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  ).2013فربا�ر  12( 1434الثال8ء فاحت ربيع الثاين : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
املس�شار السHيد محمد فوزي بنعالل، اخلليفة أ?ول لرئ=س جملس  :الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .املس�شار�ن
اQقJقة  ابتداء من الساOة الثانية وساOة واثنني وثالثني دقJقة، : التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

   بعد الزوالثالثني ال ثنني و الا
            .مYاقشة أ?سHئW الشفهية: : : : ل أ?عاملSدو 

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

        ::::املس�شار السHيد محمد فوزي بنعالل، رئ=س اجللسةاملس�شار السHيد محمد فوزي بنعالل، رئ=س اجللسةاملس�شار السHيد محمد فوزي بنعالل، رئ=س اجللسةاملس�شار السHيد محمد فوزي بنعالل، رئ=س اجللسة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ارشف املرسلني

�Oلن عن افgتاح اجللسةٔ.  
  السHيد الوز�ر

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اQسHتور، ووفقا ملقgضيات النظام  m100ٔحاكم الفصل معال ب

اQاwيل sلس املس�شار�ن، خيصص اsلس هذه اجللسة ٔ?سHئW السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Oلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول أ?سHئW الشفهية املدرSة يف Sدول أ?عامل، 
من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لسHيد أ?مني ٕالطالع اsلس Oىل ما Sد 

  .تفضل. وٕاOال�ت، اللكمة � السHيد أ?مني

        ::::السHيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اجللسةالسHيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اجللسةالسHيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اجللسةالسHيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اجللسة

  .شكرا السHيد الرئ=س
 WئHلسة أ?سS نكون م�ارشة بعدHننا س�يف البداية ٔ�wرب اsلس املوقر ٔ
الشفهية مع اجللسة الشهرية ا�صصة لتقدمي أ?جوبة Oىل أ?سHئW املتعلقة 

  .ة، من ق�ل السHيد رئ=س احلكومة�لسHياسة العام
وبعدها سHنكون Oىل موOد مع اQراسة والتصويت Oىل مشاريع القوانني 

  :التالية

  يتعلق �لهيئة املغربية لسوق الرسامJل؛ 43.12ٔ�وال مرشوع قانون رمق  -

املتعلق  33.06يغري و�متم القانون رمق  8119.12نيا مرشوع قانون رمق  -
  املتعلق بعملية �سHتحفاظ؛ 24.01مق ب�س�Jد اQيون والقانون ر

من قانون رمق  44بتغيري املادة  8143.12لثا مرشوع قانون رمق   -
 مبثابة مدونة التغطية الصحية أ?ساسHية؛ 65.00

مرشوع قانون يوافق مبوجهبا Oىل Oدد من  21رابعا ٕاضافة ٕاىل  -
ملكة االتفاقJات اQولية املتعددة أ?طراف والثنائية، وقعت Oلهيا امل

املغربية وهتم جماالت التعاون القضايئ وحقوق إال¢سان، النقل الطريق 
اQويل �لمسافر�ن والبضائع واخلدمات اجلوية، اsال الب=يئ، غسل 
أ?موال ومتويل إالرهاب، ماكحفة الفساد واجلرمية املنظمة Oرب احلدود 

 .اQولية
̄ٔسHئW الشفهية والكgابية اليت توصل هب ا جملس املس�شار�ن ٔ�ما �ل�سHبة ل

 :فربا�ر 12ٕاىل °اية يوم الثال8ء 

  سؤ�؛ O :17دد أ?سHئW الشفهية -

�سHئW؛ O :4دد أ?سHئW الكgابية -ٔ  

  .جوا�ن: Oدد أ?جوبة الكgابية -
  .شكرا السHيد الرئ=س

    ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد أ?مني

ل هذه ¢رشع ا?ٓن يف معاجلة أ?سHئW الشفهية املدرSة يف Sدول ٔ�عام
مهنا �ٓنية مو´ة ٕاىل قطاOات التعلمي العايل،  3ٔ�سHئW،  9اجللسة، وOددها 

�سHئO Wادية موزOة Oىل  6الشHباب والر¶ضة، العالقات مع الربملان، ؤ
  .قطاع التعلمي العايل، �قgصاد واملالية، الص·ة، ال�شغيل

مي العايل ¢سHهتل Sدول ٔ�عاملنا �لسؤال ا?ٓين املوSه ٕاىل السHيد وز�ر التعل
حول املعايري املعمتدة لالسHتفادة من املنح اجلامعية، اللكمة ٔ?ºد السادة 

  .املس�شار�ن من الفريق احلريك

        ::::املس�شار السHيد بنارص ٔ�زاكعاملس�شار السHيد بنارص ٔ�زاكعاملس�شار السHيد بنارص ٔ�زاكعاملس�شار السHيد بنارص ٔ�زاكع
  .شكرا السHيد الرئ=س

  السHيدة السادة املس�شار�ن،
  السHيد الوز�ر احملرتم،

عية، وهو ٔ�قدممت مؤخرا Oىل ¢رش الحئة املسHتفJد�ن من املنح اجلام 
ٕاجراء Èمثنه ونعتربه ÆكرÅسا �لشفافJة لكYه يبقى °ري اكف ٔ�مام Ãسجيل 

  .مجموOة من املالحظات حول طريقة التعاطي والتدبري لهذه املنح
�ولها، Oدم الوضوح يف املعايري لت·ديد الطالب املسHتحق من °ريهٔ.  

مما  8نيا، Ìون الحئة مسHتحقي املنح تmٔيت من جمالس أ?قالمي والعامالت
يفgح الباب ٔ�مام العديد من التÐاوزات اليت �كون حضيهتا يف هناية املطاف 

 .هو الطالب املعوز واملسHتحق
8لثا، جسلنا اخنفاضا وÆراجعا يف Oدد املسHتفJد�ن من املنح يف بعض 

 .أ?قالمي
ما يه املعايري املعمتدة لالسHتفادة من هذه املنح : ¢سائلمك السHيد الوز�ر

يه ٕاسرتاتيجيتمك لوضع ºد �لحيف ا×ي يطال العديد من  اجلامعية؟ وما
  مسHتحقي املنح اجلامعية؟ 

 .شكرا السHيد الرئ=س
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        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد املس�شار، اللكمة لمك السHيد الوز�ر تفضلوا

        ::::السHيد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ?طرالسHيد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ?طرالسHيد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ?طرالسHيد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ?طر
  .شكرا السHيد الرئ=س

ا السHيد املس�شار Oىل طرح هذا السؤال، السؤال فJه شقني، شكر 
،الشق % 100الشق أ?ول هو الظمل يف توزيع املنح، ؤ�� مgفق معك 

، Oالش؟ Oدد الطلبة ا�يل اكنوا عندمه املنح %100الثاين ما مgفقش معك 
 700، املزيانية ا�صصة �لمنح اكنت 216.000هاد العام دازت  180.000

 %70مليون درمه، ٔ�كرث من  200، هاد العام ٔ�كرث من مليار مليون درمه
دالز¶دة، وهذا فلوس الشعب بغيناها متيش �لفقراء، مع أ?سف اك�ن 
جمالس العامالت ا�يل اكنوا wدموا eشفافJة، اك�ن ٔ�خر�ن wارج التغطية، 

اQقJق ٔ�wذ  (dépôt)�س Sاوا ٔ�يتام ما اwداوش املنح، واºد عنده 
wدامة وشادة املن·ة، ولكن احYا¶ هاد  échelle 11عندها املن·ة، وºدة 

�ول جتربة د¶لنا يه  2012، ¶سHيدي Janvier 5اليش ¶ هللا جJنا يف ٔ
  .هذه

ٕاذن هاذ التجربة اسHتفد� مهنا كثري، وٕان شاء هللا حYا ا?ٓن مع وزارة 
اQاwلية wدامني يف معايري Sديدة، ٔ�� قلت ٔ�ول ما wاص �كون هو 

  .يني، الربملانيني wاص �كونوا يف هذه ا�لجنةالربملان 
معرفة اQاء نصف "ٕاذن wاص مراجعات هاد اQاء معروف، تيقولوا 

، ولكن اQواء هاذوا ٕاىل اكن اقرتاºات �ل�سHبة �لمنتخبني احملليني "اQواء
وا�يل شارÌوا يف هاد ا�لÐان يعطيون من اQاwل �ٓشHنا يه إالشاكليات ٕاىل 

�ما ا�لجنة راه الوزارة بوºدها ما ميك�ش تعرف ما جيري يف بغيتو� نعاجلوا؟ ٔ
ورزازات ويف أ?طلس، هادوا ا�لÐان إالقلميية مفروض قراب من املواطنني 
هام يعرفوا، ولكن مع أ?سف ما اكي�ش شفافJة، واحYا مgفقني Oىل هاد 

  .الفكرة ما اكي�ش شفافJة، ٔ�ما Oدد د¶ل الطلبة ا�يل ممنوºني Æزاد
شاء هللا °اد Èراجع مع وزارة اQاwلية هاذ املعايري، ولكن ٕاذن ٕان 

بغينامك ا�يل عنده يش مقرتح جييبوا لنا ¢سHتاعنوا به راه فعال مشلك Ìبري، 
ٔ?ن ٕاذا بغينا حناربوا الفقر wاص ٔ�والد الفقراء يقراو، ولكن الغالب هللا يف 

  . هاد اليشأ?قالمي هاد اليش راه، وحىت املنتخبني احملليني ت=شارÌوا يف
  .ٕاذن بغينا فعال مزيدا من الشفافJة ونتعاونو يف هاد اليش ٕان شاء هللا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
السHيد املس�شار . شكرا السHيد الوز�ر، اللكمة لمك يف ٕاطار التعقJب

  هناك تعقJب؟

        ::::املس�شار السHيد بنارص ٔ�زاكاملس�شار السHيد بنارص ٔ�زاكاملس�شار السHيد بنارص ٔ�زاكاملس�شار السHيد بنارص ٔ�زاكغغغغ
  .شكرا السHيد الوز�ر

ا�يل Æهيمنا تنع=شو واºد  نتفقوا وال ما نتافقوش، لكن Oىل ٔ�ي حYا
الواقع ونعطيوا املثال ٕ�قلمي خYيفرة، وما يدل Oىل ٕاقلمي خYيفرة يدل Oىل 

أ?قالمي اجلبلية ٔ�زيالل م�ال، هو ٔ�نه Oدد املنح ا�يل تعطاوا هاد العام يف 
�ل�سHبة �لعدد د¶ل السHنة املاضية، هذا ٔ�Ìيد  %50ٕاقلمي خYيفرة تنقص ب 
Sدال فJه وعند� ٔ�رقام وعندا لك يشء ميكن لنا  السHيد الوز�ر، احYا ال
  .Èزودومك هباد املعلومات

الطلبة ا�يل التحقوا �جلامعة د¶ل مكYاس ما اسHتافدوش من املنح، ما 
اسHتافدوش من إاليواء يف أ?حJاء اجلامعية و°ادروا، وعند� ٔ�رقام اليوم راه 

  .Æزادوا العدد د¶ل البطا� ا�يل تتعرفها إالقلمي
�ي احYا تنطلبو مYمك السHيد الوز�ر ٔ�ن هاذ إالقلمي ٔ�و ال أ?قالمي Oىلٔ 

أ?خرى تعطيومه واºد العدد اكف �لتواز�ت Oىل حساب املنطقة، كذ� 
بغينا املعايري حنددها مجيع وحتددوها حىت ٔ�ن
 وحيرضوا فهيا Oىل أ?قل 

ذه الوضعية رؤساء امجلاOات والربملانيني ورؤساء اsالس إالقلميية، ٔ?ن ه
هذه وضعية مزرية �لطالب، واليوم Oدد د¶ل الطلبة اليوم راه ٔ�صبحوا 
اليوم ما تيقراوش، ٔ?ن اك�ن حJف يف هاد اليش، ؤ�ن
 �رٔ�سمك السHيد 

 laالوز�ر راه قلت بmٔن ب�ت الوز�ر راه ت�سHتافد من أ?حJاء اجلامعية و
bourseاص �كون املعاد�w ،يف مجيع ، وهاد اليش راه ما يش معقول 

  . املسHتو¶ت
  .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد املس�شار، اللكمة لمك السHيد الوز�ر، تفضلوا

        ::::السHيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ?طرالسHيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ?طرالسHيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ?طرالسHيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ?طر
Oىل ذÌر الوز�ر، �ش مYغلطوش املواطنني، اكن ٕا¢سان �رملاين ب�gه 

د ما Oلمت ذ� داwل الربملان اكنت يف احلي اجلامعي، ٔ�صبح وز�را، مبجر 
قالوها يل، عيطت Oىل الوز�ر قلت ليه ب�gك خترج من احلي اجلامعي، 

ا، وقلت �هيم شوفوا يل ال �كونوا والد الربملانيني حىت هام؟   وخ́ر
 1.40درمه �لشهر ٔ�عباد هللا، املالكة  40ال فعال، قلنا أ?حJاء اجلامعية 

فرنك؟ مايش  40ين يmٔلك بدرمه ودرمه، واش وQ الوز�ر ووQ الربملا
  .درمه يف الشهر، مايش معقول 40معقول، وÅسكن ب 

�ش توصلنا،  107.000العدد د¶ل الطلبة ا�يل طلبوا املنح ٔ�قل من 
د¶ل التلبية د¶ل الطلبة ¶ عباد هللا،  80%ٔ�wذاوا املن·ة، يه  85.000

قالمي، ٔ?ن اك�ن إالقلمي ا ٔ̄ �يل Ìيوصل لعرشة ٕاذن ٔ�عطينا احلصة أ?وىل ل
املليون يف السHنة وتيعطي مY·ة، اك�ن ٕاقلمي �ٓخر عندو جوج مليون يف 
الشهر وما تيوصلش، اك�ن ٔ�قالمي ا�يل فهيم شوية ال �س Oلهيم الناس، اك�ن 

�قالمي ا�يل فقريةٔ.  
الشطر الثاين ºاولنا نقادوا يش شوية، ٔ?ن ميل ت=gالقاوا الطلبة يف 

 Hس�تاذ، هذا خراز ما عندو والو، ٕاذن هاذ العام احلي اجلامعي، هذا �ه ٔ
اكنت شوية د¶ل الشفافJة، وÈمتناو ٕان شاء هللا، هاذ اليش راه قلناه يف 
ا�لجنة د¶ل التعلمي، قلت �هيم نصاوبو معامك العنارص د¶ل، املعايري Oالش 
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توزع املنح، معمك مع الربملانيني ونطبقوها، هاذ اليش مايش د¶ل الوز�ر 
  . اذ اليش د¶ل اsمتعه.. وال

  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد الوز�ر

السؤال الثاين، موضوOه وضعية أ?حJاء اجلامعية ببالد�، اللكمة ٔ?ºد 
السادة املس�شار�ن من مجموOة �حتاد املغريب �لشغل �ملغرب، تفضل 

  .السHيد املس�شار

        ::::املس�شار السHيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السHيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السHيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السHيد عبد إالاله احللوطي
 Hيد الرئ=سشكرا الس.  

  السHيد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
�لطبع السHيد الوز�ر ارتباطا �ملوضوع د¶ل الطلبة اجلامعيني، ؤ�نمت 
تت·دثون ا?ٓن وتتقولوا بÈٔmمك ا?ٓن Oاد تتاwذوا التجربة، Èمتناو ٔ�ن ما ºدث 

  .ق �ملنحف� يتعلق �ٔ?حJاء اجلامعية، يصدق كذ� ف� يتعل
كنمتناوا بmٔن خمتلف اخلروقات ا�يل اكنت كتعلق �ٔ?حJاء اجلامعية، 

خمتلف إالشاكالت ا�يل اكنت تتعلق �ٔ?حJاء اجلامعية، ٔ�Ìيد ما اك¢ش 
مطلوب مYمك Oىل ٔ�Èمك تعاجلوها مYذ اليوم أ?ول ا�يل دwلتو فJه وSدمت 

�نه يتعطى واºد الوضعية معينة، ولكن كنمتناوا بطرحYا لهذا السؤال ٔ
  .�ه
م الالزم لهاذ إالشاكل هذا د¶ل أ?حJاء اجلامعية

�ن
 كتعرفوا السHيد الوز�ر، التmٔثري د¶ل �سHتقرار د¶ل الطالب، ٔ
و�خلصوص د¶ل الطالبة Oىل أ?داء وOىل إالنتاجJة ف� يتعلق مبتابعة 

اsموOة  اQراسة، ٔ�Ìيد السHيد الوز�ر ٔ�Èمك كتعرفوا اليوم ٔ�ن عند� واºد
د¶ل أ?حJاء اجلامعية ا�يل م�قاش عند� ٕاماكنية د¶ل املعرفة د¶ل Ìيف 
ÅسHتفJد البعض؟ وال ÅسHتفJد ا?ٓخرون؟ مجموOة د¶ل الطلبة و�خلصوص 

  .الطالبات ÌيتفاmSٔوا، السHيد الوز�ر، لك سHنة �رفض طلباهتم
فهيا احYا Oارفني السHيد الوز�ر املشلك عند� د¶ل أ?حJاء اجلامعية 

مجموOة د¶ل إالشاكالت، وOىل ٔ�ساس �كتظاظ ا�يل هو اك�ن، كنطلبوا 
مYمك السHيد الوز�ر تعطيو� واºد الصورة ٔ�و Oىل أ?قل واºد التصور Oام 
Oىل املعايري ا�يل يه معمتدة يف وزارÆمك ف� يتعلق �السHتفادة من إالقامة 

Wل املق�ºبة �لمراHاء اجلامعية �ل�سJح?ٔ�.  
ما هو �ر�مج احلكومة املسHتق�يل لتوسHيع الطاقة : ل الثاينالسؤا

̄ٔحJاء اجلامعية، قصد اس�Jعاب اكفة الطلبة؟ ٕان مل نقل اكفة  �س�Jعابية ل
  .الطلبة Oىل أ?قل ¢سHبة Ìبرية مهنم، وwاصة املعوز�ن مهنم

ويف هذا إالطار، السHيد الوز�ر، كنقولوا بmٔنه واش ما Ìيناش ٕاماكنية د¶ل 
ذا أ?مر هذا ما بني القطاع العام وما بني القطاع اخلاص؟ ٔ?ن اك�ن تنظمي ه

بعض التÐارب د¶ل القطاع اخلاص يف هذا اsال، وا�يل كنطلبوا بmٔنه يتفgح 
هذا اsال هذا يف ٕاطار دفاÆر حتمالت واحضة من ٔ�Sل التعاون ما بني 

السكن  القطاع اخلاص وبني القطاع العام �لتغلب Oىل هاذ إالشاكل د¶ل
  . د¶ل الطلبة

  .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد املس�شار، اللكمة لمك السHيد الوز�ر

        ::::السHيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ?طرالسHيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ?طرالسHيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ?طرالسHيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÆكو�ن أ?طر
�لف طالب طلبوا  107ٔ�ظن ٔ�ننا °ادي Èكونوا مgفقني مجيع ٕاىل قلنا ٔ

ال عند� ٔ�كرث واش فع 80%ٔ�لف طالب، يه  85املن·ة، تعطت املن·ة ل 
  ا�يل حنسHبومه فقراء والرشحية املتوسطة الصنف الضعيف؟ %80من 

¶عباد هللا ونقولوا  80%ٔ�ظن ٔ�ن هذا احلجم اكف لو اتعطى ملواليه، 
دالناس  %20ماكفJاش؟ واش بغيتو نعمموا املن·ة ا�يل داز يwٔmذ املن·ة؟ 

ملشلك فقط ا�يل اطلبوا ماwذوش املن·ة، واش هاذ اليش ما اكف=ش؟ ا
احنطوا إالشاكليات الكربى يف هاذ البالد يه الشفافJة، هذا هو املشلك 

  .الك�ري د¶لنا
.. الناس ا�يل كنعطيومه املسؤولية خصهم يقوموا �ملسؤولية د¶هلم بmٔداء

وخصنا الطالب املشلك هو الطالب ا?ٓ�ء تيقول � عند� اwQل الفالين 
ينا ٔ�لف درمه يف العام، و�  Oليمك بmٔلف درمه يف الشهر، اك�ن ا�يل دار ل 

اك�ن يش واºد عنده وQه قرٔ� من أ?ول حىت ا?ٓخر ويقول يل ٔ�لف درمه 
  .يف العام

املشلك ما عند�ش، ذوك الناس ا�يل Ìيقولوا ند�روا الرضيبة Oىل 
الرثوة، ٔ�عباد هللا الناس ما عرفاش، ما عرفYاش شكون ا�يل عند لك 

ذ املسHتوى مYني ¢شوفو الرمق د¶ل البطاقة واºد، مازال ما وصلناش ها
  .الوطنية د¶ل الفرد نعرفو ٔ�شHنو عندو، ما عند�ش هاذ اليش

ٕاذن واºد التاجر Ìيد�ر ا�يل بغى، واºد فالح Ìيد�ر ا�يل بغى، 
املوظف معروف، ٕاذن املوظف هو ا�يل تيالك العصا، ٔ?ن Oارفني اwQل 

 Ìيد�ر ذاك اليش وتيmٔلك احلرام د¶لو وا�يل مايش موظف راه ب=Yو وبني هللا
  .ٕاذا رصح لنا بmٔقل

هذه ٕاشاكلية فعال، ولكن ممكن Oىل املسHتوى احمليل نوصلوا 
�لمعطيات، wاص حىت رؤساء امجلاOات احمللية نعطيومه ونقولوا هلم ٔ�شHنو 
اك�ن، واwا Ìيد�ر شوية د¶ل السHياسة °ادي حياسHبوها الناس كذ� ٕاذا 

  .أ�عطى لهذا وما ٔ�عطاش لهذ
ٕاذن فعال wاصنا، قلت إالشاكلية يه يف املعايري، مايش يف الفلوس، 

  .. مايش
ا?ٓن املشلك د¶ل أ?حJاء اجلامعية، من املفروض املد�ر�ن تنقول هلم 
wاص مول املن·ة هو أ?ول، اQو� اOرتفت ��يل فقري wاصو تعطيه 
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عية Ìيتوزعوا الب=ت، ولكن املنح ما ت=gوزعوا حىت ÅQسمرب، وأ?حJاء اجلام 
يف س!مترب، wاص ٕاذن الالحئة ا�يل °ادي ÅسHتحقوا املنح Æكون يف غشت 

  . Sاهزة
ٕاذن هذه لكها مايش Oىل ٔ�ساس حىت �wذو التجربة، حىت �wذوا 
املعلومات، ما اكن�ش عند� املعلومات بmٔن هاذ اليش هاذ املصائب اكينة يف 

عندو مY·ة وواºد  د¶ل اQقJق (dépôt)املنح، واش يعقل واºد عندو 
�خر ٔ�ضعف مYه ما عندو مY·ةٔ .  

 ��هاذ املسؤولني، هاذو مسؤولني، يش واºد Æلكم يل Oىل خYيفرة، ٔ
Æلكمت مع السHيد العامل Oىل ما جيري داwل خYيفرة، وفعال اختذت 
التدابري الالزمة، ٔ?ن اك�ن �س ا�يل تيخربقوا يف هاذ اليش وOاÅشني من 

  . هاذ اليش
wاصنا فعال نوقفوا Oليه ونتعاونوا Oليه مجيع، راه الوز�ر  ٕاذن هاذ اليش

ما ميك�ش يعرف ٔ�ش تيجري يف املغرب، راه ممكن النواب الربملانيني يعرفوا 
والوز�ر ما يعرفش، ٕاذن هذا مشلكنا لكنا مجيع، قلت حنن Oىل اسHتعداد 

  .�ش نتعاونوا وند�روا معايري، هاذو والد� لكهم ما فهياش مزايدة
  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد الوز�ر، هناك تعقJب؟ تفضل السHيد املس�شار

        ::::املس�شار السHيد عبد هللا عطاشاملس�شار السHيد عبد هللا عطاشاملس�شار السHيد عبد هللا عطاشاملس�شار السHيد عبد هللا عطاش
  السHيد الرئ=س،
  السادة الوزراء،

  السادة والسHيدات املس�شار�ن،
Sاوبت=Yاش، Æلكمت Oىل  من اجلواب د¶� ما  %75السHيد الوز�ر، 

  .معيةاملنح، احYا نتلكموا Oىل أ?حJاء اجلا
�وال، Èمثن الطريقة د¶ل اخgيار مد�ر أ?حJاء ٔ�و مكgب مجعية أ?عامل ٔ

 �10ج
عية ٔ?ول مرة، حسب تقد�ري كتكون بطريقة شفافة، مYذ 
  . سHنوات

وÈمثن كذ� لواحئ املسHتفJد�ن، ومزيدا من الشفافJة واملراق�ة حىت Oىل 
ية ا�يل، السHيد مسHتوى أ?قالمي، حىت نتلكموا احYا Oىل أ?حJاء اجلامع 

سHنة ما بقاش Ìيزتادوا أ?حJاء اجلامعية، وحىت  20الوز�ر، تقريبا واºد 
ذاك اليش ا�يل Æزاد هاذ العام بطريقة eسHيطة �يق مل يمت Ãسلميه م�ارشة، 

  . wاصة جوج د¶ل اجلهات حسب تقد�ري، اQار البيضاء ومكYاس
غينا فهيا يدwلوا فهيا أ?حJاء اجلامعية بغينا فهيا شوية د¶ل الشفافJة وب 

  . فعال الناس ا�يل ذوي اسHتحقاق
وٕاOادة النظر يف بعض املدن الكربى، ا�يل ما كن$ليوش الطالب 

حبال يف اQار البيضاء ما كن$ليوش الطالب يدwل ٔ?نه ساÌن يف .. يدwل
اQار البيضاء، ولكن wاصنا Èراعيو الفقر د¶لو، فقري وساÌن يف ٔ�حJاء 

  . ل ٕاىل يف مدينة ٔ�خرى، wاصنا Èراعيو لهاذ املسmٔ�هامشHية بعيدة حبا
وكذ� �ه
م ب!Yاء املزيد من أ?حJاء ومراOاة واºد، السHيد الوز�ر، 
وغياب الفضاء العلمي والرتبوي داwل أ?حJاء اجلامعية، أ?حJاء اجلامعية 
راه مايش ٕاسطبالت، ٔ�ماÌن د¶ل النوم بقدر ما يه فضاء Æربوي، wاص 

  . املكgبات، Æكون فهيا واºد املواقع الرتبوية وكذا �كون فهيا
كذ� واºد القضية، واºد املالحظة ٔ�ساسHية، هو ٔ�� حسب تقد�ري 

حبال لكية الطب واملهندسني، .. ما خنلطوش أ?حJاء اجلامعية د¶ل بعض
wاص Æكون عندمه ٔ�حJاء Sامعية wاصة قريبة مهنم، ٔ?ن عندمه واºد 

عي wاص هبم وما �كونوش بعاد Oىل أ?حJاء الفضاء تعلميي وفضاء Sام
  . د¶هلم ا�يل Ìيطلب مهنم واºد اsهود Ìبري وكذا

مبناسHبة احلديث عن أ?حJاء اجلامعية، °ادي نتلكمو، السHيد الوز�ر، 
Oىل إالطعام، ت�Yوهوا �ز¶دة Oدد املطامع اجلامعية وOدد املسHتفJد�ن مهنا 

  .. الوج�ات الغذائية Oىل ٔ�كرب Oددبعكس أ?حJاء اجلامعية، املرجو تعممي 
واملسmٔ� أ?خرى هو التدقJق يف املسHتفJد�ن، السHيد الوز�ر، راه 

سHن�مي وال كذا،  40املسHتفJد�ن تيكونوا بعض املسHتفJد�ن، ميل تتلكم Oىل 
  ...راه اك�ن ا�يل ك=سHتفد من

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا، شكرا، تفضل السHيد الوز�ر

        :  :  :  :  العايل وÆكو�ن أ?طر والبحث العلميالعايل وÆكو�ن أ?طر والبحث العلميالعايل وÆكو�ن أ?طر والبحث العلميالعايل وÆكو�ن أ?طر والبحث العلميالسHيد وز�ر التعلمي السHيد وز�ر التعلمي السHيد وز�ر التعلمي السHيد وز�ر التعلمي 
  .شكرا السHيد الرئ=س
  . ، أ?مور ا�يل wاصة كثرية"wاص"ٕاذا °ري جJنا للكمة 

�ش ميكن ند�رو ا?ٓن؟ ٔ�� كنقول هاذ يش ا�يل در�، الشفافJة كنطلبو ٔ
اsمتع املدين ÅساOد�، هو ا�يل Ìيعرف هاذ الناس واش ٔ�غنياء وال ال؟ 

O عطينا ا�لواحئ، الناس ا�يل مجعية يف ورزازات�ارفة أ?بناء د¶لها، احYا ٔ
ساكنني يف أ?حJاء اجلامعية، ٔ�عطينا الالحئة د¶هلم، الناس ا�يل عندمه املنح 

�عطينا الالحئة، بغينا اsمتع يعاوننا يف هاذ اليشٔ .  
�ما اخلصاص فني °ادي ت!ين يف اQار البيضاء، ٔ�عطيوين أ?رض يف ٔ

يف الر�ط، راه املشلك د¶ل العقار، ما بقاش العقار د¶ل  اQار البيضاء وال
  . اQو�

ا?ٓن كنتصل �لعامل والوالة يومJا، كنقول هلم ما ميك�ش نعطي نواة 
، 4هكgارات،  3هكgار، كتجي كتلقى  S50امعية ٕاذا ما اك¢ش Oىل أ?قل 

¶ل د (les campus)نواة هنا، نواة هنا، ما Ìيناش عند� املواصفات د¶ل 
  .. اجلامعات، ما ميك�ش املدن
هكgار، هاذ الصباح  100هكgار، فاس  165ا?ٓن مرا*ش عند� 

هكgار، ٔ�اكد�ر طلبنا مهنم  100اتصلت �لوايل د¶ل مكYاس، طلبت مYه 
(CHU1)  اصنا نتعاونو مجيع،  40مع لكية الطبw ار، هاذو لكهمgهك

                                                 
1 Centre Hospitalier Universitaire 
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يش °ري بين بين بين، املدن الكربى واملدن املتوسطة، تد�ر ºزي Ìبري ما
ومYني جنيو نبغيو ند�رو Sامعة وال يش ºاSة وال . Sامعي ما كنلقاوش 

  . أ?رايض، هاذي يه أ?ولوية
هكgار، املدن  50املسHتق�ل د¶ل البالد، املدينة املتوسطة Oىل أ?قل 

هكgار، ٔ?ن بغينا التجميع، بغينا �كون البحث  100الكربى Oىل أ?قل 
S ىل هذاك اليش املايض العلمي، تصورO ناJما ٕاذا بق�ديد �لÐامعة املغربية، ٔ
  . راه ما ند�رو والو

  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد الوز�ر

ن�gقل ٕاىل السؤال ا?ٓين املوSه ٕاىل السHيد وز�ر الشHباب والر¶ضة 
حول ٕاجراءات الوزارة الوصية لوضع ºد لزنيف إالخفاقات الر¶ضية 

مة ٔ?ºد السادة املس�شار�ن من الفريق التجمع، تفضل اليس املتتالية، اللك
  .املس�شار

        ::::املس�شار السHيد احلسن سليغوااملس�شار السHيد احلسن سليغوااملس�شار السHيد احلسن سليغوااملس�شار السHيد احلسن سليغوا
  .شكرا السHيد الرئ=س

  السادة الوزراء،
  زماليئ أ?عزاء،

  السHيد الوز�ر احملرتم، 
مرة ٔ�خرى جترع الشعب املغريب مرارة إالقصاء من هنائيات ٔ�س ٔ�مم 

ء وٕاخفاق wلف مو´ة غضب Oارم ينضاف ٕافريقJا جبنوب ٕافريقJا، ٕاقصا
  .ٕاىل سلسW إالخفاقات املتتالية اليت تعرفها الر¶ضة الوطنية eشلك Oام

  السHيد الوز�ر احملرتم،
نعمل جJدا ٔ�Èمك يف ظرف سHنة ال ميكYمك ٕاجياد احللول السحرية لوضع 
ºد لهذه إالخفاقات، ولكن مmgٔكدون ٔ�Èمك وقفمت Oىل ال�شخيص اQقJق 

  . لر¶ضة ببالد� وÌرة القدم Oىل وSه اخلصوصلوضعية ا
ذ� ٔ�ن Æرامك ملفات الفساد يف ÃسHيري Ìرة القدم وجعز طرق تدبريها 
اليت خJبت ا?ٓمال، تدعو� اليوم مجيعا التجند ملوا´هتا واس�6صال جJوب 
املقاومة، اليت حتاول Ìبح لك ٕاصالح ٔ�و تغيري من شmٔنه ٔ�ن يضع �ٓليات 

  .الفساد ووضع قطار اجلامعة Oىل سكgه الصحي·ةSديدة �ل·د من Èزيف 
  السHيد الوز�ر احملرتم، 

��ن وصلت wالصتمك بعد تقJمي الوضع املmٔساوي لهذه الر¶ضة الشعبية، ٔ
خصوصا ؤ�Èمك ٔ�كدمت wالل ترصحياÆمك إالOالمJة Oىل اس�6صال ماكمن اQاء 

ص؟ العضال ا×ي ان�رش يف جسد الر¶ضة معوما وÌرة القدم Oىل اخلصو 
حJث نعمل جJدا املسافة اليت توSد ب=Yمك كقطاع ويص وSامعة خمتصة 
بتدبري شؤون Ìرة القدم، وفق ما تنص Oليه القوانني اQولية �لعبة، Oلام ٔ�ن 

  . مسؤوليتمك ºارضة Qمقرطة هذه اجلامعة

السHيد الوز�ر، ٔ�سHئلتنا �بعة من احلرقة اليت نعاÈهيا واليت ختنق ٔ�نفاسHنا 
وطن، ا×ي Èريد رايته خفاقة دامئا يف لك امللتقJات الر¶ضية ٔ�بناء هذا ال

  . اQولية
وانطالقا من مسؤولية امللقاة Oىل Oاتق وزارة الشHب=�ة والر¶ضة يف 
ت��عها ومراق�هتا ووصا�هتا Oىل هذا القطاع، اكن البد ٔ�ن ¢سائلمك، السHيد 

اختاذها لوضع ºد الوز�ر، عن التدابري املسHتعمW اليت تعزتم الوزارة الوصية 
لزنيف إالخفاقات الر¶ضية املتتالية، وماذا ت�gظرون Qمقرطة شؤون Ìرة 

  القدم الوطنية؟ 
  .وشكرا

        : : : : السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد املس�شار، اللكمة لمك السHيد الوز�ر، تفضلوا

        ::::السHيد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الشHباب والر¶ضةالسHيد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الشHباب والر¶ضةالسHيد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الشHباب والر¶ضةالسHيد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الشHباب والر¶ضة
  . شكرا السHيد الرئ=س
  املس�شارون احملرتمون،السHيدات والسادة 

�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر السHيد املس�شار احملرتم، ؤ�مثن Oاليا ما Oربمت ٔ
عنه يف سؤالمك، طبعا، من ٔ�ºاس=س اجتاه نتاجئ الر¶ضة الوطنية eشلك 

  . Oام، وÌرة القدم eشلك wاص
ؤ�ود التÌٔmيد Oىل ٔ�ننا ¢شاطرمك نفس احلرقة، السHيد املس�شار، ٔ�ؤكد � 

 � ��كJت، مايش عيب نبكJو Oىل أ?لوان د¶لنا وOىل بالد� ٔ?هنا حىت ٔ
لس!ب eسHيط ٔ�ننا ما كرنضاوش، ؤ�يضا حىت من مل تتفجر عينه رمحة رمبا 

  . حتجر قلبه قسوة
×� فرمبا هذه النتاجئ هاذي، السHيد املس�شار، كام تعرف وكام Sاء يف 

ا�يل اكنت السؤال د¶� ٔ�هنا Sاءت ن�ÐJة لواºد السHياسات مgعاق�ة 
كرتاهن ٔ?سف Oىل نتاجئ الظرفJة والرسيعة، عوض �شHتغال Oىل العمق 
وOىل الر¶ضة القاOدية، ا�يل ٔ�ثب�ت ٔ�هنا اخليار ا×ي ال حميد عنه، طبعا، 

  . �لهنوض �لر¶ضة الوطنية
طبعا نتاجئ املنتخب الوطين ما Èكونوش °الطني، نقدر نقول � ٔ�هنا 

كنمتناو ٔ�ن التوقع د¶لنا ما �كو¢ش يف حم?،  اكنت مgوقعة، ولو ٔ�ننا كنا

�كون wاطئ، لس!ب eسHيط كنعرفوا د�ر� واºد املرWº، فكJنا �رتباط 
مع الناخب أ?جYيب، وضعنا الثقة يف ٕاطار حميل، يف ظرف زمن قJايس اكن 
صعب، صعب Sدا �ش Èكونوا موضوعيني وواقعيني ٔ�ننا نطمحوا ليش 

  . نتاجئ Ìبرية
��ما واOدش ب�gاجئ حسرية، نظرا لٕالرث، طبعا، املعقد  وخشصيا ٔ

  . والثقJل من املشالك ا�يل وSد� Ìرة القدم كتتخبط فهيا
ف� يتعلق بدمقرطة اجلامعية امللكJة لكرة القدم، ونظرا، طبعا، لكون 
النتاجئ اجليدة ال ميكن، ال ميكن ٔ�ن تتحقق مبعزل عن احلاكمة والشفافJة 

 ���تفق معك السHيد املس�شار احملرتم يف هذه النقطة ا�يل واQميقراطية، ؤٔ
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�Eريتٔ .  
×� الوزارة سHتعمل Oىل تطبيق الصالحJات ا�يل Ìيخول لها القانون، 
حJث ٕان شاء هللا يف هذا الشهر اجلاري فربا�ر °ادي �كون احلسم يف 

، وطبعا هذا 31وضعية هذه اجلامعة، ٕاما ��لجوء لتطبيق القانون يف املادة 
يل كنمتناوه �كون �ٓخر ºل، ٔ?نه كام بغى �كون احلال ت=�قى ºل سهل، ا�

ٔ?ن احYا در� حىت جلنة مؤقgة، راه صعيب حىت ا�لجنة املؤقgة شكون ا�يل 
°ادي جيرها، شكون ا�يل °ادي مييش فهيا، شكون ا�يل °ادي �كون Oليه 

  .. إالجامع، ٕاذن أ?مور مايش بذيك السهو� ا�يل
عند� اخليار راه °ادي منشHيو لها، طبعا كن�سHناو  ولكن ٕاذا ما اك¢ش

ٕاOادة الرشعية �لعصب وأ?ندية وعقد امجلع العام �لÐامعة، وهذا احYا يف 
اتصال مع السHيد الرئ=س اجلامعة �ش يعطينا واºد اجلدو� ا�يل °ادي يمت 

وٕاذا ما متكYاش فذاك اليش . فهيا عقد امجلع العام واحYا °ادي نعلنو Oليه
  .ي منشHيو طبعا لكام قلت ?ٓخر احللولفغاد

خبصوص التدابري �ن�شال الر¶ضة وهذا هو الورش ا×ي ¢شHتغل Oليه 
اليوم، وهو الورش الصعب، اwرتينا ورش صعب، ٔ?ن اليوم راه كنقولها 
وكنعاودو نقولها ورمبا معري نؤكد Oلهيا eشلك اكيف، بmٔن أ?مر ت=gعلق O�ٕادة 

 le compteur à)اه wاصنا نعاودو ند�رو النظر يف املنظومة *لك، ر 
zéro)   دºيوا لها يف اجتاه واHىل أ?هداف ا�يل °ادي منشO ونتفقوا

إالسرتاتيجية ا�يل °ادي حنددوا فهيا أ?هداف، وا�يل °ادي حنددو فهيا 
  ...طبعا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد الوز�ر، هناك تعقJب؟ تفضل السHيد املس�شار

 Hاملس�شار الس Hاملس�شار الس Hاملس�شار الس Hيد حلسن سليغوايد حلسن سليغوايد حلسن سليغوايد حلسن سليغوااملس�شار الس::::        
  .شكرا السHيد الرئ=س

  السHيد الوز�ر، 
حقJقة قلمت بmٔن النتاجئ اكنت مgوقعة ؤ�شاطرمك الرٔ�ي، ولكن عندما نتلكم 
دامئا عن النتاجئ الظرفJة، واش ما حنطوش واºد السؤال، من املسHتفJد من 
هذه الوضعية ا�يل دامئا وراء النتاجئ الظرفJة، وراء التmٔهيل وراء، وراء، 

  دون قاOدة؟ب
  السHيد الوز�ر احملرتم،

�لك رصاºة حنن نقر، ؤ�قولها، بصعوبة تزنيل اQسHتور اجلديد ٔ�مام 
ضغط لوبيات الفساد من wالل خمتلف الوسائل اليت ÃسHتعملها، مهنا 

  .التضليل وÆزييف احلقائق
  السHيد الوز�ر،

ٕاذا جJنا ¢شوفوا حشال د¶ل املاليري ا�يل خترصات Oىل الر¶ضة، 
مليار ا�يل اعطات Qمع الر¶ضة،  33فوا �ٓخر مهنا الهبة امللكJة و¢شو 

wذات Ìرة القدم حصة أ?سد، ٕاذا جJنا ¢شوفوا املؤسسات العمومJة، 

�شHنو كتصب يف هاذ الر¶ضة، ولكن مع أ?سف النتاجئ ما تنلقاوهاش، ٔ
املسؤولية؟ فني °ادي ميكن لنا نطبقوها ٕاذا اكن ٔ�ي .. ٔ��ن يه احملاسHبة

ادي جيي يدوز واºد الوقت د¶لو وخيفق وهيز معه يف جJوبوا واºد °
  .فلوس ومييش حبالتو
  السHيد الوز�ر،

ميل ت�شوفوا °ري املنتخب الوطين مىش جلنوب ٕافريقJا، Oىل ما بلغ 
درمه،  5000: مY·ة اجليب O(l’argent de poche)لمي بmٔن أ?عضاء 

يه  10مشاو  مليون، 10ٔ�لف درمه،  100يوم مشات P  20يعين دوز 
عند  (argent de poche)مليون مشات  100مليون، ميل تنلقاو  100

�عضاء Sامعيني، وسائل النقل wالصة، إالقامة wالصة، التنقل داwل ٔ
جYوب ٕافريقJا wالص، لك ما يوSد يف الفYادق wالص، واش هاذ اليش ما 

  ميك�ش حتطوا º Pد، د�روا º Pد؟ 
  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
ا السHيد املس�شار، تفضلوا السHيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Oىل شكر 
  .التعقJب

        ::::السHيد وز�ر الشHباب والر¶ضةالسHيد وز�ر الشHباب والر¶ضةالسHيد وز�ر الشHباب والر¶ضةالسHيد وز�ر الشHباب والر¶ضة
  السHيد املس�شار، 

راه هاذ اليش الQم ا�يل تتقول راه ما ميك�ش خنتلف معك فJه، ٔ?نين 
تنقولها وتنعاود نؤكد Oلهيا، طبعا هذا هاجس مشرتك وطبعا قولتهيا الفساد 

زايدات وÈزيدك ٔ�ن حىت فاش ت��غيوا نتحرÌوا ت�شوفوا يش والريع وامل
حتراكت ٔ�خرى عندها واºد التوقJت د¶لها wاص هبا، ا�يل كتحرك طبعا 
وا�يل رمبا لها مصل·ة �ش تبقى أ?وضاع Oىل ما يه Oليه، وهاذ اليش ما 

  . °ادÅش خنتلفوا Oليه
Yتنقول شكون اخلارس؟ واخلارس�ن راه اح ��ا لكنا من املسHتفJد؟ ٔ

  . مكغاربة، صورة املغرب
يعين، طبعا اك�ن حتدي، اك�ن رهان، اك�ن هاذ اليش ما كنختلفوش 
Oليه، طبعا وحىت الصورة د¶ل املغرب ؤ�ºاس=س املغاربة، راه املغاربة 
 ��ت=gقطعوا، راه املغاربة ت=gغددوا، راه املغاربة ت=gجننوا، راه فاش تنخرج ٔ

د¶ل املواطنني راه Æهيرضوا معا¶ بواºد �لشارع ت�شوف واºد اsموOة 
احلرقة ا�يل طبعا تت$ليين يف واºد املواقع يعين يف موقع حرج، ما خنف=ش 

  . Oليك
طبعا املاليري ا�يل هرضيت Oلهيا، اكنت ٕاماكنيات خضمة حتطات، وهاذ 
اليش تدار هباجس الغرية Oىل هاذ الصنف الر¶يض، قلنا رمبا هاذ 

ج، ولكن ثب�ت ن�ÐJة ٔ�ن إالماكنيات بوºد�هتا ما إالماكنيات °ادي ختر 
  . اكفJاش

  . ٕاذن اك�ن مشلك د¶ل التدبري، اك�ن مشلك د¶ل ال�سHيري
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املشلك ا�يل هو مشلك حاكمة، العنوان .. احملاسHبة ا�يل Æهترض
العريض، ×� فهرضيت Oىل احملاسHبة، طبعا احYا تن�سHناو التقر�ر ا�يل 

  . لقدم°ادي تعطيه لنا Sامعة لكرة ا
�� مسعت الQم ا�يل قلتوا السHيد املس�شار، هو Æكذب، كذبوه ٔ
إالخوان يف املكgب اجلامعي بmٔن هذوك التعويضات ما اكن�ش بذاك القدر، 
ولكن ٔ�� °ادي نعطيك ٕان شاء هللا فاش °ادي جيينا التقر�ر، ٔ�� تنواOدك 

�ننا °ادي نعطيمكٔ..  

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
س�شار، وٕايوا هللا خيليك wيل السHيد الوز�ر هللا خيليك السHيد امل 

  .�مكل

        ::::السHيد وز�ر الشHباب والر¶ضةالسHيد وز�ر الشHباب والر¶ضةالسHيد وز�ر الشHباب والر¶ضةالسHيد وز�ر الشHباب والر¶ضة
تنواOدك، السHيد املس�شار، ٔ�ن هاذ التقر�ر ٕان شاء هللا فاش °ادي ..

جيينا °ادي نعطيومك ¢س$ة مYه و°ادي Ãشوفوا طبعا الطريقة �ش ترصفات، 
wري يف ٔ�س يعين املصاريف ا�يل اكنت Oىل مسHتوى التواSد د¶لنا ا?ٓ 

مم ٔ̄   .ٕافريقJا ل
  . وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد الوز�ر

ون�gقل ٕاىل السؤال ا?ٓين املوSه ٕاىل السHيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان واsمتع املدين، تفضل السHيد الوز�ر، حول الترصحيات املس=6ة 

أ?صا� واملعارصة، �لربملان، اللكمة ٔ?ºد السادة املس�شار�ن من فريق 
  .فريق أ?صا� واملعارصة هناك سؤال، تفضل السHيد الرئ=س

        ::::املس�شار السHيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا

السHيد الرئ=س هاذ السؤال عنده Oالقة �ملوضوع ا×ي سHبق لفريق 
  . أ?صا� واملعارصة ٔ�ن تناوP يف ٕاطار إالºاطة Oلام أ?سHبوع املنرصم

�رش� ٕاىل ترصحيات ¢س!ت ملا، يف سHياق معني ٔ ،Wwمن هاذيك املدا
�لسHيد وز�ر العالقات مع الربملان، وكنا يف أ?سHبوع املنرصم طلبنا من 
السHيد رئ=س اجللسة ومن إالخوان الربملانيني ٔ�ن نعطي ما يلزم من الوقت 
�لسHيد الوز�ر يك يوحض حقJقة هذه الترصحيات، فمل Èمتكن من متتيع السHيد 

فرصة لينور الرٔ�ي العام الوطين وينور الربملان eشmٔن حقJقة الوز�ر هبذه ال
  .واºد الترصحيات ¢س!ت ٕاليه

�شار فهيا يف سHياق مشاركته يف واºد الندوة نظمهتا واºد املركز ٔ
حمرتم، ندوة اكنت ٔ�اكدميية وثقافJة، ولكن السHيد الوز�ر قJل بmٔنه ٔ�دىل 

  . ملانبترصحي يت·دث فJه عن وجود متاسHيح وعفاريت يف الرب 
�ٓسف، ٔ�تmٔسف �لرٔ�ي العام الوطين، وليت تنخÐل نتلكم هاذ ا�لغة  ��ٔ

 WJس، ولكن ما �ليد ح�هذه، ٔ?ن يل يقJين بmٔهنا طلعت �لمغاربة يف الرٔ
ٔ?نه ملا تنقراو يف خمتلف املنا�ر إالOالمJة بmٔن وز�ر حمرتم تيقول بmٔنه هناك 

  .تريع Ãرشيعي يف الربملان، بmٔن هناك متاسHيح وعفاري
احYا بغينا نعطيو فرصة �لسHيد الوز�ر �ش يوحض حقJقة هذه 

  الترصحيات، واش يه اكينة وال جمرد اخgالق؟
 Wيد الوز�ر ينفي و�كذب مجHن الس�فٕاذن حنن ٔ�مام اح
لني، ¶ ٕاما ٔ
وتفصيال هذه الترصحيات، ٔ?ن فهيا اهتام خطري �لربملان، ويف هذه احلا� 

مJة احملرتمة لكها اجمتعت واتفقت Oىل °ادي Æكون هذه املنا�ر إالOال
  . ضالل، هذا �ح
ل أ?ول

و�ح
ل الثاين ٔ�ن �كون السHيد الوز�ر يف سHياق معني ٔ�دىل هبذه 
الترصحيات، ويف هذه احلا� نطلب مYه توضي·ا دقJقا، يوحض لنا ما معىن 

 Hيد الريع ال�رشيعي، ٕاذا اكنوا هاذ العفاريت موجود�ن معنا هنا بغينا الس
 P الوز�ر يوحضهم لنا شكون هام هاذ العفاريت، وٕاذا اكن هاذ اليش ¢سب

  .اخgالقا وزورا نعترب بmٔن املوضوع اÈهتZى
  .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد املس�شار، اللكمة لمك السHيد الوز�ر، تفضلوا

السHيد احلب=ب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واsمتع السHيد احلب=ب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واsمتع السHيد احلب=ب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واsمتع السHيد احلب=ب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واsمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .شكرا السHيد الرئ=س
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

شكرا لمك السHيد املس�شار، ٔ�وال ٔ?Èمك الزتممت بناء Oىل احلوار ا�يل دار 
ب=Yاتنا ٔ�Èمك جتيبوا السؤال الشفوي، ما دام النظام اQاwيل ال Åسمح 

  .�لحكومة �لتدwل يف إالºاطة
بعنوان ترصحيات مس=6ة  واحلقJقة ٔ�نه السؤال �Ì طرحgوه، الترصحيات،

�لربملان، لو ٔ�wذمت ش=6ا من الوقت واطلعمت Oىل الندوة، ٔ�شغال الندوة ا�يل 
مYظمها املركز تيرتٔ�سوا الزمJل د¶لنا لكنا اليس محمد ٔ�وSار، لرمبا صغمت 

  .السؤال بطريقة ٔ�خرى
الترصحيات ٔ�و املقاالت ٔ�و العناو�ن الص·افJة املتخصصة يف إالساءة ٕاىل 

ة وٕاىل العالقة بني الربملان واحلكومة، هذه ا?ٓن ٔ�صبحت ختصص احلكوم
̄ٔسف الشديد، ٔ�قول هذا مبرارة ٔ?نين ٔ�ومن بmٔنه  ̄ٔسف إالOالم د¶لنا، ل ل
ال دميقراطية بدون ٕاOالم حر Èزيه مسHتقل، ٕاOالم يقدس اخلرب ويؤمن 

  .�ºرتام املواطن يف ٔ�ن �كون P يف هناية املطاف التعليق احلر
الناز� eسHيطة، كنا يف ندوة من الندوات العلمية أ?اكدميية، قصة هذه 

وا�يل اكن املوضوع د¶لها هو املوضوع د¶ل ا�طط ال�رشيعي، ٕاذن الربملان 
مل �كن موضوOا ٔ�صال، مث ٕان هذه الندوة اكنت حبضور سHياسHيني، 

 ٔ��اكدمييني و�رملانيني، ٕاذن مل Æكن هناك ºاSة ٕاىل ٔ�ن ن�gظر قلام حصافJا، ٔ �
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[ين Oىل أ?قل، ٔ�ما لو مجعت ٕاذا بغيت حنسن به الظن °ادي نعتربه °ري 
ما كتب عن الندوة، فال ٔ�سHتغرب ٕان وSدت كثريا مما كتب حىت Oىل 

  . مسHتوى املعطيات ا�يل قدمYاها ٔ�رقام مل تنقل بطريقة [نية
نصا ما بني قانون تنظميي وقوانني Oادية  Æ40لكمت م�ال Oىل ٔ�نه هناك 

قانون تنظميي والبايق قوانني  13ق بعض أ?حاكم د¶ل اQسHتور، فهيا لتطبي
مبعىن اك�ن ٕاشاكل . wارج هاذ اليش اكمل O40ادية، تيطلع ٔ�يضا عنوان فJه 

  . املهنية
امجلهور ا�يل اكن ºارض يف هذه الندوة هو مجهور حمرتم ورفJع املسHتوى 

يعي، وكنت من واكن النقاش Oايل Sدا، واكن الQم عن ا�طط ال�رش 
موقع مسؤولييت احلكومJة ٔ�وحض ما يه wلفJة ا�طط ال�رشيعي، ٔ?نه اك�ن 
ٕاشاكل بني خنرجوا قوانني تنظميية ا�يل عندها ٔ�Sل د¶ل مخس سHنوات، 

 200وبني نوضعوا خمطط Ãرشيعي يتÐاوز، Oدد نصوصه تتÐاوز حوايل 
  .نص

يف _رخي الربملان قلت بmٔنه اخللفJة يه ماذا؟ هو ٔ�ن العملية ال�رشيعية 
املغريب، يه معلية اكن فهيا موضوع الشفافJة واكن فهيا حتمك، وٕاال ملاذا 
السHيد املس�شار اكن Åسمى الربملان بغرفة ال�سجيل؟ ما مصدر هذه 
ال�سمية؟ مبعىن ٔ�نه ٕاذا اكن هناك، وهنا Æلكم ٔ�ºد الربملانيني القداىم ا�يل 

يفة ملا ذÌرت لكمة التحمك يف اكن ºارض يف اجللسة، وقال بطريقgه ا�لط 
العملية ال�رشيعية، قال يعين اك�ن متاسHيح وعفاريت د¶ل ال�رشيع، قلت 

  .نعم، نعم هناك متاسHيح وعفاريت د¶ل ال�رشيع
ال ٔ�Æلكم عن الربملان كربملان، ٔ�Æلكم عن معلية ال�رشيع اليت ٔ�فرزت حتمك 

  .م�OWرب سHنوات يف العملية ال�رشيعية، وميكن نرضب بعض ا?ٔ 
  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .تفضل السHيد املس�شار، هناك تعقJب

        ::::املس�شار السHيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي ب�شامش
�� ما ت�gلكمش ا?ٓن عن . السHيد الوز�ر هللا خيليك Èكونوا واحضنئ

ا�طط ال�رشيعي وال عن املضمون ا?ٔاكدميي، وال عن القمية العلمية 
  .Yا OارفJنو ومقدرينو�لمداwالت واملتدwلني، هذا لكه اح 

�� سؤايل واحض ما حقJقة ما ¢سب لمك من ترصحيات، خبصوص وجود ٔ
  متاسHيح وريع Ãرشيعي؟ 

 Pال مع ما قاOو تفا�ا?ٓن تقرون و¢شكرمك Oىل جشاعتمك، بmٔنه جوا� ٔ
�ºدمه خبصوص وجود حتمك مبا يفJد ال
سHيح والعفاريت، تقرون بmٔنه اك�ن، ٔ

  .املادة ال�رشيعية تقرون بmٔن هناك عفاريت يف
يعين ٔ�شHنو يه هاذ العفاريت؟ هاذ العفاريت مايش اكئنات مJتافزييقJة 
هالمJة، بغينا نعرفوا ٔ�شHنو هاذ ا�لغة؟ هذه لغة دخO WJىل القاموس 
السHيايس يف البb، ؤ�عتقد بmٔهنا دwلتنا وميكن تدwلنا يف مgاهات، يعين ما 

  .فهمناش هاذ املنطق هذا
لكمة قالها السHيد رئ=س احلكومة مازال ك�سمع يف ٔ�ذين ٔ�� دامئا واºد ال

هنا، ملا قال بmٔن الشعب املغريب وامحلد   حترر من عقدة اخلوف بفعل 
الربيع اQميقراطي، وقد اكن السHيد رئ=س احلكومة حمقا، الشعب املغريب ما 
بقاش Ìي$اف، Ìرس احلواجز وهدم، ريب أ?سوار د¶ل اخلوف والرعب، 

نوش الوزراء مgحرر�ن من عقدة اخلوف وÅسميوا أ?شHياء وٕاذا ما اك
مبسمياهتا، مايش مبسميات هالمJة مJتافزييقJة، ¶ عباد هللا ٔ�شكون هام هاذ 

��  .العفاريت؟ Ìيف تق�ل ٔ�ن جتلس يف حرضة العفاريت؟ ما افهم�ش ٔ
مث �لك رصاºة حنن ال ÅرشفYا ٔ�ن ننعت، وقد عززت هاذ القاموس 

Oاود 8ين، الضفادع، امسح يل حنن مزنجعون من هذه بواºد ا�لغة جعيبة 
  . ا�لغة

وبغينا الوضوح هللا خيليمك، وحضوا لنا ما يه حقJقة هذه الاكئنات، 
�شكون هام؟ شكون؟ واش حكمي ب�شامش عفريت م�ال؟ �ش ¢سهل ٔ
Oليك املmٔمورية، واش متساح �رعى الريع ال�رشيعي م�ال؟ قولها يل Ìونوا 

  ...شHياء مبسمياهتا �ش املغاربة يعرفوا احلقJقة د¶لجشاOني، ¢سميوا ا?ٔ 

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا

        ::::السHيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واsمتع املدينالسHيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واsمتع املدينالسHيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واsمتع املدينالسHيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واsمتع املدين
  .شكرا السHيد الرئ=س

�عتقد ٔ�نين نفJت من البداية يف مطلع التعقJب ٔ�و اجلواب ٔ�نه ال ٔ ��ٔ
ي واحضة �ش ما خنلطوش Oالقة لQيم �لQم عن الربملان، هاذ

  .أ?وراق
�ما قضية الريع ال�رشيعي فهذه، wذ عندي اليس حكمي واºد اللكمة ٔ
�ومن هبا، ٔ�صول الريع ا�يل هو اقgصادي يف املقالع، يف الرمال، يف الفالºة، ٔ
يف الرضائب، ٕاىل ٔ�خره، ٔ�صول الريع توSد يف ال�رشيع، ٔ�ي يف صناOة 

مة شائعة د¶ل ٔ?ن الربملان غرفة القانون، ولهذا ما اكن�ش هذه اللك
ال�سجيل لو مل �كن هناك مYطق ÅشHتغل wارج الربملان، �ريد ٔ�ن حيول 

  . الربملان ٕاىل غرفة Ãسجيل
هذه ال
سHيح والعفاريت ما تزنجعش مهنا، هذه صور بالغية، ٔ?ن يف 
̄ٔش$اص، ولكن يف البال°ة الناس تفهم  دو� القانون ال نوSه ا�هتم ل

 ٔ�ن ما Åسمى جJوب مقاومة وما Åسمى قوة مقاومة، يه يف هناية �ٕالشارة 
املطاف اكئنات eرشية ÃشHتغل مبنطق النفوذ، wارج القانون، تعرقل 

  . إالصالºات، وهذا يف _رخي املغرب معروف
ل=س من احلمكة اليوم ٔ�ن نقول ٕان فالن ٔ�و فالن ٔ�و Oالن، لكن لغة 

القر�ٓن الكرمي ا�يل هو مرجعي�Yا احليوا�ت �ملناسHبة يه مايش لغة م�تذ�، 
مكثل امحلار حيمل "املشرتكة Æلكم Oىل هاذ اليش، رضب هللا م�ال �محلار، 

  ". مكثل اللكب ٕان حتمل Oليه اÆركه يلهث"، "ٔ�سفارا
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ما تقلقش ٔ�يس حكمي السHيد الرئ=س احملرتم، ٕاذا اسHتدعينا واºد ا�لغة 
�ن هناك ٔ�ش$اص هلم نفوذ، بالغية لتوصيف ظاهرة معقدة يف اsمتع مسيهتا ٔ

يتحرÌون بmٔساليب °ري قابW �لضبط وال �نضباط، تعرقل تفعيل القانون، 
تعرقل تفعيل املؤسسات، هذه لغتنا اليوم اليت ٔ�عتقد ٔ�ن الشعب يفهمها 
جJدا، الرٔ�ي العام يدرك مغازهيا ومعاÈهيا، لكYنا يف Sانب العمل امليداين 

  . ن Sادون يف التصدي لهاوالتفاOل مع ٕاشاكالت اsمتع حن
  .شكرا

        : : : : السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
امسحوا يل ٔ�ن Èرحب يف هذه اجللسة �ٔ?طفال  .شكرا السHيد الوز�ر

املمتزي�ن داwل املرÌب �ج
عي الرتبوي لرOاية أ?طفال يف وضعية صعبة 
  . ا�يل دامعة هذا املرÌب" مجعية أ?مل"eسال اجلديدة وبmٔطر 

املوSه ٕاىل السHيد وز�ر �قgصاد واملالية حول  ٕاذن ن�gقل ٕاىل السؤال
مؤسسة بنك العمل، اللكمة ٔ?ºد السادة املس�شار�ن من الفريق 

  .اQسHتوري، تفضل السHيد املس�شار

        ::::املس�شار السHيد املس�شار السHيد املس�شار السHيد املس�شار السHيد [[[[دي زرÌودي زرÌودي زرÌودي زرÌو
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  السHيد الرئ=س،
  السادة الوزراء،

�خوايت املس�شارات،ٔ  
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الرئ=س،  السHيد
من ا?Ìٔيد ٔ�ن اجلالية املغربية املقمية يف اخلارج حتظى �رOاية ملكJة 
سامJة، فضال عن Ìوهنا تتصدر اه
مات مجيع احلكومات اليت تعاق�ت Oىل 

  .تدبري الشmٔن العام
اختذت سلسW من املبادرات وإالجراءات من ٔ�Sل  ويف هاذ السHياق،

تقوية ٔ�وارص القمي أ?ساسHية مع الوطن أ?م ومساOدهتم Oىل موا´ة 
املشالك والعراقJل اليت تعرتضهم يف بbان إالقامة، ومن املبادرات اليت 

ملساOدة ٔ�فراد اجلالية املغربية " بنك العمل"اختذت يف هذا الصدد تmٔس=س 
  .�eر داwل الوطنيف اخلارج لالس 

ويف هذا إالطار، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�سائل سHيادÆمك عن املنجزات اليت حققهتا 
هذه املؤسسة؟ ومدى مسامههتا يف حتفزي ٔ�بناء Sالي�Yا يف اخgيار بbمه أ?م 

  ٕالقامة مشاريعهم �س�eرية والس�H يف أ?قالمي اجلنوبية؟
  .شكرا السHيد الرئ=س

        : : : : السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا

  .مة لمك السHيد الوز�ر، تفضلوااللك

السHيد ٕادرÅس أ?زالسHيد ٕادرÅس أ?زالسHيد ٕادرÅس أ?زالسHيد ٕادرÅس أ?زيميميميم إالدرÅ إالدرÅ إالدرÅ إالدرÅيسيسيسيس الوز�ر املنتدب Q الوز�ر املنتدب Q الوز�ر املنتدب Q الوز�ر املنتدب Qىىىى وز�ر إالقgصاد  وز�ر إالقgصاد  وز�ر إالقgصاد  وز�ر إالقgصاد 
        ::::واملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانية

  .شكرا السHيد الرئ=س
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .وصىل هللا وسمل Oىل سHيد� محمد وOىل �Pٓ وحصبه ٔ�مجعني
ال ا×ي سHميكYين من شكرا السHيد املس�شار احملرتم Oىل هذا السؤ 

، ا×ي هو كام تعلمون ٔ�ºدث ملساOدة "بنك العمل"التعريف مبنجزات 
�فراد مغارب�Yا املوجود�ن �خلارج Oىل �س�eر يف ٔ�رض الوطن سواء ٔ
لالسHتقرار، ٔ�و �س�eر بناء من ٔ�رض املهجر، والهدف هو املسامهة يف 

�bعية لب
  .التمنية �قgصادية و�ج
وOالوة Oىل  1989احلال هذا البنك مت ٕاºداثه مYذ سHنة  بطبيعة

قروض �س�eر، فٕان هذا البنك يضع رهن ٕاشارة زبنائه قروضا مضمونة 
eرشاكة مع البنك الرشيك ا�يل هو  %40من طرف دار الضامن يف ºدود 

  .%20ميول املرشوع لصاحب املرشوع يف معلية ا�متويل يف ºدود 
طة هذا البنك ل�شمل كذ� �ٕالضافة اÃسعت ٔ�¢ش 2005ومYذ سHنة 

ٕاىل املشاريع �س�eرية �قgصادية ل�شمل متويل مشاريع إالنعاش العقاري، 
̄ٔ¢شطة الصناعية واخلدمات، مشل كذ� متويل ٕانعاش العقاري،  �ٕالضافة ل
ويتوفر البنك ºاليا بعد رشاء البنك الشعيب حلصصه، يتوفر البنك Oىل 

�لمغاربة  %62.44ليون درمه مملوكة ب�سHبة م  600رٔ�س مال يف ºدود 
�لتÐاري وفا  s1.73%موOة البنك الشعيب، و %35.77املقميني �خلارج، 

 .�لبنك الشعيب املركزي %0.06بنك، و
 Wٕاىل " بنك العمل"وقد وصلت ف� يتعلق �ٕالجنازات، وصلت معام

ٕاىل مليون درمه، وSاري قروض يصل  828ٕاىل  º2012دود هناية دجYرب 
  .مليون درمه 619

مرشوع ملغاربة العامل  1118وقد اسHتطاع البنك مYذ ¢شmٔته من متويل 
د¶ل املليار د¶ل اQرمه،  8.2بقمية ٕاجاملية اس�eرية ٕاجاملية وصلت ٕاىل 

  .مليون درمه 500املليار و 2مول مهنا البنك 
�ل�سHبة مليدان إالنعاش العقاري ا×ي ٔ�دمج كام ذÌرت سابقا يف 

مليون  930مرشوOا، بقمية ٕاجاملية وصلت ٕاىل  71، مول البنك 2005
مليون درمه، يف ٕاطار ا?ٓفاق د¶ل العمل  450درمه، مول مهنا بنك العمل 

د¶ل البنك، ويف ٕاطار إالسرتاتيجية اجلديدة �لقرض الشعيب �لمغرب ف� 
  ...خيص الفروع التابعة P، فسHيكون 

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .الوز�ر، اللكمة لمك السHيد املس�شار يف ٕاطار التعقJبشكرا السHيد 

        ::::املس�شار السHيد Oادل املعطياملس�شار السHيد Oادل املعطياملس�شار السHيد Oادل املعطياملس�شار السHيد Oادل املعطي
  .شكرا السHيد الرئ=س

  السHيد الوز�ر،
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  السHيدة املس�شارة احملرتمة،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

شكرا السHيد الوز�ر Oىل جوا�مك، احYا ملا وضعنا هاذ السؤال حول 
القليل، وا�يل اكن الهدف مYه هو مساOدة هذا البنك ا×ي ال يعرفه ٕاال 

  .رشحية Ìبرية د¶ل املواطنني املوجود�ن يف املهجر
بطبيعة احلال هاذ البنك، اكن امجليع �رغب ٔ�ن املهاجر�ن ٔ�ن Åس�مثروا 
يف بbمه، ولكن مع أ?سف الشديد ٔ�نه مل يقم بواج�ه اجتاه هذه الرشحية، 

طيات حول هذه املؤسسة Qى بطبيعة احلال هناك معطيات ٔ�وال غياب مع 
الرٔ�ي العام، وكذ� مل يتعرف السادة الربملانيون بواسطة وزارة �قgصاد 
اليت Ãرشف Oىل هاذ القطاع يف مجيع مراºل املزيانيات، �لتعريف عهنا، 
وكذ� ملا يوضع السادة النواب واملس�شارون ٔ�سHئW حول املهاجرون 

  .املقميون �خلارج
ٔ?ن كنعتربو ٔ�ن wلق مؤسسات يف .. ر، ال ÈريداحYا، السHيد الوز�

ظرفJة جتتازها بالد� وتفرض Oلينا ا?ٓن لكيا من احللول الرتقJعية �لمشالك 
  .املطروºة الكربى

  ..ولهذا هذا البنك جيب
  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
شكرا السHيد املس�شار اÈهتZى الوقت، جوج د¶ل دقائق، تفضل 

  .السHيد الوز�ر

        ::::ر املنتدب Qر املنتدب Qر املنتدب Qر املنتدب Qىىىى وز�ر �قgصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر �قgصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر �قgصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر �قgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسHيد الوز�السHيد الوز�السHيد الوز�السHيد الوز�
  السHيد الرئ=س،

  السHيد املس�شار احملرتم،
هذه فرصة اكنت �لتعريف ٕ�جنازات بنك العمل، وكذ� حىت نعطي 

  . فكرة Oىل ا?ٓفاق
مبا ٔ�ن البنك، احلصص د¶ل أ?بناك أ?خرى اشرتاها البنك الشعيب، 

�ن د¶ل البنك الشعيب Oرب فروOه يف مجموOة من وكتعرفوا التواSد ا�يل اك
ويف ٕاطار إالسرتاجتية . اQول اليت يتواSد هبا مغارب�Yا، يعين املواطنني د¶لنا

د¶ل البنك الشعيب، سHيلعب هذا البنك، بنك العمل، سHيلعب دورا 
�ساسHيا ف� يتعلق �الس�eر د¶ل املغاربة املقميني يف اخلارج، �لنظر ملا ٔ

 Hر، يعين من توفري إالرشاد اك�سeل �س�ºربة، ويف لك مراw به من
واملساOدة واQمع وتوفري املعلومات الرضورية Oىل اsاالت �س�eرية ٕاىل 

  . Sانب ا�متويل، �لتايل اك�ن مرS Wºديدة
̄ٔرقام السابقة اليت قدمهتا ٔ�نه اكنت هناك  ؤ�حل كذ�، و�ل�سHبة ل

Wºد كذ� ٕاجنازات، هناك مرSواgن البنك الشعيب م� تطور Sديدة حبمك ٔ
يف اخلارج، وقريب من املغاربة ا�يل هام يف املهجر، ولكن كذ� �لرمغ من 
�نه مل �كن �متتع هبذا سابقا، بنك العمل حقق �ٔ?رقام ا�يل ٔ�عطتمك، Ìونه ٔ�نه ٔ

مليار  2مليون درمه د¶ل �س�eر، مول مهنا  200مليار و 8سامه يف 
مليون درمه يف مشاريع إالنعاش  Ì900ونه ٔ�نه سامه يف ٔ�كرث من ، و 500و

، سامه يف 2005العقاري، مع العمل ٔ�نه مل يبدٔ� يف هاذ امليدان ٕاال ابتداء من 
  . مليون درمه، معناه ٔ�نه هناك اجنازات 450متويلها ب

هذا ال يعين ٔ�ن لك يشء مgوفر عند هذا البنك، ولكن يف ٕاطار 
وقرب البنك الشعيب من املغاربة املوجود�ن يف اخلارج،  إالسرتاجتية اجلديدة

  .سHتكون P يعين تصور Sديد وسHيكون P نتاجئ Sديدة ٕان شاء هللا
  .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد الوز�ر

ون�gقل ٕاىل السؤال املوSه ٕاىل السHيد وز�ر الص·ة حول °الء أ?دوية، 
ريق �سHتقاليل، تفضل اليس اللكمة ٔ?ºد السادة املس�شار�ن من الف

  .ب�شايب

        ::::املس�شار السHيد محمد ب�شايباملس�شار السHيد محمد ب�شايباملس�شار السHيد محمد ب�شايباملس�شار السHيد محمد ب�شايب
  .شكرا السHيد الرئ=س

  السHيد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  السHيدة والسادة املس�شار�ن،
ÃشHتيك Sل أ?رس املغربية خصوصا : سؤايل ٕاىل السHيد الوز�ر احملرتم

اض املزمYة ذات اwQل احملدود من °الء أ?دوية، خصوصا املتعلقة �ٔ?مر 
واملسHتعصية، اليشء ا×ي �ت يتطلب من احلكومة سن سHياسة دوائية 
واحضة وفعا� تwٔmذ بعني �عتبار أ?وضاع �ج
عية والقدرة الرشائية 
لعموم املواطنني، وwاصة ف� يتعلق بmٔدوية أ?مراض املزمYة واملسHتعصية، مما 

ة واليت تعد الرشحية خيلق معا�ة حقJقJة �لف6ات املسHتضعفة واملتوسط
أ?وسع يف اsمتع، وال ÃسHتطيع ٔ�ن تليب ºاجJاهتا من اQواء، فgبقى عرضة 

̄ٔمراض والضياع   . ل
مما ÅسHتوجب ٕاجراءات ºازمة �لحكومة، كفWJ هاذ إالجراءات بتوفري 
إالطار املناسب جلعل أ?دوية وبmٔمثنة مYاسHبة، رهن ٕاشارة املرىض، وwاصة 

  . ومن املسHتضعفني بدون دwل من ذوي اwQل احملدود
للك هذه أ?سHباب، السHيد الوز�ر، للك هذه أ?سHباب املوضوعية 

هل هناك ٕاجراءات فعا� تعزتم حكومgمك املوقرة اختاذها : وإال¢سانية ¢سائلمك
�لتخفJف من معا�ة أ?رس Oرب ختفJض سعر املزيد من أ?دوية؟ Oلام ٔ�ن 

رة Oرب ختفJض سعر بعض أ?دوية مل إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة مشكو 
ال زال " RAMED2"تفي �لغرض املطلوب، كام ٔ�ن نظام التغطية الصحية 

  .يف بداية حم�شمة، ومن املؤمل ٔ�ن يwٔmذ وقgا Ìبريا لتطبيقه
  .شكرا السHيد الوز�ر

                                                 
2 Régime d'Assistance Médicale 
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        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد املس�شار، اللكمة لمك السHيد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الوردي، وز�ر الص·ةالوردي، وز�ر الص·ةالوردي، وز�ر الص·ةالوردي، وز�ر الص·ةالسHيد احلسني السHيد احلسني السHيد احلسني السHيد احلسني 
  .شكرا السHيد الرئ=س احملرتم

  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�وال، الشكر اجلزيل �لفريق �سHتقاليل �لوºدة والتعادلية لطرºه لهذا ٔ
السؤال، ا�يل تيخص أ?دوية، ا�يل خصنا نعرفوا ٔ�نه أ?رس املغربية ف� 

 خيص النفقات الصحية يف ف� %54حىت  53خيص الص·ة تنفق من جJهبا 
  . مهنا يه أ?دوية %40، %53البالد، وهاذ 

النقطة الثانية ا�يل بغيت ¢شري لها كذ� ٔ�نه ميل تنقولوا املواطن 
يف أ?دوية، ا�يل wاصنا نعرفوا القدرة الرشائية د¶ل  %40املغريب ت=Yفق 

 درمه للك مواطن يف السHنة يف 400املواطن املغريب ال تتعدى رصف 
  .أ?دوية، هذا ضعيف Sدا ٔ?ن القدرة الرشائية ما كمتكYوش

فكJف تتعرفوا ٔ�نه مYذ شهور والوزارة فgحت هذا الورش د¶ل 
السHياسة اQوائية ا�يل من مضن هاذ السHياسة اQوائية اك�ن مثن أ?دوية، 
بطريقة ÃشارÌية مع املهنيني ا�يل وصلنا لواºد االتفاق، ٔ�نه °ادي Æكون 

  : مرºلتني
دواء، ا�يل اخgارينا أ?دوية  320ملرWº أ?وىل، مت فهيا التخفJض د¶ل ا

الرسطان، القلب، التعفYات، اجلهاز : د¶ل أ?مراض املزمYة واخلطرية
مليون درمه، حJث عرفت  827الهضمي، وا�يل ت=�لغ رمق املعامالت د¶لها، 

  . %50بعض أ?دوية اخنفاض ٔ�كرث من 
لنا فاملرWº الثانية ا�يل °ادي خنفضوا فهيا ٔ�كرث دا� احYا مع الفرقاء د¶

دواء، ولكن wاص �كون عند� واºد املرسوم، ٔ?ن املرسوم  1000من 
، �ش هاذ اليش ما يبقاش 1969احملدد �مثن أ?دوية قدمي وقدمي Sدا من 

وز�ر، يعين °ادي يبقى *حكومة، كدو�، �ش لك واºد °ادي �رجع ×اك 
أ?دوية، وهاذ اليش بال ما Èزيدوا العبء Oىل إالخوان املرسوم لت·ديد مثن 

  . د¶لنا الصياد�
ٕاذن wاصها Æكون تدابري وٕاجراءات موازية �ش حيفظ هلم التوازن 

  .�قgصادي واملايل
�شHنو يه هاذ التدابري؟ ٔ�وال بدينا فهيم، م�ال تدابري اºرتام املسا� ٔ

 c’est une concurrence )القانونية لرصف أ?دوية يف املص·ات
déloyale)  عوا، ويه ا�يلJ!وا وتتQع اJ!ما ميك�ش يف املص·ات تت ،

تتكgبوا وتت!Jعوا �لصيديل ت=�قى تيدور، املرصد الوطين ت��ع Æزويد السوق 
�ٔ?دوية، قواOد ت��ع اسHتعامل بعض املسHتلزمات الطبية، ؤ�� Sاي دا� من 

غرفة أ?وىل °ادي جييمك ٕان شاء الغرفة أ?وىل احYا wدامني Oىل القانون، ال
 la)هللا مسHتلزمات الطبية، املرسوم اخلاص �لتاكفل احليوي 

bioéquivalence) تور أ?دويةHاملرسوم اخلاص بدس ،(la 

pharmacopée) نو هامHش�، هاذ دسHتور أ?دوية هو ا�يل °ادي حيدد ٔ
 Hش�نو ما أ?دوية ا�يل °ادي ت��اع عند الصيديل، ٔ�شHنو هام املسHتلزمات، ؤ

  . خصوش ي��اع عندو
هاذ املسائل لكها مسائل موازية، وس��قى يف احلوار مع هاذ الناس 
خوتنا، �ش °ادي منشHيو بعيد ٕان شاء هللا من بعد املرWº، �ش ندرسوا 
مجيع النقط العالقة يف السHياسة اQوائية *لك، ا�يل °ادي نؤكد ٔ�ن ا�مثن 

  . جزء eسHيط مهنا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .را السHيد الوز�ر، هناك تعقJب تفضل اليس ب�شايبشك

        ::::املس�شار السHيد محمد ب�شايباملس�شار السHيد محمد ب�شايباملس�شار السHيد محمد ب�شايباملس�شار السHيد محمد ب�شايب
  .شكرا السHيد الرئ=س

  . شكرا السHيد الوز�ر Oىل هذه إالSابة
حقJقة احلكومة تبدل ´دها، تبدل ´دها يف هذا الباب، وwاصة 
وزارة الص·ة، ولكن مازال هناك الك�ري من العمل والزم Ãشجيع أ?دوية 

حىت  19سة، ٔ?هنا رمغ اخنفاض سعرها فمل حتقق سوى ز¶دة من اجلن= 
  . من املبيعات wالل السHنوات أ?wرية %30ل

وهذا فJه مJدان Ìبري °ادي Åسامه يف رخص أ?دوية يف اخنفاض السعر 
  . د¶لها

كام ٔ�ن هناك بعض أ?دوية اجلن=سة، معايل الوز�ر، يه ٔ�°ىل من 
ق�ة، اك�ن بعض أ?دوية جY=سة ٔ�°ىل من أ?دوية أ?صلية، ٔ?نه ضعف املرا

  . أ?دوية أ?صلية، ونعطي ٔ�م�W ٕاذا بغييت، السHيد الوز�ر، يف هاذ الباب
كام جيب ٔ�ن تعملوا، السHيد الوز�ر، ٔ�ال خيىش ٕاج�ار الرشاكت املصنعة 
Oىل ختفJض سعر اQواء من ٔ�ن خيفضوا من الفعالية د¶ل اQواء، هذا حىت 

نه أ?دوية اجلن=سة، اك�ن هناك شكوك يف Oدم هو جيب حنتاطو ليه، ?ٔ 
الفعالية د¶لها، وحىت احYا حىت احلÐاج املعمر�ن ا�يل ÆميشHيو �b¶ر 
املقدسة Ìيلقاو الفرق بني الفعالية د¶ل اQواء بني املغرب والسعودية، م�ال 

  . نفس اQواء
أ?¢سولني، السHيد الوز�ر، ا�يل هو مرض مزمن ومسHتعيص، و�لتايل 

حية واسعة من املغاربة يعانون من مرض السكري، و�لتايل السعر مازال رش 
حىت  (stylo)درمه تقريبا �لزSاSة، كذ� أ?¢سولني ا�يل ب  200: °ايل

هو وسHيW عرصية وحصية، مازلت حم�شمة، هللا خيليك حىت يه wاص 
  . ÃساOدوا فهيا الناس �ش يبقاو ¶wدوا أ?¢سولني د¶ل القمل

إالشارة ٕاليه، السHيد الوز�ر، هل يعقل ٔ�ن احلكومة تفرض كام جيب 
Oىل أ?دوية، واحYا دو� ضعيفة  %7د¶ل  (TVA3)رمس رضييب د¶ل 

ومسHتضعفة وSل رشاحئ اsمتع لكها ضعيفة، مع العمل ٔ�ن ٔ�ور� ا�يل عندها 
، wاص الزم مراجعة د¶ل هذه %2التغطية الصحية شامW تيفرضوا 

                                                 
3 La Taxe sur la Valeur Ajoutée  
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  . احلكومة
  .WJ بعض أ?دوية معفJة ولكن ل=ست أ?دوية لكهااك�ن واق 

        : : : : السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد املس�شار، اللكمة لمك السHيد الوز�ر

        ::::السHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ة
  . شكرا السHيد رئ=س
  السHيد املس�شار، 

�� مgفقني أ?دوية يف املغرب °الية، ولكن wاصنا نعرفوا لك ºاSة ٔ
د¶ل  3ي نقولوا، ٔ�وال الغالية ٔ�� تنظن ل نعطيوها وقهتا، ما يش لكها °اد

  :أ?سHباب
الس!ب أ?ول هو قانوين، ٔ�رشت P، ٔ?ن القانون احملدد لهاذ ا�مثن د¶ل 

، راه قلهتا، وميل تندويو Oىل القانون ما اكي�ش اQور د¶ل 1969أ?دوية 
أ?دوية اجلن=سة ا�يل رمبا ما مgفقشاي معك، أ?دوية اجلن=سة عندها نفس 

 la)فعالية، ولهذا احلكومة خرجت قانون التاكفؤ احليوي ال
bioéquivalence) و�، مYني تيكون هاذ اQواء اجلن=س وهاذ اQواء أ?م ٔ

  .أ?صيل عندو نفس التاكفؤ احليوي، يعين نفس الفعالية ونفس اجلودة
هذا ما .. النقطة الثانية ف� خيص اجلودة، تتقول رمبا بعض أ?دوية

ن ا�تربات املغربية wاصك تعرفها راه تتصدر حىت ٔ?ور�، اكي�شاي، ?ٔ 
اQواء يف املغرب مصنف Oامليا من طرف املنظمة العاملية �لص·ة من �حJة 

  . يعين داwل مع اجلودة د¶ل ٔ�ور� (Zone Euro)اجلودة 
النقطة الثانية، د¶ل الغالء هو اج
عي واقgصادي، القدرة الرشائية، 

د¶ل أ?دوية، واملشلك  %40¶ل أ?رس تيدفعو أ?رس، د %54راه قلهتا 
الك�ري ا�يل اك�ن يف هاذ القدرة الرشائية هو غياب نظام التغطية الصحية 
مجليع املواطنني، راه ٕاذا ما وصلناش لهذا التغطية الصحية، ٔ�ي دواء وداميا 

، %60، %50تنقولوها هنا، وتنعاودها يف الغرفة أ?وىل، واwا نقصوا 
، املرWº أ?وىل نقص Letrozol.. اك�ن أ?دوية ا�يل نقصناها يف  ،70%
  . ، ت=�قى دامئا °ايل �ل�سHبة �لقدرة الرشائية%83ب 

ؤ�wريا املشلك الرضييب ٔ�رشت ليه، الرضيبة Oىل أ?دوية يف املغرب 
، ال تو¢س مايش %2.1، ٕاذا اwذينا فر¢سا %4، ٕاذا wذينا ٕاسHبانيا 7%

ري اQاwيل، ٔ�ما إالنتاج ا�يل تيدwل حىت هام عندمه ° 0، 0حبال، ال مايش 
، احYا يف %0، ٕاذا اwدينا اجلزا|ر %0، ٕاذا wذينا م�ال السعودية 6%

  . نقاش حىت نوSدوا القانون
  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
شكرا السHيد الوز�ر، ون�gقل ٕاىل السؤال الثاين موضوOه معاجلة 

املس�شار�ن يف فريق الت·الف،  النفا¶ت الطبية، اللكمة ٔ?ºد السادة
  .تفضل

        ::::املس�شار السHيد محمد Oذاباملس�شار السHيد محمد Oذاباملس�شار السHيد محمد Oذاباملس�شار السHيد محمد Oذاب
  .شكرا السHيد الرئ=س

  السادة الوزراء،
�خوايت املس�شار�ن،ٔ  

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
سؤالنا يف ٕاطار، ومن فريق الت·الف �شرتايك، هو يف ٕاطار موضوع 

  . الوقاية ٔ�فضل من العالج، السHيد الوز�ر
ت الطبية خطورة ٔ�Ìيدة، ٕاذ مل تمت معاجلهتا eشلك سلمي Ãشلك النفا¶

وٕاذ مل حترتم معايري هذه املعاجلة احملددة يف القانون، ونالحظ ٔ�ن هذه 
النفا¶ت يمت مجعها ٔ�حJا� ودجمها مع النفا¶ت املزنلية العادية، وتعاجل مضن 

ه املطارح العمومJة، رمغ خطورة بعض املواد اليت قد Æكون مgضمنة يف هذ
  . النفا¶ت

و¢سائلمك السHيد الوز�ر، حول ÌيفJة معاجلة نفا¶ت املس�شفJات 
العمومJة ؤ�يضا املراكز الصحية واملسHتوصفات، وهل هناك ٔ�´زة خمتصة 

  Æراقب معلية امجلع واملعاجلة وOدم ٕادما´ا مضن النفا¶ت املزنلية العادية؟ 
اجلة wاصة، وٕاذا اكنت املس�شفJات العمومJة الكربى حترص Oىل مع

فهل أ?مر كذ� �ل�سHبة �لمراكز الصحية واملسHتوصفات املتواSدة يف 
املراكز والقرى، حJث نالحظ ٔ�حJا� طرح نفا¶ت من هذه املسHتوصفات 

ٕ�ماكنيات امجلاOة القروية  يف ٔ�ماÌن معومJة، دون حىت مجعها ارتباطا
  .ومسHتوى وعي القامئني Oىل ÃسHيريها

  .شكرا السHيد الرئ=س

 Hالس Hالس Hالس Hيد رئ=س اجللسةيد رئ=س اجللسةيد رئ=س اجللسةيد رئ=س اجللسةالس::::        
  .شكرا، اللكمة لمك السHيد الوز�ر، تفضلوا

        ::::السHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ة
  .شكرا السHيد الرئ=س احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
الشكر اجلزيل لفريق الت·الف �شرتايك لطرºه لهاذ السؤال ا�يل Æهيم 

ه، ما °ادÅش نقول � �لك رصاºة يف واºد املشلك رصاºة تنعانيو ب
وزارة الص·ة، ٔ?ن ٕاىل يومYا هذا ما قديناش نعاجلوه، ولكن اك�ن تطور 

  .°ادي ¢شري ٕاليه
فmٔوال ا�يل wاصنا نعرفو نذÌر به رمبا ٔ�ن معاجلة النفا¶ت يمت حسب 

مYه، اليت حتث Oىل الت$لص من  6وwاصة املادة  20.00القانون رمق 
ظروف جJدة، ال ترض ال �ٔ?رض وال �حليوا�ت وال  النفا¶ت الطبية يف

  .�لنبا_ت
8نيا، اك�ن إالطار القانوين ا�يل كثري، اك�ن من °ري القانون ا�يل ٔ�رشت 

املتعلق �ٔ?دوية والصيد� اك�ن  17.04اك�ن القانون  �20.00 اليه د
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اwيل ، واك�ن ٔ�wريا القانون ا2.09.139Qاك�ن املرسوم  253.0.7.2املرسوم 
  .د¶ل املس�شفJات

حىت  10فا�يل wاصنا نعرفو ٔ�ن املس�شفJات د¶لنا Oىل الصعيد العاملي 
ا املس�شفى يه نفا¶ت خطرية، يه ا�يل  20% د¶ل النفا¶ت ا�يل تيخ́ر

Ìيلو غرام د¶ل  3تندويو Oلهيا، فٕاذا جJنا يف املغرب ٔ�ن لك رس�ر تي�gج 
طن سHنو¶ تعترب  6000ا¶ت، مهنا طن من النف 21النفا¶ت، ت��قى عند� 

  .خطرية
 les)مطحنة معقمة يعين  18فالوزارة ٔ�وال ºاولت تد�ر جمهود، رشات 

broyeurs incinérateurs)  هذا °ري اكيف متاما، الرشاء وال�شغيل
  . د¶لو

ولكن دا� السHياسة اجلديدة احYا °اديني يف اجتاه يعين هاذ السلبيات 
ا منشHيو مع الرشاكت ا�تصة، الرشاكت والنقائص وهاذ اليش بغين

̄ٔسف يه قليW وما موجوداش Oىل الصعيد  اخلصوصية يف هاذ اليش، ¶ ل
الوطين، واملسشHتفJات وwاصة املراكز الصحية البعيدة القروية واملناطق 

  النائية ما تيوصلوهاش هاذ الرشاكت، Oالش ما تيوصلوهاش؟
ذ الرشاكت فني تتعمل Oىل ما يش ما بغاوش، ٔ?ن ٕاذا مش=Yا بعيد، ها

هاذ النفا¶ت، اكينني يف مكYاس، فاس، اQار البيضاء، يعين ٕاذا مشات 
�¶م �ش °ادي يوصل هنا¶  3بعيد �ش °ادي جتيبوا wاصها يومني ٔ�و ٔ

هاذ اليش �ش احYا تندرسوا هاذ .. يعين الاكمJو، ميكن يلوحوه يف الطريق
  .اليش

 sاجلت  2012هود د¶ل الوزارة م�ال يف ولهذا الوزارة تتعمل جمهود، اO
مس�شفى زائد، ا�يل اكن هاذ املس�شفى تيلوحوا هاذ  11املشلك د¶ل 

مس�شفى، هذا ال يعين ٔ�نه Oاجلنا لك يشء،  11النفا¶ت °ري يف املطارح، 
�يق املس�شفJات ا�ىل رمبا Èرجع هلم يف التعقJب، ا�يل �قني تيلوحوا هاذ 

احYا تنعملو واºد اsهود مع هاذ الرشاكت اخلاصة  النفا¶ت يف املطارح،
�ش ٕان شاء هللا °ادي حنلو هاذ املشلك Oىل ٔ�كرث تقد�ر يف Oام ٔ�و يف 

  .Oامني

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا، هناك تعقJب السHيد املس�شار؟ ¶ هللا اليس ٔ�معو

        ::::املس�شار السHيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السHيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السHيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السHيد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا السHيد الرئ=س
يف الواقع طرحYا هاذ السؤال وحنن واعون ونتقامس السHيد الوز�ر، 

 ،WJالثق Wل لهذه املعضº ٔمهية املسامهة يف ٕاجيادmمعمك مدى شعورمك ب
  . الثقWJ �لفعل

ولكن اQاعي هو ٔ�ن اQراسات اليت ¢سمع عهنا يف جمال امحلاية والوقاية 
عروفة، من خماطر التلوث بصفة Oامة، و�خلصوص ذات املنابع واملصادر امل

ويف مقدمهتا النفا¶ت اخلطرية جبميع ٔ�نواعها، ل=ست فقط Oىل مسHتوى 

  .الص·ة ٔ�و الصيد�، ولكن هناك مYافذ ٔ�خرى �لنفا¶ت اخلطرية
هناك قوانني Oديدة يف هاذ اsال رسدمت .. حنن Èريد من وزارÆمك ٔ�هنا 

  . بعضها، Èريد تفعيلها من ´ة
بعض التÐارب اليت عرفها املغرب  8نيا، هناك التفكري يف اجتاه توسHيع

يف بعض املدن، ويه قليS Wدا، ولكن كذ� هناك اÃساع رقعة الشHبكة 
د¶ل املاكتب الطبية Oىل مجيع ٔ�حناء اململكة وحىت داwل البوادي يف بعض 
أ?حJان، ٕاضافة ٕاىل املص·ات اليت تزتايد ؤ�ن °البية نفا¶ت هذه الب�Jات 

ا نعرف ٔ�هنا Ãسامه يف تلويث وجعل التنفس لكها ال نعرف مصريها، ولك م
  .والهواء واsال يف وضعية خطرية

يف انتظار ٔ�Èمك تتوقفون ٔ�و حتددون الطريقة املثىل ملعاجلة هذا املشلك 
 Wºمنط تدبري املر� WÐتعHة مسSاº ن هناك�يف ٔ�فق سHياسHتمك، رمبا ٔ

 -لك  �نتقالية وهو ال�شجيع Oىل wلق ب�Jات wاصة �لقطاع اخلاص يف
املراكز الكربى من ٔ�Sل املسامهة معمك يف معاجلة وموا´ة هذه  -Oىل أ?قل 

احلاالت تعمتد �QرSة أ?وىل Oىل التواصل من ´ة وOىل التكو�ن وOىل 
  .حتديد ٔ�نظمة التجميع وكذ� Oىل ÌيفJة معاجلة وتفgيت هذه النفا¶ت

 .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا

  .الوز�ر، يف ٕاطار الرد Oىل التعقJب اللكمة لمك، السHيد

        ::::السHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ة
  .شكرا السHيد الرئ=س

  السHيد املس�شار احملرتم،
فاحYا مgفقني ٔ?ن سHياسة الوزارة يه °ادية يف اجتاه مYح تدبري هذه 
اخلدمة �لقطاع اخلاص ٔ�كرث فmٔكرث، ٔ?ن ما عند�ش إالماكنيات، مايش 

طيك م�ل، يف وزارة الص·ة اك�ن املشلك مشلك ٕاماكنيات الرشاء �ش نع 
(18 stérilisateurs broyeurs)  مهنم عند� مشالك د¶ل  %9ولكن

(l’entretien) د¶هلم، راه مايش..  
8نيا، ما عند�ش الناس ا�يل °ادي يتلكفوا هبم، . ٔ�وال، أ?مر °ايل Sدا

ولهذا احلاSة ا�يل ما نعرفوش لها احYا خنليو الناس موا�هيا ا�يل °ادي 
  . يتلكفوا هبا

̄ٔسف نقدر نقول � °اديني يف هاذ �جتاه مع  رشاكت، دا�  3¶ ل
�¶م اج
ع معهم �ش  10، اكن عند� هاذي ٔ�سHبوع ٔ�و 5امحلد   اك�ن ٔ

حناولو ما ٔ�مكن ¢شوفو هذا �جتاه �ش حنملو هلم املسؤولية ف� خيص 
ة يف اsال قطاع املص·ات اخلاصة ف� خيص املراكز الصحية، وwاص

  .القروي واملناطق النائية �ش منشHيو تدرجييا
وموازاة مع ذاك اليش، وزارة الص·ة كتقوم حبمالت حتس=سHية، 
وت�Yص Oىل دفرت التحمالت وÃشجع املس�شفJات، وwاصة املس�شفJات 
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اجلهوية �ش حىت يه تتعاقد مع هاذ الرشاكت اخلاصة، واحYا ك�ساOدومه 
  ..كن لنا ¢سHيطرو Oىل هاذيف دفرت التحمالت �ش مي

  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا السHيد الوز�ر

اللكمة . السؤال الثالث موضوOه اخلصاص يف ٔ�طباء ال�رشحي الطيب
  .ٔ?ºد السادة املس�شار�ن من الفرق �شرتايك، تفضل السHيد املس�شار

        ::::املس�شار السHيد بوشعيب هاليلاملس�شار السHيد بوشعيب هاليلاملس�شار السHيد بوشعيب هاليلاملس�شار السHيد بوشعيب هاليل
  السHيد الرئ=س احملرتم،

  شارون احملرتمون،السادة املس� 
  أ?خوات املس�شارات احملرتمات،

  . السؤال يتعلق �ٔ?طباء د¶ل ال�رشحي الطيب
يعترب الطب الرشعي دOامة ٔ�ساسHية يف ضامن جناOة القضاء وحتقJق 
العدا� وجتسHيد دو� احلق والقانون، لكYنا ¢سÐل مع أ?سف ٔ�نه يف الوقت 

 ال�رشحي الطيب، تعرف بالد� ا×ي تزتايد فJه Oدد احلاالت املعروضة Oىل
نقصا ºادا يف Oدد أ?طباء املتخصصني يف هذا القطاع، بل وÅسÐل نقص 

هذا �ٕالضافة ٕاىل املراºل . واكتظاظ Ìبري يف املسHتودOات يف هذه احلا�
اليت تتطلهبا معلية ال�رشحي من تعاون مع الرشطة القضائية والسلطة احمللية 

الت·ليالت الطبية، وهو ما يضطر العديد من  وأ?´زة القضائية وخمتربات
املواطنني وأ?رس املغربية ٕاىل �نتظار مدة Ìبرية ق�ل إالطالع Oىل النتاجئ 
ا�هنائية �ل�رشحي، وهو ما يؤEر يف جمرى القضاء والعدا� من ´ة ويؤخر 

  . ٕاجراءات اQفن من ´ة 8نية
سHيد الوز�ر وحنن ٔ�مام هذا الوضع الصعب، Èريد معرفة سHياسة ال 

  احملرتم يف هذا اsال؟

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد املس�شار

  .اللكمة لمك السHيد الوز�ر، تفضلوا

        ::::السHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ة
  .شكرا السHيد الرئ=س احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ºىل طرO شكر الفريق �شرتايك�ه لهذا السؤال املهم حول يف البداية ٔ

اخلصاص الك�ري والك�ري Sدا يف ٔ�طباء ال�رشحي الطيب، ؤ�رشت لها السHيد 
املس�شار احملرتم، مشالك Oديدة اليت يع=شها املغاربة عند فقدان واºد من 

  .العائW د¶هلم، ا�يل ت=gعطلوا يف ال�رشحي
Ìيفام لٕالشارة فقط، الطب الرشعي اكن يف السابق يقوم به ٔ�ي طب=ب 

اكن اخgصاصه وÆكوينه، ٕاذ اكن ٕ�ماكن القضاء ا�لجوء ٕاىل ٔ�ي طب=ب من 
�Sل إالجراء ب�رشحي ٔ�و القJام خبربة �ل�سHبة لشخص تعرض لالغتصاب ٔ�و ٔ

  . �عتداء Oىل ج�ة
، 1994ومل يبدٔ� التفكري وeشلك Sدي لتÐاوز هذا الفراغ ٕاال يف سHنة 

 العايل عن طريق لكية حJث جعلت وزاريت الص·ة وwاصة وزارة التعلمي
الطب والصيد�، من الطب الرشعي ختصصا قامئا بذاته، لينضاف ٕاىل قامئة 

  .التخصصات الطبية ٔ�ي ختصص طيب �ٓخر
د¶ل أ?صناف د¶ل أ?طباء د¶ل الطب  3ٕاذا مسحت يل اك�ن 
  .الرشعي وال�رشحي الطيب

م Oرب الصنف أ?ول، مه أ?طباء املتخصصني يف هذا اsال بعد ولو´
سHنني  4املباراة مYصب طب=ب مقمي، تيدوزوا املباراة، وتيقرا طب=ب مقمي 

يف اللكية ويف املس�شفى، وOددمه ضئيل Sدا، حىت واºد ما ت=�غي يد�ر 
 13هاذ التخصص، ما ت=�غيوش قالئل، من هنار بدا ٕاىل يومYا هذا اك�ن 

  .رجواطب=�ا فقط يف هذا امليدان ا�يل خت O13ىل الصعيد الوطين، 
الصنف الثاين، ولكن ٕاذا ابقJنا °ري فهذا، احYا الوزارات السابقة 
عرفات بيل هاذ املشلك °ادي يتطرح، ف�دات موازاة مع هذا النوع من 

سHنوات د¶ل لكية الطب، من  7سHنوات، بعد  4التكو�ن ا�يل ت=سHتغرق 
  . بعد املباراة ما °ادÅش نبقاو ن�سHناوا

ء القطاع العام واخلاص ا×�ن _بعوا اك�ن الصنف الثاين وهام ٔ�طبا
دراسHهتم ومازالوا يتابعوهنا يف ٕاطار التكو�ن املسHمتر ملدة سHن�ني، تيكون 
طب=ب، تيقرا سHن�ني لنيل اQبلوم اجلامعي �لطب الرشعي ٔ�و شهادة اخلربة 

ولكن اك�ن .. 13واºد، اك�ن  400الطبية يف الطب الرشعي، ومه ٔ�كرث من 
400..  

الث مه ا�يل ٔ�رشت هلم يف أ?ول، ا×ي ميكن ٔ�ن نصنفه اك�ن الصنف الث
يف wانة °ري املنظم، فهاذو ٔ�طباء Oامون وهلم جتربة مJدانية يف ال�رشحي 
الطيب، وقلهتا ق�ل القضاء اكن ٔ�ي طب=ب ميكن يد�ر ال�رشحي، ومه حوايل 

  .513، وٕاذا جJنا sموعهم هام 100
ية الطلبات واحلاجJات د¶ل هذا احYا مgفقني معك °ري اكيف متاما لتلب 

البالد يف هذا النوع من التخصص، وٕاذا مسحت يف التعقJب °ادي Èزيدو 
  .بعض املعلومات

  .شكرا السHيد املس�شار

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد الوز�ر

  .تفضل السHيد املس�شار

        ::::املس�شار السHيد بوشعيب هاليلاملس�شار السHيد بوشعيب هاليلاملس�شار السHيد بوشعيب هاليلاملس�شار السHيد بوشعيب هاليل
  السHيد الوز�ر احملرتم، 

ه الطريقة، °ري ٔ�ن
 راق�تو أ?مثنة د¶ل أ?دوية، شكرا Oىل جوا�مك هبات
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وراق�تو واºد العدد د¶ل العيادات، ولكن ما رق�توش املسHتودOات د¶ل 
أ?موات، ٔ?ن هذا هو السؤال احلقJقي ا�يل wاصمك جتابو� Oليه، حشال 

  .د¶ل أ?موات يف املسHتودOات ٔ�وال
يش Ãرشيع؟ واش  و8نيا من يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟ واش اك�ن

 Wد من العائº�اك�ن يش مسؤول وزاري؟ أ?رس حJ~ �كون يف يدها ٔ
  .د¶لها ي�Yقلون من ´ة ٕاىل ´ة ٔ�خرى، ولكن ما اكي�ش اجلواب

احYا Èريد من السHيد الوز�ر ما يفرسش لنا التكو�ن، وال احملالت 
اخلصوصية، ولكن هاذو موىت، واش هنزومه، الناس هيزومه من 

OتودHب د¶ل الوز�ر؟ ٔ?ن خصنا نتلكمو هباذ املسgات وجييبومه لمك �لمك
  . ا�لغة

فهمت=ين؟ �كون يعطي يش .. ولهذا هاذ اجلواب د¶لمك wاصو �كون
  . ن�ÐJة، �ش هاذ املشالك د¶ل املوىت ما نبقاوش فهاذ احلا� �ملغرب

  .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
لوز�ر يف ٕاطار الرد Oىل شكرا، �لسHيد املس�شار، اللكمة لمك السHيد ا

  .التعقJب

  :السHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ةالسHيد وز�ر الص·ة
�� رمبا، احYا مgفقني، �ٓ السHيد املس�شارٔ .  

ولكن راه اجلواب، ٔ�� Sاوبتك يف ذاك اليش ا�يل تنعرف وا�يل نقدر 
ند�ر، ٕاذا جJت °ادي نقول � °ادي حنل هاذ املشلك °دا °ادي Èكذب 

 O كذبÈ شÅليك، ما °ادO كذبÈ ليك، °ري °اديO ليك، ٔ?ن °ادي
تعرفها، مايش °ادي ÃسHىن حىت لغدا Oاد °ادي خترج Oاد تعرف بيل 

  . تنكذب Oليك
هذا سؤال �ٓخر ولكن ما .. ٔ?ن ميل تتدوي Oىل املسؤولني Oىل

  . Oل=ش، احYا يف نفس النطاق
كرنجعو دامئا �لموارد ال!رشية، قلت شكون هو املسؤول؟ ؤ�� كنقول 

Jة املوارد ال!رشية يف هاذي وwاصة يف هاذ � راه كنع=شو اكرثة من �ح 
التخصص، ال�س ا�يل الناس مخمو، ما ت=�قاوش تي�سHناو °ري هاذ الناس 

(les véritables professionnels)  ىل  13، 13ا�يل قلتك راهO
الصعيد الوطين وSلهم Sالسني يف املس�شفJات اجلامعية، يعين ما معىن 

  هذا؟ 
س!مترب ا�يل داز، Sاء املقرر أ?ممي اخلاص °ري �ش نmٔكد Oليك ٔ�نه يف 

حول التعذيب، وزار بعض املس�شفJات، وSاء زارين واكن عندي معه 
لقاء، وهو يف التقر�ر د¶لو ذÌر هاذ اخلصاص يف هاذ الف6ة من أ?طباء، 
وذÌر اخلربة الطبية حول مزامع التعذيب ا�يل قال يف التقر�ر د¶لو ٔ�نه يف 

شاطرين حىت ٔ�� wدمة رديئة، ال تعمتد Oىل ٔ�ي املغرب وك=شاطرك وك= 
معايري اQنيا املقررة يف هذا الصدد، واليت ينص Oلهيا، اك�ن واºد املعايري 

ك�سمى معايري ٕاسطنبول، احYا ما ميك�ش لنا منشHيو لهاذ املعايري ٔ?ن ما 
  . عند�ش إالماكنيات يف هاذ الوقت

ني يف هاذ اليش مع مجيع ولهذا، ٔ�� Sايك، فJوم، لقJنا الوزارة wدام
املتدwلني، Sات هاذ السؤال ق�ل ثالث ٔ�¶م، يوم امجلعة املق�ل مع اsلس 
الوطين حلقوق إال¢سان ويف املقر د¶هلم، اكنت واºد اQراسة مJدانية معهم 
ومع وزارة الص·ة ومع اsلس ا�يل °ادي يقدمو فهيا اخلالصات، اليوم 

يعين اQاwلية والعدل والص·ة، وذاك  اQرايس حبضور الوزارات املعنية
الساOة °ادي �wذو إالجراءات والتدابري الالزمة، وwاصة Ãشجيع مجيع 
إالماكنيات �ش ¢شجعو الناس، ومهنم الطاقة إالسHتعابية �لمراكز 

  . إالس�شفائية، وÃشجيع Oىل اخgيار هاذ التخصص
خلدمات املتعلق �لتعويض Oىل ا 23.86العمل Oىل مراجعة القانون 

املتعلقة �ل�رشحي، ؤ�wريا wلق جلنة وزارية مكونة من الوزارات املعنية 
  . ذات �ه
م eشلك م�ارش �لطب ال�رشيعي وال�رشحيي

  .وشكرا السHيد املس�شار

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد الوز�ر

ٕاذن ن�gقل ٕاىل السؤال املوSه ٕاىل السHيد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن 
اللكمة ٔ?ºد السادة املس�شار�ن . ٕاOادة هيلكة وزارة ال�شغيل املهين حول

  .من الفريق الفJدرايل، تفضل السHيد املس�شار

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

  السHيد الرئ=س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  السHيد الوز�ر،

، ٕاذ يعد من ٔ�قدم 1926ود ٕاىل كام تعلمون، ٔ�ن ٕاºداث ٕادارة العمل يع
مهية د¶ل هاذ القطاع ٔ̄   . القطاOات، بطبيعة احلال، نظرا ل

ما وقع�ش الهيلكة من Sديد لهاذ القطاع، حJث  1996°ري ٔ�نه مYذ 
اكنت الوزارة �ٓنذاك Ãسمى وزارة الشغل والتمنية �ج
عية و�مس ا�يل، 

ما  84 اخلارجJة من بطبيعة احلال، مازال قامئ وكذ� �ل�سHبة �لمصاحل
بطبيعة احلال، د¶ل املصاحل .. Oاودش متت إالOادة د¶ل الهيلكة د¶ل هاذ
  .اخلارجJة ٔ�و د¶ل الوزارة يف الشمولية د¶لها

طبعا السHيد الوز�ر، ا?ٓن الرضورة سواء القانونية ٔ�و العملية كتفرض 
  . ٕاOادة هيلكة هاذ القطاع حىت �ش �متكن �ش ينجز املهام د¶لو

العودة ٕاىل القطاع، السHيد الوز�ر، ٔ�نه املندوبيات ا�يل عند� هام مايش 
ا�يل اكينة د¶ل  51، وهاذ 51، احYا ¶  76قد العامالت وأ?قالمي 

يف وضعية °ري قانونية نذÌر مهنا م�ال �راكن، _ور�رت،  16املندوبيات مهنا 
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ودانت، شHتوكة موالي يعقوب، _و�ت، بنكر�ر، الربنويص، ز�تة، _ر 
�ٓيت �ها، طبيعة احلال Oىل س!Jل املثال، معناه واºد العدد د¶ل 
املندوبيات هام يف وضع °ري قانوين وحىت إالشاكل ا�يل اك�ن ا?ٓن مع وزارة 

  .املالية كام تعلمون Ìيطلب املعاجلة
 150طبعا االتفاقJة، كام تعلمون السHيد الوز�ر، االتفاقJة د¶ل 

ك�سHتوجب �س�شارة د¶ل الرشاكء �ج
عيني ك�سHتوجب الهيلكة و 
  .�ش يعطيوا رٔ�هيم يف هاذ الهيلكة
مىت س�مت هيلكة هذه الوزارة ا�يل من : ×� سؤالنا السHيد الوز�ر

طبيعة احلال الوضع املتغريات ا�يل اكينة ا?ٓن كتفرض ٔ�نه ما نقلوش ��يل 
وز�ر السابق قال ٔ?نه قضية ÃشHتغلون Oىل الهيلكة كنعرفوه حىت السHيد ال

لنا هاذ الQم؟ ا?ٓن مع بطبيعة احلال اsيء د¶ل اQسHتور اجلديد، مع 
احلكومة بطبيعة احلال اجلديدة، مع التطور د¶ل ال�سHيج الصناعي ومع املهام 
ا�يل Ìيقوم هبا هاذ القطاع، كتفرض الرضورة إالرساع O�ٕادة الهيلكة ٔ?نه 

ا?ٓن كام تعلمون السHيد الوز�ر، ٔ�نه مسmٔ� معلية وÌيف قلت عند� مشلك 
اك�ن ا?ٓن راه اكينة مYدوبيات ا�يل ك�شHتغل م�ال د¶ل صفرو ك=شHتغلوا يف 

  .فاس م�ال، و°ريمه هذا اعطيتوا Oىل س!Jل املثال
×�، Èمتنوا ٔ�نه اجلواب د¶لمك السHيد الوز�ر يطمئنا �ش ما نبقاوش 

بيعة احلال °ادي مت ٔ�ننا ك�شHتغلوا eشلك معيل مىت؟ وÌيف؟ فوقاش بط 
الهيلكة د¶ل يف هاذ القطاع؟ وشHنو فني وصلتيوا يف هاذ العمل ا�يل 

  بطبيعة احلال بدٔ� مYذ بطبيعة احلال سلفمك السابق؟
  .شكرا السHيد الوز�ر

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا، اللكمة لمك السHيد الوز�ر، تفضلوا

        ::::السHيد عبد الواºد سهيل وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالسHيد عبد الواºد سهيل وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالسHيد عبد الواºد سهيل وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالسHيد عبد الواºد سهيل وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينينينين
  .شكرا السHيد الرئ=س

  السHيد الوز�ر،
  السادة والسHيدات املس�شار�ن احملرتمني،

بغيت ¢شكر الفريق الفJدرايل Oىل هاذ السؤال الهام Sدا، وبغيت نقول 
يف نفس الوقت ٔ�نين ٔ�شاطر �ه
م ا�يل عندمه �لرضورة د¶ل املواÌبة 

� املسHتوى ا�يل د¶ل وزارة ال�شغيل، التطورات ا�يل عرفهتا بالد� وكذ
وصلو ال�رشيع، وكذ� احلقوق �قgصادية و�ج
عية ا�يل نص Oلهيا 
اQسHتور، وا�يل Ìيطلب مYا �ش Æكون عند� ٕادارة ا�يل تواÌب هاذ أ?مر 

  .يف املسHتوى
ا�يل مطروح يف الواقع ٕاىل Sانب أ?شHياء ا�يل ٔ�8رها السHيد املس�شار 

ريطة اجلغرافJة واخلريطة الرتابية د¶ل احملرتم يف سؤاP، د¶ل مواÌبة اخل
بالد�، ٔ?ن ما ميك�ش ند�رو سHياسات بدون ما Æكون عندها Æرابط مع 
الرتاب والقرب وتوسHيع د¶ل الشHبكة د¶ل املندوبيات ود¶ل التفg=ش، 

هناك [ام د¶ل الوزارة ا�يل يه فظ الزناOات، اºرتام قانون الشغل، 
سالمة، وهاذ ا�يل لكها من �ه
مات د¶لها ال�شغيل، امحلاية الصحية وال 

  .ا�يل كتطلب مYا �ش ¢شHتغلوا eشلك Sديد
ا?ٓن بدينا يف ٕاطار الوزارة �شHتغال بصفة تعاقدية مع املندوبيات، 
ك�شHتغلوا معهم Oىل ٔ�ساس عقود �رامج ا�يل من wاللها تلزتم هذه 

ا الوسائل من ٔ�Sل املندوبيات ببلوغ نتاجئ وتلزتم الوزارة بوضع رهن ٕاشارهت
  .ذ�

وكذ� اك�ن اشHتغال Oىل التفويض د¶ل إالع
دات لهاذ املندوبيات 
  .نعطيوها الوسائل �ش ميكن لها حترك يف ٔ�حسن الظروف

مث اك�ن �لتدرجي رمغ الصعو�ت �ل�سHبة لهاذ السHنة د¶ل وضع وسائل 
يئة املصاحل النقل �ل�سHبة لواºد العدد د¶ل املندوبيات، و�ر�مج د¶ل هت 

اخلارجJة بوترية د¶ل ال زالت بطيئة د¶ل مYدوبي�ني ٕاىل ثالث مYدوبيات 
  .يف لك سHنة

مث �ل�سHبة ٕالينا مطروح املشلك د¶ل ٕاOادة ان�شار �خgصاصات ما 
بني املسHتوى املركزي واملسHتوى احمليل، ومطروح Oلينا كذ� وسائل 

ر، والرفع من احلرفJة د¶ل �شHتغال ا�يل فهيا التكو�ن والتكو�ن املسHمت
املف�شني د¶ل الشغل، وكذ� ٕاعطاءمه وسائل عرصية مرتبطة بطرق 
العمل، مرتبطة بوسائل د¶ل التقYيات احلديثة، ومرتبطة كذ� �لرصد 
د¶ل ما جيري يف العامل د¶ل الشغل والتطور د¶لو، ٕاىل Sانب أ?طباء 

 العملية د¶ل التفg=ش، وهاذ واملهندسني ا�يل هام دwلوا ٔ�طراف Sديدة يف
  .أ?مر هذا لكه كن·اولو حنلوه بصفة ÃشارÌية مع املعنيني �ٔ?مر

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
شكرا السHيد الوز�ر، اÈهتZى الوقت، ٔ�رجوك يف التعقJب، تفضل السHيد 

  .املس�شار

        ::::املس�شار السHيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السHيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السHيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السHيد عبد الرحمي الرماح
فهمت ٔ�Èمك ما ٕاذا مسحتوا السHيد الوز�ر ٔ�� Oىل حساب ا�يل 

تنقولوا الهيلكة د¶ل الوزارة eشلك واحض، يعين . Sاوبتون=ش Oىل السؤال
  Ìيف يه الوزارة وتوقع املالمئة د¶لها مع الواقع احلايل؟ 

حلد ا?ٓن تتقولوا لينا ٔ�شHياء ولكن ما عندهاش Oالقة �لسؤال، ت�gلكموا 
وOىل املسHتوى Oىل ٕاOادة الهيلكة مبعىن ٔ�نه التوزيع Oىل مسHتوى القطاع 

اجلغرايف Ìيف قلت سابقا، املندوبيات ا�يل اكينني ا?ٓن خصهم �كونوا قانونيا 
  .واحضني

كذ� Oىل مسHتوى الهيلكة د¶ل القطاع قلت بيل راه مازال الوضع 
ما وقعاÃش املالمئة د¶ل ال�رشيع مع الواقع، الوضع د¶لها  96د¶لها مYذ 

  .يف التعقJب تعطيو� هاذ اجلواب القانوين مع الواقع، ٕاذن Èمتناو ٔ�نه
Ìيبقى كذ� السHيد الوز�ر تنقرتحوا Oليمك يف هاذ اليش يف ا?ٓفاق د¶ل 
ٕاOادة الهيلكة ٔ�نه الوزارة ÃشHتغل �رٔ�س واºد، مايش ميل تنقولوا ال�شغيل 
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والتكو�ن املهين يعين ال�شغيل والتكو�ن املهين Ìوزارة واºدة، ا?ٓن تتعرفوا 
نقص Oىل أ?خرى، يعين ٕاىل اكنت مزيانية وºدة بطيعة  ٔ�نه ´ة تتكون فهيا

احلال °ادي �كون الوضع خيتلف، ٕاذن ال�شغيل والتكو�ن املهين مبعىن 
  .وزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين �رٔ�س واºد ول=س �رٔ�سني

Ìيطلب هذا كذ� ز¶دة Oدد املف�شني ٔ?نه اك�ن نقص Ìبري، Ìيطلب 
ة ا�يل من طبيعة احلال البد ¢شريو �هيا، كام من طبيعة احلال كذ� الوضعي

Ìيفاش ت=شHتغلوا ا?ٓن مف�شني الشغل، الوضعية حىت لتفعيل احملارض Ìيف 
  .داروا لمك السؤال ٔ�مسيتو سابق

كذ� تطلب املراجعة د¶ل القانون أ?سايس د¶ل مف�شني الشغل، 
يف ، كذ� خصنا مع املتغريات ا�يل اكينة Ì 129و 81ا¢سÐاما مع اتفاقJة 

قلتوا السHيد الوز�ر ا?ٓن ما ميك�ش نق�لو ٔ�نه مع هذيش ا�يل وقع ٔ?نه ا?ٓن 
ما ميكن ليناش نقولو تقدمYا ما مل حيرتم القانون �ج
عي، القانون 
�ج
عي خصه حترتم �ش يت·رتم القانون �ج
عي ها نتوما م�ال Oىل 

ج تقاOد ا�يل هو من س!Jل املثال ا?ٓن Ìيت·امك املف�ش د¶ل الشغل ا�يل خر 
، فٕاذا هذا )سعد هللا نظري(، 2010مYدوبية د¶ل �ٓسفي ا�يل تقاOد من 

الوضع راه مايش طبيعي ومايش Oادي، ×� السHيد الوز�ر احYا ما بغي�ش 
  .حلد ا?ٓن ما Sاوبت=ش.. �كون جتاوبو�

ف� يتعلق هبذيش ا�يل تتقولوا د¶ل عقد �رامج، واش °ادي تد�روا 
مع القطاع د¶لمك هاذو املوظفني د¶لمك، ٔ�نتوما ا�يل تتو´ومه  عقد �رامج

  .....حلد ا?ٓن ٕاىل امسحتوا راه  عقد مع طرف �ٓخر،..ا�يلانتوما 

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السHيد املس�شار، وراه ساال الوقت، تفضل السHيد الوز�ر

        ::::السHيد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالسHيد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالسHيد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالسHيد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينينينين
   السHيد املس�شار احملرتم،

دقائق كتطلب مين ن!سط لك السHياسة والوسائل،  5تيظهر يل بmٔن 
ن!سط السHياسة د¶ل قطاع ال�شغيل والتكو�ن املهين، ؤ�Oرتف � بmٔن 

  .ٕاماكنيايت حمدودة يف هاذ اsال هذا
ولهذا ٔ�� تيظهر ليا �ش جناوب Oىل السؤال أ?wري، هل تتعاقد مع 

نتعاقد؟ ٔ�� وٕا¶مه خصنا خندمو يف املندوبيات د¶ل الوزارة ومع من بغييت 
ٕاطار ما اتفقت Oليه احلكومة، يف ٕاطار �ش ند�روا دو� احلق والقانون ٕاىل 
ما °ادÅش ¢شHتغل معامه Oىل ٔ�ساس ٔ�نين تنطلب مهنم معل، وخصهم 

  .ينجزوه Ìيفاش بغييت ¢شHتغل؟ ٔ�� مgنعرفش ¢شHتغل eشلك �ٓخر
ٔ?ن هذا هو   Ol’organigrammeىل لك ºال ا�يل هو [م يف 

؟ هذا ..املشلك مايش العالقات د¶ل املندوبيات، واحشال Oددمه؟ واحشال
[م، ولكن Ìيفاش ت�شغل داwل املصاحل املركزية، وÌيفاش ت=شHتغلوا 
القطاOات د¶ل التكو�ن املهين مع ال�شغيل ا�يل ماكنوش تقريبا تيدويو مع 

  .بعضياهتم ق�ل ما جني �لوزارة
ال�سHيري بصفة جامعية، عند� مؤسسات ا�يل  ا?ٓن عند� نظام د¶ل

تتجمتع بدورية �ش نلقاو التقائية ما بني السHياسات، ومسHتعد ٕاىل اكن 

عندك الوقت جنلسو ونداÌرو وبال شك °ادي تعطيين ٔ�فاكر ا�يل °ادي 
  .تفJدين شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
تورية، ؤ�شكرمك Oىل مسامهتمك يف هذه اجللسة اQسH  .شكرا �لسHيد الوز�ر

  .دقائق حلني وصول رئ=س احلكومة 5ؤ�رفع اجللسة ملدة 
  .شكرا


