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  سادسة وال�ننيال  اجللسةحمرض 

  ).2017ماي  9( 1438شعبان  12الثال�ء : التارخي

  .ا�لس احللوطي، اخللیفة الثاين لرئ�س هال�الس�ید عبد املس�شار : الرئاسة
ساعتان وٕا�دى عرشة دق�قة، ابتداء من السا�ة الرابعة وا�ق�قة  :التوق�ت
  .والثالثني مساء ةاخلامس

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد �اله احللوطي، رئ�س اجللسة
  .الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا 

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  �ن احملرتمني،الس�یدات والسادة املس�شار 
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� السادة  ا�ا�يل �لس املس�شار�ن خيصص
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

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

  .وٕا�ال�ت، اللكمة �لس�ید أ�مني، فلیتفضل مشكورا

  :لساملس�شار الس�ید محمد �دال، ٔ�مني ا�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

توصل مك�ب ا�لس مبقرتح قانون ٕ��داث نظام املعاشات لفائدة 
ٔ�عضاء جملس النواب وجملس املس�شار�ن، تقدم به عضو فریق أ�صا� 

  .واملعارصة الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
كام ٔ��لن الفریق احلريك عن حسبه ملقرتح القانون القايض بتغیري و�متمي 

املتعلق ٕ��داث نظام املعاشات لفائدة ٔ�عضاء جملس  94.92القانون رمق 
النواب وا�ي مت تطبیق ٔ�حاكمه �ىل ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن مبوجب 

و�ش��ه  35.04یريه مبق�ىض القانون رمق ، كام مت تغ 53.99القانون رمق 
  :مبقرت�ات القوانني التالیة

  مقرتح قانون یتعلق ٕ��داث احملامك الر�ضیة؛ -
املغري واملمتم  07.14من القانون  19مقرتح قانون بتعدیل املادة  -

 1913غشت  12ل املوافق  1931رمضان  �9لظهري الرشیف الصادر يف 
  املتعلق �لتحف�ظ العقاري؛

یتعلق  59.11مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  -
 �نت�اب ٔ�عضاء جمالس امجلا�ات الرتابیة؛

 1.02.239من الظهري الرشیف رمق  16مقرتح قانون بتعدیل املادة  -

ب��ف�ذ القانون رمق  2002ٔ�كتو�ر  3ل املوافق  1423رجب  25الصادر يف 
 املدنیة؛ املتعلق �حلا� 37.99
من القانون التنظميي رمق  122مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعدیل املادة  -

 املتعلق �جلهات؛ 111.14
من القانون التنظميي  116مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعدیل عنوان واملادة  -
 املتعلق �لعامالت وأ�قالمي؛ 112.14رمق 

التنظميي رمق من القانون  125مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعدیل املادة  -
  .املتعلق �مجلا�ات 113.14

ومن �انبه �ش�ث فریق أ�صا� واملعارصة جبمیع مقرت�ات القوانني 
  :املقدمة �مسه ويه

  مقرتح قانون تنظميي خبصوص تفعیل الطابع الرمسي �لغة أ�مازیغیة؛ -
  مقرتح قانون �ش�ٔن تق�ني زرا�ة الك�ف �ملغرب؛ -
املتعلق ب��ظمي التعلمي  01.00لقانون رمق مقرتح قانون یقيض ب�متمي ا -

  العايل؛
  مقرتح قانون العفو العام �ىل مزارعي الك�ف؛ -
مبثابة النظام  18.09مقرتح قانون یقيض بتغیري و�متمي القانون  -

أ�سايس لغرف الصنا�ة التقلیدیة الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 
  .2011غشت  17ل  املوافق 1432رمضان  16الصادر يف  1.11.89

وبدوره �ش�ث فریق العدا� والتمنیة مبقرتح القانون ا�ي س�بق ٔ�ن تقدم 
�ش�ٔن النظام  1958فربا�ر  24من ظهري  10به والرايم ٕاىل تغیري املادة 

  .أ�سايس العام �لوظیفة العموم�ة
ٔ�ما ف� یتعلق �ٔ�س�ئ� فقد طالب فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 

  .سواء �ل�لسة أ�س�بوعیة ٔ�و اجللسة الشهریة �ح�فاظ ب�ٔس�ئلته
و�شري ٕاىل ٔ�ن �دد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم 

  .سؤ� شفو� وسؤ�ن كتابیان 94بلغ  2017ماي  9الثال�ء 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

ين أ�ول املو�ه ٕاىل و�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓ 
 ..الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

  .مرح�ا �مك الس�ید الوز�ر، وموضو�ه دمع وت�ٔهیل املقاوالت الفالح�ة
واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  . الرمحن الرحمي�سم هللا

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء،
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  السادة والس�یدات املس�شار�ن،
يف ٕاطار دمع التحویل الهیلكي �ل�س�یج �ق�صادي وحتفزي �س��ر 
الزتمت احلكومة بدمع وموا�بة املقاوالت الفالح�ة يف لك املرا�ل �لهنوض 

  .وا�ويلهبا، وضامن تنافس�هتا �ىل املس�توى الوطين 
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما هو خمطط احلكومة �مع املقاوالت 

  الفالح�ة وت�ٔهیلها لتلعب دورها التمنوي؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا �لس�یدة املس�شارة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه  ،الس�ید عز�ز ٔ�خ�وش
  :والغا�ت

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

هو فعال �س��ر هو يف قلب املعاد� د�ل خمطط املغرب أ�خرض، 
اك�ن اس��ر د�ل املقاوالت وال �س�تغاللیات الصغرى واملتوسطة 
والكربى ا�يل يه دا�� يف ا��امة أ�وىل، ا�يل يه اس��ر �اص ا�يل 

�و� �ش تدمعو، واك�ن اس��ر ا�يل هو د�ل الفال�ة التضام�یة كتجي ا
ا�يل ف�ه تد�ل قوي د�ل ا�و� �ش كتعاون وا�د العدد د�ل الفال�ة 

�ش ميكن یتعملوا هلم ) périmètre( الصغار ا�يل مجمو�ني فوا�د
إالماكنیات وبعض اخلطرات اك�ن الغرس، بعض اخلطرات اك�ن الساق�ات، 

  .� بعض املعامل وو�دات التربید والو�دات د�ل التخز�ن، ٕاخلاك�ن كذ
 2000اكن تقریبا  2006ا�مع د�ل ا�و� كتعرفوا ب�ٔنه من ق�ل من 

 2006ملیون د�ل ا�رمه، ا�ٓن ٕاىل �ذیيت املعدل بني  200ملیار و
ملیون د�ل ا�رمه، وا�ٓن راه وصل تقریبا  840ملیار و 2داز ل  2009و
هذا دمع ا�يل هو �مييش �اص كتحفزي لالس��ر وكذ� اك�ن ملیار،  3ل

ا�يل ا�و� معالت ) périmètre irrigué( دمع �ٓخر ا�يل �مييش ا�يل هو
  .ملیار د�ل ا�رمه 22ف�ه وا�د �س��رات ا�يل يه هائ� تقدر تقریبا ب 

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

  .�ن يف ٕاطار التعق�باللكمة ٔ��د السادة املس�شار 

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  . شكرا الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر، �شكرك �ىل مجیع ا�هودات ا�يل تتقوم هبا ف� خيص 
  . وزارة الفال�ة

ا�طط أ�خرض �مثنو ا�هودات ا�يل قام هبا وا�هودات لكها، ف� خيص 

  .س، هذا معل ج�ارو�دات التمثني �ل�س�بة �لمحیطات، الغر 
الس�ید الوز�ر، اح�ا ت��اقشو املقاوالت الصغرى، ٔ�ن هو ك�ش�تغل ف�ه 
وا�د الرشحية �مة و�برية من الف�ات الهشة، الس�ید الوز�ر، هاذ الف�ة 
�س�تغل بوا�د ا�مثن زهید، قلیل، ا�يل ما وصلش �ل�د أ�دىن لٔ�جور ا�يل 

  . يف القطا�ات أ�خرى
ٔ��لبیة فهيم ما عندهومش التغطیة الصحیة، هاذ املقاوالت الصغرى ا

ما تنا�ذوش الس�ید الوز�ر، بعني �عتبار �ل�س�بة القروض، ما كن�ذوش 
  .املدة والفائدة �ل�س�بة لهاذ املقاوالت الصغرى

بغینامك تنظروا لهاذ املقاوالت الصغرى �ىل ٔ�هنا وا�د االس�ید الوز�ر، 
يف �ق�صاد الوطين ومهنا يف �منیة املقاوالت ٕانتاج�ة، اق�صادیة ا�يل �سامه 

العامل القروي، وخصوصا ٔ�ن هاذ املقاوالت الصغرى أ��لبیة فهيا �سائیة، 
  . لكها �سائیة %80تقریبا 

الرب�مج احلكويم، الس�ید الوز�ر، ما عطاش لهاذ املقاوالت الصغرى 
حقها حبال مجیع املقاوالت أ�خرى، وخصوصا كام قلت � ٔ�ن هاذ 

  .أ��لبیة فهيا �سائیة املقاوالت
عطیناش �لمرٔ�ة القرویة وا�د احلق ا�يل ميكن إاذن، الس�ید الوز�ر، ما 

  .حنسسوها ٔ�هنا م�ت�ة، �سامه يف �ق�صاد الوطين
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

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

  :واملیاه والغا�ت لفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویةالس�ید وز�ر ا
  . شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

هو ا�طط يف ا��امة الثانیة �لفال�ة التضام�یة �اء �لفالح الصغري، ما 
عند�ش أ�رقام معا�، ولكن �ادي �كون فرصة ٕان شاء هللا ميل �ادي 

در� يف أ��ري يف هاذ الس�نة،  نتلكمو �ىل إالحصاء د�ل الفال�ة ا�يل
�ادي �شوف ب�ٔنه اك�ن وا�د یعين وا�د القفزة نوعیة د�ل ال�ساء، 

  .خصوصا فهاذ اليش د�ل التعاونیات، العدد د�هلم طلع �ك�افة
ملیار  15الفال�ة یعين يف ما خيص الفال�ة د�ل التضام�یة، تقریبا 

، كام قلت ق�ی� الو�دات د�ل ا�رمه د�ل �س��رات ا�يل تعملت فهيا
ٔ�لف مس�تف�د، ٕا�داد الهیدرو فال�  738الصناعیة وكذ� الغرس وكذا، 

و�دة د�ل �مثني  223ٔ�لف هك�ار، وٕا�داث وجتهزي  �82ىل مسا�ة 
املنتوج الفال�، حبال ا�متور، حبال التفاح، حبال ذاك اليش ا�يل ك�شوفوا 

 les(ات ؤ�عطهتم هاذو لكهم بناهتم ا�و� ودارت هلم التجهزي 
coopératives ( ،هذا جمهود ج�ار، یعين وهاذ �228ش خيدموا ،

�لتفاتة بوا�د الرؤیة ا�يل يه واحضة �ش متيش �لفالح الصغري فه�ي 
  .�دیدة، ٔ�نه ا�طط �ا �ش مييش �ىل ا��ام�ني
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اح�ا كنقولو ا�يل در� راه قلیل �ل�س�بة �لفالح الصغري، راه اح�ا 
ا�يل تعملوا ) les assurances(اك�ن ) les territoires(�ادیني يف 

اك�ن متویل الفالح ) les subventions(يف  %�90لصغار، كمنش�یوا حىت 
  .ا�يل هو �اص �لفالح الصغري، واملناقشة �كون ٕان شاء هللا

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

وضوع، �ا س�نعرضهام و�ل�س�بة �لسؤال الثاين والثالث جتمعهام و�دة امل
دفعة وا�دة، ویتعلق أ�مر بدایة �سؤال حول حصی� املومس الفال� 
احلايل، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید محمد عبو
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  رتمني،السادة الوزراء والوز�رات احمل
  ٕاخواين والزمالء املس�شار�ن،

  الس�ید الوز�ر،
یت هبا من ظ ك الس�ید الوز�ر �ىل الثقة املولویة ا�يل ح �ٔ ٔ�وال، كهنن

طرف صاحب اجلال�، �ىل رٔ�س هذه الوزارة، وكذ� الصید البحري، 
وكذ� املیاه والغا�ت والتمنیة القرویة، ٔ�� ٔ�هنئك الس�ید الوز�ر �ىل هذه 

  .املعطیات
ٔ�� السؤال د�يل واحض، ٔ�� دا� السؤال شفوي ما �ادي ميكن يل  ٔ�ما

ٔ�ش�نو الس�ید الوز�ر ٔ�ش�نو االتفاق�ة، ا�مثن املرجعي ٕاال نوصل �لمواطنني 
ا�يل وقع هاذ الصباح، �ش إالخوان املس�شار�ن �س�یقوا اخلرب والفال�ة 

 .الك�ار والصغار �س�یقوا أ�خ�ار
الرئ�س، الس�ید الوز�ر، اكنوا احلصی� د�ل هاذ ا�هنار، الس�ید 

الفال�ة، ال صغار وال �بار، اكن عندمه یوم عید وطين �لس�ید عز�ز 
  .ٔ�خ�وش �لفر�ة ا�يل فرحوا �التفاق�ة د�ل ا�مثن املرجعي

وقلت ٔ�وال ٔ�� تنطلب لو التوف�ق ونطلب لو الص�ة وطول العمر، 
ٔ�خرى،  وكذ� يف املؤمتر الوطين ا�ويل د�ل مك�اس، هذاك �ا�ة

املعرض هذاك �ا�ة ٔ�خرى، هذاك اليشء ا�يل دار الس�ید الوز�ر ذاك 
اليش دارو هللا �كرث �ريوا، ذاك اليش ا�يل دار ما یقدرش ا�لسان یقولوا، 

  .ذاك اليش ا�يل دار كرث هللا �ريه، وهاذیك يه احلصی� الك�رية
�ر ؤ�� ٕاىل �اء �ىل �اطرمك �ادي نوقف هنا فهذا احلد، والس�ید الوز

كنمتىن �كون اجلواب د�لو، ٔ�� الس�ید الوز�ر و�ا جتاوبين ٔ�� ما نعق�ش 

  .�لیك
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم

والسؤال املوايل يف نفس املوضوع یتعلق ٔ�یضا �ملومس الفال�، 
واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 

  .�عي لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار�ج

  :ٕادر�س الرايض الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید وز�ر الفال�ة احملرتم،

بدایة من الرضوري ٔ�نه نذ�روا �الج�ع ا�يل اكن مؤخرا مع رؤساء 
رئ�س، و�ج�ع اكن خبصوص هاذ املومس الفال�،  12اجلهویة الغرف 

ووقف�ا عند الك�ري من املشالك املرتبطة �لقطاع الفال� معمك الس�ید 
الوز�ر، وا�يل ميكن ملس�ناه اكنت لمك ا�ٓذان الصاغیة، بل ا�ٔكرث من ذ� 

  .حجتاوبمت �لتلقائیة املعهودة �مك مع املطالب اليت هتم الفال�ة والفال
الس�ید الوز�ر احملرتم، وفذاك ا�هنار �قش�نا معمك حىت ا�مثن  ،بعدها

املرجعي وبق�ت واثق �ون ٔ�نه هذاك ا�مثن املرجعي بغیناه الس�ید الوز�ر، يف 
عهدمك ما نبقاوش نقولوا ا�مثن املرجعي، نبقاو نقولوا ا�مثن �ش �ادي ی��اع 

د�ل الفالح، وبعد القمح، ٔ�ن ذیك املرجعي تتكون ذاك، فهمت، الضیاع 
هاذ املسائل هاذي وقعت وا�د الكوارث طبیعیة رضبت بعض املناطق، 
م�دلت، خ�یفرة، بين مالل، الغرب و�ريمه، ترضرت هذه احملاصیل، 
الس�ید الوز�ر احملرتم، �لتربوري و�لفت خسا�ر مادیة اكرثیة ٔ�رضت 

ن مىش، ا�يل د هاذ الاكرثة ا�يل عندو ا�لميو��لفالح، وٕاىل قلت � الس�
ة مايش �برية �ش ما هنولوش أ�مور، �عندو التفاح مىش، وهذه مساح

ي ـــوا�يل عندو امحلص مىش، وا�يل عندو التفاح مىش، وهاذ الناس مل
اكت �طى ش�ـــــــم ا�يل ٔ�ع�ر، مهنــد الوزی�امه، الس��ینا شف�� مش 

  .ض الفال�مهنم ا�يل عندو دیون دالقر  )l’engrais(ىل ـــــــــع
الس�ید الوز�ر، ٔ�� �لك صدق تنعهد ف�مك دامئا الوقوف مع هاذ الفال�ة 

  . وما معرمك خبلتوا، ؤ�� مايش تنلوح � الورد
ٕاذن هاذ احملنة ا�يل فهيا هاذ الفال�ة بغینامك، الس�ید الوز�ر، ت��اهبوا 

  لهاذ الف�ة �ش ما ترضرش 
 ،)l’engrais(رشاو ا الس�ید الوز�ر، مازال تنعاود نؤكد راه الناس

رشاو مجمو�ة د�ل احلواجي وميل زر�مه تیقول � ٔ�ودي راه اح�ا ما ا
  . واش ند�روها وال ما ند�روهاش) l’assurance(�ارف��ش حىت 

  . ٔ�نصفوا هؤالء، وما تنظ�ش ٔ�نك �ادي تب�ل �لهيم
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  :رئ�س اجللسة الس�ید
  . شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  . مة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالني املتعلقني �ملومس الفال�اللك

  :واملیاه والغا�ت الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 ٔ�ن �ساقطات أ�مطار يه اكنت مومس فال� ج�د، امحلد �، رمغ

ملیون  49ملیون ق�طار، فهيا تقریبا  102س�نة،  30يف املعدل �ل�س�بة ل 
ق�طار ا�يل يه د�ل القمح الطري، املد�الت واملك�نة لعبت وا�د ا�ور 
�بري، وكذ� الناس حرثوا شویة �كري وهاذ اليش �اص یعرفوه الفال�ة 

�مثن مرشي، ٕاذن �اص یعين ميل تیكون ب�ٔن احلرث �كري راه كام تیقولوا �

  . احلرث �كري كتكون الن���ة
 100فهذه العوامل �الت امحلد � ٔ�نه هذه الس�نة الثالثة ا�يل كنفوقوا 

ملیون ق�طار يف التارخي د�ل املغرب، ج�نا فعال اكنت اج��ات مع السادة 
فاكر ج�دة رؤساء الغرف، مع كذ� املهنیني، اج�ع �د �م ٔ�نه اكینة �ٔ 

)j’ai retenu( طلبات ما ت�ساوشاي الفالح، ٔ�ن  2، ٔ�� عقلت ب�ٔنه اك�ن
الفالح زعام مر يف وا�د الس�نة ا�يل يه صعیبة، الس�نة املاضیة د�ل 

  . اجلفاف
شویة �كري ما ا) les mesures(والنقطة الثانیة �اولوا خترجوا هباذ 

  .ختلیوش حىت یبدا السوق امحلد �
لیوم يف ٔ�وائل ماي و�يق یاله الناس بداو �یحصدوا، ٕاذن ف�ٔوال اح�ا ا

  . خرج�ا �كري
 135ا�يل يه �مة ) les mesures(�نیا ج�نا وا�د احلزمة د�ل 

د�ل ا�یوانة �ش ا�مثن املرجعي، ا�مثن ا�يل یقدر ید�ل به ٕاذا �ادي %
درمه، ٕاذن هو  330جيیب يش وا�د السلعة من اخلارج، �ادي یوصل ل 

  . لصعبمن ا
�نیا ٔ�نه عطینا ٕاماكنیات د�ل ا�مثن املرجعي، ٔ�نه فعال الفالح �اىن 

�اىن، ) donc(ملیون ق�طار ا�يل اكنت يف إالنتاج،  33الس�نة املاضیة 
  . درمه 280فلهذا امحلد � هذه الس�نة �ادي یلقى قدامو ا�مثن د�ل 

 15درامه مشات م�و  2د�ل ) La prime stockage(�لثا 
  ...�رك هللا ف�ك الس�ید..ماي

 15یوم للك ق�طار ا�يل يه ابتداء من هاذ  15درامه للك  2كذ� 
ماي حىت �ٓخر د�سمرب ٕاذن ج�د�ها �ش الناس، وكذ� ٔ�نه امجلع �ادي 

  .ٔ�كتو�ر 15ماي و�ادي �سايل يف  15یبدا من 
�ادي تعطي ٕاماكنیات وخض �بري  )les mesures(ٕاذن لك هاد 

  .ود یلقى یعين املاكنة د�لو�لفالح �ش یعا

ٔ�لف تقریبا د�ل  �550يق ا�لميون امحلد � ف�ه ٕانتاج �بري، 
)l’export ( ا�يل اك�ن، اكنوا مشالك د�ل أ�مثنة يف أ�ول، اك�ن

 les(اس��رات ا�يل �اصها تعمل يف املس�تق�ل، فلهذا وقعنا مع 
fédérations ( 1د�ل)la CGEM ( 2ومع)la COMADER ( مع و

)les interprofessions ( هذاك القانون �ش نعاونو حنس�نو إالنتاج
د�لنا وند�رو التمثني، فغادي نعطیو دمع �ش الناس ید�رو حمطات، ٔ�ن 

الیوم، �ادي �اصنا  �30اصنا هذوك حمطات التلف�ف يف البالد �اصنا 
 ، مول التفاح ميل تیخرج �)les frigos(نعطیو دمع كذ� �ش یتعملوا 

 3ٕاىل داروا يف السوق راه ما ت�سوى والو، وٕاذا �اله ) septembre(يف 
تیويل تیجیب ا�مثن، خصنا ) frigo(ٔ�شهر وداروا يف  4ٔ�شهر وراه وال 

نعاونوه كذ� نعطیوه هذاك ا�مع د�لو �ش یقدر ��ذ القرض ویقدر 
  . ��د ا�متویل د�لو

املهن ا�يل يه �هتم  كذ� یعين مش�تقات احللیب، احللیب، مس��ا مجیع
التصنیع وهذا هو االتفاق ا�يل توقع یعين يف مدینة مك�اس، يف امللتقى د�ل 

  .مك�اس ا�يل اكن
وهاذ اليش �ادي خييل ٕان شاء هللا �ادي �كون وا�د التحفزيات 
�ش �كونوا اس��رات من القطاع اخلاص ا�يل تنقول هلم الیوم راه اك�ن 

ايض يه موجودة، واك�ن وا�د العرض ا�يل أ�ر ) les agropoles( یعين
  . هو واحض، واك�ن ٕاماكنیات �برية ا�يل ما غتبقاش دميا

 3فلهذا ا�يل بغى �س�مثر، كام اكنوا تیقولوا هذي وا�د العامني وال 
س�نني يف الفال�ة، تیقولوا ا�يل ما اس�مثر دا� ما معروا ما  4س�نني وال 

  . �س�مثر
ا�يل ما اس�مثرش دا� راه هاذ اليش ما  ففي القطاع الصناعي الفال�

س�نني وال هذا، ولكن ا�يل  3داميش، یعين اح�ا �ادي منش�یو ف�ه وا�د 
  . بغى ��ذ یعين إالماكنیات د�لو هذا هو الوقت

ف� خيص النقط ا�يل طرقت لها الس�ید املس�شار احملرتم، اح�ا �ارفني 
یعين يف س�یدي  ٔ�ش واقع يف الناح�ة د�ل فاس مك�اس، يف الغرب،

هك�ار هنا، اك�ن شویة  3000هك�ار هنا،  2500قامس، یعين متسوا وا�د 
  .د�ل احلبوب اك�ن شویة د�ل أ�جشار املمثرة

و�ادي ) la MAMDA(3ٔ�� �لكمت مع یعين الس�ید املد�ر د�ل 
�شوفو بني ا�و� وهو �یفاش ند�رو وا�د ا�مع، ولكن �اص الفال�ة 

 ٕاىل اك�ن يش دمع �یفاش نلقاو معهم احلل، راه خصهم یعرفوا ب�ٔنه راه حىت
د�ل ) l’obligation(�لمس�تق�ل، والبد ) les assurances(ید�روا 

)l’assurance( وا�يل ما دارش ،)l’assurance ( لمس�تق�ل راه �ادي�

                                                 
1 Confédération Générale des Entreprises du Maroc. 
2 Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement 
Rural. 
3 Mutuelle Agricole Marocaine D’Assurance. 
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) l’assurance(الناس ا�يل عندو من یدیه، راه اك�ن وا�د العدد د خيلصها
وش ــا اكن�كن هذوك ا�يل م�ل، ولـــــىت مشك�دو ح��الو راه ما ع �دی
�دید وهذا د�ل  )couloir(و�ات �ىل غف� و �ا لو ) couloir(ي ــف

مسیتو، هاذوك �ادي نعاوهنم و�ادي نعطیو ٕاماكنیات ما ميك�لیناش خنلیو 
هك�ار، املغرب لكو فر�ان، وهذوك الناس  6000هك�ار وال  5000وا�د 

  .نی�ش �ادي منش�یو معهم ٕان شاء هللاما فر�ا

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

وتبقى التعق�بات �لسادة يف ٔ�عضاء فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، ٕاذا 
  .اكن هناك تعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد عبو
  الس�ید الوز�ر،
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

الس�ید الوز�ر �ىل هاذ اليش  ٔ�� ما عند�ش تعق�ب، ٔ�� عندي ت�شكر
  . ا�يل تیقوم به

والعامل القروي د�ل مك�اس فاس لكهم فر�انني هاذ ا�هنار، لكهم هاذ 
ا�هنار اعتربوه عید وطين، واح�ا تنصفقو � الس�ید الوز�ر �ىل هاذ اليش 

  . ا�يل تتقوم به
  .وشكرا

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

كذ� مل ی��قى  ،� فرصة �لتعق�ب الفریق ا�س�توري مل یبق ا دام ٔ�نوم
  . من الوقت لتعق�ب الس�ید الوز�ر

منر ٕاىل السؤال الرابع وموضو�ه الفال�ة التضام�یة، واللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالب
  الس�ید الرئ�س،

  .م هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني�س
  ،الس�ید الوز�ر

ٔ�ود يف البدایة �مس أ�رسة الفالح�ة قاطبة ٔ�ن ٔ�مثن �الیا إالجراءات 
املت�ذة خبصوص �سویق احلبوب واليت من ش�ٔهنا بعد تق�د امجلیع مبق�ضیات 

�لمومس احلايل من هاذ إالجراءات �لق جو مالمئ الس��ر النتاجئ إالجيابیة 
�الل ت�ٔمني مدخول م�اسب لصغار الفال�ني ا�يل خرجوا كذ� من س�نة 

  .صعبة وق�اس�یة
الس�ید الوز�ر، �لرجوع �لقطاع الفال� ا�يل هو قطاع اسرتاتیجي 

�ل�س�بة لبالد� وقطاع حمرك لبايق القطا�ات، ویعين یقوم �لتمنیة 
ة �الل املدة أ��رية بفضل �ق�صادیة و�ج�عیة، فهو عرف قفزة نوعی

خمطط املغرب أ�خرض، هاذ إالسرتاتیجیة ا�يل س�بق لنا اح�ا مكهنیني ٔ��لننا 
ؤ�كد� ب�ٔهنا من ٔ�مه �سرتاتیجیات الناحجة ا�يل عرفت بالد� �الل القرن 
احلايل بعد ٕاسرتاتیجیة السدود ا�يل �اش املغرب القرن املايض مع الرا�ل 

  احلسن الثاين 
  .وهللا �رمح

الس�ید الوز�ر، إالسرتاتیجیة ا�يل مك�ت املغرب من حتق�ق �كتفاء 
ا�ايت وكذ� من ا�متوقع يف جمال ال�شارك والتبادل �رشیك ٕاسرتاتیجي 
مس�تدام وذو مصداق�ة، هاذ اليش لكو ٕاجيايب، ولكن الس�ید الوز�ر ا�يل 

اوزها �متناو ٔ�نه بعض املعیقات �اص ا�و� واملهنة الیوم مطالبا �ش جت
�ش �كون نتاجئ خصوصا يف الفرتة الثانیة املر�� الثانیة من خمطط املغرب 

  . أ�خرض
فوش، الس�ید الوز�ر، ب�ٔنه �ان الوقت لهیلكة السوق و واش ما ت�ش

ا�ا�يل وا�يل تیوجلوا خصوصا صغار الفال�ني والقطع مع كرثة املضاربني 
  وتعدد الوسطاء؟

يل لولوج الفواكه واخلرض ٔ�سواق واش ما �ان الوقت حلذف الرمس احمل
  ا�يل تی�لصها ٔ�ساسا صغار الفال�ني؟ %7.5امجل� 

واش ما �ان الوقت كذ�، الس�ید الوز�ر، لالس�تفادة من 
ا�بلوماس�یة إالفریق�ة من �الل �لق یعين اتفاق�ات �لتبادل بني املغرب 

�ملناطق وٕافریق�ا، و�لتايل توا�د م�تو�ات صغار الفال�ني جبودة ٕافریق�ة 
  إالفریق�ة؟

واش ما �ان الوقت كذ� خبصوص خفض التلكفة د�ل إالنتاج 
�ل�س�بة لصغار الفال�ني، خصوصا املغرب نظم املناظرة ا�ولیة حول املناخ 

  ودمع الطاقة؟
وكذ� واش ما �ان الوقت كذ� بدمع �س��رات، ج�ل �دید من 

إالنتاج ا�ي یعاين م�ه �س��رات ختص ساف� إالنتاج ملعاجلة فائض 
  صغار الفال�ني؟

  .شكرا

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

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

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

  الس�یدة والسادة الوزراء،
  دة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات والسا

�ش  2020س�نوات �ش یعين العقدة د�ل  3.5هو فعال اح�ا �ىل 
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�مكل يف خمطط مغرب أ�خرض، یعين دز� فوا�د العدد د�ل السالسل 
 19ٔ�و  17ا�يل يه �مة، ال املنظامت املهنیة ا�يل ما اكن�ش والت الیوم 

��وا مع یعين هاذ �ش �س ) les contrats programmes(م�ظمة �نیة، 
)les interprofessions ( ش ��دوا�)les objectifs ( أ�هداف

د�هلم وميش�یوا ید�روا التمنیة، واح�ا كذ� ا�و� ��دوا املسؤولیة د�لنا 
  .�ش نعاوهنم وندفعو

معلنا یعين يف قلب املعاد� �س��ر، الفال�ة راه مايش یعين وا�د 
)le secteur (ين ا�يل هو یع)social ( یعين راه الفال�ة راه حبالو حبال

د�لو ف�ه، راه  (les moyens)مجیع القطا�ات املنت�ة ا�يل تتعمل 
  .تیعطیك الن���ة

فهاذ اليش لكو هاذ أ�شواط قطعناها وامحلد � ٔ�عطت نتاجئ، ٔ�عطت 
درمه، ا�و�  2.5نتاجئ ٔ�نه �س��ر طلع، لك درمه تتعمل وٕاال تیعطي 

درمه د�ل �س��ر د�ل القطاع اخلاص، شف�ا  2.5درمه تیعطي  1 تتعمل
املك�نة �یفاش طلعت، شف�ا �س�تعامل د�ل البذور �یفاش، شف�ا الناش 

وشوف �ٓالف الهك�ارات الهائ� لالس��رات ا�يل " لبودن�ب"ا�يل مىش 
تعمالت يف النخیل، شف�ا كذ� الناس �یفاش الیوم اح�ا ت�سافروا 

فوا يف ٕافریق�ا و�شوفوا يف ٔ�ورو� وذاك اليش، واش الیوم اك�ن يش وت�شو 
درامه؟ ٔ�نه موجودة،  3.20ماط�شة ب ) marché de gros(بالد يف 

ٔ�نه بفضل هاذیك الطاقة د�ل التصد�ر د�لنا، ذاك الفالح ا�يل تنقولوا لو 
الك�ري، بفضل الوجود د�لو �ش هاذ ا�مثنات یعين من ٔ�كتو�ر ٔ�و من 

�مترب حىت ملارس تیكون امحلد � السلعة موجودة، ٔ�ن تیصدر وتیصیفط س 

��ا�ل، فامحلد � بالد� وصلت لوا�د �كتفاء ا�ايت فوا�د العدد د�ل 
  .املواد

س�نني ا�يل �ایة  4س�نني ا�يل �ایة ويف  3ا�ٓن جيب يف هاذ 
سواق ؤ�� �س��ر يف املیدان الصناعي الغذايئ لتحویل املواد، تنظمي ا�ٔ 

لك ) les abattoirs(م�فق معمك الس�ید الرئ�س، تنظمي أ�سواق، تنظمي 
وا�د یلعب ا�ور د�لو، وكذ� الب��ت یلعبوا ا�ور د�هلم �ش حىت 
اكع ٕاذا اح�ا �ادي نصاوبوا أ�سواق د�ل امجل� و�ادي خندمو فهيم �اص 

الصة ا�يل يه مز�نة الب��ت ميل مييش املس�هت� یلقى السلعة فوا�د الب
، هاذي اليش لكو �اصوا یتعمل، ٔ�نه ما )agrée(وا�يل يه نق�ة وا�يل يه 

ميك�ش الس�ید ا�يل يف العامل القروي دار �دم�وا ؤ�نتج وو�د واح�ا ا�يل 
  .يف املدینة نبقاو نتفرجو، ما ميك�ش

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

وز�ر الفال�ة وموضو�ه �ر�مج �منیة املناطق �ٓخر سؤال مو�ه �لس�ید 
القرویة واجلبلیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي 

  . السؤال

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

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

خ�ارا اسرتاتیجیا �لتوزیع املنصف �لرثوة و�لق �شلك اجلهویة املتقدمة 
  . التوازن التمنوي �و� وجمالیا واج�عیا

ويف هذا إالطار، تعترب املناطق القرویة واجلبلیة ٔ�كرث ا�االت املعنیة 
هبذا املضمون التمنوي �لحاكمة اجلهویة، ملا تعرفه من خصاص �ىل �ل 

املسار يف العقد أ��ري، ولتدارك  ا�االت رمغ ا�هودات املبذو� يف هذا
هذا اخلصاص التمنوي وبتوجهيات ملك�ة سام�ة، ف�الد� مق�� �ىل ورش 
�بري �متثل يف ٕاطالق �ر�مج �منیة املناطق القرویة واجلبلیة �ع�دات مالیة 

  . س�نوات املق�� 7ملیار درمه �ىل مدى  50هامة تت�اوز 
ز�ر احملرتم، ما يه التدابري اليت �ىل هذا أ�ساس �سائلمك، الس�ید الو 

  اختذهتا احلكومة لتفعیل هذا الرب�مج احلیوي و�سرتاتیجي؟
وما يه املقاربة املعمتدة من طرف احلكومة لت�دید املناطق املس�هتدفة 
  ذات أ�ولویة من ٔ��ل �منیهتا وفق الرب�مج وإالماكنیات املالیة املسطرة لها؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . راشك

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل هذا السؤال

  :واملیاه والغا�ت الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة
بعدا نذ�ر ب�ٔنه ق�ل من هذه الس�نة یعين يف الس�نوات املاضیة اكن ذاك 

تقریبا، ملیار  350اليش ا�يل �یجي يف صندوق التمنیة القرویة ملیار و
درمه، �س�تعامل د�لو صای��ا الطرق القرویة �يش ملیار  ملیون 400و
�یلومرت، اك�ن ا�هتیئات هاذوك الساق�ات، د�ل الفالح  2000، 200و

  . الصغري، ذوك الساق�ات الصغار وذاك اليش ا�يل اك�ن يف املناطق
ا��امة الثانیة د�ل خمطط املغرب أ�خرض ومشاریع د�ل التمنیة د�ل 

ا�يل تعطاهتم ) les provinces(ا�يل اكنت موقعة مع  م�طقة الوا�ات
ٕاماكنیات �ش یعملوا �س��رات، وكذ� �رامج د�ل احلد د�ل ا�ٓفات، 

ملیار د�ل الس�ن�مي �ل�د من  142كنا �س�تعمل ف�ه، اس�تعملنا تقریبا 
ملیار د�ل الس�ن�مت ميل تیكون الف�ضا�ت،  20اجلفاف، اس�تعملنا كذ� 

  . اس�تعملناه �ش منش�یو مع التمنیة القرویة ٕاذن الصندوق
الیوم اك�ن تو�ه �دید، الیوم اك�ن وا�د �جتاه ا�يل هو ٕان شاء هللا 

ملیار د�ل ا�رمه ا�يل �ادي �س�مثر �ىل  �50ادي �ش�تغلو ف�ه ب�ٔنه اكینة 
مهنا �ادي جتي يف اجلهات  %40ملیار د�ل ا�رمه  50س�نني، هاذ  7

ي من ا�و�، وهذاك اليش ا�يل �ادي جيي من واليش ا�ٓخر �ادي جي
، )développement rural(ا�و� �ادي یتكب يف الصندوق د�ل 
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ٔ�ش�نو هام ا�يل �ادي �متس، �ادي نتلكمو �ىل التعلمي، �ادي نتلكمو �ىل 
الص�ة، �ادي نتلكمو �ىل الطرق، �ادي نتلكموا �ىل الضوء، �ادي 

و �ش �كون وا�د �لتقائیة، و�ش نتلكمو �ىل املاء، ٕاذن هاذ اليش لك
نعرفو ب�ٔنه �ادي خندمو فوا�د املنطقة، وب�ٔن لكيش �ادي �كب، مايش 

س�نني، قلنا  5وا�د �ادي ید�ر هاذ العام ووا�د �ادي ید�ر من هنا 
  .(fonds développement rural)�اص لكيش �كب يف 

 les services(ومن متاك �ادي مييش �لجهویة، �ش الناس 
extérieurs ( وال السادة الوالة وال العامل �س�تعلموا هاذوك �رشاكة مع

اجلهات، �ش یتلقاو كذ� يف الربامج د�هلم �ش یعملوا املشاریع د�ل 
  . التمنیة القرویة

هذا هو �جتاه ا�يل مش��ا ف�ه وا�يل ٕان شاء هللا اك�ن وا�د الربامج 
 �ر�مج س�نوي س�نني �ادي حتط �ادي توقع، واك�ن كذ� 7د�ل 

ا�يل لك �ام �ادي جنلسو �لیه، ٔ�ن �اصنا �شوفو هاذ الفلوس د�ل 
ا�و� ا�يل غميش�یو لهاذ الربامج واش فهيم �لتقائیة، واش فهيم نفع 

 �20لمنطقة، راه شف�ا مدارس فراس اجلبل والطریق لهاذ اجلیه وسري �ىل 
 développement( �یلومرت �اد تلقى الس��طار، زعام هاذ اليش اك�ن يف

spatial ( د�لنا، ٕاذن هاذ اليش �اصو یعاود ی�شاف �ش نلقاو ف�ه وا�د
 .املردودیة �ل�س�بة �لساكنة ا�يل �ادي ت��فع به ٕان شاء هللا

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك يف ٕاطار التعق�ب

  :م�ارك الس�باعياملس�شار الس�ید 
  . شكرا

اح�ا ك�شكرومك الس�ید الوز�ر �ىل ا�هودات اجلبارة بعدا ا�يل كتقومو 
هبا، والبد حق�قة ما ننوه ��هود اجلبار ا�يل كتقوم به �یف ما قال الس�ید 
املس�شار وزارة الفال�ة �ىل الصعید الوطين، هذا جمهود �بري كنعرفوه 

  .وكنقرو به
لقطاع د�ل التمنیة القرویة واملیاه والغا�ت ا�يل كذ� البد ما ننوه �

رجع �لحظرية د�ل احلكومة، هذا فعال عرف�ا احلكومة د�لنا ب�ٔهنا بغات 
  .تعطي وا�د أ�مهیة �برية �لعامل القروي

كذ�، الس�ید الوز�ر، بغینا �شوفو �یف ما قلت الس��طار يف ق�ت 
حلكومة، فوا�د العدد د�ل واملدرسة يف ق�ت، هذا بغینامك ٔ�نمت، هاذیك ا

القطا�ات �كون وا�د الت�س�یق ما بني القطا�ات احلكوم�ة، وا�د العدد 
د�ل املتد�لني، وزارة الفال�ة، ا�ا�لیة، الص�ة، وا�د العدد د�ل 
املتد�لني �كون وا�د �ش نعرفو، هاذ املدرسة ٕاىل صای��اها نوصلو لها، 

الطریق، نوصلو لها املاء ونوصلو لها �یف ما قلتو الس�ید الوز�ر، وصلوا لها 
الضو، كذ� ٕاذا در� يش س��طار، هذا هو ا�هود ا�يل �اصو �كون، 

و�اد �یف ما قلت الس�ید الوز�ر هذا هو فعال ا�يل �اصو �كون فهاذ 
  .ا�ال

وبغینامك، الس�ید الوز�ر، هباذ املناس�بة تعطوا ٔ�مهیة �برية لٔ�قالمي احملدثة، 
�ل أ�قالمي ا�يل �دثناها، ولكن �قة قرویة �ري �ش راه وا�د العدد د

�كونو رصحيني، راه مازال �ري ٕاقلمي ٕ�مس إالقلمي ولكن راه بقا يف ا�ال 
القروي، م�ال نعطیوك ٕاقلمي ا�ریوش، فك�ك، الیوسف�ة، وا�د العدد د�ل 
أ�قالمي، تنغري، وا�د العدد د�ل أ�قالمي �لق�اها ولكن ما اعطیناهاش 

  ..�ع�دات احلق�قة ا�يل �اص یت�دم هبا ومازال
ملیار  7ك�شكرومك، الس�ید الوز�ر، �ىل ا�هودات اجلبارة وبغینا هاذ 

  ..ا�يل اكینة س�نو�، ٔ�ن اجلهات ٔ�عطت النص�ب د�لها

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

عنا يف وحنن كذ� بدور� معك، �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته م 
  . هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر الص�ة، 
وموضو�ه ت�ٔخر تفعیل املعاد� العلمیة وإالداریة �ٔ��ر الرجعي، واللكمة 

  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة وفاء القايض
  �س احملرتم،الس�ید الرئ 

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�اض املمرضات واملمرضون ا�ازون من ا�و� خرجيو معاهد التكو�ن 
يف املیدان الصحي ٔ�شاكل �دیدة من النضاالت، من وقفات، ٕاعتصامات 

إالرضاب الوطين إالنذاري الف�وي من ومقاطعة ام��ان الكفاءة املهنیة و 
  .ٔ��ل احلصول �ىل املعاد� العلمیة وإالداریة

  الس�ید الوز�ر، 
ما س�ب ت�ٔخر تفعیل هذه املعاد� �ٔ��ر الرجعي ملدة فاقت الست 

  س�نوات؟ 
  .وشكرا

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

  .الواللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤ 

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

ٔ�وال، و�ا ٔ�� وز�ر غنقول � �لك رصا�ة، هذا ظمل، هذا ح�ف يف 
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حق املمرضات واملمرضني، ا�يل هو هذا ا�يل �هيمو هاذ السؤال د�لمك، 
ا�يل �دد قلی� �دا ذاك  27000ممرضة وممرض من بني  14000حوايل 

 ا�يل تتوصل به املنظمة العاملیة �لص�ة، وا�يل تیعملو به ٔ��داد قلی� اليش
  . يف ظروف صعبة وصعبة �دا

فهاذ املشلك مايش ولید الیوم، مايش د�ل احلكومة السابقة وال ا�يل 
 01.00خرج القانون  2000اكنت، هذا مشلك �بري وطویل، ا�يل اك�ن يف 

، ا�يل نص �ىل هاذ 2011اق�ة یولیوز د�ل التعلمي العايل، من بعد اك�ن اتف
غتقول يل والیين ٔ�نت كنت ، وٕاىل یوم�ا هذا ما حتل اليش �ش یت�ل

  وز�ر؟
راه مقنا �لواجب، یعين مش��ا بعید، راسلنا رئ�س ، 2012حصیح، يف 

احلكومة، واج��ات مث اج��ات مع وز�ر املالیة السابق ومع الوز�ر 
، احلیف ف� خيص املعاد� العلمیة فاح�ا احلايل، یعين كن�اولو ما ٔ�مكن

وا ا�يل تیطالب" املاسرت"�ادي حنلوا هاذ العام، فاس، الر�ط ومرا�ش يف 
 .�ا �ميش�یوا �لبالیص �ٓخر�ن ٔ��داد قلی� كت�اذبه وعندمه فهيا احلق، ٔ�ن و 

ف� خيص احلیف الك�ري والظمل، هو هذا، واش یعقل يف املغرب ٔ�نه 
البااكلور� زائد ثالثة س�نوات عندو إال�ازة، لكهم  الناس ا�يل �یقروا

) bac+5(ٕاال املمرضات واملمرضني، ا�يل تیقرا  �10یتدجموا يف السمل 
  .ٕاال املمرضات واملمرضني) l’échelle 11(لكهم كتیدجموا يف " ماسرت"

طرح�یه ب�ٔ�ر رجعي، ٔ�� ما افاح�ا احلل ٔ�ش�نو هو؟ ٔ�ن املشلك ا�يل 
وا لك �ري، أ��ر رجعي �ش نقول � در� معلیة عندي مانع، ك�س�هتل

یعين .. قلی� �ل�س�بة.. ملیار درمه، مايش 2حسابیة يف الوزارة يش حوايل 
  .فهيم وك�س�هتلوها

ٔ�� ا�يل تعلمت �یقولوا يل القانون ماميك�ش �كون عندو رجعیة القانون، 
نا وا�د رجعیة القانون، ٕاىل اكن ٔ�� ما عندي مانع، ٔ�� كنقول د� �ات 

الوج�ة، ٔ�ش�نو يه؟ دا� عند� جوج د�ل الف�ات د�ل املمرضني، القدام 
 système(ٔ�لف، وهاذو اجلداد ا�يل اك�ن  14ا�يل ك�شك�وا عندمه احلق، 

LMD4 (ا�يل املشلك ما مطروحش فهيم.  
حىت اح�ا �اصنا وا�د النظام ٔ�سايس د�ل املمرضات �كون مو�د، 

وفهاذ النظام یعين خندمو أ�قدم�ة خندمو  غتنوض الفوىض،) sinon(ٔ�ن 
�ش ال رضر وال رضار، �ش نبداو بعدا بوا�د ) les échelons(�ىل 
  .امسیتو، و�زیدو �لقدام ٕان شاء هللا) le passif(املدة 

  .شكرا الس�یدة املس�شارة

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

  .عق�باللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار الت 

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

                                                 
4 Licence, Master, Doctorat 

  الس�یدة الوز�رة، 
  السادة الوزراء،

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

س�ٔ�اول التفا�ل معمك، ٔ�نه انطالقا من ق�اعتنا يف إالحتاد املغريب 
 ٕاال �لرفع من قمية الرٔ�سامل �لشغل، ٔ�ن الريق �ملنظومة الصحیة ال یمت

  .ال�رشي و�مثینه كد�امة ٔ�ساس�یة �لرفع من جودة ٔ�داء هذا املرفق العمويم
  الس�ید الوز�ر، 

قد ٔ�ج�مت �ىل �و�مك ٔ�و ال من مضن أ�ش�یاء اليت تقرون هبا مبرشوعیة 
مطلب املعاد� العلمیة وإالداریة، وا�ي تضمنته ٕاسرتاجتیتمك القطاعیة من 

والبالغ التوضیحي ا�ي  10/12/2012، ؤ�یضا اتفاق 2016ٕاىل  2012
�ىل ٕا�ر  2017ٔ��ریل  19ٔ�كدت ف�ه وزار�مك هذا احلق، والصادر یوم 

  .إالرضاب الوطين بنفس التارخي
ٕاال ٔ�نه، الس�ید الوز�ر، ٔ�ال �رون ٔ�نه قد �ان الوقت �لتفعیل احلق�قي؟ 

، لنبذ س�یاسة ما كف�اش ٔ�ننا نعرتفو �ملس�ٔ� بل جيب تفعیل املس�ٔ�
�نتقائیة من ف�ات املمرضات واملمرضني، ح�ث تعترب الوح�دة اليت ال 
�س�تف�د من حق إالدماج يف السالمل املناس�بة، وقد ذ�رمت مس�ٔ� دبلوم 
الطور أ�ول ا�يل هو �ك زائد ثالث س�نوات يف السمل العارش عوض 

عوض  11السمل السمل التاسع، وا�بلوم الطور الثاين �ك زائد مخسة يف 
  .السمل العارش

الس�ید الوز�ر، ٔ�ال �رون ٔ�نه جيب رفع احلیف ا�ي یطال ا�ٓالف  ،ٕاذن
أ�طر يف املیدان الصحي  ،من أ�طر ا�متریضیة خرجيي معاهد الت�ٔهیل

واحملرومني من حقهم يف التكو�ن م�ذ ٔ�ن مت اع�د نظام �دید يف املعاهد 
ة، خصوصا ؤ�ن دبلوم الس� الثاين العلیا �لمهن ا�متریضیة وتق�یات الص�

من ا�راسات الش�به طبیة قد و�د الطریق بعد خماض عسري ٕاىل مسا� 
  .ا�كتوراه يف اجلامعة

الس�ید الوز�ر، ما اكف�ناش ��رتاف ٔ�و ٔ�ننا نتعاطفو مع هاذ الناس، 
  .اكف�نا التفعیل وجيب ؤ�ن جند الس��ل �لتطبیق

ن الرضوري ٔ�ن تنكب الوزارة الس�ید الوز�ر، ٔ�ال �رون ٔ�نه ٔ�صبح م
�ىل ٕاجياد �ل فوري �لمامث� العلمیة �بلوم الس� أ�ول من ا�راسات 
الش�به طبیة، ٔ�ن وزار�مك مل تقدم ٔ�ي يشء یذ�ر يف ا�ال، مع العمل ٔ�ن 
ا�ٓالف من أ�طر ا�متریضیة یطالها الظمل �ىل مس�تویني، فهم رهینو السالمل 

�س�تفادة من مسارات التكو�ن رمغ وعود كام ذ�رمت ومقصیون من  10و 9
  ..الوزارة، كام ٔ�ننا نؤكد �ىل رضورة

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

الوقت ا�هت�ى، وٕاذا اكن ال بدمن الرد �ىل التعق�ب �لس�ید الوز�ر، ففي 
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  .�دود نصف دق�قة

  :الس�ید وز�ر الص�ة
، ٔ�� مق�نع �لمرشوعیة د�لو ٔ�� �یف قلت �، الس�یدة املس�شارة

، ٔ�� هاذ الف�ة ..مايش جتهیيل، ٔ�� م�فق معك، ٔ�� راه ندوي معاك �لك
تنحهبا وت��غهيا وحىت هام ومعهم ٔ�� كنت ٔ�س�تاذ �امعي ومعهم تعلمت، بعدا 
مع الفرملیا، راه ٔ�� ما عند�ش تريوار تن�لص، راه تن�اولو مجیع ميل 

ارة، �اصنا ند�رو، م�فق معك، ولیين كت��ا تتقويل يل، الس�یدة املس�ش
م�ال مجیع الفرقاء هاذ النظام أ�سايس ا�يل قلت � �دید ٕاىل �دود الیوم 
اكینني جوج د�ل الناس ا�يل �اوبو�، ٕایوا �اوبو� تفا�لو معا� ند�رو ید 
يف ید �ش نصاوبو هاذ النظام أ�سايس، وهذا اقرتاح معيل د�ل الوزارة، 

  .ف�ٔ� ما عندي مشلك.. ٔ�حسنٕاىل اكن 

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

ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓين الثاين، موضو�ه وضعیة املس�شف�ات إالقلميیة، 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال

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

  الوز�رة، الس�یدة
  السادة الوزراء،

  أ�خوات وإالخوة املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر،

وضعیة املس�شف�ات إالقلميیة اكدت ٔ�ن تصبح مرجعا للك ما من ش�ٔنه 
ٔ�و لك ما ميس ٔ�هنا يف وضعیة �ري سلمية، ٕاىل مىت س�س�متر الوضع كذ�؟ 

س�شف�ات ما يه الس�یاسة ٔ�و إالجراءات اليت س�تقوم �لهيا الوزارة ٕالنقاذ امل 
  العموم�ة مما يه �لیه؟ 

  .شكرا

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

  .واللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الص�ة
ٔ�� الس�ید، املس�شار احملرتم، هذا سؤال ا�يل �لك رصا�ة ما ميك�ش 

ك، فاملس�شفى ٔ�ش�نو دقایق، ولیين حناولو نتفا�لو ٔ�� و� 3جناوب �لیه يف 
هو؟ املس�شفى هو ب��ة حتتیة يه جتهزيات بیوطبیة، يه موارد �رشیة، �ري 

  .�ش نذ�ر
ٕاىل �دود الیوم، املس�شف�ات ا�يل عند� يف املغرب لكها �لها قدمية 

 53وم�قادمة، �ادي تقول يل ٔ�ش تد�روا؟ راه تن��یو، ٕاىل �دود الیوم، 

معي ٕاىل مس�شفى م�وسط يف مس�شفى م�وسط و�بري من مس�شفى �ا
�يل تن�س�ناو احلجر أ�ساس، مفا  17طور البناء، يف طور البناء، اك�ن 

دارت جمهود،  تنقولها، راه لك حكومة ا�يل دازتميك�ش مفا ميك�ش مايش 
.. واح�ا �اد�ن، �ش 60رمبا يف احلكومة السابقة اكنت  53ٔ�� تنقول دا� 

  .ذاك اليش ا�يل قدمي
ف قال الس�ید املس�شار احملرتم يف الوقت ا�يل تتدویوا �لیه �نیا، راه �ی

مس�شفى �ىل الصعید الوطين ا�يل �بار، دا� لك ٕاقلمي ٕاقلمي  20اكنوا وا�د 
بغى مس�شفى وعندو احلق، لك �ة �ة بغت مس�شفى �امعي وعندها 

  .احلق، یعين �اد�ن يف هاذ �جتاه
طبیة، �ذینا قرار وج�نا متویل النقطة الثانیة ف� خيص التجهزيات البیو 

، �ش لك مس�شفى �وي "ساكنري"�ش لك مس�شفى ٕاقلميي �كون ف�ه 
  .، وهذا تدرجيي)l’IRM(�كون ف�ه 

ف� خيص املوارد ال�رشیة فاح�ا يف نقاش مع الس�ید رئ�س احلكومة، 
م�صب مايل زائد الناس ا�يل اكنوا  1500وا�يل سا�د� هاذ العام عند� 

  .�ادي یبقاوا )la retraite( غیخرجوا ل
�نیا اك�ن نقاش �شاريك مع امجلا�ات احمللیة ومع الوال�ت �ش، ٕان 
شاء هللا، منش�یو تد�رج�ا، هاذ اليش راه ما �اد�شاي یت�ل يف هنار وال يف 

  .یومني وال يف والیة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

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

  .�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�باللكمة �ٔ 

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

اح�ا ال �شكك يف ا�هودات اليت تبذلها احلكومة، �ري ٔ�ننا نلمتس و�متىن 
ٔ�ن �كون هناك ٔ�ولو�ت، اك�ن ٔ�ما�ن ا�يل اكع ما ت�شوفها بعني الشفقة 

شهور ما عندمهش  3ریب �ري يف وزان، والرمحة، ٕاىل �ذینا منوذج �ري ق
اجلرا�ة العامة وٕاىل بغى يش مریض وقدر �لیه هللا و�اه يش �ا�ة �اصو 
ی��قل لتطوان، وما ٔ�دراك ما الطریق الرابطة ما بني وزان وتطوان، ساعتني 

لفوق، ساعتني ؤ�زید د�ل الطریق، ٕاضافة ٕاىل هاذیك إالنعاش ما اكی�ش �
  . مليف املس�شفى يف وزان اك

فاح�ا تنقدرو هاذ ا�هود، ومازال كن��ظرو وأ�مل والر�اء يف هللا، 
الوز�ر، هذا راه الوجع، و�یف  الس�یدولكن هاذي راه مسیهتا الص�ة، 

كرندد دامئا راه نبات �جلوع وما نبا�يش �ٔ�مل، جنا� هللا وٕا�مك ومجیع املغاربة 
  .من مجیع ما هو ٔ�مل

خصوصا النائیة، ا�يل �ار�ة �ىل الطریق  فر�اء العنایة �ملس�شف�ات
�ش ما �راق�وهاش ٔ�ن� وال وزار�مك، اكیلقاوا الفراغ والساكنة كتضیع، ٕاىل 
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هرضت �ىل وزان وزید يل ٔ�خو� �ىل جرادة، من جرادة لبوعرفة، هبط 
لنا ٔ�س�یدي من م�سور لبوملان، ٔ�� ق�ط هاد الطریق د�ل بين مالل 

  .ا اكی�شالقصیبة، راه مصیبة راه م
هذا رضوري اح�ا� عند� �ٓمال يف املس�تق�ل د�ل بالد�، �ادي �كونوا 
مس�شف�ات ٕان شاء هللا والعمل مايش ساهل، ولكن �الیا �الیا �اصنا 
ند�رو ��يل عند�، ما ميك�شاي ٔ�ي طب�ب تیختار يل حمور ا�ار البیضاء 

، ٕایوا فني يه الق�یطرة، �الش ما خيرجش لٔ�قالمي؟ ها يه املقرات اكینة
  أ�طر فني التجهزيات؟

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

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

  :الس�ید وز�ر الص�ة
املس�شار، ما  الس�یدٔ�ن �ري �ش جناوبك، .. ٕاىل �ذیيت م�ال

یعين هذا ��ذوش املسائل املشالك �س�ت��ائیة ونوریوها حبال هكذا، 
ا�يل دویيت الطب�ب اجلراح يف وزان ما يف خ�ار�ش، وزان مىش الس�ید 

هذا حقو، ) la retraite(خرج، ٔ�� عرفت �ادي جتاوبين مىش حفالو �ذا 
غت�اوبين ٔ�نت تقول يل ولیين ما عوضتهيش، ٔ�� راه تند�ر جمهود، یعين راه 

  :وا�د الرمقراه اخلصاص اك�ن يف لك يش، ٔ�� نعطیك �ري .. ما عند�ش
ف� خيص املوارد ال�رشیة يف املغرب، �ش نوصلو �لتمنیة املس�تدامة 

�سمة،  1000للك ) personnels( 4.45املنظمة العاملیة �لص�ة تتقول 
، �یفاش ��ش�هتم راه تید�روا جمهود، ويف وزان ا�يل 1.51اح�ا عند� 

يش ا�يل تتقول دویيت �لهيا راه مايش �ري الطب�ب جيي راه مايش �ري هاذ ال
الر�ط وا�ار البیضاء، �اصو حىت هو ظروف العمل، ولهذا مع الناس 
د�ل وزان اكن عندي معهم نقاش، وقالوا يل غیعطیوين القطعة أ�رضیة 

هك�ار ونصف، ٕاىل یوم�ا عطاوها لنا يف أ�وراق، ولیين من �ح�ة  8د�ل 
  ..اش، �ش �ش �كون جمهزة وغتكون حمفظة ٕاىل یوم�ا هذا ما اكین

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة �لس�ید الوز�ر من فضلمك، يف ثواين معدودة الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .ال، ولیين ٕاىل اكن حبال هاك، صايف شكرا الس�ید الرئ�س

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

 ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓين الثالث وموضو�ه الوضع الصحي �جلنوب
 . الرشيق، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات واملس�شارات،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

مت به يف احلق�قة الس�ید اح�ا تنعرفو ب�ٔنه اك�ن وا�د العمل ا�يل قا
الوزارة، وتنعرفو ب�ٔنه اك�ن �راكامت �برية، ولكن اك�ن ٕاشاكلیات يف مجمو�ة 
د�ل املناطق ا�يل اك�ن ا�يل اس�تفدت واك�ن ا�يل بقت بدون اس�تفادة، 
و�لتايل ما يه ٕاسرتاتیجیة احلكومة �لهنوض �لوضع الصحي �جلنوب 

احلراك �بري ويف الرشيق؟ مع العمل ٔ�ن هذه املنطقة عرف�وا ب�ٔن فهيا وا�د 
�دة م�اطق، وكنمتىن ٔ�ن الس�ید الوز�ر كام زارمه �دة مرات واكنت �دة 
لقاءات مع الساكنة واكنت وعود �برية ا�يل اكنت الساكنة كت��ظرها، كنمتىن 
ٔ�نه �ىل أ�قل الیوم یبني لهذه الساكنة ا�يل ت��ظر �لك �رقب هذه املشاریع 

  .د الوز�را�يل ٕان شاء هللا كتعلموا �لهيا الس�ی

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

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
 3ميل تتقول يل الس�ید املس�شار هاذ اجلهة راه قليت منيش ٔ�� زرهتا 

  . لكيش اجلهات. د�ل املرات
ف� خيص املوارد ال�رشیة غنقول � ا�هود ا�يل در� �ري اكيف حصیح، 

النقص والنقائص واملشالك �ىل الصعید الوطين، واكینة بعض ٔ�ن اك�ن 
، مهنا اجلهات مهنا در�ة �ف�اللت، مهنا الشامل الرشيق، مهنا �ة وزان

  .الناظور، مهنا احلس�مية وأ�قالمي اجلنوبیة ٕاخل
  ٔ�ش در�؟ : ف� خيص تتقول يل

ر ملیار م�ال ف� خيص الب��ة التحتیة د�ل هاذ اجلهة، قلهتا ذاك ا�هنا
ملیون درمه، وهاذ اليش مش�ت ٔ�� خشصیا، وهاذ اليش مايش  33و

�م، مس�شفى قلعة مكونة، مس�شفى م�دلت مشغلني وجمهز�ن �داد، 
ٔ�شهر �ادي یبدا ٔ�ن التجهزيات بدات تتوصل  3د�ل الر�ش من د� 
ٔ�شهر، الریصاين ؤ�رفود تی��ناوا، ؤ�نت راك شفيت  �3ادي �سايل من د� 

ل د�هلم �ادیني، الراش�یدیة، بومالن، دادس وزا�ورة الرتممي د�هلم أ�شغا
  .والتجهزي د�هلم والتوس�یع د�هلم �ادي �دام

ملیون درمه ا�يل �ادي �كون مس�شفى  160رس�ر،  120ٔ��ريا تنغري 
صغري حبال مس�شفى �امعي �لساكنري د�لو جبمیع التجهزيات د�لو، �ادي 

غیبداو يف ) les travaux de terrassement(یبدا اخلدمة د�لو یعين 
  .ملیون 160الشهر اجلاي، یعين 

الیوم، وٕاما راه  15فهذه مسائل ما يش �م، هذا ٕاما غیبدا من د� 
�اري ف�ه العمل، قا�هود اك�ن، �ري اكيف حصیح، والیين عطیناه أ�ولویة، 
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لوا ٔ�كرث من هاذ ملیون یعين راه ت�س�تاهلوا وت�س�تاه 33ٕاىل قلنا � ملیار و
اليش، و�نیا اح�ا ما عند�ش إالماكنیات، ٔ�� �لك رصا�ة د� يف �دود 

مس�شفى �ىل الصعید الوطين من الصغري �لك�ري ما عند�ش  53الیوم 
  .س�نني 3إالماكنیات ال اح�ا �ش �سريومه ونب��ومه يف �امني ٔ�و ال 

  .شكرا

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

  .ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب اللكمة

  :عبد الرحامن ا�ر�يس الس�یداملس�شار 
ال، �ري الس�ید الوز�ر واح�ا تنقولو �ىل ٔ�ساس ٔ�نه اكنت ز�رة واكنت 
وعود، اح�ا تنعرفو ٔ�ش تنقولو، قلت لٕالخوان وأ�خوات يف تنغري �ىل 

لیوم ما ٕاىل �دود ا 2015-10ٔ�ساس ٔ�ن املس�شفى �ادي یبدا يف شهر 
اكی�ش، قلت ب�ٔنه املس�شفى د�ل �خ�صاصات دورزازات اح�ا مع 
�مسینة �دو هللا یذ�رها خبري، الوز�رة السابقة، اكن �ادي خيرج من بعد 

  .�امني، ٕاىل یوم�ا هذا مازال ما خرج شاي
اعطیتوا املاريش د�ل مركز القرب د�ل مرض الرسطان، حلد الیوم 

الیوم هذا �ام ونصف ومازال ما خرجش  تعطات الصفقة، ٕاىل �دود
�لوجود، ؤ�� خشصیا عیطت �لیمك الس�ید الوز�ر وتلق�ت �مك �دة مرات 

  .د�لو ما فهمنا والو حلد الیوم ما اك�شاي) le budget(وقلتوا لیا اكن 
ٔ�كرث من ذا وذاك، الس�ید الوز�ر، ا�يل �اصنا نفهمو �لساكنة ویعرفوا 

ة د�ل در�ة �ف�اللت جبمیع أ�طیاف د�لها الناس، ٔ�نه مجیع ٔ�عضاء اجله
د�ل امللیار س�ن�سم صوتنا  4يه �ات لعندمك �ش تد�ر معمك رشاكة ب 

�لهيا لكنا يف اجلهة د�ل در�ة �ف�اللت، تنقولوا لمك ها یدینا ممدودة ٔ�روا لنا 
ند�رو هاذ اخلصاص، و�اء املرشوع من عند املد�ر اجلهوي د�لمك 

وتنا �لیه وما بغیتوش الفلوس، ما فهم�ش ٔ�� �ٓش بغیتو� و�قش�هنا معه وص
ند�رو معمك الس�ید الوز�ر؟ واش اكن يش وا�د تیكره الفلوس؟ ؤ�ن� ا�يل 
ما بغیتوش ختدموا، تنقولوا لمك ها ا�يل اك�ن ٔ�ج�وا نتعاونو معمك، عرف�ا ب�ٔن 

ب�ٔن  اك�ن ضیق عندمك، عرف�ا اك�ن مشالك، ولكن ٕاىل كنا اح�ا لكنا كنفهمو
هاذ املنطقة اكنت معزو� لعدة م�اطق، ٔ�� تنقول � الس�ید الوز�ر ؤ�نت 
راك تتع�ش هاذ املسائل، دزت يف ت�شاك �دة خطرات، �� �لیك، 
الس�ید الوز�ر، مریض یدوز يف يف هاذیك ت�شاك واش �ادي یوصل؟ 
و�كونو وواحضني، امسح لنا �اصك ��د� و�شوف الوضعیة ا�يل تنع�شو 

ناس واملشالك ا�يل تتع�ش الناس، ٔ�ن ٔ�ن� كهترضوا يف هنا يف الر�ط مع ال 
يف ا�ار البیضاء، بعض احملاور ا�يل يه �ات يف اجلوانب د�ل املغرب، 
وهذا راه ما يش �ادي �كون حراك، راه هذه املسائل مرتبطة �ٔ�من د�ل 

  .ا�و�
تعطیوا لهاذ و�لتايل، الس�ید الوز�ر، ٔ��شدمك ؤ��شد احلكومة ٔ�ن 

املنطقة ما �س�تحق، ٔ�نه ما ميك�ش �يق �زیدو نصربو ٔ�كرث من هاذ اليش، 
ٔ�ن وصلنا ٔ�ن ت�شوفو ولیداتنا �ميوتوا، عیاالتنا �ميوتوا لكيش �ميوت، ا�يل 
ق�ط الطریق د�ل ت�شاك ٔ�و ال الطریق د�ل الراش�یدیة مك�اس، راك زرهتا 

  .وعرفهتا وعرفت املشالك
أ�طباء تتقولوا لنا اكن �خ�صاصیني اكینني ولكن  ٔ�كرث من ذا وذاك

اكینني يف أ�وراق، تیجیوا لهاذ احملور كام قال الس�ید املس�شار د�ل 
خيدموا و�الني املناطق ) les cliniques(الر�ط ا�ار البیضاء، تیجیوا ل 

  .هاذ الس�ید یاله توفت الب��وتة) la même chose(د�هلم، زا�ورة 
  .الوز�رشكرا الس�ید 

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

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

  :الص�ة وز�رالس�ید 
م�ني تیقول لیا اك�ن الفلوس وما بغیناش ��دومه، ٔ�� �ادي جني 

ال .. عندك �سالیو من هنا �ادي ��دمه من عندك، �لعكس اح�ا غن�دمو
  .ا�اش.. ا�اش ،لت لكشاي تتكذبما يش زعام، ال ما ق

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .املرجو ٕا��ة الفرصة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ال، ال، من فض�، ال. شكرا الس�ید الوز�ر

عند� وقت خمصص �لس�ید املس�شار لطرح السؤال، ووقت �اص 
ید املس�شار، ٔ��ذمتوه، الوقت املتبقى �لس�ید الوز�ر، وق�مك اخلاص، الس� 

  .�لس�ید الوز�ر حمفوظ �لس�ید الوز�ر یترصف ف�ه هو كام �رید
منر ٕاىل السؤال الرابع، وموضو�ه رضورة بناء مس�شفى �امعي جبهة 

  .�ف�اللت-در�ة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  .الس�ید الرئ�س شكرا

  ،الس�ید الوز�ر
�ف�اللت ٔ��دثت ٕادار� يف التقطیع أ��ري �لجهات، �ة  - �ة در�ة

 500مرتام�ة أ�طراف ووضع حصي هش �دا، املواطنني یقطعون مسافة 
  .�یلومرت من ٔ��ل العالج 600وال 

سؤايل واحض، مىت س�رشعون يف بناء مس�شفى �امعي �اكمل املواصفات 
  ل الوح�د ملعض� الص�ة يف هاته اجلهة؟ا�ي یعترب احل
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  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

مفا �اد�ش �رجع لبعض ا�هودات ا�يل رمبا ما راق�ش وال رمبا �ري اكف�ة 
م�فق ٔ�ن لك وا�د �یفاش  ٔ��.. �ل�س�بة لبعض املس�شار�ن وبعض

ك�شوف �ىل حساب إالماكنیات املتا�ة و�ىل حساب الوضعیة املالیة 
  .د�ل الوزارة واملوارد ال�رشیة

ف� خيص املس�شفى اجلامعي، ف�ٔ� م�فق معك، ٔ�ن هذا مايش اتفق�وا 
�لیه الیوم ٔ�ن هذا تو�ه د�ل الوزارة �ش غیكون مس�شفى �امعي وهذا 

 2س�شفى �امعي يف لك �ة، وٕاال مس�شفى �امعي للك قانون قدمي، م 
  ..ملیون �سمة، ٔ�ن رمبا اك�ن يش �ة ا�يل غیكون فهيا ٔ�كرث د�ل

فٕاىل �دود الیوم اكن عند� فاس، مرا�ش، الر�ط، د� اك�ن و�دة، 
فاس، طن�ة بدا، الر�ط، مرا�ش، ا�ار البیضاء، ٔ�اكد�ر عام قریب تنظن 

یون وبقاوا لینا جوج د�ل اجلهات ا�يل �برية ا�يل ما يف ٔ�س�بوع وال ٔ�قل، الع 
�ف�اللت، ٔ�ن الس�ید املس�شار -خ�یفرة ويه در�ة -فهيومش يه بين مالل

وال  5مايش ما بغیناش �س�بقوه د�، ٔ�ن ٕاىل كرث� خطرة و�دة بغینا نب��و 
ملیار د�ل ا�رمه، املشلك مايش  2ٔ�ن مس�شفى �امعي يش  7وال  6

، و�نیا مشلك د�ل )la gouvernance(، مشلك د�ل مشلك ٔ�موال
املوارد ال�رشیة، وهذا ت�س�تاهلوا لك �ري، ٔ�� تنظن �ري �زیدو شویة فهاذو 
ا�يل بغاو نب��و، نبداو �لبين د�ل الر�ط، د�ل العیون ود�ل ٔ�اكد�ر، فٕان 

، �ف�اللت –خ�یفرة وٕاما د�ل در�ة  -شاء هللا غیكون ٕاما د�ل بين مالل
  .وال بد م�ه ٔ�نه �ة ا�يل �س�تاهل

  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  . شكرا الس�ید الوز�ر

اللك قابل �لنقاش، ولكن يف ٕاطار ا�ميقراطیة، ح�اة ؤ�رواح وحصة 
  .املواطنني ال تناقش، والص�ة حق دس�توري

لس�ید الوز�ر، بغیت جواب واحض ٔ�مام املواطنني، حنن بصدد قانون ا
املالیة كنتطلعو �ش �شوفو واش رصدتوا يش �ا�ة لهاذ املس�شفى وال ما 
اكی�ش؟ وٕاال غنقولو �م رمبا غن�س�ناو س�نوات، غن�س�ناو رمبا احلكومة 

  .املق��، �ش �كونو واحضني

كامال ملا ورد من ق�يل، الس�ید الوز�ر، �رنجع �لوضعیة الصحیة، اس�ت
، ٔ�سابیع قلی� ق�ل �نت�ا�ت، 2015مس�شفى تنغري وا�دمك خشصیا م�ذ 

 23مل �ر ش��ا حلد ا�ٓن، مس�شفى قلعة مكونة ا�ي �رددونه لك مرة، 
اخ�صاص، ا�ٓن اك�ن ٔ�خصايئ وا�د جراح، ولكن الطامة الكربى الس�ید 

، وكذ� ش�ٔن املس�شفى الوز�ر جراح ما اكی�ش البناج وما اكی�ش املنعش
د�ل تنغري، طب�ب املس�شفى د�ل تنغري ا�يل ما شف�اهشاي، ولكن 
املس�شفى د�ل لكممية ا�يل بغیت نقول �راجع خطري، طب�ب أ�طفال ما 
عرف�اش فني دیتوه مىش ليش بالصة ٔ�خرى ما عرف�اش فني، هذا �راجع 

  .خطري
 الس�یدوم فني و�نیا، هناك جراح بدون بناج وبدون م�عش دیتوه

الوز�ر؟ هاته يه العنایة اخلاصة اليت تتلكمون عهنا؟ العنایة اخلاصة يف 
�جتاه املعا�س، كتقولوا �لساكنة د�ل در�ة �ف�اللت سريوا تد�روا 

  .العملیات اجلراح�ة بدون بنج وبدون م�عش
الس�ید الوز�ر، ٔ�نمت طب�ب ؤ�دیمت قسم الطب�ب كام ٔ�دیمت قسم احلكومة 

ي صاحب اجلال�، وملاذا ؤ�� �ٓسف �ىل قساوة ما س�ی�ٔيت ملاذا بني ٔ�ید
الكذب؟ ملاذا الكذب؟ ٕاما تتكذبوا �لینا وٕاما تیكذبوا �لیمك وتتجیوا 

  .�كذبوا �لینا
ٕاید� خفر ا��ن، الطف� اليت تبقى وس�تظل عنوا� �لوضع الصحي يف 

العائ� �ف�اللت، الكذبة أ�وىل م�دو�مك اجلهوي ا�ي اهتم - �ة در�ة
�ٕالهامل، وحصلنا �ىل الو�ئق، ها يه الس�ید الوز�ر، ٕاىل بغی�هيا وال 

  .نعطیوها �لص�افة
الكذبة الثانیة حتت هذه الق�ة الس��نة ا�يل فاتت، تتقولوا اك�ن �رشحي 

  .طب�ب رشعي، والتقر�ر فوق مك�بمك
 خرج والكذبة الثالثة تبعهتا يف الندوة الصحف�ة ا�يل عقدتوا، بیان العائ�

  .الیوم وعند� �س�ة م�و، یف�د لك هذا
السؤال، الس�ید الوز�ر، ال�رشحي بدون ٕاذن العائ� وبدون ٔ�مر من 

  النیابة العامة هل هذا ممكن؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، ا�هت�ى الوقت

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الص�ة
 parce(كرا الس�ید املس�شار، �ري ما نبغیكش �هتمين �لكذب، ش
que ( � ٕاىل اكن يش وا�د تیكذب يف هذا الربملان هو ٔ�نت، ونقول

، )décès(د�ل .. �الش؟ ٔ�ن هاذ اليش ا�يل �هتمين ٔ�� عندي، عندي 
�ري باليت، اك�ن من معید الرشطة رئ�س دا�رة القطانني بفاس ٕاىل  ها هو،

یل العام �لم� �ى حممكة �س�ت��اف بفاس، راج�ا م�مك ٕاعطاء الس�ید الو� 
  .تعل��مك �لطب�ب ا�تص ٕالجراء �رشحي �ىل اجلثة
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ٔ�مر ٕ�جراء �رشحي طيب، ها هو   -�لیين �مكل  –عندي و�یل امل� 
 rapport(التوق�ع، راه و�یل امل� يف فاس، وعندي هنا �رشحي 

d’autopsie (ة ا�يل ف�ه صفحتني لك �ا�)signé par le 
médecin( لیين �مكل الس�ید املس�شار،  -، ٕاىل اكن هاذ الطب�ب�

بعدا ٕاىل بغیيت ا�رتام الرٔ�ي ا�ٓخر، ا�رتم�ك مسعتك واسعمين،  - حنرتمك 
  .ٔ�ن هاذ اليش ا�يل تتقول خطري والكذوب

ٕاىل اكن هذا الطب�ب تیكذب �اصو مييش �ل��س، ٕاىل كنت ٔ�� 
هنا زورهتم �ري حس�هتم ٔ�� بیدي �اصين منيش  تنكذب هاذ أ�وراق ا�يل

�ل��س، ٕاىل كنيت ٔ�نت تتكذب تنطلب م�ك �ري �ا�ة، هو تعتذر، ٔ�ن 
هاذ اليش ا�يل قليت خطري وحشومة و�ار، نبقاو املواطنني بغاوا شوف 
تبعوا احلكومة ٔ�ش تد�ر ؤ�ش ما تد�رش حىت تتجیب يش حواجي ها هام 

  .أ�وراق، ها هام، ٔ�حشومة، �ار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا �لس�ید . ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر

  .الوز�ر، وشكرا � �ىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة
ون��قل بعد ذ� ٕاىل السؤال ا�ٓين املو�ه ٕاىل الس�ید الوز�ر امللكف 

ریة �لرد �ىل �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين، وموضو�ه ا�ٓ�ال ا�س�تو 
أ�س�ئ� الشفهیة والك�ابیة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة 

 .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید املبارك الصادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
من النظام  262من ا�س�تور، �اصة املادة  100الفصل  بناء �ىل

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، فٕانه یتعني ٔ�ن تديل احلكومة جبواهبا �ىل 
یوما  20أ�س�ئ� الشفویة والك�ابیة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن �الل 

  .املوالیة ٕال�ا� هذه أ�س�ئ� �لهيا
مك الس�ید الوز�ر واش يف احلكومة السابقة مل حترتم هذا ا�ٓ�ال و�سائل

  هذه احلكومة �ادي متيش يف نفس ا�هنج د�ل سابقهتا؟
  .وشكرا

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

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

الس�ید مصطفى اخللفي، الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة، امللكف 
  :ملدين والناطق الرمسي �مس احلكومة�لعالقات مع الربملان وا�متع ا

  .ٔ�شكر الس�ید املس�شار �ىل طرح هذا أ�مر

سؤال ا�يل اكنت تطرحت،  1668ٔ�وال ف� یتعلق �ٔ�س�ئ� الشفویة، 
�ٓنیة، يف الوقت ا�يل  183ا�يل تربجمت، مضهنا  497احلكومة �اوبت �ىل 

جناوبو ، �رب� �ش 411احلكومة �ربت �ىل �س�تعداد �ش جتاوب �ىل 
هذه أ�س�ئ� الشفویة، فاك�ن اس�تعداد لك، ، �183اله تربجمت  �411ىل 

  .حنمترمو ا�ٓ�ال ونربجموها و�ش�تغلو فهيا بوضوح
سؤال ا�يل تطرحت،  65أ�س�ئ� الشفویة ا�يل مرتبطة �لفریق د�لمك، 

، %�30ٓنیة، ال�س�بة العامة د�ل ا�لس  25وقع اجلواب، من مضهنا  29
  .%45مة اخلاصة ��مو�ة ال�س�بة العا

، %53جتاوب �لهيا،  259، 492يف أ�س�ئ� الك�ابیة اك�ن جمهود، 
  .فعال اك�ن ٕاشاكل ٔ�نه ما وصلناش �ش جناوبو �ىل لك أ�س�ئ� الك�ابیة

ولكن ما ميك�ش نقولو ما اكی�ش جمهود، ونوقفو فقط .. ا�هود ا�يل اح�ا
  .وععند وا�د اجلزء ا�يل هو مرتبط هباذ املوض

�الیا اح�ا يف هذا املر�� ٔ�ش�نو �غیني ند�رو؟ بناء �ىل املسار ا�يل 
بدا يف املر�� السابقة، �غیني ند�رو وا�د اخلطوة ا�يل غتويل م�ا�ة 
�لعموم، ا�يل يه أ�س�ئ�، ٔ�وال الرسائل د�ل التذكري وأ�س�ئ� الك�ابیة ا�يل 

لعموم، تويل ت�رش، كتجي مع أ�جوبة د�لها �ادي نولیو �رشوها �ىل ا
ویويل املواطن يف ٔ�ي م�طقة يف تنغري، يف احلس�مية، يف سوس، يف العیون، 
يف ا�ا��، يف طن�ة �یعرف مس�شارها أ�س�ئ� ا�يل طر�ا، وهاذ 
أ�جوبة ا�يل اكینة، �ش نعملو �ىل ضامن اجلواب �ىل لك أ�س�ئ� ا�يل 

  .كتطرح، وهذا وا�د الت�دي ا�يل هو ل�س من السهل
ويف نفس الوقت، يف ٕاطار هاذ ا�ٓلیة د�ل التفا�ل یعين �یف ما جنحنا 
يف أ�س�ئ� الشفویة ؤ�یضا الشهریة �ادي جنحو ٕان شاء هللا حىت يف هاذ 
املوضوع د�ل أ�س�ئ� الك�ابیة �ش �كونو يف ٕاطار تزنیل أ�حاكم د�ل 

  .ا�يل حتدثت �لیه 100ا�س�تور، و�اصة الفصل 
  .وشكرا

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التفا�ل واجلواب �ىل هاذ السؤال
يف احلق�قة اجلواب اكن ف�ه جزء من اجلواب �ىل السؤال د�لنا اح�ا، 

املطروح ذ�ر� ٔ�وال، نعطیومك م�ال السؤال ا�ٓين هذا اكن  اح�ا املشلك
سؤال �ٓين اكن من املفروض ٔ�نه یدرج يف �دول أ�عامل د�ل أ�س�بوع ا�يل 
فات، ولكن ما �اوبتوش �لیه وما فهمناش �الش؟ ٔ�نه ما حمتجی�ش ب�ٔ�مك 

من ا�س�تور واملادة  100تطلعوا �ىل و�ئق وال �ىل يش �ا�ة، املادة 
ن النظام ا�ا�يل، هذا �یطرح وا�د ا�مو�ة د�ل إالشاكلیات، م 266



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

14 

 )2017ماي  9( 1438شعبان  12

جتاوب أ�س�ئ� ا�ٓنیة ميل كتبقى مربوطة ٔ�و مرتبطة مبوافقة احلكومة ٔ�هنا 
، هذا �یفرغ موضوع املراق�ة د�ل احلكومة من �لهيا وال ما جتاو�ش �لهيا

املضمون د�لو، والسؤال ما �یبقاش �ٓين، ميل �یتربمج يل �ىل جوج ٔ�سابیع 
  .وال ثالثة من بعد ما طرح�وا ما �یبقاش �ٓين

یوم ا�يل �اللها ا�س�تور �ینص  �20ا�ة ٔ�خرى، اح�ا كنتذا�رو �ىل 
د�ل السادة املس�شار�ن، �ىل رضورة اجلواب د�ل احلكومة �ىل أ�س�ئ� 

یوم �اد ٔ�مكن ٕادراج أ�س�ئ� وهذا مايش  20احلكومة كت�ٔولها ب�ٔن بعد 
  .حصیح، وهذا هو جوهر السؤال د�لنا

�رتوا، الس�ید الوز�ر، موضوع ٔ��مك �اوبتوا وا�د ا�مو�ة د�ل أ�س�ئ� 
ا، واك�ن يش مجمو�ة د�ل أ�س�ئ� ا�يل ٔ�ن� ٔ�بدیمت الرغبة يف اجلواب �لهي

ولكن ما متش اجلواب �لهيا، وهنا كنثري ان��اهمك �لس�ب، الس�ب هو 
اك�ن لٔ�سف بعض من الوزراء �ل�لسات أ�س�بوعیة، و غیاب �دد �بري 

الوزراء مهنم وز�ر الفال�ة ا�يل حرض مشكورا يف هاذ اجللسة هاذي، ا�يل 
  .ما حرضوا ٕاال �لسة ٔ�و �لس�تني �الل الس�نة ال�رشیعیة اكم�

ال وز�ر الس�ید العلمي وز�ر الت�ارة والصنا�ة، اك�ن وز�ر اك�ن م�
ا�ا�لیة، اك�ن وز�ر أ�وقاف، مجمو�ة د�ل الوزراء ما �یجیوش �لمؤسسة 
ال�رشیعیة وما كنفهموش اح�ا� كتجینا الالحئة د�ل غیاب الوزراء وال 
القطا�ات وال القطا�ات ا�يل �ارضة، ما كنفهموش اح�ا ٔ�ش�نو هو ٔ�مه من 

ور واجلواب �ىل أ�س�ئ� د�ل السادة املس�شار�ن يف العمل د�ل احلض
  .احلكومة، ا�لهم ٕاىل اكنوا فيش �شاط �ارج الوطن ٔ�و ال فيش �شاط مليك

ٕاذن اك�ن وا�د إالشاكلیة حق�ق�ة يف التعامل مع الرقابة د�ل املؤسسة 
هاذ  ال�رشیعیة �لعمل احلكويم، وكنمتناو ٔ�ن احلكومة احلالیة ٔ�هنا تت�اوز

إالشاكلیة هاذي وحترتم ا�س�تور، ٔ�ن كنطالبو الشعب حيرتم ا�س�تور، 
 100فال یعقل ٔ�ن احلكومة ما حترتمش ا�س�تور، ٔ�ن ا�س�تور يف الفصل 

  .وشكرا. واحض ب�ٔن اجلواب جيب ٔ�ن �كون �الل

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ثواين معدودة

ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة، امللكف �لعالقات مع الربملان الس� 
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

ٔ�وال، احلدیث ٕ�طالق�ة �ىل الغیاب د�ل الوزراء ٔ�� عطیتك رمق 
  .هذا رمق واحض 183، ٔ�ن� �رجمتوا 411واحض، اح�ا �رب� �ىل إال�ابة �ىل 

ماي، و�اوبنا  9ماي، اح�ا الیوم يف  2تطرح يف  السؤال د�ل ا�ٓن
  .�لیه �لك وضوح

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم، وشكرا � �ىل مسامهتك معنا يف هاته 

  . اجللسة

هناك سؤال �ٓين اكن مو�ه لاكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل 
مللكفة �لصنا�ة التقلیدیة اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ا

و�ق�صاد �ج�عي، وموضو�ه الرؤیة املس�تق�لیة لقطاع الصنا�ة 
  .التقلیدیة، وورد �ش�ٔنه طلب ت�ٔج�ل من الفریق �س�تقاليل

و�لیه ن��قل �لسؤال الثاين وموضو�ه ضعف إالق�ال �ىل معارض 
�د السادة الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي والتضامين، واللكمة �ٔ 

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

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

سؤالنا، الس�یدة الوز�رة، عن ٕاسرتاتیجیة احلكومة ف� خيص تزنیل 
تعلق �ل�سویق؟ مث ما يه التدابري اليت تعزتمون الق�ام هبا لتقومي احملور امل 

�خ�الالت يف معلیات تنظمي التظاهرات واملعارض �ج�عیة 
  والتضام�یة؟

  .شكرا الس�یدة الوز�رة

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي  ، املصيلالس�یدة مجی�
ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة  ،والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا �لفریق �ىل هاذ السؤال و�ىل اه�ممك بقطاع الصنا�ة التقلیدیة 
ٔ�شري ٔ�ن السؤال ا�يل عندي مايش و�ق�صاد �ج�عي، فقط ٔ�رید ٔ�ن 

هو هذا، ولكن مايش مشلك، تفا�ال مع أ�س�ئ� د�لمك السادة 
  .املس�شار�ن س�ٔج�ب

 2007ٔ�وال، تعلمون ٔ�ن هذا القطاع اس�تفاد من ٕاسرتاتیجیة ملدة ما بني 
، الیوم حنن بصدد بلورة ٕاسرتاتیجیة �دیدة لقطاع الصنا�ة 2015و

  .ي ببالد�، وال خيفى �لیمك ٔ�ن هذا قطاع �مالتقلیدیة و�ق�صاد �ج�ع
ٔ�وال، هو ال ی��غي ٔ�ن ننظر ٕالیه دامئا مبقاربة اج�عیة، ولكن كذ� هذا 

من الصناع  2.3قطاع م�تج �لرثوة، م�تج �لشغل و�سامه الیوم �ینا 
والصانعات ا�يل هام ك�ش�تغلوا يف هذا القطاع، طبعا هذا دون ا��ساب 

تعاونیة، فهيا نصف ملیون م�عاون وم�عاونة، یعين  16000التعاونیات ا�يل 
  .نت�دث عن رشحية من املواطنني واملواطنات �مة �دا

ٕاذن فلك التدابري ا�يل ميكن ٔ�ن تت�ذ ال ميكن ٕاال ٔ�ن تعود �لنفع �ىل 
هاذ القطاع ا�يل كنعتربو ح�وي وٕاسرتاتیجي، وا�يل كنعتقد ٔ�نه مايش فقط 
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دیة، ولكن یتعلق بتارخي املغرب وحضارة املغرب أ�مر یتعلق مبنتو�ات تقلی
ا�يل الیوم �یتربز يف هاذ املنتو�ات املتعددة، سواء يف الصنا�ة التقلیدیة 

  .إالنتاج�ة ٔ�و الصنا�ة التقلیدیة اخلدماتیة

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :ید عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس� 
   .شكرا الس�یدة الوز�رة

ا�يل طرح الفریق، تعمدت  ،الس�یدة الوز�رة ،هذا هو السؤال د�لنا
  .خنترص ونطرح �لیك �ري أ�س�ئ� ا�يل ٔ�ساس�یة وحماور رئ�س�یة

كنظن هرضتوا �ىل هاذ القطاع وهو قطاع �د �م  الس�یدة الوز�رة،
ا�متع، لكن الس�یدة الوز�رة وح�وي ا�يل ك�شغل وا�د الف�ة عریضة من 

امسحي يل نقول � ب�ٔن اك�ن فشل د�ل احلكومة يف تدبري معلیة ال�سویق، 
ٔ�ن ذاك الصانع التقلیدي ٔ�و ال ذاك املنتج ا�يل ك�سهر و�ینوض من الفجر 
وهو ك�ش�تغل فالب�ت د�لو، أ�مل الوح�د د�لو هو ٔ�نه �كون وا�د الب��ة 

ما كهنرضش �ىل . لو ویمت ال�سویق د�لوحتتیة فني یعرض املنتوج د�
املس�توى الوطين وٕامنا كهنرض حىت �ىل املس�توى ا�ويل، ٔ�لس�یدة الوز�رة، 

الفال�ة و�ی�اول یق�ع السادة الرؤساء یطرحوا كام اكن �هيرض الس�ید وز�ر 
أ�س�ئ� �ىل وضع ٔ�رضیة وب��ة حتتیة قویة ل�سویق هاذ املنتو�ات، حىت 

من نتوج �كون �ارض ووارد يف مجیع حىت املؤسسات اح�ا بغینا هاذ امل 
وبعض القطا�ات واملؤسسات، نلمسو هاذ ا�لمسة  �ري مؤسسة الربملان،

  .د�ل الصنا�ة التقلیدیة، یعين اك�ن غیاب
فا�ٓن �ش �شجعوا هاذ الناس وحنفزومه مرة ٔ�خرى وجيهتدوا ٔ�كرث 

 الر�الت اجلویة ؤ�كرث، �اصنا هنیلكو السوق ا�ا�يل واحمليل، وحفىت يف
 La)ميل ترت�ب يف الطیارة، الس�یدة الوز�رة، وتتختار متيش يف طا�رة 

RAM)5  ،ما تتلقاش ذاك العرض املنتوج احمليل التقلیدي د�ل البالد
تیعرض �لیك الاكرو، الش�ط، الرحية، ٕاذن هنا التد�ل �اصو �كون 

فس الوقت تقویة ٔ�ن �شجیع الصنا�ة التقلیدیة هو �شجیع �لس�یا�ة، ويف ن
�ق�صاد احمليل، معىن �ش ما نتعاملوش بذاكء كام تید�روا أ��راك، 
الس�یدة الوز�رة احملرتمة، وبغیت نطرح، ٔ�ن ميل تیعرض �لیك ذیك 
أ�فالم ا�يل دات النصف من املغاربة تی��عوها، تیعرض �لیك م�توج، 

تیعرضش تیعرض �لیك الف�ادق، تیعرض �لیك الصنا�ة التقلیدیة، ما 
�لیك هو �ري هاذوك أ�فالم، ولكن بطریقة ذ�یة ت��حول املواطن ٔ�و ٔ�ي 
وا�د تیويل یقو� �اصين منيش لرت�یا �شوف، منيش �اك الف�دق، منيش 

  .�رشي ذیك احلا�ة، منيش �یك احلا�ة
ٕاذن هنا فني �كون �س��ر وا�هود د�ل احلكومة �ش هاذ الناس 

                                                 
5 Rayal Air Maroc 

وهيم �ىل، املؤسسات العموم�ة تیكون وا�د �لزتام، �ردوا هلم �عتبار وتق
ٔ�نه ما ميك�ش ی�ين مؤسسة ا�و� وما مييش ) cahier de charge(وا�د 

من ٕایطالیا ٔ�و من فر�سا ٔ�و ال من بلجیاك وید�ر ) architecte(جيیب 
املؤسسة، �كون �ندس معامري مغريب ویفرض ٔ�ن �كون م�توج د�ل 

يف املؤسسات العموم�ة، ما ميك�ش تزنل يف املطار  الصنا�ة التقلیدیة وارد
 les(وتلقى ) les parfums(وال من ٔ�ي دو� وتلقى ) Paris(ج�يت من

chocolats ( وتزنل �لمغرب وتلقى نفس املنتوج، ما تلقاش ذاك املنتو�ات
  .د�ل الصنا�ة التقلیدیة

ة ٕاذن هنا ا�يل �اص �كون التحول و�كون وا�د ا�اكء د�ل احلكوم
�لتعامل مع هذا القطاع، ٔ�ن حمتا�ني املغاربة ا�يل ��سوق هلم املنتوج، 

  .الس�یدة الوز�رة
  ..هرض ق�ی� وز�ر الفال�ة، ٔ�� ا�ٓن

  .شكرا

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

  .واللكمة �لس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب

ي والصنا�ة التقلیدیة الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلو 
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
ٔ�� نبغي �شكر الس�ید املس�شار �ىل هاذ املقاربة، ونقول ب�ٔن احلكومة 
يف الهیلكة اجلدیدة د�لها، ٕاذا الحظمت الیوم، هناك قطب ا�يل هو الس�یا�ة 

لصنا�ة التقلیدیة، طبعا مجع هاذ القطب �اء من فلسفة ٔ�ن والنقل اجلوي وا
�روجي املنتوج مرتبط �لس�یا�ة، ؤ�ن الس�یا�ة بدون محو� ثقاف�ة، محو� 
وطنیة ت��قى ما ت�س�تا��ش یعين لٔ�هداف د�لنا، ٕاذن احلكومة ان�هبت 
لهاذ املوضوع، ويف ال�شك�� ويف الهندسة د�لها عند� قطب جيمع بني 

  .والصنا�ة التقلیدیة والنقل اجلوي، هذا من �ة الس�یا�ة
من �ة ٔ�خرى، لكمة الغیاب كثرية يش شویة، اك�ن جمهودات تبذالت 
�ىل مر الس�نوات املاضیة، �ىل مر احلكومات املتعاق�ة فهذا القطاع جمهود 
�بري تبذل، تبذل مع الصناع، تبذل يف ا�ال �ج�عي، ؤ�� قلت ٔ�ن 

اكنت حققت ٔ�هداف كثرية مهنا، �كفي ٔ�نين نقول ٔ�نه  إالسرتاتیجیة ا�يل
اكنت موضو�ة بعض أ�هداف ا�يل حتقق ٔ�كرث مهنا، م�ال اكن هدف د�ل 

  .مقاو� 900مقاو�، الیوم عند�  300
طبعا حنن وٕا�مك نطمح ٕاىل تطو�ر هاذ القطاع ٔ�كرث، وهنا امسحوا يل 

لصنا�ة التقلیدیة نعطیمك نتاجئ البحث الوطين حول اس�هتالك م�ت�ات ا
ا�ي ٔ�جنز يف أ�شهر أ��رية، ا�يل �ی�ٔكد ٕاق�ال املغاربة �ىل م�تو�ات 
الصنا�ة التقلیدیة، ؤ�مه يشء ٔ�ن أ�رس املغربیة القاطنة �ملغرب يه ا�ٔكرث 

، وبعد ذ� ت�ٔيت املغاربة %64ٕاق�اال �ىل هذا املنتوج بوا�د ال�س�بة د�ل 
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  .اح أ��انبالقاطنني يف اخلارج مث ی�ٔيت الس�ی
ٕاذن أ�رسة املغربیة �س�تحرض بعد الصنا�ة التقلیدیة، سواء يف أ�عیاد 

  .الوطنیة، يف املناس�بات �ج�عیة
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة احملرتمة

و�مسمك مجیعا حنيي و�رحب بوفد �م من رؤساء ا�الس �ق�صادیة 
س ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ و�ج�عیة، ونذ�ر مهنم رئ�

املغريب، رئ�س ا�لس �ق�صادي و�ج�عي أ�وريب، رئ�س ا�لس 
�ق�صادي و�ج�عي العريب، رئ�س احتاد ا�الس �ق�صادیة 
و�ج�عیة واملؤسسات املامث� الناطقة �لعربیة، ورئ�س ا�لس 

ا�لس �ق�صادي و�ج�عي  �ق�صادي و�ج�عي ملايل، ورئ�سة
  .بغی��ا والاكتب العام �لم�لس �ق�صادي �لاكمرون

  ون��قل ٕاىل السؤال الثالث وموضو�ه دمع الصناع التقلیدیني 
واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت 

  .املغرب لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید یوسف حميي
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
بغیت نذ�ر الس�یدة الوز�رة، �ٔ�هداف د�ل إالسرتاتیجیة د�ل أ�وال 

د�ل الصنا�ة التقلیدیة د�ل احلكومة الفائتة، من أ�هداف د�لها  2015
داف الك�رية د�ل املهمني اكن هو الرمق د�ل الصادرات، قلت من أ�ه

 2015د�ل الصنا�ة التقلیدیة د�ل احلكومة الفائتة د�ل  2015ٕاسرتاتیجیة 
دامللیار درمه، وا�يل وصلنا فهيم  7اكن هو الصادرات ا�يل بغینا نوصلهم ل

من الرمق  %7ملیون د�ل ا�رمه، هذه أ�رقام، یعين حقق�ا  450ٔ��ريا ٕاىل 
ذا �ري �ش نتلكموا �ىل إالسرتاتیجیة د�ل الصادرات ا�يل اكن مربمج، ه

  .د�ل احلكومة الفائتة
ا�يل بغیت نقول الیوم، الس�یدة الوز�رة، هو اح�ا شف�ا ٔ�ش كنظن 
�ادي تنجزوا ٕان شاء هللا �ل�س�بة �لرؤیة املس�تق�لیة واح�ا راه معمك، اح�ا 
�ادي نعو�مك ال �لعمل وال �الس�شارة ٕاىل اح�جتو�، �ش ٕان شاء هللا 

  .ققو أ�هداف ا�يل حتط ونعطیومك حىت �قرتا�ات د�ولناحن
السؤال، الس�ید الوز�رة، هو كام قال الس�ید الرئ�س، ٕاىل ميكن لمك 
تدققوا يف الك�ف�ة د�ل ا�مع ا�يل كتنویوا تقدموه �لصناع التقلیدیني الفرادى 
�ش تضمنوا �س�متراریة د�هلم، وكذ� د�ل ال�سویق د�ل املنتو�ات 

  د�هلم وربطه قصد إالماكن �لصادرات؟

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

  .�سشكرا الس�ید الرئ 
  السادة املس�شار�ن،

ٔ�وال ٔ�تو�ه مرة ٔ�خرى �لشكر �لفریق احملرتم �ىل اه�ممك �لصنا�ة 
التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�وال �ىل ت�ين هاذ 
املقاربة ا�يل يه املقاربة ال�شار�یة، وا�يل ما ميكن �لمقاربة ال�شار�یة ٕاال ٔ�ن 

ٕاجيابیة يف مجیع املشاریع، ٕاذن فطبعا حنن �رحب  تعطي ٔ�لكها ؤ�ن �كون مثار
  .�لك تعاون يف هاذ املس�توى

ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن موضوع الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد 
�ج�عي، ٔ�ننا �ش�تغل �ىل ٕاسرتاجتیة �دیدة �لقطاع، إالسرتاتیجیة 

م اجلدیدة، الس�ید رئ�س احلكومة يف الرب�مج احلكويم مت تقدمي جزء �
م�علق �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، وهاذ اجلزء املهم ا�ي قدم 
يف الرب�مج احلكويم، الشك ٔ��مك �بعمت السادة املس�شار�ن ٔ�نه حتدث ٔ�ول 
يشء هو وضع ٕاسرتاجتیة �دیدة، وطبعا اجلانب �ج�عي وارد وق�� 

تنافس�یة العاملیة ال �اذبیة املنتوج وجودة املنتوج، ٔ�ن الیوم يف ٕاطار ال 
ميكن ٔ�ن نت�دث عن م�افسة، ضامن م�افسة قویة �لمنتوج املغريب بدون ما 
نوفرو � رشوط اجلودة، رشوط اجلودة �ید�ل فهيا وا�د أ�ساس ا�يل 
�لكمتوا �لیه يف السؤال د�لمك ا�يل هو العالقة �لبحث العلمي يف هاذ 

  . اجلانب
ٔ�ن الیوم  كال ش�يل توصلنا به، ٔ�ن السؤال د�لمك الك�ايب ا كال ش

اجلامعة املغربیة ٕ�ماكهنا ٔ�ن تقدم الك�ري يف هاذ الش�ٔن، من �الل خمتربات 
البحث املتوفرة، ٔ�نه حىت نضمن اجلودة ونضمن الن�ا�ة البد من البحث 
التقين فهاذ اجلانب لضامن ٔ�وال سالمة املنتو�ات من الناح�ة الصحیة 

  .ة ا�يل �یمت فهيا �ش�تغالولضامن كذ� الوضعیة التق�ی
فك�قول ب�ٔنه الیوم �ه�م �لصانع و�لصانعة هو يف معق إالسرتاجتیة 
ا�يل �ادي �كون ويف معق الس�یاسة اليت س�نعمتدها يف وزارة الصنا�ة 

  .التقلیدیة

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب
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  :ملس�شار الس�ید یوسف حمييا
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

هو املطلوب يف احلق�قة هو التوف�ق بني الصادرات وا�مع د�ل الوزارة، 
هذا هو ال�م ا�يل بغیت نقول ٔ��، �ل�س�بة �لصناع الفرادى، �اصنا 

اذ نفهموا ٔ�وال �الش هاذ الصادرات �زلت هباذ الطریقة هاذي؟ �الش ه
  املشرتون املهنیون �ر�وا املنتوج املغريب؟ 

يف نظر� اجلواب ٔ�وال ٔ�هنم فقدوا الثقة يف املنتوج، �� �لكمت �ىل 
اجلودة ا�يل �یطلب املشرتي مايش هو ا�يل �یتوصل به، �یدوز 

)commande (ــو�یتوصل ب )commande ( ال يف)la quantité (
، یعين هاذي مس�ٔ� معروفة )les delais(وال يف ) qualité(وال يف 

  ).commande(هربت �لناس، ما �ق�ش بغات تدوز 
�نیا �دم ٕاماكن ٕانتاج المكیات وأ��داد ا�يل �یطلبوها املهنیني يف 

ٔ�لف،  10ٔ�لف،  5اخلارج، ٔ�هنم ما �یبغیوش وا�د، جوج، عرشة، �یبغیو 
  . ٔ�لف، اح�ا ما ك�س�تطعوش ن��جوا هذاك اليش، ٕاذن ما ك�سوقوهش 50

احلل ا�يل كنقرتحوا �لیمك، الس�یدة الوز�رة، اكقرتاح هو ن��عو ا�يل 
  موجود وخمزون،

 ما ن��عوش ا�يل ت��كوم�دا، �قرتاح هو خنلقو مركز�ت رشاء
)des centrales d’achat(  ،د�ل ا�و� وال �رشاكة مع اخلواص

ني وهاذ املركز�ت هاذي �ادي �رشي املنتوج من عند الصناع التقلیدی
  :الفرادى و��سوقوا هلم، عند� �رنحبوا فهيا جوج د�ل احلواجي

ٔ�وال، �ادي نضمنو اجلودة، ٔ�ن غن�سلمو احلا�ة ا�يل مز�نة، و�ادي 
  ).directement(نقدرو نتعاملو مع ذاك الصانع التقلیدي 

�نیا، �ادي خنلصوه، ٕاذن �ادي یضمن ٔ�نه �ادي ید�ل فلوسو، ٕاذن 
  .�ادي جيیب لنا السلعة

�لثا، �ادي نضمنو املشرتي املهين، السلعة ميل �ادي ن��عوها � �ادي 
  .�شوفها موجودة، ا�يل اك�ن یدیه ا�يل ما عند�ش ما تن��عوهش

ٕاذن، ال�سویق �ادي �كون يف املعارض املهنیة و�یف قلت �ادي 
�كون �ىل ٔ�ساس السلع املوجودة واملضمونة واجلاهزة، وهذا اقرتاح، 

  .رةالس�یدة الوز�
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

  .رتمشكرا الس�ید املس�شار احمل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
ٔ�� فقط ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن الطلب ا�ا�يل ارتفع ؤ�رشت ��راسة ا�يل 
تنجزات، وكذ� الطلب اخلار� �ىل املنتوج التقلیدي املغريب عرف 

، يف أ�شهر 2016، وبلغ ا�روة د�لو يف س�نة 2014انتعاشا م�ذ س�نة 
س�نة  �15ذ ٔ�زید من ، ح�ث ٔ�نه ٔ�ول مرة وم 2017أ��رية ويف بدایة 

وقد اس�متر هذا �نتعاش �الل الفصل  %16حقق تطورا ق�اس�یا ب 
مقارنة مع نفس الفرتة من  %28ا�يل وصلنا ف�ه ل  2017أ�ول من س�نة 

  .الس�نة املاضیة
ٕاذن التطور �اصل، ولكن طبعا حنن نطمح ٕاىل ٔ�ن التطور �كون ٔ�كرث 

  .لطلب اخلار�من أ�رقام املس��، سواء الطلب ا�ا�يل ٔ�و ا
طبعا هاذ أ�مر حيتاج ٕاىل تطو�ر إالنتاج، تطو�ر سالسل إالنتاج، 
توفري ا�متویالت وتنویع ا�متویالت املمك�ة �ل�س�بة �لصناع، سواء الصناع 
الفرادى ٔ�و الصناع ا�يل هام يف القریة ٔ�و يف املدینة ٔ�و كذ� املقاوالت 

صاد �ج�عي، التطو�ر الصغرى، هذا طبعا حيتاج كذ� ٕاىل �ٓلیات �ق�
د�لها، ٔ�ن يف هنایة املطاف التعاونیات �ش�تغل يف ٕاطار اق�صاد اج�عي، 

  ...والیوم
  .وفرصة ٔ�خرى ٕان شاء هللا ،شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�یدة الوز�رة، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هاته اجللسة

ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لوجس��ك ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه �لس� 
واملاء، وموضو�ه ت�ٔخر القطارات عن مواعیدها، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة

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

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة، 
  السادة الوزراء احملرتمون،

  .ون احملرتمونالس�یدات والسادة املس�رش 
یعاين مس�تعملو النقل السكيك من ت�ٔخر القطارات عن مواعیدها، مما 

  . ی�س�ب يف تعطیل مصاحل املواطنات واملواطنني
وح�ث ٔ�ن من معایري جودة �دمة النقل السكيك هو ا�رتام مواعید 
انطالق الر�الت ووصولها، �ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن 

  ري املزمع اختاذها �ل�د من هذه الظاهرة؟إالجراءات والتداب
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر
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الس�ید محمد جنیب بولیف اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل 
  :وا�لو��س��ك امللكف �لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
   .شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل طرح هذا السؤال

يل �هيم جزء �بري من املغاربة، ٔ�ن ت���دثو �ىل �لفعل هو موضوع ا�
ملیون �الل الس�نة ا�يل ت�سافرو يف القطار، و�لفعل ميكن  40وا�د 

نقولوا يه ظاهرة ا�يل تیعانیو مهنا هاذ املسافر�ن، لكن �ش �رجعو �لظاهرة 
حلجمها احلق�قي، عند� تقریبا الربع د�ل القطارات مبعىن وا�د القطار من 

 %75د�ل أ�ر�ع  3طارات هو ا�يل ف�ه هاذ الت�ٔخرات، ب�� ق 4 ٔ�صل
  .ا�يل تیكونو �نتظام 2016دا� من إالحصائیات د�ل 

لكن هذا ما �مينعش �ىل ٔ�نه �لفعل ال ميكن ٕاال ٔ�ن نتفق معمك �ىل ٔ�ن 
هاذ الظاهرة ما خصهاش تبقى، و�ىل ٔ�نه �لفعل جيب ٔ�ن نذهب ٕاىل ٔ�صل 

د�ل املعطیات ا�يل يه رمسیة، عند�  3با عند� ا�اء، ٔ�صل ا�اء تقری 
إالشاكالت ا�يل مرتبطة بصیانة الش�بكة يه ا�يل تتجعل هاذ الت�ٔخرات 
تیكونوا، ٔ�نه الصیانة يه مس�مترة هنارا ولیال، وعند� املشاریع املهیلكة 

الق�یطرة  -زائد التثلیث د�ل ا�ار البیضاء) TGV(6الك�رية ؤ�ساسا هاذ 
سطات ا�يل تیجعل �ىل ٔ�نه تنضطرو نوقفو  -د�ل مرا�شوالتثلیث 

  .القطارات يف بعض ا�لحظات �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا نقومو �لعمل
واك�ن الس�ب الثالث وا�يل �ميثل �س�بة ال ب�ٔس هبا، يه أ�عامل �ري 
املسؤو� اليت یقوم هبا البعض من ختریب ورسقة، وا�يل تتجعل ٔ�ن بعض 

  .القطارات �لفعل تت�ٔخر
د�ل إالشاكالت  �3ىل هاذ إالجراءات اح�ا تصب م�ارشة فٕاذن 

الرئ�س�یة، الیوم ميكن نقول � �ىل ٔ�ن �س��رات ا�يل مشات يف الب��ة 
التحتیة �ادي ت�رس لنا لك ما هو مرتبط �لربامج املهیلكة، واملس�ٔ� د�ل 

س�نوات خمطط  5الصیانة ا�ٓن املك�ب عندو �الل الفرتة املق��، 
 �س��رات يف العر�ت �ش �كون عر�ت ا�يل ما تتوقعش املس�تق�يل

قطار  80عربة �الل مخس س�نوات و 120فهيا بعض أ�عطاب، يف �دود 
مكويك ا�يل �ادي �كون �الل هاذ الفرتة، وهذا غیجعل �ىل ٔ�ن القطارات 

  .د�لنا ما تعرفش وا�د أ�عطاب ا�يل اكینة، و�لتايل ما یوقعش ت�ٔخرات
ن �ش�تغل يف ٕاطار ب��ة م�وفرة، وميكن نقول � رمبا �ش مث ٔ�یضا حن

فهاذ اجلزء أ�ول من السؤال �ىل ٔ�نه املغرب من ح�ث الرتت�ب هو عندو 
ٔ�حسن ش�بكة يف الب��ة التحتیة السكك�ة يف ٔ�فریق�ا، وهذا تیجعلوا ٔ�مام 
حتد�ت �دیدة، لكن ت�شاطرمك الرٔ�ي �ىل ٔ�نه هاذ اليش د�ل الت�ٔخرات 

  .وم به ٔ�كرث مما نقوم به ا�ٓن �ش حنس�نو أ�داءجيب ٔ�ن نق
 .شكرا

                                                 
6 Train à Grande Vitesse 

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

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

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك
وبصنف�ه نقل البضائع ٔ�و كام ال خيفى �لیمك ٔ�ن النقل مبختلف ٔ�شاك� 

أ�ش�اص یعترب قطا�ا ٕاسرتاتیجیا �راهن �لیه ا�ول �لهنوض مبؤهالهتا 
  . �ق�صادیة و�ج�عیة

ومن هذا املنطلق وجب حتسني هذه اخلدمة وجتویدها سعیا م�ا لغد 
ٔ�فضل، لكن ما هو �لیه واقع احلال، وحسب ما �اء بتقر�ر ا�لس أ��ىل 

، فٕان مجموع �2015رمس س�نة  2017ٔ��ریل  27ارخي �لحسا�ت الصادر بت
دق�قة لقطارات  19646ت�ٔخر القطارات عن موا�دها تصل ما یعادل 

دق�قة لقطارات الشحن، هذه أ�رقام متثل ما هو تضییع  6457املسافر�ن و
�لفرص �ىل مس�تعميل النقل السكيك يف خرق سافر لقانون حامیة 

  .املس�هت�
 عن مواعید معلهم واج��اهتم، مبا فهيم ف��د م�ال ت�ٔخر املهنیني

املوظفني ٔ�و أ�طباء ٔ�و احملامون عن �لساهتم، ٕاىل ٔ�خره، ت�ٔخر الطلبة عن 
مواعید ام��ا�هتم ٔ�و م�ار�هتم، قد ی�س�ب ٔ�یضا يف تفویت مو�د ر�وب 
طا�رة لبعض مس�تعميل القطارات، ومتثل هذه أ�رقام ٔ�یضا ما هو مساس 

جند ٔ�فضل م�ال هنا توقف القطارات ٔ�و بعض �سالمة الراكب، ح�ث 
القطارات يف ٔ�ما�ن �ري �ٓم�ة ويف ٔ�وقات م��ٔخرة من ا�لیل لسا�ات م�عددة 

  . بدون ٕاضاءة
ؤ�ن هذه القطارات ال �سا�ر التطور التك�ولو� فٕان تبلیغ املسافر�ن 
�ىل الت�ٔ�ري يف الوقت املناسب �ري وارد، وٕاذا ٔ�رد� الت�دث عن 

حیح ٔ�ن مدونة الت�ارة قد محلت مسؤولیة أ�رضار الناجتة التعویض، فص 
عن الت�ٔ�ري �لمك�ب الوطين �لنقل السكيك، ٕاال ٔ�ن هذه التعویضات املرتتبة 

  .متثل ٔ�عباء ٕاضاف�ة �ىل مزيانیة املك�ب الوطين
و�لام ٔ�ن يف الس�نة املاضیة كنا صادق�ا �ىل الرفع من القمية املضافة 

صدم مقابل الزتام املك�ب الوطين �لسكك لت�اوز مشلك امل %20لتصل 
بتجوید اخلدمات، ٕاال ٔ�ن هذا اليشء مل یلمسه املواطن طی� هذه املدة، 
وخصوصا مع أ�سطول املهرتئ الغري اكيف، حفجم مقا�د ال یتالءم ؤ��داد 
املسافر�ن، �ٕالضافة ٕاىل نظام تربید �ري ج�د، وهذا ما ميكن ٔ�ن �رج�ه ٕاىل 

رتاتیجیة املك�ب الوطين بني حتسني وتقویة الب��ة �دم وجود توازن ٕاس
التحتیة، كام ذ�رمتوها الس�ید الوز�ر، وبني �ه�م �جلودة والتدبري الیويم 

  .والتواصل مع املواطنني
  .شكرا
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  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�یدة املس�شارة احملرتمة

  .ٕاذا اكن هناك رضورة من التعق�ب يف �دود ثوان معدودة

د اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك امللكف الس�ی
  :�لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
ال ٔ�� ما �اد�ش نقول �لس�یدة املس�شارة نعارضها يف هذاك اليش ا�يل 
قالت، ٔ�ن جزء م�و هو حتصیل �اصل، لكن ا�يل هو �م هو ٔ�ن هناك 

  . حتسن
، ا�طط 2015ٕاىل  2010 أ�رقام دا� ا�يل عند� ق�اسا �لفرتة د�ل

امخلايس أ�ول هناك حتسن �ىل مجیع املس�تو�ت، وحىت فهاذ املؤرش د�ل 
  . الت�ٔخر هناك حتسن، لكن هناك معل �بري جيب ٔ�ن نقول به

هو ا�يل ف�ه إالشارة �لرتكزي  2021- 2017الیوم ا�طط املس�تق�يل 
ب��ة التحتیة مت يف �ىل اخلدمات ق�اسا ٕاىل ٔ�ن اجلزء الك�ري من العمل يف ال 

  .ا�طط السابق
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
ومعذرة عن املقاطعة ال�هتاء الوقت، و�شكرك  ،الوز�ر الس�یدشكرا 

  .�ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة
املطروح �ىل الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن يف انتظار ونؤخر السؤال 

ؤال أ�ول املو�ه �لس�ید وز�ر الش�باب الت�اقه ��لس، ونواصل مع الس
والر�ضة وموضو�ه ت�ٔطري الش�باب ���ت، واللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

  الس�ید الوز�ر، 
ٕان شاء هللا، �متناو �كون  2017الیوم بني یدي ا��ت الصیف�ة حنن 

�حجة، هذا ٔ�ملنا يف البدایة، لكن ما يه إالجراءات اليت اختذمتوها ف� 
یتعلق بت�ٔطري مؤطري الش�باب، خصوصا ٔ�ن هؤالء الش�باب يف �ا�ة ٕاىل 

  .ت�ٔطري يف م�ل هذه ا��ت
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر احملرتم

  :وز�ر الش�باب والر�ضة ،الس�ید راش�ید الطاليب العلمي
  . شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال

يف احلق�قة العملیة د�ل الت�ٔطري د�ل �ش�تغال �ىل تنظمي التخیمي 
ا�ر، فعال مت الصیفي لهذه الس�نة اكنت بدٔ�ت م�ذ بدایة الس�نة م�ذ شهر فرب 

 �4000كو�ن وا�د ا�مو�ة د�ل أ�طر، كام جرت العادة كتوصل حوايل 
  . مؤطر

املضمون د�ل الت�ٔطري هو تقلیدي اكلعادة یعين ما اكی�ش ف�ه وا�د 
د�ل الت�دید، والعملیة د�ل التخیمي يف مجملها حتتاج ٕاىل مراجعة اكم�، ٔ�نه 

ط، بدایة ���ت اليت ال متتلكها ما كت�رتمش وا�د ا�مو�ة د�ل الرشو
الوزارة ومتتلكها ٕادارات ٔ�خرى، وتترصف فهيا يف ٔ�ي حلظة �ش توقف �ىل 

وما اكن حىت يش  1959احلا� د�ل الهرهورة منوذج ا�يل مكري م�ذ �ام 
  . جمهود �ش �متلكوا الوزارة �ش ميكن لها توسع الفضاءات وتصلحها

�د ذاهتا ال ختضع ملقای�س ومعایري د�ل ٕاذن الظروف د�ل التخیمي يف 
اجلودة، وا�د العمل ج�ار ی��ظر� مجیعا �الل الس�نة املق��، هذه الس�نة 
س�نة معل مبا هو موجود �ش ما نوقفوش العملیة، �ش ما حنرموش وا�د 
ا�مو�ة من أ�طفال ا�يل �س�لوا �مجلعیات ٕاىل �ري ذ�، ولكن الس�نة 

ادي �كون وا�د ا�هود ج�ار، �اصة الس�ید رئ�س املق�� ٕان شاء هللا �
احلكومة یويل وا�د �ه�م �اص لهذا املوضوع و�رشين يف املوضوع 

  . وكنو�دوا وا�د إالسرتاتیجیة د�ل إالصالح الشمويل
التكو�ن د�ل املؤطر�ن ف�ه وا�د ا�مو�ة د�ل �خ�الالت، ٔ�نه 

خلاص وك�سمحوا يف ا��ت، �ی�ٔطروا الناس ومن بعد �ميش�یوو �لقطاع ا
اك�ن وا�د ا�مو�ة د �خ�الالت م�فق ٔ�ش�نو يه �لضبط، العام اجلاي 
ند�رو وا�د إالحصاء و�كون التخیمي الس�نة املق�� نوصلوا �لرمق املعلن 

ونوصلوا �لت�ٔطري د�لو، ونوفرو الرشوط واجلودة يف اخلدمات،  250000
  .رهذا ما ميكن يل نقول الس�ید املس�شا

  .شكرا

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�� يف احلق�قة ٔ�شكر الس�ید الوز�ر ٔ�نه وضعنا ٔ�مام تق�مي وضعیة يف 
ل�س�بة �لمخ�ت، نعم، العدد ا�يل احلق�قة ٔ�هنا ٔ�قل ما یقال عهنا ٔ�هنا مزریة �

لكن �ملقارنة مع احلاج�ات كنظن ب�ٔن ٔ�كرث  4000الیوم ٔ�ن� �لكمتو �لیه هو 
من ذ�، هذا مما جيعل ٔ�نه كثري من أ�ح�ان ملا كتجي مجعیات ٔ�نه ال یؤ�ذ 
بعني �عتبار ٔ�ن واش عندها مؤطر وال ما عندهاش، عندها مق�صد 

دوش، و�لتايل �منش�یو �لمخ�ت ا�يل يف �اصل �ىل دبلوم وال ما عن
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احلق�قة ال تتوفر فهيا الرشوط الرتبویة، ا�يل يف احلق�قة ا�مي بقدر ما هو 
ماكن �لرتف�ه هو ماكن ٔ�یضا لتكو�ن الش�باب، لتكو�ن تو�ات معینة لبناء 

  . خشصیة الطفل لبناء خشصیة الش�باب، وهذا �م �دا
� بغیت �ري هنا نتلكموا، الس�ید لكن واملناس�بة يف احلق�قة رشط، �ٔ 

الوز�ر، ٔ��مك هاذ إالصال�ات ا�يل كتلكموا �لهيا يف ٔ�فق ٔ��مك توصلوا 
ملیون، كنتلكم ا�ٓن ٔ��مك مايش توصلوا العرض د�ل ملیون من �الل 
بعض الو�ئق ا�يل اطلعت �لهيا، لكن ٔ��لكم �ىل ٔ�ن املنح ا�صص 

ح�ة ٔ�هنا ضعیفة، من �ح�ة �نیة �لجمعیات الیوم، الس�ید الوز�ر، ٔ�هنا من �
ٔ��مك تلزمومه �ش یق�نیو املواد الغذائیة من عند املق�صد املركزي، ؤ�ح�ا� 

  . ب�ٔمثنة ل�ست يه أ�مثنة املناس�بة ول�ست ٔ�مثنة السوق
أ�مر الثاين هو ٔ�ن ٔ�ح�ا� هذه امجلعیات بعضها ما تنعممش دامئا، ٔ�هنا 

ا�مع ا�ي ختو� الوزارة ویمت  حترص �ىل ٔ�ن �كون هناك فائض من هذا
ف�ه التالعب، مز�ن، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن هاذ أ�مر اح�ا من الیوم اح�ا 
معمك يف ٔ�ن تطلقوا معلیة ٕاف��اص لهاذ العملیة د�ل التخیمي سواء اليت 
س�بقت ٔ�و الالحقة، ٔ�ن هذا مال �ام البد ٔ�ن نتابع املاكن د�ل الرصف 

  . لو واحلاكمة د�ل الرصف د�لود�لو واجلودة د�ل الرصف د�
مز�ن، الس�ید الوز�ر، ٔ��مك س�بق�وين �لموضوع د�ل الب��ات التحتیة، 
وهذا واقع يف احلق�قة خم�ت ا�يل ا�ٓن وسعنا العرض، ولكن الب��ات 
التحتیة حلد ا�ٓن ٔ�هنا مل �كن م�اس�بة، ونعطیومك ٔ�م�� ا�يل يف احلق�قة 

، �ريها "طن�ة"، "م�ال راس العني"، "ٔ�وسام�ا"ٔ�صبحت معلومة، م�ال 
من ا��ت، ا�يل يف احلق�قة الب��ات التحتیة فهيا �رتئة، ٕاال �لكمنا �ىل 
املرافق الصحیة، يف ٔ�حسن أ�حوال ٔ�هنا �رتئة و�ري م�وفرة، املراقد، 

  . املطاخب، �ريها من خمازن أ�طعمة لك هذا يف �ا�ة ٕاىل تد�ل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .شكرا، واللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید املس�شار

ال ٔ�خ�لف معمك متاما، هاذي يه الوضعیة ا�يل لق�نا �ش نتلكمو ا�لغة 
لس أ��ىل رصحية وما اك�ن حىت يش جمهود، اكن تعمل التقر�ر د�ل ا�

  . وما تعمل حىت يش جمهود بيل التصحیح �2007لحسا�ت م�ذ 
وما اك�ن حىت يش  2012وف�ه تذكري من جملس أ��ىل �لحسا�ت يف 

جمهود د�ل التصحیح، وهاذ اليش ا�يل قلتوا لكو مذ�ور يف التقر�ر، حبیث 
�كفي ٔ�نه إال�سان یقرا التقر�ر ویصلح، ولك يش ا�يل طرحت لكو ف�ه 

  . اكالتٕاش
ف� خيص املطعم، �ذینا قرار هذا من القرارات أ�ولیة، ما اكی�ش 

یعين وا�د الصفقة للك �ة  (appel d’offre)هذاك مييش �رشي هذا، 
�ة هام ا�يل �ادي یوفروا ا�ٔلك الغذاء لٔ�طفال، ٔ�نه يف ا�ٓخر  �12ش 

  .ذاك الطفل تیويل تیوصلو �ري بیضة يف ا�هنار

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  . شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين موضو�ه ت�ٔطري احلقل الر�يض وحامیته من 
املتالعبني، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .لتقدمي السؤال

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

  السادة الوزراء،
  ملس�شار�ن،الس�یدات والسادة ا

  الس�ید الوز�ر،
الزال احلقل الر�يض ببالد� یعرف فرا�ا �رشیعیا حيول دون تطور 
الر�ضات وبلوغها املاكنة الالئقة هبا، و�خلصوص يف جمال �رة القدم اليت 
تعرف بلغة املامرسني �لش�ٔن الكروي ما �سمى �لبیع والرشاء يف م�ار�ت 

د بعض السامرسة املفسد�ن �لحقل �رة القدم، ٔ�بطالها مع أ�سف الشدی
الر�يض، مما یفسد مسار البطو� الر�ضیة ویؤ�ل تطور �رة القدم 
ببالد�، ف� یبقى املسؤولون عن معلیة إالفساد يف م��ٔى عن ٔ�ي مسائ� 
قضائیة ن���ة الفراغ ال�رشیعي ا�ي یعرفه احلقل الر�يض لضبط هؤالء 

  .روح الر�ضیة يف الصممي املتالعبني مبصا�ر أ�ندیة ورضب ال
�ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري العملیة اليت س���ذها 

  احلكومة يف ت�ٔطري احلقل الر�يض وتق�ینه؟ 
وما يه إالجراءات املت�ذة لسد الطریق عن املتالعبني مبصري �رة القدم 

  الوطنیة �شلك �اص؟ 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار،
املوضوع هو ٔ��رته الصحف الوطنیة �الل هاذ العملیات أ��رية اليت 
نتابعها، رئ�س اجلامعة ف�ح حتق�ق يف املوضوع بعد ا�يل واقع، �اد �شوفو 

  . ذاك الفراغ
یعين مدونة   (code disciplinaire)ــب اجلامعة تتوفر �ىل ما �سمى
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  :د�ل ا�لجن 3، وا�لجنة املكونة فهيا 75أ��الق�ات املادة 

  جلنة أ��الق�ات؛ -

 جلنة الزنا�ات؛  -

 .وجلنة �س�ت��اف -
  . قضاة 3مشلكة من ٔ�ش�اص ال ی�متون ٕاىل النوادي، ولك جلنة فهيا 
صحف هو ٕاذن اح�ا ٔ�مام ٔ�مر�ن، ٕاذن هاذ اليش ا�يل ت��ك�ب يف ال

حصیح اكن هذوك الناس عوض خيرجوا �لص�افة اكن �اصهم یطرحوا 
امللف �ىل ا�لجن وما یت�اذش حقهم �اص �اد �شوفو ٔ�ش نعملو، وف�ه 
ٔ�كرث من ذ�، ملا �یت�ت أ�مر �ميش�یو �لقضاء، هاذو ا�يل خرجوا �لرٔ�ي 

، العام واش فعال اك�ن ٕاشاكل وال ما اكی�ش، ما ميك�ل�ش ٔ�� دا� جناوبك
  . ا�يل ميكن ا�يل نقول ٔ�نه الس�ید رئ�س اجلامعة ف�ح حتق�ق يف املوضوع

يف جلنة أ��الق�ات طار�ة مجمو�ة د�ل الت�ٔدیب حسب نوع ا�الفة، 
هاذ اليش لكو كن�زتلوه وتنقول �لس�ید املس�شار، هذا �اصو �رجع قانون 

اب و�اصو یصادق �لیه الربملان، ٔ�ن الفراغ ال�رشیعي يف وزارة الش�ب
ا�يل �لق اجلامعات، و�لتايل  30.09والر�ضة �ول، �اله عند� قانون 

  . البايق لكو فرا�ات ال �ىل مس�توى الش�باب، ال �ىل مس�توى الر�ضة
  .شكرا

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .الس�ید الوز�ر �ىل �قرتا�ات د�لمك شكرا

ما كنختلفوش معمك ف� تقوم به اجلامعة من حتسني وضعیة ال�س�یري 
الر�يض، ولكن مع أ�سف لك ما كتقوم به ما تنلمسوهش يف الواقع د�ل 

  . البطو� الوطنیة، ٔ�ش�نو تیوقع؟ مع أ�سف مايش �ري يف الر�ضة
�ام وهاذ العبد الضعیف  20دا� هاذ السؤال هاذي دا� كرث من 

كنوضعو لك س�نة، �ٓخر البطو� ت�سمعو اك�ن البیع والرشا، شكون ا�يل 
�مييش حضیة و�ميش�یو حق�قة �لم�امك هاذوك ميكن يل نقول � حضا� �رة 

القدم ا�يل هام لعا� وال بعض الالعبني وال بعض، ولكن ميل ك�سمع من 
خلصوص ٕاىل اكن عضو يف مسؤول ال تقين وال مسؤول ر�يض، وال، و�

اجلامعة د�ل �رة القدم، ٔ�ن اك�ن هناك ممارسات وت�سمعوها لك س�نة وما 
ت�سمعوش ب�ٔن، ٔ�قسم �� وما اك�ش يش جزف فهمت، و�ىل مس�تو�ت 

  .مايش الصغار هام ا�يل یدفعو ا�مثن ٕاىل تقدمت �رة القدم
 .شكرا

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

  .�لس�ید الوز�راللكمة 

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

هاذي م�اس�بة الس�ید املس�شار ب�ٔن الیوم اجلامعة ا�ولیة الف�فا طار�ة 
ٕاشاكل �ىل الطاو� وا�يل املغرب معين به كذ� هو ت��ض أ�موال �رب 

یع م�ار�ت �رة القدم، ٔ�نه بذاك القوانني ا�يل دوز� يف املغرب ويف مج 
ا�ول لقطع الطریق �ىل ت��ض أ�موال بداو تید�لو لكرة القدم واح�ا 
مطالبني جبوج حواجي، ٔ�نه ال�رشیع لت��ض أ�موال واملناس�بة �ش حنمیو 

  . البطو� الوطنیة د�لنا �ش ما ید�لوش لها أ�موال، راك �ارف
مث يف املقابل الوزارة �ش�تغل �ىل ٕا�داث هیئة وطنیة �لتحكمي 

يض، يه ا�يل �ادي تعطى لها هاذ �خ�صاص، ما غیبقايش، هذا الر�
�ادي �ش�تغلو �لیه مجیع ٕان شاء هللا، وم�اس�بة �ش نلقاو �لول �جعة 

  . لهاذ أ�مر هذا
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر، وشكرا � كذ� �ىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

د وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة و�رجع ٕاىل السؤال املو�ه �لس�ی
املس�تدامة، وموضو�ه وضعیة املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل 
�لرشب بعد توق�ع عقد الرب�مج مع احلكومة، واللكمة ٔ��د السادة 

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

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بوهدود
  .الرئ�س شكرا الس�ید

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

ٔ��رمت احلكومة عقد �ر�مج مع املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل 
�لرشب اتفقت مبوج�ه احلكومة مع هذه املؤسسة �ىل �دة رشوط ٔ�ساس�یة 

  .من مضهنا ضامن توفري املاء الصاحل �لرشب والكهر�ء �لساكنة
ز�ر احملرتم، ما يه وضعیة هذه املؤسسة؟ وما هو �ر�جمها الس�ید الو 

�س��ري �لرفع من وترية توفري املاء الصاحل �لرشب والكهر�ء �لساكنة 
  اليت مازال اخلصاص یعرفه العامل القروي خبصوصها؟

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

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

  :عز�ز ر�ح وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامةالس�ید 
  .والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا ،�سم هللا الرمحن الرحمي

ٔ�عتذر �ىل هذا الت�ٔخر، الس�یدات والسادة املس�شار�ن، ل�ست من 
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  .�اديت
ٔ�شكر الفریق احملرتم �ىل طرح هاذ السؤال، هو سؤال قصري ولكن 

یتعلق �ملاء والكهر�ء ا�يل هو وا�د القطاع �م یتعلق مبلف �بري �دا 
ویتعلق �اكفة املواطنني، طبعا، ل�س هناك مواطن �یفام اكن موقعه ما 
�یحتاجش املاء والكهر�ء، ميكن یصرب �ىل حواجي ٔ�خرى، ولكن هذه من 

  .أ�مور كنظن أ�ساس�یة
ویتعلق ٔ�یضا مبؤسسة يه مؤسسة م� �لشعب املغريب، م� ��و� 

غربیة وتقوم هبذا ا�ور ا�يل تعطى لها م�ذ عقود من الزمن، ا�ور د�ل امل
ٕانتاج الكهر�ء وتوزیعه، مث ا�ور د�ل ٕانتاج املاء وتوزیعه، طبعا سواء 

  . كتد�رو يه من عندها ٔ�و كتد�رو �رشاكة
تبني ب�ٔن املنظومة ا�يل اكن  2013طبعا �لینا نقولو ميل وصلنا ل 

طين �لامء والكهر�ء بعدما مت توح�ده ومجع ال�شاطني، مايش فهيا املك�ب الو 
ٔ�نه ما �ادش ممكن �س�مترو يف نفس، وصل ٕاىل در�ة من املدیونیة �الیة 
�دا، ما بقاوش الناس الرشاكت ا�يل كتعمل �یعطهيا و�یويف �اللزتامات 
د�لو معها، ما بق�ناش قاد�ن �س�مترو يف املنظومة د�ل إالنتاج مع �زاید 

ٔ�ن الطلب �ادي و�یزتاید ويف الس�نوات املق�� كنت�ٔكدو ب�ٔن رمبا  الطلب،
  .ا�يل غیزتاد الطلب �ىل الكهر�ء �خلصوص 4%

فمبعىن �ٓخر، مث يف نفس الوقت ٔ�نه اخلزینة وصلنا لوا�د العجز فاخلزینة 

  .ملیار د�ل الس�ن�مي 750ملیار د�ل ا�رمه، مبعىن  7.5ا�يل وصل حىت ل 
ملسؤولیة د�لها السابقة، و��س�متر فهاذ املسار احلكومة حتمالت ا

احلكومة احلالیة، وا�يل دارو وا�د العقد �ر�مج، ميكن لیا نقول � ف�ه 
الزتامات من �ة املك�ب الوطين، د�ل الرتش�ید ود�ل �س��ر ود�ل 
املنظومة د�ل نقل الكهر�ء ونقل املاء، مث ٔ�یضا الزتام د�ل وا�د العدد 

يف الرب�مج ا�يل تقریبا  %50و� من �ة ٔ�هنا تدمعو مالیا ب د�ل ا�
  .ملیار د�ل ا�رمه �45یحتاج لوا�د 

مث ٔ�یضا ٕا�ادة النظر يف املنظومة د�ل التوزیع مايش �لطریقة ا�يل 
يف لك مدینة، وهاذ  (unitaire)كتدار ا�ٓن ا�يل التوزیع �اكد �كون 

ا مراجعة التعریفة �ش الفقراء املنظومة غتكون م�ظومة �ویة، مث ٔ�یض
ی�ٔدیو وا�د ا�مثن ٔ�قل من لكفة إالنتاج، �اص یعرفوها املغاربة ٔ�ن الفقراء 

ملیون مغريب �ی�ٔدیو ٔ�قل  20ملیون د�ل أ�رس ا�يل تقریبا  5.3ا�يل يه 
من اللكفة د�ل إالنتاج، والناس ا�يل مسك �لهيم هللا يش شویة ی�ٔدیو 

  .ش ميكن هلم یعاونو بالدمه وميكن یوقع التوازن�للكفة وزاید يش شویة �
هاذ الرب�مج، طبعا، ف�ه الزتامات د�ل �س��رات، ميكن لیا نقول 
لمك املك�ب الوطين ا�ٓن �لزتامات د�ل �س��ر، نعطیمك �ري �س��ر 

ملیار د�ل ا�رمه يف  �40ادي یوصل تقریبا  2019و 2017ما بني 
ملیار د�ل درمه يف املنظومة د�ل  20كهر�ء، حوايل املنظومة د�ل ال 

املاء، �ش ميكن لنا نطورو إالنتاج ونطورو ٔ�یضا النقل، ٕاىل �ري ذ�، 
وميكن لنا نوصلو �لف�ات ا�يل �لكمتوا �لهيا يف العامل القروي، و�اصة ٔ�نه 

يف  %100اك�ن �ر�مج ا�ٓن عند احلكومة �ش ميكن لنا نوصلو لتقریبا 
ٕان شاء هللا ونقربو لیا �ىل  %100ء، وميكن لنا نوصلو حىت ل الكهر�

  .مس�توى املاء
  ...فٕاذن ا�لجنة الق�ادیة ا�يل �یرتٔ�سها

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا، ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر ومعذرة

  .واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بوهدود
البد ٔ�ن ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل جوا�مك الرصحي ٔ�وال، 

  . والواحض
ٔ��ید ٔ�ن احلكومة بذلت جمهودات ج�ارة من ٔ��ل ٕانقاذ هذه املؤسسة 

  .احلیویة بعد توق�ع عقد الرب�مج
الس�ید الوز�ر، الرب�مج �س��ري لهذه املؤسسة یبقى طمو�ا، ولكن 

 - املثال، ال احلرص، ٔ�قالمي ٔ�اكد�ر �ریده ٔ�ن �كون وفق أ�ولو�ت �ىل س��ل
�ٓیت �ها، �رودانت، تطوان وتنغري، -ٕاداوتنان، طاطا، �زن�ت، ش�توكة

اليت تعاين ساكنهتا من �ق�طا�ات املتكررة �لكهر�ء، �ٕالضافة ٕاىل نقص 
يف توفري املاء الرشوب، تعلمون ج�دا ٔ�ن هاته أ�قالمي تعاين النقص احلاد 

  . �اصة يف فصل الصیف
��، فٕان مرشوع تعممي هذه املادة احلیویة تبقى �ل�س�بة ٕالینا حتدي 

، وهو التو�ه رٔ�سا حنو املناطق �2021بري جيب ��هتاء م�ه يف ٔ�فق 
اجلبلیة والنائیة �لقضاء بصفة هنائیة �ىل ٕاشاكلیة فك العز�، حبیث یبقى 

هيا �ل�س�بة ٕالینا هذا الت�دي ٔ��د أ�ولو�ت اليت جيب ٔ�ن �ش�تغل �ل
  .املك�ب الوطين �لامء والكهر�ء

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

  . و�شكر كذ� الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
ون��قل م�ارشة ٕاىل السؤال املو�ه �لس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين، 

ال ال�شغیل، واللكمة ٔ��د السادة وموضو�ه الس�یاسة احلكوم�ة يف جم
  .املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

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

من بني إالشاكالت الكربى ا�يل كتع�شها بالد� ويه ٕاشاكالت 
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وذج�ا �ق�صادي والتمنوي رمغ ا�هودات �س��ریة ال�شغیل، مبعىن من
والس�یاسات القطاعیة، ویعين لك املتد�لني يف القطاع، رمغ ذ� مل 
�س�تطع ٔ�ن نصل ٕاىل نتاجئ توا�ه معض� البطا�، �� فهل من مقاربة 

  �دیدة وتصور �دید ملوا�ة هاذ إالشاكلیة؟

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید محمد ی�مي وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  شكرا الفریق احملرتم،

فعال ٔ�صبمت ملا یعين، وا�ا و�توا لیا السؤال تتلكموا �ىل الس�یاسة 
احلكوم�ة يف ال�شغیل، وبطبیعة احلال كام تعلمون فالترصحي احلكويم 

یة، يف احملور الثالث ربط القضیة د�ل خصص �زيا هاما لهذه القض 
ال�شغیل �حملور الثالث ا�يل هو تطو�ر ا�منوذج �ق�صادي وا�هنوض 
�ل�شغیل والتمنیة املس�تدامة، لس�ب �س�یط وهو ٔ�ن الرؤیة د�ل احلكومة 
تتعترب ب�ٔن قضیة ال�شغیل يه مس�ٔ� عر�نیة �رتبط �لك الس�یاسات 

ط �لس�یاسة د�ل �س��ر، ترتتبط ٔ�یضا و�سرتاتیجیات القطاعیة، كرتتب
��منوذج �ق�صادي كام قلتو، �لت�ٔهیل د�ل هاذ ال�س�یج، كرتتبط 
�ملنظومة د�ل الرتبیة والتكو�ن، و�رتباط د�لها �حلاج�ات د�ل سوق 

  . الشغل
ولكن يف املقابل ٔ�یضا فالرب�مج احلكويم اعمتد الرب�مج احلكويم 

ف ٕاىل ا�هنوض �ل�شغیل وحتسني ٔ�داء مؤسساته، يف س�یاسة ٕارادیة هتد
هاذ إالطار الوزارة وضعت وا�د إالسرتاتیجیة يه ٕاسرتاتیجیة �شغیل يف 

، ومت �لق �ٓلیة تنف�ذیة ا�يل يه جلنة وزاریة یعين وصدر 2025ٔ�فق 
تی�دد القطا�ات ا�يل يه غتكون فهاذ ا�لجنة،  2015مرسوم يف ٔ�كتو�ر 

ل يف ٕاطار من �لتقائیة والتاكمل ما بني ليك �ش�تغل بطبیعة احلا
  . الس�یاسات القطاعیة

ا�يل �م ٔ�یضا هو مت الت�ٔ�ید �ىل البعد اجلهوي واحمليل وا�ور د�ل 
  .ا�الس اجلهویة والسلطات الرتابیة يف هذا ا�ال

بطبیعة احلال اك�ن ا�ور ا�يل تتقوم به ٔ�یضا الواك� الوطنیة د�ل ٔ�و لك 
ة مبا يف ذ� الواك� الوطنیة ٕالنعاش ال�شغیل والكفاءات، �ٓلیات الوساط

یعين لتقریب العرض من الطلب كام یقال، واك�ن عند� وا�د املرصد ٔ�یضا 
ا�يل �ادي یبدا �ش�تغل ا�يل هو یعين مرصد رصد وحتلیل السوق د�ل 

  . الشغل، وس�مت هیلكته وبعد ٔ�ن مت ٕا�داثه
�ن الربامج السابقة لٕال�ادة د�ل بطبیعة احلال اك�ن وا�د ا�مو�ة اك

التحیني د�لها والتق�مي د�لها، وس�مت كذ� ٕاطالق �رامج �دیدة رمبا 
  .س�یكون الوقت م�اس�با لٕالشارة ٕا�هيا بعد التعق�ب

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :فاحتياملس�شار الس�ید عبد امحلید 
  الس�ید الوز�ر،

ما یقلق حق�قة فهاذ املر�� ٔ�نه أ�س�بوع ا�يل فات اجمتعت جلنة 
ملیار درمه، وهاذ الس�یاسة دٔ�بنا �لهيا  �67س��رات وبغالف یصل ٕاىل 

س�نة، لكن الحظنا ٔ�ن هاذ إالجاميل د�ل �س��رات ال  15م�ذ ٔ�كرث من 
  . مناذج دولیة ٔ�خرىی��ج �دد م�اصب الشغل املطلوبة مبقارنة مع 

وكتفقوا معا� الس�ید الوز�ر ٕاىل قلت ب�ٔن الرمق د�ل البطا� ا�يل �ا يف 
الترصحي احلكويم، والترصحي احلكويم كنعرفو ب�ٔنه خطوط عریضة حسب 

، ٔ�نه الرمق تغري الیوم من �الل املذ�رة د�ل ..ا�س�تور حسب الفصل
  . أ�س�بوع املندوبیة السام�ة �لتخطیط ا�يل صدرت يف هنایة

شهور أ��رية عرفت ارتفاع خطري �لبطا�، �اصة وسط البطا�  6هاذ 
  . %26العاملة ا�يل وصلت ل

كذ� املذ�رة د�ل البنك ا�ويل ا�يل �س�تغرب يه ٔ�یضا، وهذا سؤال 
�اصنا جناوبوا �لیه، هناك �لل ما بني جحم �س��رات و�لق م�اصب 

 %65ٔ�خرى، دول ٔ�خرى كتوصل الشغل و�س�بة ا�منو، مقارنة مع دول 
، كذ� ال جيب الت�يل ميل كنذا�روا �ىل الربامج %45اح�ا �اله 

الشمولیة ا�يل حتدثوا �لهيا الس�ید الوز�ر، ال جيب الت�يل ٕاطالقا عن ا�ور 
�ج�عي ��و�، �راجع ا�ور �ج�عي ��و� من �الل تقلیص 

ٔ�لف  23ة ما كنت�اوزوش م�اصب الشغل، ٔ�ن كنعرفوا الس�نوات أ��ري 
م�صب شغل، و�لتايل كذ� ا�ور ا�يل �اص تلعبوا املؤسسات العموم�ة 
ورشاكت ا�و�، وكذ� ا�مع ا�يل كتقدموا ا�و� �لمقاو� املواطنة، ٔ�قصد 

  . القطاع اخلاص، جيب ٔ�ن �كون هلم ردود �ىل مس�توى م�اصب الشغل
منوذج �ق�صادي املغريب �� املطروح الیوم، الس�ید الوز�ر، وهو ا� 

وا�منوذج التمنوي، هل الزال صاحلا والزال قادرا �ىل اس��عاب هاذ یعين 
الف�ات ا�يل كتوجل لسوق الشغل، و�اصة نت�دث عن اخلرجيني ا�يل 
لٔ�سف الشدید �يق هاذ املعض� كرتتفع بوا�د الوترية مزتایدة، �� ٔ�� 

منوي بصفة �امة و�س��رات بصفة ٔ�عتقد ب�ٔنه جيب التفكري يف ا�منوذج الت 
  .�اصة

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

  .واللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
یتعلق �ملراجعة املتواص�  ف�بطبیعة احلال، ما ميك�ش خنتلف معك 

وفعال اك�ن التفكري د�ل ا�منوذج �ق�صادي، ٔ�ن اح�ا مايش ب� �امد، 
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یعين �ش ا�منوذج �ق�صادي ما یباقش مرتبط �لتحوالت املناخ�ة، ا�يل 
  .عندها وا�د أ��ر م�ارش �ىل التصا�د د�ل �س�بة البطا�

حصیح عند� مشالك �رتبط ببطا� اخلرجيني، هذا راه رشط �لقضیة 
 وا�د ا�مو�ة د�ل املالمئة د�ل التكو�ن والعمل د�ل اجلامعة، ؤ�� كنحيي

د�ل اجلامعات، ا�يل شفهتم فعال �ید�روا وا�د اجلهد �بري ف� یتعلق مبالمئة 
  .الربامج د�هلم �ل�اج�ات د�ل سوق الشغل

  ...القضیة الثانیة وأ��رية

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ومعذرة �ىل املقاطعة

، واللكمة ٔ��د "ليتمقاو "السؤال الثاين، موضو�ه حضا� �ر�مج 
  .السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد السالم يس �وري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�صبح �دد من الش�باب ممن اخنرطوا يف �ر�مج مقاوليت یعانون من 
�دة ٔ�حاكم قضائیة يف حقهم، وختيل اكفة خماطر السجن بعد صدور 

أ�طراف الرش�كة يف الرب�مج عهنم، مما یؤرش حملاو� حتمیلهم فشل هاذ 
  .الرب�مج احلكويم

الس�ید الوز�ر، �سائلمك عن �ودمك مع �يق املتد�لني لت�دید 
  املسؤولیات يف هذا الرب�مج؟ 

  لكهم؟هل �رشمت احلوار مع املترضر�ن �لبحث عن �لول ملشا
  . وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا �لفریق احملرتم

بطبیعة احلال الرب�مج د�ل مقاوليت، كام تعلمون، هو ٔ��د الربامج ا�يل 
كتد�ل يف ٕاطار ال�شغیل ا�ايت، و�ات يف ٕاطار اجلهود اليت بذلت يف 

قة من ٔ��ل تقلیص البطا�، هاذ الرب�مج من ٔ��ل ا�متویل حكومات ساب
د�لو مت ٕا�داث صندوق دمع ال�شغیل ا�ايت، وعهد ب�س�یريه لصندوق 

من م�لغ  %10الضامن املركزي، بطبیعة احلال هاذ الصندوق �یقدم 
يه متویالت بنك�ة، يه قروض بنك�ة ختضع �لقوانني  %90املرشوع، و

  . ةاملرتبطة �لقروض البنك�
ك�سولوا �ىل املسؤولني من ح�ث املسؤولیة، ی��غي الت�ٔ�ید ٔ�نه ال 

الوزارة، ال وزارة ال�شغیل وال الواك� الوطنیة ٕالنعاش ال�شغیل والكفاءات 
وال صندوق الضامن املركزي یتد�لون يف توق�ع العقد بني البنك وبني 

  . املس�تف�د
ٔ�ن الناس ا�يل  ولهذا فاملتابعات لٔ�سف الشدید اح�ا كنت�ٔسفو ٕاىل

اس�تفادوا من هاذ الرب�مج وصلوا �لمتابعات، ولكن يه م�ابعات يه ٔ�مر 
قضايئ مرتبطة �لعالقة التعاقدیة بني املس�تف�د�ن، �اصة �ني یث�ت ب�ٔن 
املقرتض قد بدد املنقوالت املرهونة ٔ�و نقلها ٕاىل �ة دون موافقة البنك، ٕاذا 

ون اجلنايئ، ال ٔ�ن� يف الربملان ال تقدم البنك �شاكیة طبقا ملق�ضیات القان
اح�ا يف احلكومة ميكن لنا نتد�لوا يف ٔ�ٔ�حاكم القضائیة، ٔ�ن هذا ٔ�مر 

 . قضايئ
ولكن من الناح�ة �ج�عیة تتقولوا القضیة د�ل احلوار اح�ا 
مس�تعدون ليك نت�اور مع هؤالء، ليك �س�متع ٕا�هيم، ولكن حنن مس�تعدون 

ال�شغیل ا�ايت حىت ال یقع ٔ�حصاهبا ف� وقع ف�ه  ٔ�مه من هذا ٔ�ن نطور �رامج
  .یعين ٔ�حصاب یعين هاذ الرب�مج د�ل مقاوليت

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد السالم يس �وري
  .شكرا الس�ید الوز�ر

مج مقاوليت هو م�ادرة د�ل احلكومة لٔ�سف، الس�ید الوز�ر، �ر�
مقاو� و�شغیل حوايل  30000واكن الهدف م�و �لق  �2006ابتو يف 

  . خشص من اخلرجيني ٔ�حصاب الشواهد 90000
الیوم احلكومة ٔ�قرت �لفشل د�ل هاذ الرب�مج ما ميك�ش حنملو 
املسؤولیة �لمنخرطني يف هاذ الرب�مج، ما ميك�ش، ٔ�ن الرب�مج فشل 

ممكن حنملوه املسؤولیة،  20% وال حىت 10%وال  5%ل�س�بة د�ل �
و�لتايل احلكومة ما وفر�ش �  90%ولكن الرب�مج فشل ب�س�بة د�ل 

  .الرشوط د�ل الن�اح من أ�صل، وخصوصا املوا�بة د�ل املشاریع
الس�ید الوز�ر، الض�ا� د�ل هاذ الرب�مج الیوم، حتولت احلیاة د�هلم 

فعل هاذ املتابعات القضائیة واملالحقات، هاذ الناس دا� والو ٕاىل حجمي ب
  . تیحسو حبال ٔ�هنم جمرمني

تصور، الس�ید الوز�ر، هاذ الناس هاذو اكنوا تی�لموا �لبناء د�ل 
املس�تق�ل د�هلم، اكنوا تی�لموا بتحسني الوضعیة د�هلم �الخنراط يف هاذ 

د�هلم، الس�ید الوز�ر، الرب�مج، فٕاذا مه ٔ�صبحوا مالحقني، أ�رس 
والعائالت د�هلم �یفاش تیحسوا ميل ت�شوفو والدمه م�ابعني م�ابعات 
قضائیة، اكنوا �نني �لهيم ا�ٓمال، والیوم ت�شوفوا السجن تیرتبص هبم، ما 
ميك�ش احلكومة �اصها تتحمل املسؤولیة د�لها، ٕاما تد�ر صندوق مع �يق 

شلك، ما ميك�ش ختلیوا هاذ الش�باب الفرقاء ا�ٓخر�ن �ش حيلوا هاذ امل 
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  . یعين فرصة �لضیاع
  :اح�ا، الس�ید الوز�ر، يف فریق العدا� والتمنیة

ٔ�وال، تنطالبو �ٕالیقاف الفوري �لمتابعات القضائیة، ٔ�ن هاذ اليش 
عندو �ٓ�ر اج�عیة ونفس�یة، سواء �ىل هاذ الش�باب وال �ىل أ�رس 

  .د�هلم
وار مسؤول مع هاذ الش�باب لوضع �ل النقطة الثانیة، �اص یتف�ح ح

 .هلم
مث النقطة الثالثة البد من ف�ح حتق�ق �دي يف أ�س�باب د�ل الفشل 

 .د�ل هاذ الرب�مج
 .لهذا الرب�مج �ابتو احلكومة و�اصها تتحمل ف�ه املسؤولیة

الس�ید الوز�ر، اح�ا بغینا احلكومة تتحمل املسؤولیة د�لها وما ختل�ش 
  . تابعات القضائیة والفشل د�ل املشاریع د�هلمهاذ الرشحية �مل 

وز�ر الفال�ة ق�ی� تضامن مع الفال�ة ا�يل ترضروا وقال �ادي حيل 
هلم املشلك د�هلم، اح�ا بغینامك تضام�وا مع هاذ الش�باب وحتلوا املشلك 

  .د�هلم وشوفوا الطریقة ا�يل مع �يق الرشاكء
  .وشكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
بطبیعة احلال ال ميكن لٕال�سان ٕاال ٔ�ن ی�ٔىس لوصول �دد من الش�باب 
ا�يل هام اكنوا تیطمحوا �ش یب��و املس�تق�ل د�هلم وتیوصلو �لفشل، ٔ�ما ٔ�ن 

ل املسؤولیة يف فشل هاذ املرشوع، هذا یقال ب�ٔنه راه احلكومة الیوم تتحم
یعين ت��ان ا�يل مايش دق�ق، ٔ�نه هذه املتابعات دارهتا وا�د رشاكت بنك�ة 
ا�يل اكنت عندها عقود مع وا�د الش�باب، بطبیعة احلال رمغ ذ� اح�ا� 

  :یعين
ٔ�وال، ٔ�ول يشء ا�يل �ادي ند�روه هو ٔ�وال تیخصنا �س�تافدو من 

د�ل هاذ الرب�مج، الفشل هو واقع فاشل ی��غي ا�روس د�ل هاذ الفشل 
ٔ�ن نعرتف بذ�، وی��غي يف تق�مي هاذ الرب�مج ووقع تق�ميه لهاذ الرب�مج، 
وی��غي ا�يل ميكن �لحكومة یعين تلزتم به هو ٔ�نه ف� یتعلق �لربامج القادمة 

ت��ان  �ادي تد�ر اجلهود د�لها يف ٕاطار ما �سمى �ملوا�بة، ٔ�ن هاذ املوا�بة
يل ٔ�هنا اكنت من أ�س�باب د�ل إالخفاق والغیاب، ما �سمى بغیاب ما 
�سمى �لفكر املقاوليت، وتنعاود نؤكد � ب�ٔن مازال م�ف��ني �لحوار، ٔ�ي 

  .ٔ�فاكر ٕاذا عندمك ٔ�فاكر معلیة قاب� �لتطبیق، اح�ا مس�تعد�ن

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

و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف  ،ز�ر احملرتمالس�ید الو  ،ا�هت�ى الوقت

   .هذه اجللسة
ون��قل ٕاىل السؤال أ��ري والفرید املو�ه �لس�ید الوز�ر املنتدب �ى 
رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، وموضو�ه �خ�الالت 
اليت تطال معلیة توزیع ا�ق�ق املدمع، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .ق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤالفری

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

غنطرح السؤال �یف �امك بصیغة رمبا ٔ�دق شویة تؤدي نفس املعىن، 
  .املشلك مشلك �بري، ٔ�� م��ٔكد غتتفق معا� عندو جوج دأ�و�ه

ول، هو �شلك هاذ املشلك هذا وا�د املظهر �شع من الو�ه ا�ٔ 
املظاهر د�ل امهتان �رامة املواطنني، و�ار فهاذ الوقت نبقاو �شوفو ت� 

  .الصور، اح�ا مغاربة و�ىل �را، هذا املظهر أ�ول
أ�مر الثاين، الس�ید الوز�ر، هو ٔ�نه هاذ امللف ف�ه الك�ري من 

الریع ود�ل الفساد، صعیب �لیا  التالعبات، الناس �یغت��و، العش د�ل
حندد أ�طراف ولكن هاذي مسؤولیة احلكومة، شكون هاذ الناس ا�يل 
ك�س�تافدو من هاذ اجلوج دامللیار د�ل ا�رمه ا�يل كتعطي ا�و� ��مع 
د�ل الط�ني وا�يل ما �ميش�ش عند الناس ا�يل مفروض �س�تافدو و�ید�رو 

 إالماكنیات �كشفوا وتعریوا �ىل هاذ هاذ الفلوس جفیهبم؟ ٔ�نمت ا�يل عندمك
  .الناس ویطبق يف حقهم القانون

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل هذا السؤال

امللكف  ،الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة ،الس�ید حلسن ا�اودي
  :�لشؤون العامة واحلاكمة

  .ارشكرا الس�ید املس�ش
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�شكرمك �ىل هذا السؤال، هو سؤال د�ل ظروف املغرب ا�ٓن هناك 
دق�ق مدمع �مييش لرشحية معینة، العامالت وأ�قالمي ا�يل ك�س�تافدو اكینني 

  .يف املوقع د�ل الوزارة، املطاحن ا�يل تیعملوا هاذ اليش حىت يه يف املوقع
وشكون ا�يل ملكف �لط�ني ٕاذن ٔ�وال تنعرفو فني �مييش ا�ق�ق 

د�لو، هذا ما �یعن�ش ٔ�ن ما اكی�ش مشالك، الیوم حىت اح�ا كنتلكمو جلنة 
�ائ� وصلها دق�ق قالوا لنا ما  200مشات لس�یدي بنور، ٔ�ن اك�ن 

  .صاحلش �لاملكة، مشات جلنة
ٕاذن املتابعة ما �اد�ش ٔ�نت كتحمل املسؤولیة فقط �لوزارة، كتعرف 
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ب شاسع امحلد � �بري، ٔ�نك تعرف فني اك�ن ا�ق�ق بيل الوزارة املغر 
الفاسد فني ما اك�ن الفاسد وتبع لك وا�د ما عند�ش أ�دوات، ٕاذن هاذ 
يش فاش الغرفة أ�وىل ٔ�عطیهتم هاتف �ش نتعاونو، ٔ�ن ممكن یتاصلوا بك 
املواطنني، یقول � ٔ�ودي ها املشلك، �اص النائب الربملاين �اصو مبن 

وال  0537.68.73.00لسلطات احمللیة وال بنا، ها هو الهاتف یتصل، ٕاما �
د�ل املاكملات، یاله عطیتو �او املاكملات  3، هاذ الیوم تلق�ت 08

  �الش؟
راه الناس �یتالعبو �لص�ة د�ل املواطن وهاذي مسؤولیة د�لنا 
مجیع، ٔ�ن ٕاىل ما توصلت�ش به ٔ�نت، وشافوا �ئب �رملاين وشافو مواطن 

�سك�و �ىل الفساد والناس �یتالعبو �لص�ة د�ل املواطنني، ٔ�� وسكت ك 
معك �اصنا حناربو املفسد�ن و�اصنا نرضبو �ىل ٔ�یدهيم، ٔ�� معك، ولكن 

خمالفة تدارت، هذا �یعين تدارت �دد �بري من  500، 2016يف س�نة 
  .ا�يل تدارت ولكن نتعاونو �ىل هاذ اليش 500املراق�ة، 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . كرا الس�ید الوز�رش

  .اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید عز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ�� ما محل�ش املسؤولیة �لوزارة، ٔ�� محلت املسؤولیة �لحكومة، ٔ�نمت ما 
عند�ومش الوسائل، الوزارة يف �دود الر�ط، والفساد والفضاحئ والع�ائب 

  . كتوقع يف املغرب العمیق
ٕاذن ف�ٔ� كنحمل املسؤولیة �لحكومة، عندها السلطات إالقلميیة واحمللیة 
وعندها املندوبیات د�ل وزارة الفال�ة و�ري الفال�ة، عندها لك 

 ،إالماكنیات �ش �راقب وترضب بید من �دید، اح�ا ا�يل �ادي نقولها
بو بید ن� مايش تقول لنا غنرض االس�ید الوز�ر، اح�ا ا�يل يف املعارضة دا�، 

من �دید هنا حتت الق�ة احملرتمة، وكنقدر، ولكن ٔ�ن� �اصمك د�روها 
  .بصح، رضبوا بید من �دید �ىل ید املفسد�ن

�اوبت �ىل الشق الثاين، الس�ید الوز�ر، الشق أ�ول واش احلكومة 
ما عندهاش یعين ا�اكء الاكيف ٔ�و معندهاش الوقت �ش تفكر وختطط 

   ا�ٓالف د�ل املواطنني؟ �یف �رفع ت� املهانة �ىل

ا�ٓالف د�ل املواطنني  �21یف نق�لو الیوم يف املغرب د�ل القرن 
�یباتوا يف ا�لیل يف طوابري طوی�، فاش �یصبح �لهيم الصباح اك�ن ا�يل 
�یدي ��شة د�ل ا�ق�ق، اك�ن ا�يل ما �یدهياش، بل أ��لبیة ما 

  . �ی��ا مجیعا�یدوهاش، يف ظروف یعين �ار، ومصة �ار �ىل ج 
فكروا فهاذ الناس، الس�ید الوز�ر، كنظن عند� ما �كفي والقدرة �ش 
خنططوا ونوصلوا للك وا�د �س�لوه بعدا ونوصلوا ��شة د�ل ا�ق�ق د�لو 
��ار، ولن �لكفمك أ�مر ٔ�نه یتعلق أ�مر �لكرامة د�ل املواطنني ا�يل 

  ..حشال ما رصف�وا راه الكرامة

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�ید املس�شار، ا�هت�ى الوقت

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

�لشؤون العامة  الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف
  :واحلاكمة

الكرامة د�ل املواطن �الیة �لینا لكنا، اح�ا لكنا مغاربة هذا ما ف�ه ال 
اطن املغريب مشلك د�ل الفساد معارضة وال ٔ��لبیة، هذا مشلك د�ل املو 

ومشلك د�ل الریع كام قلت، وهاذ الفلوس د�ل املواطن ا�يل كتعطى لهاذ 
  . ا�مع �اصنا �شوفوا فني �ميش�یو

ولكن ٕان شاء هللا كنو�دومك غنجیبو ٕاصالح، وغنناقشو معمك هاذ 
اليش، ٔ�ن هاذ اليش قلت ما ف�ه مزایدات، املصل�ة د�ل البالد فوق 

، ٕاذن �ادي جنیبو املرشوع ٕان شاء هللا، ٔ�عطیو� یاله ج�نا الس�یاسة
ٔ�عطیو� يش وق�تة شویة، جنیبو املرشوع، نوریومك ٔ�ش �ادي ند�رو، 
ونتعاونو �ش هاذ الكرامة داملواطن تصان، حرام كام قلت وا�د ی��ظر 
ساعتني وال ثالثة سوایع �ش یدي خ��شة د�ل ا�ق�ق، لی� اكم�، قلت 

  . ٔ�� راه �اي حىت ٔ�� من اجلبل، ٕاذن �ارفني هاذ الواقع� حرام، 
ٕاذن ج�نا ٕان شاء هللا �ش حنلو هاذ املشالك مبجملها، راه هاذ الس�نة 

  .دامللیار درمه �10ري البوطة د�ل الغاز 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
�ىل مسامهتك معنا يف هذه  شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم، وشكرا �

   .یعا �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسةشكرا لمك مج ، اجللسة
  .ورفعت اجللسة


