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  والس3تني ثانيةال  اجللسةحمرض 

  ).م2016 ليوزيو  12( ه1437 شوال 7الثال7ء : التارخي

 لرئIس ينالثا ، اخلليفةعبد إالاله احللوطياملس�شار الس3يد : الرئاسة
  .اJلس

تاسعة ، ابتداءا من الساUة الثانية واTقLقRة ال Qسع دقائقتان و ساع  :التوقLت
  .بعد الزوال والثالثني

  .هيةم_اقشة أ]س3ئ[ الشف  :\دول أ]عامل

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

  :، رئIس اجللسةعبد إالاله احللوطياملس�شار الس3يد 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Uىل ٔ�رشف املرسلني

  .U�ٔلن عن افmتاح اجللسة
  الس3يدان الوز�ران،

  الس3يدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ووفقا ملقmضيات النظام  ،من اTس3تور 100معال بrٔحاكم الفصل 
اTا|يل Jلس املس�شار�ن، خيصص اJلس هذه اجللسة ٔ]س3ئ[ السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Uلهيا
وق�ل الرشوع يف تناول أ]س3ئ[ الشفهية املدر\ة يف \دول أ]عامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس3يد أ]مني ٕالطالع اJلس Uىل ما \د من مراسالت 

  .وٕاUال�ت
  .ة �لس3يد أ]منياللكم

  :ٔ�مني اجللسة ،تو�زيالس3يد ٔ�محد املس�شار 
  .شكرا الس3يد الرئIس

  .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Uىل النيب أ]مني
لقد توصلت رئاسة اJلس مبراس[ من الفريق اTس3توري اTميقراطي 
�ج�عي يطلب من |اللها تrٔجLل السؤال املو\ه لوز�ر ال�شغيل 

  . "Qشغيل الش3باب ٕاىل \لسة الحقة"ؤون �ج�عية حول موضوع والش
كام توصلت الرئاسة مبراس[ من الفريق �س3تقاليل يطلب من |اللها 

أ]مراض اليت ميكن ٔ�ن "حول موضوع  ،تrٔجLل السؤال املو\ه لوز�ر الص�ة
  ."تنجم عن اس3تحامم أ]طفال �لنافورات ٕاىل \لسة الحقة

 12اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ¢اية يوم الثال7ء  ٔ�ما ف¡ خيص أ]س3ئ[
  :، فه¥ي اكلتايل2016يوليوز 

  ٔ�س3ئ[؛  U :4دد أ]س3ئ[ الشفهية
 .ٔ�س3ئ[ U :8دد أ]س3ئ[ الكmابية

  .شكرا الس3يد الرئIس

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد أ]مني

ªس3هتل \دول ٔ�عامل هذه اجللسة �ٔ]س3ئ[ املو¨ة لقطاع الص�ة، 
  .والسؤال ا]ٓين أ]ول حول العرض الطيب �ملص�ات اخلاصة

واللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن من الفريق �س3تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

  :محمد العزري املس�شار الس3يد
  .شكرا الس3يد الرئIس
  الس3يد�ن الوز�ر�ن،

  ،الس3يدات والسادة املس�شار�ن
يف تعز�ز املنظومة  ال ٔ�د جيادل يف ٔ�مهية املص�ات اخلاصة ودورها

الصحية ببالد�، لكن حىت Qس3تجيب هذه املص�ات لرشوط وضام�ت 
التطبIب البد من توفرها Uىل مجيع الوسائل وا]ٓليات احلديثة �لعالج جلعلها 
تتالءم مع التطور التك_ولو· والتقين، وكذا مراجعة ٔ�سعار التاكليف 

  .حLةالصحية من حفوصات طبية ٕاىل ¢اية العمليات اجلرا
  :ºا ªسائلمك الس3يد الوز�ر

ما يه إالجراءات والتدابري املت«ذة لتحسني عرض العال\ات �لقطاع 
  اخلاص؟ 

  وهل وزارة الص�ة تقوم �ملراق�ة والتفImش الرضوريني لهذه املص�ات؟
  .شكرا الس3يد الوز�ر

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس3يد الوز�ر لٕال\ابة Uىل السؤال

  :حلسني الوردي، وز�ر الص�ةاالس3يد 
  .شكرا الس3يد الرئIس احملرتم

  الس3يد الوز�ر،
  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�وال، الشكر اجلزيل Á الس3يد املس�شار احملرتم لطرحمك هذا السؤال 
  . حول املص�ات اخلاصة

فاملص�ات اخلاصة ٕاىل دود بعض أ]شهر القلي[ اكنت ختضع �لقانون 
ا�يل اكن قدمي، وا�يل اكن مÆmاوز وال ي�ىش مع تطو�ر القطاع  10.94

  .الصحي معوما يف شقه اخلاص
ا�يل صوتوا Uليه هنا ويف الغرفة  131.13ا]ٓن Tينا قانون \ديد 

أ]وىل، ا�يل Ëهيم مزاوÉ Êنة الطب وا�يل تI_ص كذU Áىل فmح �س�Çر 
Òيناش هاذ القضية هاذي، وٕامنا يف هذا الباب، مايش خصخصة القطاع، ما 

فmح يعين حتسني ظروف العمل وفmح �س�Çر لغري أ]طباء، ا�يل Uىل 
العموم ا]ٓن أ]طباء يف القطاع اخلاص راه قطاع |اص، مايش يش ا\ة 
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  .ا�يل \ديدة
، Uالش؟ �ش يوقف ٔ�مام املامرسات 131.13هذا القانون اجلديد 

، "ش3يك الضامنة" ،(le noir)انونيا، ا�يل مهنا الغري املق�وÊ ال ٔ�|القLا وال ق
ة ا�يل كتدوي الس3يد املس�شار Uىل التجهزيات ا�يل ما Òيناش، Uىل أ]مثن

ٓ املرتفعة يف بعض أ]حLان، ٕاىل    .خره�
 نÒينص Uىل رضورة إالUالمن هذا القانون اجلديد  75ادة مفثال، امل

Uىل اخلدمات  ،يد|ل إالªسانت kشلك واحض ومقروء دا|ل املص�ة، ¢ري 
  .وUىل اæمثن دäلها، أ]سعار دäلها

Uدمه  مقروءة وËكون �ينة، �خنراط من I_ص كذÁ بواد القضيةت 
ي�س3ناه، مايش حىت ت إالªسان ٔ�ش  �ش يعرف (L’AMO1)يف  �لمص�ة

ما  (L’AMO) اح_ا ويقول ل ،بغي خيلصي يد|ل �لمص�ة يداوى و 
   .فني ¢اديهاش، |اص من أ]ول املواطن يعرف لو نق�ت 

U يل مواد ٔ�خرى ف ىل �هيك�  .تفرز معايري تق_ية وجتهزياتت هاذ القانون ا
 القدمي املرسوم التطبيقي دäل هاذ اليش، املشلك ا�يل اكن مع القانون

هو التطبيق، املرسوم التطبيقي مصاوب، مقاد، صوبناه مع مجيع املتد|لني، 
  .ي يمت الربجمة دäلوا]ٓن يف أ]مانة العامة �لحكومة، عام قريب ¢اد

Éمة تفImش يف  436ٔ�كرث من  ٔ�ن ا�يل بغيت نؤكد Uليه، ،ؤ�|ريا
|ذوها، اليت انت رمبا إالجراءات الالزمة  والقطاع اخلاص، وا�يل ك�سمع

  .اقmىض احلال ذابعض أ]حLان ٕاىل دود إال¢الق إ  تصل يف
  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد الوز�ر

  .السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLباللكمة ٔ]د 

  :محمد العزري املس�شار الس3يد
  . شكرا الس3يد الوز�ر Uىل جوا�مك وUىل املعطيات اليت تفضلمت بتقدميها

طروح، الس3يد الوز�ر، هو حول مواÒبة املولكن يف احلقLقة املشلك 
املص�ات اخلاصة �لتطورات اليت تعرفها املنظومة الصحية مقارنة مع بعض 

بدائية،  بعض املص�ات مازال Qس3تعمل وسائل Tول اJاورة، مفثال جندا
القدمية يف العمليات اجلراحLة، بöI الطب تطور وا�ىل يعطي ٔ�ش3ياء يعين 

  .ديثة يف ٕاطار التق_يات احلديثة، �س3ت÷_اء بعض املص�ات اخلاصة
هناك نقطة ٔ�خرى ويه ا�يل Éمة غنتطرق لها من بعد، �س3ت÷_اء بعض 

ص�ات اخلاصة اليت حترتم ضوابط ومعايري العمل Uىل قلهتا، هناك اليوم امل
تالعب خطري وغياب الشفافLة يف ٔ�سعار اخلدمات، كام تفضلمت بقولها 

  .نقطة ٔ�وىل ،)noir(الس3يد الوز�ر، كام قلت 
 Áق�ل مدار يش معلية، ¢ري �ش  "ش3ياكت ضامن"وضع كتوكذ

ªشري، الس3يد الوز�ر، Uىل بعض النقط ا�يل فعال Qشمزئ لها النفس 

                                                 
1 Assurance Maladie Obligatoire 

، املنافLة لýٔ|الق املهنية، يعين العمومLةخصوصا �لüس3بة �لمص�ات 
والضمري املهين، خصوصا �لüس3بة �لمص�ات املنخرطة يف حوادث الشغل 

املص�ات من ا�يل  �لüس3بة �لتrٔمني حلوادث الشغل، وتصور معي بعض
ك�شوف يش معلية ادثة، kس3يطة وذاك اليش كتق�لها وËرحب هبا، ٔ]ن 
فهيا الرحب ��ن لها كثري، بöI بعض العمليات هللا حيسن العوان والظروف 
ا�يل ÒيعIش فهيا ذاك املشغل ٔ�و املشغل ٕاىل وقعت � ادثة هللا حيفظ، 

مس�شفى دäل اجلديدة، اÊ وقعت تصوروا واد وقعت � ادثة مىش �ل 
ك، صفطوه �لمص�ات افعال ذاك اليش ا�يل وقع � ما ميكüش يداوى مت
وبüت � العملية وما ..  |اصة ا�يل فهيا م_خرطة يف هاذ اليش دäل التrٔمني،
 4دäل ا�ليل حىت  11ق�لتوش قالت سريي ملص�ة |اصة، تصور من 

ويف أ]|ري راه مات  نبدوا فLه، Uاد (l’espèce)دäل الصباح �ش جييب 
اك الس3يد، وهناك ٔ�ش3ياء كثرية ا�يل فعال كتعلق هباذ املص�ات اخلاصة، د

واش ماكيüش يش مضري Éين؟ واش ما Òيüش مراق�ة دäل وزارة الص�ة  
  . وسائل التrٔمني، ٕاذن خصها تنضبطيف هاذ اJال؟ مادام م_خرطة يف

7ين كذÁ  نفكروش Uاودا نقطة ٔ�خرى، والوقت �زامحين، Uالش م
، �ش ªسهل املrٔمورية كذÁ، ٔ]ن ىقر اليف |اصة توضع  يف مص�ات

  ..دام د� تعطى الرخصام
  .شكرا الس3يد الرئIس

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد املس�شار احملرتم

  .ت، اللكمة �لس3يد الوز�ر يف دود نصف دقLقةْحضَ وَ تْ الفكرة 

  :الس3يد وز�ر الص�ة
 ÊاÆاالت موجودة، ، هادي املشلكة ذنقول ها¢ادي ال، ٔ�� بع

ä، مايش معممة، ٔ]ن اخصناش نعمموا، غتكون مmفق معا م حصيح، ولكن
اك�ن املص�ات واك�ن Éنيني �زهاء، رشفاء، وا�يل اخلدمة |اصنا خندموا 

، كتدوي Uىل الش3يك، )noir(ن ما ميكüش حبال د� كتدوي Uىل لكنا، ]ٔ 
، وا�يل مايش مشلك ¢ري يف مص�ة، هاذ اليش اك�ن يف بعض املص�ات

يين خصنا نوصلوا يف ودها رمغ كند�روا التفImش3ية، ول Òيفاش الوزارة ب
حىت املواطنني راه الوقت ا�يل هو Òيعطي الش3يك يعين صعيب، 

ٔ]ن لكنا |اصنا منش3يوا يد يف يد، و7نيا ما اكيüش .. والسلطات مجيع 
  . ٕان شاء هللا تطبيقLة �ن قانون، واك�ن مراس3ميقوانني، ٔ�ول مرة اك

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد الوز�ر

، "املداومة مبراكز حتاقن اTم"ونmüقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوUه 
  .اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن من فريق العداÊ والتمنية، لتقدمي السؤال
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  :سعيد السعدوين املس�شار الس3يد
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  .الس3يد الرئIسشكرا 
  الس3يد الوز�ر،

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس3يد الوز�ر، 

تلعب مراكز حتاقن اTم دورا حLوä يف ٕانقاذ أ]رواح ال�رشية اليت 
مت رضورة س3باب خمتلفة، مما ُحي ]ٔ حLاهتا Uىل رضورة الزتود �Tم  تتوقف

  .اش3تغالها اTامئ ؤ�مهية تrٔمني مداومة ليلية
ºسائلمكª ٔمني املداومة  ،الس3يد الوز�ر احملرتم ،اrلت �عن ما تعزتمون فع

  ا�ليلية فعليا �لك مراكز حتاقن اTم؟
  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس3يد الوز�ر

  :الس3يد وز�ر الص�ة
ف¡ خيص اTم يعين هذا واد السؤال Éم \دا، ففي املغرب اك�ن 

 les centres de transfusion( حمطات مراكز، اك�ن بنوك واك�ن
sanguine(  اك�ن(les banques de sang)  واك�ن )les antennes 

يش هاذ  املراكز ٕاىل جLنا مجعنامه لك) les banques de sangدäل 
Uىل الصعيد الوطين، اكينني جوج ا�يل مس3تقلني، املركز  64اليش اك�ن 

 le centre nationale) الوطين لت�اقن اTم ا�يل اك�ن يف الر�ط 
transfusion sanguine)  ،ار ها وادTل اäزائد املركز اجلهوي د

ٓ ىل الية، من الناحLة إالدارية إ مس3تقلني من الناحLة امل وذاالبيضاء، ه خره، �
اTم،  تيجمعوا اTم، تيعطيو )la collecte(تيد�رو  يش يعين تيد�روا لك

فLه الس3يدا وال ما فهيش، فLه  )les analyses(وذاك اTم تيد�روا ليه 
(l’hépatite) ها جوج ٕاىل �ٓخره.  

يين ما ول  (la collecte)مركز ¨وي ا�يل تيد�روا حىت هام  14اكينني 
 une partie( ،)une(لكها، اكينني  )les analyses(تيد�روش ذاك 

partie( لمركز�  .الوطين تيصيفmوها 
 Áيل بقاو 34اك�ن كذ�يف  )les antennes( يعين اتطاحملدäل  ا

بنك اTم ا�يل  14اك�ن و املس�شفLات ا�يل ما فهيمش هاذ بنوك اTم، 
  .حىت يش حتاليل يين ما تيد�روتيعطي اTم ول  )la collecte(تيد�ر 

-|دينا طنÆةااجلهات حبال د� ٕاىل بعض ، و رمبا قلي[ 64هذه لكها 
احلس3مية م+ال اك�ن مركز ¨وي يف طنÆة زائد مركز ¨وي يف -تطوان

  .تطوان وبعض اجلهات ما فهياش ا�يل اكن التقس3مي القدمي ٕاىل �ٓخره
وا املداومة \لهم فهيم املداومة ٕاىل ما اكن�ش لنrٔم ما ٔ�مكن ح_ا تن�اولواف

 les centres d’analyse)املركز راه تتكون يعين يفاملداومة يف 
biologique)   -ا|ä م و|اTل املس�شفى �ش املواطن يلقى اäوذترب د 

 au niveau du centre(الت�اليل  ويعطيه بال حتاليل Uىل ما ند�رو
national.(  

املداومة حصيح ما تند�روش املداومة لكها Uىل الصعيد ولكن ف¡ خيص 
الوطين يعين الطبIب، اك�ن املداومة ا�يل واد مييش يبغي اTم يعطوه اTم 

يين بدون حتاليل ٔ�خرى، ٔ]ن Uىل اسب املوارد ، ول ويعطيه ل شكون يلقى
  .ال�رشية ا�يل موجودة Uىل الصعيد الوطين

  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .الس3يد الوز�رشكرا 

  .املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب السادةاللكمة ٔ]د 

  :سعيد السعدوين الس3يد املس�شار
هاذ املادة حLوية  وفتتعر  ٔ�ن� يد الوز�ر Uىل اجلواب دäلمك،ªشكرمك الس3 

بطبيعة احلال القضاä املرتبطة هبا م�شعبة، حنن نت�دث ¢ري Uىل واد 
يف هاذ امليدان، ومن هنا  الكهم ا�يل تIش3تا¢لو وا هاذ أ]طر Ë ٔrهنن ، ٔ�والاجلزء

�ه�م هباذ أ]طر وتوفري مجيع املس3تلزمات  ،الس3يد الوز�ر ،تنطلبوا م_مك
æ معTمهيوا.  

واك�ن تقريبا مجموع دäل  64هاذ املراكز كام ٔ�رشت يف اJموع دäلها 
   .املراكز دäل اTم Uىل املس3توى اجلهات

 دروكح_ا دا|لني أ�ن� تتعرفوا  ،لوز�رالس3يد ا ،ولكن املواطنني
الوفLات النامجة  كتكونٕاىل �ٓخره، و  ،�لصيف، ٔ�ن� تتعرفوا احلوادث السري

Uىل الوالدات ٔ�حLا� بعض املواطنني ما تيو\دوش يعين اTم �العتبار ا�يل 
املزيد من اTمع يعين  ح_ا تنطلبوا، ٕاىل �ٓخره تتعلق بت�اليل ٔ]هناقلت ٔ�نت 

  .أ]طر وتوفري املداومة ا�ليلية ف¡ يتعلق هبذا املوضوعلهاذ 
�عتبارمك وز�ر الص�ة ومن |اللمك  ،الس3يد الوز�ر ،ا�هتز هذه الفرصة

احلكومة، هاذ املوضوع املثار حول اس3ترياد النفاäت وهاذ أ]ز�ل دäل 
ة بدور� يف فريق العداÊ والتمنيٕايطاليا ٔ]هنا تتعلق بص�ة املواطنني، حنن 

 Êفا بدون مزايدة حىت تُ لك تنطلبو ٔ�وال ٕ�ر\اع هاذ امحلوLقام ها �رمهتا توق
  .ا�يل تتدل Uىل السالمة دäلها ٕاذا اكنت هناك وإالثبا5تالت�اليل 

Lق يف املوضوع، ٔ]ن الص�ة املواطنني فوق لك اعتبار ما ق 7نيا فmح حت 
ªكوËلنا مييش يف اس3ياس3ية،  فهيا حىت يش مزايدة شäح_ا بغينا الوطن د

  .السالمة داملواطنني، وشكرااجتاه حفظ 

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار

  .اللكمة �لس3يد الوز�ر يف ٕاطار التعقLب
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  :الص�ة وز�رالس3يد 
يل تتدوي Uىل املداومة، ٔ]ن �لك رصاة، املشلك املطروح م

لهاذ احملطات، وال  املراكز وال لهاذ البنوكوش لهاذ Ëمنش3يا ح_اä ما ولوها،قون
  .حىت تنولو

واد من العائ[  الصباح، ٔ]ن عندويش يف اجلوج ديعين إالªسان Ëمي
  .اTم صوا|

راه اTم هو اTواء الوحLد يف العامل  ول �لمغاربةقتن ح_ا من هاذ املنربا
 ما عطي�هيشا ٕاال ما ،يتصنعش اكيüش، ما ميكüش يتصنع، ماا ا�يل م

  .عطاك يش وادا
  (la culture)، صنا Ëكون عند� هذاك، يعينانبقاوش، |ا ولهذا، م

  .Ëكون عند� ثقافة التربع، ثقافة التربع ، (le don)دäل 
الصباح، ومايش حىت �كون يش وثقافة التربع، مايش حىت جلوج د

  ..نبقاوش يعين ا واد من Uائليت، ٔ]هنا صدقة \ارية، �ش م
 و ٔ�ن لك صيف ت�üقاو تناديواملشلك املطروح عند�، والحظتهذا هو 

 هاذ املواطنني واملواطنات �كون عندمه تنادي من هاذ املنرب �لتربع،
  .الثقافة

  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد الوز�ر

مك_اس -اخلدمات الصحية جبهة فاس"ٕاىل السؤال موضوUه ونmüقل 
  ."ٔ�قاæميها ال�سعةو 

  .ٔ]د السادة املس�شار�ن من فريق العداÊ والتمنية لتقدمي السؤالاللكمة 

  :احلسني العبادي املس�شار الس3يد
  .شكرا الس3يد الرئIس
  الس3يد�ن الوز�ر�ن،

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس3يد الوز�ر، 

ن العرض الصحي إ فرمغ اJهودات املبذوÊ |الل الس3نني أ]|رية، 
، الزالت Qشكو قس3مييه ¨ة \ديدة من حLث الت مك_اس، و-جبهة فاس

، يف بعض أ]قالمي كتازة، 5و�ت، من اخلصاص، والس3¡ يف بعض املناطق
  .موالي يعقوب، صفرو

يئ و�س�شفا الوز�ر احملرتم، عن العرض الصحي الس3يد ،ªسائلمك ºا
مثن ساكن  رث منمس3توى التrٔطري هبذه اجلهة، ا�يل Òيمتثل الساكن دäلها ٔ�كو 

ٔ�لف ªسمة، وكذÁ عن ٔ�فاق حتسني  300املليون ود 4املغرب، يعين 
  .املؤرشات الصحية لهذه أ]قالمي أ]قل اس3تفادة

  .وشكرا الس3يد الوز�ر
  

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .شكرا الس3يد املس�شار

  .اللكمة �لس3يد الوز�ر لٕال\ابة عن السؤال

  :الص�ة وز�رالس3يد 
الس3يد املس�شار، حصيح، تتعاين =جميع ¨ات اململكة، ٔ]ن اجلهة، 

  .وارق وتفاو5ت Òبرية بني اجلهات واجلهاتفاك�ن 
مؤسسة دäل  400 مك_اس،-رشت لها دäل فاس�ٔ  ا�يل فهاذ اجلهة

دäل مؤسسات الرUاية الصحية  405، 405 الرUاية الصحية أ]ولية،
وا\دة مm 296فقط، و %27يف اJال احلرضي، يعين  109ا أ]ولية، فهي

، دäل هاذ املراكز الرUاية الصحية أ]ولية، %73يف اJال القروي، يعين 
  .يف العامل القروي %73موجودة 

  .(les soins de santé primaires de base) يعين كذÁ، هاذي
 16مؤسسة اس�شفائية،  16ف¡ خيص الش3بكة �س�شفائية، فاك�ن 

رس�ر يف  4150رس�ر،  4150دäل  ٕاجامليةة مس�شفى، بطاقة اس�Lعابي
  .هاذ اجلهة

،Áيل  كذ�اك�ن املس�شفى اجلهوي، مس�شفى الغساين، رمغ املشالك ا
واك�ن مس�شفى، املركز الصحي اجلامعي احلسن الثاين دäل  تيعIشها،

  .فاس، ا�يل تيقوم بواد اTور Éم
اك�ن  مايش رمبا هاذ اليش ¢ري اكف، رمبا هاذ اليش ¢ري اكف،
موالي  �ن ¨ة اجلديدة، حبال دا� �|دوتفاو5ت، اك�ن ا�يل بعيد، اك

  .العامÊ \ديدة يعين، ä هللا، يعقوب،
  .¢اد�ن يف ٕاطار ٕاªشاء مس�شفى \ديد يف هاذ العامÊ هاذي ح_ا،اف

 Áة، مجموع اك�ن كذUاية الصحية  مؤسسة 36ٕاداث ما مجموUلر�
يف 5و�ت،  10يف بوملان،  1ي يعقوب، غتكون يف موال 5أ]ولية داجلهة، 

  .يف 5زة 1
 �"وقرية  "ةبتIس"بتاو�ت،  2داملس�شفLات دالقرب،  5 ٕاªشاءاك�ن 

يف 5زة، 5ه[، بوملان، جامUة بوملان، احلاجب، Uني 5وجطات،  1،"دمحم
  .ٕاداث مركز اس�شفايئ ٕاقلميي، قلهتا دäل موالي يعقوب

جنازها، وجتهزيها ٕان شاء إ _ا يف طور ح اهاذي يعين املس�شفLات ا�يل 
  .هللا

  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد الوز�ر

  .اللكمة ا]ٓن ٔ]د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :احلسني العباديالس3يد  املس�شار
  .لنا عطيتو�ٔ شكرا الس3يد الوز�ر Uىل التوضي�ات ا�يل 

نوعية، ال من �لفعل، ٕان القطاع الصحي �جلهة عرف واد القفزة 
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هاذ و ، وال من حLث التrٔطري حLث البLüة التحتية وال من حLث التجهزيات
  .يه لكها يف تقدم ملحوظ املؤرشات الطبية

ولكن، الس3يد الوز�ر، رمغ هاذ اJهودات املبذوÊ �لقطاع، فٕان 
  :الساكنة هباذ املنطقة هذه تطالب

  ؛ٔ�وال، بتحسني وجتويد اخلدمات الصحية املقدمة
  ؛تطالب �لعداÊ اJالية بني أ]قالمي ال�سعة �جلهة

ٔ]ن يه ا�يل  ،وتطالب كذÁ �ه�م �ملراكز الصحية و�ملس3توصفات
ن مايش املشلك ]ٔ كتقدم لنا اخلدمات ٕاذا بغينا ªسميوها |دمات القرب، 

نعطيو  ،�كون عند� الطبIب ٔ�ن هو �كون عند� البناية، املشلك هو
 22.000منوذج، ٔ]ن جامUات قروية ا�يل ÒيتÆاوز الساكن دäلها ٔ�كرث من 

  . املس3توى ولكن هناك غياب الطبIبيف وفهيا مركز حصي  ،ªسمة
ونعطي منوذج دäل جامUة  ،ٔ�ن هاذ املركز الصحي ،ومع أ]سف

 ،2008ٕ�قلمي 5زة Uىل ٔ�ن اكن مmوا\د يف ال�سعينات ٕاىل دود  "لكدمان"
لكها |اصها تنقل  22.000واكن الطبIب مmوا\د يومLا مل يعد مmوا\د، هاذ 

ٕاىل مدينة 5زة من ٔ�\ل التداوي، وهنا ªشجع الهجرة من البادية ٕاىل املدينة 
  . من ٔ�\ل البحث عن العالج

مك_اس تطالب -ة فاسكذÁ، الس3يد الوز�ر، ساكنة اجلهة، ¨
مبس�شفى لýٔس3نان مبواصفات دولية Uىل غرار مس3توصف أ]س3نان �Tار 

   .البيضاء
Áنقل، ملا ال ٔ�ن �كون  ،كذmتطالب ساكنة اجلهة تطالب مبس�شفى م

kرشاكة بني وزارËمك وزارة الص�ة وما بني امجلاUات الرتابية أ]خرى من 
Uات الرتابية أ]خرى حىت تقدم اجلهة وجمالس العامالت وأ]قالمي وامجلا

اخلدمات، |دمات القرب ٕاىل بعض املناطق ا�يل مmوا\دة وا�يل كتكون 
 �ئية وكتكون معزوÊ يف فصل الش3تاء، ٔ]ن تتعرف هتاطل الثلوج

  .وأ]مطار
  وشكرا الس3يد الوز�ر

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد املس�شار احملرتم

 .الرد Uىل التعقLباللكمة �لس3يد الوز�ر يف ٕاطار 

  :الص�ة وز�رالس3يد 
  . مmفق معك الس3يد املس�شار احملرتم Uىل ذاك اليش ا�يل قلت حصيح

حبال دا�  ،اكن قدميٕاىل ما يت�ل ٕاال ٕاذا بقLنا حبال  ه¢ري هاذ اليش را
راه ما ¢ادي  ،عوالني ¢ري Uىل وزارة الص�ة، ٔ�� نقول Á �لك رصاة

  .ند�رو والو
امجلاUات احمللية، اجلهة  ،خفاصنا منش3يو يف ٕاطار رشاكة ،ٔ]ن هذه ٔ�موال

   .العامالت ،لكيش
يف واد العامÊ  مفثال دوييت Uىل مس�شفى مmنقل، دوييت Uىل م+ال

_ا يف طور ��هتاء �ش اح اجلهة يه 5زة، ف�دينا معهم  ذاها�يل موجودة ف 
� ا]ٓن نقmنيو واد املس�شفى مmنقل ٔ�كرب من ذاك املس�شفى ا�يل عند

ح_ا ما تنقولوش ال �لعكس، نفس االيش نبغيوه  ذوهذا يف ٕاطار رشاكة، ها
اليش ف¡ خيص املوارد ال�رشية، نفس اليش ف¡ خيص التجهزيات، ف_د�رو 

  .كون |ري ٕان شاء هللا�يد يف يد ونتعاونو و¢ادي 

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد الوز�ر

ٕاسرتاتيجية احلكومة �ل�د من "موضوUه و ونmüقل ٕاىل السؤال املوايل 
  ".الوفLات الناجتة عن لسعات العقارب

اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن من الفريق �س3تقاليل لتقدمي 
 .السؤال

  :عبد ا�لطيف ٔ�بدوح املس�شار الس3يد
  .شكرا الس3يد الرئIس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس3يدات والسادة ٔ�عضاء اJلس احملرتمني،

  الس3يد الوز�ر،
ٔ�فاد تقر�ر املركز املغريب حملاربة ال�سمم واليقظة اTوائية بrٔن ªس3بة 
الوفLات kس�ب ال�سمم �رجع �Tر\ة أ]وىل ٕاىل لسعات العقارب، ؤ�ن 

أ]طفال Uرب مجموع الرتاب الوطين، اليشء اºي يتطلب  منٔ�كرث حضاäها 
  . هرة ومعاجلهتامجيع الفاUلني لتطويق هذه الظامن مضاعفة اجلهود 

  :ºا ªسائلمك الس3يد الوز�ر احملرتم عن
ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة لتوفري أ]دوية الاكفLة جبميع Ëراب اململكة 

�ل�د من الوفLات الناجتة عن لسعات العقارب؟   
  ما يه إالجراءات الوقائية ملعاجلة هذه الظاهرة؟ :ؤ�كرث دقة

  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد املس�شار

 .اللكمة �لس3يد الوز�ر لٕال\ابة Uىل السؤال

  :الص�ة وز�رلس3يد ا
  .شكرا الس3يد املس�شار احملرتم

من املشلك دäل ال�سمامت من لسعات العقارب اكنت دامئا  ذاه
äش  تٔ�ولوüيش احلكومات السابقة ولك ا\ة تزتاد، يعين ما اكي

بغض النظر Uىل ذاك اليش ا�يل تد�ر ٕاسرتاتيجية ا�يل \ات حكومة دارهتا 
  . ةاحلكوم

من ال�سمامت Uىل  %30لسعات العقارب يه ٔ�كرث من هاذ قلت 
اÊ لسعة عقرب س3نوä يف املغرب، ¢ري  30.000الصعيد الوطين، يعين 
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يعين مmعددة  ،يه مسÊٔr مmعلقة �لهشاشة �ج�عية �ش �كون واحض
فقط من هاذ  10حكومLة مmعددة، Ê مmعلقة بقطاUات rٔ مس ،التد|الت

�يلافقط  %10 ،ا�لسعات ا�يل تتحتاج يعين ٕالنعاش يف املس�شفLات 
   .تتحتاج

دäل  %6قلصت الوفLات، اكنت  بعيدوإالسرتاتيجية الوطنية م_ذ 
، %0.03ٕاىل دود اليوم  %4رجعات  ،لسعات العقارب ا�يل Ëميوتو

اح_ا ما  ،%0.03 اكيف رات Uىل مجيع احلكومات، ¢ريدتجمهودات ج�ارة 
   ..,00ٕاىل  4ٕاىل  6بغينا وال واد ميوت، ولكن هاذي جمهودات من 

زال ٔ�� Uاقل يف يونيو ام 2015التحيني دäل، يف  ولك س3نة تIمت
من بعد  ،�üداو بواد �ج�ع Uىل صعيد الوزارةن اج�ع ت اك 2015

لرتبية الوطنية، النطالقة مع وزارة الٕاىل الرام_ة  ،انتقلنا ٕاىل مرا=ش
مشI_ا ملرا=ش، مشI_ا �لصو�رة  ،بدينا يف ماي Uىل صعيد الوزارةا 2016

  ش3نو يه إالسرتاتيجية؟�ٔ ومشI_ا لبين مالل لتحيني هاذ امسيتو، 
د من ولوج العقارب ٕاىل احلد والتقليص من عوامل اخلطر، احل ،ٔ�وال
تيكون فذاك املزنل Uىل �را  ،مشلك هاذ املنازل ا�يل تيكونٔ]ن املنازل، 

ثق�ة وال تيكون فLه ثغرات وال ما مصبوغش، تüرشحوا �لناس وتنوعيومه 
د متا وتيد|ل اشت�Iقى متا Ëمييش العقرب  ،سدو� ٔ�� هذاك الثقايب |اصهم ي 

ٓ ٕاىل  ،�جلري أ]بيض تصبغ ، |اص�Iار ا�يل تنطلبوا مهنم  م+ال خره، اك�ن�
ربيو ¢ري �يعين ¢ري  ،يعين الضعفاء ،�راري الناس ا�يل Uىل ¢احلد �ش 

  .العقرب م+ال اتيقmلو  ؟Uالش اTواجن ، ٔ]ناT\اج م+ال اTواجن
يف ٕاما دäل ا�لسعات تتكون ٕاما يف اليد  %770لثا، م+ال تنعرفوا 

ما تد|ل يديك  ق�ل|اصة أ]طفال، تنطلبو مهنم وتنقولوا هلم  ،الر\لني
ٕاىل  ،ول�س يف ر\ليك (les gans)حتيد يش جحرة وال يش خش3بة د�ر 

 ٓ   .خره، هاذي احلد�
ا�يل  (les kits)مجموUة ËرÒيبة أ]دوية  ،7نيا، توحLد مهنجية التكفل

 ينعطي�ٔ�� �ٔ ٔ�ؤكد (le mois de mai) هذا فرق_امه يف دا� تنفرقومه حبال 
واقLال هاذي املرة العرش�ن من هنار جLت وز�ر  ،هاذ الفرصة مرة ٔ�خرى

ما بقاش تيدار يف لسعات العقرب، لك  (le sérum) ؤ�� تنقول أ]مصال
الوزارة ما  ٔ]ن ،مات هللا حيفظ وال دار (le journal)هنار تنقرا يف 

يف  مImس3تعملشوهاذ املصل  2000ٔ�ش غتوفر؟ راه م_ذ س3نة  ،وفراQش
  .املغرب

  :ةالس3يد رئIس اجللس
  .شكرا الس3يد الوز�ر Uىل إال\ابة

  .اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :عبد ا�لطيف ٔ�بدوح املس�شار الس3يد
شكرا الس3يد الوز�ر Uىل التوضي�ات وUىل اجلواب دäلمك ا�يل اكن 

خصوصا عندما يعين مشmIو و  وهذا ٕاجيايب، مفLد حقLقة وفLه اطمئنان

املوضوع، وهو هذا املوضوع وهذا اºي 7�ٔر� لطرح  دäل م�ارشة لعمق
يتعلق �لهشاشة و�ملناطق ا�يل يه هشة، هاذوك املناطق ا�يل يه هشة 

و�زاف يف اTواو�ر، وËلكمتوا Uىل  ،هاذ القضية هاذي سيه ا�يل تتكر 
البادية شوية وËلكمتوا Uىل اT\اج وUىل البقرة وUىل ٔ�مستيو، ولكن ا�يل 

يف هوامش املدن، ما ا�يل ذوك اTواو�ر ا�يل يف املدن،  كنقصد ٔ�� هام
عندوش البقرة وما عندوش اT\ا\ة، وÒيتعرض �ك+افة لهاذ القضية دäل 

و�زاف يف الوقLتة دäل الصهد،  ،العقارب، وخصوصا أ]طفال دäل لسعات
هاذ الوقLتة هاذي Ëرتفع احلرارة �ش ما كرتتفع Òيخرج اح_ا ف ، دا� �احبال د

  .ذاك اليش �ك+افة، وخصوصا ��ليل
م+ال يف مرا=ش، نتلكم U Áىل مرا=ش، حLث قلت ليا مرا=ش، 
م+ال يف مقاطعة النخيل ا�يل فهيا واد اJموUة دäل اTواو�ر كنعرفها 

Uاد العقارب  34ل 30كتوصل احلرارة ل ،مزäن، هذاك اليش يف ا�ليل
Êة تيقدر يصطادو واد ذيك ال  ،تيخرجو، حىت هام يد�رو واد اجلوUسا

الشلك مرP بواد الوليد ا�يل حىت هو ما داهش النعاس وال �عس 
  وتيقدر يتلسع وما عندهومش الوسائل دäل التنقل، Òيفاش؟ 

اح_ا اس3تغلينا هاذ الفرصة هباذ الظرفLة �ش نطرحو Uليمك، الس3يد 
وه ه يعرفب �ش ميكن هاذ الQم ا�يل كتفضلوالوز�ر، هاذ السؤال 

  .املواطنني ويعرفوا ٔ�ش3نو يه إالجراءات ا�يل Ëميكن تدار
  .شكرا الس3يد الوز�ر

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار احملرتم

  . ه اجللسةذوكذÁ الشكر �لس3يد الوز�ر ملسامهته القمية معنا يف ه
ونmüقل ٕاىل أ]س3ئ[ املو¨ة ٕاىل الس3يد الوز�ر املنتدب Tى رئIس 

والسؤال ا]ٓين أ]ول حول  .امللكف �لشؤون العامة واحلاكمةاحلكومة 
  ".�رتفاع املهول ٔ]سعار املواد الغذائية"

اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد املغريب �لشغل 
  .لتقدمي السؤال

  :وفاء القايض املس�شارة الس3يدة
  .شكرا الس3يد الرئIس

  الس3يدة الوز�رة،
  احملرتمني،الس3يد�ن الوز�ر�ن 

  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
   الس3يد الوز�ر،

  ما يه ٔ�س3باب �رتفاع الصاروP اليت تعرفها ٔ�سعار املواد الغذائية؟ 
  وما يه إالجراءات اليت تت«ذها احلكومة محلاية القدرة الرشائية �لمواطنني؟ 

  .شكرا
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  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يدة املس�شارة
 .اللكمة �لس3يد الوز�ر

املنتدب Tى رئIس احلكومة امللكف �لشؤون  الوز�ر محمد الوفا الس3يد
  :العامة واحلاكمة

  .kسم هللا الرمحن الرحمي
  الس3يد الرئIس،

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن،
تدقLق، ولكن السؤال مطروح ن بودي جناوب Uىل هذا السؤال ب اك

�رتفاع "و "�رتفاع املهول"بصفة Uامة، فLه لكمة راه شوية صعيبة، 
�لمواد الغذائية أ]ساس3ية Pيخصو"الصاروÒ يبقى يت�دد �ش  ، هاذ اليش

   .لنا نعرفو فني ¢اديني ميكن
التضخم هو ا�يل Òيبني �رتفاع اح_ا Uاملني Uىل ٔ�ننا نضبطو 

ٔ�ن التضخم ما  ،ٕاىل ضبط التضخم اعيواملغرب س 2000م_ذ  ،دأ]سعار
   .املوادد س[ هٔ]ن ،، هذا هو ا�يل Òيتحمك يف أ]سعار%2يفوت لناش 

 ،� جنيو �لمواد الغذائية، طي[ شهر رمضان واح_ا كنخرجو بال¢اتاد
البيض، ومن بعد  :املوادد 3راه عند� اس3تقرار يف السوق دäلنا، �س3ت÷_اء 

البيض من فرªسا ليون ددامل  8ج�نا  هٔ]ن ،البيضدä�ٔم ما بقاش مشلك  10
ٔ]نه  ؟حىت واد ما بغاه، Uالشدا� راه هو مريم يف السوق  ،وٕاس3بانيا

   .ä�ٔم يف رمضان 10اكن ارتفع لنا اæمثن فطاح اæمثن من بعد 
البيضاء يف  النقطة الثانية يه الرسد�ن، Ëزاد عند� يف مدينة اTار

ووا¨ناه كذÁ بتحويل البواخر دäل الرسد�ن  ،أ]س3بوع أ]ول من رمضان
بداو ٔ�حصاب احلوت او  ،وج�نامه �Iار البيضاء وطاح السوق، طاح

   .هذه املادة الثانية ا�يل وقع لنا فهيا الزäدة ،كIشكLو
U ق راه م ذاحلليب ها ،امحلدLقTه حىت ا\ة، اLا العام ما وقع لنا ف

   . شهر رمضانسكر ما Òي��دلش، الفواكه هبطات يفÒي��دلش ٔ]نه حمدد، ال 
راه مقنا املصاحل دäل العامالت ا�يل  ،ح_ا دا�ر�ن اJهود دäل املراق�ةا

نقطة دäل املراق�ة وت��ع  39.572قامت مبراق�ة  ،مشرتكة انفهيا جل
 وهذا ،كتوقع لنا بعض املواد كرتتفع ،أ]سعار، ضابطني أ]سعار دäلنا

  .طبيعي ٔ]نه مmعلق �لعرض والطلب
  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .شكرا الس3يد الوز�ر

 .اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :محمد زروال املس�شار الس3يد
   .شكرا الس3يد الرئIس

  الس3يد الوز�رة،

  الس3يد الوز�ر،
  املس�شارات واملس�شارون احملرتمون،الس3يدات والسادة 

رمغ ٔ�نه  ،بد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن ما دفعنا ٕاىل ٕا7رة هذا املوضوعبداية ال
هو ارتفاع ٔ�سعار املواد الغذائية واخلرض  ،س3بق ؤ�ن طرح يف اJلس

وصل ٕاىل مس3توäت ¢ري مس3بوقة، حىت صار  ،و¢ريها ،والفواكه وأ]سامك
  .ديثا يومLا Tى اكفة املواطنني

ح_ا ايبدو ٔ�ننا  ،من ذاك اليش ا�يل قلتو ،الس3يد الوز�ر ،ٔ�� ٔ�س3تغرب
   .كنعIشو يف يش بالد ٔ�خرى من ¢ري املغرب

ٔ�س3باب هذا �رتفاع املهول ٔ�صبحت معلومة Tى امجليع، ولعل 
تكر�ن وتعدد الوسطاء وتواطؤ امجليع Uىل الس�ب الرئIيس مهنا هو جشع احمل 

خصوصا الفZات  ،ٕالهاب أ]سعار يف أ]سواق، وٕارهاق اكهل املواطنني
   .الشعبية مهنا وUىل رٔ�سها الطبقة العام[ املهنكة ٔ�صال

 ،يقع هذا ٔ�مام تفرج احلكومة اليت تقف Uاجزة ال حول لها وال قوة
راق�ة لسلس[ ال�سويق ن�ÆLة Uدم جناUة ٔ�¨زة و�ٓليات ومساطر امل

  . ولýٔسواق
7�ٔرين ترصحي سابق لمك قلمت فLه  ،الس3يد الوز�ر ،ؤ�� 5�ٔبع ترصحياËمك

 ، وسوف Qسموهنا مmابعة أ]سعار،ٔ�ن لكمة مراق�ة أ]سعار ال تعجبمك
mابعني م فrٔنمت م+لنا جمرد  ،دقمت يف زمعمكو�لحقLقة ولٕالنصاف ٔ�جزم بrٔ�مك ص

تابع مجيعا مكرهني هذه أ]äم ٔ�داث مسلسل لýٔسعار وارتفاعها، كام ن 
لٕالصالح، ٕاصالح  المسته حكومmمك تعسفا مسلس ،بئIس ،رديء

ٕاصالح التقاUد و¢ريها من إالصالات املزعومة، واليت ودها املقاصة، 
Zطليعهتا الطبقة العام[ من تتحمل فاتورهتايف الشعبية و اتالف. 

وتغلب بعد  "هللا عام سلف ىعف"ٕاصالات Ëكرس س3ياسات 
خصوصا  ،هنا ظلامت بعضها فوق بعضإ املواز�يت Uىل اجلانب �ج�عي، 
يد أ]جور وËك̂رس الهشاشة من |الل م ٕاذا ٔ�ضف_ا ٕاæهيا سد �ب احلوار وجت 

هنا انتاكسة ؤ�ي انتاكسة تعرفها إ سن العمل �لعقدة يف الوظيفة العمومLة، 
  .لتارخييةماكس�_ا �ج�عية واملهنية ا

شعبية وتغاضهيا عن �رتفاع اللن متادي احلكومة يف س3ياس3هتا اإ 
�لوبيات �حmاكر وتعدد  ارباحلبل Uىل الغاملضطرد لýٔسعار وËر=ها 

الوسطاء ٔ�و السامرسة يعيثون يف أ]سواق فسادا، يغذي �حmقان 
�ج�عي اºي تعIشه شوارعنا وهيدد ٔ�م_نا واس3تقرار�، �س3تقرار اºي 
هو مسؤولي�_ا مجيعا وال ^سمح ٔ]ي اكن موقعه ٔ�ن يضعه موضع مزايدة ٔ�و 

  .مقامرة
  .شكرا الس3يد الوز�ر

  :لسةاجل  رئIسالس3يد 
  .شكرا الس3يد املس�شار

  .الوز�ر يف دود الوقت املتبقى �لس3يداللكمة 
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املنتدب Tى رئIس احلكومة امللكف �لشؤون العامة  الس3يد الوز�ر
  :واحلاكمة

ٔ�� صعيب  طابع س3يايس، تذا ، بيانٔ�� صعيب Uليا جناوب Uىل بيان
ما نقدش و�خلصوص هاذ البيان \اء من بعد ما توضع  Uليا جناوب Uليه

   .Uيل السؤال ورديت Uىل السؤال
والت مmابعة  ،كد �لرٔ�ي العام ٔ�ن ما بقاش يف املغرب مراق�ة أ]سعارrٔ تن

  .أ]سعار م_ذ ٔ�ن وقع التحر�ر
  ..ت�ددها اTوÊ ك هو أ]سعار ا�يل Òيرتاقب  ا�يل ،7نيا

  .شكرا

  :اجللسة رئIسالس3يد 
  .الس3يد الوز�ر شكرا

º دفعة وادة ا س3نعرضهاموالسؤ�ن املواليان جتمعهام ودة املوضوع.   
، واللكمة ٔ]د "مالمئة ٔ�سعار النفط مع السوق اTويل"أ]ول موضوUه 

  .السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال
بطلب من  هذا مت التrٔجLل دäلو ،"والبزن�ن الاكزوالارتفاع ٔ�مثنة "
   .الفريق

  .التrٔجLل دäلو، ٕاذن مت التrٔجLل دäل سؤال �ٓخر شهذا ما مت
ٔ]نه  ،¢ادي يتلقى السؤالال ٕاذن طيب معذرة ق�ل من السؤ�ن، 

ا�يل ت�Iان بrٔنه سؤال �ٓخر ا�يل  ةUااكن عند� هنا Uىل ٔ�ساس ٔ�نه تrٔ\ل، س
  .تrٔ\ل ما يش هذا

 الاكزوالارتفاع ٔ�مثنة " هموضوU ،الس3يد الوز�ر ،السؤال ا]ٓين الثاين
، واللكمة ٔ]د "والبزن�ن رمغ اخنفاض ٔ�سعار النفط يف السوق اTولية

  .السادة املس�شار�ن من فريق أ]صاÊ واملعارصة لتقدمي السؤال

  :عبد العز�ز بنعزوز الس3يداملس�شار 
  .شكرا الس3يد الرئIس

  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس3يد الوز�ر،

دوالر  40احملروقات اخنفض اæمثن دäلها يف السوق اTولية ٕاىل دود 
درمه  10.5يف دود Uلمنا، ولكن هنا يف السوق احمللية البزن�ن Ëزاد Uىل 

 9دäل  حىت هو يف دود الاكزوال ،10.36، 10.30، 10.5دامئا تيفوق 
   .درامه

�يل اكينة يف السوق واش ت�Iان لمك هاذ اæمثن معقول �ملقارنة مع أ]مثنة ا
  .هذا السؤال أ]ول ؟اTولية

يف احلكومة Uىل ٔ�ن حتر�ر  الس3يد الوز�ر، واش تتعقدو ،السؤال الثاين
السوق دäل احملروقات يف بالد� اكن يف صاحل املواطنني، يف صاحل 

ولكن ، Ê الوطنية ويف صاحل لك الفاUلني�قmصاد الوطين، يف صاحل املقاو
  ؟املواطننئ�ساسا يف صاحل 

\اب الفائدة �لمواطنني، وال  ، هاذ اليش ا�يل درتويف التقLمي دäلمك
  ؟العكس

  .بغينا اجلواب
  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد املس�شار

  .اللكمة �لس3يد الوز�ر لٕال\ابة Uىل السؤال

املنتدب Tى رئIس احلكومة امللكف �لشؤون العامة  الس3يد الوز�ر
  :واحلاكمة

  الس3يد الرئIس،
  الس3يدات والسادة املس�شار�ن،

شهور �ش  6وä هللا  ،2016حىت لفاحت ينا�ر  التحر�ر املادة ٔ�وال،
  .اك�ن التحر�ر

كنا  2015العمليات �لتدرجي، ولكن يف بدينا واد العدد دäل ا
  .مواÒبني مع الرشاكت

  شهور؟ 6ٔ�ش3نا يه الوضعية دäل السوق بعد هاذ 
بطبيعة ، املعدل العام الوطين %9.63 يف املعدل دäلواليوم، البزن�ن 

  .7.66، الاكزواليل كزتيد النقل، و احلال، اك�ن فرق، م
دäل  7.96، و9.49، مكلنا مبعدل دäل البزن�ن نومفرب، 16كنذÒر ٔ�نه يف 

  .الاكزوال
  .دوالر، ال 40فهياش  7نيا، السوق اTولية، ما

وم، طلع شوية البارح االثنني، والي دوالر اليوم، وهاذي يومني، 50فهيا 
äل اليوم الصباح، دäل الرمس البياين د.. ، وها الرمق،السوق، وها أ]مثان

  .السوقالتطور د
  يل إالخوان، واش هاذ اليش فLه فائدة؟ا Òيقولو 
، الاكزوالÒيدفع دمع البزن�ن، و  اكن شك فLه، ٔ]نه الشعب املغريبمما ال

  .ار دäل اTرمه، ٔ�كرث من مزيانية �س�Çرملي 57 ل 2012ا�يل وصل يف 
  ..واش هاذ اليش يف صاحل املقاوالت؟ ويف

نتلكم Uىل هذاك   يف صاحل املقاوالت، وراين عيIت ماÁ ولقكن
)fuel industriel(  يل�اTمع، وتبني بrٔن ٔ�نه هاذ  ذÒيا| اكن هو ىتحا

  .قابطش اليش ما
لنا، هاذي أ]رقام دäل احمليط دäح_ا يف اإالصالح ا�يل در�، اليوم 

  :اæهناراجلوج د
 )Ò)1.30€ي��اع فهيا  النفط،يه مايش م_تÆة د ىتح Òي��اع فهيا فرªسا

   ؛)€1.50( ا�لIساªس Òي��اع فهيا، الاكزوال
  ؛)€1.49( وا�لIساªس )€1.20( الربتغال

كرث من �ٔ اس3بانيا، ا�يل عندها �لتكرار، �زاف، عندها جحم دäل التكرار 
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  ).€1.30(يف الاكزوال  ،)€1.10(القوة دäلها 
  .) €1.30( ،لمك بrٔن أ]سواق مmقاربة، ٕايه يورو Òيبان

، كننصحهم يد�روا شاء هللا �لعط[ الس3بانيا وتقارنوالناس غتخرج ٕان 
(le plein) يف املغرب.  

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .شكرا �لس3يد الوز�ر

  .يف ٕاطار التعقLب واللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن

  :عبد العز�ز بنعزوز املس�شار الس3يد
  .شكرا
، غتكون فائدة ا�يل حمتكر�ن عتقد ٔ�نه ٕاال اكنت هناك يش فائدة�ٔ 

  .م املrٔمورية احلكومةوا�يل سهلت Uلهي السوق،
  .زالوا �كmوون بنار ارتفاع أ]سعار دäل احملروقاتال ٔ�ما املواطنني،

ها اليوم، عيب تبقى كدrٔ الق�ة، و¢زنيد نابقا حتت هذه ، قلهتا سوعيب
  .جتي احلكومة تقارننا بيü_ا وبني البIان أ]وربية

أ]مثنة يف البIان إالفريقLة، وال يف  عطيتI_ا الس3يد الوز�ر، Òون ¢ا
ال يقارن، بيü_ا  الرشق أ]قىص، وال يف ٔ�مر�اك الالتيLüة، ولكن، تقارن ما

، مع القدرة الرشائية دäل املغريبة الرشائية دäل املواطن وبني القدر 
äل �س3تخفاف املواطن أ]ورويب، فrٔعتقد، هذا يعين فLه واد النوع د

  .من ذاكء املغاربة
 فالبزن�ن Ëزاد، الاكزوال Ëزاد، الفLول الصناعي دث وال حرج،

  ؟لس3يد الوز�ر حشال Ëزاد الفLول الصناعياماهرضتIش 
Òيوصل حىت   (transport) ومع) la tonne(درمه  300 ب Ëزاد
درمه، معناه رضب التنافس3ية دäل املقاوÊ الوطنية، و�لتايل رضب  1000

  .احلقوق �ج�عية دäل الطبقة العام[ يف هاد املصانع
فrٔعتقد Uىل ٔ�ن احلكومة ختلت هنائيا Uىل هاد القطاع، بدليل ٔ�هنا 

املراس[ دäلو من اTس3تور، جملس املنافسة، ومت  66مكmفعلش الفصل 
ع، ماقلناش ولن يتد|ل، احلكومة مل تف �لزتاÉا ٕ�داث واكÊ وطنية �لت��

 décembre 31(عن نظام املقا^سة ا�يل اكن ق�ل  الوز�ر، لو اكن ٔ�بقوا
 درامه 10واش يه  ؟، حشال اكنت ¢ادي Ëكون أ]مثنة د�)2015

ٔ�قل، ٕاذن  نÆاوب، اكن غتكون أ]مثنةدرامه؟ ٔ�� غ  9ونصف؟ واش يه 
  .فاحلكومة ËرÒت املواطنني عرضة جلشع الرشاكت

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار

وا]ٓن نصل ٕاىل السؤ�ن اºي جتمعهام ودة املوضوع، ºا س3نعرضهام 
  .دفعة وادة

املوضوع أ]ول، وهو قريب كذÁ من املوضوع اºي طرح ق�ل قليل، 
  ".اTوليةمالمئة ٔ�سعار النفط مع السوق "

  .ٔ]د السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك، لتقدمي السؤال اللكمة

  :ا-تار صواب املس�شار الس3يد
  .الس3يد الرئIس

  الس3يدات والسادة الوزراء،
  الس3يدات والسادة املس�شار�ن،

  الس3يد الوز�ر احملرتم،
تعرف   الصعيد اTويل، ال زالت بالد�رمغ اخنفاض ٔ�سعار النفط Uىل

  .والبزن�ن الاكزوالارتفاUا ملموسا يف سعر 
الس3يد الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري اليت سIمت  ª ،Áºسائلمك

اختاذها من ٔ�\ل مالمئة ٔ�سعار البيع يف السوق اTا|يل مع اæمثن احلقLقي 
  ٔ]سعار النفط اTولية؟

  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار

النتاجئ أ]ولية لتطبيق حرية أ]سعار يف جمال "ين، موضوUه السؤال الثا
املنافسة الفعلية بني رشاكت التوزيع وحمطات  ضامناحملروقات ومدى 

  ".الوقود
اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن من مجموUة العمل التقديم، لتقدمي 

  .السؤال

  :جشريUدي  املس�شار الس3يد
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الرئIس،الس3يد 
  الس3يد5ن الوز�ر5ن،

  الس3يد الوز�ر،
  إالخوان، أ]خوات املس�شارون،

ªسائلمك، الس3يد الوز�ر، عن تقLميمك �لنتاجئ أ]ولية حول حرية أ]سعار 
املنافسة الفعلية بني رشاكت التوزيع  ضامنيف جمال احملروقات ومدى 

  وحمطات بيع الوقود؟
  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .املس�شار شكرا الس3يد

  .اللكمة �لس3يد الوز�ر لٕال\ابة Uىل السؤالني املتعلقني بrٔسعار احملروقات

املنتدب Tى رئIس احلكومة امللكف �لشؤون العامة  الس3يد الوز�ر
  :واحلاكمة

الرئIس، السادة الوزراء، بrٔنه من هنار اك�ر يف مدرسة  دكنعتقد الس3ي
وطنية ا�يل كتعلمين حنرتم اºاكء دäل املغاربة، ؤ�نه مميكüش جني نعاود 
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اخلرايف �لمغاربة، وٕاىل اس3تعملت فرªسا والربتغال واس3بانيا، ٔ�� مس3تعد 
فهيا  نعطي اæمثن دäل ٔ�مر�اك الالتيLüة والربازيل، هذا حقي، والربازيل Òيد�ر

ازوال، والربازيل غ�ل دوالر ونصفدوالر ونصف ٔ]نه نوي هاذ السؤال، 
وقع فهيا ختفLض دäل العم[، و¢ادي ªشوف اæمثن دäلها ا�يل غيوصل 

اTرامه �لعاين قلهتا �ش ، ؤ�عرف، جوج دäل دäل درمهتقريبا جوج 
 deux(دäل  )l’équivalent( جوج مايش اTوالر، عÒي�سم

dirhams.(  
د املوضوع دäل النفط، ا�يل اكن ح_ا ا�يل Uلينا در�ه، هو ٕاصالح هاا

 وح_ا جميناش، جLنا فقط �ش خندما+قل Uىل املزيانية دäل البالد، و م 
مليار اكن يف صندوق املقاصة، راه ¢دا  �57قmصاد الوطين، قلت مبا ٔ�نه 

احلكومة من د� شهر ونصف من د� شهر�ن، جتي هاذ احلكومة اجلاية ٕان 
هاذ اليش، غيجيوا أ]ولني، ارجعوا ل  هام اه يش ود�ن قاÁشاء هللا، ر 

  .صةاملقاصة، د�رو صندوق املقا تد�ر صندوق، هذا حق دäل احلكومة
هنا فني غتبان الس3ياسات و�خmيارات والشعب وامجلاهري �ٓه، 

واجلشع واملقاوالت، رضوري |ليو املقاصة وQشوفو ٔ�ش3نو الوضع ا�يل 
  .�ش 5لك  ، ك�سلفغيكون يف البالد، ٔ�نه بالد ك�سلف

نتلكم وكنتلكمو مع املغاربة �حلق ومغ ؤ�� عرفت ٔ�ش تنقول �لمغاربة، 
اذ الشهر�ن هاذ اليش مايش حق غمنيش ع بrٔنه يف هٕاال �حلق وهنار نقmن

  .وم_
Áºلسادة  ،و� 6ا�يل بغاو يطالعو Uىل التجربة دäل  نوابال كنrٔكد 
ٔ�شهر مزäنة، ؤ�ن املعدل املغاربة راه اكنوا كIرشيو النفط  6ٔ�شهر ٔ�نه 

درمه وصل  12كIرشيو البزن�ن،  ادرمه اكنو  12واTوÊ كتخرس الفلوس ب 
درمه يف  12.18 ،درمه، هاذي احلقLقة 11ل  الاكزوالدرمه ووصل  12ل

اليوم Òي«لصو املغاربة هاذ الرمق هاذ املس3توى ولكن ما  8.15، 2012يونيو 
  .اكيüش الضغط Uىل املزيانية دäل البالد

، دوالر 50املوضوع الثاين هو Òيبغي حيسب يش واد النفط اخلام 
اليوم كüرشيو النفط مكرر، راه احلساب ا�يل كتحسب الرشاكت  ٔ�ح_ا

وUاد كند|لوه ٔ]نه واقف  )raffiné(مكرر  ،كتحسب Uىل مثن روËردام
  ."السامري"ؤ�نمت Uارفني املشلك دäل " السامري"عند� 

الرتÒيبة دäل أ]سعار من احلواجي ا�يل " السامري"ولكن لو اكع اكنت 
دا|[ يف أ]سعار ا�يل Òي«لصو املغاربة يه موضوع رضائب، Òي«لصو 

الرضيبة Uىل السعر، شفيت مك_خبعو والو،  )TIC3(و )TVA2(املغاربة 
الرضائب ٔ]ن صندوق املقاصة زمان اكن Òميول املزيانية من النفط هاذي 

اكن  2002و 2005و 2006 يه املغاربة، ففي  خص يعرفو حىتا�يل
  .كIش3يط من البزن�ن الفلوس وÒميول املزيانية دäل البالد

بطبيعة ) la TIC(و 10%) la TVA(اليوم كنا|ذو الرضائب، 

                                                 
2 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
3 Taxe Intérieure de Consommation 

هاذ شوية احلال هاذ الرضائب شوية ثقL[ راه اح_ا كنفكرو Òيفاش خنففوا 
  .اTوÊالرضائب، ولكن راه هاذي مداخLل 

  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد الوز�ر

اللكمة يف ٕاطار التعقLبات Uىل جواب الس3يد الوز�ر، واللكمة أ]وىل 
�لفريق �شرتايك.  

  :عبد امحليد فاحتي املس�شار الس3يد
  شكرا الس3يد الرئIس،

الس3يد الوز�ر ٔ�عتقد واش كنت تتÆاوبنا اح_ا وال يش ٔ�د �ٓخر هللا 
سؤال، اح_ا ا�يل اطرح_ا السؤال اكن من املفروض جتاوبنا اح_ا U�ٔمل؟ هذا 

  .مÆmاوkش يش ٔ�د �ٓخر
Òيد�ر  الاكزوالاملسÊٔr الثانية ٔ�عتقد بrٔنه اليوم يف البوم�ات دäل املغرب 

حىت ل درمه  10.38ا�ليصانص تيد�ر درمه،  8.84ودرمه  8.74ما بني 
  .¡تمع واد الهامش kس3يط دäل بعض الس3ن� درمه 10.43

دوالر،  46البارح  Òيد�ر )Brent(البرتول يف السوق اTولية اخلام 
، البارح واليوم هاذ الصبي�ة 44كذا، س3نغافورة فاص[  45نيويورك دار 

، )€1.08(دäل الثال7ء، يف فرªسا يف البوم�ا اليوم الاكزوال Òيد�ر 
   Ò (1.19€)يد�ر (sans plomb)و

ٔ�عود ٕاىل املقار�ت دامئا وج�تو يف املقار�ت دäلمك Uىل السؤال السابق 
دول �حتاد أ]وريب، ٔ�� �متىن Ëكون املقارنة مزäن نتقارنو مع ٔ�ور�، ولكن 

دäلنا الس3يد (SMIG4) ح_ا اقارنو� يف لك يشء، قارنو� يف لك يشء، 
ل Òيد�ر، يف فرªسا حشا (SMIG)هاد  (SMIG)، 2600الوز�ر Òيد�ر 

)mille euros et quelques ( نقارنوش نة ما ٕاوا ما نقارنوش الالمقار
 .نةالالمقار 

 الاكزوالكüرشيو Òيف ما قلتو  2012ٕاذا كنا يف س3نة  ،املسÊٔr الثالثة
وا فني مشات ٕايدوالر،  147حشال اكن يد�ر البرتول؟ اكن  ،درمه 11ب 

كüرشيو الربمLل، ماذا وقع دوالر كنا  147لهنا،  2012هاد الفرق هذا من 
  .ما بقى والو درمه الس3يد الوز�ر؟ 11 لش بقي وا ،حىت اليوم قربنا

Áº، يل اكينة اليوم يف  ىلفإ  ،الس3يد الوز�ر�اكن بعض املؤرشات ا
السوق اTولية كتrٔكد بrٔن أ]سعار ¢ادي متيش حنو �خنفاض ولIس حنو 

بيع تتقول الن�ÆLة ا�يل وقع اكن بعض التو¨ات ا�يل اكنت يف الر  ،�رتفاع
  ..يف كندا والن�ÆLة ا�يل وقع يف نيÆريä، اكن شوية دäل

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار

                                                 
4 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
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 .اللكمة JموUة العمل التقديمو الوقت اخلاص دÁä ا�هت¥ى، 

  :Uدي جشري املس�شار الس3يد
اوkش جتفاش ¢ادي نعقب ٔ]نه ما يرف�ش Ò عرصاة الس3يد الوز�ر ما

ولكن رصاة  ،Uىل السؤال، ٔ�� طلبت التقLمي دäل التحر�ر دäل أ]سعار
  .ولكن Òيفام اكن احلال ،ما \اوبتI_Iش

يف هذا اJال جسلنا كام جسل الرٔ�ي العام بrٔنه فعال يف البداية دäل 
يث هاد اليش هذا حب  ،التحر�ر ملس3نا واد النوع دäل حقLقة دäل املنافسة

فرق ما بني أ]مثنة ف¡ خيص الرشكة دäل التوزيع وÒيتجسد Òيتجسد يف ال
  .احملطة حملطةمن كذÁ ميل كنتجولو وكüشوفو 

تداو� الرٔ�ي العام ما بقLناش Òي ة وهذا رصاة ولكن يف ا]ٓونة أ]|ري 
حبيث ٔ�نه البعض Òمييش �لفرضية دäل واد النوع  ،كنلمسو ذاك الفرق

معايل الوز�ر فrٔش3نو يه  �ن هاد اليش هذااك ىلدäل ٔ�ظن دäل التواطؤ، وإ 
 او rٔ ل التوزيع يعين ¢ادي يتفقو يتواطالرشاكت دä ىللتحر�ر إ من االفائدة 

  .فrٔ� ٔ�ظن ٔ�ن هذا مشلك ،أ]مثنة ا�يل بغات ايد�رو هUىل ٔ�ساس ٔ�ن
ٔ�ن احلكومة يف إالطار دäل ا]ٓليات دäل  اويف هذا إالطار كنطلبو 

املراق�ة ٔ�هنا تواÒب هاذ التحر�ر هذا �ش حقLقة ٔ�ن هذه العملية �كون 
wل املس3هتäلها و�كون ما بعدها يف اخلدمة دäعندها الصدى د.  

من \انب �ٓخر ولو ٔ�ن هاد اليش ما \اشاي يف املوضوع دäل السؤال 
 ،لمك يف العملية دäل توحLد أ]سعارالس3يد الوز�ر الرٔ�ي دä لببغيت نط

حبيث ٔ�نه كنالحظو ٔ�ن بعض املناطق البعيدة راه رمبا كتrٔدي واد اæمثن 
ٔ�ش3نو هو اºنب دäهلم م+ال حبال املنطقة دäل  )transport(دäل 

سوس، حبال درUة، حبال دäل 5فLاللت، حبال ¨ة الرشق، واش ما 
ويف ٕاطار واد النوع دäل  ،ميكüشاي يف ٕاطار دäل التضامن الوطين

العداÊ ٔ�نه تود أ]سعار �ش مايش يش Òيrٔدي ٔ�كرث من يش، وال س3¡ ٔ�ن 
  ..تتعرفو ٔ�ن أ]مثنة دäل مسيتو راه عندها

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار

ا�هت¥ى الوقت الس3يد املس�شار احملرتم، اللكمة �لس3يد الوز�ر �لرد Uىل 
 .التعقLبات

املنتدب Tى رئIس احلكومة امللكف �لشؤون العامة  الس3يد الوز�ر
  :واحلاكمة

نطق فاش ¢ادي كنت ¢ادي واد ٔ�� ما رديت Uىل د ٔ�� ¢ري يف امل 
ل املادة، ٔ�ي حىت äدعندو Uالقة �æمثن  ما (SMIG)مسح يل او  ،طقنامل 
 m(SMIG) ،(SMIG)جها خصنا �ردوها مطابقة ü ٕاىل بغينا ن  طموبي[ال

Áºلها، وäاكليف إالنتاج دË متيش هذا دا|ل وهاذيك مادة عندهاË كام 
  .Qس3هتلكها شIشmمت مك ما إ Qس3هتلكها و 

دäل املغاربة واش عندهوم  (SMIG) ، ٔ�رى لنا ªشوفو(SMIG)7نيا 

�ى يف اTار البيضاء و�رجع د Ëمييش يتغيلالطموبيالت وال اك�ن يش د ا
ري ا�يل ار واles autoroutes( T(يف وهاذ اليش حس�_اه  ويrٔلك اTمع،

 Ëميش3يوا �Iار البيضاء يقرصوا و�رجعوا واTوÊ تت«لص هلم، هاذ اليش راه
قلت \اوبت Uليه،  يلا�، الس3يد املس�شار هاذ اليش شما قابط

(transport)  ش نودوüهما ميك.  

  :الس3يد رئIس اجللسة
   ،الس3يد الوز�ر

ونmüقل ٕاىل أ]س3ئ[ املو¨ة ، اجللسةUىل مسامهتمك معنا يف هذه شكرا 
املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبZIة امللكفة  ةٕاىل الس3يدة الوز�ر 

  .�لبZIة
  .س3نعرضها دفعة وادة اº ،ثالثة مهنا Ëمتزي بودة املوضوع
إالجراءات املت«ذة لفرض ارتام املعايري "ويتعلق أ]مر kسؤال حول 

  ".املتعلقة �س3ترياد النفاäتالوطنية واTولية 
نفدرالية اTميقراطية و ٔ]د السادة املس�شار�ن من مجموUة الك اللكمة

�لشغل لتقدمي السؤال.  

  :املبارك الصادي املس�شار الس3يد
  .شكرا الس3يد الرئIس
  الس3يدتني الوز�رتني،

  الس3يد الوز�ر،
  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

اه�م الرٔ�ي  املغرب إاليطالية اليت اس3توردها تصدرت قضية النفاäت
  .يوم يف لكالعام وش3باكت التواصل �ج�عي، و�لتايل اك�ن مس3تÆدات 

ºدات هذه القضية؟ اÆسائلمك الس3يدة الوز�رة عن مس3تª  
  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار

  ".من ٕايطالياقرار اس3ترياد نفاäت "السؤال ا]ٓين الثاين موضوUه 
  .اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

  :ونمتاملهدي ع  الس3يد املس�شار
  .شكرا الس3يد الرئIس
  الس3يدات الوز�رات،

  الس3يد الوز�ر،
  السادة والس3يدات املس�شارات،

ما اك�ن  هتمنقاد بيüالفريق سؤال ؤ�� مو\د سؤال غ د� ٔ�� مو\د�ن ليا 
  .بrٔس

  ،الس3يدة الوز�رة
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ما ¢اد^ش نطول Uليمك، هاذ الضÆة ا�يل واقعة يف البالد هاذ أ]äم 
ح_ا كفريق حريك يف جملس املس�شار�ن تي��ني لنا بrٔن ادäل هاذ النفاäت، 

 ä2500ت راه اك�ن واد ا�ل�س، ٔ]ن يش تيقول راه مشاوا هاذوك النفا
ت، اك�ن واد ا�ل�س Òبري الوزينات دäل إالمسن اطن، الطاليان رامه |لصو 

  .واك�ن واد اخللط
 إالجراءات ا�يل دارت ش3نا يه�ٔ  ،الس3يدة الوز�رة ،ا نعرفوح_ا ¢ري بغينا

النقط Uىل احلروف يف هاذ الزوبعة ا�يل وقعت يف بالد�،  �ش نوقفو
ح_ا ما يش يف احلا\ة لها د�، ٔ]ن \ات يف واد الظرفLة حساسة دäل وا
)Cop22 ( Jل ويف واد اäيل دارهتا احلكومة مشكروة د�هودات Òبرية ا
ولكيش، ¢ري بغينا الس3يدة الوز�رة جتاوبو� توحضوا لنا هاذ  "مLكة ز�رو"

Á ب ما نقولوLاليش وبعد راه عند� يف التعق.  
  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار

ٕايطاليا حلرقها اس3ترياد املواد السامة من "موضوUه  الثالثالسؤال 
  ".وتلويث البZIة

اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن من الفريق �س3تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

  :رال املاكوي املس�شار الس3يد
، نفس السؤال الس3يدة الوز�رة حول موضوع النفاäت الس3ياقنفس 

  .ا]ٓتية من ٕايطاليا
  .وشكرا

 :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار

ابة Uىل أ]س3ئ[ املتعلقة �س3ترياد النفاäت �لس3يدة الوز�رة لٕال\اللكمة 
  .دقائق بني اجلواب والتعقLب 9وÁ  ،من ٕايطاليا

واملاء الس3يدة حكمية احليطي الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن 
  :والبZIة امللكفة �لبZIة
  .شكرا الس3يد الرئIس

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن،
فهم لك الفهم التخوف دäل املغاربة ت ن ك نبغي نقول لمك بrٔنين  ،ٔ�وال

 ن��ٔ  خوف، وÒيف تت«افووËهننيمك Uىل ٔ��مك Ëمتثلوا املغاربة وتتقامسومه هاذ الت
   .=حكومة كذÁ الهاجس دäلنا هو الص�ة دäل املواطنني ح_ا�ٔ Uىل املغاربة 
�زيد �مكل لمك ونصحح �لس3يد املس�شار  ،از�مك خبريجيهللا  ،وبغيت

 . وما بني الرشكة واد الصفقة ما بني وزارة البZIةا�يل قال بrٔنه اكنت 
يه اكنت صفقة ما بني احلكومة  نتال، هو هاذ االهتامات ا�يل اك

حترق  الفلوس، �ش جتيب ذبية، �ش 5|�يطالية واحلكومة املغر 
ا�يل يه يف قاQشاي ¢ري وزارة البZIة ب وهذا خطري \دا، ٔ]ن ما، النفاäت

Iيل رجع يف قفص  ،املغرب ،قفص االهتام، رجعت احلكومة، الب�هو ا
لهاذ  zرت�ٔ وكüشكرك ا�يل  ،املس3توى العاملي، وهذا خطري \دا Uىل االهتام
  .النقطة

كنتلكموش Uىل ا ح_ا ما ، الس3يدات والسادة،مكل ا]ٓن، ٔ�� كنقول
مكغاربة، كنعرفو بrٔننا بI قانون وبI عند� دس3تور ح_ا لكنا االنفاäت، و 

  .وصادق_ا Uىل قوانني وعند� قوانني
  .ٔ�وال، صادق_ا Uىل مسو القوانني اTولية يف اTس3تور

  .1995يف  "Bâle"صادق_ا Uىل اتفاقLة  7نيا،
  .72006لثا، صادق_ا Uىل القانون دäل النفاäت الصلبة يف 

�ºات، ا�يل  جنيو لهاذ الباخرة هاذيولكن، ، مزäن ههاذ اليش لك
  . يه طارة املشلك

وا Uالش \ات هاذ م، �ش تفهح_ا يف املغرب، فني بغينا منش3يوا
  الباخرة؟

من النفاäت دäلنا، كنmüجو  قصون�ش ن  ح_ا يف املغرب، بغينا منش3يوا
 فهيا مليون دäل الطن نفاäت صناعية، النفاäت،داملليون دäل الطن د 7

بديل م ليون دäل الطن، ٕاال بغينا خنرجو مهناملليون، وهاذ امل د 7وهاذ 
يل، غميكن لنا ا امسحو ، دäلم مليون �لمحروق، ¢ادي ميك_نا خنرجو مهن

مليون دäل  2.4، ون دäل الطن دäل هاذ احملروقاتملي 2.4م خنرجو مهن
ا Uىل  ك�سولو ؤ�� فرحت ا�يل جLت ولقLتمك احملروقات البدي[،الطن د
  .البرتولاæمثن د
ا مليون طن دäل البرتول، م هتا، ¢ادي ننقصوامعن هتا؟امعن ش3نو�ٔ 

  .ح_ا صنعنا هاذ النفاäت دäلناا نبقاوش ªس3تعملوه يف الس3نة ٕاىلغ 
ح_ا عند� النفاäت، Uالش غنجيبوها من Uىل ا�سولوين، و ¢  ا]ٓن،

  �را؟
 Ëلكمت لمكدر� �ر�مج مك+ف وجLت ح_ا ا، و حصيح ٔ�ن النفاäت

 ولكن، املشلك ا�يل عند�، هو ما ،لك النفاäتUليه، �ش نتفكو من مش
  .عند�ش نفاäت بدي[ �لتصنيع

يه هاذيك النفاäت ا�يل Òيد|ل  يه النفاäت البدي[ �لتصنيع؟ ش3نو�ٔ 
  .املغرب
 ،"�ل"كند|لوها كنفاäت حتت قانون  كند|لوهاش كنفاäت،ا م
تدو�ر والتمثني، هاذ اليش مكmوب يف كند|لوها Uىل ٔ�ساس ال  ولكن

  .القانون
ي وهو Òيجيب ذ، راه املغرب من حشال هامكل فٕاذن، فاش كنقول

  .اشامك ،رب من حشال هاذي وهو ز�Êاملغ معنتوش هذا راه ما النفاäت،
البدي[ �لتدو�ر،  ٔ�ن املغرب اكن Òيد|ل النفاäت هاذو هذا معنتو

واحلديد Òمييش �لمعامل، والعÆالت مش�mة  الاكرتون Òمييش �لمعامل،
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  .كمتيش �لمعامل
  ش3نوا هو اجلديد؟�ٔ  ٕاذن،

اجلديد، هو ٔ�ننا ا]ٓن د|لنا بديل حراري حتت نفس االتفاقLة، هاذ 
االتفاقLة دäل �ل، يه ا�يل كتعطينا الرخصة �ش ند|لوه، وحتت نفس 

  .28.00القانون 
  ؟نا القانون دäلنا بعدا املغريبل  ش3نو Òيقولا

هاذ ، بدائل �لتدو�ر ٔ�و �لتمثني الطايق عند� احلق جنيبوبrٔن  لنا ل Òيقو 
 Á عندك احلق �ش جتيهبال كتقو  .البدائل هاذي مصنفة �لقانون املغريب

  .وتدهيا �لصناUة
\اش من  وا�يل هو ما ، Uالش كنتلكمو)bateau(فٕاذن، هاذ 

)Napoli( ،يل فهيا املشلك�اجلهة ا�يل هو \ا من واد  ا
ٔ]ن  �يطالية، يف ايطاليا، وا�يل هو ما \اش من املافLا  (Pescara)مسيهتا

 ح_ا عند� و7ئق من وزارة البZIة �يطالية ا�يل كتبني بrٔن هاذ اليش ماا
ع معمتد من طرف �حتاد دا|لش يف املافLا، وهاذ اليش \ا من مصن

راها لنا بrٔن هاذ النفاäت ل ا�يل Òيقو  ومن طرف البI املصدر، أ]ورويب
وراها دا�  وتعاجلات، وراها تعاوطات د|الت �لمصنع، وراها تصنعات

  . Qس3تعملوهبديل حراري، ميكن لمك
  طن؟ 2500 يل، Uالش ج�نا ¢ريلوا تقو غ دا� ، 

 طن �لüس3بة حلاجLات معمل واد 2500ش3نو يه �ٔ  ،مكل نبغي نقول
  دäل الس3مية؟

لف طن، �ٔ  600، ٔ�لف طن 600تاج Òيح  معمل واد دäل الس3مية
ٔ�لف  600كمتثل �لüس3بة ل  ش3نو�ٔ  طن 2500 ،ن��ٔ احلساب  يعين د�رو

  طن؟
طن �لüس3بة لالحmيا\ات دäل املغرب؟ مليون  2500ش3نو يه �ٔ 

   .ٔ�ن� احلساب رو�Uىل مليون د 2500طن، 
التدو�ر،  البالد دäلنا؟ بغينا ٔ�وال ند�رويف  ح_ا بغينا ند�رواا]ٓن ش3نو 

بقLناش يف ا ح_ا مات قدمت �لÆان دäلمك احملرتمة، قلت لمك راه Lوج 
اäت دäلنا وندوروها وخنرجوا النفاäت، رجعنا يف املوارد، ¢ادي نق�طو النف

هذا ا-طط الوطين �لتدبري املندمج �لنفاäت الصلبة عند� يف و ، 20%
هذا  املنتوج ذمن ها %30 وكذÁ؟ بغينا خنلق بغينا ند�رو نواملغرب، وش3 

   .ا�يل ج�نا خنلقوه يف الصناUة املغربية
ش3نو يه الضام�ت ا�يل ٔ�عطينا �ٔ ا]ٓن اكينني جوج ٔ�س3ئ[ Éمة \دا، 

�لمغاربة؟   
ق�ل ما  ،"�ل"الوثيقة ا�يل اكينة يف اتفاقLات  15ٔ�وال ٔ�عطينا ذيك 

äل د 15كتجينا  üسمهيا سلعة، ق�ل ما كتجي السلعةٔ�� ك  السلعة، كتجي
وفهيا  (la garantie)وفهيا  (l’assurance)الورقات فهيا ضام�ت، فهيا 

 التrٔمني، وفهيا الت�ليالت وفهيا الكmابة دäل وزارة البZIة بrٔن هذاك دا|ل
   .الطاقLة ؟اTليل بrٔنه 5بع �لمنتو\ات البدي[، فهمت يف

الو7ئق Uاد  ذهبا ثيقة ا�يل كتبني لنا حىت كنتوصلوو  15ٕاذن كتجينا 
مايش ٔ�ول  ذيمن ٕايطاليا، وال ومن ٔ�ي بI، ٔ]ن ها Ò(bateau)يخرج 

  . (bateau) ذها، Òيجي هاو ص املغاربة يعرفامرة �ش در� هاذ العملية و|
  ب؟ ٔ�ش3نو د� ا�يل \ديد �لüس3بة �لمغر 

ا د|لت احmياطات \ديدة ا�يل Òيعطهي �لüس3بة �لمغرب، وزارة البZIة
ضام�ت ودة ٔ�خرى، فاش  ح_ا ÒبI عند� احلق ٔ�ننا نطلبوانا القانون، ل 

عينات  |ذووقف، �زل السلعة، ¢ادي � ووكنقول ل Ò(bateau)يجي 
فطوها �لمخترب ¢ري ا-ترب دäل اTوÊ املصدرة، وجتينا الت�اليل، ٕاىل يونص 

ية، محطة 7ن ل� ندوزو ياد¢، ااكنت الت�اليل حبال حبال ¢ادي نقول مرح�
رجعوا السلعة وعند� هلم  وكنقول ،حبال اكن�ش الت�اليل حبال وٕاىل ما

 .كنطلبوها ،الضام�ت املالية
  احملطة الثانية، ٔ�ش3نو يه؟ 

�لعينات دäل  د� الت�اليل مطابقة، ¢ادي ندوزويه كنقول هلم خLار، 
مايش شغلنا يف الصناUة،  ح_ا�ٔ ش3نو يه العينات �رتاق؟ �ٔ �رتاق، 

ح_ا اي جياوب واش الصناUة دäلو مؤه[ وال ال، ولكن جيوز�ر الصناUة 
املراق�ة، ٕاىل اكن هذاك �رتاق Òيخرج يل نفس الت�اليل حبال  كند�رو

ل هلم اكªش كنقو ا ذوك ا�يل \اوين من ٔ�ورو� كنعطي الرتخLص، وٕاىل ماه
  .سريوا حبالتمكالسلعة دäلمك و  س3يدي هزو

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .الوز�رةشكرا الس3يدة 

واللكمة �لتعقLبات Uىل جواب الس3يدة الوز�رة، والبداية من اJموUة 
�لشغل، يتفضل ٔ�د املس�شار�ن اTميقراطية نفدراليةو دäل الك.  

  :ر\اء الكساب املس�شارة الس3يدة
   .شكرا الس3يدة الوز�رة
  .شكرا الس3يد الرئIس
  الس3يدات الوز�رات،

  الس3يد الوز�ر،
  والس3يدات املس�شارون احملرتمون،زماليئ السادة 

حقLقة الس3يدة الوز�رة، طي[ العرض دäلها ويه كت�اول تق_عنا بrٔن 
  .Áذ هاذ النفاäت Éمة �لبالد، وبrٔن Ëمثيهنا وتدو�رها ٕاىل ما ¢ري

ح_ا ٔ�ن اتناول واد اجلانب،  ض ٔ�و اجلواب دäل الس3يدة الوز�رةالعر 
دد تrٔهيل وتدو�ر وËمثني النفاäت يف الوزارة دäل البZIة يف املغرب، بص

  .دäلنا، مزäن
ٔ]هنا حقLقة،  ،، وامسحوا يل Uىل اللكمةولكن هل حنن حبا\ة ٕاىل ٔ�ز�ل

   .مشلك Òبري ةرأ�ز�ل ٕايطاليا طٔ�ن خرى؟ |اصة ا]ٔ ول اTٔ�ز�ل 
تصلنا هبم ااجلالية يف ٕايطاليا ا�يل  ح_ا من هنا من هاذ املنرب كنحييواو 

ا�يل كتعرف و ٕايطاليا و� مجموUة من املعطيات حول هاذ أ]ز�ل يف اعط�ٔ و 
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دUاوه املغاربة الربملانيني يف تالبZIة إاليطايل اس3  جضة Òبرية، واك�ن حىت وز�ر
   .عطي توضي�ات حول هاذ املوضوعيالربملان إاليطايل، حياول �ش 

فلامذا مل  أ]ز�ل ما فهياش مشلك، ذ�لمغاربة مبا ٔ�ن ها وصنا نقولاا�يل |
أ]ز�ل  ذQس3تعملها ٕايطاليا ا�يل كتعرف حىت يه ٔ�زمة اقmصادية؟ ملاذا ها

ٔ�دانت ايطاليا kس�ب هاذ أ]ز�ل  أ]وروبية مرفوضة؟ واحملمكة ذيها
 20 ش ٕاتالف هاذ أ]ز�ل، ؤ�دا�هتا ب�مت ا ٔ�لف ٔ�ورو يومLا ٕاىل م 120ب

ها، تعرفو ك لكمك واد الاكرثة ا�يل مليون ٔ]هنا قامت بواد أ]زمة و 
  .)Napoli(وخصوصا يف م_طقة 
ل هاذ معامل إالمسنت ه املغاربة، هو هو يعرف وصااملشلك ا�يل |

� ما وتقوم ٕ�حراق هذه أ]ز�ل، ما كنعتقدش ٔ]ن حىت يف ٔ�ورمؤه[ �ش 
ذ اا�يل �ش Ëكون ه اكيüش إالماكنيات العلمية الاكفLة يف مجيع أ]ماÒن

إالحراق بدون نتاجئ سلبية Uىل البZIة وUىل إالªسان، خصوصا ٔ�ن  معلية
هذه أ]ز�ل اليت تعرف ب  ،بrٔن هذه أ]ز�ل وٕان اكنت مزنلية ح_ا تنعرفوا

(RDF5) ٔهنا وقود ا�كولو· بديل يف ٕايطالياrلوو  وتعرف ب�مبا  كIسميوها ا
 ،(éco-pale)والو كIسميوها  (éco-Bâle)بالصة ٔ�ن أ]سامء ت�شابه يف 

   .ا]ٔكذوبة إال�كولوجLة الك�رية يعين
ا�يل هو مرسطن  اTيوÒسنيتmüج ¢از ك أ]ز�ل عندما يمت ٕاحراقها  ذفها

   .ومرض �لص�ة kشلك Òبري
 les)ف  ¢ادي تقولو يل بrٔن ارتفاع در\ة احلرارة يف املصانع

incinérateurs) ..  
م_ني  مادة اTيوÒسني كتعاود جتدد من \ديد¢ري واد نصف دقLقة، 

(les gaz) يربدواÒ..  
  

  :الس3يد رئIس اجللسة
 .شكرا الس3يدة املس�شارة احملرتمة

  .الوقت دÁä ا�هت¥ى الوقت ا�هت¥ى
عندك م�سع من الوقت، شكرا الس3يدة املس�شارة واللكمة �لفريق  اكن
 .احلريك

  :ونمتاملهدي ع  املس�شار الس3يد
  .شكرا الس3يد الرئIس

  الس3يدة الوز�رة، 
هلم Uالش  ااملواطنني واملواطنات املغاربة راه |اص نبI_و كنظن بيل 

  .كهنرضو
احلديد، كIس3تورد  (le fer recyclé)املغرب م+ال كIس3تورد 

(plastique recyclé, mais comme matière première)  يل�ا
مايش هو هذا  املشلك هذا ،دäل الصناUة (les usines)ل يف |تدك 

                                                 
5 Refuse Derived Fuel 

 les normes  les) اليوم، هذا اكينة املعايري دäلو ٔ]نه Òيد|ل يف
formules de fabrication)  ل لكäد(usine)  يل عندو واد�ا

(cahier de charge) يل  مع احلكومة املغربية�ومع الوزارة الوصية ا
  .Òي�رتÉا، املشلك مايش هو هذا

ا�يل هام اك�ن فهيم  (déchets) ذاخلليط دäل ها ذاملشلك د� ها
 (textile)دäل  (usines)دäل  (déchets)ا�يل اك�ن فهيم  ،بالس�Lكال 

املشلك ا�يل اك�ن  ،و ما اك�ن �سذيف ٕايطاليا ا�يل اك�ن فهيم الاكرطون، ها
   .(paraît-il quelques additifs)و (les pneus) شوية وهام ف

اليه حىت و مل (bateau)ح_ا �ردو ا ؟الزوبعة لكها ذح_ا مالنا Uىل هاا
اليش، وجلنة تقيص احلقائق ا�يل طلب جملس النواب د�رها  ذيبان ها

ٔ�ش3نو  ،"Bâle"دäل  (la convention)جملس املس�شار�ن وªرشوحو 
 quelles)ٔ�ش كتقول  ؟"Bâle"دäل  (la convention) ذيه ها

sont les conditions de Bâle) ذ، ها (la communauté 
européenne)   سولوهاش3نو عندها؟ª مايش هام جييو  ،منش3يو لعندها

   .نيونبI_و �لمواطن  (c’est un état souverain)راه ح_ا بالد� اعند�، 
 (les filtres)ا�يل اكينة يف املغرب واش عندها  (les usines) ذوها

دار ت ناملواد املسممة ما تنكوªش، ٕاذ ذفعال ا�يل اكينني يف ٔ�ور� �ش ها
 واد جلنة تقيص احلقائق وجنيو معدار ت ،خنافوم_اش ش جلنة ما عند�

(les experts) وmلمك مفäلباب د�ونتعاونوا  ة،الس3يدة الوز�ر  ،ةوند|لو 
 هو ا�يل حىت )ministre de la tutelle( دäلمك الوز�ر مع الس3يد

وحنطو النقط Uىل  ،ما تبقاوش ¢ري ودمك ،اليش ذها|اصو يتعاون معمك ف 
  .الزوبعة ذاحلروف وحنيدو ها

راه   (la valeur)راه Òي«لص (l’usine)ا\ة ٔ�خرى دäل أ]مثنة، 
راه خيلص مايش Òيت«لص، راه  (entre 20 et 30€ la tonne) يه 

  .اليش |اص يعرفوه املغاربة ذها ،Òي«لص
  .شكرا معايل الوز�رة

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .احملرتم شكرا الس3يد املس�شار

 .اللكمة �لفريق �س3تقاليل

  :رال املاكوي املس�شار الس3يد
  .شكرا الس3يد الرئIس

   ..كüشكرك ٔ�وال Uىل الس3يدة الوز�رة،
   .ناي ما حتس3بوش ل  ،الس3يدة الوز�رة ،Qسمع لناحىت الس3يدة الوز�رة، 

ما بغي�ش ند|ل معمك يف املناقشة وال يف النقاش العلمي ٔ]�مك ٔ�درى 
طبعا اك�ن التطور العلمي ٔ�يضا Uىل املس3توى العاملي  ي،ذااملواضيع ه ذهبا

يف جمال النفاäت السائ[ ٔ�و الصلبة اك�ن تطور، Uىل مس3توى اس3تعامل 
بدا يف جمال إاUادة اس3تعامل املياه العادمة، Uىل مس3توى نفاäت املغرب 
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ر�ء، دäل الت«لص من النفاäت �لطريقة ا�يل اليوم كنخرجو مهنا الكه
كنخرجو مهنا الغاز، م+ال دäل مدينة فاس، واك�ن تطور Uىل مس3توى 

  .النفاäت ا�يل ميكن لبالد� Qس3تفد م_و ذااس3تعامل ٔ�و ٕاUادة تدو�ر ه
التعامل دäل  ذاليوم هو ها ،الس3يدة الوز�رة ،املشلك ا�يل اك�ن

املوضوع ما اكªش تواصل  ذاميل ظهر ه ،احلكومة مع هذا املوضوع
تد�رو التواصل ك يوم Uاد بديتو  15احلكومة يف البداية، حىت دازت د

Ëلكم الس3يد الرئIس Uىل الوز�ر امللكف  ،دäلمك، ما اكªش التواصل دäل
�لقطاع ما Ëلكمش، اك�ن ترصحيات دäل بعض الزمالء دäلمك يف احلكومة 

خفي بني م_تÆني دäل احملروقات  عا�يل بداو Òيتلكمو Uىل يش رصا
   .تÆني ما نعرف ٔ�ش3نووم_ 

ٔ�ن وزارة اTا|لية ¢ادي دäل يتو �ٔ]مس ذ|االقرار ا�يل  ذاك�ن ها
اك�ن بعض مكو�ت أ]¢لبية ا�يل كتطلب ، د�ر يش حبث يف املوضوعت

   .م_مك �ش توقفوا هاذ اليش وËرجعوه
�س عند املواطن املغريب، وÒي«يل ٔ�نه Òي«لق لُ و يعين هاذ اليش لك

عطيتوه Uلميا حول �ٔ ٕاال ما اكن�ش حول ما  ،ون حولالشكواكت Ëك ذيكها
املساطر و�رتام دäل القوانني ودäل املساطر املتبعة وارتام هاذ املصانع 

لبZIة، واح_ا � ارتام  يفحترق هاذ املواد ٔ�هنا TفاËر التحمالت ا�يل ميكن 
   .Uىل بعد ٔ�شهر ٔ�و ٔ�سابيع من تنظمي املؤمتر العاملي حول أ]طراف

الQم ا�يل لتايل اليوم راه عند� مشلك دäل الثقة، ٕاىل احلكومة و و�
ولني Uىل البZIة، ؤ مس ن��ٔ  ،حىت يش ٔ�د Òي�Lق فLه ىتتقول احلكومة ما بق

صنا أ�شهر دäل املناخ | 4وال  3 لنا ¢ري �يقاح_ا تبان يش ا\ة و غ ¢دا 
تقول لنا  ىيش هيئة ا�يل كن�Lقو فهيا ا�يل تبق ،صنا يش ¨ازايش ل، |

   .ٔ�ش3نو اك�ن
 �ش ختلقو يش هيئة ،الس3يدة الوز�رة ،و�لتايل كنقرتح Uليمك kرسUة

ها املغاربة ومجعيات اJمتع املدين والس3ياس3يني ا�يل فهيا |رباء ا�يل يلتجئوا ل 
تعطي الرٔ�ي دäلها حول هاذ املواضيع، ٔ]ن اليوم عندمك ٕاشاكلية  ىا�يل تبق

وليتو ، ٕاذن الرتاخLص كتعطيوالبZIة، ٔ]�مك  دäل الثقة كقطاع ويص Uىل
هاذ يوم رامك طرف، هاذ إالشاكلية ما بغيهناش تطرح لنا ال ف طرف، ال 

  .شهر�ٔ  3املوضوع ال يف مواضيع ٔ�خرى ا�يل ميكن تبان من هنا ل 
ٔ�شهر Ëلكمتو  6رة، هاذي تقريبا الس3يدة الوز� ،النقطة الثانية ؤ�ساس3ية

Uىل هاذ املشاريع دäل املعامل دäل فرز النفاäت وªس3تعملو النفاäت  انل 
   .هاذ اJالاح_ا ٔ�وىل ªس3تعملو النفاäت دäلنا ف  ،دäلنا

مليون دäل اTرمه يف الصندوق دäل  800سف الشديد اكينة ]ٔ مع ا
ي ¢اداليش Òيمتضاو االتفاقLات و  اك�ن ذاكنا راه ل  وقلتو ،البZIة وËلكمنا Uلهيا

هاذ املراكز، ٕاىل ¢اية اليوم ما تدار وال  خترج إالماكنيات �ش يتدارو
يش موجود، أ]رايض موجودة، الرشاكت ا�يل غتد�ر هاذ اليش  مركز، لك

  بغيت نفهم Uالش؟درتوهش، ا يش موجود وم موجودة لك
  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
 .شكرا الس3يد املس�شار احملرتم

�لرد Uىل التعقLبات اللكمة �لس3يدة الوز�رةو .   
   ؟نعم ..تفضيل الس3يدة الوز�رة

  .الوقت ا�يل عندك الس3يدة الوز�رة مفروض Uلينا حنرتموه مجيعا

الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبZIة امللكفة  الس3يدة
  : �لبZIة

   .شIش يف اجلانب التقينمن غ ا الوقت م
ٔ�� ليت �ب  ،الس3يدات والسادة املس�شار�ن ،مكو¢ادي نقول ل

ا�يل ؤ�� ا�يل طلبت الس3يد وز�ر اTا|لية �ش يد�ر حتقLق، ؤ�� ، الوزارة
 ا جلنة تقيصبوها السادة الربملانيني ورح�ت هباæمتست وقلهتا اليوم وطل 

ليس املاكوي افك مزäن اخلرباء، وكنعر احلقائق، ؤ�� كرنحب �لفكرة د
ونور الرٔ�ي العام وقول  ،البدي[تعرف ٔ�ش3نو يه احملروقات ؤ�نت خ�ري وك 

اح_ا شعب  ،ويف أ]¢لبية اح_ا راه مايش يف املعارضة ؟..ش3نو يه مهل
 ؟ش3نو يه احملروقات البدي[�ٔ Uىل هاذ الوطن، قول �لرٔ�ي العام  وكندافعو

 �اخلرباء، ٔ]نه لجنة دؤ�� كنعرف اخلربة دÁä، ؤ�نت ¢ادي Ëكون فذيك ا
Ëلكفة  ووق وعندسوقات البدي[ سوق Uىل املس3توى العاملي، احملر 

يطلع البرتول Ò  وÒيطلع اæمثن دäهلم فاش ،وÒي�رشاو هاذ احملروقات البدي[
  .وÒهيبط فاش Òهيبط البرتول

دäل النفاäت  %30ل  2020نوصلو يف  ،واح_ا هذا هو الهدف دäلنا
وما يبقاش هاذ النقاش ا�يل  ،املغربية ا�يل غتخرج وËكون حمروقات بدي[

äمثن دæىل اU ل بالد�، درتو اليومäسامهو يف الطاقات دª ل البرتول، �ش
ٔ]ن اكينة الطاقات املتÆددة واكينة الطاقات البدي[، وهاذ الس3يد ا�يل 

عندو |ربة Òبرية، ؤ��  ،الس3يد املس�شار احملرتم اليس املاكوي، هرض د�
م ٔ�ش3نو يه نورو املغاربة ونقولو هلن Uدو� �ش وسا ،كنعرف املسار دäلمك

  .الطاقات البدي[

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .شكرا الس3يدة الوز�رة احملرتمة

�لس3يدة الوز�رة، وموضوUه  Áقل ٕاىل السؤال الرابع ومو\ه كذmüون
" Pمم املت�دة حول التغري املناýٔة إالطار لLالتحضري ملؤمتر ٔ�طراف االتفاق
)Cop 22(."  

اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد العام ملقاوالت 
  .املغرب لتقدمي السؤال

  :عبد امحليد الصو�ري املس�شار الس3يد
  .شكرا الس3يد الرئIس
  الس3يدات الوز�رات،

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن،
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هاذي مدة ٔ�كرث من  ،رةالس3يدة الوز� ،طرح_ا هاذ السؤاليف الواقع 
هام إالجراءات  ٔ�ش3نو �ب يف طرح هاذ السؤال، �ش نعرفوالس و  ،شهر�ن

ا�يل غتنظمو بالد� يف  )Cop 22(ات ٕالجناح مؤمتر ذختاوالتدابري ا�يل 
 ٓ   .هاذ الس3نة äلخر نونرب د�

Áوكذ )MEDCOP ( ةÆيل ¢ادي جيي يف طن�يوليوز  19و 18ا
  .دäل هاذ الشهر

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .شكرا الس3يد املس�شار

  .اللكمة �لس3يدة الوز�رة

واملاء والبZIة امللكفة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن  الس3يدة
  :�لبZIة
  .الس3يد املس�شارشكرا 

، 22رية من ٔ�\ل حتضري مقة أ]طراف واد التعبئة Òب هناك يعين
ح_اä اوا]ٓن  ،ه هللا ينرص بدات من نداء طنÆة دäل س3يد� كتعرفوف وÒي

لقمة، واد الهيلكة Uىل الصعيد الوطين، ا�يل يه ملكفة �هتيئة هاذ اعند� 
الرشف ٔ�نين �كون  يل وا�يل حصل اخلارجLة، وا�يل Òيرتٔ�سها الس3يد وز�ر

  .فهيا ملكفة �لتعبئة Uىل املس3توى العاملي
ما ٔ�مكن �ش Ëكون واد التعبئة Òبرية من ٔ�\ل ٔ�ن Ëكون  فك_�اولو

يعين أ]طراف يف هاذ  ٔ�ذين مجيع اTول�حجة، ويف  22ف مقة أ]طرا
  .االتفاقLة

ودر�  املغرب قامئ �لشغال دäلو كذÁ من �حLة املفاوضات،
ودر� أ]ولوäت دäل مقة  ر� |ارطة الطريق دäل املفاوضاتود املفاوضات
  .، فني بغينا نوصلو22أ]طراف 

Áش3تغ وكذüىل اس3تق�ال الضيوف،  لوا]ٓن كU وراه يف مدينة مرا=ش
رامه |دامني،  والس3يد الرئIس دäل اJلس البIي، السلطات احمللية

  .مدينة مرا=ش من الناحLة البي�Lة رضو�ش خن كن�اولو
 بrٔنه اليس املاكوي فاش Ëلكم Uىل حمطات مكل وكذÁ، ميكن يل نقول

احملطة دäل الفرز دäل مدينة  ال واقفة، ولكنز ما دäل الفرز، حصيح،
ىن، توليد الطاقة من مدينة مرا=ش Òيت�_اوا، بغينا ن كت�يه ا]ٓ  مرا=ش،

املثل يف مدينة مرا=ش Uىل ÒيفLة تدبري البZIة، وÒيفاش املغرب  نعطيو
  .كIشوف البZIة
،Áيل كنتلكه وكذ� Uلهيا، ¢ادي تصنع يف مكماذ احملروقات البدي[ ا

ف¡ ش3نو Òيعرف املغرب يد�ر �ٔ الناس ^شوفوا  مدينة مرا=ش و¢ادي نديو
  .خيص تدبري النفاäت

ل واد ا�لجنة مايش مقة أ]طراف، مايش دä فٕاذن، ورضوري هاذي
  .، هاذي مقة أ]طراف دäل املغاربة اكملنيالناسدäل عرشة د

Òيجي�ش  �لعامل اكمل، بrٔن املغرب ما واليوم، \ات الفرصة �ش نقولو

شد الفلوس �ش يو\د مقة أ]طراف، املغرب راه | دام يف ٕاطار الزبل، ̂و
س3ياسات معومLة طبقا  ،رامجاملؤسسات، املغرب راه |دام يف ٕاطار �

�لقانون، واملغرب Òيهتيrٔ، وفاحت بوابو .  
�ش �لحق،  مك، رضوري ٔ�ننا نوصلول �لüس3بة لهاذ القضية، ٔ�� كنقولو

 ؟املواطنني، واش هاذ احلكومة Uىل صواب نعطيوه �لمواطنني، �ش يعرفو
 �رجعو ابد مٔ]نه ال ؟�لشغال دäلها وال ال قامت واش وزارة البZIة

املصداقLة دäل الوزارة دäل البZIة، ٔ]ن وزارة البZIة يه الناطق دäل 
  .اتفاقLات أ]طراف دäل املناخ

ح_ا قس3نا يف القمة دäل اراه  قس3نا يف املصداقLة دäلها، ،قس3نا الإ و 
يك اليش Uالش ٔ�� ذا �زاف، و صنا �كونو واعيني هبافهاذي | .أ]طراف

احلقLقة  رشو احلقLقة، نüرشوü ال، ن  امحلوÊ،ذ يل رجعي ها ، Òيقولومكل كنقول
�لشعب املغريب.  

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يدة الوز�رة

واللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد العام ملقاوالت 
  .املغرب يف ٕاطار التعقLب

  :عبد امحليد الصو�ري املس�شار الس3يد
   الس3يدة الوز�رة،

  .Uليناش ما ! دäل طنÆة )Ë)MEDCOPلكمتIش Uىل ا م
   الس3يدة الوز�رة،

ٔ�ن نداء طنÆة، ا�يل  العام ملقاوالت املغرب تنعتربو د �حتايف ح_اا
يف  Ê نرصه هللا والرئIس الفرªيس فراªسوا هوالندطلقوا صاحب اجلال

�لقLام بعامل  إالس3تعÆايلتت�ني الطابع  قويةتIشلك رساÊ  2015ش3تüرب 
  .ل جمهود اكرب لوضع د لالخmالل البIيئذقوي لصاحل املناخ، وب

وËك_ولوجLا تدبري املاء والطرق  عندما نفكر يف الطاقات املتÆددةف 
ن أ]مر يتعلق مبهن إ ووسائل النقل أ]قل Ëلكفة، ف äتاجلديدة لتدو�ر النفا

لها من ٔ�\ل احلفاظ Uىل البZIة مع |لق م_اصب \ديدة يتعني �س3تعداد 
   .رتبط هبا �قmصاد اجلديد�شغل وzروات 

ويف هذا الباب وضع احتاد مقاوالت املغرب �رجمة طموة من ٔ�\ل 
  .�ت املناخLة والفرص اليت تقدÉاحتسIس Uامل املقاوÊ بrٔمهية الرها

 ،ة البZIةومن ٔ�\ل ٕارشاك الفاUلني �قmصاديني kشلك ٔ�كرب يف حامي
قام �حتاد العام ملقاوالت املغرب ومؤسسة محمد السادس محلاية البZIة 

اليت هتدف ٕاىل  "مLثاق جودة الهواء"�لتوقLع مؤخرا Uىل اتفاقLة حتمل امس 
انبعا7ت الغازات املس��ة ات اليت QساUد Uىل ٕاجناز حصي[ تعممي أ]دو 

   . ال ميكن تفادهيالالحmباس احلراري والتعويض الطوعي عن تw اليت
ما يه التدابري اليت سوف  ،الس3يدة الوز�رة ،وÒيبقى السؤال املطروح

\ل اع�د التك_ولوجLات �ٔ توفرها احلكومة Tمع ومساندة املقاوالت من 
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|اصة يف جمال ال�شخيص والتكو�ن والتدبري  ،النقLة ؤ�نظمة التدبري املالمئ
  ؟البIيئ

  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .الس3يد املس�شار احملرتمشكرا 

   .وªشكر كذÁ الس3يدة الوز�رة Uىل مسامههتا معنا يف هذه اجللسة
ونmüقل ٕاىل السؤال املو\ه ٕاىل الس3يد وز�ر العدل واحلرäت وموضوUه 

  ".التد|ل يف سلطة القضاء"
اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن من فريق أ]صاÊ واملعارصة لتقدمي 

 .السؤال

  :العريب احملريش الس3يداملس�شار 
  الس3يد الرئIس،
  الس3يد الوز�ر،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس3يد الوز�ر، يف هذه الوالية مقمت بواد العدد دäل اجلوالت يف 
واكنت ٕانذارات واكنت  ،مجموUة دäل اجلهات حول ٕاصالح السلطة القضائية

توجهيات واكنت ندوات ا�يل Uربمت فهيا ¢ري ما مرة Uىل ارتام التد|ل يف 
   .السلطة القضائية

هل فعال ٔ�نه اك�ن ارتام دäل  ،الس3يد الوز�ر ،بغينا اجلواب دäلمك
  ضاء؟املسؤولني يف التد|ل يف السلطة القضائية ويف الق

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .�شارشكرا الس3يد املس 

 .اللكمة �لس3يد الوز�ر لٕال\ابة Uىل السؤال

  :العدل واحلرäت وز�ر صطفى الرمLدامل الس3يد
  .شكرا

مينع  107|اصة  ،ٔ�فLدمك بrٔن اTس3تور يف مواده ،الس3يد املس�شار
|اصة ٕ�صدار ٔ�وامر ٔ�و  ،التد|ل يف القضاء بrٔي شلك من أ]شاكل

T يفام اكن نوعهاÒ قضاء الفع تعل¡ت ٔ�و ممارسة ٔ�ي ضغوط�لحمك يف اجتاه 
   .معني

يف  ،يف أ]¢لبية ،قعس3ياس3يني من خمتلف املواال تعود� Uىل  ،طبعا
 ،، الص�افة، تناقش قضاä معروضة Uىل القضاءنييامجلعو  نياملعارضة، الفاUل

  هذا يعترب تد|ال ٔ�م ال؟  مايبقى هل إ 
_صوص تد|ل �ملعىن اخلاص ا�يل هو م ال نعم،  ،التد|ل �ملعىن العام

   .ٔ�قول لمك ال ،Uليه يف اTس3تور
ؤ�عتقد بrٔن القضاء لIس هناك يشء ميكن ٔ�ن يدفعه ليك حيمك Uىل 

ٔ]ن \الÊ املw �رعى  ؟|الف ما مه مقmنعون به قضاة اململكة، ملاذا
سواء  ،اس3تقالل القضاء والترصحيات اليت ميكن ٔ�ن Ëكون من هنا ٔ�و هناك

ٔ�قول ال ميكن ٔ�ن تؤzر  ،سليب، ال ميكنمت االتفاق حولها ٔ�و تقLميها kشلك 
  .Uىل ٔ�داء القضاة وال Uىل ٔ�حاكÉم

  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .شكرا الس3يد الوز�ر

 .اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :العريب احملريش املس�شار الس3يد
   ،الس3يد الوز�ر احملرتم

اس3تقاللية القضاء وUىل Uدم من اTس3تور تتلكم Uىل  107فعال املادة 
   .التد|ل دäل اجلهاز التنفLذي واجلهاز ال�رشيعي يف السلطة القضائية

ٔ�� تن�Lق  هٔ]ن ،نتفاUل معمك ¢ري بغيت يف احلقLقة ،الس3يد الوز�ر ،لكن
 ،الس3يد الوز�ر ،لكن ،هي�لعمل ا�يل تتقوموا به وإالصالح ا�يل ت�سعاو ل 

ٔ]ن الس3يد الوز�ر العدل تIسعى ٕالصالح  ،�لك رصاة مازال ما فهم�ش
¢ادي نقول Á و  ،القضاء والس3يد رئIس احلكومة يتد|ل يف القضاء

  ؟Uالش
املفروض ٔ]ن ٔ�نت \اوبت الس3يد الوز�ر الس3يد رئIس احلكومة، 

هذا راه  ،إالUالمورئIس احلكومة ما يش هو خشص Uادي، ما يش 
د|ل تبعد \الÊ املw، ي  الشخصية الثانية يف اTس3تور املغريب هو الثاين

د|ل رئIس احلكومة يشء ¢ري ت�رملاين، يتلكم حصايف يشء Uادي، ولكن ي 
  .Uادي

  الس3يد الوز�ر احملرتم،
التد|ل املبارش هنا يف ق�ة الربملان دäل الس3يد  2012تصوروا يف 

Iل جنيب  ،احلكومة سرئäة دÆلو يف طنäيل مت �عتقال د�يف القايض ا
خرج من �عتقال  اممن بعد ه و �س3تق�ال ا�يل اس3تق�ل ، وقال بrٔنهشبقا

كومة، واش يف اعتقادمك الس3يد رئIس احل واس3تق�ال أ]بطال، تrmIٔسف ل
  ؟ال ىليف شrٔن القضاء و هذا تد|ل

أ]طفال هنا يف بوزنيقة، ا�يل د القضية الثانية دäل الغرق دäل مجموUة
الفوري دäل العمراين، اح رس الس3يد رئIس احلكومة Uالنية طلب ٕاطالق ال 
  ؟ال ىلضاء و واش هذا الس3يد الوز�ر العدل تد|ل يف الق

ا�يل اكن حتال Uىل الرشطة يوم  ،العمدة الصديقي دäل مدينة الر�ط
دارت ندوة حصافLة Ëرٔ�سها تأ]د دار بالغ دäل احلزب و االثنني، يوم 

اكنت فهيا رسائل  رئIس اJموUة دäل احملامون دäل العداÊ والتمنية، ا�يل
إالجراءات دäلها  شوحتمك يعين يف الرشطة القضائية �ش ما تبارش 

يل تيكون يش ملف حتال Uىل ح_ا تنعرفو ماوالتخويف لهاذ الرشطة، ٔ]ن 
  .القضاء تيكون واد �رتام
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Tل اäل القائد دäروةالنقطة د..  

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار احملرتم

�لرد Uىل التعقLب الوز�راللكمة �لس3يد .  

  :وز�ر العدل واحلرäت الس3يد
  الس3يد املس�شار احملرتم،

كد ٔ�ن رئIس احلكومة ال ميw ٔ�ية سلطة تقر�رية ٔ�و ٕارشافLة Uىل ؤ �ٔ 
 مكالقضاء متك_ه من توجLه القضاء يف ٔ�ي اجتاه، لكن ما دممت ت�ساءلون مع

حيات رص تٔ�ود ٔ�ن Q�ٔساءل معمك عن ، رئIس احلكومة اتحق عن صي�
، اºي قال ٔ�ن هناك حتزيا يف ريشوتعليقات النائب ٔ�و املس�شار الس3يد احمل

|اصة بعد مmابعة �رملاين من حزب العداÊ والتمنية، وقلمت  ،القضاء املغريب
ٕان التعامل مع ملف الربملانيني املنمتني حلزب العداÊ  رس�شاالس3يد امل 

¢ري Uادية، قلمت Tينا شكوك يف ملف الربملانيني املتابعني والتمنية مت بطريقة 
  .بونهاخصوصا ٔ�ن بعض القضاة املنمتني حلزب وز�ر العدل هي

هو ٔ��مك ٔ�صبحمت تصنفون القضاة و نمت ذهبمت ٕاىل ما هو ٔ�خطر، �ٔ ٕاذن 
هذا �م خطري، ؤ�هنم  ،يüمتي ٕاىل حزب العداÊ والتمنيةوËهتمون ٔ�ن بعضهم 

  ٔ�لIس هناك يعين خطورة يف هذا الQم؟ ،دلبون وز�ر العاهي
ق�ل ما جتي تناقش الصي�ات دäل  ،الس3يد املس�شار احملرتم ،نمتىنك 

ميكن ٔ�ن حتمتل نناقشها  رئIس احلكومة، وا�يل مايش ٔ�هنا مزنهة ميكن ٔ�ن
يف كثري  همع شmفقا م الصواب وميكن ٔ�ن حتمتل اخلطrٔ، ؤ�� نقول لمك ٔ�� م

 من الترصحيات ا�يل ميكن Ëكون من هذا ٔ�و ذاك، ولكن الس3يد املس�شار
  .هباذ الطريقةرئIس احلكومة  Uىل شوما Ëلكم ،ٔ�نت تقف عند دود هللا

  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد الوز�ر احملرتم

وªشكر الس3يد الوز�ر Uىل مسامهته ، ا�هت¥ى الوقت ا-صص �لجواب
  .هذه اجللسةمعنا يف 

س3ياسة "وز�ر االتصال وموضوUه  ونmüقل ٕاىل السؤال املو\ه ٕاىل الس3يد
  ."اTوÊ يف القطاع السöIيئ

  .، ٕاذن نmüظر حضوره ¢ادي يعوضويلا� شüي وز�ر االتصال ما اك
ونmüقل ٕاىل السؤال املو\ه ٕاىل الس3يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ]رسة 

  ..حصي[ تنفLذ اخلطة احلكومLة"والتمنية �ج�عية وموضوUه 
ٕاذن السؤال املو\ه لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي  ،طيب

وËكو�ن أ]طر، اللكمة �لسادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين 
 .لýٔحرار
  

  :محمد البكوري املس�شار الس3يد
  .شكرا الس3يد الرئIس
  الس3يدتني الوز�رتني،

  الس3يد الوز�ر،
  املس�شار�ن احملرتمني،السادة والس3يدات 

Uاشت \امعة عبد املw السعدي بتطوان ٔ�وضاUا مزرية بفعل وقف 
هتا وم_ع ااTراسة النامجة عن قLام مجموUة من ٔ�ش3باه الطلبة ٕ�¢الق لكي

الطلبة من الولوج ٕاىل املدرج ملدة تفوق أ]ربعة ٔ�شهر تقريبا، اكدت تؤدي 
  .ٕاىل س3نة بيضاء

  الس3يدة الوز�رة، 
  لظاليم والعديم؟ اىل مىت س��قى \امعتنا رهينة الفكر إ 

  ومىت س�mد|لون ٕال\الء هذه العصابة من الساة اجلامعية؟
  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .شكرا الس3يد املس�شار

  .اللكمة �لس3يدة الوز�رة

الس3يدة مجي[ املصيل الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبحث 
   :أ]طر العلمي وËكو�ن

  .ذ السؤالاشكرا الس3يد املس�شار Uىل ه
يف ٕاطار \امعة عبد  ٔ�وحض ٔ�ن أ]مر �رتبط �لكية نيف البداية ٔ�ريد �ٔ 

مؤسسة  12املؤسسة، هاذ اجلامعة عندها  ذها، وٕاال فٕان املw السعدي
  .\امعية تعرف سريا UادÒ äبايق املؤسسات اجلامعية يف اململكة املغربية

شك ٔ�ن واكت اليت حتدثمت عهنا، وا�يل الم+ل هذه السلاليوم تقع ٔ�حLا� 
قد ٔ�عطى الصالحLات �لس3يد  01.00القانون املنظم �لتعلمي العايل، القانون 

ال�رشيعية و لضامن تطبيق النصوص القانونية رئIس اجلامعة من ٔ�\ل التد|ل 
  .اجلاري هبا العمل وضامن كذÁ السري العادي والطبيعي لهذه املؤسسات

  :رئIس اجللسةالس3يد 
   .شكرا الس3يدة الوز�رة

  .اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :محمد البكوري املس�شار الس3يد
  .شكرا الس3يد الرئIس

 وفهمتت عرف�ش واش ا اجلواب دäلمك رسيع \دا، الس3يدة الوز�رة، م
   ؟السؤال وال ال

دات اليت قامت ٔ�ن اJهو  ما اكن احلال البد من إالشارة ٕاىلولكن Òيف 
 ذهال  ترصديت لاامخلس س3نوات أ]|رية وإالماكنيات  ذهبا الوزارة يف ها

Uىل رٔ�سها \امعة عبد املw السعدي، يه جمهودات ال ميكن ٔ�ن و اجلامعة 
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   .ينكرها ٔ�د
هو حماوÊ رشذمة من  ،هو اºي يؤرق_ا مجيعاو ٕاال ٔ�ن مهنا املشرتك 

ي اء اجلامعي، وUرب اس3تعامل العنف ا�لفظاملتطرفني الس3يطرة Uىل الفض
مردودية اجلامعة، هو املنطق اºي �رفضه واملادي واºي يؤzر Uىل ٔ�داء و 

مج[ وتفصيال، ٔ]نه ال جيوز ٔ�ن تبقى اجلامعة رهينة لهذه الرشذمة اليت 
Qيسء �لتحصيل املعريف وحتاول عبثا فرض مواقفها و�ٓراهئا Uىل أ]¢لبية 

نات الشعب اºي Ëريد التحصيل املعريف وتrٔمل يف الساحقة لýٔبناء وب 
  .احلصول Uىل الشواهد العليا

فضاء �لتحصيل املعريف هو الس3يدة الوز�رة،  ،موناجلامعة كام تعل
و�لبحث العلمي والتكو�ن وفضاء �لحوار الهادئ والرز�ن واملعقول، و�لتايل 

هذه الفZات Uليمك =حكومة صيانة هذا الفضاء واحلفاظ Uليه من جتاوزات 
  .اليت تعبث بrٔن التحصيل املعريف �لطلبة

و\امعة عبد املw السعدي مؤسسة تقوم بدورها وفق إالماكنيات 
  .املتاة، حتاول \اهدة �نفmاح Uىل حميطها �قmصادي و�ج�عي

الس3يدة الوز�رة، دمع هذه اجلامعة �لك الوسائل املمك_ة،  ،ٔ�طلب م_مك
دمعها �ٔ]طر والكفاءات العلمية ودمعها كذÁ من |الل توفري لها 

  .س�Lك ووسائل العمل والبحث العلمي كذIÁ ا�لو\ 
  .وشكرا الس3يدة الوز�رة

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .شكرا الس3يد املس�شار

  .Uىل التعقLب اللكمة �لس3يدة الوز�رة يف ٕاطار الرد

الس3يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وËكو�ن 
  :أ]طر
   .شكرا

املس�شار احملرتم، ٔ�ن اجلامعة ال ميكن ٕاال ٔ�ن Ëكون الس3يد  ،بداية ٔ�ؤكد
هنا ٔ�ن rٔ ، ولهذا فلك السلواكت اليت من شنو�كلت� لبحث و � فضاء �لمعرفة و 

معة ال ميكن لنا =حكومة ٕاال ٔ�ن نقف حبزم هتدد الوظيفة الطبيعية �لÆا
   .ضدها

ة ئعين سلواكت جمز السلواكت اليت شهدهتا واليت ٔ�قول ٔ�هنا يبعض فاليوم 
فمل ومن مضهنا مؤسسة لكية العلوم،  ،شهدهتا بعض املؤسسات اجلامعية

zٔنر، تؤrىل احلزم يف هاذ الشU ىل  ،ٔ]نه بفضل املقاربة اليت قامتU رzمل تؤ
السري العادي لالم�mا�ت و�لتايل فاليوم ٔ�¢لب املؤسسات اجلامعية قد 

   .يف الوقت املناسبدäلها اجmازت �م�mا�ت 
Uلهيا ¢دا ¢ادي تبدٔ� عندها �م�mا�ت  �لüس3بة �للكية ا�يل سrٔلتو

   .وس3تكون اTورة �س3تدراÒية ف¡ بعد
اربة قامئة Uىل احلزم وUىل تفعيل هناك اليوم ٕاجامع Uىل رضورة مق نٕاذ

ي يقوم تفعيل دور اJالس التrٔدي�Lة اºٔ�قول دور اJالس التrٔدي�Lة، وعندما 

تت«ذ تدابري يف حق الطلبة املتورطني يف يعين Uىل م_ع Uدم �س3تفادة، 
م+ل هذه أ]عامل واليت قد تصل ٕاىل در\ة الفصل، ؤ�كرث من ذÁ �لüس3بة 

�يل عند الطلبة عندما يث�ت يف حق ٔ�ي طالب �لحقوق �ج�عية ا
فmلقائيا  ،املدانة يذاأ]عامل ه ذاهمmورط ف  مmورط يف م+ل هذه أ]فعال ٔ�نه

  .كتوقف املن�ة ٕاذا اكن ممنوا وكتوقف حق �س3تفادة من احلي اجلامعي
سواء أ]حLاء  ،وبدٔ�� يف تطبيق هذا املقmىض يف مجموUة من املؤسسات

   .سسات ا�يل يه مؤسسات \امعيةاجلامعية ٔ�و املؤ 
هذا الوضع ا�يل Òيكون يف بعض  ،ٔ�كرث من ذÁ اليوم، هذه الظاهرة

وٕاال  ،الظاهرة العامة وال ٔ�قول ٔ�ن هذا هاملؤسسات ا�يل كنقول معزوÊ و
فٕان مؤسساتنا اجلامعية امحلد Q Uسري يف وضع Uادي و�م�mا�ت مرت 

يف ٔ�¢لهبم، تنقول بrٔن حتتاج  النتاجئ دäهلماو ذ|ايف أ]وقات دäلها والطلبة 
ٔ�ن يمت التنديد هبا من طرف لك تيارات الرٔ�ي ولك أ]حزاب  ،ٔ�وال ٕاىل

ٔ�ي دمع  اجتد لها من ^ساندها، يعين نوقفو  ٔ�ال ،الس3ياس3ية ولك النقا�ت
و ش3باب ذٔ]ن يف هناية املطاف ها ،معنوي Òيفام اكن ملثل هذه أ]فاكر

ال ميكن ٔ�ن نق�ل ٔ�ن يمت التغر�ر  ‰1وٕان اكن  ،ممغريب يمت التغر�ر هب
kش3باب مغريب والزج به يف ثقافة احلقد والكراهية و�نتقام، الش3باب 

  .Òيجيو �لÆامعة من ٔ�\ل العمل، املعرفة والبحث العلمي

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يدة الوز�رة Uىل ٕا\ابتك

   .وشكرا Á كذU Áىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة
 ،الس3يد وز�ر االتصالحضور ونmüقل ٕاىل السؤال املوايل يف انتظار 

   .التضامن واملرٔ�ة وأ]رسة ةوز�ر  الس3يدة
ٕاىل الس3يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ]رسة  املو\ه منر ٕاىل السؤال

حصي[ تنفLذ اخلطة احلكومLة �لمساواة يف "والتمنية �ج�عية وموضوUه 
  ".ٔ�فق املناصفة
ٔ]د السادة املس�شار�ن من فريق العداÊ والتمنية لتقدمي اللكمة 

 .السؤال

  :عبد الكرمي الهوا^رشي املس�شار الس3يد
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس3يد الرئIس
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون واملس�شارات،
ٔ�فق سؤالنا هو مmعلق حبصي[ تنفLذ اخلطة احلكومLة �لمساواة يف 

   .املناصفة
Uىل اخلطة  2013الس3يدة الوز�رة احملرتمة صادقت احلكومة يف يونيو 

ويه خطة مبثابة س3ياسة حكومLة يف  ،احلكومLة �لمساواة يف ٔ�فق املناصفة
اJال Ëروم معاجلة اخmالالته وفق �رامج حكومLة Qس3هتدف جماالت مmعددة 
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   .مثانية
  ؟تنفLذ هذه اخلطةºا ªسائلمك الس3يدة الوز�رة عن حصي[ 

  .وشكرا الس3يد الرئIس

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد املس�شار

 .اللكمة �لس3يدة الوز�رة لٕال\ابة Uىل السؤال

  :التضامن واملرٔ�ة وأ]رسة والتمنية �ج�عية وز�رةkس3مية احلقاوي الس3يدة 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Uىل س3يد املرسلني

   .الس3يد املس�شار احملرتم Uىل هذا السؤالشكرا 
و املناصفة حنيه اخلطة احلكومة �لمساواة  "ٕاÒرام"ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�ذÒر ٔ�ن 

 ،، Uىل اعتبار ٔ�هنا س3ياسة معومLة يف املساواة ويف املناصفة2012-2016
حققت التقائية بني مجيع مكو�ت احلكومة وكذÁ مسحت �خنراط اJمتع 

وكذÁ تفعيل  ،zرها ٕاداث مجموUة من أ]¨زة واملراصداملدين، جفاء Uىل إ 
وكذÁ يعين متك_ت احلكومة من ٔ�ن  ،الصناديق لفائدة املرٔ�ةمجموUة من 

   .خترج مجموUة من القوانني
ويف هذا الباب ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذÒر بrٔن قانون حقوق أ]ش«اص يف وضعية 

العنف  لزتامات هذه اخلطة، مرشوع قانونإ ٕاUاقة قد مت ªرشه وهو من 
ناقش ا]ٓن يف جملس النواب ومرشوع قانون جملس أ]رسة والطفوÊ يُ 

املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل "يف القراءة الثانية، مث مرشوع قانون  هدوزتو 
ماي  13ا�يل مع اكمل أ]سف صادق Uليه جملس النواب بتارخي  "اæمتيزي
ٔ�حLل Uىل جملس املس�شار�ن م_ذ ا]ٓن شهر�ن وهو Tى مكmب  ،2016

جن دäل جملس لUىل ٔ�ية جلنة من ا�ال جملس املس�شار�ن دون ٔ�ن ُحي 
   .املس�شار�ن

در kس�ب احÆmاز هذا مع اكمل أ]سف هذا واد الزمن Qرشيعي هيُ 
سف حنن ملزمون =حكومة املرشوع قانون Tى املكmب، ومع اكمل ا]ٔ 

ُ ومكÆلس مس�ش ل اTس3تور، ٔ]ن هيئة املناصفة ٔ�دثت زنَ ار�ن من ٔ�ن ن
نلقاو راس3نا Uاجز�ن �ش ك ولكن اليوم  ،164واملادة  19مبوجب املادة 

ªس3مترو يف اس3تكامل ما تبقى من مسطرة املصادقة Uىل هذا املرشوع قانون 

 .املتعلق �ملناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل اæمتيزي
ما عند^ش فكرة Uىل  ،الربملان س3نني يف 10ٔ�� خشصيا دوزت  ،طبعا

يش قانون بقى Tى املكmب سواء جملس النواب وال جملس املس�شار�ن 
   .سابقة يذاكن هميال Uىل ا�لجنة، دون ٔ�ن ُحي 
مرشوع قانون املتعلق هبيئة املناصفة وماكحفة  ذايبني ٔ�مهية هكَ وهذا 

7نيا مجموUة من ال�شو^ش حول هذا  ،لك ٔ�شاكل اæمتيزي، ٔ�وال احÆmازه
   .القانون

صنا نقول لمك بrٔن \الÊ املU�ٔ wلن عن رضورة خروج هذا اولكن |
القانون يف خطابه الفmتاح الس3نة ال�رشيعية �لربملان وكذÁ يف م_تدى 

  .حقوق إالªسان
لزمون مبوجب النص اTس3توري، حنن ملزمون مبوجب فٕاذن حنن مُ 

ي�س3ناو ٔ�ن هيئة Ò ملزمون ٔ�مام املواطنني ا�يل  خطب \الÊ املw، حنن
املناصفة خترج �ش متك_نا من مmابعة وٕانصاف الüساء �ش ^س3تافدوا من 

  .املناصفة وªش3تغل Uىل حتقLق املساواة
ٔ]نه 5�ٔح يل الفرصة ٔ�نين نتلكم يف  ،üشكرمك Uىل هاذ السؤالكَ ٔ�� 

لÆان دا|ل ا�ة من �ىن �ش تعيطوا يل Uىل جلنüس ك املوضوع، شهر�ن ؤ�� 
  .ها، مل يمت هذا مع اكمل أ]سفو ناقشن املؤسسة املوقرة دäلمك �ش 

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يدة الوز�رة

  .اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :عبد الكرمي الهوا^رشي املس�شار الس3يد
  .شكرا الس3يد الرئIس

تزنيلها لهذه اخلطة، وا�يل يف احلقLقة من ٔ�ول اح_ا فعال نتابع احلكومة يف 
اعتربهنا فعال ٔ�هنا س3ياسة معومLة يف اJال، وا�يل طال  ،يوم U�ٔلنهتا الهيئة

توضع س3ياسة بrٔهداف و�رامج ويف ك انتظارها ٔ]ول مرة يف 5رخي املغرب ٔ�نه 
حلكومLة لك يف جما�، ٔ�فق معني حمدد الزمن ويف اخنراط اكفة القطاUات ا

توضع خطة هكذا وس3ياسة معومLة هكذا، ولكن توضع لها ٔ�يضا ك يش وما
�ٓليات �لت��ع Uىل رٔ�سها ا�لجنة الوزارية اليت مت ٕادا�ا ملتابعة التزنيل، واليت 
تعقد لقاءاهتا kشلك دوري ملتابعة التزنيل، ٔ�كرث من هذا جلنة تق_ية ملتابعة 

  .إالجراءات ذات الص[ �ملوضوع
ٔ�ن احلكومة ٔ�جنزت ٕاجنازات، ؤ��  ح_ا وقف_ا Uىلا فعال يف هذه املر[

Uىل س�Lل املثال يف املوضوع دäل ماكحفة لك ٔ�شاكل اæمتيزي ذي الص[ 
وا�يل اكنت فرصة  ،�ملوضوع دäل الهيئة ا�يل Ëلكمت Uليه الس3يدة الوز�رة

  . حتدثت عنه، وسrٔعود �لموضوعٔ�هنا  يف احلقLقة
ملاكحفة لك ٔ�شاكل اæمتيزي،  هو ٔ�نه ٔ�دثت ٔ]ول مرة مرصد وطين

قانون االتصال املرٔ�ة يف إالUالم، متت مراجعة مرصد وطين لتحسني صورة 
لتكLيفه مع املوضوع حملاربة ٔ�شاكل اæمتيزي اليت  77.03السمعي البرصي 

  .اكنت موجودة
جملس  اليت مت احلديث عهنا بدءا من املشاريع قوانني ذاه ،ٔ�كرث من هذا
Êساءا ،أ]رسة والطفوüمرورا ٔ�يضا هبيئة  ،�هتاء مرورا بقانون العنف ضد ال

   .ح_ا معمك الس3يدة الوز�رةااملناصفة، ا�يل يف احلقLقة صادق Uليه اJلس و 
يف  واكن موقف_ا واحض يف ندوة الرؤساء، وقلنا بrٔنه ما ميكüش ªس3متر 

يف  تrٔ|ري وميكن نقولو عرق[ ال�رشيع، هذه حمطة ا�يل وتrٔ|ري، ٕاىل بغينا نقول
احلقLقة �ٓسف مع اكمل أ]سف اليوم ٔ�ننا نتلكمو Uىل ٔ�ن مرشوع قانون 

 Ò لج�   .يبقى ح�Iس املكmب ملدة Ëزيد عن شهر�نÒ ة و نيت�ال Uلينا وت�Iقى يف ا
هذا مايش موضوع،  ،ا�لجنة ذاا�لجنة وال Uىل ه ذاه Uىل هو واش حنيل
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اTس3تور،  ذهاا د�ا�يل ارج هاذ الهيئة املؤلفة املرٔ�ة اليوم تmüظر م_ا ٔ�ن ُخن 
 .ٔ�شاكل اæمتيزيملاكحفة حقLقة ها و ولكن خنرج

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .شكرا الس3يد املس�شار احملرتم

ؤ�� ملزم =عضو يف املكmب �ش نقول بrٔن فعال هاذ املرشوع هذا فعال 
ٔ�نه اك�ن تنازع دäل جوج دäل  ،هو تrٔخر والتrٔخر دäلو هو راجع ٔ]س3باب

   .ا�لÆان يف مدارسة هاذ املرشوع
mIو\ه ٕاىل اكن س وبعد ذÁ مت النقاش ومتت يعين مطالبة يف البداية 

وقع  ،جلنة التعلمي، \اءت مطالبة من جلنة العدل وال�رشيع ليك يذهب ٕاæهيا
   .النقاش

طار يف �ٓخر املطاف مت االتفاق Uىل ٔ�نه س3يدرس هذا املوضوع يف إ 
جلنتني مشرتكتني، �متىن ٔ�ن يصل أ]مر يف ٔ�قرب فرصة ممك_ة ؤ�ال يتrٔخر 

والبد �لعمل ال�رشيعي  ،ٔ�كرث مما تrٔخر، ٔ]ن فعال هاذ التrٔخر هو ¢ري معقول
   .مساره الطبيعي ذ|rٔ ٔ�ن ي

يف ال�س3يري، نظام نعم نقطة  ..ٕاىلونmüقل ٕاىل السؤال ا]ٓخر املو\ه 
  .تفضل

  :حملريشالعريب ا املس�شار الس3يد
   ،الس3يد الرئIس

Qسحب يعين املكmب  ةبغيت نقول هو ٔ�ن الس3يدة الوز�ر ا�يل 
ٔ]هنا يه ا�يل تد|الت يف  ،هاذ املرشوع، مايش من حقها "احmجز"

  . هنا ولهيه وتد|لت ف¡ ال يعنهيا.. ، ودارت املوضوع
احلق تتد|ل،  وQس3يري املكmب ال د|ل �لحكومة ما عندش احلكومة

، دا� Uاد \ات، üساينوها جتيب هاذ القانونت س3نني واح_ا  5هاذي 
  .كتد|ل يف الشؤون ا�يل مايش دäلها

  .ال د|ل �لحكومة يف ٔ�شغال املكmب هنائيا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار

   .الرساÊ وصلت
   .نmüقل ٕاىل السؤال املو\ه �لس3يد وز�ر االتصال

حناول ما  ،هللا خيليمك ،ٕاىل طلبتوا نقطة نظام يف ٕاطار ال�س3يري ،طيب
   .ملزتمني �ل�س3يري ٔ�مكن نبقاو

كنظن بrٔنه الس3يدة الوز�رة Uربت Uىل موقف يف ٕاطار مرشوع قانون، 
   .تrٔخر

وما وراء الظاهر ما  ،Ëلكمنا كذU Áىل ٔ�نه أ]س3باب الظاهرية
   .غند|لوش فLه

وما  كنمتك_و وغن�اولو ما ٔ�مكن يü_اها،وب  هااأ]س3باب الظاهرية وحضن
الطريق دäلو kشلك  ذٔ�ن املرشوع ä|دäل ٔ�ننا منش3يو يف �جتاه  ٔ�مكن

و نقط نظام يف ذغيتو 5|ب ٔ�عتقد خنليو أ]مور هنا، ، Uا\ل وkشلك رسيع
ويف  ،هللا خيليمك ،ٔ�عتقد ٕاىل اكن رضوري يف ٕاطار ال�س3يري ،هذا املوضوع

  .ٕاطار ما هو مسموح به
و�كmفLو هبذا  ،ليس ايم ا�Tن واليس تو�زية نظام �غنعطي نقط

  .القدر
  .شكراو 

  .الس3يد ايم ا�Tن

  :عبد العايل ايم ا�Tن املس�شار الس3يد
طي صك تعاعطييت لفريق نقطة نظام، |إاىل  ،الس3يد الرئIس ،¢ري ،ال

 ،ط نظامعطييت لواد الفريق جوج نقالواد الفريق نقطة نظام، ٕاىل 
  .تعطي لواد الفريق جوج نقط نظامصك ا|

نقطة النظام دäلنا يف قلب ال�س3يري، اح_ا  ،الس3يد الرئIس ،اح_ا
كنقولو بrٔنه الرئاسة ال حق لها يف ٔ�ن تعلق Uىل املضمون دäل اجلواب 

   .دäلنا
اح_ا املضمون دäل اجلواب دäلنا �لفعل كنقولو بrٔنه اكنت عرق[ ممهنÆة 

 ،انون دäل هيئة املناصفة ٔ]غراض ¢ري موضوعيةلهاذ املرشوع دäل الق
مرتبطة ٕ�رادة تعطيل هاذ املؤسسة ال�رشيعية، وعش3نا نقاش دا|ل ندوة 

واكن فLه الس3يد الرئIس طرف ومل �كن حمك، و\اب فLه ورقة  ،الرؤساء
   .بrٔهنا ورقة م�mزية و¢ري موضوعية ووقلت ل
ت هاذ  ا�يل درسعية يف جملس النواب يهن جلنة القطاUات �ج�]ٔ 

املوضوع، وهاذ املوضوع د املناصفة واملرٔ�ة هو من اخmصاص جلنة التعلمي 
�لس3يد  ساÊفطت ر يوالشؤون �ج�عية ا�يل Q�ٔرشف �رئاس3هتا، وص 

   .الرئIس ومل ^س3تجيب
وقلت يف املكmب Uىل ٔ�ساس ٔ�ن ا�لجنة املشرتكة ٕاىل دود الساUة مل 

  ..يتو ٕاذا ما اكªش امسيتو العرق[تنعقد، الس3يد الرئIس، هذا اش3نو امس 

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد الرئIس

  .تفضليف دود دقLقmني، 

  :ٔ�محد تو�زي املس�شار الس3يد
الرئاسة لها احلق يف ٔ�ن جتيب Uىل مجيع اæهتجامت اليت �لها املكmب، 

ها  ،فريق ميثل املكmبالٔ]نه هو عضو يف املكmب ق�ل ٔ�ن �كون عضو 
  .أ]وىل

من جنة ارضا Uىل ٔ�ن رئIس اJلس قال والس3يد رئIس ا�ل  ،الثانية
بغا  ،ال ،اæهنار فاش \ا بغا يصيفطو ا�لجنة دäل ال�رشيع، نظرا ،\ا غد ليهال

 .هاذ املوضوع�لÆانب احلقويق ف يصيفطو �لجنة دäل ال�رشيع، نظرا 
مي، حرج مع جلنة التعل لمك، عندوثمي Ò الس3يد �ئب الرئIس ا�يل ، ولكن

يف ال�رشيع، �كون �كون يف التعلمي وال عضو ؤ�� عضو فهيا، ٔ�� ال ميكن 
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  .يدوز صوا|
ح_ا، مايش من اJلس، Uىل ٔ�ن العضو امايش م_ا  ولكن �لعرق[

، ل ال�رشيع، ليك Ëكون�لجنة دäاكن بغاش يدوز م�ارشة ا الوحLد ا�يل م
  .مك انتومالوز�رة وتقوم �ملهام دäلها، هو العضو دäال�ش جتي 

�كون توافق، واJلس ٔ�راد ٔ�ن �كون هناك  وصابغاش، و�لتايل، | ما
  .توافق

ٔ�ن يعطل هاذ العمل، اºي يعطل العمل  ٔ�بدا ٔ�ما املكmب لIس عندو
  ...يه احلكومة اليت

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .شكرا الس3يد املس�شار، شكرا الس3يد املس�شار احملرتم

  .شكرا
  .املس�شار، الس3يد املس�شار احملرتمشكرا الس3يد 

  ..املرجو ..املرجو
  .، من فضلمكمن فضلمكالس3يد املس�شار احملرتم، 

، نقاش يف املكmب، ومس3متر النقاش هاذ النقاش، هاذ النقاش هذا هو
  .من فضلمك كmب ٕاىل قاUة اجللسات،امل حنولوش النقاش من ا م

تصال، وس�_وب يف املو\ه �لس3يد وز�ر اال ومنر ٕاىل السؤال املوايل
س3ياسة اTوÊ يف "، وموضوUه وز�رة التعلمي العايلإال\ابة عنه الس3يدة 

  ."القطاع السöIيئ
  .اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

  :عبد الرحامن اT̂ريس املس�شار الس3يد
  .شكرا الس3يد الرئIس
  الس3يدتني الوز�رتني،

  السادة الوزراء،
  الس3يدات املس�شارات،

  السادة املس�شار�ن،
  ٔ�هيا احلضور الكرمي،

متىن ٔ�نه وز�ر ت كن رة ٔ�خرى كن، مفعال كام وقع مع وز�ر التجهزي ٔ�وال،
كنمتىن  كنقللوش من أ]خت الوز�رة، ولكنا وهذا، وم االتصال، ٔ]نه Uارف

، ٔ]نه Éم \دا لهاذ �نتظارات دäل لهذا ٔ�نه �كون عندي جواب شاف
  .الساكنة ا�يل كتعIش هاذ املشلك هذا

مما جعلها ق�[ �لعديد من  ر بالد� مبؤهالت سöIئية واUدةËزخ و�لتايل
ٕاال ٔ�نه مع اكمل أ]سف، يعرف هذا القطاع  ا-ر\ني السöIئيني العامليني،

Ëراجعا Òبريا �جت عن املنافسة الرشسة من بعض اTول الواUدة، =جنوب 
املساطر املت«ذة من طرف ، Uالوة Uىل تعقLد وال�ش3يك رومانياو  ٕافريقLا

  .املركز السöIيئ ٕالعطاء الرتاخLص
  :وUىل هذا أ]ساس، ªسائلمك الس3يدة الوز�رة

  ؟يه ٕاسرتاتيجية احلكومة �لهنوض �لقطاع السöIيئ �ملغرب ما
  وما يه إالÒراهات اليت تقف ٔ�مام تطور الصناUة السöIئية، ببالد�؟

  .وشكرا

  :لس3يد رئIس اجللسةا
  . لس3يد املس�شاراشكرا 

  .اللكمة �لس3يدة الوز�رة

الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبحث مجي[ مصيل الس3يدة 
ر إالتصال ، نيابة عن الس3يد مصطفى اخللفي وز�العلمي وËكو�ن أ]طر
  :كومةالناطق الرمسي �مس احل

  .الهامشكرا الس3يد املس�شار Uىل هاذ السؤال 
موضوع الصناUة السöIئية حيظى بrٔمهية كربى يف ا-طط  و�ملناس3بة

  .�سرتاتيجي لوزارة االتصال
رتقاء �لصناUة الهدف � ،ن أ]هداف إالسرتاتيجية أ]ساس3يةولهذا، مف

مع توس3يع Ëروجيه اTا|يل  كام وÒيفا، وËمنية إالنتاج الوطين، السöIئية
  .مع تنظمي القطاع وعقلنته وٕاشعاUه اخلار·

وحاكمة هاذ القطاع، يه من  معلوم ٔ�ن موضوع عقلنة هاذ القطاعو 
  .أ]ساس3ية �لهنوض �لصناUة السöIئية يف بالد� املدا|ل

ر هبا طبعا، الس3يد املس�شار، ٔ�رشمت ٕاىل املؤهالت الطبيعية اليت Ëزخ
ؤهل املغرب ت هاذ املؤهالت اليوم ،فعال ،بالد�، و|اصة بعض املناطق

ة Uاملية عيا من وو يف هذا الشrٔن، ووعيا من احلكومة ليك يتحول ٕاىل ̈و
والورش  ٔ�ولها، ختذت،، هناك تدابري ٔ�ساس3ية اوزارة االتصال هباذ الشrٔن

تعلمون ، وانني وال�رشيعات املنظمة �لقطاعهو ٕاصالح الق أ]سايس أ]ويل
ة يف جمال القوانني لت جمهودات Òبري ذف� ومؤطر، ..هو جمال  .. ٔ�ن جمال

  .وال�رشيعات
  .الثاين مرتبط بدمع وËمنية القطاعمث احملور 

  .مث عقد رشااكت مع الفاUلني، خمتلف الفاUلني يف اJال
تقوية حاكمة القطاع، بدون حاكمة فهاذ القطاع، ال ميكن ٔ�ن نعول Uىل 

Uىل Ëروجي  اس�Çر، وال ميكن كذÁ ٔ�ن ن�ين صناUة سöIئية قوية قادرة
  .يعين 5رخي املغرب ثقافة املغرب، وËروجي

  .و\لب �س�Çرات جيع كذÁ ٕاشعاع السöI املغربيةQش 
  .ؤ�|ريا، اæهنوض �ملركز السöIيئ املغريب

الست أ]وراش  دهايعين أ]ولوäت، ٔ�و ف  يف ٕاطار هاذ الست
Ëمنية إالنتاج، و  ء �لصناUة السöIئية يف بالد�املفmوة، من ٔ�\ل �رتقا

  .ضعت من ٔ�\ل حتقLق هذه أ]هدافهناك مؤرشات ٔ�ساس3ية وُ 
   :املؤرشاتمن بني هذه 

 %10ة املنتÆة مبعدل ارتفاع Uدد أ]فالم الطوي[ والقصري ، ٔ�وال -
äس3بة إالنتاج  ،س3نوª م \دا �لنظر ٕاىلÉ ددU وهذا كنظن ٔ�نه
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   ؛اليا ةاملوجود
املرمقنة وتعلمون ٕاشاكل القاUات مضاعفة Uدد القاUات السöIئية  -

ويعين املشلك ا�يل تتعرض � دäل إال¢الق اليوم هناك  ،السöIئية
  ؛التطو�ر يف اجتاه الرمقنة

  ؛مضاعفة مداخLل القاUات السöIئية -
  ؛مضاعفة �س�Çر أ]ج_يب يف املغرب يف هذا الشrٔن -
   ؛%50 بالرفع من خمصصات اTمع السöIيئ  -
  .مضاعفة كذU Áدد املهر\ا�ت املدمعة -

  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .شكرا الس3يدة الوز�رة

 .اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :عبد الرحامن اT̂ريس املس�شار الس3يد
  .شكرا الس3يد الرئIس

   .رمبا السؤال ما تفهمش �لس3يد الوز�ر ،ليا ٕاذا مسحت ،معايل الوز�رة
ح_ا السؤال امايش القاUات السöIئية،  ،تعIش ني_الناس م  هو ٔ�نه

اك�ن واد املنافسة رشسة اليا بني مجموUة دäل اTول  ،دäلنا اكن واحض
ٔ�� تنقول Á ما اكيناش  ،معايل الوز�رة ،%10تتقويل يل  ،واملغرب

   .ي إالحصائياتدعن ،10%
الف مايل ٕانتاج ٔ�ج_يب بغ 150اكنت  ،2015حىت ل  2010كنا من 

دäل �س3تق�االت اكنت  %45ورو، اكنت فهيا تقريبا �ٔ مليون  250دäل 
ٕانتا\ات ٔ�مر�كLة، اكنت فهيا  %41 فهيا يف املنطقة دäل ورزازات، واكنت

   .ٔ�ملانية 11وفرªس3ية  33ٕاجنلزيية و 31
ل دä %20اليا �لتحفزيات ا�يل تعطات JموUة دäل اTول دäل 

(la taxe d’incentive) نا هللا ¢الب،  ،يش هرب لكLمعايل الوز�رة، بق
   .تعIش من السöI ما بقاQشك حىت الس3ياة ا�يل اكنت 
الورش دäل إالصالح دäل السöI يف هذه  ذو�لتايل Òيبان بrٔنه ها

ورزازات ؤ�رفود، ¢ادي نعطي دäل ويه  من هذا املناطق ا�يل يه تتعIش
تلفزية اكنت دازت ما بني ورزازات ؤ�رفود واد املثال kس3يط دäل سلس[ 

 129فهيا  ،مليون دäل اTرمه 117السلس[ فهيا  ذٔ�شهر، ¢ري ها 8فهيا 
Tل اäل البناء، فهيا مليون دäيل |دمات يف البناء،  400رمه د�خشص ا

   .ممثل 78حمليني وفهيا  Ò150وم�ارس، فهيا  10.000فهيا 
وكنmüظرو من وز�ر اجلواب  ،حقLقيٕاشاكل  ،معايل الوز�رة�ٔ  ،و�لتايل

يش هللا ¢الب بقLنا ال  راه لك ،الناس ا�يل تmüظر ذ�لك رصاة Uىل ها
 ذمصانع ا�يل ميكن لهايش ح_ا ما عند�ش ا�لتايل و ،سöI وال س3ياة

ه بو �لك رصاة من الس3يد الوز�ر ٔ�نالناس والش3باب ^ش3تغل فهيا، وكنطل 
  .سÊٔr هذهامل  ذاهاخلطوة جريئة ف  يد�ر واد

ا �لوجود، �ش ميكن  (la taxe d’incentive)و  راه اكينة خي̈ر
  .ى�لناس تواÒب اTول أ]خر 

  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .شكرا الس3يد املس�شار احملرتم

 .اللكمة �لس3يدة الوز�رة �لرد Uىل التعقLب

وËكو�ن الس3يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي 
  :كومةر إالتصال الناطق الرمسي �مس احل، نيابة عن الس3يد وز�أ]طر

 ،الس3يد املس�شار احملرتم �لüس3بة لýٔرقام ا�يل ذÒرت نؤكدٔ�� ¢ري نبغي 
ٔ�نه �لعكس هناك مضاعفة �س�Çر أ]ج_يب يف اJال السöIيئ حسب 

دäل مليون  98من  حLث انتقل ،مرة 11إالحصائيات املوجودة  ب 
لعكس هناك �يعين  ،2014مليون دäل اTرمه س3نة  166اTرمه ٕاىل 

   .مضاعفة يف هذا اجلانب
 ،ٔ�كرث من ذÁ ٔ�نه �ش3تغال Uىل مس3توى الوزارة يف جمال احلاكمة

ٔ]ن ٔ�كرب مشلك Òيتوا\ه هو املشلك  ،يعين يف جمال الشفافLة يف اTمع
   .ا�لÆاناملرتبط كام قلت �حلاكمة وضامن الشفافLة عند 

هاذ الورش هو ورش Òبري والصناUة السöIئية يف بالد� يعين  ،طبعا
 ،هناك خمطط اسرتاتيجي وهناك مؤرشات ،كام قلت ،تبذلت جمهودات

   .هناك اه�م هبذا اجلانب
 طبعا Òيبقى اجلانب املرتبط �ٕالبداع واجلانب املرتبط �ٕالبداع دäل

  ..الفاUلني

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .الس3يدة الوز�رةشكرا 

 ،وشكرا U Áىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة ،الوقت ا�هت¥ى
ولنيابتك Uىل الس3يد وز�ر االتصال ا�يل ٔ�|رب� بrٔنه تrٔخر يف ٕاطار جلنة 

   .ا]ٓن مبÆلس النواب
ونmüقل ٕاىل السؤال املو\ه �لس3يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج�عية 

  ".الوطنية �ل�شغيل إالسرتاتيجية"Uه و وموض
 .اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن من فريق أ]صاÊ واملعارصة

  :ٔ�محد تو�زي املس�شار الس3يد
  السادة الوزراء،

  الس3يدات الوز�رات،
  السادة املس�شار�ن،

الوطنية  إالسرتاتيجيةقد صادق جملس احلكومة Uىل  ،الس3يد الوز�ر
  :تزنيل هدفني ٔ�ساسنيمكن من اليت سوف تُ  2025- 2015�ل�شغيل 

 33الهدف أ]ول هو تو¨ات اTس3تور اجلديد و�خلصوص الفصل 
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   .من اTس3تور 31والفصل 
حLث \اء يف  ،الزتامات الرب�مج احلكويم يف مLدان ال�شغيل ،7نيا

 ،لحكومة�الترصحي احلكويم ٔ�ن ال�شغيل وحماربة البطاÊ ٔ�ولوية �مmياز 
ة ولوية �مmياز يف ما خيص معل احلكوم�ٔ "وهذا نص من الترصحي احلكويم 
  ."2016يف ٔ�فق  %8هبدف ختفLض معدل البطاÊ ٕاىل 

ªسائلمك، الس3يد الوز�ر، بعيدا عن لغة أ]رقام وبعيدا كذÁ عن  ºا
احلكومة  �لعربية، فني وصلت وهنرض  بال مااكع  ،الس3ياسة الس3ياسوية

  املوضوع؟ ذاهف 
  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .املس�شار احملرتم شكرا الس3يد

  .اللكمة �لس3يد الوز�ر

  :وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج�عية ،الس3يد عبد السالم الصديقي
  .شكرا الس3يد الرئIس احملرتم

   .هذا السؤال هٔ�شكر الس3يد املس�شار Uىل طر
و�لطبع سؤال ؤ�� مmفق معك، موضوع م+ل هذا ي�üغي ٔ�ن يناقش 

اقشوا نؤ�� مmفق معك Uىل طول اخلط، ن بعيدا عن الس3ياسة الس3ياسوية، 
   .هذا ٔ�وضاع دäل بالد�

صادقت  ،ل�شغيل�  وطنيةحقLقة ٔ]ول مرة احلكومة دارت ٕاسرتاجتية 
ح_ا بصدد اواد العدد دäل إالجراءات، ا ، فهيU2015لهيا يف يونيو 

¢د^ش تفعل دفعة وادة، ولكن ليكون يف Uمل الس3يد ا مطبع �ل  ،تفعيلها
   .�ع أ]مور، كنعرفك� ؤ�نت كت  املس�شار،

 الوطنية م+ال من ق�يل إالصالح دäل الواكÊ ،|ذينا بعض إالجراءاتا
�شغيل ا�يل نعاش الشغل والكفاءات، رفع الورش دäل املبادرات احمللية �ل الٕ 

لكة دäلها مقنا هبا، الورش ا]ٓن  ،دäل املناظرات اجلهوية وا�يل ٔ�عطت ا]ٔ
ح_ا بصدد ا� واد العدد دäل اجلهات، و مايش فقط �ج�Uات، در

 Áسميةجل ¢ادي منش3يوا كذQ هة ٔ�خرى دون..   
 اه، معن2025يف  ت�دÒي  هال يقmرص لكونه ٔ�ن ،وهاذ الورش هذا �لضبط

،ÊوTهيم اÒ ،متعJهيم اÒ ،ما مقنا به، وس3نواصل در�  ٔ�نه ال هيم هذه احلكومة
كذÁ  ٕان \اءت حكومةذ احلكومة س3تواصل، العمل ٕان شاء هللا، ها

  . تواصل العمل¢ادي ٔ�خرى 
مس3تطاUه، وÒهيم مجيع لك واد حسب  هذه يه بالد� كüش3تغلو

دäل ال�شغيل، يعين تتÆاوز Ê دäل البطاÊ و rٔ املس ،املعنيني فهاذ الورش
يه مسÊٔr ؤ�قولها �لك مسؤولية مسÊٔr جممتعية دäل  ،املعارضة وأ]¢لبية

نتخبون، ر\ال أ]عامل، اJمتع املدين، �لطبع احلكومة اJمتع، Òيد|ل فهيا امل 
  .هاذ اليشا دور رئIيس ف هعند

  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .شكرا الس3يد الوز�ر

  .اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :ٔ�محد تو�زي املس�شار الس3يد
  .الس3يد الوز�ر احملرتم

، %8 ل üس3بة دäل البطاÊال زنل يعندما \اء الترصحي احلكويم �ش 
 جتاه �لمغاربة، ٔ]ن� هاذ حكويم يفمعل  كنا س3نصفق وسوف نصفق ٔ]ي

   .مسÊٔr اج�عية يذاه كام قلت
¢ادي  2016ولكن عندما Òيجي الترصحي احلكويم Òيقول يل ٔ�� يف 

الس3ياسات دمفي، ¢ادي ند�ر واد العدد زنل نمايش غ  ،ند�ر س3ياسات
فLض ªس3بة البطاÊ دا|ل املغرب، هذا ترصحي حكويم حىت ٔ�متكن من خت 

   ؟فLه ؤ�مام الربملان ومسع الشعب املغريب فني وصلت وهدرت
 ص[اف 10وال  9دäل البطاÊ وال  U10%ىل ٔ�ن وصلنا  وا]ٓن كنوصل

Êيش ا\ة يف البطا.   
ٕاذن �لتايل مجيع الس3ياسات اليت قامت هبا احلكومة �لوصول ٕاىل هذه 

بغيهناش Ëكون فاش[، بغيهنا Ëكون ا فاش[، ٔ�قولها �لك صدق، وماملسائل 
يف  %10وصلت  %8وصل بغيناها ت، ونصفق، ولكن عندما ٔ�قول �حجة

   .مLدان ال�شغيل
Áة يف الترصحي احلكويم، �سرتاجتيات  مث كذUوقلهتم ذيك السا

أ]ولني ا�يل اكنوا  اتٕاسرتاجتي اكنت اسرتاجتيات ا�يل احلكومات السابقة،
ٔ�ن�، اك�ن دäل  وها�يل زدت "تrٔطري"يه اع�د �رامج ا�يل اكينة، يه �ر�مج 

 "تrٔطري"�لحكومة ثالث �رامج ٔ�خر�ن، �ر�مج  وهذا Ëزاد ،"التrٔطري"
�رامج دارهتم احلكومة  ثالثة، "اس�Lعاب"و�ر�مج ٔ�خر، �ر�مج  "م�ادرة"

زäدة Uىل الربامج ، بطا�Êش توصل ٕاىل هاذ التخفLض دäل ªس3بة ال 
ت احلكومة Uىل ٔ�هنا ابقلكهم  ،ا�يل يه �رامج ثالثة ،أ]وىل ا�يل اكنت

   .سوف س3تقوم بدراسة دäلها وت��عها وتقLميها مث زد� ست �رامج
دäل الربامج ä عباد هللا، ٔ�ي دوÊ  ةعند� س3ت ذاإ ٔ�ن قول Uىل كنؤ�� 

هاذ املصائب اليت  وLض وكüشوفدäل الربامج لتخف  ةيف العامل عندها س3ت
اºي هيم الش3باب ا�يل  "تrٔطري"م+ال الرب�مج دäل هذا  وتقع، كüشوف

ي��ع بغا ا�يل اكن يف الترصحي احلكويم ٔ�نه  ،طوي[ \دا دÒيكون معطلني ملد
Uىل س3نة، ما وصلنا فLه  Ò(bourse)يعطهيم واد  ،ٔ�لف 50كون ��ش 
   .اكيüش عندو العدد دäل الش3باب ماüشوف ا]ٓن عند� واد ك والو، 

الربامج ما  ذالس3ياسة ال، اك�ن �رامج، ها كنقولش لمك ٔ�� ند�روا ٔ�� م
 ذالربامج؟ ما يه اس3تفادت الش3باب من ها ذيه اس3تفادت املغرب من ها

حملاربة  واد العدد دäل املناصب الشغل كتجيب ليناشا الربامج ا�يل م
  .ال�شغيل خيص هذا امليدان دäل هذا فشل ذريع ف¡هذه ا]ٓفة، 

  ..امسحوا لياو 
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  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لس3يد الوز�ر �لرد Uىل التعقLب، أ]س3ئ[ واحضة

  :الس3يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج�عية
املعارضة، ولكن فشل ٔ�و ال ما ، ٔ�نت يف دورك ¢ري الس3يد من حقك

هتا، صناديق التصويت س3تقول لكم ،�لطبع احلمك هو الشعبيش فشل، 
   .اكثري اجهتد� واجهتد�  غيلدäل ال�ش هاذ اJال حنن نعترب ٔ�ن يف احلكومة ف 

  ،الس3يد املس�شار احملرتم
ل�شغيل لبقLنا يف واد املعدل الüش3يطة � لوال ما اكنت ذيك الربامج 

اكن الشrٔن من ق�ل،  كام %27العليا دäل البطاÊ دäل اميل الشهادات 
ح_ا راه بالد� هاذ اما يش ¢ري هاذ احلكومة حىت احلكومات السابقة، 

ف¡ خيص معدل البطاÊ دäل اميل  نااليش أ]رقام، أ]رقام Ëراجع 
  Uالش هاذ الرتاجع؟ ،%18ٕاىل  %27من  اجلامعيةالشهادات 

، "ٕادماج"دäل رب�مج ال، ف¡ خيص ةوأ]رقام معرب  ،هاذ الرتاجع فLه نتاجئ
نا �ش ندجمو _ متك  ،ٕاىل يوم_ا هذا 2006م_ذ دخو� زي التطبيق يف 

   .شاب وشابة 557.000
هاذ �ر�مج التrٔهيل، هاذ الربامج  ،144.000 "تrٔهيل"ف¡ خيص �ر�مج 

هاذ هنا ف  هرشح_ا راهٔ�د|لنا Uليه حتسI_ات، و  "ٕادماج"لكها والس3¡ �ر�مج 
   .هاتعرف ك اJلس و 

ع املقاوالت Uىل ال�شغيل، هذا الرب�مج �ش Qشج "حتفزي"ذÁ �ر�مج ك
التعديل إالصالح دäلو و بصدد ا]ٓن بعد ميض س3نة تنو\دو واد  نحن

  ..، Éام �كن من ٔ�مر راه2017دäل  دäلو �ش يد|ل يف القانون املايل

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد الوز�ر احملرتم

  .مسامهتك معنا يف هذه اجللسةوشكرا Á كذU Áىل 
ونmüقل ٕاىل السؤال أ]|ري املو\ه �لس3يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر 

وضعية أ]رامل "وموضوUه  ،التجهزي والنقل وا�لو\Iس�Lك امللكف �لنقل
  ".ومmقاUدي السكك احلديدية املهدد�ن �ل�رشيد

دمي اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن من فريق أ]صاÊ واملعارصة لتق
  .السؤال

  :ٔ�محمد ٔ�محيدي املس�شار الس3يد
  ،الس3يد�ن الوز�ر�ن

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ت��ع ب ن الزتمت الوزارة امللكفة �لنقل يف خشصمك الس3يد الوز�ر �ٔ س3بق 

ومmابعة ملف أ]رامل ومmقاUدي السكك احلديدية املهدد�ن �ل�رشيد، 
  .�ج�عي التابع �لمكmبوذU Áرب متكLهنم من السكن 

ºسائلمك اوª، ٔ��ن وصلت هذه �لزتامات؟ ،الس3يد الوز�ر  

  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .اشكر

  .اللكمة �لس3يد الوز�ر لٕال\ابة Uىل السؤال

لنقل املنتدب Tى وز�ر التجهزي وا ر�الوز محمد جنيب بوليف الس3يد
  :وا�لو\Iس�Lك، امللكف �لنقل

  .شكرا الرئIس
  .الس3يد املس�شارشكرا 

�لفعل هذا موضوع ٕاذا كنت تقصد أ]رامل واملتقاUد�ن دäل السكك 
عديد من املدن، ٕاذا وضوع ما فهيش ٕاشاكالت مرتبطة بمعوما �ملغرب مف

املوضوع  ،2013\لس3نا معهم يف  ت تقصد الناس دäل اجلديدة فهاذوكن
والقانون  املصل�ة،دäل �لك وضوح و�لك kساطة هو موضوع دäل مساÒن 

يل تتخرج دäل املصل�ة هو امmياز وظيفي، مملا تتكون املسكن  ،تيكون
  .صك تفرغوامن الوظيفة Ëمتيش �لتقاUد |

هؤالء املتقاUدون والüساء دäهلم وال أ]رامل ما  ،من الناحLة القانونية
 اح_اس3نوات و  3عندهومش امmياز قانوين، ا]ٓن د|لوا يف |الف م_ذ 

ساكنني،  هنم يبقاوحىت يش ل ٕاال �ٔ  ا ق�لوم احلل، متن�اولو نلقاو هل
Uديد من املرال وتrٔخر اæمتديد دäل امله[ دäل إالفراغ جتاوز� يف 

  .واملتابعة، من الناحLة القانونية ما عندهومش
صهم يفرغوه، وËهنرضو Uىل اا]ٓن Ëهنرضو Uىل املسكن الوظيفي ا�يل |

 ٓ خر دäل املكmب الوطين �لسكك املساÒن �ج�عية ا�يل هو �ر�مج �
دäل املكmب ا�يل يه احلديدية، ا�يل هو م_فصل ما مرتبطش �ملساÒن 

اليوم ا�يل  يذان هىل اكن Uىل اجلديدة هو املقصود ]ٔ صل، إ وم_ف ،وظيفLة
عند� فهيا مشالك، فاك�ن الوUاء العقاري ا�يل من املفروض Ëكون فLه 

هاذ املر[ يصفLوه ف  مساÒن اج�عية، هذاك الوUاء العقاري ما قدروش
دäل الثالث س3نوات ومازال فLه ٕاشاكل، م_ني ¢ادي يتصفى من حLث 

من  01/01/2012مmقاUد�ن ا�يل خرجوا من بعد  هؤالء إالخوة ا�يل هام
هاذ املساÒن �ج�عية ا�يل ما عندها Uالقة حقهم ٔ�هنم يد�روا الطلب ف 

  .صهم يفرغوهااا�يل |أ]خرى �ملساÒن الوظيفLة 
 ا\ة ما ميكüش سكهنم وال ند�ر هلم يشü ٔ�� كنت ٔ�عطيت وUد لIس ب 

�س3تقاليل \ات الفرتة دäل الصيف والفريق  ك، ٔ]نهنعطيه، قلت هاذو 
ينا�ر، قلت ما ميكüش  - املوضوع واكن شهر دäل دج_رباكن طرح Uليا 

 الواد خيرج مهنا، والزتمت Uىل ٔ�نه |اصشالناس يف الفرتة ا�يل ما  خنرجو
جيي احلر وال جيي الصيف ٔ�ن ٕاىل الفرتة ٕاىل  ،يبقاو فذيك الفرتة Uىل أ]قل

   .ا�يل ما اكيüش فLه ٕاشاكل
  .ي يشء �ٓخرو�لتايل السكن �ج�عي يشء والسكن الوظيف

  .وشكرا الس3يد الرئIس
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  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد الوز�ر

  .اللكمة ٔ]د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :ٔ�محمد ٔ�محيدي ملس�شار الس3يدا
   ،الس3يد الوز�ر

 وهو الوUد ا�يل كنتو قطعتوه مع هاذ الناس rٔن اح_ا ا�يل كنذاÒروبفعال 
هناك ظروف ميل كنتلكمو Uىل الظروف  rٔنيف ينا�ر، فعال ب هاذو

خصوصا بrٔن الواد  ،�ج�عية، هناك السكن الوظيفي ا�يل كتذاÒرو Uليه
   .ٕاىل تقاUد ومكل املهام دäلو

ولكن هناك بعض الظروف �ج�عية، خصوصا بrٔن هناك شلك دäل 
ا داهبا هاذ الناس هاذو ٔ�مام مساكهنم، مث  ا�حÆmا\ات ا�يل Òيقومو 

kساعتني يف اليوم هباذ اليش دäل الوقفات  اmب ا�يل لك يوم Òيقومو املك 
  .�حÆmاجLة

بrٔن تواUدتو معهم  ،الس3يد الوز�ر ،بrٔن اكن هناك وUد يف ينا�ر ،فعال
م، وٕاذا هل اوUاء العقاري �ش ¢ادي ميش3يو بrٔن ٕاجياد احلل لهاذ اليش دäل ال

ميكهنم من غ احلديدية عوض بrٔن غمتك_وا املكmب دäل السكك  او rٔ هبم Òيتفا\
�ٕالفرا¢ات و�ٔ]حاكم  وrٔ ملفاتيح �ش ¢Iسك_و، Òيتفا\�املساÒن دäهلم و

  .�س3ت�_افLة، وكذÁ بrٔن Òيفرغومه من املنازل
هاذ اTور �ج�عية ا�يل k�ٔسط ما ميكن  ،خصوصا بrٔن واد احلا\ة

 وا�يل حضاوا، حىت اا�يل Òيضحيو  ،�لحكومة ٔ�ن تقدم لهؤالء �لك رصاة
 ذاك واد الظروف ا�يل اكن حىترامل راه الر\ال دäهلم حضاوا فهاذ ا]ٔ 

(SMIG) شªل  ما اكäيف احلد أ]دىن د(SMIG)  يل اكن، واك�ن حلد�ا
اليا ال يوفر �ش هاذ الناس هاذو ٔ]ن ا�يل اك�ن  (SMIG)ا]ٓن حىت 

  .واد النوع دäل السكن حمرتمف يعIشو¢ادي 
هاذ  اكنقولو هاذ الناس هاذو ا�يل ÒيعIشو  ،الس3يد الوز�ر ،ٕاذن

خصوصا  ،واش ¢ادي �زيدو ي�رشدو ،الظروف �ج�عية وهاذ أ]رامل
خصوصا ٕاىل  ،بrٔن Òيrٔديو بواد القسط دäل الكراء kس3يط \دا وتوالفوه

يك ما عندهومش إالماكنيات، حىت ذ ،من متا فني ¢ادي ميش3يو اخرجو 
ميش3يو غتكوªش إالماكنيات �ش راه ما م ا�يل بقا هلاليش دäل التقاUد 

^س3تاطعو �ش يrٔديو الواج�ات  ا^رشيو مساÒن ٔ�خرى ا�يل ¢ادي يقدرو
  .زائد إال�رة وكذÁ املاء الرشوب ،الكرائية

ار هاذ الناس هاذو  |دات بعني �عت�بrٔن مث كنقولو واش احلكومة 
 ي ـــــــلعامل ا�لىت هباذ ا ات، خصوصا غيكون واد التخوف ح¡ا�يل حض

 ،وصل لهاذو يلا�Òيقول  ٔ]ن السكك احلديدية، هاذ معمك يف اكIش3تغلو 
  .ح_ا مس3تق�الانا غيوصل ل 

  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .شكرا الس3يد املس�شار

  .اللكمة �لس3يد الوز�ر �لرد Uىل التعقLب

لنقل وا�لو\Iس�Lك، امللكف التجهزي وا وز�راملنتدب Tى  ر�الوز الس3يد
  :�لنقل

  .شكرا الس3يد الرئIس
من احلكومة  اتطلبو ك صنا �كونو واحضني، ٕاىل ا¢ري الس3يد املس�شار |

ٔ�هنا تد�ر احللول للك مواطن اج�عيا هذا راه موضوع �ٓخر، هذا اتفاق 
�لمواطنني احلقLقة ا�يل اكينة اواحضني ونقولو  اصنا �كونو اوعقد |.  

ل حيب اج�عي هذا موضوع  صو يتفرغ، نلقاواالسكن الوظيفي |
   .موضوع �ٓخر، �ٓخر

إالدارة دäل املكmب تقدر تد�رو ولكن ما مطلوkش مهنا ٔ�هنا تند�ر 
   .واحضني هاذ إالخوان ¢ري �ش �كونو .يف هذا اJال %100ٕاجناز 

اليوم ٔ�ن تتد�ر،  املس�شاراليوم الس3يد  ،ٔ�نتٔ��،  ،ند� هاذو ا]ٓ 
|دامني مع  هيم ا�يل \ايكLني ا�يل Ëهترض Uلعندي طلب �ٓخر من السك 

(l’ONCF6) ن راه ٔ�ن�وقلنا هلÒيل | م هاذوك املسا�صمك Qسك_وا فهيم اا
زال |دام وعندو السكن الوظيفي، هذاك راه \اي ام ٔ]نه هو ،2012من 

   .درمه، ٔ]نه السكن الوظيفي ما فارغش 3000اكري اليوم ب 
ولكن راه  ،كٔ�� مmفق مع  هاذوك،مبعىن ٔ�نه املسÊٔr �ج�عية Uىل

صو املكmب |ا�يل اقانوين اك�ن السككLني ا]ٓخر�ن ا�يل هام عندمه احلق ال
   .يدافع Uلهيم

ا�يل ما  االت اس3ت÷_ائية اج�عية دäل أ]رامل ٔ�� ملا قلت، قلت يف
ه، ولكن زال ملزتم باهذا وUد ٔ�� م ،�لزنقة مميكüش ªرشدومه وخن̈ر

  ...القضاء

  :الس3يد رئIس اجللسة
   .الس3يد الوز�ر احملرتم شكرا

Uىل  وªشكر امجليع ،ه اجللسةذªشكرك Uىل مسامهتك معنا يف ه
   .مسامههتم

  .و�رفع اجللسة
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