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        555555558888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 د)سمرب 25  (1434 صفر 10 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس ل الرابعاخلليفة  ،ش:يخ ٔ�محدو ٔ�دبداالس:يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واNقFقة  الرابعةابتداء من الساJة ، دقFقة نساJة وIسع وثالثو: التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت

  . الواQدة وامخلسني مساء
  .مZاقشة اUٔس:ئX الشفهية ::::Vدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعامل

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

        ::::املس�شار الس:يد ش:يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئBس اجللسةاملس�شار الس:يد ش:يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئBس اجللسةاملس�شار الس:يد ش:يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئBس اجللسةاملس�شار الس:يد ش:يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئBس اجللسة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني

  .ن عن افgتاح اجللسةٔ�Jل
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
من اNس:تور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بnٔحاكم الفصل 

اNاyيل Cلس املس�شار�ن، خيصص اCلس هذه اجللسة Uٔس:ئX السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Jلهيا

اUٔس:ئX الشفهية املدرVة يف Vدول اUٔعامل،  ق�ل الرشوع يف تناول
�عطي اللكمة �لس:يد اUٔمني ٕالطالع املكgب Jىل ما Vد من مراسالت ٔ

  .اللكمة لمك الس:يد اUٔمني. وٕاJال�ت

        ::::املس�شار الس:يد محيد �وسكوس، �ٔمني اCلساملس�شار الس:يد محيد �وسكوس، �ٔمني اCلساملس�شار الس:يد محيد �وسكوس، �ٔمني اCلساملس�شار الس:يد محيد �وسكوس، �ٔمني اCلس
  .شكرا الس:يد الرئBس

عد يف البداية، ٔ�حFط اCلس املوقر ٔ�ننا س:نكون Jىل موJد م�ارشة ب
Vلسة اUٔس:ئX الشفهية مع Vلسة معومFة ملواصX املناقشة والتصويت Jىل 

  .مرشوع القانون املايل
�ل�س:بة لٔ�س:ئX الشفهية والكgابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  : دجZرب 25ٕاىل �اية يوم الثال4ء 
�س:ئX؛  J :9دد اUٔس:ئX الشفهية -ٔ 
�س:ئX 4: وJدد اUٔس:ئX الكgابية -ٔ . 

  .الس:يد الرئBس شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .شكرا لمك الس:يد اUٔمني

�رشع اUٓن يف معاجلة اUٔس:ئX الشفهية املدرVة يف Vدول ٔ�عامل هذه 
قطاJات الص�ة، : مهنا �ٓنية موزJة Jىل 4ٔ�س:ئX،  9اجللسة، وJددها 

�س:ئJ Xادية  5الطاقة واملعادن، الصناJة والت ارة، الصناJة التقليدية، ؤ
J ةJاتموزJة: ىل قطا�  . الص�ة، الطاقة واملعادن، الثقافة، التضامن واملرٔ

�س:هتل Vدول اUٔعامل �لسؤال اUٓين املوVه ٕاىل الس:يد وز�ر الص�ة 
اللكمة QUٔد السادة املس�شار�ن من . حول واقع املس�شفFات يف املغرب

  .الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد م�ارك الس:باعياملس�شار الس:يد م�ارك الس:باعياملس�شار الس:يد م�ارك الس:باعياملس�شار الس:يد م�ارك الس:باعي
  .الرئBس شكرا الس:يد

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

  الس:يد الوز�ر احملرتم،
كام تعلمون تعترب املس�شفFات املر�ٓة اليت تعكس مدى تقدم الب¬ عن 
Jدمه، كام ٔ�ن واقعنا يؤ±ر Jىل مدى حتسن مؤرش التمنية ال®رشية ٔ�و 

ز الصحية ببالد� مفن yالل Iشخيصنا لواقع املس�شفFات واملراك. ²راجعه
  :س:نقف Jىل مجموJة من ·خgالالت، نربزها كام ييل

  اخلصاص يف املوارد ال®رشية يف خمتلف التخصصات؛  - 1
 الوضعية املزرية Uٔقسام املس:تع الت؛  - 2
 نقص Jىل مس:توى التجهزيات وتقاد¿ا وتعطلها وغياب صيا½هتا؛  - 3
 غياب النظافة وٕاشاكلية النفاÂت الطبية؛  - 4
 ء التنظمي هو ما يؤ±ر سلبا Jىل نفس:ية املريض؛·كتظاظ وسو   - 5
هاذو ا�يل (املعامX السÇBة �لمرىض من ق�ل ٔ�فراد اUٔمن اخلاص   - 6

 ).�يكونوا يف الباب، الس:يد الوز�ر
 الس:يد الوز�ر،

�مام هذه ·خgالالت اليت تعرفها مؤسساتنا الصحية، يبقى ورش ٔ
  . مسمىٕاصالح املنظومة الصحية ببالد� مؤVل ٕاىل �Vٓل �ري 

ما مدى تقFميمك : انطالقا مما س:بق، �سnٔلمك، الس:يد الوز�ر، كام ييل
لواقع املس�شفFات الصحية �ملغرب؟ ما هو �ر�جممك ملعاجلة اخgالالت 

  املس�شفFات؟ 
  .شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر يف ٕاطار إالVابة. شكرا لمك الس:يد املس�شار

        ::::د احلسني الوردي، وز�ر الص�ةد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس:يالس:يالس:يالس:ي
  .شكرا الس:يد الرئBس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يف البداية الشكر اجلزيل �لفريق احلريك Jىل طرQه لهذا السؤال حول 

  . واقع املس�شفFات �ملغرب
التقFمي ا�يل . لثاينؤ�بدٔ�، ٕاذا مسحت الس:يد املس�شار احملرتم، �لشق ا

قلتيه، تقFمي لواقع املس�شفFات، فهبذا اخلصوص حنن مgفقون، كام دامئا 
كنت ٔ�قو×، Jىل ٔ�نه رمغ اCهودات اليت بذÕهتا احلكومات السابقة واملرتامكة 
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واملتعاق�ة Jىل هذا القطاع فهÛي هاذ اخلدمات مل ²رق بعد �ل�د اUٔدىن 
  . النتظارات املواطنني

  : 3نقط ٔ�و  2اك اليش ا�يل قلتو ٔ�زيد Jىل ذ
�وال، Vل البناÂت تتعرفوها مgقادمة وتوزيعها �ري مgاكJ Ýىل  -ٔ

 الصعيد الوطين؛ 
 ضعف ٕان مل ٔ�قل يعين سوء ·س:تق�ال؛  -
ؤ�yريا، اك�ن واQد النقطة ¿مة يه جعز يف احلاكمة والتدبري وغياب  -

  . اجلهوية احلقFقFة
ية الوزارة واحلكومة، نعمل �لتدرج وحنن يف الوزارة نعمل Jرب ٕاسرتاتيج 

Jىل معاجلة النقائص و·خgالالت املرتبطة ٕ�صالح املنظومة الصحية 
ببالد�، Uٔن ا�يل ميكن ق�ل ما ندوز، التدابري ا�يل اyذيناها ٔ�و ا�يل احZا 
يف طور إالجناز دÂلها ٔ�نه ما اكي�ش ب¬ واQد يف العامل ا�يل ميكن ليه يقول 

لص�ة، لك ما ميكن قو× هو حتسني اخلدمات، وهذا مشالك أ�نه Qل 
دور�، وهذه مسؤولي�Zا، واملواطن املغريب اعىي �Uٔقوال، ٔ�� مgفق معك، 

  . ابقى ٕاشارات قوية، وهاذ إالشارات ا�يل �ادي نتذا�ر Jلهيا بعد قليل
دقائق ما ميكن لBش �رسد، Uٔن هاذ املشالك و·خgالالت  3ففي 

îلك، ا�يل ميكن يل نقول ì الس:ياسة واëطط والنقائص يه س:ياسة 
  :نقط ¿مة 3دÂل الوزارة، اك�ن 

�وال، ٔ�ش:نو يه الرؤية دÂلنا يف تدبري هذا القطاع؟ ٔ�ش:نو يه الرؤية  -ٔ
  احلكومFة يف تدبري القطاع؟

 4نيا، ٔ�ش:نو يه القضاÂ والقضية ·س:تع الية يف القطاع؟ -

 القطاع؟ولوÂت يف ة دÂل اUٔ س:بع امؤ�yريا ٔ�ش:نو ه -
فð خيص الرؤية، الرؤية دÂل تدبري القطاع يه سن س:ياسة Iشار�ية 

 .بني القطاJني
، نظام املساJدة )RAMED1(فð خيص القضية ·س:تع الية يه 

الطبية، ا�يل تتحتاج ٔ�وال ٔ�نه املهنيني يبقاو يف املس�شفFات، اyذينا تدابري، 
دز� ٕاىل مليار  2011 مليون درمه يف 675ا�يل yاصنا اUٔدوية ا�يل من 

  .العام اجلاي 400املليار و 2ونصف هاذ العام، و�ادي ندوزو ٕاىل 
املس:تع الت، يه الس:ياسة : ولوÂت يهة دÂل اUٔ فð خيص الس:بع

اNوائية، يه الص�ة العقلية والنفس:ية، يه بلوغ اUٔهداف �لتمنية لتخفFض 
حقة �ملراكز وفFات اUٔ¿ات واUٔطفال، يه تطو�ر املس�شفFات املل

·س�شفائية اجلامعية واملس�شفFات املتنقX، وهاذي ٔ�� كنت هاذ اUٔس:بوع 
 ،Xات املتنقFٔن هاذ املس�شفnب ì دلت، �ش نقولFل مÂد ùيف النوا

نقلبك، نعطيك  (les caravanes)ولكن مس�شفFات مgنقX، مايش ذاك 
 ٔ� �ٔnدا، يه املسV ور ¿مNد اQوا، يعين عندمه واNتنظن �وز�ر ومكهين ا �

الص�ة وîطبBب، املسnٔ� الوحFدة ا�يل ميكن لنا حنلو لها إالشاكلية يف 

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 

 .املغرب، املناطق القروية واملناطق البعيدة
 .ؤ�yريا، اك�ن تطو�ر دÂل ثقافة ال�شاور وخمطط تنظمي املناظرة

  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
�شار�ن يف ٕاطار اللكمة QUٔد السادة املس . شكرا الس:يد الوز�ر

  .التعقFب

        ::::املس�شار الس:يد م�ارك الس:باعياملس�شار الس:يد م�ارك الس:باعياملس�شار الس:يد م�ارك الس:باعياملس�شار الس:يد م�ارك الس:باعي
  .شكرا الس:يد الرئBس

�شكر الس:يد الوز�ر Jىل الرصاQة دÂلو يف احلقFقة، Uٔن هاذ املهنة 
  . Jارف ٔ�ش:نو ا�يل اك�ن

الس:يد الوز�ر، ٔ�� ابغيت ندوي Jىل واQد املس�شفى، هو مس�شفى 
يد الوز�ر، ا�يل اكن هاذ دÂل �ٓسفي، ا�يل تترضبنا Jليه الغرية، الس: 

، 18املس�شفى تيرتب يف املرتبة الثانية، الس:نة ا�يل امضات وىل يف املرتبة 
  ..ودا� هللا ٔ�Jمل واش يف اyUٔرية وال يف �ري

  الس:يد الوز�ر،
�� ابغيت ندوي Jىل واQد املد�ر، Uٔن املد�ر عي�مت لنا مد�ر، امىش ٔ

ومازال  �12 اUٓن احZا يف شهر eشهر�ن ق�ل، قالوا راه امىش ٕاىل احلج، دا
  . ما التحقش

مد�ر�ن، لك  3كندوي معك، الس:يد الوز�ر، يف ظرف س:ن�ني تعاق�وا 
تي لس شهر�ن ثالثة و²مييش يف Qاالتو، اك�ن يش yلل هناك، اك�ن يش 
yلل، Uٔن اكن مد�ر�ن ا�يل كنا نعرفومه وكنجيو �لباب دÂل املس�شفى 

وي، ولكن لٔ�سف ٔ�� بعدا مكنتخب ما اك�ن مد�ر �. وكنلقامه واقفني
كنعرفوش مد�ر �وي، ولكن ا�يل ابغينا نعرفوه، الس:يد الوز�ر، هو هتبط 

  .ما تيعرفوهش %50وIسول اUٔطر دÂل وزارة الص�ة، 
منش:يو، الس:يد الوز�ر، ٕاىل قسم الوالدة، قسم الوالدة كتعرفو، الس:يد 

شفى دÂل اجلديدة �ش الوز�ر، بnٔن ال�ساء دÂل �ٓسفي راه �ميش:يو �لمس� 
�شهر تقريبا، واش يف راسك وال ما يف  3يد�روا العملية، �ش �يوNوا، ٔ

  راسك، الس:يد الوز�ر؟ 
زÂدة Jىل هذا، راه حىت هاذوك اNراري راه �ادي ميش:يو �ل�ا� 

من ) L’extrait(املدنية �ادي يويل يتفرض Jليه �ش يويل مييش )شد 
  .اجلديدة

الس:يد الوز�ر، اكن اليس الرQيل هللا يذ�رو خبري اUٔمراض الباطنية، 
�عطى yدمة لهذاك املس�شفى، واعطيتوه ٔ)Départ volontaireبال ما  (

  . جتيبوا اشكون ا�يل يعوضو
قاJة واQدة ا�يل اكينة يف .. اكينة ٕاسرتاتيجية بال ما.. هاذ اليش راه

املرىض ا�يل  ٔ�رسة، دميا Jامر�ن، الناس 8املس:تع الت دÂل املراق�ة فهيا 
تيجيو، الس:يد الوز�ر، راه كنديومه يف الكرايس املتحركة �ش كنعاجلومه، 
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  .هذا راه ما ابقاش صاحل
هللا �ريض Jليك، الس:يد الوز�ر، هاذ املس�شفى راه اكن قابل ميل 

ٓ اكن ٕاقلمي  ��لف �سمة، دا� راه فهيم مليون  350سفي واليوسفFة فهيم ٔ
  .�ادي يق�ل هاذ املسائل؟ راه ما ابقاشواش �يق هاذ املس�شفى . �سمة

هللا �رىض Jليك، الس:يد الرئBس، راين ما اس:تغل�ش الوقت دÂيل 
  .دÂل السؤال، هللا �رىض Jليك

س:�ðت هاذي ما  3الت�اليل، الس:يد الوز�ر، يف راسك بnٔن راه 
ما اكي��Fش، وانت �ادي تقول لنا،  (Les réactifs)اكي�ش الت�اليل، 

ا�يل �يد�رومه  (Les réactifs)ر، بnٔن احZا واQد العدد الس:يد الوز�
ونعطي ì التلفون دا� وراه . الت�اليل، الس:يد الوز�ر، راه ما اكي��Fش هلم

  .ما اكي��Fش
طب�Bة وQدة فرحZا لها، ج�توها لنا لتقومي عظام اUٔس:نان وذاك اليش، 

بBب الط . ٔ�شهر، ما اعرفZاش ٔ�ش:نو الس®ب 6اعطيتوها انتقال يف ظرف 
  .QدةادÂل الصدر اكينة و 

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار

  :املس�شار الس:يد م�ارك الس:باعياملس�شار الس:يد م�ارك الس:باعياملس�شار الس:يد م�ارك الس:باعياملس�شار الس:يد م�ارك الس:باعي
وهذا راه ¿م، امشات لرخصة الوالدة وحلد اUٓن ما .. طب�Bة دÂل اNم

  ..عوضتوهاش، الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .الس:يد الوز�ر، تفضل

        ::::د وز�ر الص�ةد وز�ر الص�ةد وز�ر الص�ةد وز�ر الص�ةالس:يالس:يالس:يالس:ي
�� مgفق Uٔن فعال كنت �ادي ندوي Jىل . شكرا الس:يد املس�شارٔ

ٓ الس:ياسة îلك، ولكن ½ركزو Jىل  �  .سفي
�وال ٔ�� مgفق معك اك�ن ٕاشاكلية، ولكن هاذي ٕاشاكلية، ٔ�� بعدا ٔ

  .نواJدك ٔ�نه �ادي جني خشصيا يف اÂUٔم القريبة �ش �شوف هاذ املشلك
ج من هنا �ادي �شوف هاذ املشلك ا�يل 4نيا، تنواJدك ٔ�� �ري خنر 

طرحgيه دÂل ·خgالالت والنقائص ا�يل قلت، هاذ القضية دÂل الت�اليل 
 ،ì وا، هاذي �ادي نؤكدNواملرىض ا�يل تيصيفطومه، والعياالت ا�يل تيو

  .و�ادي �ش �شوف هاذ اليش ا�يل ²ميش:يو �ل ديدة
ارة، هذا يف بعض إالشاكلية فني يه؟ احZا اCهودات دÂل الوز

، ثالثة، يعين راه كنت انت ق�ل مZك قالوا كمدراء دازوا من متا 3شهور، 
 ì مايش تنقول ��لنا احZا بدلنا، Jاود 4ين قالوا لنا بدلنا، ودا� بدلنا يعين ٔ
الفالطة دìÂ وال دÂل اUٓخر�ن، راه حىت احZا تند�رو جمهودات، هذا ال 

ر، قال ì الغايب جحتو معه، ٔ�� �ادي ند�ر يعين ٔ�نه تندوي يف ذاك املد�
  . التحرÂت دÂيل و�ادي جناوبك

 ��Uٔن ٕاذا قلت، الس:يد املس�شار، �لك تواضع ٔ�نه عندك الغرية، ؤ
�شكرك Jىل هاذ اليش، فnٔ� حىت ٔ��Â عندي نفس الغرية، ولكن ٔ�� Jاود ٔ

، ا�يل ½متناو 4ين عندي الغرية Jاود 4ين Jىل مجيع املس�شفFات دÂل املغرب
  ...ٕان شاء هللا نعملو يد يف يد �ش حنلو هاذ

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

. السؤال املوايل موضوJه الت اوزات اليت يعرفها مس:توصف eشفشاون
  .اللكمة QUٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اNس:توري لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحمد ٔ�ق�يبد ٔ�ق�يبد ٔ�ق�يبد ٔ�ق�يب
 الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ× eسم هللا

  .وحصابته ٔ�مجعني
  الس:يد الوز�ر،

احZا كنعتربو هذا مايش سؤال، كنعترب وكنتقامسو معمك اهلموم دÂلنا 
. واهلموم دÂل املواطن، Uٔن احZا ا�يل عرفZا وما كنعطيو الورد حىت لواQد

 Cمك كتعملوا مجيع ا½�هودات دÂلمك اجلبارة فð خيص Qل احZا كنعرفومك ٔ
املشالك دÂل هاذ الص�ة، وهللا �كون يف عو½مك، Uٔن الصعو�ت راه 
اكينة، املشالك اكينة، الهشاشة اكينة، �حلق رضوري yاصنا نطرحو سؤال 

  .�ش نوحضو لمك، مايش سؤال، قلنا لمك كنقسمو معمك اهلموم
لشاون، بعض الت اوزات تعرف بعض املناطق الشاملية، yاصة ٕاقلمي ا

�ري القانونية، ملا ٔ�²لكم عن ٕاقلمي الشاون كنتلكم Jىل املناطق التابعة ٕالقلمي 
  . الشاون، ٔ�ي العامل القروي

وفð خيص، الس:يد الوز�ر، املس�شفى، هذا �ري قصد ٕاخ�ار، 
املس�شفى دÂل الشاون ٔ�ي دÂل املدار احلرضي ا�يل موجود �لشاون يف 

  . Qا� مزرية
ذن بعض الت اوزات �ري القانونية فð يتعلق مبس:توصف ٔ�و قاJة إ 

العالج ا�يل اكنت ببوXQ ا0ي ٔ�قامgه إالدارة امجلاعية، وا0ي توقف عن 
�داء ¿امه �لساكنة بعد مدة س:نوات، ليمت ²رحFل مجيع اUٔدوات، مس:توطنا ٔ
من ق�ل ٔ�Qد اUٔش2اص وJائلته، مما Iس®ب يف اس�Fاء ساكن مدارش 

XQطرافة والش:بار�نبو�  .، بوقس:مي، ٔ�رصحي، ٔ
فعال، معايل الوز�ر، احZا ا�يل كنعرفو ٔ�½مك مشكور�ن مقتو بواQد 
القافX طبية، مقتو بواQد العمل ا�يل هو معل ج�ار، واحZا املغرب مغرب 

ولهذا، ٔ�� �ري غنقول لمك . واQد، احZا ملا كنقولو �ئب كنقولو �ئب اUٔمة
مZطقة ج�لية؟ مايش مZطقة هشة؟ ما فهياش واش مZطقة الشاون مايش 

الثلج؟ ما فهياش الربد؟ ما فهياش تضار)س اصعيبة؟ تضار)س اصعيبة، 
  . الس:يد الوز�ر

وحىت إالJالم، الس:يد الوز�ر، هذا ما �هيممكش اUٔمر حقFقة، غنقول 
لمك، كنقول �لحكومة، كنقول هلم حىت إالJالم ملا كن��عو اUٔخ�ار ك�شوفو 
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�ن مجيع املناطق اUٔخرى، ال داعي �ش نذ�ر اUٔسامء، وٕاال يف إالJالم ٔ
كتبني املشالك ا�يل �يعBشها املواطن املوجود يف املناطق النائية، ٔ�ي يف 

  .البادية ويف العامل القروي، ٕاال املنطقة دÂلنا
ولهذا، ما يه إالجراءات الالزمة اليت تنوي وزار²مك اختاذها ٕالرVاع 

 J ليه سابقا؟املس:توصف ٕاىل ما اكن  

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ة
  .شكرا الس:يد الرئBس احملرتم

  الس:يد الوز�ر احملرتم،
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�وال كذì الشكر اجلزيل لفريق ·حتاد اNس:توري Jىل طرQه هذا ٔ
XQد الشق ا، و السؤال، املتعلق �ملس:توصف بوQن اك�ن واUٔ ،ا ادوييتy

ا�يل Vاوبت Jليه ا�يل رمبا هاذ املشالك لكها، ولك مZطقة ٔ�� مgفق معك، 
Uٔن �ش نقولها ì ما تالق�Fش، ما اك�ش يل الرشف، ؤ�� شفشاون 
امشBت لها �ري يف اÂUٔم القليX املاضية، ولكن امشBت لها �ري خشصيا 

�ش:نو وقع، بال يش قافX، امشBت  وشفت املس�شفى يف ا�ليل، وشفتٔ
�ري ٔ�� خشصيا �ش ½زور، ؤ�� نواJدك �ادي جنيو �لقافX، ك�س:تاهلوا لك 

  .اخلري
فð خيص هذا املس:توصف، �ش ا½كونو واقعيني، هاذ املس:توصف 

، ما ابناتوش الوزارة، اكن yارج خمطط الوزارة، مايش 1998ت®ىن يف 
قة ولكن اك�ن خمطط، حىت ات®ىن، كنهترب، Uٔن اكنت الوزارات الساب

تعطى �لوزارة يعين �ش ختدمو، ما اك�ن حىت يعين واQد ال�شارك بZBاتنا، 
بني الوزارة وال الناس ا�يل ابناو هاذ اجلانب، مزÂن هذا راه تBساJد� 

  ..وذاك اليش
من بعد امىش ممرض �ي2دم متا، ميل امىش ممرض، هاذ الس:يد يف ذاك 

 V18اه حقو امىش، اyدم متا �لضبط ) les mutations(اليش دÂل 
<gد الس:يد احQاء واV 2000يف س:نة  شهر، ا�يل اك�ن هو �ري امىش ،

هذا ا�يل احgلو ابقات الوزارة، ٔ�� اج�دت امللف امZني شفت هاذ السؤال 
دÂلمك، شفت امللف Uٔن ك�سول يف الوزارة �يف يعقل ٔ�نه هاذ الس:يد 

قربت، وحىت  2013واحZا دا� يف  2000حمتل واQد املس:توصف من 
  QاVة ما تدارIش؟

اجلواب ا�يل تعطى يل من الوزارة ٔ�ن هاذ املس:توصف ما داyلش، ما 
ذاك اليش �ش تيخصنا هاذي .. اكي�ش يف امللكFة دÂل الوزارة، يعين هذا

نقطة خصنا �س:تافدو مهنا، خصنا يف اÂUٔم املق�X ٕان شاء هللا ²كون واQد 
  . رفو دÂل من هذا، دÂل من هذاال�شارك، انع

ميل امشاو ادواو معه يف الوزارة قال هلم ٔ�نمت مايش سوقمك، Uٔن هذا 

مايش دÂلنا، ابقى هذا هو إالشاكل ا�يل اك�ن، يعين الوزارة ما عندها ٔ�ي 
ورقة �ش �ادي متيش تقول × اخرج وال ما خترجش، هذا ٕاشاكل، مايش 

�� مgفقتنلوح Jليمك، خصنا نتعاونو Jليهٔ ،.  
النقطة الثانية يه ²هتم املنظومة الصحية îلك، ٔ�� كنظن راه هاذ اليش 
ما ساهلش، راه اكينني جوج، ٕاذا جFت ندوي معك �وز�ر، �ادي نقول 
ì �ادي ند�ر، �ادي نفعل، امسح يل �ادي نقولها، �ادي نطلع الصوارخ، 

  . �ادي ½كذب Jليك
اكينة فFه الس:ياسة البد، هاذ هاذ امليدان هذا راه مFدان ا�يل رمبا 

Qلول  وامليدان ما خصوش مسائل ²رقFعية، خصو Qلول هيلكية، خص
، هذا خصو فرميل، )V)Un sapeur pompierذرية، ما خصوش 

yاص بعدا واQد الرؤية واحضة، وهاذ اليش ما يبانوش النتاجئ دÂلو دا�، 
، يعين يف �ادي ايبانوا ٕان شاء هللا، هاذ اليش خصو يف ٕاطار Iشارك

Xاكمgة، مZضامgد احلكومة ا�يل مQه . ٕاخل... واFوهاذ اليش �ادي منش:يو ف
  .ٕان شاء هللا

�ما فð خيص اجلواب، ٔ�� تنظن راه Vاوبتك Jىل املس:توصف دÂل ٔ
XQبو.  

  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
اللكمة QUٔد السادة املس�شار�ن، تفضل . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

  .الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحمد ٔ�ق�يبد ٔ�ق�يبد ٔ�ق�يبد ٔ�ق�يب
واحZا كنعرفومك . شكرا الس:يد الوز�ر Jىل هذا اجلواب دÂلمك القمي

ٕاال .. ودوز� معمك واQد املدة وكنحييومك �لك رصاQة، Uٔن احZا ما عند� ما
�نه ٔ�� ابغيت، وكنوVه �لحكومة، فوقاش احلكومة �ادي �كون عندها ٔ

س:بة �لعامل القروي �ادي منش:يو �ش واQد اUٔجZدة تقول لنا ٔ�و تد�ر �ل� 
حنافظو Jىل الكرامة دÂل املواطن و�كونوا مس:توصفات ٔ�و �ري قاJات 

  .العالج، Uٔن دا� احشال �ادي نبقاو احZا كنطبلو هباذ الطبل
�ما فð خيص، الس:يد الوز�ر، ملا كتقولوا لنا ٔ�ن هاذ القاJة ٔ�و ٔ

عك، احبال كنقول لمك ٔ�نمت مس:توصف ما اك�ش دÂلمك، الس:يد الوز�ر، ٔ�� م
دyلتو Iش:تغلوا فFه، واكنت �ٓليات فFه، ٕاذا ملا دyلتو واكنت ك�ش:تغلوا 

  . فFه، معىن تب�Fتوه، احZا كنقولو لمك تديه وزارة الص�ة
س:نني ما اكي�ش فFه  �7ن صالح مDال، اك�ن مس�شفى ا�يل هو 

تلكمو �ري الطبBب، املناطق راه احZا مZاطق ٔ�� قلت لمك املناطق دا� كن 
Jىل املدار احلرضي، واملدار احلرضي راه اك�ن احملس:نني، اك�ن امجلعيات، 
اك�ن الناس �يجمعوا ٕاذا يش واQد مريض، �ميش:يو يداويوه و�يخصلوا Jليه 
اNوا وال يدوزوه �لطبBب، Uٔن اك�ن ٕاماكنيات واك�ن حبال ا�يل قلت لمك 

Cهود �ش حنس:نو مجعيات، اك�ن الطبBب، فعال �يخصنا نعملو واQد ا
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  . اخلدمات �لمواطن
�حلق البادية، الس:يد الوز�ر، ؤ�نت كنعرفك ٔ�� بال ²زايدات، كنعرفومك 

�½مك مقgنعنئ..  ÂاZن ما ميك�ش �ادي نبقاو احUٔ ،هذا معل حكويم
املغاربة، املغاربة اكملني �ادي نبقاو اكملني كنتلكمو Jىل العامل القروي، جتي 

   ضـــ، تعطات بع)Le fourgon(يق، جييبوها بــ املرا توN يف الطر 
)Les fourgons( ك�سمهيا، ا�يل يه ��ٔ ،)les ambulances( ويه ،

  . �ري مواتية �لمناطق والتضار)س الصعبة واملناطق اجلبلية، ا�يل ما ميك�ش
�ري واQد اللكمية هللا .. احZا ابغينا هاذ املواطن هذا، ابغينا فوقاش

يت نقول لمك، الس:يد الوز�ر، وكنقول �لحكومة فوقاش غ ب أ�� �ري  .خيليك
   ؟�ادي تفكر ٔ�ن حتافظ Jىل �رامة املواطن دÂل العامل القروي

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا

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

؟ ٔ�� تنظن �لك تواضع ٔ�وال نبدا من ا�لخر، فوقاش �ادي تبدا احلكومة
ابدات، ما �اد)ش Uٔن �يف قلت ì هاذ القطاع، �ادي تقول يل �يفاش 
ابدات؟ ٔ�� قلت ì ما خصناش دا� Kم، ٔ�� �وز�ر كندوي معك، 
خصنا ٕاشارات قوية، واحZا ٕاشارات كنظن ما مgافق�Fش، ٔ�� رمبا ما مgفقش 

  . امعاÂ ما در�ش لكيش، ما ميكZاش ند�رو لكيش
gالالت، يف ²راكامت، مايش تنلوLا، راه حىت ا�يل �ادي جيي اخ 

موراÂ �ادي يقول Jاود 4ين يش ²راكامت، واحZا �اديني، قلنا هاذ امليدان 
  . ما ميك�ش ì حتل املشالك، هاذ امليدان حتسن

�وال ميل كتدوي Jىل اCال القروي، ميل جFنا �لحكومة، احلكومة ٔ
J نا ابدات هاذ اليش �ش حتافظFنا �لحكومة لقFىل �رامة املواطن، ميل ج

مركز حصي مس:توصف مسدود، مغلق، �ري مشغل، يف  �112لضبط 
، هذا راه ٕاشارة قوية، مايش لعب، 32 هٔ�شهر اUٔوىل Qلينا مZ 6ظرف 

  .32مغلقة، Qلينا  112
4نيا، يف ٕاشارة قوية �ل�س:بة �لمواطن، ما تن�لوش، مDال مشلك 

دÂل  7ٔ�شهر Qلينا  6مZة وتصفFة اNم، جFنا يف التكفل �Uٔمراض املز 
املراكز، يعين لك شهر تن�لو مركز، �ري اكيف، ما Qليناش املشالك، ولكن 

ìهاذي ٕاشارة قوية كذ .  
جFنا خفضنا من مثن اUٔدوية، واليوم اكن عندي صباQا اجMع، احZا 

  . yدامني اUٓن يف اUٔدوية اUٔخرى، يعين هاذي لكها ٕاشارات
تع الت ا�يل تتدوي هبا، اعطينا �ري شوية دÂل الوقت راه yلينا املس: 

�زاف دÂل احلواجي حمطوطني، ما ابغيناش نبداو �ري �لبلبX و�لهيال�، 
  .ابغينا نبداو ٔ�ن هاذ اليش �متيش

�ادي يقول ) Uٔ)L’ambulanceن املواطن Jاود 4ين ٕاذا ابدينا بـــ 
ود 4ين ها هو يف مراîش، هذاك اليش ì الر�ط واNار البيضاء، ٕايوا Jا

راه خصو اشوية دÂل الوقت، راه كنظن �ملساJدة دÂلمك وهاذ اليش 
لكيش تند�روه، وقلتهيا حىت انت، �ش �سرتجعو ٕان شاء هللا Â ريب معمك 

  . ثقة املواطن يف مZظومgه الصحية ٕان شاء هللا
  .شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
الس:يد الوز�ر، و�شكر الس:يد الوز�ر Jىل مسامهته القمية شكرا لمك 

  . معنا يف هاته اجللسة
واUٓن ن�gقل ٕاىل السؤال اUٓين املوVه ٕاىل الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن 

اللكمة QUٔد . واملاء والبÇBة، حول بناء سدود تلية ببعض مZاطق اململكة
مي السؤال، تفضل السادة املس�شار�ن من فريق اUٔصا� واملعارصة لتقد

  .  الس:يد عبد الكرمي

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي ااملس�شار الس:يد عبد الكرمي ااملس�شار الس:يد عبد الكرمي ااملس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس:يد الرئBس

eسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد R وQده والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف 
  .املرسلني

  السادة الوزراء،
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لك�ري ا0ي تلعبه السدود ال خيفى Jليمك، الس:يد الوز�ر، مدى اNور ا
التلية يف احملافظة Jىل املوارد املائية وتوفري املاء الصاحل �لرشب، ٕاضافة ٕاىل 
مFاه السقي اليت متكن من دمع اCهود الفالù وكذì اNور املهم ا0ي 
تضطلع به يف دمع الفرشة املائية والوقاية من الفFضا�ت اليت ختلف خساUر 

  . واطنني ومزروJاهتم�برية يف ممتلاكت امل
ويف هذا إالطار، ½رى رضورة بناء سدود تلية ببعض املناطق من 
اململكة، yاصة تV تعرف فFضا�ت كثرية من ٔ�Vل احلفاظ Jىل الفرشة 
املائية واملاليني من اUٔمgار املكعبة اليت تضيع هباء، واليت من املمكن 

  . ·س:تفادة مهنا عن طريق ختز�هنا يف السدود
ì0س من الرضوري بناء سدود : ، �سائلمك، الس:يد الوز�ر احملرتموBل�ٔ

تلية هبذه املناطق و�ريها من ٔ�Vل احلفاظ Jىل الفرشة املائية وحماربة 
  الفFضا�ت اليت ال يمت ·س:تفادة من مFاهها �لشلك املطلوب؟ 

هل Nى احلكومة �ر�مج حمدد لبناء السدود التلية من : السؤال الثاين
ئة موارد� املائية اليت ت�Zاقص يوما بعد �ٓخر مقارنة مع ارتفاع ٔ�Vل تعب 

  احلاجFات من هذه املادة احليوية؟
  .وشكرا الس:يد الرئBس

  ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
 .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار
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        ::::الس:يد فؤاد اNو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد فؤاد اNو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد فؤاد اNو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد فؤاد اNو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBة
  .شكرا الس:يد الرئBس

  .را الس:يد املس�شار احملرتمشك
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�وال ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن س:ياسة بناء السدود الصغرى واملتوسطة ٔ
والتلية اليت هنجها املغرب، مازالت مgواصX حسب ·حgياVات اUٓنية 

  . واملس:تق�لية، Jىل صعيد مجيع مZاطق اململكة
سد مgوسط  24ن من IشFBد ما �زيد Jىل ويف هذا الشnٔن، املغرب متك

وهذا Uٔهداف مgعددة، مهنا . دÂل الب�ريات التلية 105سد صغري،  115و
السقي، ٕارواء املاش:ية، تغذية الفرشات املائية اجلوفFة، امحلاية من 

ٓ الفFضا�ت، وٕاىل  �وهذه املنجزات يه ¿مة Vدا من الناحFة . خره
الناحFة دÂل التمنية ال®رشية يف مجيع ·قgصادية و·جMعية، وكذì من 

  . مZاطق اململكة
سد صغري ومgوسط وتيل  20وQاليا Jىل صعيد الرتاب الوطين يوVد 

سد �ٓخر من نفس  17بــ  2012يف طور إالجناز، واUٔشغال ا½هتت س:نة 
  . الفÇة

وا�يل ابغيت نقول لمك هو ٔ�نه معلية ٕاجناز هذه السدود الصغرى 
يه تندرج يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية، هناك اسرتاتيجيات واملتوسطة والتلية 

�وية ٔ�و �رامج مZدجمة �وية Jىل صعيد اUٔحواض املائية، يف املغرب اك�ن 
دÂل اUٔحواض املائية، لك حوض ملكف بتدبريه واك� اUٔحواض املائية،  9

وهاذيك الواك� يف ٕاطار تدبري Iشاريك مع مجيع الفاJلني، التقZيني، 
لية، املنتخبني والفاJلني ·قgصاديني، ٔ�ي الفالQة، ممثلني السلطات احمل 

عن الفالQة وعن الصناJة وعن السكن، يعملون يف ٕاطار Iشاريك، تgBفقوا 
اUٓن اëططات ا�يل .. Jىل �رامج مZدجمة وهييئون خمططات Jىل مدى

، وا�يل قمينا Jىل لك واك� حوض 2030عند� Jىل مدى من هنا لــ 
  . واملوارد·حgياVات 

ويف هذا إالطار، عند� التخطيط ٕال�شاء املنجزات الالزمة لتغطية 
·حgياVات، ودجمنا مجيع هذه الربامج املندجمة اجلهوية يف ٕاطار خمطط 

قدمه ٕان شاء هللا مس:تق�ال �لم لس اJUٔىل �لامء واملناخ، �ادي نوطين، و 
تتكون  ، و·س�Yرات2030وهاذ اëطط كذì فFه رؤية يف ٔ�فق 

تدرجييا، Jىل حسب Qدة ·حgياVات وJىل حسب املوارد املالية ا�يل 
  . ت�متكZو مهنا

ولهذا، احZا ت�شجعو كذì مجيع العمليات ا�يل ميكن ²كون يف ٕاطار 
Iشاريك، يعين يف ٕاطار رشاكة مع مgدyلني �ٓخر�ن وقطاع املاء هو رهن 

كن لنا نتدyلو فهيا، إالشارة �ش ندرسو ٕاىل اكنت يش Qا� طارئة ا�يل مي
سد  50عند�  2016ل  2013ولكن يف ٕاطار الرب�مج احلكويم من هنا 

  .تيل وصغري ومgوسط ا�يل مربجمة

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس:يد املس�شار، يف ٕاطار التعقFب. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي ااملس�شار الس:يد عبد الكرمي ااملس�شار الس:يد عبد الكرمي ااملس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكر الس:يد الرئBس

الس:يد الوز�ر، ا�يل ابغيت نلمتس مZك هو واQد الشوية  يف احلقFقة،
دÂل الوضوح والشفافFة �لرٔ�ي العام، توحضوا هاذ السدود �يفاش وزعتوها 

  . Jىل اUٔقالمي
وكام كتعرفوا ٔ�ن اك�ن مجموJة من النقط السوداء يف اململكة، هاذ النقط 

Jدة مرات، السوداء حتتاج تدyل اNو� بع ا�، اهرض� يف هاذ املوضوع 
ٕاذن yاص تدyل اNو� بع ا� �ش تgBطمنئ املواطنني يف ذيك النقط 

  .السوداء ا�يل ¿دد�ن �لفFضا�ت
ٕاذن ٔ�� �ل�س:بة يل كنعرف ٔ�نه yاص Iش:تغلوا مبقاربة Iشار�ية، وزارة 

املياه والغا�ت اك�ن دراسة . الفالQة Iشجر ٔ�رايض اخلواص، واك�ن جمهود
    كتد�ر جمهود ¿م �ملعاجلة املياكنيكFة، ذوكJىل صعيد اململكة وا�يل

)Les seuils mécaniques (ìٕاذن الوزارة املعنية . و�ل�ش ري كذ
�Uٔمر yاص التدyل Uٔن اUٓن ميل ك�شجر اUٔرايض دÂل اخلواص وكتدار 

  . معاجلة مFاكنيكFة yاص تدyل دÂل الوزارة �ش yلق هاذ السدود
وى ٕاقلمي \زة، اك�ن، �لك رصاQة، يف �ادي نعطيك منوذج، Jىل مس:ت

جمال مقدمة الريف ٔ�و اUٔطلس املتوسط بعض املناطق ا�يل كنا كنلمتسو 
دميا من الوزارة واحلكومة خبلق السدود ٕاال ٔ�هنا كتحجج ٔ�نه مازال اUٔرايض 
ما مشجراش، ٕاذن ٕاذا در� السد �ادي تعمر �لرتاب، �ادي ²كون 

دyل دÂل وزارة الفالQة واك�ن تدyل ٕاذن اUٓن Vاهزة، اك�ن ت. وحو�
دÂل املندوبية السامFة �لغا�ت ا�يل جشرت ٔ�رايض، ال يف ٔ�كنول، ال يف 

  . تزيي ٔ�وسيل، ال يف س:يدي Jيل بوغفا�
ونعطيك واQد احلوض منوذ^ هو بو ٕا)سيل ا�يل اUٓن yدامة وزارة 

السد  ويف ٕاطار حماربة مركز ٔ�كنول من الفFضان yاص yلق واQد. الفالQة
  . مس:تع ل �ش حيمي من الفFضا�ت دÂل واد الشاوية

كذì يف بوشفاJة، مث الزراردة، س:يدي Jيل بورق�ة وواد الك�ري ا�يل 
س:نوات وyلق  4ك�سميوه واد ٔ�مقران ا�يل اكن هدد الناظور هاذي واQد 

× aلق سدود، و4نيا �ش حنميو هذاك الفالح هنy اصy رضار، ٕاذن�ٔ 
  . تية لالش:تغال، لالس�Yر، ما هياجرش البالدواQد الب�Fة حت 

وكام قلت ì يف السؤال ا�يل فات راه املواطنني �رماء، ٔ�ما هام �رفعوا 
دعوى تويل الوزارة �ري يف احملامك، Uٔن �ٓالف الهكgارات ا�يل امشات، ما 

  . اس:تافدوا مهنا ال �لبناء وال لالس�Yر وتنقلبو Jاد Jىل Vلب ·س�Yر
هتييء واQد الب�Fة حتتية لالس�Yر والتدyل بصفة مس:تع X  ٕاذن yاص

محلاية هاذ مراكز الفFضان، وامحلد R كام قلت دامئا لو اكن �كرمZا هللا 
بnٔمطار اخلري راه اك�ن مجموJة من املدن ا�يل �ادي ²هتدد �لفFضان، ½رجعو  
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  .�لفFمل دÂل طن ة ودÂل فاس ومجموJة من املدن
اJالش ٔ�ور�اك ما ابقاش ك�سمعو حس الفFضا�ت؟ : السؤال املطروح

Uٔن اك�ن تدyل معقول دÂل احلكومة يف ذاك الوقت وتدارت دراسة ا�يل 
  .يه معقو� ومت احلد من هذه الظاهرة

  ..و½متناو تقوم eيش جلنة ا�يل ²رسلها لٕالقلمي �ش. شكرا الس:يد الوز�ر

  :الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .ة لمك الس:يد الوز�راللكم. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBة
  .الس:يد الرئBس

  .الس:يد املس�شار، شكرا
�ري ميل تندyلو حتت هاذ الق�ة دميا كنتلكمو �لشفافFة، ٕاذا ما 

ٕاذن الشفافFة يه ٔ�ول QاVة . ²لكمناش �لشفافFة ما ²كون عند� مصداقFة
J فقنيgلهياا�يل تيخصنا ½كونو لكنا م.  

�ل�س:بة �يف قلت ì احZا اك�ن خمططات �وية، Uٔنه ما ميك�ش 
يقرر ما يه  واQد الوز�ر يف املكgب دÂلو يف الر�ط ا�يل ميكن ×

اUٔولوÂت Jىل الصعيد الوطين، يعين احZا القرار اك�ن يف اجلهة، وتيخصمك، 
دور املنتخبني  ٔ�نمت رامك كتعرفوا كمتثلوا اجلهة دÂلمك، وكتعرفوا اUٔمهية دÂل

 ùحصاب القطاع الفال�والفاJلني ·قgصاديني و·جMعيني، وyاصة ٔ
  . واNور املهم ا�يل تيلعبوا

ٕاذن ٔ�� تنطلب مZك تقرب مع املد�ر دÂل واك� احلوض �ش Iشوف 
. معه Uٔنه ·خgيار دÂل الربجمة يه �وية، مايش احZا ا�يل كنقررو الربجمة

رات ٔ�و املوارد املالية، والربجمة دÂل هاذ املشاريع ·س�Y ؤونعبك احZا 
  .هاذي ٔ�وال. �وية

، در� 2003ٔ�و  42002نيا، �ل�س:بة �لفFضا�ت، yاصة يف س:نة 
موقع ا�يل ميكن �كون فهيم الفFضا�ت، وابدينا  400دراسة شامX ورصد� 

واقع، فوق موقع مه ٔ�خطر امل 100اUٓن Jاجلنا ما �زيد عن . تنعاجلومه تدرجييا
  . ا�يل Jاجلنا 100

 200مليون، ما بني  200تنظن مزيانية فوق  واQد وس:نوÂ عند�
مليون دÂل اNرمه س:نوÂ ملعاجلة املواقع املهددة �لفFضا�ت،  300و

وتناyذو بعني ·عتبار �NرVة اUٔوىل التnٔثريات السلبية Jىل الساكنة، 
دÂل املمتلاكت، وهذا كذì يعين السالمة دÂل اUٔش2اص، مث السالمة 

Jىل الصعيد اجلهوي تمت �رجمة وتنعطيو ٔ�ولوية �لمناطق ا�يل ٔ�كرث Qدة من 
  .�حFة اخلطر �ل�س:بة �لفFضا�ت

  .وشكرا

  ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

اللكمة QUٔد . السؤال الثاين موضوJه ٕاجنازات اCمع الرشيف �لفوسفاط

  .ن من الفريق الفFدرايل يف ٕاطار تقدمي السؤالالسادة املس�شار�

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماح
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  الس:يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
نتاجئ  2010الس:يد الوز�ر، جسل اCمع الوطين �لفوسفاط yالل س:نة 

�يعات ال�شاط املعدين ب�س:بة قدرها Vد جFدة، حFث ارتفعت مكية م 
، كام ارتفعت حصة اCمع يف السوق العاملي من مداyل الفوسفاط 43%

نقط Jىل التوايل yالل س:نة  4نقط و 6اخلام واملنتوVات املش:تقة مبا قدره 
  .2009مقارنة مع س:نة  2010

�ما فð خيص إالجنازات املالية، فقد جسل اCمع تطورا ٕاجيابيا، حFث ٔ
 15,1مليار درمه وفائض اس:تغالل اخلام ٕاىل  43,5تفع رمق معامالته ٕاىل ار 

 24,3مليار درمه، كام جسلت اUٔموال ا0اتية �لمجمع ارتفاJا وصل ٕاىل 
  . y2010الل س:نة  %45مليار درمه ٔ�ي �زÂدة قدرها 

�ر�جما اس�YرÂ ¿ام، بلغ  2011و 2010كام ٔ�جنز اCمع yالل س:نة 
، ومن 2011مليون درمه س:نة  6,3و 2010ن درمه س:نة مليو 4,16قدره 

مليار  24,9ما قدره  2012املتوقع ٔ�ن يبلغ جحم ·س�Yرات �رمس س:نة 
  .درمه

  :ويف هذا إالطار، �سائلمك، الس:يد الوز�ر، عن

ما يه �س:بة مسامهة اCمع يف معدل اÕمنو ·قgصادي �لمغرب من  -
  yالل هذه ·س�Yرات؟

  ه املقاوالت املغربية من هذه ·س�Yرات العمومFة؟ما ا0ي اس:تفادت -

  مك Jدد مZاصب الشغل اليت ٔ�Qد±هتا ·س�Yرات الهامة؟ -

  وما يه القمية املضافة لهذه ·س�Yرات خبصوص ·قgصاد الوطين؟ -

  ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار إالVابة عن السؤال

        ::::ملعادن واملاء والبÇBةملعادن واملاء والبÇBةملعادن واملاء والبÇBةملعادن واملاء والبÇBةالس:يد وز�ر الطاقة واالس:يد وز�ر الطاقة واالس:يد وز�ر الطاقة واالس:يد وز�ر الطاقة وا
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمني،

�وال ٔ�� ابغيت �شكرك Jىل هاذ السؤال واNقة دÂل اUٔرقام واملعطيات ٔ
·قgصادية واملالية ا�يل اعطيتZBا، وا�يل تنظن مهت مجيع املس�شار�ن ا�يل 

  .Qارض�ن معنا اليوم
فوا بnٔنه Jىل الصعيد العاملي ٔ�وال نعطيو واQد الرؤية ٕاسرتاتيجية، تتعر 

ويف . مليار �9ادي تفوق  2050مليار �سمة، يف ٔ�فق  7الساكنة اUٔمس 
هذا إالطار، تيخصنا انعبؤو التغذية، التغذية يه مشلكة ٕاسرتاتيجية 
وحتدي ¿م Jىل الصعيد العاملي، و�ش انعبؤو التغذية الاكفFة yاصنا موارد 
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  . ئل ¿مني، ٕاذن yاصنا الفوسفاطاملسا 2مائية واUٔمسدة، هاذو هام 
الفوسفاط اليوم مادة ٕاسرتاتيجية Jىل الصعيد الوطين، نفس اUٔمهية مع 

ويف هاذ إالطار، املكgب الرشيف . البرتول، �ش ا½كونو واحضني
�لفوسفاط هو ٔ�ول مصدر Jىل الصعيد العاملي، وعندو ٕارادة قوية �ش 

العاملي، فاالس�Yرات ا�يل  يبقى يف هاذ املرتبة jٔول مصدر Jىل الصعيد
تZBجزها وا�يل انطلق فهيا املكgب الرشيف �لفوسفاط، الهدف دÂلها هو 
يبقى يف هاذ املاكنة دÂلو، و4نيا يبني مجليع اNول يف العامل بnٔنه هو قادر 
�ش ميول هاذ اNول من الناحFة دÂل الفوسفاط اخلام واحلامض 

  .ش انفهمو Jىل الصعيد إالسرتاتيجيالفوسفوري واUٔمسدة، وهذا ¿م �
، يناهز يف ومن هاذ املنطلق، اCمع الرشيف وضع �ر�مج اس�Yري ¿ام

، 2016مليار �ري من هنا ٕاىل  80مليار درمه، تنظن  100هاذ العرشية 
وهذا �ر�مج ¿م، وهاذ . 2020ٕاىل  2016مليار ٕاضافFة من  30ٔ�و  20و

�حلاكمة اجليدة والتمنية املس:تدامة،  الرب�مج كذì فFه مشاريع مرتبطة
اكحملافظة Jىل البÇBة وتدبري املاء والطاقة، وهذا ¿م Vدا Uٔنه املكgب 
الرشيف �لفوسفاط يعترب ٔ�نه عندو مسؤولية اجMعية، ومسؤولية يف التمنية 
املس:تدامة، وتتعرفوا بnٔنه Jامل �رامج �ش ما )س:هتلكش املا، اUٓن ٕاJادة 

العادمة يف خريبكة مDال وواد زم وٕاىل �ٓخره، اك�ن كذì  اس:تعامل املياه
مشاريع دÂل توليد الكهر�ء من املعامل دÂلو، وكذì لت�لية مFاه  هعند

البحر يف اجلرف اUٔصفر، وهذا �لتايل ما �اد)ش )س:هتV املوارد املائية 
  .من الفرشة املائية

، احبال دا� ٕاذا اعطينا ٕاذن يف هاذ إالطار، فهاذ املشاريع التمنوية املهمة
مليار  30مت ٕا�رام Jدة صفقات، التقد�ر دÂلها إالجاميل  2011مDال س:نة 

دÂل اNرمه، من هذه الصفقات حصلت املقاوالت املغربية Jىل النصف 
 15مليار درمه بصفة �ري م�ارشة، يه  5دÂل هاذ الصفقات، وٕاضافة 

·س�Yرات يف ٕاQداث  بصفة �ري م�ارشة، وسامهت هذه 5بصفة م�ارشة و
Jالقات معل مع  همZصب شغل، وبصفة Jامة املكgب عند 200�ٓالف و 6

  .مقاو� مغربية 1800
  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
اللكمة QUٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس:يد الوز�ر

  .التعقFب

        ::::د دعيدJةد دعيدJةد دعيدJةد دعيدJةاملس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحم
  .شكرا الس:يد الرئBس

سف املعطيات ا�يل اعطيتZBا، ميكن نقولو احZا الس:يد الوز�ر، ل�ٔ 
²هنديو ) "OCP(العكس، اليوم �ينطبق Jىل املكgب الرشيف �لفوسفاط 

  ". yري� لغري�
مقاو� ¿ددة من yالل الصفقة  600اليوم، الس:يد الوز�ر، ٔ�كرث من 

  ). SAMSUNG(ا�يل مزمع ٕا�را¿ا مع 
لٔ�سف يه اليت  اليوم، الس:يد الوز�ر، هناك Jدة رشاكت ٔ�جZبية

، 2010يف  )DAP/107C(انتاع ) I) :L'unitéس:تفFد، �ادي نعطي
مليار، اليوم طلع، اتدار  1,55ا�يل اس:تافدت مهنا رشاكت ²ر�ية، اكن املبلغ 

(Un avenant)  مليار، هاذ الصفقة دازت  2,34و²زاد دا� راه)Gré à 
gré( ما اكي�ش ،)L'appel d'offre.(   

�يضا رشكة ²ر�ية، املبلغ  Le pipeline (2010(انعاود نعطيك ٔ3,5 
مليار انتاعت اNرمه، ²زاد �ري يف هاذ د)سمرب م�لغ دÂل مليار دÂل 

  . اNرمه
)Daewoo) :(ODP1+P3 ( نتاعت املليارا 3ا�يل ت��لغ  2011يف .

  .ٕاىل �ري ذì من الرشاكت اليوم اUٔجZبية ا�يل Iس:تفFد
رشاكت واملقاوالت املتوسطة والصغرى اليوم ميكن نقولو بnٔنه مس:تق�ل ال 

بيد ) Le métallurgique(و ) Le métallique(العامX يف قطاع 
هذه الرشاكت تتجيب لنا معها العامل، اليد العامX، . الرشاكت اUٔجZبية

XDم�  : نعطي ٔ

 يد JامX؛  325اك�ن اUٓن ٔ�كرث من  (Le pipeline)يف  -

نتاع اليد  403ٔ�كرث من  (gré à gré)الصفقة اUٔوىل ا�يل دازت  -
ìٕاىل �ري ذ ،Xالعام . 

وهاذ اليد العامX مقمية بطريقة �ري قانونية يف املغرب، ٔ�يضا اس:تعامل 
  .ا�لغة ·جنلزيية فð خيص لك هاذوك دفا²ر التحمالت

JESA-OCP)اليوم واش ميكن تقولوا لنا احشال نتاع اUٔجور انتاع 
؟ (2

  عدد انتاع اUٔطر اUٔجZبية؟ احشال �ش يتقام Jلينا واQد ال
 Xشغيل اليد العامI رتام انتاع تطبيق خطQدم اJ يضا��و  70ٔٔ80% ،

  نعم الس:يد الرئBس؟.. كذì لٔ�سف
وì0، الس:يد الوز�ر، كنقولو لمك بnٔنه خصمك تد�روا لقاءات، احZا 
�ادي �س:تدعيومك �لجنة، �ش نتذا�رو �لتفاصيل يف هذه املسائل، Uٔنه 

  ...ف �ٓالف مZاصب الشغل ¿ددةاليوم لٔ�س

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
 .تفضل الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBة
  .شكرا الس:يد الرئBس

  .شكرا الس:يد املس�شار
احZا مرح�ا، ميل Iس:تدعيو� �لجنة �ادي جنيو و½كونو ذاك الساJات 

اصيل و�yذو بعني ·عتبار املالحظات دÂلمك، ¿يئني ونعطيومك مجيع التف
Uٔن مالحظات ¿مة، هاذ اليش ا�يل تتقول ما ²ميك�ش لنا �ري �شدو Jليه، 
تيخصنا نتصنتو ì، ويف ا�لجنة ٕان شاء هللا �ادي �كون نقاش ¿م وحوار 

                                                 
2 Jacobs Engineering S.A (JESA)- Ofice Chérifien des Phosphates (OCP) 
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  . ¿م
ولكن تيخصك بعدا م�دئيا تعرف واQد القضية، هو ٔ�نه املكgب 

مقاو� تتلعب Jىل الصعيد العاملي، راه قلهتا يف  الرشيف �لفوسفاط يه
اUٔول، ٔ�ول مصدر Jاملي �لفوسفاط، وتتطلب ²كZولوجFات وٕاماكنيات 
Qديثة ؤ�Qدث التكZولوجFات Jىل الصعيد العاملي، تيخصنا منش:يو هباذ 
املبدٔ�، وٕاذا ابغينا هاذيك الرشكة ²كون رشكة مغربية وتلعب Jىل الصعيد 

ابغينا �كون عند� رائد Jىل  والدة �لسوق املغريب املغريب وتصنع اUٔمس
  .الصعيد العاملي، اعطيهتا اخgيار

·خgيار دÂل احلكومة هو ٔ�نه املكgب الرشيف �لفوسفاط �كون رائد 
Jىل الصعيد العاملي، ولهذا yاصو �كون مZفgح Jىل ٔ�Qد التكZولوجFات 

كن لنا ندافعو Jليه ؤ�كرب املقاوالت Jىل الصعيد العاملي، وهذا اخgيار ومي
ونفرسو ì ونوحضو ì اJالش، Uٔن هذا هو ·خgيار الناحج و·خgيار 

  . السلمي
امسح يل yليين ½مكل، yليين ½مكل، ٔ�� yليتك، ما .. مDال ٕاذا ²لكمت

�ٓ اليس دعيدJة، ٕايوا ،هللا خيليك ،تقطعنBش..  

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . يكالس:يد املس�شار، الس:يد املس�شار هللا خيل 

        ::::الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBة
�� تزنيد نnٔكد . امسح يل �ري yليين ½مكلٔ ì دا� تنعطيك وقلت ��ٔ

�� تص�ت ì �لك اQرتام وتص�ت Uٔ ìنه ذاك ٔ ،ì تص�ت ��ì بnٔنه ٔ
اليش ا�يل قليت ¿م، وهاذ اليش �ش ابديت، قلت ì تيخصنا نتصنتو 

ار املالحظات دìÂ، ولكن يف نفس الوقت ì و�yذو بعني ·عتب
خصين نعطيك و�ة النظر دÂل احلكومة ونقول ì اJالش املكgب 
الرشيف �لفوسفاط تBهنج هاذ إالسرتاتيجية، وراين وحضت يف اUٔول �ٓفاق 

�� ما ²لكم�ش Jىل اليوم ٔ�و Jىل �دا، ٔ�� وحضت ì اJالش 2050ٔ ،
طاقات ٕالجناز هاذ املشاريع ما دyلنا يف هاذ ·س�Yرات املهمة، وال

خصنا جنزومه اUٓن، واش انعاينو حىت نوVدو يعين اعند�ش اUٓن، ولكن 
 15س:نني ٔ�و  10الطاقات من الناحFة الصناعية والرشاكت؟ انعاينو واQد 

  Jام ٔ�و جنزو �ش نبقاو يف املرتبة اUٔوىل دÂلنا يف اUٔسواق العاملية؟ 
ململكة العربية السعودية لقات وتتعرفوا الفوسفاط اUٓن مDال ا

الفوسفاط، اك�ن الفوسفاط يف تو�س، اك�ن الفوسفاط يف اUٔردن، ٕاىل 
�ٓخره، ولكن تيخصنا احZا �yذو املاكنة دÂلنا يف السوق ا�لوا�، ما 

  . نعاينوش الناس اUٓخر�ن yÂذوا املاكنة دÂهلم
بوب لنقل وٕاذا اyدييت مDال، ²لكمت Jىل الرشاكت الرت�ية، هذاك اUٔن 

الفوسفاط، تتعرفوا هاذي ٔ�ول سابقة Jىل الصعيد العاملي �ش الفوسفاط 
سفي، يبكة �لجرف اUٔصفر ومن الكZطور Uٓ �ادي ي�Zقل بnٔنبوب من خر 

وهذا �ادي خيفض اÕمثن ٔ�و التلكفة �ش تنصنعو احلامض الفوسفوري 

  . واUٔمسدة، و�ادي يعطينا ٔ�كرث تنافس:ية Jىل الصعيد اNويل
ا هو اJالش املكgب الرشيف يف هاذ املشاريع وهذا هو ٕاذن هذ

  ..وا�لقاء ٕان شاء هللا يف. تيخصو eرسJة ينجز هاذ املشاريع

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
وا اليس .. واUٓن ق�ل ٔ�ن ن�gقل ٕاىل السؤال املوايل. شكرا الس:يد الوز�ر

ق�ل ٔ�ن ن�gقل ٕاىل السؤال املوايل ½رحب بتالمذة . دعيدJة هللا خيليك
ؤسسة املضاءة الصغرية اخلاصة، وكذì ½رحب مبؤسسة مدارس الزهور م

  . اخلصوصية �لقZيطرة
اللكمة QUٔد . السؤال الثالث موضوJه دقة معطيات اUٔرصاد اجلوية

  .السادة املس�شار�ن من فريق الت�الف ·شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد اNيبويناملس�شار الس:يد ٔ�محد اNيبويناملس�شار الس:يد ٔ�محد اNيبويناملس�شار الس:يد ٔ�محد اNيبوين
  .شكرا الس:يد الرئBس

  . الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلنيeسم هللا
  الس:يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خيت املس�شارة،
  الس:يد الوز�ر، 

السؤال دÂلنا حول دقة معطيات اUٔرصاد اجلوية ا�يل يه يومFا Jرب 
شاشة التلفزة و�يق وسائل إالJالم واالتصال عن املعطيات ا�يل كتعلق 

  . جلوية وعن رصد احلرارة وال�ساقطات املطرية�حلا� ا
و�يتالحظ هنا، الس:يد الوز�ر، املشاهد املغريب والت��ع �لشاشة 
التلفزيونية بعض اUٔرقام املعلن عهنا، yاصة �ل�س:بة �ل�ساقطات املطرية يف 
بعض املدن واملناطق ا�يل يه ما كتناس®ش مع واقع املنطقة ٔ�و املدينة 

  . املعنية
لس®ب، الس:يد الوز�ر، ٕاىل ·عMد ا�يل هو ٔ�ساسا Jىل بعض و�يعود ا

حمطات اUٔرصاد اجلوية املوضوJة يف الغالب داyل املطارات اجلوية، وJىل 
ما ك�س لو تV احملطات كتختلف ب�س:بة �برية ٔ�حFا� عن بعض املدن 

  . واملناطق املعنية
ا بعض وحسب Jلمنا ما �يمتش ·عMد دÂل املعطيات ا�يل ك�س له

اUٔرصاد اجلوية التابعة لوزارة الفالQة، وهاذ وزارة الفالQة عندها ش:بكة 
واسعة، ك�شمل لك مZاطق البالد، Jلام ٔ�ن �سب ال�ساقطات املطرية 
املعلن عهنا كهتم �NرVة اUٔوىل الفالQني و·س�Yرات الفالحFة وyاصة 

، ا�يل "اUٔخرضاملغرب "ٔ�ن احلكومة تطمح لهاذ املرشوع الك�ري ا�يل هو 
هو الفّالQة مDال كBس�مثروا واQد العدد دÂل ·س�Yرات دÂهلم يف 

  . الفالQة
هنا، الس:يد الوز�ر، السؤال دÂلنا، كنقولو مDال �لحكومة، �لس:يد 

واش �ادي �كون يش ت�س:يق مع وزارة الفالQة �ش ²كون هاذ : الوز�ر
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ميل �يوقع يف بعض  املعطيات دÂل اUٔرصاد اجلوية ²كون دقFقة، yاصة
املدن ويف بعض الهوامش وبعض اUٔرايض الفالحFة ا�يل يه احبال الغرب 
مDال، �يوقع فFضا�ت، كتكون واQد إالJالن اس��ايق �ش الفالQة مDال 

  .. �يكونوا دا�ر�ن احgياط �بري، وyاصة احZا ك�شوفو بعض اNول اCاورة
الس:يد الوز�ر، هللا خيليك اس:متع لنا، راه احZا كنقدمو السؤال 

الس:يد الوز�ر، احZا كنتصنتو لمك، تصنتوا لنا هللا جياز�مك خبري، . �لحكومة
  . هاذ الساJة هاذي البد نتصنتو لمك وتصنتو لنا

كنقول لمك، الس:يد الوز�ر، واش �ادي �كون يش ت�س:يق مع وزارة 
Dة ا�يل يه كتكون مQة الفالVاQ و يف�ال إالJالن عن ال�ساقطات ٔ

اس��اقFة فð خيص اUٔمطار الغز�رة، احZا ك�شوفو بعض اNول اCاورة، 
ٕاس:بانيا مDال، اÕهنار ا�يل �يكون يش QاVة Vاية، يش مطر، يش 

 48مرت، �يعلنوا بــ  80مرت مكعب ٔ�و  I50ساقطات ا�يل يه كتفوت 
ع يش �وارث طبيعية هللا ساJة الناس يد�روا احgياطات، عنداك يوق

  . حيفظ، هللا )سرت مDال، هاذ اليش خصو �كون اس��ايق
هنا كنقولو ٕاسرتاتيجية احلكومة، واش �ادي �كون يش ت�س:يق مع 
وزارة الفالQة ٔ�و ال مDال ٕاسرتاتيجية احلكومة ²كون هاذ اليش بدقة، 

  ..الناس Qني )سمعوا مDال هاذ
  .شكرا الس:يد الرئBس

        ::::سةسةسةسةالس:يد رئBس اجلل الس:يد رئBس اجلل الس:يد رئBس اجلل الس:يد رئBس اجلل 
  .تفضل الس:يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇBة
  .شكرا الس:يد الرئBس

  .شكرا الس:يد املس�شار
حصيح ٔ�ن اخلدمة ا�يل تتقدم مصاحل اUٔرصاد اجلوية يه ¿مة، وقد 
�رشت لها، وعندها يعين ٔ�بعاد اقgصادية واجMعية كذì �ل�س:بة �لسالمة ٔ

  . دÂل املواطنني
هو ا�يل خصمك تعرفوا هو ٔ�نه ٔ�وال �يخصنا �yذو بعني ·عتبار بnٔنه 
املناخ اك�ن تغريات مZاخFة، وهاذ التغريات املناخFة كتnٔ±ر سلبيا Jىل معلية 
الرصد، Uٔنه اUٓن ال�ساقطات املطرية yاصة وكذì احلرارة، درVة ارتفاع 

تعرفوا بnٔنه مDال  احلرارة �يتغري �ل�س:بة ا�يل عرفZا يف التارخي، �يخصمك
  . ال�ساقطات املطرية وال �ل�س:بة �لزمن وال املاكن تغريات واك�ن تغري �بري

ولكن مع هذا ٔ�ن �ل�س:بة �لمغرب املقايBس الرصدية اليت تقوم هبا 
مد�رية اUٔرصاد اجلوية يه تعرف دقة Jالية حسب املعايري اNولية، ولكن 

ة ٔ�و يف نقطة حملية، ويف نقطة هاذ املقايBس تعكس املعطى الرصدي يف نقط
يعين القFاس، و²ميكن يف نفس املدينة �كون واQد احلي مDال فFه Iساقطات 
�ٓخر �كونوا ال�ساقطات ٔ�قل من هاذ احلي، وهذا  ùمطرية ¿مة و

  .معروف Jىل الصعيد العاملي

�ل�س:بة �لمعطيات، فاUٓن املواطنني تBشوفوا املعطيات دÂل اUٔرصاد 
تلفزة ٔ�و يف الراديو، يعين يف وسائل إالJالم، وهاذي يه متثل اجلوية يف ال 

فقط املقايBس املس X لبعض املدن حسب ٔ�مهية احلا� اجلوية، يعين 
كتكون كمنوذج لبعض املدن وهاذ املعطيات تتجي يف واQد الوقت قصري، 

  . وما كتكو�ش دقFقة
ومات ولكن يف نفس الوقت ف�ٕاماكن لك املس:تعملني احلصول Jىل معل

دقFقة، و�يخصهم يتصلوا م�ارشة مع املد�رÂت اجلهوية ٔ�و الوطنية دÂل 
اUٔرصاد اجلوية بطلبات حمددة ٔ�و �تفاقFات، مDال عند� اUٓن اتفاقFات مع 

ٓ املطارات، مع ٕادارة املوا~، وٕاىل  �خره، كذì مع الفالQة ومع وزارة 
دÂل اUٔرصاد اجلوية يف اNاyلية ا�يل تيصلحوا يومFا نتاجئ اUٔعامل التقZية 

  .املغرب
وا�يل ابغيت نقول لمك هو ٔ�نه معلت مد�رية اUٔرصاد اجلوية Jىل ²كDيف 

 156الش:بكة الرصدية Jىل صعيد الرتاب الوطين، وهذا �قgناء وIشغيل 
حمطة رئBس:ية، Uٔن عند� فوق  44حمطة رصدية ٔ�وتوماتيكFة، ٕاضافة Jىل 

Iش:تغل يف املغرب، واك�ن كذì حمطة رصدية اUٓن Vاهزة، وا�يل  200
عند� يعين اتفاقFة مع وزارة الفالQة ومع وزارة اNاyلية الس:تعامل معطيات 
هاذ الوزارات يف معل اUٔرصاد اجلوية، ولكن �س:تعملها yاصة يف 
اNراسات Jىل املدى البعيد، يف دراسة التغريات املناخFة، مايش يف 

  .اUٔرصاد يف الت��ؤات

        ::::سةسةسةسةالس:يد رئBس اجلل الس:يد رئBس اجلل الس:يد رئBس اجلل الس:يد رئBس اجلل 
  .اللكمة لمك، الس:يد املس�شار، يف ٕاطار تعقFب. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحمد Jذابد Jذابد Jذابد Jذاب 
  .شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يد الوز�ر،
ت�شكروك Jىل هاذ املعطيات اNقFقة، ا�يل ابغينا نطرحوه يف السؤال  

دÂلنا هو اCهودات اكينة، العدد دÂل وQدات اUٔرصاد اجلوية يه يف 
Zا تنطلبو الت�س:يق، Uٔنه مايش لكيش �ميكن لو يوجل تصاJد، ولكن اح 

لٕالJالمFات �ش يعرف Qا� الطقس، Uٔنه احZا ك�شعرو بnٔنه مجيع الفّالQة 
فاش ت��دا اUٔرصاد اجلوية يف التلفزة ٕاال وتيكون ·ن��اه دÂهلم لهاذ 

yا يزتاد اشوية مع وز�ر ااملعطيات، ابغينا هاذ املعطيات ²كون دقFقة و 
ل، اشوية دÂل الوقت �ش ميكن هذاك الفالح، وانM كتعرفوا بnٔنه االتصا

اëطط اUٔخرض اUٓن لكهم الفالQة والو �هيمتوا، اكينة اس�Yرات كربى يف 
  .الفالQة ال من طرف القطاع اخلاص وال من طرف القطاع العام

ٕاذن هاذ املعطيات تيخصها ²كون دقFقة و²كون يف مgناول امجليع، Uٔن 
ك�ش واQد الفالح ا�يل هو موجود يف واQد املنطقة �ئية و�يعمتد Jىل ما مي 

املعطيات دÂل اUٔرصاد اجلوية سوى Jرب التلفزة ٔ�و Jرب إالذاJة و�يكون 
واQد التضارب يف الرب�مج دÂلو اليويم، كنعرفو ٔ�نه الفالQة ملا  هعند
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 ٔnيعرف الطقس �يهت� .  
ث الطبيعية، البد yاص وكذì كام Vاء يف طرح السؤال Jىل الكوار 

²كون واQد املعطيات دقFقة، بت�س:يق مع وزارة الفالQة ا�يل عندها 
املعطيات دقFقة وما بني وزار²مك وما بني كذì وزارة االتصال ليك يمت 

  .املعلومات دقFقة ومفFدة
  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر يف ٕاطار التعقFب. شكرا

        ::::لطاقة واملعادن واملاء والبÇBةلطاقة واملعادن واملاء والبÇBةلطاقة واملعادن واملاء والبÇBةلطاقة واملعادن واملاء والبÇBةالس:يد وز�ر االس:يد وز�ر االس:يد وز�ر االس:يد وز�ر ا
  .شكرا الس:يد الرئBس

  .شكرا الس:يد املس�شار
هام الفّالQة تيطلبوا يعين معلومات دقFقة، Uٔنه تBشوف �ل�س:بة 
�لفالQة دÂلو، ما تBشوفش �ل�س:بة �لجهة ٔ�و �لمنطقة، ٕاذن تيخص 

يف هذا إالطار، عند� yدمات مgخصصة ودقFقة �ل�س:بة . معلومات دقFقة
قطاع الفالQة، وهذا يف هذا إالطار عند� ٔ�وال اك�ن تعاقد مع مس:تعملني ل

فالحFني من ٔ�Vل تقدمي yدمات مدققة، مDال عند� عقدة مع مد�رية 
إالنتاج الفالù، تنعطيوها معلومات دقFقة وJىل حسب التطلبات دÂلها، 

ت كذì مع القرض الفالù، عند� اتفاقFات س:نوية �ش تنعطيومه معلوما
  .ا�يل yاصة �لفالQة

عند� كذì تنخصصو �رشة فالحFة لك صباح Jىل الساJة السابعة 
صباQا، هاذيك ال�رشة yاصة �لفّالQة، كتعطي ت��ؤات وتتعطي ٔ�خ�ار 

  . دقFقة ا�يل كهتم الفالQة
كذì عند� مراكز ·س�شارة الفالحFة ب®ين مالل و\رودانت، وقريبا 

اجب، يف هاذ املراكز ²ميكن �لفالح �كون �ادي ²كون ٕان شاء هللا �حل
 عندو الهاتف ٔ�و �كون عندو �يفاش، واك�ن كذUٔ� ìنرتنBت ²ميكن ×

yÂذ املعلومة، اUٔنرتنBت اك�ن بعض الفالQة ا�يل تيصلحوا اUٔنرتنBت، Uٔن 
حىت الفالQة اك�ن ا�يل تيصلحوا وسائل .. الواQد ما تيخصوشاي )شوف

الQة رجعت اليوم تقZية عرصية، ما ابقاIش احبال Qديثة وعرصية، Uٔنه الف
  . زمان

كذì اك�ن حتسني، تنعملو لتحسني جودة الت��ؤات الرصدية، وهذا 
¿م Vدا، تيخص ذاك يك قلتيو خنربو الناس ق�ل ٕاذا اكن Qاالت طوارئ، 
وكذì �س:تعامل مناذج معلوماتية مgطورة، تتعرفوا بnٔنه ٔ�كرب �ٓالت 

يف املغرب يه ا�يل عند� يف اUٔرصاد اجلوية، Uٔن احلاسوب ا�يل اكينة 
  ..اUٔرصاد اجلوية مgقدمة Vدا يف ال�ذج املعلوماتية

  .شكرا

  ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
شكرا لمك الس:يد الوز�ر، و�شكر الس:يد الوز�ر Jىل مسامهته القمية 

  .معنا يف هذه اجللسة
Jة والت ارة واUٓن ن�gقل ٕاىل السؤال اUٓين املوVه �لس:يد وز�ر الصنا

اللكمة QUٔد . والتكZولوجFات احلديثة حول مnٓل احلي الصناعي Jني الشاكك
السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار يف ٕاطار تقدمي 

  .السؤال

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحمد املفFدد املفFدد املفFدد املفFد
  .شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  احملرتمني، ن�الس:يدات والسادة املس�شار 

الس:يد الوز�ر، ٕان رهان ·س�Yر يبقى رها� يفرض نفسه، حبمك ٔ�نه 
رافعة ٔ�ساس:ية لتحقFق التمنية وQل معضX ال�شغيل، مما يفرض Jىل 
احلكومة ٔ�ن توVه ٕاسرتاتيجيهتا يف جمال اس�Yر القطاJات الصناعية ذات 

زية، ترتمج تو�ا املردودية العالية يف اجتاه تnٔسBس ب�Fة صناعية وطنية ممت
  .اقgصادÂ وصناعيا خبصوصية �وية وٕاقلميية

كام يف Jلممك، الس:يد الوز�ر، ويف هذا إالطار، معلت احلكومة سابقا 
Jىل ٕاQداث مZطقة صناعية بعني الشاكك، هاذ املرشوع ا0ي عرف تعرثا 

 ءوتnٔخرا �بري�ن، دفع بوزار²مك ٕاىل نق> من هذه املنطقة ٕاىل مZطقة راس املا
بضواù فاس، مع العمل ٔ�نه س:بق �لوزارة ٔ�ن اكرتت ٔ�رضا من ذوي احلقوق 

  .درامه �لمرت املربع 10بnٔمثنة رمزية تقدر بـ 
هاذ املرشوع القريب من مدينة فاس، ومن ٔ�Vل ٕاجناز هاذ احلي 

 80هكgار، خصص مهنا  80الصناعي املندمج، ا0ي تقدر مساحgه بــ 
ر يف مV امجلاJة �لصناJات املتنوJة، هكgا 30هكgار �لصناJات اجل¬ية و
  . مهنا الفالحFة Jىل اخلصوص

هاذ املرشوع ا0ي Vاء يف جامJة قروية فقرية، تقطهنا فÇة �برية من 
الش:باب العاطل، وا0ي س:تعود �لنفع Jىل امجلاJة وJىل الساكنة، مع العمل 

قة، وحلد ٔ�ن هناك Jدد �بري من طلبة الرتخFص ملشاريع اس�Yرية هبذه املنط
  .اUٓن مل يمت ٕاخرا�ا حلزي الوجود

ما هو مnٓل هاذ املرشوع الصناعي : 0ا، �سائلمك، الس:يد الوز�ر احملرتم
الهام؟ وما يه التدابري ·س:تع الية اليت س�2gذوهنا لٕالفراج عنه Jىل 

  املدى القريب Vدا نظرا ل�ش®ث العديد من املهنيني به؟
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

  ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس:يد رئBس الس:يد رئBس الس:يد رئBس الس:يد رئBس 
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار

  ::::الس:يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة والت ارة والتكZولوجFات احلديثةالس:يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة والت ارة والتكZولوجFات احلديثةالس:يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة والت ارة والتكZولوجFات احلديثةالس:يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة والت ارة والتكZولوجFات احلديثة
  .شكرا الس:يد املس�شار

كام تفضلمت حتدثتو، الس:يد املس�شار، . شكرا �لفريق Jىل هاذ السؤال
Zاصب الشغل، احZا Jىل اUٔمهية دÂل ·س�Yر واUٔمهية دÂل ٕاQداث م 
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بطبيعة احلال نت�دث اUٓن Jىل مZطقة صناعية، Jلام ٔ�ن هاذ اCال دÂل 
هو من اUٔمهية مباكن، ؤ�� س:بق يل قلت ٔ�ن هذا واQد  "العقار الصناعي"

الورش ا�يل �ادي �ش:تغلو Jليه، ٔ�وال Jىل مس:توى التوفري دÂلو وJىل 
  .مس:توى ٔ�مثنة اخلروج دÂلو، ٕاذن هذا

وع هذا، الس:يد املس�شار، انJ Mارفني بnٔن عندو \رخي، Uٔن هاذ املرش 
هاذ القضية دÂل املنطقة الصناعية دÂل Jني الشاكك Uٔن احلديث فهيا يعود 

، ملا اكن ال�م Jىل ٔ�نه ²كون واQد املنطقة صناعية 2000ٕاىل بداية 
ة لصناJة اجل¬، �عتبار ٔ�هنا خصها خترج وخصها ²كون فهيا مواصفات دولي

�ش ميكن لنا �س:تافدو من هاذ الصناJة هاذي، يف اجتاه ٔ�ننا نتواVدو يف 
  .واQد العدد دÂل اUٔسواق

هاذ امللف اUٔول تعرث، املهم Jىل لك Qال احZا يف الوزارة مت اقgناء هاذ 
هكgار اyذيناها حبوايل  50اUٔرض ا�يل تفضلت، الس:يد املس�شار، فعال 

  . وبقي امللف Jالقا مع ذì، 2003مليون دÂل اNرمه يف  5
) MEDZ(توقعت واQد االتفاقFة ما بني الوزارة ورشكة  2009يف 

�عتبارها الرشكة اCهزة، لكن ا0ي خرجت به هذه اNراسة هو ٔ�ن التلكفة 
درمه  750دÂل املرت مربع يف هاذ املنطقة الصناعية �ادي �كون حوايل 

ت Jليه املنطقة الصناعية اكن �لمرت مربع، واحلال ٔ�ن اUٔساس ا�يل انطلق
 200صناJة اجل¬، وهاذوك اكن االتفاق بZBا وبBهنم، كنتلكم �وزارة، ما بني 

، وبطبيعة احلال هاذيك ءدرمه، جفات الفكرة هاذي دÂل راس املا 250و
دÂل راس املا ٔ�� كنتعهد ٔ�ماممك، الس:يد املس�شار، وتن2اطب الرٔ�ي العام 

نعاودو حنر�وه Uٔنه مازال فFه ٕاشاكليات ا�يل  الوطين ٔ�ن هاذ امللف �ادي
هكgار يه الزالت يف مV وزارة  50ٕاذن عند� هاذ . مرتبطة �ملرشوع

  .الصناJة
هاذ القضية دÂل : ا0ي ٔ�قرتح Jليمك، الس:يد املس�شار، هو اكلتايل

كام قلت  - ، ومازال عند� ءصناJة اجل¬ ا�يل Jليه االتفاق اUٓن هو راس املا
وى ـــــــــالقضية خصنا �شوفوها Jىل مس:توى التلويث وJىل مسgهاذ  -
)la péréquation (ا�يل �ادي تدار مع العقار وذاك اليش .  

لكن �ل�س:بة لهاذ اليش ا�يل تفضلت، احZا س:نوÂ تنعلنو Jىل طلب 
�� خشصيا مس:تعد نعاود حنيي . العروض فð خيص هتيئة املناطق الصناعيةٔ

رشيطة ٔ�نه يتقدموا الناس املعنيني، رمبا امجلاJة �Nخول هاذ املوضوع، لكن 
يف هاذ الطلب دÂل ·س:تفادة هاذي دÂل طلب العروض وفق واQد 
العدد دÂل اUٔمور خصها ²كون، ٔ�وال دراسة السوق لتقFمي الطلب وحتديد 
اÕمثن �لمرت مربع، قضية اCهز، �ر�مج مفصل لٔ�شغال املرتق�ة والرت�يبة 

  .، يعين يف Qدودها العامة، مايش التفاصيل، واحZا نتلكفو مبا تبقىاملالية
  .شكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
 . شكرا الس:يد الوز�ر

  .تفضل الس:يد املس�شار يف ٕاطار الرد Jىل التعقFب

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحمد املفFدد املفFدد املفFدد املفFد
مل  البد ٔ�ن ٔ�شكرمك، الس:يد الوز�ر، Jىل هاذ اجلواب، يف احلقFقة ا0ي

�كن مقZعا مبا فFه الكفاية نظرا لكون اUٔس:باب احلقFقFة ا�يل دفعت بفريقZا 
لطرح هذا السؤال هو احليف ا0ي تعرضت × جامJة Jني الشاكك يف ٕاقلمي 

  . ءصفرو بتحويل و�ة هاذ احلي ٕاىل راس املا
يعين ٔ�ش:نو الفارق؟ مع العمل ٔ�ن الوزارة لها العقار واÕمثن دÂل العقار 

واك�ن مجموJة دÂل الفاJلني ·قgصاديني eرشاكة مع ·حتاد العام مZاسب 
ملقاوالت املغرب ا�يل طاحمني ٔ�هنم يتعاونوا �ش خيرجوا هاذ املرشوع حلزي 

  . الوجود
ومع العمل ٔ�ننا نتnٔسف من Vديد، الس:يد الوز�ر، لكون اخلطا�ت اليت 

ء ·هMم الالزم ²رددوهنا عكس ما نعBشه Jىل ٔ�رض الواقع نظرا لعدم ٕايال
ولو ب�س:بة قليX من البطا� اليت  -ال حما�- ملثل هذه املشاريع اليت س:تخفف 

حتاربوهنا يف خطا�²مك وشعارا²مك ·نت2ابية واليت لBس لها صX بnٔرض 
  .الواقع

  الس:يد الوز�ر،
�ريد مZمك فgح هذا امللف eرسJة وبع ا� و�لك مسؤولية �لوقوف Jىل ٔ

 50ادام ذوو احلقوق �مجلاJة املذ�ورة اليت فوتت �لوزارة حقFقة اUٔش:ياء، م
هكgار يف ملكFة امجلاJة مس:تعدة ٔ�هنا ختصصها  30هكgار، واUٓن اكينة 

�لصناJات الفالحFة ليك يمت Iشغيل ما يناهز اCموع دÂل التجزئة لكها 
8000 Xل اليد العامÂد.  

  الس:يد الوز�ر،
بعيد عن وسط مدينة فاس، ال ري ٔ�مل تن��ه الوزارة لهذا املرشوع �

ويوVد بقرب الطريق الس:يار الرابطة بني وVدة واNار البيضاء وهذه 
املواصفات يه اليت تؤهل هذه املنطقة الحgضان مDل هذه املشاريع 

  الكربى؟
  الس:يد الوز�ر،

�شعر مبدى �ري²مك يف احلقFقة Jىل هذا الوطن ومدى Vديتمك يف 
وكنا . 0ات مل ²كن الرؤية واحضة مبا فFه الكفايةالعمل، لكن يف هذا اCال �

-ن�gظر مZمك، الس:يد الوز�ر، جوا� )شفي الغليل، مفاده ٕانصاف �ة فاس
بوملان بصفة Jامة وٕاقلمي صفرو بصفة yاصة، حFث س:تعود مZفعة املرشوع 
Jىل اجلهة مكركز Vديد لٕالقالع ·قgصادي، اكNار البيضاء والر�ط ومجيع 

  .قgصادية املهمةاملناطق ·
  .شكرا

  :الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
 . شكرا

  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر
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        ::::الس:يد وز�ر الصناJة والت ارة والتكZولوجFات احلديثةالس:يد وز�ر الصناJة والت ارة والتكZولوجFات احلديثةالس:يد وز�ر الصناJة والت ارة والتكZولوجFات احلديثةالس:يد وز�ر الصناJة والت ارة والتكZولوجFات احلديثة
 الس:يد املس�شار، 

 ���ٓش ابغيتBين نقول ì؟ ٔ�� ²لكمت J ìىل التارخي، وكنت رصحي، ٔ
  2003يف ، وقلت ì احZا اقgنZBا اUٔرض 2000ت�gلكم J ìىل بداية 
، واملشلك هو مثن اخلروج، راه ما ²ميك�ش 2009وتدارت االتفاقFة يف 

درمه �لمرت، خترج هاذ املنطقة هاذي  750واQد اUٔرض �ادي خترج بــ 
  . ميش:يو لها صناJة اجل¬

ؤ�نت Jارف، الس:يد املس�شار، Uٔنه اUٔصل اكن هو صناJة اجل¬، 
�� ءهذا املرشوع ٕاىل راس املاالقرار اختذ سابقا، مل ٔ�ختذه ٔ�� بتحويل ٔ ،

قلت ì فð خيص راس املاء هاذ امللف �ادي حنر�وه �ش نعاودوانلقاو 
�و  �200ل�س:بة لهاذ الناس دÂل صناJة اجل¬ واQد اÕمثن مZاسب دÂل ٔ

  . درمه 250
�تعهد �ش ٔ ���� هاذي دÂل Jني الشاكك، ٔٔ ì قلت ìلكن مع ذ

مس:تعد�ن، ) Généraliste(ناعية Jامة حنل ٕاذا ابغات ²كون مZطقة ص 
لكن وفق رشوط، Uٔنه ما ²ميك�ش ì تد�ر مZطقة صناعية وتد�رها بواQد 
اÕمثن وما تيكو�ش سوق، واش ابغيتBين، الس:يد املس�شار، ن®Fع اUٔوهام 
�لناس، ٔ�� تنقول ì مس:تعد ما عندي حىت يش مشلك من الغد 

هيا واQد اÕمثن معقول، لكن ٔ�نت طرحوها، ٔ�� ندافع Jلهيا �ش ميكن �كون ف
Jارف بnٔن هاذ القضية مرتبطة ٔ�ساسا �Nراسة دÂل السوق وطلب 

  . السوق، ؤ�� مس:تعد �ساند فFه و�سامه فFه
لكن ما ²ميكن لياش، الس:يد املس�شار، جني لواQد املنطقة ونقول 

�و  �750لناس ٔ�نين �ادي ند�ر لمك مZطقة صناعية، وخنرج اÕمثن ٔ800 
ما تباعش، ويوليو هاذوك الناس تي�gظروا، وهذا هو ا�يل ميكن لنا درمه و 

�ش:تغلو Jليه، ٕاذا اكن عندمك ٔ�نمت هاذ القضية مدروسة Jىل مس:توى 
  .دراسات السوق، احZا مس:تعد�ن �سامه فهيا وخنرجو هاذ املرشوع

لكن ال ميكن ٔ�ن تطلب مZا اUٓن ٔ�ن ن�سج Jىل مZوال رمبا ما اكن تيدار 
املناطق الصناعية، ما تنقولش، بعض املناطق الصناعية يف  سابقا يف بعض

املغرب اكن عند� فهيا مشلك، ما اس:تطعناش �سوقوها، هذا هو ا�يل 
مطلوب، ؤ�� مس:تعد يعين بدون هاذ القضية دÂل الشعارات، Uٔن رصاQة 
�� هاذ احلاكية اس:تغربت ٔ�هنا جتي مZك، الس:يد املس�شار، Uٔنه ما ٔ

  .عندهاش معىن �بري
  .شكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . �شكر الس:يد الوز�ر Jىل مشاركته معنا يف هذه اجللسة

واUٓن ن�gقل ٕاىل السؤال اUٓين املوVه ٕاىل الس:يد وز�ر الصناJة 
. التقليدية، حول ندرة املواد اUٔولية املعمتدة يف قطاع الصناJة التقليدية

  .لفريق ·س:تقاليلاللكمة QUٔد السادة املس�شار�ن من ا

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحمد زازد زازد زازد زاز
  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل س:يد املرسلني

  الس:يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
�لرمغ من ٔ�مهية قطاع الصناJة التقليدية ومسامهته يف التمنية 

يواVه Jدة  - اUٔسف مع-·قgصادية و·جMعية، فٕان هذا القطاع الزال 
مشالك وٕا�راهات حتد من ²منيته وتعرقل مسار اخنراطه يف دينامFة التمنية 
الشامX واملساì ·قgصادية احلديثة، سواء فð خيص السوق الوطنية ٔ�و 
�نه Jاىن لس:نوات من �4ٓر تغيBب النظرة ·جMعية عوض ٔ ìولية، ذNا

ات إالنتاجFة وال�سويقFة وJدم الرتكزي املقاربة ·قgصادية، و·هMم �لقZو 
Jىل بعض املؤهالت التنافس:ية لبعض احلرف، زÂدة Jىل حمدودية اÕمتوقع 

  . Jىل مس:توى السوقني اNاyيل واخلار^
هذا، فضال عن ·فgقار ٕاىل معطيات Jلمية دقFقة حول املؤرشات 

واد اUٔولية ·قgصادية �لقطاع ودوره احلقFقي، �ٕالضافة ٕاىل قX وندرة امل
  .اليت تعترب ٔ�ساس:ية Nمع إالنتاج و·قgصاد الوطين

ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة يف : 0ا، �سائلمك، الس:يد الوز�ر احملرتم
البحث لتوفري املواد اUٔولية لقطاع الصناJة التقليدية لتدارك اخلصاص 

  احلاصل يف هذه املواد؟
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .د الوز�ر لٕالVابة عن السؤالاللكمة �لس:ي. شكرا

        ::::الس:يد عبد الصمد قFوح، وز�ر الصناJة التقليديةالس:يد عبد الصمد قFوح، وز�ر الصناJة التقليديةالس:يد عبد الصمد قFوح، وز�ر الصناJة التقليديةالس:يد عبد الصمد قFوح، وز�ر الصناJة التقليدية
  .شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يدة الوز�رة، 
  السادة الوزراء،

�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر الفريق ·س:تقاليل �لوQدة والتعادلية Jىل ٔ
  .وضعه هذا السؤال، وJىل اس:متراره �الهMم بقطاع الصناJة التقليدية

يف احلقFقة، املسnٔ� ا�يل كتعلق �لزتويد دÂل املواد اUٔولية كتعترب من 
اUٔولوÂت دÂل وزارة الصناJة التقليدية، وكتجي من طبيعة احلال يف 
التوVه احلكويم وكذì يف التوVه ا�يل Jربت Jليه ٔ�� خشصيا داyل 

جنة ا�ل ان، سواء داyل جملس النواب ٔ�و داyل جملس املس�شار�ن، يف ا�ل 
ا�يل كهتمت هبذا القطاع، وا�يل ما كهتمش �ري وزارة الصناJة التقليدية ولكن 
يف ٕاطار التضامن احلكويم هناك Jالقة مع وزارة الفالQة والصيد البحري 
مDال فð خيص التجميع دÂل الصوف ا�يل �ي�س:تعمل �كDافة فð خيص 

لسامFة �لمياه ال�س:يج التقليدي وكذì الزرايب، فð خيص املندوبية ا
 ðخيص وزارة الطاقة واملعادن ف ðوالغا�ت يف الزتويد مبادة اخلشب، ف
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خيص الزتويد مبادة الفضة والن�اس، وكذì مع وزارة املالية واملد�رية العامة 
�لجامرك فð خيص املكوس اليت تتعلق �ل�س:بة املئوية اليت تؤدى Jىل 

  . من املواد املسابك، سواء �ل�س:بة �لفضة ٔ�و �ريه
ا�يل ابغيت �شري ×، الس:يد املس�شار احملرتم، هو ال ميكن ٔ�ن نصل 
ٕاىل ن�F ة ملموسة ٕاال ٕاذا ما ا½هتجنا س:ياسة دÂل التجميع دÂل الصناع، 
يعين يف ٕاطار التعاونيات �ش �كون واQد اëاطب لهاذ االتفاقFات ا�يل 

من هاذ الوزارات، ما اUٓن ك�شملنا، ا�يل اUٓن وقعناها مع واQد العدد 
ميك�ش نتعاملو مع واQد الصانع، Jلام بnٔن هاذ اليش لكيش �مييش �لصناع 
الفرادى، ا�يل �ميثلوا تقريبا الثلثني يف هاذ القطاع دÂل الصناJة التقليدية، 

  . وا�يل هو نظام �ري ¿يلك و�ري مZظم
طار ٕاذن الزم ٔ�وال املرXQ اUٔوىل هو التجميع دÂل هاذ الناس يف إ 

تعاونيات حىت �كون خماطب م�ارش، Uٔنه اك�ن جتربة ا�يل در� يف لكممي 
ٓ ويف  �سا والعيون، ا�يل ابغيناها �ش ²كون منوذجFة، ٔ�وال جيمتعوا هاذ 

 Le fonds de(الناس، هاذ الصناع، و�كونوا تعاونية و�كونوا واQد 
roulement (حكومî د راس املال ا�يل به �ادي )رشوا، وحننQي وا�ة ٔ

و�وزارة �ادي نعملو الضام�ت دÂلنا Nى القطاJات ا�يل �هيمها اUٔمر �ش 
yÂذوا هاذيك املادة اUٔولية و�كون التوزيع دÂلها، Uٔنه هذا املال العام 
وهاذي مواد نفBسة ما ميك�ش نلعبو هبا، وما ميك�ش يف نفس الوقت 

انع ولكن توا�به، نتحملو مسؤوليهتا، Uٔنه ال ميكن �لوزارة ٔ�ن حتل حمل الص
Iسانده، تؤازره برتسانة قانونية وبواQد العدد دÂل إالجراءات �لوصول ٕاىل 

  . هاذ الهدف
ٕاذن بBت القصيد هو جتميع هؤالء الناس، هؤالء الصناع التقليديني، 
حFث من طبيعة احلال لك واQد حسب احلرفة دÂلو ولك واQد حسب 

يش، بطبيعة احلال عند� واQد القطاع ا�يل كBش:تغل فFه، ابدينا هباذ ال
  .العدد دÂل إالجراءات، �ادي نقولها يف التعقFب

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
اللكمة QUٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس:يد الوز�ر

  .التعقFب

        ::::املس�شار الس:يد �املس�شار الس:يد �املس�شار الس:يد �املس�شار الس:يد �̂̂̂^    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  س�شار�ن احملرتمني،اUٔخوات وإالخوة امل 
�شكر الس:يد الوز�ر Jىل اجلواب دÂلو، بطبيعة احلال مشكور Uٔنه ٔ
قال من مضن ٔ�ولوÂت الوزارة يه املواد اUٔولية، وكذì ا�يل ٔ�كد Jليه يه 
املوا�بة دÂل الصناع التقليديني، ف�gشكروه جزيل الشكر، Uٔنه ا�يل ابغيت 

ملواد اUٔولية Iس®ب يف انقراض نقول �لس:يد الوز�ر هو ٔ�نه الندرة دÂل ا

القطاع، ف�التايل اك�ن، مايش ما اكي�ش، اك�ن مواد ٔ�ولية ولكن ما اكيناش 
  . اجلودة العالية دÂل املواد اUٔولية

مشكور�ن، الس:يد الوز�ر، Uٔنه قلمت بnٔنه مجيع الوزارات ٔ�و بعض 
ل الن�اس الوزارات تتداyل يف املواد اUٔولية، الطاقة واملعادن بطبيعة احلا

  . والفضة
الفضة نبغي نقول ì، الس:يد الوز�ر، بnٔنه ²زادت القمية دÂلها بــ 

بوملان ا�يل مت إال�الق -ا�يل عند� يف اجلهة دÂل فاس %95، و500%
  . دÂل احملالت دÂهلم

كذì فð خيص اخلزف، فð خيص اجل¬ والصوف، اجل¬ اUٓن اجلودة 
 املغرب، ولكن تBمت التصد�ر دÂلها، مما امحلد R جودة Jالية عند� يف

تيجعل ٔ�نه الصناع التقليديني ما عندمهش اكتفاء ذايت، و�لتايل yاص 
املوا�بة دÂل الصناع التقليديني ٔ�هنم �كون عندمه اكتفاء ذايت ٔ�وال، Jاد 
�ش �شوفو مع وزارة الت ارة اخلارجFة �ش متنع اشوية دÂل التصد�ر 

�وال Jادو�كون اكتفاء ذايت ٔ ..  
كذì فð خيص الطني، املشلك دÂل الطني اUٓن عند� واQد املعدن 
ا�يل هو ممتاز جبودة Jالية وا�يل هو \بع لوزارة اUٔوقاف، yاصنا حنلو هاذ 
امللف هذا، Uٔنه يعين اجلودة دÂل الطني كتnٔ±ر Jىل الصناJة دÂلنا وyاصة 

 عند� يعين Jىل الصعيد الوطين الزليج التقليدي امحلد R. الزليج التقليدي
هو ا�يل اك�ن يف البالد ولكن دا� حناولو ٕان شاء هللا �ش ²كون املوا�بة 

  .دÂلمك، الس:يد الوز�ر، وهذا ٔ�ملنا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر الصناJة التقليديةالس:يد وز�ر الصناJة التقليديةالس:يد وز�ر الصناJة التقليديةالس:يد وز�ر الصناJة التقليدية
 ٓUفقني، اgا، الس:يد املس�شار احملرتم، مZخيص ٕاجناح اح ðن كام قلت ف

  . هاذ العملية
اUٓن معلنا واQد العدد دÂل املعايري، واQد العدد دÂل الرشوط ا�يل 
اUٓن خصنا �ري نطبقوها، Uٔنه هاذ اليش �ادي ²كون واQد العملية جتري®Fة، 

  ). Test(واQد العملية 
Âديد وقعنا بعد مفاوضات دV ل الفضة، ا�يلÂد �ٔnىل املسJ ل تذا�رت

شهور مع املندوبية السامFة دÂل املياه والغا�ت، كام شاهدمت Jىل غرار 
املعرض دÂل اخلشب الوطين اUٔول يف مكZاس، وقعنا اتفاقFة دÂل الزتويد 
و�يفFة الزتويد �لصناع التقليديني ملادة اخلشب و�خلصوص اUٔنواع دÂل 

Âل الصفصاف، اخلشب ا�يل يه نفBسة اكلعرعر، اكUٔرز، �واQد العدد د
واQد العدد دÂل اUٔصناف، ولكن بطبيعة احلال يف ٕاطار واQد التوازن 

  . ا�يل �يضمن احملافظة Jىل الغابة
وقعنا اتفاقFة مع وزارة الفالQة ا�يل كتنص Jىل جتميع الصوف ٔ�وال يف 

وال �ي�سامو دÂل الفالQة و�يتداروا يف واQد ) C.M.V(املراكز دÂل 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

15 

 )2012د)سمرب  25( 1434صفر  10

)L'emballage(هاذوك  ، يف)Les boîtes ( لÂد)Une tonne (
و�يتعطاو �لجمعية املغربية دÂل صانعي الزرايب، در�ها بني امجلعية دÂل 
مZتجي اUٔغنام وكذì امجلعية دÂل مZتجي الزرايب، ٔ�وال �ش توصل يف 
واQد اجلودة Jالية، و4نيا �ش توصل بواQد اÕمثن و�ش توصل لهذاك 

Âل العامل القروياملس:تعمل و�خلصوص د.   
�ري Jىل هاذ الغرار ابغيت �ش نذ�ر بnٔنه السوق اUٔمر�كFة وإالجنلزيية 

دÂل التصد�ر لهاذ جوج اUٔسواق �لزربية  %200اشهر جسلنا  6يف هاذ 
، ولك هاذ )Le tapis berbère(الق�لية ٔ�و الزربية الرب�رية كام Iسمى 

نتقاء دÂل الصوفا الزرايب ا�يل امشات خضعت لهاذ الرشوط دÂل ·
دÂلها، �ش يف اUٔخر خترج واQد املنتوج ا�يل ) Le traitement(ودÂل 

  .هو مزÂن
فð خيص املسnٔ� دÂل الفضة كام قلت، حنن يف اتصال مع القطاJات 
ا�يل �هيمها اUٔمر، سواء وزارة الطاقة وكذì وزارة املالية وٕادارة امجلارك، 

يعين مع من �ادي نتعاملو �كون هو  )L’interlocuteur(ولكن yاص 
، راه ال ميكن ٔ�نه �ادي يتحط هاذ اليش )La coopérative(هاذيك 

  .ولك صانع جيي يتقىض
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر، �شكر الس:يد الوز�ر Jىل مسامهته القمية معنا يف 

  . هاته اجللسة
وز�ر الثقافة حول ٕاشاكلية واUٓن ن�gقل ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الس:يد 

اللكمة QUٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ·شرتايك لتقدمي . متويل الثقافة
  .السؤال

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحمد الهبطيد الهبطيد الهبطيد الهبطي
  .شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يدة والسادة الوزراء،
  الس:يدات والسادة املس�شارات واملس�شار�ن،

  الس:يد الوز�ر، 
 ٔ�ن الثقافة لBست ²رفا ولBست شÇBا زائدا، س�gفقون معي ٕاذا اعترب� 

الثقافة اليوم ٔ�صبحت QاVة مل�ة، ويه اUٓن يف صلب التحوالت والبناء 
  . والتطور والتمنية

احZا حمتاVني �لثقافة وملضاعفة جمهود� يف هذا القطاع، ٔ�وال ليك ½رحب 
رهان احلداثة ليك �س:توعب املرشوع احلدايث اNميقراطي، وليك نت اوز 

اش املغلوط ا0ي يقول بnٔن احلداثة رجس من معل الش:يطان ٔ�و ٔ�ن النق
مZت ات احلداثة مل تقد� ٕاال ٕاىل Vاهلية Vديدة، ٕاىل �ري ذì من هذا 

  . ال�م
كذì حمتاجون �لثقافة ٕالرساء نظام �لقمي، )ساJد اCمتع واملواطنني Jىل 

Âة من املعضالت الكربى، و�ادي نعطي جوج دJىل مجموJ ل التغلب
  .اUٔمXD، ا�يل Vا الس:يد رئBس احلكومة وطرح فهيا و�ة نظرو

املعضX اUٔوىل يه املعضX دÂل الفساد والرشوة، هذه املعضX قلنا × 
من هذا املنرب ٔ�½مك لن ²رحبوا هذه املعركة وQدمك، بل جيب ٔ�ن ينخرط فهيا 

Xن �كون معبئا، حىت هذه امحل� اUٓن ا�يل اCمتع، وليك ينخرط اCمتع جيب ٔ
، ال نعتقد Jىل ٔ�هنا س:تعطي نتاجئ ملموسة "Âمكإ الرشوة و "اكينة اUٓن دÂل 

وحقFقFة ٕاذا ما اكن�شاي مس:نودة بتعبئة حقFقFة وهاذ اليش �يجي من 
رحبوا املعركة ضد الفساد Uٔنه اكن عندمه الشعراء وكتاب  نالثقافة، ا�0

  .قمي Vديدة يف بالدمه ومرسحFني ا�0ن سفهوا وخسروا من الفساد ؤ�رسوا
مليار  11واملعضX الثانية يه دÂل حرب الطرقات ا�يل ك�س:تزنف 

هاذ املعضV Xا الس:يد رئBس . دÂل اNرمه، الس:يد وز�ر النقل يصحح يل
احلكومة وقال ٔ�� ما فامهش �يفاش �ادي حنل هاذ إالشاكل، Jىل اعتبار 

تغيري القانون �ري� مدونة ٔ�ن ال�س:بة الك�رية دÂل احلوادث س®هبا ال®رش، و 
  . مبدونة، ما اعطاش ن�F ة

ٕاذن حنن اUٓن بصدد مدونة دÂل السلوك، يه ٔ�نه جيب تغيري سلوك 
. املغاربة، و�لتايل ·س�Yر يف الثقافة هو اس�Yر من ٔ�Vل املس:تق�ل

  ما يه رؤيتمك فð يتعلق �متويل الثقافة ببالد�؟: ì0، �سائلمك
  .شكرا

Bالس:يد رئBالس:يد رئBالس:يد رئBس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس:يد رئ::::  
 .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس:يد الس:يد الس:يد الس:يد محممحممحممحمد اUٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةد اUٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةد اUٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةد اUٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  .شكرا الس:يد الرئBس
  السادة املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
بداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الفريق ·شرتايك Jىل تفض> بطرح هذا السؤال 

  . حول متويل الثقافة يف بالد�
وزارة الثقافة ال ²رىق ٕاىل تطلعات ومن البدهيÛي القول ٔ�ن مزيانية 

وإالشاكلية دÂل متويل . الفعاليات الثقافFة يف بالد� وال طموQات اCمتع
الثقافة يه ٕاشاكلية ما تتخصش فقط املغرب، ففي كثري من اNول وزارة 

من  %0,6ٕاىل  %0,2الثقافة Iشكو من ضعف املزيانية اليت ترتاوح ما بني 
  . %0,3 املغرب املزيانية دÂلنا ترتاوح ما بني املزيانية إالجاملية، يف

ٕاال ٔ�ن إالشاكلية يف بالد� يه ٔ�كرث قوة، Uٔن يف بالد� اNو� Jرب 
وزارة الثقافة هو املمول اUٔساس ٕان مل �كن الوحFد �لفعل الثقايف والفين، 
عكس ما هو معمول به يف كثري من اNول، حFث ٔ�ن امجلاJات احمللية 

ات تفوق �كDري مزيانية وزارة الثقافة بل القطاع اخلصويص Iسامه مبزياني
كذì )سامه بقوة، مDال يف فر�سا ٕاىل Vانب مزيانية وزارة الثقافة هناك 
مزيانية دÂل امجلاJات الرتابية ا�يل تتفوق املزيانية دÂل وزارة الثقافة، هناك 
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ملزيانية دÂل املسامهة دÂل القطاJات احلكومFة اUٔخرى ا�يل ٕاجامال تتفوق ا
  . وزارة الثقافة بدون التطرق ٕاىل املسامهة دÂل القطاع اخلصويص الفر�يس

  :ٕاذن إالشاكلية يف بالد� ²متحور حول ثالث نقط ٔ�ساس:ية
اUٔوىل هو ٔ�وال تدبري معقلن لٕالماكنيات احملدودة لوزارة الثقافة Jرب 

وÂت خمطط مدقق ؤ�ولوÂت، وهذا ما �ش:تغل Jليه، اليوم عند� ٔ�ول
وعند� خمطط وعند� �رجمة مدققة ا�يل كتجعل بnٔن لك درمه دÂل املزيانية 

  . دÂل وزارة الثقافة ²مييش �لفعل الثقايف والفين
يف نفس النقطة اUٔوىل هناك رضورة الرفع من مزيانية وزارة الثقافة 
وهذا �لضبط ما وصلنا ٕاليه يف ٕاطار هذه احلكومة، حFث هناك الزتام 

كومة لرفع مزيانية وزارة الثقافة ٕاىل مليار درمه، اليوم يه ترتاوح دÂل احل
  .2014مليون درمه مع بداية  600تقريبا حول 

احملور الثاين ا�يل ت�ش:تغلو Jليه هو جعل امجلاJات احمللية تتصبح مسامه 
فعيل ٕاىل Vانب وزارة الثقافة، وهذا ما نطمح ٕاليه يف ٕاطار اجلهوية املوسعة 

�و املتقدمةٔ.  
املسامهة دÂل القطاع اخلصويص يف متويل ودمع : واحملور الثالث

الصناJات الثقافFة وإالبداعية، ولنا القZاJة حFث ٔ�ن هناك قZاJة جامعية 
بnٔمهية الثقافة، لنا قZاJة بnٔن �ادي ½متكZو من رفع ٕاماكنية وزارة الثقافة �ش 

لقمي وyلق تلعب اNور دÂلها اUٔسايس داyل اCمتع من ٔ�Vل ²رس:يخ ا
  .الرثوات

  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
اللكمة QUٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس:يد الوز�ر

  .التعقFب

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحمد الهبطيد الهبطيد الهبطيد الهبطي
�� . شكرا الس:يد الوز�ر Jىل مجمل التوضي�ات اليت تضمهنا جوا�مكٔ

Zا مايش �ري يف املعارضة هدفZٔنه احnثري ان��اهمك ب�ا هو ٔ�ن نقلل بودي ٔ�ن ٔ
من شnٔن ما تقوم به احلكومة، ولكن ٕاىل Vانب هذا احZا كذì مس:تعدون 

  .ٕالعطاء مجموJة من ·قرتاQات
نبداو �مجلاJات احمللية ا�يل ²لكمت Jلهيا، وا�يل تnٔخر� يف هاذ اليش، 
امجلاJات احمللية املطلوب ٔ�نه �كون عندها دور فعال وخصنا منش:يو يف اجتاه 

�� كنتذ�ر واQد اNعوة اكن اطلقها املرحوم . حملية �لثقافةٕارساء س:ياسات ٔ
من مزيانية امجلاJة Nمع املرسح، وكنقولو من  %1احلسن الثاين بتخصيص 

هاذ املنرب ملاذا ال ½رافق امجلاJات احمللية و�سن قانون يلزم امجلاJات 
  بتخصيص �س:بة معينة �لثقافة؟

 ٓUىل اجلهوية، اJ ن ما جيري يف اجلهات، املزيانية املقرتح الثاين، ²لكمتو
اëصصة Nمع امجلعيات توزع مبنطق الوزيعة، ما فهياش واQد املقاربة 

  .حلاجFات الثقافة واUٔولوÂت

املقرتح الثالث، هذاك الرمس دÂل الفضاء السمعي البرصي وا�يل 
�ياyذو الرشكة دÂل إالذاJة والتلفزيون خصو �كون عندمك نصBب فFه، Uٔنه 

العدد دÂل اUٔعامل ا�يل �يدمعها التلفزيون رديئة، نقدر نقول ì بnٔن  واQد
التلفزيون امىش �لرداءة والس:ð يف اCال دÂل املرسح واملرسحFني 

  .كBش:تكFو من هاذ اليش
املسnٔ� الرابعة، املبادرة الوطنية �لتمنية ال®رشية هو واQد الورش 

كن املؤرش دÂل الثقافة مفgوح، �ميس واQد العدد دÂل اCاالت، ول
  .%5ما �يت اوزش  والش:باب والرÂضة ضعيف، ٔ�� إالقلمي ا�يل كنمتي ×

·قرتاح اyUٔري، وهو فð يتعلق �لقطاع اخلاص واملؤسسات العمومFة، 
املنعشني العقاريني، جيب كذì ٕالزا¿م ب®Zاء الفضاءات الثقافFة مكسامهة 

  . مهنم
  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. كراش

        ::::الس:يد وز�ر الثقافةالس:يد وز�ر الثقافةالس:يد وز�ر الثقافةالس:يد وز�ر الثقافة
ت�شكرمك الس:يد النائب وJربمك الفريق ·شرتايك Jىل ·قرتاح دÂلمك 

  . دÂل التفاJل مع احلكومة جلعل الشnٔن الثقايف �رىق ٕاىل طموQات اCمتع
بطبيعة احلال ·لتقائية دÂل الس:ياسات، حكومFة اكنت ٔ�و �ري 

اليوم  هnٔن الثقايف هو ٔ�مر ٔ�سايس، اUٔمر ا�يل تنعانيو مZحكومFة، يف الش
هو ال�ش�ت دÂل املتدyلني وال�ش�ت دÂل إالماكنيات ا�يل ما ت�سمحش 
�ش ²كون هناك س:ياسة هادفة قوية، ا�يل ت�سامه يف مجع لك الطاقات 

  .من ٔ�Vل هاذ اCال الثقايف والفين
  ويف ٕاطار إالسرتاتيجية ا�يل ت�ش:تغلو Jلهيا

  
ا�يل عندها الشق دÂل اÕمتويل ودÂل ٔ�ساليب " املغرب الثقايف"اليوم  

Vديدة �لمتويل وجعل ·لتقائية دÂل لك املتدyلني يف الشnٔن الثقايف، 
ت�ش:تغلو Jليه، والزتمZا ٔ�مام ا�لجنة املوقرة املتخصصة دÂلمك يف جملس 

 ٔUو جملس النواب �ش �كونوا احملاور�ن و�كونوا ا�فاكر ا�يل املس�شار�ن ٔ
  .تقدموا هبا �ش جنعلوها جزء من هاذ الوثيقة

بطبيعة احلال احZا يف QاVة ٕاىل لك اUٔفاكر البناءة، Uٔن اCال الثقايف 
هو مايش جمال هيم حكومة دون اUٔخرى، هذا جمال ا�يل ²هيم اCمتع îلك، 

 متكZا ولك ما متكZا �ش ½رفعو من املس:توى الثقايف دÂل اCمتع دÂلنا، لكام
�ش �كون عند� جممتع ²كون عندو القدرة �ش يتعبnٔ من ٔ�Vل لك الربامج 

  . التمنوية
واحZا مZف�gني Jىل لك ·قرتاQات ا�يل تقدمgو هبا، ويف القريب 
العاVل ميل �ادي �كونوا هاذ ا�لقاءات القطاعية واجلهوية من ٔ�Vل هاذ 

ش �ش:تغلو مجيع و�yذو الوثيقة دÂل املغرب الثقايف، س:يكون لنا فرصة �
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  .بعني ·عتبار هاذ اUٔفاكر ا�يل جFتو هبا
  .شكرا لمك

  ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر، �شكرمك Jىل مسامهتمك معنا القمية يف هاته 

  .اجللسة
واUٓن ن�gقل ٕاىل السؤال املوايل واyUٔري يف هاته اجللسة، موVه ٕاىل 

ة والتمنية ·جMعية، موضوJه ان�شار الس:يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واUٔرس 
اللكمة QUٔد السادة املس�شار�ن من . الفقر واش:تداد الفوارق ·جMعية

  .مجموJة ·حتاد الوطين �لشغل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحمد رماشد رماشد رماشد رماش
  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئBس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  س�شار�ن،ٕاخواين امل 

�خوايت املس�شارات،ٔ  
الس:يدة الوز�رة احملرتمة، يعترب سؤالنا حول الفقر هام من اهلموم الك�رية 

ونعتقد . والعريضة اليت )ش:تغل Jلهيا اCمتع �رمgه، �لك مكو�ته و�لك هيالكه
بnٔن الفقر هو مسnٔ� ب�Fوية، تتداyل فهيا مجموJة من العنارص واCاالت 

لرتبوية والثقافFة Jىل املس:توى السلويك، Uٔننا كام يقول ·قgصادية وكذì ا
�Qد املفكر�ن ٔ�ن الثقافة يه نظرية يف السلوك ٔ�كرث مما يه نظرية يف املعرفةٔ .

  .وì0، فالفقر س:يظل يتواVد مع تواVد إال�سان
ال ½ريد من yالل طرح السؤال ٔ�ن يتحول امجليع، وهذا م�تغا�، ٕاىل 

يف نقلص من هامش الفقر والهشاشة؟ و�يف ٔ�غنياء، ولكن الهدف هو � 
  �سامه Jىل ٔ�ساس خفض الهوة بني الطبقات؟

وì0، فالرب�مج ا0ي Iش:تغل Jليه احلكومة من yالل ت��عنا، سواء 
الربامج إالسرتاتيجية ٔ�و العادية، من yالل م�ادرات îصندوق الMسك 

حمفظة، ٕاىل  ·جMعي والتاكفل العائيل وصندوق املقاصة وتBسري ومليون
  .�ري ذì من الربامج ·جMعية، يه تصب يف هاته اخلانة

وì0، الس:يدة الوز�رة احملرتمة، نعتقد يف ٕاطار حماربة الفساد ويف 
ٕاطار حماربة الريع ·قgصادي وإالداري واملايل، لك ذì مدyل وبوابة 

  .ملعاجلة هذه إالخgالالت
ا ·جتاه �لتقليص من هاته ما هو �ر�جممك وخمططمك يف هذ: فسؤالنا

الفوارق ·جMعية اليت يه مشلكة ومعضX اجMعية �مgياز، كام ٔ�رشت، 
  تتداyل فهيا مجموJة من اجلوانب ·قgصادية و�لطبع الثقافFة و�ريها؟ 

  .شكرا الس:يد الوز�رة

  ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
 .اللكمة لمك الس:يدة الوز�رة. شكرا الس:يد املس�شار

 e الس:يدة e الس:يدة e الس:يدة e عيةعيةعيةعيةالس:يدةMMMMرسرسرسرسة والتمنية ·جة والتمنية ·جة والتمنية ·جة والتمنية ·جUٔة وا�        ::::س:مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واUٔس:مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واUٔس:مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واUٔس:مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ
  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل س:يد املرسلني

  الس:يد الرئBس،
  الس:يدات والسادة املس�شار�ن،

�وال ٔ�شكرمك Jىل هذا السؤال ذي اUٔمهية البالغة �ل�س:بة Cمتعنا، Jىل ٔ
وكام ٔ�شار الس:يد املس�شار ٔ�ن . من الفقر ٔ�ساس ٔ�ن هناك فÇات تعاين

اUٔمر يتعلق مب االت مgعددة ومgقاطعة، مهنا ما هو اجMعي ومهنا ما هو 
  .اقgصادي و�ريها مما يتقاطع يف هذا الباب

ف�ì، احلكومة �لك قطاJاهتا تقارب هذا املوضوع من مZطق ٔ�ن هذا 
وJة من التدابري، الشnٔن شnٔ� حكومFا ولBس فقط شnٔ� قطاعيا، فاختذت مجم

�ذ�ر مهنا ما يتعلق �لصناديق املس:ت�دثة وخض ٔ�موال يف هاته الصناديق ٔ
مليون  160مليار يف صندوق املقاصة و 40ملوا�ة هاته اUٓفة، مهنا خض 

يف صندوق التاكفل العائيل، وكذì حتفزي نظام املساJدة الطبية 
)RAMED (ةJاء مجموJانب توس:يع وV من الربامج اليت  مببالغ ¿مة، ٕاىل

 ìذ�ر كذ�اكنت قد ٔ�طقلت من ق�ل كرب�مج تBسري، و�ريها كثري، ٔ
املزيانية اëصصة �لتمنية القروية واملناطق اجلبلية ا�يل تضافت لها هاذ الس:نة 

  . مليار ونصف
�ن املغرب يتقدم من س:نة ٕاىل ٔ�خرى يف جمال ٔ ìولكن نبغي نقول كذ

فð  3,6ٕاىل  6,7انتقلنا من  2002و 2001تقليص �سب الفقر، مفا بني 
فð يتعلق �لفقر  %8,8ٕاىل  15,3خيص الفقر املطلق، وانتقلنا من 

  . �ل�س:بة �لهشاشة %15,9ٕاىل  22,8ال�س:يب، وكذì من 
لكن �ملوازاة مع هذه الس:ياسة العمومFة احلكومFة اليت تتضامن فهيا لك 

·س:تع ايل، واليت ²روم  القطاJات، هناك مجموJة من التدابري ذات الطابع
  : تقدمي اخلدمة املبارشة �لمواطن واملواطنة املغريب، مهنا

دمع ا�Uٔشطة املدرة �¬yل والرتكزي Jىل ال�ساء ا�لوايت يعانني من  -
الفقر وكذì من اUٔمFة وا�لوايت يعانني من وضعية الهشاشة ٔ�كرث من 

  �ريمه؛ 

قل وموا�بهتا وتعز�ز 4نيا، ٕاQداث وQدات إالسعاف ·جMعي املتن -
دÂل هاذ الوQدات املتنقX، اUٓن ك�س:تعدو  y2دماهتا، حلد اUٓن يّ> عند� 

الس:ت�داث وQدتني لهذه الس:نة، وسوف نربمج مدن ٔ�خرى من �ري مدينة 
اNار البيضاء ووVدة ؤ�اكد�ر، ا�يل اليوم احZا كنهتيؤو �ش حنس:نو 

  . دين�ني اUٔخرينياخلدمات يف اNار البيضاء، و�س:ت�دثو يف امل

  ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
 .اللكمة لمك، الس:يد املس�شار، يف ٕاطار التعقFب. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يدة والسادة الوزراء،
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  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�وال �شكر الس:يدة الوز�ر Jىل التوضي�ات اليت تقدمت هبأ ìوكذ ،

نبلغها بnٔن السؤال نظرا Uٔننا نعرف بnٔن × Jالقة مع قطاJات مgعددة، فZحن 
  . طرحZاه Jىل الس:يد رئBس احلكومة وا0ي ٔ�Qا× Jليمك

وٕان كنا نعتقد بnٔن ما بذÕمتوه من جمهود يف هذه احلكومة هو يشء 
وال  2012يذ�ر، وما Vاءت به احلكومة كذì يف مرشوع املزيانية ال دÂل 

كنعتربو بnٔن فFه قضاÂ ٕاجيابية حملاربة الفقر ٔ�و �لتقليص مZه، ولكن  2013
  . كنقولو بnٔنه مازال ٔ�مامZا مزيد من الت�س:يق ما بني مجموJة دÂل القطاJات

احZا كنعرفو، الس:يدة الوز�رة، فقط وزار²مك يه فهيا قطاJات، ميل 
ضامن، فZحن كنتلكمو Jىل املرٔ�ة وكنتلكمو Jىل اUٔرسة وكنتلكمو Jىل الت

�مام قطاJات مgعددة، ولكن ما ميكن ليناش حناربو الفقر هباذ الوزارة ٕاال ٕاذا ٔ
دyلنا كذì وزارة ال�شغيل، Uٔن عندها Jالقة �مليدان دÂل ال�شغيل 
�وال، Uٔن امليدان دÂل ال�شغيل هو ٔ�سايس يف حماربة الفقر، البد ما ٔ

ديث عن القضية دÂل نتلكمو Jىل وزارة الوظيفة العمومFة من ٔ�Vل احل
  . اUٔجور والتفاوت الك�ري يف اUٔجور

وٕان كنا نعمل، الس:يدة الوز�رة، ٔ�ن مق�لني Jىل مجموJة من إالجراءات 
  :ومجموJة من اخلطوات، ولكن كنقولو هنا البد من اyUٔذ بعني ·عتبار

�وال، ٔ�ن نوقف الهشاشة ونوقف الفقر، مبعىن ٔ�ن نوقف الزنيف، وهذا ٔ
واQد اCموJة دÂل إالجراءات وا�يل ½متناو نلقاو Jلهيا  �يتطلب مZا
  ٕاحصاءات؛

القضية الثانية، البد من مراق�ة املسار اUٓن دÂل التمنية ال®رشية، والبد 
من تقومي حقFقي يف لك مرXQ من املراQل تطبيق هاذ املرشوع دÂل 

  التمنية ال®رشية؛
حيصل ٔ�حFا� �لطبقات والقضية الثالثة، ٔ�ن نوقف كذì التقهقر ا�يل 

  .الوسطى ٕاىل الطبقات الهشة والطبقات الفقرية
وبذì، الس:يدة الوز�رة، �س:تطيع ٔ�ن نت اوز خمتلف هذه إالشاكالت، 
 وال نقول بnٔننا س:نوقف الفقر يف بالد�، ولكن ٕاذا ما ا½هتت واليتمك ووVد� 

قد قدممت ٔ�نه هناك تقدم �بري يف حماربة الهشاشة وحماربة الفقر، فس:تكونون 
  .خطوات ٕاجيابية لهذا اCمتع

  .وشكرا
        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة

  .اللكمة �لس:يدة الوز�رة. شكرا

        ::::الس:يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واUٔالس:يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واUٔالس:يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واUٔالس:يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واUٔرسرسرسرسة والتمنية ·جة والتمنية ·جة والتمنية ·جة والتمنية ·جMMMMعيةعيةعيةعية
 الس:يد املس�شار احملرتم، 

�تقامس معمك الرٔ�ي يف ٔ�ن هناك ٔ ìجتاوب كثريا مع ما طرحمت وكذ�ٔ ��ٔ
نقدرو نقولو كذì بnٔن احلد من الفقر . ة هبذا اUٔمرقطاJات خمتلفة معني

  .حيتاج ٕاىل اخنراط جممتعي ولBس فقط اخنراط قطاJات \بعة �لحكومة
اCمتع املدين اليوم معين �ل�د من الفقر بدمع الساكنة، سواء تعلق اUٔمر 
�لقرى ٔ�و يف �ريها من املدارات، وكذì تقليص الفوارق ال يnٔيت فقط 

حكويم، لكZه يnٔيت انطالقا من ٕارادة جممتعية، ²ركز Jىل توس:يع  ن�F ة تدبري
الطبقة الوسطى وتقليص الفوارق بني مجيع طبقات اCمتع، وهذا �يخصو 
واQد اCموJة من التدابري، مايش فقط نعطيو مDال من صندوق ٕاىل فÇة 
حمددة ٔ�و �ادي جتي الوظيفة العمومFة و²رفع من سقف اUٔجور �ملنطق 

�وال من الفرد النقايبٔ � ا0ي حتدثت به، لكن هناك مجموJة من التدابري تبدٔ
نفسه، ٔ�وال ½راهن Jىل العمل، ½راهن Jىل إالنتاج وكذì ½راهن Jىل ٔ�ن 
اUٔجر �كون مقابل العمل، انطالقا من تصفFة اUٔجواء من الفساد ومن 
الرشوة ومن �ريها، حىت لك مواطن مغريب يبلغ حقه من املوارد دÂل 

  . بالد، حFث الرثوات املعدنية ٔ�و الرثوات املاليةال 
ؤ�ظن بnٔن هاذ اليش �يخصو واQد التعبئة جممتعية وكذì تدابري 
حكومFة، راه اليوم احZا yايضني îحكومة انطالقا من مجيع القطاJات 

  .�لتضامن من ٔ�Vل احلد من الفقر يف املغرب

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .مسامههتا معنا يف هاته اجللسة شكرا، �شكر الس:يدة الوز�رة Jىل

 .و½هنÛي هذه اجللسةو½هنÛي هذه اجللسةو½هنÛي هذه اجللسةو½هنÛي هذه اجللسةوشكرا ملسامهتمك، 


