبلوم �ندس تطبيق ٔ�و دبلوم 
�ندس دëل اRوb âشoٔن النظام ا2ٔسايس اخلاص هبيoٔة املهندسني، هاذو 

درمه  7000رمه ود 2000، والزëدة ¼ادي ·كون ما بني 22العدد دëهلم 
من بعد ما يرتتبوا يف هاذ النظام، وٕادماج �يق املس=ت�دمني بطلب مهنم يف 
�يق الهيئات املشرتكة بني الوزارات، سواء اكنوا مiرصفني، تق]يني، 

ٕاىل ¼ري ذQ ،êىل ٔ�ن �س=متر .. حمرر�ن، مساQد�ن تق]يني، ٕاداريني
شار ٕا´هيا zاضعني املس=ت�دمون ا�ي مل يمت ٕادما¬م Û�ٕدى الهيئات امل 

ملقiضيات النظام ا2ٔسايس املعمول به Ûاليا، واحملافظة Qىل هذا النظام 
اRاzيل املؤقت حىت هنايته �لÀس=بة ?لف�ات اليت ال ·رغب يف �لتèاق 

ٔ�شهر بعد دخوÛ nزي التطبيق  6بنظام الوظيفة العمومLة، وذê ملدة 
تعرف روا·هبم ·راجعا بعد وتغطية الفرق دëل الراتب ?لموظفني ا��ن قد 

  . ٕادما¬م يف النظام اجلديد
  .والتوظيفات اليت س�مت مس=تق�ال س�مت وفق هذا النظام اجلديد

  .شكرا الس=يد الرئ<س

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :كسابال املس�شارة الس=يدة رWاء 
  .ئ<سشكرا الس=يد الر 

  .شكرا، الس=يد الوز�ر، Qىل هذا اجلواب
  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�سابيع تقريبا يف  3يف احلقLقة، فعال متت إالWابة Qىل هذا السؤال م]ذ 
معرض جواب الس=يد الوز�ر Qىل سؤال ٕاÛدى الزمLالت املس�شارات، 

اRراسة يف وزارة  ولكن قال لنا �ٓنذاك الس=يد الوز�ر بoٔن املوضوع فعال قLد
، ولكن (les dernières étapes)املالية وهو يف يعين ا?لمسات اz2ٔرية، 

لٔ¿سف املعطى اجلديد هو اليوم مت إالتصال �ملكiب النقايب دëل 
الكونفدرالية اRميقراطية ?لشغل داzل املركز، ومت ٕاخ�ارمه بoٔن وزارة املالية 

يس ?لوجود، بذريعة ٔ�ن املكiب مل تعد ·رغب يف ٕاخراج هذا النظام ا2ٔسا
  .املعين راسل الوزارة وحبال ٕاىل ما �غيÀش هذا النظام

يف احلقLقة املكiب راسل الوزارة 2ٔن اك�ن واÛد التعتمي حول ا?لمسات 
 -فعال كام قال الس=يد الوز�ر  -اz2ٔرية دëل هاذ املرشوع، يمت ال�م 

ا2ٔساس=ية املشرتكة بني واÛد اvموQة دëل الف�ات ¼ادي ختضع لٔ¿نظمة 
الوزارات، وzاصة املهندسني والباح,ني Ûاميل اRكتوراه، ولكن �يق 
الف�ات ¼ادي ترضر فعال ويه الف�ة العريضة، ¼ادي تترضر فعال، خصوصا 

إالخوان يف املركز لقاوا بoٔن ) une simulation(ٔ�ن من بعد ما داروا 
�لنظام احلايل، بعد واÛد ¼ادي ·كون فعال هاذ الناس ا?يل ¼ادي حيتفظوا 

اvموQة دëل الس=نوات غيمت إال¬از Qىل واÛد اvموQة دëل املك�س=بات 
دëهلم، خصوصا ف� خيص الرتقLة و�يق املك�س=بات، ويف نفس الوقت 
الناس اجلدد ¼ادي يمت توظيفهم يف ٕاطار ا2ٔنظمة ا2ٔساس=ية املشرتكة بني 

  .الوزارات
ما عرف]اهش، واش فعال مت جتميد هذا ٕاذن اك�ن هذا املعطى هذا 

  املرشوع؟
7نيا، من Kم الس=يد الوز�ر ما عرف]اش �لضبط �لÀس=بة ?لف�ات 
ا2ٔخرى ما كنتلكموش Qىل املهندسني وÛاميل اRكتوراه، �لÀس=بة ?لف�ات 

 6ا2ٔخرى اك�ن واÛد الشوية دëل الضبابية، ما فهمناش، من �رغب 
زيد من إاليضاÛات، 2ٔن فعال املوضوع ¼ري يف احلقLقة كنطلبو امل.. شهور
  .مفهوم

  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يدة املس�شارة

 .واللكمة ?لس=يد الوز�ر ?لرد Qىل التعقLب

  :الس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب<�ة
هو، الس=يد املس�شارة، ما اك�ن ال تعتمي ال حىت يش ÛاWة، ٔ�� كنت 

تنوضعو ا?لمسات اz2ٔرية �ش نلقاو احلل، د� ٔ�� هاذ  واحضا، قلت بoٔننا
إالشاكلية دëل النقا�ت وهذاك اليش ٔ�� م�غي�ش ندzل فLه، لك نقابة 

  .مسؤوQ âىل ذاك اليش ا?يل تد�ر، ·راسل ما ·راسلش هذاك اليش شغلها
ٔ�� قلت بoٔننا س=ن�د Ûال، راه اح]ا، الس=يدة املس�شارة، تiÀلكمو Qىل 

س=نة، واش بغينا حنلوه وال ما بغيناش حنلوه؟ هاذو  30قى نظام ا?يل ب
  .موظف اح]ا بغينا حنلو هلم املشلك 2ٔن اك�ن حLف عندمه 260

ا2ٓن التعبريات اليت Éس=تعمل اكنت zارج الس=ياق دëلها، ما اك�ن حىت 
يش واÛد غيضيع يف هاذ النظام، اك�ن داك·رة ¼ادي تتحسن هلم الوضعية، 

حتسن هلم الوضعية، اك�ن �يق املس=ت�دمني ¼ادي اك�ن �ندسني ¼ادي 
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يبقاوا يف ٕاطار النظام املؤقت ا?يل هاذ النظام املؤقت يف صاحلهم �لÀس=بة 
  .?لوظيفة العمومLة Ûاليا، وهاد اليش معروف

ا2ٓن، هناك بعض إالشاكالت حنن بصدد Ûلها، هاذ القضية دëل 
س=نني  15س=نني و 10 الرتقLة Qلام بoٔن ما غيكون عندها حىت يش ٔ��ر يف

Yاملق�.  
طبيعي ٔ�نه ملا غيدzل النظام ا2ٔسايس اجلديد الناس ا?يل ¼ادي يدzلو 

من بعد غيدzلوا يف ٕاطار النظام اجلديد، حنن  (CNESTEN4)ل 
نتèدث عن هؤالء يف ٕاطار Ûل إالشاكالت دëهلم، 2ٔنه التوحLد دëل 

  .ة احلالا2ٔنظمة يف الوظيفة العمومLة هذا ما فهيش نقاش بطبيع
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  .وشكرا Q nىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
ونiÀقل ٕاىل السؤال املوWه ?لس=يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني 

رضورة تعز�ز الرشاكة مع "�خلارج وشؤون الهجرة، وموضوع السؤال 
  ".ل مشالك املغاربة املهاجر�نخمتلف القطاQات احلكومLة حل

اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س=تقاليل لتقدمي 
 .السؤال

  :املس�شار الس=يد النعم مLارة
  الس=يد الرئ<س، 
  السادة الوزراء،

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

داzل ٔ�رض الوطن تعاين اجلالية املغربية �خلارج من مشالك، سواء يف 
ٔ�و zارج ٔ�رض الوطن، وٕاذ ننوه �vهود ا�ي قمتمت به مؤخرا ف� خيص Ûل 
مجموQة من إالشاكليات zارج ٔ�رض الوطن، ٕاال ٔ�نه يبقى املشلك ا2ٔسايس 
هو يف مدى تقاطع الس=ياسات احلكومLة داzل ٔ�رض الوطن ف� خيص 

  .فرتة العطل دëهلم معاجلة مجموQة من املشالك Ûني عودة املهاجر�ن، zاصة
يتعلق ا2ٔمر مبجموQة من القطاQات الوزارية وا?يل اكينة جلنة خمتصة يف 
هذا املوضوع، ولكن معل هاذ ا?لجنة Ìسائلمك عن طبيعة معل هذه ا?لجنة، 
مدى جناQة هذه ا?لجنة يف Ûل إالشاكالت اخلطرية ا?يل كتعاين مهنا اجلالية 

Qني عودهتا ٕاىل ٔ�رض الوطن يف مجموÛة من املشالك.  
  .شكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا ?لس=يد املس�شار احملرتم
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  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

  :الس=يد ٔ�ن<س �رو، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة
  .شكرا الس=يد الرئ<س

Wا  شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Qىل هاذ السؤال ا?يل �م Wدا وا?يل
  .كذê يف وقiو

املشالك مايش فقط املشالك، املشالك .. كتعرفوا بoٔن املشالك دëل
و�نتظارات كذê والطموÛات دëل املغاربة يف اخلارج والرغبة دëهلم 

  .كذê مiنوQة، وتنوWدوها يف قطاQات خمتلف
الوزارة دëل اجلالية اRور دëلها هو التÀس=يق، هو التحريك، هو ا?يل 

الصوت دëل املغاربة يف اخلارج لهاذ القطاQات لكها، هاذ اليش  تيحمل
Qالش تدارت واÛد ا?لجنة وزارية ا?يل فهيا Qدد من القطاQات، ا?يل اRور 
ا2ٔسايس دëلها ٔ�نه فهيا تنحطو املشالك ا?يل اكينني ؤ�ش=نو تiÀظرو؟ واRور 

زتامات دëل دëل لك واÛد واملسؤولية دëل لك واÛد، و�ٓليات الت��ع و�ل
لك قطاع قطاع، هاذ ا?لجنة يه ا?يل zلتنا ٔ�نه ند�رو اRميومة ميل جييوا 
املغاربة يف اخلارج، هاذ ا?لجنة يه ا?يل zلتنا تتفرع Qىل ا?لجن مiعددة 
عند� جلنة zاصة مع وزارة العدل، 2ٔن Qدد املشالك دëل املغاربة مع وزارة 

وزارة اRاzلية، مع اخلارجLة،  العدل، من مت تفرعت كذê جلنة تق]ية مع
مع احملافظة العقارية، و�لتايل تنèاولو ليك نت��ع نقطة بنقطة، فني وصلنا، 
ولندق الناقوس دëل اخلطر احلواجي ا?يل ما رصينا فهيم، ما يتعلق 
�الس��ر، ما يتعلق �لتحويالت، ما يتعلق �2ٔطفال دëهلم، �لش=باب 

  .دëهلم، �ملس=تق�ل دëهلم
؟ نقول ê ال، واش جنحنا وصلنا ?لمس=توى دëل 100%واش جنحنا 

الطموح دëلنا؟ نقول ê ال، 2ٔن الطموح دëلنا ٔ�كرب من ذاك اليش ا?يل 
وصلنا لو، ولكن ا?يل ميكن لنا نقول ê راه حركنا حترõت ا2ٓليات، وا?يل 

ات نقول ê كذê بoٔن إالرادة الصادقة عند مجيع املؤسسات ومجيع الوزار 
�ش ختدم اجلالية املغربية، هاذي يه احلقLقة و�لتايل الرغبة اكينة وإالرادة 

  .اكينة، وامحلد � راه تقدم]ا يف Qدد من اvاالت
  .شكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س=تقاليل يف ٕاطار 
  .التعقLب

  :عم مLارةاملس�شار الس=يد الن
  .شكرا الس=يد الوز�ر

¼ري هو احلق ملغاربة اخلارج Qلينا اكملني، وهذا كÀساءل به امجليع، هو 
بعدا ذاك احلق دëهلم يف ولوج املؤسسات ا´متثيلية، الربملان، وهذا 
كن�ساءلو فهيا اح]ا مجيع، ق�ل ما نتلكمو Qىل املشالك كتعين الوزارات 
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ملو Qليه اكملني من W�ٔل ٕاخراجو zاصة، وهذا مشلك õبري وzاصنا نع
  . واح]ا Qىل ٔ�بواب إالنت�ا�ت النيابية

ف� خيص Qىل مس=توى ا2ٔقالمي �يق التÀس=يق ضعيف، الس=يد الوز�ر، 
zاصة يف املسائل ا?يل كتعين العقار وكتعين هاذ اليش دëل احلاâ املدنية، 

ش=بابيك �يق التÀس=يق قليل، ٔ�� كنمتىن Qىل ٔ�نه منش=يو ٔ�بعد وند�رو 
موÛدة، zاصة يف الفرتة دëل الصيف ا?يل كزيور�، ا?يل õييجوا فهيا العامل 
املغاربة يف اخلارج، ش=بابيك موÛدة ا?يل تد�ر ·كون إالرشاد داzل ا2ٔقالمي 
وتد�ر التوجLه دëل مجموQة دëل الناس �ش �رحبوا الوقت، 2ٔنو خشص 

تع �لعطY مع العائY، يوم، zاصو، ٔ�وال، �س=مت  30تيجي يف العطY دëل 
  . و7نيا يقيض حواجئ ٕادارية، هذا هو

ٕاىل اس=تطعنا Qىل ٔ�نه يف هاذ الفرتات ند�رو ش=بابيك موÛدة من W�ٔل 
إالس=Íع ومن W�ٔل التوجLه دëل العامل دëلنا يف اخلارج ¼ادي �كونو õسì]ا 

ذا مكسب õبري، Qىل ا2ٔقل نفس=يا �لÀس=بة لهاذو الناس وحنسهم �النÍء له
الوطن، هذا �نÍء ا?يل طاملا هام Qربوا عنو، ولكن ميل تريجعوا 2ٔرض 

  .الوطن ت<iفاoWٔوا مبجموQة من املامرسات كزتيد تبعدمه Qىل الوطن
كنمتناو Qىل ٔ�ن تتظافر اجلهود �ش �كون امجليع من W�ٔل �ش حنببوا 

داzل  هاذ املغاربة Qىل ٔ�هنم يعزتوا مبغرب<هتم، ال zارج ٔ�رض الوطن وال
ٔ�رض الوطن، وراه اك�ن ٕاجراءات ما كتتطلìش اعÍدات، الس=يد الوز�ر، 
واك�ن ٕاجراءات كتتطلب ¼ري حسن نية وكتتطلب ا2ٔجرٔ�ة وتتطلب بoٔنه 

  .Ìش=تغلو مجيع Qلهيا
  .شكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر ?لرد Qىل التعقLب

  :ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس=يد الوز�ر امللكف �
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

تتفقون معي بoٔن حسن النية اكينة عند امجليع، تتفقون معي بoٔن إالرادة 
الصادقة موجودة عند امجليع، ؤ�كرث من هذا وذاك تتفقون معي بoٔن �هÍم 

âالW ىل مس=توىQ ،ىل مس=توى يف البالدQ�ٔ ىلQ نرصه  �جلالية هو ،Tامل
هللا، وتتفقون معي كذê بoٔن ما يقوم املغرب خبصوص اvيء دëهلم 

  . منوذ�، منوذ� و·متزيو Qىل Qدد من اRول
�لÀس=بة ?لش=باك، راه اك�ن ش=بابيك ا?يل اكنت دورية دëل رئ<س 

  .احلكومة �ش يتفiحوا ش=بابيك Qىل صعيد لك ا2ٔقالمي واملؤسسات
، الس=يد املس�شار احملرتم، وزارة اجلالية ما اRميومة يف هاذ الفرتة

تيخرجوش عطY، وQدد من املوظفني ا?يل عندمه Qالقة م�ارشة 
  .ماتيخرجوش، تتعلق العطل دëهلم

�لÀس=بة ?لèاâ املدنية، بعد اخلطاب املليك السايم، وشفiوا احلرõية ا?يل 

ت ف� وقعت يف الق]صليات خبصوص احلاâ املدنية، راه ثورة ا?يل وقع
  .يتعلق �حلاâ املدنية لتìس=يط املساطر

ا?يل ٔ�سايس بطبيعة احلال، ٔ�نه دامئا �كونو ٔ�قرب ما ميكن مما يiÀظره 
املغاربة يف اخلارج، هناك مشالك يف العقار، عندك احلق، ولكن، هناك 

  .كذê اجهتادات �ش نعاجلو هاذ املشالك هاذي
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .كرا الس=يد الوز�رش

  .وشكرا Q nىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
والسؤال املوايل موWه ٕاىل الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان 

  ".املعايري املعمتدة يف توزيع اRمع املايل"واvمتع املدين، وموضوQه 
  . اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس=يد الطيب البقايل
  .شكرا الس=يد الرئ<س احملرتم

  الس=يدان الوز�ران احملرتمان،
  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
Éس=تفLد العديد من مجعيات اvمتع املدين من اRمع ا«صص من طرف 

عامالت وا2ٔقالمي ٔ�و من اRوâ، سواء من امجلاQات الرتابية ٔ�و من جمالس ال
اvالس اجلهوية، ٔ�و من بعض القطاQات الوزارية، ٕاال ٔ�ن هناك بعض 
امجلعيات تقىص من هذا اRمع، مما يطرح العديد من ال�ساؤالت حول 

  .ٕاشاكلية املعايري املعمتدة يف التوزيع
  :وQىل هذا ا2ٔساس، نود مساءلتمك، الس=يد الوز�ر احملرتم عن

ملت�ذة جلعل ·اكفؤ الفرص بني امجلعيات لالس=تفادة من ما يه التدابري ا
  دمع اRوâ، حىت تقوم بoٔدوارها وا2ٔهداف اليت من W�ٔلها Ì�ٔش�ت؟ 

  وعن ما يه املعايري املعمتدة يف التوزيع؟ 
  وما هو السقف ا2ٔدىن واQ2ٔىل Rمع امجلعيات؟

  .شكرا الس=يد الوز�ر

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .رتمشكرا الس=يد املس�شار احمل

  . واللكمة ?لس=يد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال

الس=يد عبد العز�ز عامري، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واvمتع 
  :املدين

  .طيب، bسم هللا الرمحن الرحمي
ٔ�وال، ٔ�شكر الس=يد املس�شار احملرتم Qىل طرÛه هذا السؤال املهم، 

  .عوا?يل يف احلقLقة يتكرر نظرا 2ٔمهية املوضو 
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ٔ�وال، 2ٔؤكد لمك Qىل ٔ�ن امجلعيات من حقها �ش �كون عندها ا´متويل، 
2ٔن امجلعيات راه يه رشيك ٔ�سايس يف التمنية، وراه كتقوم بoٔدوار ا?يل يه 
ممكY لٔ¿دوار، ال دëل اRوâ، ال دëل القطاQات احلكومLة، املؤسسات 

  .وحموري مبعىن �ٓخر، لها دور ٔ�سايس. العمومLة وامجلاQات الرتابية
مث ٔ�نه بعد اRس=تور اجلديد، اضطلعت هذه امجلعيات والفاQل املدين 

  .بoٔدوار ٔ�ساس=ية Qىل املس=توى اRس=توري، فٕاذن، هذا ٔ�مر ٔ�سايس
طيب، الرتõيبة دëل امجلعيات ا?يل عند� تنقولو بoٔنه راه كتقوم هباته 

، ë ٕاما ا2ٔدوار، لكن، شكون ا?يل õيقدم اRمع؟ ë ٕاما القطاQات احلكومLة
واك�ن اRمع ا?يل õيجي من . املؤسسات العمومLة وال امجلاQات الرتابية

  .اخلارج، والقطاع اخلاص، هذا من ¬ة
�لÀس=بة لالش=تغال دëل احلكومة، ٔ�وال، اش=تغلنا Qىل م]ظومة ا?يل يه 
املنظومة القانونية ?لحياة امجلعوية ا?يل مهنا ¼ادي حتدد، من مضهنا الرشوط 

  .دëل اRمعواملعايري 
راه õيلزم  58مث ا2ٔمر ا2ٓخر، وا?يل هو ٔ�سايس، هو ٔ�نه الظهري دëل 

�ٓالف درمه �ش تقدم احلسا�ت  10مجيع امجلعيات ا?يل كتلقى ٔ�كرث من 
  .دëلها ?لهيئات املاحنة

ا?يل معلنا كذê، وهذا ٔ�مر �م، ومبÀشور دëل الس=يد رئ<س 
وابة، مبقiىض هاذ املÀشور، �ش احلكومة، ٔ�نه 2ٔول مرة، كتÀشoٔ واÛد الب

مجيع الرشاكة مع امجلعيات كمتر عن طريق هاذ البوابة، حبال كام اك�ن يف 
ال�شغيل العمويم، الصفقات العمومLة كذê، اك�ن بوابة zاصة هبم، فعملنا 

، الرشاكة مع امجلعيات، مجيع القطاQات )association(بوابة دëل رشاكة 
ات العمومLة ملزمة �ش تعلن يف ٕاطار الشفافLة دëل الوزارية ٔ�و املؤسس

 YÛدا، يف املرW م�ويف التنافس من zالل هذه البوابة، وهذا ٕاجناز 
  .املق�Y، تoٔيت امجلاQات الرتابية حىت يه �ش Éس=تعمل هاته البوابة

ا2ٔمر ا2ٓخر، �ش ·كون الت��ع واملراق�ة، ¼ادي يويل عند الس=يدات 
 س=نة تقر�ر س=نوي حول الرشاكة وا´متويل املوWه والسادة الربملانيني، لك

ٕاىل هذه امجلعيات، و¼ادي يرتفق مبرشوع قانون املالية، ابتداء، ٕ�ذن هللا، 
، �ش õميكن املؤسسة من ٔ�دوارها 2017من مرشوع قانون املالية دëل 

  .الرقابية
كام ٔ�ن اvلس اQ2ٔىل ?لحسا�ت õيد�ر الرقابة، وبقى عندو zلية ا?يل 

مت �´متويل دëل امجلعيات، كام ٔ�ن الربملان يف جملس النواب معل جلنة كهت
مراق�ة املالية العمومLة، واش=تغل Qىل هاذ املوضوع دëل ا´متويل دëل 

  .امجلعيات
كذê، هذه ا2ٓلية ¼ادي ·كون مبناس=بة اليوم الوطين ?لمجمتع املدين، 

، لكن 2014رتبط bس=نة ٔ�صدر� ؤ�عطينا ٔ�ول املعطيات املرتبطة �´متويل امل
الس=نة املق�Y ¼ادي نقدم لمك تقر�ر س=نوي �كون دامئا مرفق بقانون املالية 
�ش مجيع نتعاونو �ش ·كون فعال الشفافLة، اRس=تور يتلكم Qىل الشفافLة 
Qىل احلاكمة، Qىل ربط املسؤولية �حلاس=بة، لكن راها مسؤولية امجليع، 

ة احلكومة واملؤسسات العمومLة وكذê مسؤولية املنتخب احمليل، ومسؤولي
  .الفاQل املدين ا?يل zاصو يبقى مس=تقل يف مع� املدين

 .شكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر احملرتم

  .واللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :املس�شار الس=يد م�ارك الس=باعي
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  السادة الوزراء،
  وان املس�شار�ن،إالخ

  الس=يد الوز�ر،
تÀشكروك Qىل اجلواب القمي يف احلقLقة وتنعرفو الزناهة دëلمك 

  . واملسؤولية دëلمك وكذا العمل دëلمك
ولعل نتاجئ احلوار الوطين حول اvمتع املدين ا�ي هتدف ٕاليه ٕارشاك 

رار امجلعيات يف تزنيل مقiضيات اRس=تور واملسامهة الفعلية يف اختاذ الق
والقLام bرشااكت من W�ٔل التمنية، حىت هاذ الفعل هذا يف احلقLقة õيصطدم 
�لواقع هو ا´متويل، هاذ امجلعيات ٕاىل ما اكÌش ا´متويل راه ما اكن حىت يش 

  .ÛاWة
ولهذا، الس=يد الوز�ر، اح]ا 7ين تنطلبوا م]مك، راه تنعرفو بعض 

لب دëلها نقي ومقاد اv"امجلعيات، õيف ما تنقولوا اح]ا يف العروبية، 
، ولكن ا?يل ما عندوش اvلب وداك الىش راه ت��قى "املطفي دغية تتعمر
  . املطفي دëلو zاوية

هاذوا هام واÛد العدد دëل امجلعيات وتنعرفوا اح]ا هاذ امجلعيات، اك�ن 
بعض امجلعيات ا?يل �عÍدات دëلها تضايه بعض املؤسسات العمومLة، 

ذا ¼ري �ش نعرفوا اح]ا 2ٔن اك�ن واÛد العدد دëل ا?يل الس=يد الوز�ر، ه
.. تيعرفوا، 2ٔن هاذ الناس عندمه الوسائل دëهلم �ش zëذوا ذاك ا´متويل

ا?يل ما Qارفش اك�ن واÛد العدد دëل امجلعيات ٕاىل خطاومه ذوك 
املنخرطني، وال احملس=نني راه ما عندمه والو، وهاذو هام ا?يل تي�دموا مع 

  .ء دëهلم وهام ا?يل تي�دموا مع الناس دëوهلما2ٔحLا
ولهذا، الس=يد الوز�ر، اح]ا ا?يل تنطلبو م]مك ¼ري حترصوا Qىل، كام قلتو 
الس=يد الوز�ر، ال املسائل احلكومLة وال من امجلاQات احمللية ومن اvالس 

  .. إالقلميية ومن جمالس اجلهات، نعطيومه اRمع وحناس=هبم، هذا هو ا?يل
اح]ا، الس=يد الوز�ر، تنطلبو م]مك ¼ري هاذ الناس تعطيومه، بoٔن ولهذا 

وهام .. وzا دا�ر�ن املسائل ولكن.. اك�ن واÛد العدد دëل امجلعيات هللا يعمل
ا?يل تنلقاومه تي�دمو، õي�دمو املناطق دëهلم، وبغينا اس=تقرار حقLقة يف 

ا قلت الس=يد الوز�ر، البالد دëلنا والتمنية دëل البالد دëلنا، نفعلو، õيف م
bرشاكة مع هاذ امجلعيات �ش نعطيومه املسؤولية ونعطيومه احملاس=بة وجنيبو 
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وحناس=هبم، ما اك�ن  2016يف القانون دëل  هاذ القانون ا?يل ¼ادي جيي
  .مشلك
  

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .احملرتم املس�شارشكرا الس=يد 

ا2ٔسف، Ìشكره  ?لس=يد الوز�ر وقت ?لتعقLب مع بقاشومادام ٔ�نه ما 
  .Qىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

املوWه ٕاىل الس=يد الوز�ر املنتدب Rى رئ<س  السؤالونiÀقل ٕاىل 
رضورة "احلكومة امللكف �لوظيفة العمومLة وحتديث إالدارة، وموضوQه 

اعÍد اليوم احملدد يف البطاقة الوطنية يف ا�Ûساب التقاQد �لÀس=بة 
  ".?لموظفني

Û2ٔ س=توري واللكمةRميقراطيد السادة املس�شار�ن من الفريق اRا 
  .�جÍعي لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس=يد محمد Qدال
  .شكرا الس=يد الرئ<س

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

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
 كام هو معلوم فٕان العديد من املوظفني وzاصة مواليد امخلس<]ات ال

  . يتوفر ٔ�¼لهبم Qىل حتديد ?ليوم يف عقود ازدëدمه
لكن، بعد امحلY إالدارية املنظمة من ق�ل وزارة اRاzلية من W�ٔل 
اس��دال بطاقة التعريف الوطنية �لبطاقة البيومرتية، قام Wل هؤالء 
املوظفني ٕ�جراء ٕاداري �متثل يف رفع دQاوى ٕاىل احملامك من W�ٔل حتديد 

 هذا الشoٔن ٔ�حاكم اس=ت�ابة لهذا املطلب تقيض بتèديد اليوم، وصدرت يف
  .ذê مس�]دة Qىل مجموQة من املعطيات والبيا�ت

لكن فوجئ املوظفون بعد لك هذه إالجراءات إالدارية بعدم اعÍد 
  .التوارخي احملددة يف البطاقة الوطنية البيومرتية يف ا�Ûساب تقاQدمه

ا يه إالجراءات والتدابري املت�ذة �ا Ìسائلمك الس=يد الوز�ر احملرتم، م
  حلل هذا إالشاكل، zاصة �لÀس=بة ?لموظفني املق�لني Qىل التقاQد؟

  .وشكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .املس�شار احملرتم الس=يدشكرا 

  .لٕالWابة Qىل السؤالالوز�ر  ?لس=يداللكمة 

 الس=يد محمد م�ديع الوز�ر املنتدب Rى رئ<س احلكومة امللكف �لوظيفة
  :عمومLة وحتديث إالدارةال

  الس<Lد الرئ<س،

يف البداية كÀشكر الفريق اRس=توري اRميقراطي �جÍعي Qىل التفهم 
  .دëلو �لÀس=بة لٔ¿س=بوع الفارط

�لÀس=بة ?لسؤال، بغيت نذõر Qىل ٔ�ن حتديث سن التقاQد ت<مت بناء Qىل 
 ë30ل عقود الوالدة املدىل هبا يوم التوظيف، وهذا حمدد يف القانون د

  . 1971د�سمرب 
يف احلقLقة هاذ القانون ما تيوحضش هاذ إالشاكلية ا?يل طرحiو، ٔ�ن 
اك�ن بعض املوظفني فهاذيك الو7ئق دëل الوالدة ما موحضÀش فLه اليوم 
وا´هنار، ومت التعامل مع هاذ القضية هاذي بواÛد �جهتاد يف Qدة م]اشري 

لموظف، سواء يف التوظيف ٔ�و يف ا?يل كتعمتد التوارخي ا?يل ٔ�كرث فائدة ?
  . إالÛاQ âىل التقاQد

 31ف�الÀس=بة لٕالÛاQ âىل التقاQد تيعمتدوا �ٓخر يوم من الس=نة، يعين 
د�سمرب من الس=نة ا?يل مس�Y يف بطاقة الوالدة، �ش كمتكن هاذ 
املوظف �ش �س=تافد من إالماكنية دëل ٔ�نه فهذيك الس=نة õميكن �س=تفد 

  . ك<س=تافد مهنا حىت يف ا�Ûساب املعاش من الرتقLة، و7نيا
ا2ٓن اكينني بعض الناس ا?يل تقدموا بoٔحاكم ا?يل كتèدد ا´هنار والشهر 
مبناس=بة يعين البطاقة البيومرتية، ولكن هاذي ٔ�حاكم قضائية مدنية، تدارت 

  .من W�ٔل ٔ�غراض مدنية
م ٕاىل بغاوا هاذ الناس �س=تافدوا من هاذ التوارخي zاصهم يتقدموا بoٔحاك

قضائية، ٕادارية، 2ٔهنا ما ميكÀش ٔ�� نعمتد هاذ الو7ئق ا?يل خرجت من بعد 
التوظيف دëهلم، 2ٔن القانون تريبطين ٔ�نين نبقى ملزتم �لو7ئق ا?يل تقدمت 

  .يوم التوظيف
  .شكرا

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .شكرا ?لس=يد الوز�ر

  .اللكمة Û2ٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :الس=يد محمد Qدال املس�شار
  . شكرا الس=يد الوز�ر Qىل التوضيèات دëلمك

لكن، البد �ش تعرفوا Qىل ٔ�ن، الس=يد الوز�ر احملرتم، Qىل ٔ�ن إالدارة 
�ٓنذاك اكنت ٕادارة تقليدية من نوع �ٓخر، مايش ٕادارة عرصية حبال اليوم اك�ن 

(logiciel) ل ا2ٔمورëد العدد دÛاك�ن وا.  
لف�ة امخلس<]ات، ماذا اكن يف امخلس<]ات؟ وكتعرفوا Qىل ٔ�ن هاذ ا
  . النضال دëهلم اكن يشء �ٓخر

وبغينامك هباذ املناس=بة، الس=يد الوز�ر، يه ف�ة معينة قليY تعاين، اك�ن 
ٔ�شهر يه ا?يل اك�ن zالف ب<هنا وبني هاذ املؤسسة  6فرق دëل واÛد 

لو املشالك دëل التقاQد، تدzلو ٔ�نمت õوز�ر حتديث القطاQات العامة �ش حت
دëهلم، 2ٔن البد ما �راعيو املايض دëهلم والنضال دëهلم، واش هذا هو 

  اجلزاء دëهلم اليوم؟ هذا اجلزاء دëهلم حناس=هبم Qىل ا´هنار والشهر؟
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هام �ٓم]وا �لبطاقة البيومرتية، ويقول ê ما ند�رهاش �ٓس=يدي، هام �ٓم]وا 
اكنت مدنية ٔ�و ٕادارية، الزم �2ٔحاكم، يه ٔ�حاكم �مس Wالâ املT، سواء 

ما Éس=توعب �ش تعطى لها واÛد العناية وتت�ذ بعني �عتبار، ملاذا هاذ 
  املؤسسة وÛدها انفردت من هاذ القرار هذا؟ 

  .ف�غينمك الس=يد الوز�ر حتلو هاذ املشالك
  .وجزامك هللا zريا

  .شكرا الس=يد الوز�ر

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  .مشكرا الس=يد املس�شار احملرت 

  .اللكمة ?لس=يد الوز�ر ?لرد Qىل التعقLب

 العمومLة امللكف �لوظيفةالس=يد الوز�ر املنتدب Rى رئ<س احلكومة 
  :وحتديث إالدارة

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

ٔ�� من املواليد دëل الناس ا?يل ما عندهومش ا´هنار والشهر، كنتفهم 
  . ٕاال يف ٕاطار تعديل القانون هاذ الوضع، اك�ن ولكن راه ما عند�ش لو احلل

ا?يل  72.14وعند� اليوم مرشوع قانون حمال Qىل هاذ الغرفة املوقرة 
õيتèدد مبوج�ه سن إالÛاQ âىل التقاQد، وا?يل ا2ٓن يف طور املناقشة يف 
ا?لجنة دëل املالية �vلس املوقر، و·ميكن تعديل هاذ القانون هذا فهاذ 

  . إالشاكلية هاذيإالطار هذا �ش حنلوا هاذ 
 18.000ؤ�� كنتفهم ٔ�ن Qدة �س هاذ الس=نة م,ال، خرWات ?لتقاQد 

  .موظف عندمه هاذ إالشاكلية دëل اليوم والشهر 10.000موظف، مهنم 

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .معذرة Qىل املقاطعة، وشكرا لمك Qىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة
  .رفعت اجللسةوشكرا ?لجميع، و 


