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  )2013 يونيو 11( 1434 شعبان 2 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئCس ل الثايناخلليفة  ،محمد فضييل الس:يداملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ثالث ساIات ؤ�ربعة ؤ�ربعني دقGقة ابتداء من الساIة الثانية  :التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

  .واRقGقة الQين والثالثني بعد الزوال
   .يةه مYاقشة اUٔس:ئW الشف  ::::Vدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعامل

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

    ::::املس�شار الس:يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فضييل، رئCس اجللسة
 .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  .fسم هللا، I�ٔلن عن افhتاح اجللسة
  حرضات السادة الوزراء احملرتمون،

  حرضات الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
اRس:تور، ووفقا ملقhضيات القانون من  100معال بmٔحاكم الفصل 

اRاwيل vلمtلس، خيصص اDلس هذه اجللسة Uٔس:ئW السادة املس�شار�ن 
  . ؤ�جوبة احلكومة Iلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول هذه اUٔس:ئW، ٔ�عطي اللكمة vلس:يد ٔ�مني 
 الس:يد اUٔمني اDلس لي�رب� Iىل ما Vد من مراسالت، فليتفضل

  .مشكورا

        ::::محيد �وسكوس، ٔ�مني اDلسمحيد �وسكوس، ٔ�مني اDلسمحيد �وسكوس، ٔ�مني اDلسمحيد �وسكوس، ٔ�مني اDلساملسشار الس:يد املسشار الس:يد املسشار الس:يد املسشار الس:يد 
  .شكرا الس:يد الرئCس

  :توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن �لنصوص ال�رشيعية التالية
املتعلق مبزاو� �نة  016.89ب�متمي القانون  65.12ٔ�وال، مرشوع قانون رمق 

الهندسة املعامرية وٕا�داث هيئة املهندسني املعامريني الوطنية، واحملال Iىل 
  �ن من جملس النواب؛جملس املس�شار 

  مبثابة مدونة التعاضد؛  5109.12نيا، مرشوع قانون رمق 
 132يوافق مبوج�ه Iىل االتفاقGة رمق  5144.12لثا، مرشوع قانون رمق 

يونيو  f24شmٔن إالجنازات الس:نوية مدفوIة اUٔجر، املعمتدة جبنيف يف 
الرابعة  من ق�ل املؤمتر العام ملنظمة العمل اRولية يف دورته 1970

  وامخلسني؛
 31.86يقيض بتغيري و¤متمي القانون رمق  61.12رابعا، مرشوع قانون رمق 

املتعلق ٕ��داث املؤسسة املس:تقW ملراق�ة وت¨س:يق معل التصد�ر، واحملال 
  .Iىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب

  هناك كذ¬ مقرت�ات قوانني تقدم هبا الفريق احلريك، ويتعلق اUٔمر بــ

  قرتح قانون يقيض ٕ��داث حمامك ر¯ضية؛ م -

من القانون التنظميي رمق  514نيا، مقرتح قانون تنظميي بتعديل املادة  -
  يتعلق مبtلس املس�شار�ن؛  28.11

وw�ٔريا، مقرتح قانون تنظميي �ريم ٕاىل تغيري و¤متمي القانون التنظميي رمق  -
  .يتعلق �نت�اب ٔ�عضاء جمالس امجلاIات الرتابية 59.11

وw�ٔريا، هناك مقرتح قانون تقدم به املس�شار الس:يد معر ٔ�دخGل من 
الفريق احلريك، يتعلق اUٔمر مبقرتح قانون بتغيري و¤متمي الظهري الرشيف 

يف ضبط Vلب  1937مارس  31املوافق لــ  1356حمرم  18املؤرخ يف 
ا vلمنطقة الفرºس:ية من اUٔ¯� الرشيفة، ويف املتاجرة هب وIددهااUٔسل¹ة 

  .ومحلها وحGازهتا واس�Gداعها
كام توصلت الرئاسة مبراسW من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، 

ر التعلمي العايل والبحث العلمي �خيرب من wاللها اDلس املوقر ٔ�ن الس:يد وز
و¤كو�ن اUٔطر سhCوىل إالVابة �لنيابة عن اUٔس:ئW املوÀة vلس:يد وز�ر 

الس:يد الوز�ر املنتدب Rى Áقhصاد واملالية، امللكف الرتبية الوطنية، ؤ�ن 
�ملزيانية سhCوىل إالVابة �لنيابة عن اUٔس:ئW املوÀة vلس:يد الوز�ر املنتدب 

  . Rى رئCس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة
خبصوص اUٔس:ئW الشفهية والكhابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  : يونيو 511ء ٕاىل Æاية يوم الثال

 سؤÁ؛  I :28دد اUٔس:ئW الشفهية -

 ٔ�س:ئW؛  I :6دد اUٔس:ئW الكhابية -

 . ٔ�جوبة 5: وw�ٔريا Iدد اUٔجوبة الكhابية -
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::رئCس اجللسةرئCس اجللسةرئCس اجللسةرئCس اجللسة        الس:يدالس:يدالس:يدالس:يد
   .شكرا vلس:يد اUٔمني

 .اللكمة لفريق التجمع الوطين لÇٔحرار

        ::::عبد اDيد املهايشعبد اDيد املهايشعبد اDيد املهايشعبد اDيد املهايش    املس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يد
  .س:يد الرئCسشكرا ال 

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

مس فريق التجمع الوطين لÇٔحرار، وٕاميا� من الفريق برضورة �
اس�شعار الرٔ�ي العام خبطورة الوضع �لبالد، يف ظل ال م�االة احلكومة ٔ�مام 

  :حتذ�رات املعارضة، ٔ�حGط اDلس Iلام مبا ييل
  الس:يد الرئCس،

النقد اRويل يف تقر�ره اwUٔري ٔ�ن املغرب يعرف ٔ�زمة  لقد ٔ�كد صندوق
ارات تقشفGة قر اقhصادية قامتة، وطالب احلكومة املغربية �ختاذ ٕاجراءات و 

   .صعبة، مع ٕاصالح IاVل لنظام املقاصة
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واعترب هذا التقر�ر بmٔن املغرب حيظى بثقة ضعيفة من ق�ل املس�مثر�ن، 
 ،%7واملنذرة بتفامق العجز ليصل ٕاىل  نظرا vلنتاجئ Áقhصادية Æري املرضية

، مث قرار احلكومة %4و¤راجع اÙمنو wالل الس:ن�ني اwUٔريتني، ٕاذ ال يتعدى 
مليار درمه من Áس�Qرات العمومGة، واليت  �15لت�يل Iىل ما يقارب 

  .تعترب القاطرة الرئCس:ية لالقhصاد الوطين
دم اليقني والقالقل وٕاذا ما ٔ�ضفYا ٕاىل ذ¬ اجلو الس:يايس املطبوع بع

ÁجÝعية، وتصاIد وترية ÁحthاVات، وتعطل إالصال�ات اليت توقفت 
عند àشكGل احلكومة احلالية، حGث مل جترٔ� هذه احلكومة Iىل اختاذ قرار 
�امس لتحريك إالصال�ات، سواء تعلق اUٔمر �ملقاصة ٔ�و إالصال�ات 

تtدات اRس:تورية، اجلبائية ٔ�و اس:تكامل املؤسسات ومالءمهتا مع املس: 
واكتفت �خلرVات واملواقف Æري احملسوبة وÆري املدروسة، واºشغلت 
برصاIاهتا اRاwلية يف اÆUٔلبية احلكومGة، واºشغلت ٔ�يضا عن إالصال�ات 
الكربى، لتجعل البالد يف �ا� من الشلل النصفي، فال ريع وال فساد متت 

ورية مت تفعيلها، وال حماربته، وال دس:تور مت تزنيä، وال مؤسسات دس:ت
حاكمة مت وضع �ٓلياهتا، بل تmٔزم الوضع ٕاىل درVة حنن �ددون اليوم �لفقدان 

  .اللكي vلثقة بني املواطن ومؤسساته
لهذه Áعتبارات، الس:يد الرئCس، فٕان فريق التجمع الوطين لÇٔحرار 
يطالب احلكومة بعدم الرضوخ اUٔمعى لتعلéت صندوق النقد اRويل، وما 

طلح Iليه من طرف الس:يد رئCس احلكومة احملرتم ٕ�جراءات مؤملة اص
  .ٕالIادة تقومي Áخhالالت املالية وÁقhصادية

ٕان فريق التجمع الوطين لÇٔحرار ي¨�ه احلكومة خلطورة فقدان الثقة يف 
Áقhصاد املغريب، fسîب غياب ٔ�ي قدرة Rهيا Iىل التعامل مع مhغريات 

وكذا ٕاىل خطورة جلوهئا vلمديونية وامhصاصها  الوضع إالقلميي واRويل،
  .vلس:يو� يف ظل الرتاجعات اòيفة للك املؤرشات Áقhصادية وÁجÝعية

فعىل احلكومة ٔ�ن àرسع ٕاىل اختاذ إالجراءات الالزمة والتدابري املالمئة، 
ولو اقhىض اUٔمر خمطط اس:تعtايل لٕالنقاذ، لتجنCب البالد املزيد من 

  .تخفGف مما يعانيه املواطنني ومما قد يعانونه مس:تق�الاUٔزمات، وvل 
  .شكرا الس:يد الرئCس

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد الرئCس

من القانون اRاwيل  128اللكمة اUٓن vلفريق اRس:توري يف ٕاطار املادة 
ٕان مل حيرض فYنتقل ٕاىل فريق الت¹الف Áشرتايك، اللكمة لمك يف . vلمtلس

  .من القانون اRاwيل vلمtلس، تفضلوا 128ٕاطار املادة 

        ::::للللاكاكاكاكاملس�شار الس:يد احلسن �ٔ�وجاملس�شار الس:يد احلسن �ٔ�وجاملس�شار الس:يد احلسن �ٔ�وجاملس�شار الس:يد احلسن �ٔ�وج
  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،

بناء Iىل النظام اRاwيل، ٔ�حGط جملس:نا Iلام بقضية طارئة تتعلق 
فقد انطلقت اليوم هذه Áم¹hا�ت، وهو �دث �بري . �م¹hا�ت الباكلور¯

التعلمي ويعCشه Iدد �بري من العائالت املغربية واDمتع بصفة  يعCشه جمال
  .Iامة

ٕاهنا مYاس:بة لنعرب لتالمذتنا عن ممتنياتنا هلم �لتوفGق والنtاح، لكهنا 
ٔ�يضا مYاس:بة لنثري القضا¯ الكربى املرتبطة �م¹hا�ت الباكلور¯، واليت تثار 

  . س:نو¯، ؤ�مهها قضية ال�رسيبات وقضية الغش
صدمYا هذا الصباح ب¨رش مواضيع Áم¹hا�ت Iىل املواقع لقد 

Áلكرتونية نقال عن صف¹ة عن الفCس:بوك ق�ل توزيعها يف اUٔقسام، وذ¬ 
رمغ لك إالجراءات الصارمة واجلادة لوزارة الرتبية الوطنية، وٕانه �دث 
خطري، ال ميكن السكوت عنه، Uٔنه خيلق بلبW وسط التالمGذ واUٓ�ء 

  . عام معوما، كام يطرح مشلكة املصداقGة ٕ�حلاحوالرٔ�ي ال
وٕاذ ننوه �لتحرك الرسيع لÀÇٔزة اòتصة وٕالقاء الق�ض Iىل امل�سîب 
يف هذا ال�رسيب، فٕاننا نؤكد Iىل رضورة معرفة املصدر ومعاق�ة املسؤولني 

  .عنه �لك رصامة
حتولت ٕاىل ظاهرة خطرية ومؤ�رة القضية الثانية، يه قضية الغش اليت 

ٕاهنا قضية ال ختص فقط وزارة الرتبية الوطنية، . Iىل مصداقGة هذه الشهادة
اليت اختذت Iددا من التدابري الصارمة vلتخفGف من هذه الظاهرة، بل 

  .القضية ٔ�صبحت هتمنا مجيعا مكجمتع وكدو�
فالغش يف Áم¹hان يعين Iدم ¤اك� الفرص، يعين الظمل يف حق 

م، wاصة ٔ�ن نظام الق�ول يف املؤسسات ومعاهد اUٔكفاء املعمتد�ن Iىل ٔ�نفسه
التعلمي العايل يعمتد يف انتقاء املرحشني Iىل املعدل، وهو ٔ�مر Æري سلمي ي¨�غي 
مراجعته IاVال، Uٔنه يقيص Iددا من الكفاءات لصاحل احلاصلني Iىل I�ٔىل 

  . املعدالت، قد ¤كون �لغش
بويني رمغ ٔ�مهيهتا فٕاهنا Æري والتدابري الزجرية والقوانني وVدية الفاIلني الرت 

اكفGة، فاملشلك �مكن يف النظام الرتبوي، ا�ي يعمتد Iىل حشن التالمGذ 
�ملعلومات واملعطيات ولCس Iىل مهنج الت¹ليل والرت�يب و�يفGة اس:تعامل 

نظام Áم¹hا�ت احلايل يعمتد Iىل احلفظ، وهو ما ٔ�صبح . هذه املعلومات
  . ةمthاوزا يف لك اRول املتقدم

وٕان اكنت التكYولوجGا احلديثة àسمح �س:تعاملها يف الغش م�ل الهواتف 
النقا� وÆريها، فٕان هذه التكYولوجGا ٔ�نتجت وسائل àسمح بقطع ٔ�ي ارتباط 

  .fش:بكة الهاتف النقال ٔ�و اUٔنرتنCت
ٕاننا ٔ�مام ٕاشاكلية وطنية كربى، ولCس جمرد �دث Iا�ر ن¨ساه بعد 

ين��ه امجليع ٕاىل خطورة الظاهرة، اRو� �لك  ؤ�ملنا ٔ�ن. مرور Áم¹hا�ت
مكو�هتا، املؤسسة ال�رشيعية وهيئة التدر�س وإالدارة الرتبوية ومؤسسات 

  .اDمتع املدين وكذا �رمhه حملاربة لك من موقعه
  .شكرا الس:يد الرئCس
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        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

فليتفضل ٕال�اطة اDلس Iلام بقضية  اللكمة اUٓن vلفريق الفGدرايل،
  .طارئة، تفضل الفريق الفGدرايل

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدIةاملس�شار الس:يد محمد دعيدIةاملس�شار الس:يد محمد دعيدIةاملس�شار الس:يد محمد دعيدIة
  .شكرا الس:يد الرئCس
  الس:يدان الوز�ران،

  السادة والس:يدات املس�شارون،
ٕا�اطتنا اليوم يف الفريق الفGدرايل vلو�دة واRميقراطية، ¤رتبط بعالقة 

  .ملس�شار�ن خصوصااحلكومة �لربملان معوما وجملس ا
فٕاذا اكن الرب�مج احلكويم يعترب الوالية ال�رشيعية احلالية والية 
اس:ت�Yائية �مhياز، نظرا ملا نص Iليه اRس:تور من رضورة ٔ�جرٔ�ة مقhضياته 
wاللها، مبا يعنيه من ٕاطالق ملسلسل إالصالح العميق �vو� ومؤسساهتا 

تاكمل والتعاون بني خمتلف وتطو�ر لب¨Gاهتا وٕارساء لقواIد التالؤم وال 
املؤسسات، بيد ٔ�ن واقع احلال واملامرسة الفعلية vلحكومة اجتاه املؤسسة 
ال�رشيعية، تمن عن هتمCش الربملان وتعطيل املراق�ة من wالل الغياب 
املتكرر vلسادة الوزراء Iىل اجللسات اRس:تورية، �عتبارها �ٓلية ملراق�ة 

  . العمل احلكويم
w الل غيا�ت السادة الوزراء، مفنذ دورة ٔ��ريل ويتضح ذ¬ من

غياب، فال يعقل ٔ�ن  261بلغت هذه الغيا�ت  2013ٕاىل ٔ��ريل  2012
غياب، يف الوقت ا�ي تعرف فGه  69تبلغ غيا�ت القطاIات ÁجÝعية 

البالد احhقان اجÝعي و¤ردي يف اخلدمات ÁجÝعية، ويmٔيت يف مقدمهتا 
  .غيا�ت 10غياب وال�شغيل بــ  16التعلمي العايل بـــ 

هل يعقل ٔ�ن تصل غيا�ت الوزراء املسؤولني عن قطاIات الب¨Gات 
�ة بـــ  25التحتية Cٔيت يف مقدمهتا قطاع الطاقة واملعادن واملاء والبmغياب؟ ي

غياب، يف الوقت ا�ي �لكف التدهور البCيئ مزيانية اRو� املاليري من  14
  .غياب 11تبة الثانية يmٔيت قطاع التجهزي والنقل بــ اRرامه س:نو¯، ويف املر 

�يف يعقل ٔ�ن تبلغ غيا�ت الوزراء املسؤولني Iىل القطاIات إالنتاجGة 
 29غياب؟ يف مقدمهتا الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري بــ  74

غياب، �لرمغ من املاكنة اليت حيتلها القطاع الفال! والصيد البحري داwل 
Á خرض من ماليري املنظومةUٔطط اòلبالد، وما �س:هتلكه اv صاديةhق

ويmٔيت قطاع الصناIة والتtارة والتكYولوجGات احلديثة يف املرتبة . اRرامه
  . غياب 13الثانية بــ 

هل من املعقول واحلاكمة ٔ�ن تبلغ غيا�ت الوزراء املسؤولني عن 
غياب  26بــ غياب؟ تmٔيت اRاwلية يف مقدمهتا  93القطاIات إالدارية 

غياب فقط vلس:يد وز�ر  14غياب و 15وسعادة وز�ر العدل واحلر¯ت بــ 
  . الشؤون اخلارجGة والتعاون

ٕاهنا بعض اUٔم�W من ظاهرة الغياب اليت ٔ�صبحت مالزمة vلعمل 
الربملاين، تعلق اUٔمر �حلكومة، ويف ٕاطار الشفافGة واملوضوعية ٔ�يضا ببعض 

رسة يمت تفعيل اRميقراطية وال�شارك ملقhضيات الربملانيني، فهل هبذه املام
اRس:تور وٕاقامة التعاون البناء والتواصل املس:متر مع الربملان؟ وهل هبذا 
السلوك تعرب احلمكة عن الزتا�ا �متكني املعارضة من لك الوسائل الالزمة 
vلقGام بدورها Iىل الوVه اUٔمكل يف العمل الربملاين واحلياة الس:ياس:ية 

  ق�ة الفعلية vلجهاز التنفGذي؟ واملرا
ٕان إالشاكل الثاين يف تعامل احلكومة مع الربملان مبtلس املس�شار�ن 
هو Iدم Áس:تtابة لطلب الفرق الربملانية يف عقد اvلtان املتخصصة حول 

  ...القضا¯ ذات الطبيعة Áس:تعtالية

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار

 ٔUٓن لفريق اUصا� واملعارصةاللكمة ا.  

        ::::املس�شار الس:يد العريب احملريشاملس�شار الس:يد العريب احملريشاملس�شار الس:يد العريب احملريشاملس�شار الس:يد العريب احملريش
  الس:يد الرئCس،

  السادة والس:يدات املس�شار�ن،
إال�اطة د¯لنا اليوم، الس:يد الرئCس، تندقو فهيا �قوس اخلطر، وت¨هبو 
احلكومة، وس:بق لنا %هبناها حول هاذ اUٔزمة املالية وÁقhصادية، لكن 

ات د¯لنا عرض احلائط، والتmtٔ الس:يد الرئCس احلكومة رضب Áقرتا�
خويت املغاربة، ٔ�� ما تن�اطîش ممثيل اUٔمة، تن�اطب خويت : "خياطب
  ". املغاربة

اUٓن احYا، الس:يد الرئCس، فريق اUٔصا� واملعارصة ابغينا خناطبو خويت 
املغاربة ونقولو هلم اRيون اvيل ¤رامكت Iىل هاذ البالد، نقولو وا�د اجلزء 

 I7ىل سGîل املثال، الس:يد الرئCس، قامت احلكومة يف  مهنا، ونعطيمك
مليون ٔ�ورو Ùمتويل املر�W الثالثة من �ر�مج  100بقرض  2013يونيو 

  . س:نة 29النفا¯ت املزنلية، Iىل ٔ�ن يمت àسديدها Iىل مدى 
مليون دوالر ٔ�ي  160بقرض ) 2013يونيو  4(قامت كذ¬ احلكومة 

1,2 Rويلمليار درمه من طرف البنك ا .  
من البنك اUٔوريب لالئÝن ) 2013يونيو  5(كذ¬ قامت احلكومة 

مليون درمه خمصص Ùمتويل  667مليون ٔ�ورو و 60والتعمري قرضا بقمية 
الشطر الرابع لرب�مج الكهر�ء يف العامل القروي واملاء الصاحل vلرشب، 

  . ولكن ما اك�ن ال ما وال *هر�ء
مليون  50واك� الفرºس:ية مببلغ قامت كذ¬ احلكومة بقرض من ال

  . س:ن�مي، خيصص Ùمتويل �ر�مج اIRامة الثانية، خمطط املغرب اUٔخرض
كذ¬ قامت احلكومة بقرض م�لغ من البنك إالفريقي vلتمنية Iىل ثالث 
اتفاقGات لفائدة املكhب الوطين vلكهر�ء واملاء الصاحل vلرشب ووزارة 

  . 2012مليار درمه يف دجYرب  7در حبوايل Áقhصاد واملالية مببلغ ٕاجاميل يق
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قامت كذ¬ احلكومة بقرض م�لغ من البنك إالفريقي vلتمنية vلمغرب 
مليون ٔ�ورو، خيصص Ùمتويل �ر�مج دمع خمطط املغرب اUٔخرض  105بقمية 

  . 2012بتارخي ش:ت¨رب 
مليون ٔ�ورو  100البنك اRويل كذ¬ مYح املغرب قرضا Vديدا بقمية 

  . 2013لتعلمي وتزنيل امليثاق الوطين يف يونيو خيصص Rمع ا
مليون دوالر،  750، 2013كذ¬ قامت احلكومة بقرض يف ماي 

س:نوات fسعر فائدة يصل  10مليون دوالر مهنا Iىل مدى  �250سدد 
س:نة، fسعر  30مليون دوالر Iىل مدة  500، فé �سدد %4,25ٕاىل 

مية القروض اليت حصل ، وهبذا القرض رفع املغرب ق %5,5فائدة ب¨س:بة 
  .I2013لهيا wالل الس:تة ٔ�شهر اUٔوىل من 

  .شكرا لمك الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
  .اللكمة اUٓن vلفريق Áشرتايك

        ::::املس�شار الس:يد مصطفى الهيبةاملس�شار الس:يد مصطفى الهيبةاملس�شار الس:يد مصطفى الهيبةاملس�شار الس:يد مصطفى الهيبة
  .شكرا الس:يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  مني،الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرت 

�رشفين ٔ�ن ٔ�حGط جملس:نا املوقر Iلام مبا سhCعرض - �ٓالف املواطنني 
من حGف وٕاقصاء من عناء من ٔ�داء مYاسك العمرة wالل هذا املومس، بعد 
ٔ�ن ٔ�دوا واج�اهتم وخططوا vلفرتة اليت س:يؤدون فهيا مYاسك العمرة، فاmVٔتنا 

س:يادي ا�ي اختذته احلكومة املغربية، الس:يد الرئCس، بصمهتا ٕازاء القرار ال 
الشقGقة السعودية بتقليص Iدد املس:تفGد�ن من مYاسك العمرة wالل هذا 
املومس ٕاىل مس:توى Vد مhدين، مما س:يحرم �ٓالف املعمتر�ن من ٔ�داء هذه 
الشعرية بعد ٔ�ن ٔ�دوا واج�اهتم Rى واكالت اUٔسفار املغربية، واليت قامت 

من العمليات املفروض القGام �حلجوزات الالزمة، من نقل وٕاقامة، وÆريها 
  .هبا

يوما، مما س:يجعل  15ومن Àة ٔ�خرى، مت تقليص مدة التmٔشرية ٕاىل 
ٔ�داء العمرة ش:به مس:تحيل حىت �ل¨س:بة ملن ٔ�سعفهم احلظ مضن العدد 
ا�ي ٔ�صبح مسمو�ا به يف القرار السعودي اwUٔري، بل ٕان بعض املواطنني 

 ق�ل ا�هاب والرشوع يف س:يفاجؤون ٔ�ن تmٔشريهتم ا%هتت صالحGهتا حىت
  .ٔ�داء مYاسك العمرة

ويف هذا إالطار، فٕاننا، يف الفريق Áشرتايك، ن�ساءل عن مسؤولية 
احلكومة املغربية يف حامية حقوق املواطنني، وعن دورها يف ٕاخ�ار 
املواطنني �ملس:تtدات الرضورية ليwٔmذوا احhياطاهتم، كام ٔ�ننا ن¨�ه احلكومة 

ذا الوضع من بلبW يف ٔ�وساط املواطنني ا��ن هيؤوا ٕاىل ما س:يرتتب عن ه
ٔ�نفسهم Uٔداء العمرة، وما سYCجم عن ذ¬ ٔ�يضا من تصادم مع واكالت 

اUٔسفار اليت ٔ�دت مصاريف العمرة vلمواطنني، وحولت ٔ�مواهلم vلسعودية، 
يف الوقت ا�ي مل ¤متكن فGه من تلبية طلبات املواطنني لهذه الظروف 

  .هتااخلارVة عن ٕاراد
وIىل هذا اUٔساس، الس:يد الرئCس، فٕاننا حنمل احلكومة مسؤوليهتا يف 
هذا الوضع املرتبك ا�ي جيعل املواطنني وواكالت اUٔسفار ٔ�مام هذا اUٔمر 
الواقع، ويضيع حقوقهم مجيعا يف معرة مYظمة �لشلك ا�ي تعودوا Iليه 

  .س:نو¯
  .وشكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . يد املس�شارشكرا vلس: 

اللكمة اUٓن vلفريق Áس:تقاليل من V�ٔل ٕا�اطة اDلس Iلام بقضية 
  .طارئة

        ::::املس�شار الس:يد عبد السالم اvلباراملس�شار الس:يد عبد السالم اvلباراملس�شار الس:يد عبد السالم اvلباراملس�شار الس:يد عبد السالم اvلبار
  .شكرا الس:يد الرئCس
  اUٔخت املس�شارة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس:يد�ن الوز�ر�ن،

ٕان ٕا�اطة الفريق Áس:تقاليل اليوم تنصب �خلصوص حول مس:تق�ل 
ف�عد التعديل اwUٔري ا�ي تقدمت به وزارة . دسة املعامريةتدر�س الهن

من القانون  4إالساكن والتعمري وس:ياسة املدينة يف شmٔن مقhضيات املادة 
املنظم ملامرسة �نة الهندسة املعامرية، وا�ي مبقhضاه س:يخول  16.89

vلقطاع اخلاص wلق مدارس خصوصية ٔ�و مسv 1لهندسة املعامرية، 
ة احلال شهادة تعادل الشهادة املسلمة من Rن املدرسة وàسلمي بطبيع

  .الوطنية vلهندسة املعامرية vلطلبة املمتدرسني طبعا
ٕاننا، يف الفريق Áس:تقاليل vلو�دة والتعادلية، وٕاميا� مYا �Uٔمهية اليت 
حتظى هبا الهندسة املعامرية يف صيانة وحفظ ا5ٓUر واملعامر الوطين، نؤكد 

كن ٔ�بدا ومل %كن قط ضد املبادرات اخلاصة، لكYنا نود ٔ�ن نثري Iىل ٔ�ننا مل %
ان��اهمك وان��اه احلكومة والرٔ�ي العام ولك املهمتني ٕاىل رضورة Áحhاكم ٕاىل 
م�ادئ املساواة والكفاءة و¤اك� الفرص واحلرص، احلرص لك احلرص Iىل 

دارة جودة التكو�ن، من wالل توحGد م�ار¯ت الولوج والتخرج ٕ�رشاف االٕ 
العمومGة، ٕ�رشاف اRو�، ٕالعطاء القمية vلكفاءة العلمية وامحلو� الفكرية 

  .�لك Vدية و%زاهة، مع ٕارشاك الهيئات اòتصة بطبيعة احلال
  الس:يد الرئCس، 

لقد كنا س:باقني يف حزب Áس:تقالل يف اRفاع عن جودة التعلمي، 
قصوى يف حGاة  التعلمي العايل �خلصوص بصفة wاصة ملا - من ٔ�مهية

وعندما يتعلق اUٔمر �لعمران، فmٔي . املواطن وتmٔهيل الكفاءات الوطنية
wلل يف ¤كو�ن املهندسني املعامريني سYCعكس سلبا ال قدر هللا Iىل ٔ�رواح 
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  . املواطنني
وق�ل اختاذ ٔ�ي ٕاجراء، جيب جعل املصل¹ة العليا Uٔرواح املواطنني 

ملزايدات الس:ياسوية، ؤ�ن ال هنرول فوق لك اعتبار، وبعيدا لك البعد عن ا
WامDلتظاهر �ٕالرضاء واv ري حمسوبة العواقبÆ يف خطى.  

ٕاننا، يف الفريق Áس:تقاليل، ºساند ونتضامن مع الطلبة املرضبني، كام 
حنث احلكومة Iىل ٕاجياد �ل �جع vلطلبة ا��ن س:بق ٔ�ن حتايل Iلهيم يف 

  .ء اليومخصوص الناس اvيل تيقراو يف اRار البيضا
  .شكرا الس:يد الرئCس ؤ�س�سمح

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
  .اللكمة اUٓن vلفريق اRس:توري

        ::::املس�شار الس:يد ٕادراملس�شار الس:يد ٕادراملس�شار الس:يد ٕادراملس�شار الس:يد ٕادر����س الراس الراس الراس الرايضيضيضيض
  .شكرا الس:يد الرئCس ميل Iاد وصالتين النوبة، شكرا

wالل س:ن�ني تقريبا، الس:يد الرئCس، من التدبري احلكويم، مل ¤كن 
W ٕاال ما نلمسه اليوم من حصار وتوقف vلمسار ا�ي انطلق مع احلصي

إالصال�ات، جعزت احلكومة Iىل تزنيل اRس:تور، جعزت احلكومة Iىل 
اس:تكامل املؤسسات ومالءمهتا مع مس:تtدات اRس:تور، جعزت احلكومة 
عن ٕاصالح املقاصة، جعزت احلكومة عن وضع �ٓليات احلاكمة، جعزت 

سسات وتعز�ز ثقة املواطنني، جعزت احلكومة كذ¬ احلكومة عن تقوية املؤ 
عن رحب رهان ثقة املس�مثر�ن والفاIلني Áقhصاديني، جعزت احلكومة ٔ�يضا 
عن تدبري امللف ÁجÝعي ب�شغيل العاطلني واحلد من الفقر واUٔمGة 

  .والهشاشة
لك املؤرشات، الس:يد الرئCس، Áقhصادية وÁجÝعية �ٓلت ٕاىل 

مة الس:يو� �Uٔبناك، ٕاجراءات كثرية خوفت املس�مثر اUٔجYيب الرتاجع، ٔ�ز 
 les coffres(والوطين، معظمهم هيربون ٔ�مواهلم ٕاىل wارج الوطن ٔ�و ٕاىل 

forts( وس:بق لنا قلنا لوز�ر املالية يعطينا احلساب د¯ل ،)les coffres 
forts ( عية، ارتفاعÝات اجVاthعية واحÝيل تباعوا، تو¤رات اجvا

دالت العنف، اجلرمية، تدهور القدرة الرشائية vلمواطن، اس:تف¹ال الفقر مع
  .واÙهتمCش

 الس:يد الرئCس، 
ول وVاد ؤ �ا حنمل رئاسة احلكومة مسؤولية فhح نقاش هادئ ومس

بني مكو�ت املشهد الس:يايس، حىت ¤متكن اÆUٔلبية من اخلروج من ٔ�زمهتا 
  . بmٔدوارها اRس:تورية احلالية، ومتكني املعارضة من الوسائل vلقGام

هل : فقد Iربت املعارضة، الس:يد الرئCس، عن حسن النية، اRليل
قدمت احلكومة مشاريع قوانني يف ٔ�ي جمال اكن، سواء يف حماربة الفساد 
والريع ٔ�و vلت�ليق ٔ�و لتزنيل مقار�ت ٕاصالحGة، واملعارضة عرقلت هذه 

  إالصال�ات والقوانني؟

نصوت مع احلكومة يف لك إالصال�ات، لكن تنقول لمك ال، فكYا دامئا 
اUٓن لكام قامت املعارضة بدورها اRس:توري �لتنGîه واملراق�ة وÁقرتاح 
 WGٔلفاظ دخmس احلكومة وحزبه بنعهتا بCها رئÀنتقادات املوضوعية، واÁو

  .وغريبة عن احلوار الس:يايس
احلوار، كفى  ٕاخواين اUٔعزاء، لن�Yافس �Uٔفاكر والربامج، كفى من متييع

من ºÁشغال �الهتامات، كفى من اس:تعامل سالح ال�شهري، كفى من 
تغليب مصاحل احلزب عن مصل¹ة الوطن، فاملواقع تتغري واملهنجية يتوافق 

  . Iلهيا، والشعوب àسtل وحتسم يف اÙهناية
اRول املتقدمة، الس:يد الرئCس، وÆادي خنمت، كتحسب الوقت والوقت 

د راها تتضيع، الوقت تيدوز والبالد راها تتضيع هباذ راه تيدوز، والبال
  . اليش اvيل Æاديني فGه

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا

ºرشع اUٓن يف معاجلة اUٔس:ئW الشفوية املدرVة يف Vدول ٔ�عامل هذه 
مهنا �ٓنية موÀة لقطاIات املالية والسكىن،  5سؤÁ،  20اجللسة، وIددها 

املالية، : سؤI Áاد¯ موزIا Iىل القطاIات 15الوطنية، الص¹ة، والرتبية 
السكىن، الرتبية الوطنية، التعلمي العايل، الص¹ة، التجهزي والنقل، الشؤون 

  . العامة واحلاكمة
ºس:هتل Vدول ٔ�عاملنا �Uٔس:ئW املوÀة ٕاىل قطاع Áقhصاد واملالية، 

. ملواÀة اUٔزمة Áقhصادية والسؤال اUٓين اUٔول حول ٕاسرتاتيجية احلكومة
اللكمة اUٓن �Uٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 

  .فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس:يد بنااملس�شار الس:يد بنااملس�شار الس:يد بنااملس�شار الس:يد بنارصرصرصرص ٔ�ز ٔ�ز ٔ�ز ٔ�زاكغاكغاكغاكغ
  .شكرا الس:يد الرئCس
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
 ٔU� ٔ�رهmب تîسf صاد الوطين وضعا صعباhقÁ هVزمة اليت ٔ�صبحت يوا

واقعا انعكس fشلك ملحوظ Iىل القدرة الرشائية vلمواطنني، وهو ما 
مليار  15اس:تدعى احلكومة Iىل اختاذ مجموIة من التدابري من ق�يل وقف 

درمه اليت اكنت س:توVه لالس�Qر واvلجوء ٕاىل Áقرتاض لسد النقص 
، ولكها تدابري الناجت عن ¤راجع املداخGل الرضيبة، وارتفاع جعز اخلزينة

ا�رتازية من V�ٔل مواÀة نقص الس:يو�، والتغلب Iىل ضعف املوارد 
  . الرضيGîة

ومن V�ٔل طمmٔنة املواطنني، ºسائلمك، الس:يد الوز�ر، عن إالجراءات 
اليت س��hذها احلكومة من V�ٔل مواÀة Áنعاكس السليب لهذه اUٔزمة Iىل 

  . الوطيناملس:توى املعCيش vلمواطنني وٕانعاش Áقhصاد 
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  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس:يد الوز�ر، لٕالVابة عن السؤال، تفضلوا

الس:يد ٕادرالس:يد ٕادرالس:يد ٕادرالس:يد ٕادر����س اUٔزيم إالدرس اUٔزيم إالدرس اUٔزيم إالدرس اUٔزيم إالدر�يس�يس�يس�يس، الوز�ر املنتدب Rى الس:يد وز�ر ، الوز�ر املنتدب Rى الس:يد وز�ر ، الوز�ر املنتدب Rى الس:يد وز�ر ، الوز�ر املنتدب Rى الس:يد وز�ر 
  :Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةÁقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةÁقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةÁقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانية

س:يد� محمد وIىل �ٓ- وحصبه  fسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل وسمل Iىل
  .ٔ�مجعني

  الس:يد الرئCس،
  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس:يد املس�شار احملرتم،
يف البداية، ٔ�شكر الفريق احلريك Iىل طر�ه هذا السؤال حول 
إالجراءات اليت تعزتم احلكومة اختاذها ملواÀة Áنعاكسات السلبية لÇٔزمة 

  . ربÁقhصادية Iىل املغ
ويف البداية، امسحوا يل، الس:يد املس�شار، ٔ�ن ٔ�عطي بعض املعطيات، 
وهذه فرصة حول امخلسة ٔ�شهر اUٔوىل من هذه الس:نة، والس:é فé يتعلق 
�ملبادالت اخلارجGة اvيل يه ٔ�ساسا مmhٔ�رة هبذه اUٔزمة، حGث ٔ�ن امخلسة 

خنفاضا ٔ�شهر اUٔوىل من هذه الس:نة كتبني بmٔن العجز التtاري يعرف ا
د¯ل املليار د¯ل اRرمه، ويه ن�tGة  6، ما يقرب %7,3ب¨س:بة د¯ل 

مع تقلص ٔ�كرب يف قمية الواردات ب¨س:بة  %1.9لتقلص قمية الصادرات بـــ 
4,7% .  

، ما بني +0,1%كذ¬ اس:تقرار مداخGل املغاربة املقميني يف اخلارج 
  . 2012ل وامخلسة ٔ�شهر اUٔوىل د¯ 2013امخلسة ٔ�شهر اUٔوىل د¯ل 

حتسن مداخGل اUٔسفار بعد مدة طويW من Áخنفاض، حتسن 
، واملهم واUٔمه هو حتسن Áس�Qرات اخلارجGة +4,1%مداخGل اUٔسفار 

املوÀة vلمغرب، دليل Iىل الثقة يف Áقhصاد املغريب، دليل Iىل الثقة يف 
ملليار ا 17، +47,1%اÙمنوذج Áقhصادي والس:يايس وÁجÝعي املغريب، 

د¯ل اRرمه اليت توÀت من Áس�Qرات اخلارجGة ٕاىل املغرب، مرة ٔ�خرى 
هذه اس�Qرات حيسب لها ٔ�حصاهبا احلساب الثقGل ق�ل ٔ�ن يتوÀوا، هذه 
وÀة املغرب وÀة ثقة من الناحGة الس:ياس:ية وÁقhصادية وÁجÝعية، 

 .هذه النتاجئ د¯ل امخلسة اUٔشهر اUٔوىل يف عز اUٔزمة
  الس:يد املس�شار احملرتم، 

يف ٕاطار مرة ٔ�خرى، احلكومة قامت �لواجب د¯لها يف ما يتعلق 
د¯ل املليار د¯ل  �15لتعامل مع العجز د¯ل املزيانية، اwذات القرار د¯ل 

اRرمه، اwذات القرار د¯ل الرتش:يد د¯ل النفقات العمومGة، اwذات القرار 
 .لكن اwذات قرارات كذ¬ اقhصاديةد¯ل التعبئة د¯ل املوارد، و 

الس:يد وز�ر السكىن س¹hCدث Iىل ٕا�ر ٔ�س:ئW توÀت من اDلس 

املوقر حول إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة من V�ٔل حتر�ر قطاع العقار، 
 éص ٔ�و فGيتعلق �لرتاخ éىل قطاع العقار، سواء فI ثقالUٔل رفع اV�ٔ من

 . هذا يعين هذا القطاع احليوي حمررايتعلق �ملراق�ة من V�ٔل ٔ�ن �كون 
احلكومة اختذت مجموIة من إالجراءات من V�ٔل رفع احلرج فé يتعلق 
�ملساطر د¯ل Áس�Qر العمويم، مجموIة من ثالثني مسطرة تتtه ٕاىل 
املقاو�، مت تîس:يطها ٔ�و تقليص �Vٓالها من V�ٔل التحر�ر د¯ل Áس�Qر 

ين، àشو�ر العرض التصد�ري فé يتعلق العمويم حامية لالقhصاد الوط
  . �التفاقGات د¯ل اÙمنو د¯ل الصادرات، وكذ¬ مراق�ة الواردات

  . شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس:يد الوز�ر، شكرا

  .التعقGب vلفريق احلريك، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد بنااملس�شار الس:يد بنااملس�شار الس:يد بنااملس�شار الس:يد بنارصرصرصرص ٔ�ز ٔ�ز ٔ�ز ٔ�زاكغاكغاكغاكغ
  . هاذ التوضي¹ات شكرا الس:يد الوز�ر Iىل

احYا ما ت¨شكوش يف اDهودات اvيل تتد�روا، ٕامنا هناك مؤرشات 
  :مقلقة خصنا نعرفوها vلرٔ�ي العام، ويعرفوها مجيع املواطنني

املتوقع يف الرب�مج  %3عوض  7,5ٔ�وال، ºس:بة العجز اvيل وصلت  -
 احلكويم؛ 

 املتوقع؛  %7عوض  %2اك�ن ºس:بة اÙمنو اvيل هو  -

ديونية سواء اRاwلية ٔ�و اخلارجGة، ولقد قربنا اخلط اك�ن ثقل امل -
 اUٔمحر vلمراق�ة د¯ل البنك اRويل، ال قدر هللا؛ 

 جعز �ول يف املزيان التtاري؛  -

عداوش ٔ�ربعة ٔ�شهر، hتقلص Áحhياطي يف العمW الصعبة، اvيل ما ت̈  -
 ٔ�شهر؛  مخسة

وIة من ¤رامك ٔ�داء املتmٔخرات Iىل مجم -هذا يشء خطري كذ¬-¤رامك  -
املؤسسات العمومGة املس:تحقة vلمقاوالت، ونذ�ر Iىل سGîل املثل املكhب 

رشكة اvيل ما  140الوطين vلكهر�ء، راه عندو مؤخرات Iىل تقريبا 
 ختلصاàش؛ 

مليار د¯ل اRرمه  20اك�ن اRيون املرتامكة Iىل اRو� اvيل تتعدى  -
 وهذا يشء كذ¬؛  ل�سديد اRيون املس:تحقة لرشكة توزيع احملروقات،

  .تmٔخر يف إالصال�ات الكربى لصندوق املقاصة والتقاIد -
احYا هذا مايش مشلك د¯ل احلكومة بو�دها، هذا مشلك املغاربة 
مجيع، جيب تضافر اDهودات، سواء مع اDمتع املدين، ٔ�و املقاوالت، ٔ�و 

ة ٔ�ش:نو النقا�ت ٔ�و امجلاIات، ولكن احYا اليوم اvيل تنطلبو هو Æري احلكوم
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يه إالسرتاتيجية الواقعية د¯ل احلكومة؟ وجتيب وا�د الرب�مج ونتفقو 
Iليه، ما Æاد�ش ن¨hظرو Iاو5ين القانون املايل �ش Iاو5ين ندwلو يف 

  .املناقشة لواه هذا وكذا
اليوم، اليوم اvيل خصنا ¤كون وا�د اvلجنة Iىل الصعيد الوطين، وٕاىل 

كتقولوا، وهذا راه ما عند�ش ٕاشاكل،  كنتو مhيقYني من هاذ اليش اvيل
احYا Æري ابغينا الرٔ�ي العام �كون حىت هو مرOح، و%كونو حىت احYا 

  . مر�Oني Uٔن امجليع مسؤول
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار

  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة vلرد Iىل التعقGب 

        ::::ز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى و الس:يد الوز�ر املنتدب Rى و الس:يد الوز�ر املنتدب Rى و الس:يد الوز�ر املنتدب Rى و 
  . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

ٔ�� تنmٔكد بmٔن إالسرتاتيجية د¯ل احلكومة واحضة يف هذا اDال، اك�ن 
الشق اUٔول وهو د¯ل دمع التواز�ت املالية، وما يتعلق بعجز املزيانية، 

و Iىل املس:توى د¯ل والعجز د¯ل احلساب اجلاري ملزيان اUٔداءات، و¤لكمت
املوجودات اخلارجGة، اvيل هو اليوم امحلد هللا بفضل التحرك د¯ل 
احلكومة، احلكومة راها Iاجزة Æري يف اRماغ د¯ل بعض الناس، احلكومة 
تتحرك، احلكومة تتحرك، ٕان مل تتحرك يف ظل هذه العجوزات اكن �كون 

  .ٕاشاكل حقGقي
Áال د¯ل احملور الثاين هو دمع املقاو� وVٓUىل اI ر، و¤لكمتوQس�

اUٔداء، ت¨ش:تغلو مع املقاو� اخلاصة من V�ٔل موا�بة تزنيل القانون د¯ل V�ٔل 
اUٔداء، ت¨ش:تغلو كذ¬ من V�ٔل مد املؤسسات العمومGة �لس:يو� الالزمة 

  .يك تفي �اللزتامات د¯لها ٔ�مام املقاوالت
Á س:يط املساطر وموا�بةîل تV�ٔ ش:تغل منº ¬رات، وكذQس�

والس:Á éس�Qرات املهمة من V�ٔل تزنيلها يف امليدان، و�لتايل ٔ�� معمك 
قلتو بmٔن احلكومة ي¨�غي ٔ�ن àش:تغل، احلكومة àش:تغل، احلكومة عندها 

دمع التواز�ت املالية، وهذا ٔ�سايس Uٔنه هو ا�ي يعطي : �ر�مج واحض
ني وÁجÝعيني يف داwل التوVه وتيعطي الرؤية الالزمة vلفاIلني Áقhصادي

الوطن ويف wارVه، وكذ¬ دمع Áس�Qر وتîس:يط س:بل Áس�Qر 
  . وكذ¬ دمع اÙمنو وال�شغيل

ٕاذن إالسرتاتيجية د¯ل احلكومة واحضة، وٕاىل الحظتو يف اUٔربع اDالس 
احلكومGة اwUٔرية، لكها ركزت Iىل اجلانب د¯ل Áس�Qر، سواء فé يتعلق 

و فé يتعلق �الس�Qرات *لك ٔ�و فé يتعلق بتîس:يط املساطر، �لعقار �ٔ 
Uٔن هذا هو اUٔساس د¯ل العمل احلكويم، وهذا هو اUٔهداف د¯ل العمل 

  . احلكويم
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد الوز�ر

  . ن¨hقل ٕاىل السؤال املوايل موضوIه النظام الرضييب
ر�ن من فريق اUٔصا� واملعارصة لتقدمي اللكمة �Uٔد السادة املس�شا
  .السؤال املتعلق �لنظام الرضييب

        ::::املس�شار الس:يد عز�ز اvلباراملس�شار الس:يد عز�ز اvلباراملس�شار الس:يد عز�ز اvلباراملس�شار الس:يد عز�ز اvلبار
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
àشلك إالعفاءات الرضيGîة ٔ�مه ؤ��رز ٔ�وVه اخللل يف النظام الرضييب 

ب تقر�ر صادر عن اDلس Áقhصادي وÁجÝعي والبCيئ، حفس. املغريب
مليار درمه س:نو¯، جراء هذه إالعفاءات  32خترس اRو� املغربية حوايل 

اليت مع اكمل اUٔسف مل تؤدي اRور املنتظر مهنا، ومل تربهن عن جناعهتا 
  .Áقhصادية

لك ٔ�كرث من ذ¬، *شف نفس التقر�ر ٔ�ن الثقل الرضييب ال يوزع fش
مhاك� بني املواطنني، فعىل سGîل املثال �سامه عن طريق اUٔجراء ب¨س:بة 

73%.  
  : ٔ�ما اUٔس:ئW د¯لنا، الس:يد الوز�ر

ما ا�ي قامت به احلكومة جلعل املنظومة الرضيGîة املغربية ٔ�كرث  -
ٕانصافا، وvلرفع من مردود�هتا، وذ¬ من wالل توس:يع الوIاء الرضييب، 

رضيGîة، التقليص املعقلن لالس:ت�Yاءات وإالعفاءات حتسني ٔ�داء إالدارة ال
 الرضيGîة، تعز�ز مراق�ة الغش واÙمتلص الرضييب؟

ما يه طبيعة إالصال�ات إالجرائية اليت ٔ�قرهتا احلكومة جلعل النظام  -
الرضييب رافعة �لغة اUٔمهية vلتمنية السوس:يو اقhصادية ومصدرا دامئا vلموارد 

 العمومGة؟ 

س:يد الوز�ر، لتوضيح النصوص واحلد من السلطة ماذا I�ٔددمت، ال  -
التقد�رية لٕالدارة الرضيGîة اليت ¤كون يف Æالب احلاالت خصام وحكام بفرض 

 Iىل سGîل املثال؟  )CNSS1(ٕاجراءات رضيGîة، 
، الس:يد الوز�ر، يعين احYا تنعرتفو )CNSS(ٕاذن يف النطاق د¯ل 

وwاصة الفوائد مهنا،  �لعمل د¯لمك اجليد يف ٕاIادة النظر يف الرضائب
، ولكن املشلك د¯ل 2013ٕاىل  2012واUٔداءات، يعين من د�سمرب 

)CNSS( رشدà اديÆ يلvالس:يد الوز�ر، هو الطامة العظمى الك�رية ا ،
Vل العاملني واملشغلني، Uٔن يعين ميل تيجي ٕاىل م¨شmٔة من امل¨شmٓت 

يجي وحيمك، Iام واwذاهتا رشكة من الرشاكت اUٔخرى، ت  30ٔ�و  20عندها 

                                                 
1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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يعين ما اكي¨ش ٔ�مور حبال الرضائب، يعين متيش vلجنة إالقلميية، من بعد 
  .اvلجنة الوطنية، ومن بعد متيش vلم¹امك

، يعين ¤مييش يف البالصة وجيي ويعيط vلمف�شني جييو لهاذ �امكهام 
إالدارة، جسل، جسل، ويطبقوا، يعين التطبيقات هام من Àة تيقول ¬ 

املني، هام �لعكس، الس:يد الوز�ر، ما تي¹امGوش Iىل تي¹امGو Iىل الع
Wالعاملني، هام �غيني �رشدوا العاملني، يعين �غي �زيدوا من الطني ب.  

ٕاذا يف هاذ الشmٔن، الس:يد الوز�ر، احYا Iارفني يف نطاق يعين التنظميي 
خشصيا . ويف نطاق القانون، wاص الغرفhني الزم ٕاIادة النظر يف هاذ الشmٔن

ت مع الس:يد الوز�ر ال�شغيل، اجلواب د¯لو اكن تCشدو يعين يف ¤لكم
  . اجلهة الصحي¹ة ٔ�و Àة Vديدة

سولت بعض إالخوة من املالية واكن يعين تعطاو بعض احلق، وقال ¬ 
يعين النص خص ٕاIادة النظر يف النص القانوين عن طريق الغرفhني Uٔن ما 

يعين حىت Áس�Qرات، ال Æاد�ش ميكن لنا ºشغلو اليد العامW، وºشغلو 
  ...  اRاwلية وال wارجGة، بدون ٕاIادة النظر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار

  .اللكمة vلس:يد الوز�ر لٕالVابة Iىل السؤال

   ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئCس

هاذ السؤال، . واملس�شار احملرتم Iىل هاذ السؤال شكرا vلفريق احملرتم
ٕاىل امسحتو يل، Æري نوحض وا�د املسmٔ�، ت¨hلكمو Iىل ٕاعفاءات رضيGîة 

، هذه 2013مليار د¯ل اRرمه يف ٕاطار التقGمي د¯ل  36ت�شلك 
مليار د¯ل اRرمه اvيل ت�سمح فهيا اRو� òتلف  36إالعفاءات يه 

  . هذه القطاIات، خصنا نفهموهاالقطاIات من V�ٔل ٕانعاش 
 36، هاذ 2013مليار د¯ل اRرمه، مايش تعطات هلم يف  36ٕاذن هاذ 

مليار د¯ل اRرمه يه ن�tGة ¤رامك يف النظام اجلبايئ مYذ إالصالح د¯ل هناية 
س:نوات الQنYCات، هذه مجموIة من إالجراءات، Áمhيازات، إالعفاءات 

دف اجÝعي ٔ�و هدف اقhصادي ٔ�و هدف اvيل تتعطى vلقطاIات، ٕاما له
  .اس�Qري، ويه امhيازات مرشوIة من الناحGة د¯ل التmٔسCس د¯لها

اUٓن، حصيح اك�ن ٕاشاكل د¯ل الفعالية Áقhصادية وÁجÝعية د¯ل 
هذه Áس�Qرات، من بعد ما قامت احلكومة �لتقGمي د¯ل هاذ إالعفاءات، 

اكن نقاش حقGقي حول هذه إالعفاءات، وهاذ ويف ٕاطار املناظرة اجلبائية، 
، بmٔن احلصيW ما بني إالعفاءات 2013اليش اكن بدٔ� التطبيق د¯لو يف 

الرضيGîة د¯ل الس:نة واحلصيW بني املوارد الرضيGîة د¯ل الس:نة ي¨�غي ٔ�ن 
¤كون يف صاحل املوارد، يعين إالعفاءات اجلديدة ي¨�غي ٔ�ن تîىن Iىل ٕا�ر 

ادي واجÝعي حقGقي، ما جنيوش ونعطيو إالعفاءات، دراسات ٔ��ر اقhص
  .هاذي اUٔوىل

5نيا، هذه إالعفاءات ي¨�غي ٔ�ن ¤كون مؤطرة يف الزمن، لCست هناك 
ٕاعفاءات دامئة، إالعفاء تmhCٔسس Uٔنين عندي وا�د الهدف اجÝعي ٔ�و 
اقhصادي ٔ�و مايل، ونعطيه وا�د اUٔفق زمين �ش ترنجع vلمناقشة مع 

Uٔن ميل تيعطيين الربملان الرتخGص Iىل ٔ�ساس مدى زمين الربملان، 
مفhوح، ما ترنجعش عندو، ميل تيكون اUٔفق الزمين، وميل تي¨هت]ي اUٔفق 
الزمين، الزم ٔ�ن ٔ�عود ٕاىل الربملان ؤ�ن ٔ�س�شهد بmٔن هذا إالعفاء قد حقق 

  .نتاجئه ٔ�و مل حيقق نتاجئه،Iىل هاذ اUٔساس ابنYCا
ة، هناك دراسات د¯ل ا�Uٔر جترى اليوم يف �ل¨س:بة لٕالعفاءات املاضي

وزارة Áقhصاد واملالية من V�ٔل البداية د¯ل التزنيل د¯ل حسب بعض 
  .إالعفاءات اليت مل تؤدي اRور د¯لها

املسmٔ� الثانية اvيل ¤لكمتو Iلهيا، الس:يد املس�شار احملرتم، يه القضية 
ال ميكن ٔ�ن �كون هناك  .د¯ل التوس:يع د¯ل الوIاء الرضييب، وهذا ٔ�سايس

ختفGض يف الضغط اجلبايئ ٕاال من wالل التوس:يع، وهذا هو اvيل ºش:تغل 
Iليه، سواء فé يتعلق �ٕالدماج د¯ل القطاع Æري املنظم، وهناك نتاجئ سواء 

، %10فé يتعلق �لتخفGض د¯ل السعر د¯ل الرضيبة Iىل الرشاكت ٕاىل 
مرة ب¨hاجئ د¯ل الرحب يف الوقت ٔ�لف رشكة اليت رصحت Uٔول  13تقريبا 

اvيل اكنت ترصح ب¨hاجئ سلبية، نفس اليشء فé يتعلق �ٕالعفاءات Iىل 
الرشاكت وIىل اUٔش�اص اvيل تيجيو Uٔول مرة عند إالدارة الرضيGîة 
تيرصحوا بmٔهنم ملزمون رضيGîا، اك�ن مجموIة من الرشاكت ومن اUٔش�اص 

  .ء هللاو�كون ¤مكW ٕان شا... اvيل تCش:تغلوا

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد الوز�ر

  .اللكمة يف ٕاطار التعقGب لفريق اUٔصا� واملعارصة

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس:يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس:يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس:يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس:يد الرئCس

يف البداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الس:يد الوز�ر Iىل ٔ�نه يف الواقع هاذ 
و� اUٓن إالعفاءات ٕاشاكلية، Uٔن عندما طرحYا السؤال، احلكومة مسؤ 

هاذي Iام ونصف، وانÝ واعيني، من wالل جوا�مك واعيني بmٔن هاذوك 
إالعفاءات مايش تداروا Æري Iام، تداروا يف قوانني مالية سابقة، وال يعقل 

البد، هذه مسؤولية احلكومة تد�ر . ٔ�ن يبقوا هاذ إالعفاءات ٕاىل ما ال هناية
  . يش دراسة، àشوف ا�Uٔر د¯لها

ٔ�ش:نو Æادي تد�روا �ش توقفوا هاذ إالعفاءات، واش ٕاذن احYا قلنا 
عندمه يش ٔ��ر، تنقولو �ش ¤كون التنافس:ية، �ش �كون كذا، �ش 

ٕاذن خص احلكومة wOذ . �كون Áس�Qر و�كونوا إالعفاءات، هاذو �يبقاو
  . قرار اUٓن �ش تîت يف هاذ إالعفاءات

ايش كنقول لمك هذاك القطاع Æري املهيلك، ك¨سمعوه س:نني، م ،كذ¬
تد�روه اUٓن، ولكن البد vلحكومة اUٓن، هاذي دازت Iام ونصف، ٔ�هنا 
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جتيب مرشوع �ش ميكن تدwل هاذوك الناس اvيل هذاك القطاع Æري 
  . املنظم، دwلوا رشاكت

�ٓالف رشكة  10إالعفاءات اvيل اكنت Vات يف قانون املالية اvيل قلتو 
بري Vدا من القطاع Æري املهيلك دwلت، مز¯ن، ولكن عند� وا�د العدد � 

ما تي�لصش، وعرفYا و%متىن Iىل اجلواب اvيل قلتو من ق�ل Iىل ٔ�نه �ا� 
  .اقhصاد املغرب مز¯نة

مز¯نة، ابغيناها ¤كون مز¯ن، ما يش ابغيناها ¤كون مز¯ن، %متىن ما 
تغلطوش، Uٔنه Æري نقولو vلمغاربة �ٓش اك�ن �لضبط، Uٔن التخوف د¯لنا 

 ٓUا اYارد احÆني الCات �ر�س:تV ن)Christine Lagarde ( س:بوعUٔهاذ ا
ٕاذن اجلرائد كتبوا ). قرٔ�هتا يف اجلرائد، ٔ�� ما كن�ش هنا(امشات vلمغرب 

وا�د العدد د¯ل املسائل، ٔ�ننا Áرتباط د¯ل املغرب، عند� ارتباط قوي 
ور� البد �القhصاد د¯ل ٔ�ور�، هاذ Áرتباط، هاذ املشالك اvيل اكينة يف �ٔ 

ٔ�ن تؤ�ر Iىل Áقhصاد الوطين، ما ميك¨ش ما تmٔ�رش Iليه، و�لتايل خصنا 
�كونوا ٕاجراءات واحضة ودقGقة �ش ميكن نتحملو هاذ اليش، Uٔن ما 

  .ابغيناش بالد� يرضهبا احليط
ٕاذن ٕاىل امشYCا هااك كنقولو لكيش خبري، Áس�Qر مز¯ن، لكيش 

اك�ن جعز خطري، العجز ال د¯ل املزيان  مز¯ن، ما اكي¨ش، ال ما ميك¨ش،
  . التtاري وال العجز د¯ل ذاك الصادرات ٔ�قل من الواردات

ٕاذن اك�ن ٕاشاكليات اقhصادية �برية Vدا، اكينني، غن¹لومه جبوج 
حوجيات، غت¹لومه، الس:يد الوز�ر، غت¹لومه هباذ املوضوع، الناس اvيل ما 

ات ما خصهمش �كونوا عندمه �ي�لصوش خيلصوا، الناس اvيل عندمه ٕاعفاء
  . ٕاعفاءات

ٕاىل ما در�ش هاذ اليش، هذا راه ما ابغاهش العمل، Æري ٕاما ندwلو 
مليار ونصف العام ... الفلوس عن طريق الرضائب وال منش:يو ند�رو اRيون

  .مليون د¯ل هاذ العام 700اvيل فات، 

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار، شكرا

شكرا vلس:يد ... يد الوز�ر vلرد Iىل التعقGب، تفضلوااللكمة vلس: 
اللكمة vلس:يد الوز�ر لٕالVابة عن . املس�شار، شكرا vلس:يد املس�شار

  .تعقGب الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  الس:يد املس�شار احملرتم، 

مليار انطالقا من àشخيص  15ا د¯ل احYا قلنا، وإالجراء اvيل اwذين
ومن الواقعية ومن اUٔرقام احلقGقGة اvيل قلناها vلشعب، ٔ�ن هناك ٕاشاكل 
حقGقي يف العجز د¯ل املزيانية، وقلنا يف العجز د¯ل املزيانية اك�ن اجلانب 
د¯ل ¤رش:يد النفقات واك�ن املوضوع د¯ل السؤال د¯لمك فé يتعلق 

ب تنقولو التوس:يع د¯ل الوIاء الرضييب مبا فGه �لرضائب، ويف الرضائ

وهاذي مYاس:بة القطاع Æري املنظم اك�ن جوج ٕاجراءات . القطاع Æري املنظم
  :ي¨�غي ٔ�ن �س:تعملها املواطنون
�ل¨س:بة vلرشاكت الصغرية اليت ال يتعدى  %10اUٓن عند� ºس:بة د¯ل 

د¯لها قد يصل ٕاىل درمه، ويف Æ�ٔلهبا الرمق د¯ل املعامالت  300.000رحبها 
  .هاذ إالجراء هذا �م. د¯ل املليون د¯ل اRرمه 5

الس:يد، سواء اكن خشصا ذاتيا . إالجراء الثاين وهو الكشف عن الهوية
ٔ�و اك�ن رشكة، ميكن مييش عند إالدارة الرضيGîة ويقول �ٓودي ٔ�� ابغيت 
يش ندwل ٕاىل القطاع املنظم وºس:تافد، ما نبقاش تن�دم يف الظالم، من

خندم يف واحضة اÙهنار، هاذ املواطن هذا خصو يعرف بmٔنه ٕاىل امىش عند 
إالدارة الرضيGîة ت��دا معه من هنار اvيل بدا، ذاك اليش اvيل فات ما 

�ا� د¯ل الكشف عن  12.420وهذا ٕاجراء �م، تقريبا دا� . تتدwلش فGه
امه يف التعبئة الهوية Uٔول مرة، �سامه يف Áقhصاد د¯ل البالد د¯لو، �س

  ...د¯ل اÙمتويالت والتعبئات د¯ل ذاك
واملسmٔ� اwUٔرية اvيل ابغيت ٔ�ذ�ر هبا يه هاذ القضية د¯ل Áس:تدانة، 
ذيك الالحئة اvيل ٔ�عطى الس:يد املس�شار احملرتم حول البنك إالفريقي 
vلتمنية، البنك اRويل، هاذي مسائل Iادية، تصوتون Iلهيا يف قانون املالية، 

عرفوا بmٔن Áس:تدانة اخلارجGة راه مؤطرة بقانون املالية، ال ميكن vلحكومة ت
ٔ�ن تتtاوز سقفا معينا، ويه �يف ما ٔ�شار الس:يد املس�شار احملرتم لكها 
Ùمتويل الفال�ة، Ùمتويل الص¹ة، Ùمتويل التعلمي، ما ت¨س:تدنوش �ش Æري 

يعين حمدودة،  نرصفو، ت¨س:تدنو �ش منولو، لÇٔسف Uٔن عند� موارد ذاتية
و�لتايل ºس:تد�ن يف ٕاطار وا�د املسmٔ� حمددة، مؤطرة قانو�، بناء Iىل 
الرتخGص د¯ل السادة والس:يدات املس�رش�ن والسادة والس:يدات النواب، 
ولكن من V�ٔل اÙمتويل د¯ل Áقhصاد الوطين، ومن V�ٔل ٕاºشاء املشاريع 

  . Áقhصادية وÁجÝعية
  .وشكرا

    ::::لسةلسةلسةلسةالس:يد رئCس اجل الس:يد رئCس اجل الس:يد رئCس اجل الس:يد رئCس اجل 
 .شكرا لمك الس:يد الوز�ر

ن¨hقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوIه وضعية اUٔرايض اليت متتلكها اRو�، 
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من فريق اUٔصا� . "اRومني"ما �سمى ب

  .واملعارصة لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس:يد احلبCب بنطالباملس�شار الس:يد احلبCب بنطالباملس�شار الس:يد احلبCب بنطالباملس�شار الس:يد احلبCب بنطالب
  .شكرا الس:يد الرئCس

  .هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل wري املرسلنيfسم 
  الس:يد الوز�ر،

تعد ٕاشاكلية تعدد اUٔنظمة العقارية ببالد� من ٔ�مه معوقات Áس�Qر، 
. خصوصا �لعامل القروي، و�اجزا �بريا ٔ�مام لك ¤منية اقhصادية واجÝعية

 الفالحGة اليت وقد جتاوزت هذه إالشاكلية هذا احلد فé يتعلق �Uٔرايض
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يه يف م1 اRو� اخلاص، حGث ٔ�صبحت مصدرا ملتابعات قضائية 
واحthاVات وكذ¬ مصدر قلق وا%زIاج من Àة بني مس:تغيل اUٔرايض 
الفالحGة والقابv Wلفال�ة يف م1 اRو� اخلاص، وا��ن يبلغ Iددمه م�ات 

وV�ٔدادمه، ومن  اUٓالف د¯ل اUٔرس، وا��ن توارثوا حق Áنتفاع عن �ٓ�هئم
  .Àة ٔ�خرى مد�رية ٔ�مالك اRو�

واش ما ت�شوفوشاي بmٔن �ان الوقت : ٕاذن، الس:يد الوز�ر، ºسائلمك
�ش تقوم هاذ احلكومة اليت الزتمت �Ùهنوض �لعامل القروي، وكذ¬ القGام 
�لتمنية القروية، والوقوف ٕاىل Vانب ساكنة العامل القروي، من wالل 

حGة والقابv Wلفال�ة يف م1 اRو� اخلاص ملس:تغلهيا تفويت اUٔرايض الفال
والقايض بتفويت ٔ�رايض فالحGة  05.01بصفة مYتظمة، Iىل غرار القانون 

  ملس:تغلهيا بصفة مYتظمة؟ 66من م1 اRو� اخلاص واملوزIة ق�ل 
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار

  .لكمة يف ٕاطار اجلوابالس:يد الوز�ر، لمك ال

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئCس

  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم Iىل هاذ السؤال
يف احلقGقة Æادي نعطي معطيات دقGقة، ولكن منزي بني احلاالت اvيل 

س:ند قانوين،  يه àس:تغل هذه اUٔرايض بدون موجب حق وبدون ٔ�ي
وهاذ Áس:تغالل هو اس�Qر اقhصادي ومايل حقGقي، و�لتايل البد ٔ�ن 
اRو� واحلكومة حتمي احلقوق د¯ل هذه اUٔرايض Uٔهنا يه مv 1لجميع، 

  .احبال الرضائب
املسmٔ� الثانية اكينة �االت wاصة د¯ل دواو�ر وجتمعات سكYية متت 

رVة، متت ٕاقامهتا Iىل مw 1اص ٕاقامهتا، يف احلا� د¯ل مرا*ش يف اخل
  .�vو�، هاذي تنعاجلوها معاجلة wاصة

املعطيات اvيل اكينة بدقة، بطبيعة احلال هاذ العقارات اململوكة �vو� 
 323يمت رصدها ملوا�بة الس:ياسات العمومGة يف مجيع املياد�ن، اك�ن هناك 

الفال�ني مYذ  ٔ�لف هكhار من اUٔرايض الفالحGة اليت مت توزيعها Iىل صغار
  .ٔ�واخر امخلس:ي¨Gات يف ٕاطار قانون إالصالح الزراعي، هاذي حمسومة

هكhار موضوع مطالبات يف  107ٔ�لف و 124اك�ن اجلانب الثاين د¯ل 
ٕاطار àسوية الزناIات الناش:ئة Iىل ٕا�ر ٔ�ن هذه ٔ�رايض اvيل اكنت يف ٕاطار 

ارات الفالحGة ٔ�و ا�ي مبوج�ه ينقل ٕاىل اRو� ملكGة العق 73القانون د¯ل 
القابv Wلفال�ة اvيل اكن ¤ميلكوها ٔ�ش�اص ذاتيون V�ٔانب ٔ�و ٔ�ش�اص 

... د¯ل هاذ اUٔرايض يف ٕاطار هاذ 124.107هاذي دا�  57معنويون، فهيا 
هكhار مت الت�يل عهنا لفائدة اUٔش�اص املطالبني هبا، اكينة جلنة  57.937
îيف هذه الطلبات توزارية ت.  

و�هتا من بعد Á%هتاء من دراس:هتا من طرف اvلtان مزمع تف 56.255
  .إالقلميية اòتصة

هكhار الزالت املطالبة املتعلقة هبا معروضة Iىل ٔ�نظار اvلجنة  9915
  .الوزارية املشرتكة، ٕاذن اك�ن هاذ الشق هذا، اكينة جلنة وزارية ت��عها

ت هكhار متت تعبhهتا wالل الس:نوا 59.100اك�ن اجلانب الثالث هو 
العرش اwUٔرية من V�ٔل ٕاجناز مشاريع اس�Qر يف ٔ�مه القطاIات املنتtة، 

  .اكلصناIة والس:يا�ة والسكن
هكhار، مت �راؤها عن طريق طلبات  95.189عند� الشق الرابع هو 

عروض دولية يف ٕاطار الرشاكة الفالحGة بني القطاIني العام واخلاص، 
  .ٕاضافGة ٔ�لف هكhار 20وجيري �اليا إالIداد لتعبئة 

هكhار ¤كرى Uٔغراض فالحGة عن  130.321اك�ن الشق اخلامس هو 
طريق املنافسة ٔ�و �لرتايض، ويمت ٕادراÀا مضن الرشاكة الفالحGة مبجرد 

  . ا%هتاء مدة الكراء
هكhار من ٔ�رايض فالحGة وحرضية يه املوضوع د¯ل  189.198ابقات 

د¯ل احلاالت،  I5ىل السؤال، يه املس:تغW دون س:ند وال قانون، تتوزع 
  .ابقات هذا الشق هذا %مكل فGه ٕان شاء هللا يف التعقGب. .. فهيا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة يف ٕاطار التعقGب لفريق اUٔصا� واملعارصة

        ::::املس�شار الس:يد احلبCب بنطالباملس�شار الس:يد احلبCب بنطالباملس�شار الس:يد احلبCب بنطالباملس�شار الس:يد احلبCب بنطالب
شكرا الس:يد الوز�ر Iىل إاليضا�ات اvيل جGتو هبا، ولكن، الس:يد 

Æري من �ب املثال لCس من �ب احلرص، �يف قلتو يف Àة الوز�ر، فقط 
احلوز، خصوصا Æادي نتلكم Iىل ما �سمى ببالد - ºOس:يفت- مرا*ش

د¯ل امجلاIات قروية،  4ٔ�لف هكhار، فهيا  O25مزلكفت، هاذه البالد ت��لغ 
ٔ�لف ساكنة، وهاذي ٔ�رايض فالحGة سقوية ما تصلح ٕاال  80وفوق مهنا 

فهيا اخنرطوا يف مجيع اòططات التمنوية اvيل قامت هبا  vلفال�ة، والساكنة
اRو�، مبا فهيا خمطط املغرب اUٔخرض، الناس اقرتضوا وقاموا �س�Qرات 
�مة، ٕاىل Vانب ٔ�ن اRو� بنفسها قامت �س:تصالح هاذ اUٔرايض، 
وVابت لها السقي من بعيد، وتتوفر Iىل ٕاماكنيات هيدروفالحGة Vد �مة، 

ٔ�هنا تتوفر كذ¬ Iىل مردودية Iالية من �حGة إالنتاج، �ٕالضافة  �ٕالضافة
كذ¬ ٔ�هنا مYطقة اvيل اس�مثروا فهيا الفال�ة fشلك �بري، هاذ اUٔرض ال 
تصلح ٕاال vلفال�ة، وهاذ الناس توارثوا فهيا هاذ حق الترصف، القانون 

ل الفرق بYCو وبني هاذ الوضعية هو ٔ�ن هاذيك اUٔرايض موزIة ق� 05.01
، �يفاش Æادي �س:تافدوا هاذ الناس؟ وهادو Æادي �س:تفادوا، ومايش 66

  . ما Æادي �س:تفادوا
اليوم عندمه مhابعات قضائية، وكذ¬ تطاÙهبم املد�رية �ٕالفراغ، 

هذا مشلك اجÝعي �بري، �ٕالضافة ٕاىل  ،وتطاÙهبم بmٔداء ذIاiر Iىل التmٔخر
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خمططات اRو�، ويف دول  ٔ�ن هاذ الناس راه 5قوا يف اRو�، وامشاو يف
د¯ل Áس�Qر، واش Æادي ) support(ٔ�خرى راه اUٔرايض راه يه 

حنيدو هاذ الناس وجنيبو فال�ة �ٓخر�ن، هاهام نCت فال�ة هاذو واس�مثروا 
وwدامني بوا�د الشلك، وال àسوات هلم الوضعية يف ٕاطار القانون راه 

  . ميش:يو ٔ�كرث، ٕاذن هذا هو التعقGب د¯لنا
  .را الس:يد الوز�روشك

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس:يد املس�شار

الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة ٕالمتام ما تبقى من معطيات والرد Iىل 
  .التعقGب

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئCس

يف هاذ احلاالت اvيل يه ٔ�لف تقريبا هكhار اvيل يه  190قلت اك�ن 
مس:تغW بطريقة يعين بدون س:ند وال قانون، فهيا ٔ�ش�اص ذاتيون 
ورشاكت، فهيا إالدارات العمومGة، فهيا امجلاIات احمللية، فهيا املؤسسات 

  .العمومGة وفهيا اRواو�ر
خنليو اجلانب د¯ل العمويم ومنش:يو vلخواص، اخلواص �يفاش تعاملنا 

احلا� اUٔوىل يه ٕا�رام عقود الكراء مع حمتيل هذه  معهم؟ اك�ن جوج، اك�ن
د¯ل الهكhار يف السقوية ؤ�قل  10املسا�ات الصغرية واملتوسطة، ٔ�قل من 

هكhار يف البورية، هاذو تيدار معهم وا�د االتفاق �ش يعطهيم  20من 
وا�د اUٔفق زمين مYظور اvيل هو �س�مثروا فGه مر�Oني، هاذو احلا� 

  .اUٔوىل
� الثانية يه اس:ت�Yاء العقارات اليت تقطهنا دواو�ر وجتمعات ساكنية احلا

داwل املدار�ن القروي واحلرضي من التدابري املقررة، سواء ما تعلق 
�ل�سوية الودية ٔ�و �ٕالفراغ، هاذي �االت wاصة، ي¨�غي ٔ�ن ºش:تغل معها 

  .يةهذا احلا� الثان . من V�ٔل التعامل مع هذه احلاالت يف ٕاطار àشاريك
بطبيعة احلال ت��قى احلا� اwUٔرية يه يف ٕاطار حامية احلقوق د¯ل 
اRو� واحلقوق د¯ل املواطنني، اvلجوء ٕاىل القضاء من V�ٔل إالفراغ 
�ل¨س:بة vل¹االت د¯ل Áحhالل الفردية اليت يقوم هبا ٔ�ش�اص ذاتيون 

  . ملسا�ات �برية بدون س:ند قانوين، ٕاذن هاذي حامية د¯هلم
اك�ن وا�د التعامل اvيل هو ذيك، اك�ن مواطنني ودواو�ر اvيل هام ٕاذن، 

ساكنني، التعامل معهم Iىل ٔ�ساس àشاريك، اكينني املسا�ات الصغرية 
واملتوسطة تنعطيومه وا�د العقود اvيل يه فهيا ٔ�فق زمين تCسمح هلم 
�س�مثروا، اكينني الناس اvيل هام حمتلني مسا�ات �برية بدون س:ند قانوين، 

  .�لتايل البد من سلوك املسطرة د¯ل إالفراغو
احلصيW د¯ل هاذ الن�tGة د¯ل هاذ املقاربة ويه التقليص املسا�ة 

ٔ�لف هكhار wالل الس:نة اجلارية، يعين  38هكhار ٕاىل  82.258احملتW من 

تقريبا ٔ�كرث من النصف د¯ل احلاالت متت IالÀا حفاظا Iىل احلقوق د¯ل 
�  .  حلقوق املواطننياRو� وكذ¬ ضام

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد الوز�ر

ن¨hقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوIه صعوبة متويل املقاوالت الصغرى 
  . واملتوسطة

  .اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من فريق اUٔصا� واملعارصة

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس:يد الرئCس

  .رمحن الرحميfسم هللا ال
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
ز¯دة Iىل ٔ�زمة الس:يو� اليت تعاين مهنا املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 
وكذا سلبيات Iامل إالزا�ة، حGث àس:تحوذ س:ندات اخلزينة Iىل ºس:بة 
�مة من Áدwار الوطين، هناك ٔ�يضا wلل يف ب¨Gة املنظومة املرصفGة 

من القروض اليت توÀها  %85ٔ�بناك Iىل  5سدها اس:تحواذ vلمغرب، جي 
  .ٔ�ساسا لفائدة املقاوالت الكربى وÁس�Qر يف س:ندات اخلزينة

وٕاىل Vانب هذه اUٔبناك، 5ين مؤسسات السلفات الصغرى �متويل 
املشاريع الصغرية، بlC ال توVد مؤسسات بنكGة مhوسطة تتعامل خصيصا 

توسطة كام اكن Iليه الوضع سابقا مع البنك مع املقاوالت الصغرى وامل 
فٕافالس هذه املؤسسة البنكGة - Iالقة fسوء  .الوطين لٕالمناء Áقhصادي

ال�س:يري ولCس بعدم Vدوى فكرة ٕا�داmا، وال ٔ�دل Iىل ذ¬ توفر Vل 
اRول املتقدمة ٔ�و النامGة كفرºسا، توºس، الب�ان اUٔس:يوية Iىل مؤسسة 

فائدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة �س:ت�Yاء بنكGة معومGة مسخرة ل
ويف الس:نة اwUٔرية من فرتة رئاسة سار�وزي، معل هذا اwUٔري . املغرب

  . Iىل ٕاºشاء مؤسسة بنكGة خمصصة يف متويل القطاع الصناعي
�¬، ندعومك، الس:يد الوز�ر، ٕاىل ٕاجياد مؤسسة بنكGة معومGة هتمت 

توسطة، و¤كون �لقة وصل بني ٔ�ساسا �متويل املقاوالت الصغرى وامل 
  . املؤسسات البنكGة الكربى واملؤسسات العامW يف جمال السلفات الصغرى

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار

  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالVابة Iىل السؤال

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
شكرا vلس:يد املس�شار احملرتم حول هاذ ÁهÝم  .را الس:يد الرئCسشك
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�ملقاوالت الصغرى واملتوسطة اvيل يه يف احلقGقة عندها مسامهة قوية 
�ل¨س:بة vلواقع Áقhصادي املغريب، يف اÙمنو Áقhصادي وفرص الشغل 

  .والÝسك ÁجÝعي
لوج ٕاىل ٔ�سواق اÙمتويل، بطبيعة احلال إالشاكلية اليت ٔ��رمتوها د¯ل الو 

هناك . ي¨�غي ٔ�ن %ربطها �لواقع املغريب، والس:é التطور د¯ل القطاع البنيك
صعو�ت د¯ل الولوج ٕاىل اÙمتويل، تنطلق ٔ�وال من ضعف القدرات ا�اتية 
د¯ل هذه املؤسسات، وارتفاع معدل اòاطرة �ل¨س:بة vلمتويل د¯ل هذه 

  .املؤسسات وIدم كفاية الضام�ت
انطالقا من هاذ الواقع هذا، الس:ياسة احلكومGة، مYذ س:نوات، ركزت 
Iىل àشجيع متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة من wالل وضع �ٓليات 

ود¯ل " امhياز"موا�بة vلرفع من القدرات التنافس:ية، ويه الربامج د¯ل 
فرص ، �رامج اÙمتويل املبارش مقابل نتاجئ معينة، وكذ¬ تعز�ز ال"مساندة"

  .د¯ل اÙمتويل Iرب تîين �ٓليات Vديدة يف النظام الوطين
 Wصادي، هذاك اكنت مر�hقÁ ىل البنك الوطين لٕالمناءI لكمتيو¤
معينة، حبيث ٔ�ن القطاع البنيك مل �كن Vد مhطور، و�لتايل اكن هذا 

  .البنك هذا هيمت �جلانب الصناعي
ٔ�خرى، مبا فهيا ¤لكمتو كذ¬ Iىل بعض املؤسسات املامثW يف دول 

فرºسا وتوºس، ميل تتدwلوا vلواقع د¯ل هاذيك املؤسسات، �لرمغ من ٔ�هنا 
 àسمى مؤسسات متويلية، يه يف احلقGقة مؤسسات د¯ل الضامن، و�لتايل

  . فه]ي شîهية �لنظام د¯ل الضامن املركزي اvيل عند� يف الواك�
ل ٕاجياد بنك و�لتايل، من هاذ املنطلقات تنعتربو بmٔن احلل د¯

مhخصص يف املقاوالت الصغرى واملتوسطة، لCس وجهيا من الناحGة 
العملية، لCس وجهيا يف الواقع املغريب، �لنظر لتطور القطاع البنيك، �لنظر 
Uٔننا عند� صندوق د¯ل الضامن املركزي، �لنظر لكون عند� �ٓليات د¯ل 

  .املالية اÙمتويل املبارش، يمت اعÝدها يف القانون د¯ل
صندوق الضامن املركزي من : بطبيعة احلال هناك مجموIة، نعطيمك رمق

مضن  w2012الل الضامن د¯ل املقاوالت الصغرى واملتوسطة wالل س:نة 
مليار د¯ل اRرمه لفائدة الرشاكت الصغرى واملتوسطة،  2ما يناهز 

 5800مقاو� من املنتظر ٔ�ن ختلق ٔ�كرث من  1300اس:تفادت يعين تقريبا 
و�لتايل، اجلواب Iىل إالشاكلية د¯ل الولوج د¯ل املقاوالت . مYصب شغل

الصغرى واملتوسطة ي¨�غي ٔ�ن يبقى �ال يف ٕاطار الواقع Áقhصادي والبنيك 
  . املغريب

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لفريق اUٔصا� واملعارصة من V�ٔل التعقGب. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد عز�ز اvلباراملس�شار الس:يد عز�ز اvلباراملس�شار الس:يد عز�ز اvلباراملس�شار الس:يد عز�ز اvلبار
  . شكرا الس:يد الوز�ر

يعين التدwل د¯لمك اكمل وشامل، ٕاال جوا� Iىل بعض النقط د¯لمك 
  . اvيل جGتو هبا، الس:يد الوز�ر احملرتم

ٔ�وال السلفات الصغرى، خشصيا ٔ�قول انعدام وجود متويل من طرف 
  .اUٔبناك وwاصة vلمقاوالت الصغرى واملتوسطة

، يف نطاق مساندة احYا "ندةمسا"الس:يد الوز�ر، قلمت بmٔن يف نطاق 
تنعرفو الوسائل، يعين وIدم تîس:يط وàسهيل املساطر إالدارية اvيل يه 
النقط اUٔساس:ية والسوداء، ال يف متويل ال املقاوالت الصغرى وال املتوسطة 
معوما وال الس:يا�ة �خلصوص، Áنعدام الاكمل، التام، الشامل ٕالجياد ٔ�ي 

�خلصوص، واملقاوالت الصغرى  بنك ملساIدة ٔ�ي اس�Qر س:يا!
  .واملتوسطة

، قلمت مؤسسة الضامنة، "مساندة"قلمت، الس:يد الوز�ر، وضع �ٓليات 
مؤسسة الضامنة، الس:يد الوز�ر احملرتم، �لك رصا�ة، ما نبقاوش نغطيو 
الشمس �لغر�ل، وهللا واUٔبناك ما اعطاو يعين القروض، يعين صندوق 

  .2%و 1تيعطي بــ  الضامنة ما تيعطCش، وميل تيعطي
ٕاذن اUٔمور لكها ت��قى يف ٔ�¯دي اUٔبناك، وحلد اUٓن احلكومة �لك 

حقGقة اك�ن مشالك ٔ�ساس:ية، يعين . رصا�ة ما صابت ال �د هنائيا لÇٔبناك
انعدام وجود الس:يو�، النقصان يف الس:يو�، ولكن اشكون املسؤو� اvيل 

  .وصلت هاذ اUٔزمات اخلانقة Áقhصادية املالية
حقGقة اك�ن تبقى Uٔور� والسوق اUٔوريب من Àة، ولكن احلكومة 

 Les(، تتوقف اUٔبناك )les ATD2(املغربية ميل اwدات القرار د¯ل 
comptes bancaires(وقفوا . الناس فقدوا الثقة ، ٕاذن)les bons 

anonymes( هتريب د¯لÙموال د¯هلم فقدوا الثقة، وقع اUٔيل عندمه اvا ،
�ش خيرجومه، دا� wافوا �ش  % 20و 10ميل اكن خيلصوا رمبا اUٔموال، 

  .يدwلومه Uٔن ٕاىل دwلومه رمبا Æادي �كون عندمه مشالك ٔ�عوص
ٕاذن هاذ املشالك اUٔساس:ية اvيل كنا تنقولو، الس:يد الوز�ر، يعين يف 
جلنة املالية يه النقط اUٔساس:ية اvيل خربت Áقhصاد د¯ل البالد، 

  ...يا من الس:يو� د¯ل البالدونقصت وحGدت هنائ 
كام قلنا اUٔزمة Áقhصادية العاملية، وwاصة يعين ميل تنعرفو مmٓل ونتاجئ 

  . ٕالنعاش املقاوالت الصغرى 2008التدابري املت�ذة من طرف احلكومة مYذ 
5لثا، مmٓل ونتاجئ إالجراءات املت�ذة من طرف بنك املغرب لتحسني 

  . طة ٕاىل القروضولوج املقاوالت الصغرى واملتوس
رابعا، àساؤل حول دور صندوق الضامن املركزي اvيل احYا فرس�ه ما 

  . من بعد االتفاق د¯ل اUٔبناك %2ٔ�و  Æ1ادي يعطي ٕاال بــ 
wامسا، ال�ساؤل حول التدابري املت�ذة vل¹د من ا5ٓUر السلبية vلقرار 

  ...احلكويم القايض بتقليص جزء من Áس�Qرات العمومGة

    

                                                 
2 Avis à Tiers Détenteur 
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        ::::يد رئCس اجللسةيد رئCس اجللسةيد رئCس اجللسةيد رئCس اجللسةالس: الس: الس: الس: 
  . شكرا، شكرا، شكرا الس:يد املس�شار

  . شكرا لمك، لمك اللكمة الس:يد الوز�ر
املرجو مرة ٔ�خرى ¤كGيف السؤال مع التوقGت اòصص ليك ال حنرج 
بعضنا البعض، ¤كGيف السؤال ٔ�و اجلواب مع الوقت اòصص �¬ حفاظا 

  . Iىل وقhنا مجيعا
I لردv باللكمة لمك الس:يد الوز�رGىل التعق.  

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
هاذ القضية د¯ل اÙمتويل، ٔ�� قلت إالجراءات اvيل يه م�hذة،  ،fرسIة

وكذ¬ يف ٕاطار إالجراءات د¯ل بعث الثقة من V�ٔل توفري الس:يو� 
توسطة �خلصوص، الالزمة لالقhصاد الوطين *لك، واملقاوالت الصغرى وامل 

اك�ن حوار حقGقي اليوم مع املقاوالت Iرب الكونفدرالية د¯ل املقاوالت د¯ل 
 les bons(املغرب حول املسmٔ� د¯ل هاذ اليش اvيل ¤لكمتو Iليه د¯ل 

anonymes( لV�ٔ قي منGبناك، اك�ن حوار حقUٔى اR د¯ل احلجز ،
  .Gاàسهيل هذه اUٔمور، و�لتايل �كون Áس:تقرار حقGق 

اك�ن املسmٔ� الثانية هو لك ما يتعلق �ٕالجراءات املتعلقة �خلزينة د¯ل 
املقاوالت، سواء فé يتعلق �لرضيبة Iىل القمية املضافة، ذاك اليش د¯ل 
اسرتداد الرضيبة Iىل القمية املضافة، وكذ¬ املراجعة واملعاجلة د¯ل مساطر 

  ".امhياز"ود¯ل " مساندة"¯ل Áس:تفادة من الربامج اvيل ¤لكمتو Iلهيا د
حصيح ٔ�ن هذه الربامج º�ٔشhت، هناك مجموIة من الربامج ال تعمل عهنا 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليشء الك�ري، ت¨ش:تغلو يف ٕاطار فريق العمل 
املشرتك بني احلكومة ومقاوالت املغرب د¯ل املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

Áل مراجعة هذه املساطر وV�ٔ ىل التعريف منI ش:تغال بطريقة مشرتكة
هبذه الربامج، Uٔن وVد� بmٔن حقGقة اك�ن وا�د اDموIة د¯ل الربامج ال 
àس:تجيب لبعض احلاجGات، واك�ن �رامج ٔ�خرى ال تعمل عهنا املقاوالت 

و�لتايل، اك�ن اش:تغال مشرتك مع املقاوالت من V�ٔل التعريف هبذه . الك�ري
  .Iىل التîس:يط الربامج وكذ¬ Áش:تغال

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
شكرا لمك الس:يد الوز�ر، وشكرا لمك Iىل مسامهتمك يف هذه اجللسة 

  . املباركة
  . ون¨hقل ٕاىل السؤالني املوÀني ٕاىل الس:يد وز�ر السكىن

  .نقطة نظام؟ تفضلوا

        ::::املس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحسان
ينوب عن الس:يد الوز�ر مادام الس:يد وز�ر املالية Æادي الس:يد الرئCس، 

امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، عندي جوج د¯ل اUٔس:ئW يف �ٓخر 
احلصة، يدوزمه �ش حنافظو لو Iىل الوقت د¯لو ومييش يقيض اشغاالتو 

  .ونفضيو احYا¯، ما يبقاش Vالس
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
ه من طرف ٔ�� يصعب Iيل ٔ�ن ٔ�قوم I�ٕادة ¤رتCب الرب�مج املصادق Iلي

  . املكhب، ولكن ٕاذا ٔ�ردمت ٔ�ن ٔ�طر�ه Iىل اDلس، فلمك ٔ�ن تطلبوا ذ¬
ٕاذن ٕاذا ابغيتو بعد الس:يد وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة املدينة، 

ٕاذن هناك Iدم الرىض، س¨س:متر يف ... س:منر م�ارشة ٕاىل اUٔس:ئW املتعلقة بـ
ملكhب، وا�ي الرب�مج ا�ي صادق Iليه املكhب، س¨س:متر طبقا لقرار ا

  ...�رمج اUٔس:ئW حسب
السؤال يتعلق مبشاريع املراس:مي املصادق Iلهيا يف اجÝع اDلس 

  .2013ماي  23احلكويم املنعقد يوم 
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Áس:تقاليل لتقدمي 

  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس:يد محمد زازاملس�شار الس:يد محمد زازاملس�شار الس:يد محمد زازاملس�شار الس:يد محمد زاز
  .، والصالة والسالم Iىل س:يد املرسلنيfسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
Iىل مخسة مشاريع  2013ماي  23صادق اDلس احلكويم بتارخي 

  :مراس:مي، وهذه املراس:مي يه
  ٔ�وال، ضبط البناء املضاد vلزالزل املطبق Iىل املباين املنجزة �لطني؛

  ، ٕا�داث اvلجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزالزل؛5نيا
5لثا، حتديد شلك ورشوط àسلمي الرخص والو5ئق املتعلقة �لتعمري 

  والتجزيئات العقارية واDموIات السكYية وتقس:مي العقارات؛
  رابعا، ٕاIادة تنظمي املدرسة الوطنية vلهندسة املعامرية؛

 .عهد الوطين vلهتيئة والتعمريwامسا، مرشوع مرسوم ٕالIادة تنظمي امل 
�ا، ºسائلمك، الس:يد احملرتم الوز�ر، مبا ٔ�ن هذه املشاريع ¤ك�يس ٔ�مهية 
كربى لاللتقاء بقطاع البناء والتعمري، ºسائلمك، الس:يد الوز�ر، عن التدابري 
وإالجراءات اليت س��hذوهنا من V�ٔل ضامن التزنيل السلمي والتفعيل 

  .ملقhضياهتا
  .الوز�روشكرا الس:يد 

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
السؤال الثاين يف نفس املوضوع يتعلق �ملراس:مي اجلديدة يف جمال البناء 

  .والتعمري
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من فريق الت¹الف Áشرتايك، 

  .فليتفضل الس:يد رئCس الفريق، تفضلوا
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        ::::املس�شار الس:يد العريب خربواملس�شار الس:يد العريب خربواملس�شار الس:يد العريب خربواملس�شار الس:يد العريب خربوشششش
  .شكرا الس:يد الرئCس

  راء،السادة الوز
  الس:يدة املس�شارة،

  السادة املس�شارون،
لقد ٔ�صدرت وزارة السكىن والتعمري وس:ياسة املدينة مجموIة من 
املراس:مي، تتعلق �لبناء والتعمري من V�ٔل احلرص Iىل تطبيق قوانني التعمري 
اجلاري هبا العمل من Àة، ومن Àة ٔ�خرى àسهيل لك املساطر املتعلقة 

وتقريب اخلدمات إالدارية vلمواطن، كام هيmٔت  �لبناء، وàسلمي الرخص،
الوزارة مرشوع قانون هيدف ٕاىل جزر اòالفات يف جمال البناء والتعمري 

  .vل¹د من Áخhالالت اليت يعرفها القطاع، و�ل بعض املشالك املطرو�ة
àساؤلنا، الس:يد الوز�ر، مفا يه دواعي ٕاصدار هذه ال�رشيعات؟ وما 

  حلسن تطبيقها لتعطي النتاجئ اليت ٔ�جنزت من V�ٔلها؟يه التدابري املت�ذة 
  .وشكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلمس�شار احملرتم

اللكمة اUٓن vلس:يد وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة املدينة لٕالVابة 
س:تة Iىل السؤالني املتعلقني �ملراس:مي اجلديدة يف جمال البناء والتعمري، فلمك 

  .ق لٕالVابة Iىل هذ�ن السؤالنيدقائ )6(

        ::::نGîل بنعبد هللا، وز�ر السكنGîل بنعبد هللا، وز�ر السكنGîل بنعبد هللا، وز�ر السكنGîل بنعبد هللا، وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس:ياسة املدينة والتعمري وس:ياسة املدينة والتعمري وس:ياسة املدينة والتعمري وس:ياسة املدينةمحمد محمد محمد محمد الس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
  .شكرا لمك الس:يد الرئCس احملرتم

شكرا vلس:يد�ن املس�شار�ن احملرتمني Iىل اUٔس:ئW اvيل تقدموا هبا، 
  .ويه ٔ�س:ئW هامة

جIÝاته فعال صادق جملس احلكومة Iىل مجموIة من النصوص يف ٔ��د ا
 20اwUٔرية، وهذه النصوص اكنت مYتظرة �ل¨س:بة لبعضها مYذ ٔ�زيد من 

س:نة، حبيث ٔ�هنا كتعمتد Iىل وا�د املقاربة اvيل يه مقاربة Vديدة، ختتلف 
س:نة، ٔ�ي سلسW من اRور¯ت ٔ�و ال¨رش¯ت  I20ىل ما معلنا به مYذ 

ري ٔ�و �لبناء يف اvيل كنبعثوها �ش حناولو نتغلبو Iىل قضا¯ مرتبطة �لتعم
�  .بالد

وهاذ الورش إالصال! تطلب مYا مقاربة àشار�ية اvيل اس�رش� من 
wاللها مع Iدد من املتدwلني يف جمال التعمري والبناء، سواء يف القطاع 

من فGدرالية املنعشني العقاريني ٔ�و �يق املهنيني  ،اخلصويص املعنيني �Uٔمر
دWw يف قطاع التعمري والبناء، ٔ�و كذ¬ املعنيني ٔ�و املهن اòتلفة املت

وزارات خمتلفة، ٔ�ساسا مهنا وزارة اRاwلية، لكن كذ¬ رؤساء امجلاIات 
  .اvيل مه معنيني fشلك م�ارش هبذه إالصال�ات

وIىل هذا اUٔساس، اليوم هاذ التعديالت اvيل مقنا هبا كتكرس ٔ�كرث 
اDالس امجلاعية،  Áخhصاصات اvيل �يحظاو هبا الس:يدات والسادة رؤساء

اvيل كام قلت لمك مه رشيك ٔ�سايس، مع اwUٔذ بعني Áعتبار د¯ل البعد 
د¯ل الالمركزية الالمتركز يف هذه الس:ياسة، كام يندرج هذا إالصالح يف 

  .ٔ�فق اجلهوية املوسعة
  ٔ�ش:نا يه هاذ الرتسانة د¯ل القوانني اvيل اعمتد�ها؟

Wwداhيل مرتبطة ومvول هو مرسوم بداية مراس:مي اUٔهنا، املرسوم اCب éف 
اvيل �ميكن من تîس:يط املساطر يف جمال احلصول Iىل الرخص، رخص 

  .البناء ورخص السكن ٔ�ساسا، ويه ما �سمى �لضابطة العامة د¯ل البناء
املرسوم الثاين �يتعلق مبناهضة وماكحفة الزالزل، مبعىن ٔ�نه ٔ�عطينا 

ب �كون يف ٔ�وج ما هو معمول به Iىل Uٔنفس:نا ٕاماكنية من V�ٔل ٔ�ن املغر 
صعيد Iاملي يف هاذ اDال من بعد الرتت�Cات اUٔوىل اvيل اكن مت اختاذها يف 

  .، مث من بعد الزلزال د¯ل احلس:مية2000بداية 
املرسوم الثالث يتعلق ٕ�ماكنية اvلجوء ٕاىل املواد التقليدية يف البناء، 

ء جامIات مواطنني يف العامل تعلمون ٔ�نه اليوم ملا �يجيو عندمك �رؤسا
القروي، �خلصوص �يبغيو يب¨Gو �لطني ٔ�و بغري الطني من مواد تقليدية، 

ال �سمح بذ¬، و�لتايل ما كرتخصو هلمش، فاليوم هاذ  12.90القانون 
املرسوم هذا �ميكن ٔ�ننا حنافظو Iىل التقاليد د¯لنا مبختلف املواد التقليدية 

اDال د¯ل التكو�ن  ،vلمدرس:تنيىل ٔ�نه �ل¨س:بة اvيل كنعملو هبا، ٕاضافة إ 
جمال ٔ�سايس، معلنا يف Áجتاه اvيل �يعمل فGه اليس اRاودي كذ¬ من 
V�ٔل ٔ�ننا نو�دو املنظومة التعلميية د¯لنا، ٔ�ننا ندwلو النظام د¯ل إالVازة 
 املاسرت واRكتوراه يف املدرسة الوطنية vلهندسة املعامرية، ويف املعهد الوطين

  .vلهتيئة والتعمري
. اUٓن املرسوم اUٔسايس يف هاذ اليش، هو التîس:يط د¯ل املساطر

التîس:يط د¯ل املساطر معلنا Iىل ٔ�ساس ٔ�نه نعملو �ملبدٔ� د¯ل الش:باك 
ٔ�لف ºسمة، واملدن اvيل فهيا ٔ�قل  50الوحGد يف املدن اvيل فهيا ٔ�زيد من 

ند الرضورة ٔ�و عند ميكن ¤كون جلنة، وميكن نلجؤو vلش:باك الوحGد ع 
يد�ر الش:باك الوحGد يعملو، ولكن Iلام بmٔن اUٔساس  احلاVة، اvيل ميكن -

  .ٔ�لف ºسمة 50د¯ل الرخص �سمل يف املدن اvيل كزييد العدد د¯لها Iىل 
إالجراء الثاين هو ٔ�نه املتدwلني اUٔساس:يني اشكو� هام؟ السلطة، 

اvيل رضوريني اليوم يف العملية رؤساء امجلاIات، الواك� احلرضية، هاذو هام 
د¯ل àسلمي الرخص، �يق املتدwلني عندمه دور ولكن كنطلقو ٔ�ساسا من 
النصوص املنظمة، ونعمل من داwل هذه اvلجن مببدٔ� من حرض، مبعىن اvيل 
حرض تبارك هللا والصالة Iىل النيب، اvيل ما احرضشاي ذيك املسلسل 

كام ) En cascade(ت املتتالية املس:متر د¯ل ال�سجيل ود¯ل املالحظا
  .يقال كنحيدوه

5نيا، هناك توصيل اvيل �ي�سمل، ملا �يوضع ٔ�ي مواطن ٔ�و ٔ�ي مقاو� 
رضورة àسلمي توصيل �ش نعرفو التارخي، �ش من بعد ما �يقولوش ال ما 
ج�تهيش، ما ج�تCش امللف، ما اكن�ش فGه الوثيقة الفالنية �ش ما �يبداش 

  .¯ل اVUٔل اvيل مYصوص Iليه يف القانونذيك العد العكيس د
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وIىل هاذ اUٔساس �لطبع %متىن ٔ�نه هاذ اUٔمر هذا ميكن فعال من ٔ�ننا 
  .نبدوا نتtاوزو هاذ العام وIام ونص اvيل �يطلبوا الرخصة د¯ل البناء

�ٕالضافة لهاذ اليش هذا، �لطبع ٔ�عود رمبا يف التعقGب، هناك قانون، ما 
هناك قانون د¯ل تmٔطري القطاع، هاذ القانون كتعرفوا  اكي¨ش Æري املراس:مي،

بmٔنه اكن مYتظر مYذ مدة، مبعىن ٔ�نه اكنت حماوالت من ق�ل، اليوم سعينا، 
بعد مسلسل àشاوري، ٕاىل ٔ�نه نو�دو بني املساطر املوجودة يف مراق�ة 
 التعمري والبناء، املساطر املوجودة يف ثالثة قوانني خمتلفة، و�د�، در� �ٓلية
و�دة د¯ل التعمري، هاذ اUٓلية فهيا السلطات، امجلاIة، الواك� احلرضية، 
املف�ش:ية، وعندمه الصفة د¯ل ضابط الرشطة القضائية �ش �يمتكYوا من 
التدwل الرسيع، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن هناك جلنة حملية اvيل كتقرر fشلك م�ارش 

خروقات، يف مسلسل الهدم، وهناك ٕاجراءات اس��اقGة ق�ل ما نوصلو vل
هناك ٕاجراءات اس��اقGة اvيل كمتكYا من ٔ�ننا نتفاداو احلصول د¯ل هاذ 

  .اخلروقات

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة vلفريق Áس:تقاليل من V�ٔل التعقGب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس:يد عز�ز الفGاليلاملس�شار الس:يد عز�ز الفGاليلاملس�شار الس:يد عز�ز الفGاليلاملس�شار الس:يد عز�ز الفGاليل
  .شكرا الس:يد الوز�ر

س:مي، واليت الشك حنن يف الفريق Áس:تقاليل طاملا انتظر� هذه املرا
ٔ�هنا س�سهل ٔ�و س:تحسن العالقة ما بني املس�مثر يف العقار والسلطات 

  .امللكفة هباته الرخص
5�ٔر ان��ايه، الس:يد الوز�ر، ٔ�%مك ركزمت Iىل امجلاIات ورؤساء 

الس:يد الوز�ر، ... امجلاIات، ممكن ٔ�ن ٔ�قول، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن امجلاIات
 جيازيك خبري، Uٔن ما ٔ�قو- هو رمبا يشء ٕاىل ¤كرمhو Iلينا �الس:Ýع هللا

  .�م، رمبا
قلت، الس:يد الوز�ر، رؤساء امجلاIات �ل¨س:بة vلقانون احلايل، Iالقهتم 
�لرخص فقط ٔ�هنم تي¨سخوها، Uٔن املقرر، املقرر يف اUٔش:ياء يه الواكالت 

رئCس  1500اليت يه حتت ٕامر¤مك، ؤ�� ما ٔ�تصور ٔ�ن هناك رئCس يف 
ٔ�طراف اململكة ميكن ٔ�ن مينح رخصة بدون موافقة الواك�، ما  مhواVدة Iرب

  .ٔ�ظن، ٔ�� ٔ�%زه الرؤساء ؤ�%زه املنتخبني Iىل هذا الترصف
و�لتايل، ٔ�ال ¤رون، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن اكن من اVUٔدى �ش wOذوا 

هاذي جشاIة من . *لك، واحYا %كونو مرافقني لمك هانÝ القطاع لك
 7وحتملوا فGه مسؤوليتمك، ٔ�ما مادام ٔ�ن هناك  املنتخبني، wذوا القطاع

  .د¯ل الناس 7د¯ل املقرر�ن ٕالعطاء رخصة، فهنا تضيع حقوق املواطن، 
و�لتايل ٔ�� Vد مرسور ٔ�%مك زولتيو ما اكن �سمى بذاك التعليق ٔ�و ٕاىل 
ما احرضش وا�د يف اvلجنة، هاذي يه املعضW املتواVدة اUٓن هو ٔ�نه ما 

  . �ميك¨ش اvلجنة خترج، هذا موضوع تيحرضش وا�د، ما

�ل¨س:بة vلش:باك الوحGد، ما ٔ�قو- هو يصب يف الش:باك الوحGد، 
  .  الس:يد الوز�ر

  ...مع اUٔسف، مع اUٔسف

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار

  .اللكمة لفريق الت¹الف Áشرتايك يف ٕاطار التعقGب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس:يد العريب خربواملس�شار الس:يد العريب خربواملس�شار الس:يد العريب خربواملس�شار الس:يد العريب خربوشششش
  .الس:يد الرئCسشكرا 

ٔ�وال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر لمك، الس:يد الوز�ر، Iىل ما قدممتوه من توضي¹ات 
خبصوص موضوع املراس:مي وس:ياسة احلكومة يف جمال البناء والتعمري معوما، 
ونؤكد لمك، الس:يد الوز�ر، دمعنا لهذه إالجراءات Uٔهنا س:تخفف Iىل 

Iساàىل التطبيق املواطنني من ثقل املساطر وإالجراءات املعقدة، وI د
  .السلمي واملرن vلقوانني

 �وهبذه املناس:بة، الس:يد الوز�ر، مادممت ذ�رمت رؤساء امجلاIات، ٔ�
à�ٔساءل �رئCس جامIة عن اDال القروي يف هاذ تîس:يط املساطر، Uٔنه 

  . نعاين ٔ�كرث من املشالك مع العامل القروي
ل الهام، وIىل ولهذا، ٕان مالمح إالصالح ا�ي تقومون به يف هذا اDا

رضورة حسن التطبيق، نؤكد Iىل رضورة حسن التطبيق، وكذ¬ ٕارشاك 
  . امجلاIات كام ذ�ر¤مك ،الس:يد الوز�ر، fشلك فعال يف هذه إالصال�ات

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار

دقائق، من V�ٔل الرد  )4(ٔ�ربعة لمك اللكمة، الس:يد الوز�ر، يف �دود 
Gىل تعقIب السادة املس�شار�ن.  

        ::::الس:يد وز�ر إالساكن والتعمري وس:ياسة املدينةالس:يد وز�ر إالساكن والتعمري وس:ياسة املدينةالس:يد وز�ر إالساكن والتعمري وس:ياسة املدينةالس:يد وز�ر إالساكن والتعمري وس:ياسة املدينة
يف الواقع مز¯ن نتوVه vلفريقني احملرتمني اvيل طرحوا يل السؤال، 
wاصة ٔ�ن وا�د فهيم يعين التعقGب ٔ�سايس، ولكن خصنا فGه الوضوح، 

هو ٔ�نه Áقرتاح اvيل كتقدموا  ،الس:يدتني�خلصوص مع السادة املنتخبني، 
به خصنا نعرفو راس:نا ماذا %ريد اليوم؟ هل %ريد ٔ�ننا نبلورو الروح 

 ،الالمركزية ،واملضامني د¯ل اRس:تور اvيل �مييش يف اجتاه اجلهوية
ٔ�م ٔ�ننا غمنش:يو  ؟الالمتركز، السلطة vلقرار الس:يايس ولCس vلقرار إالداري

ة ـــــيف جمال التعمري Iىل وVه اخلصوص ونعطيو السلطة لسلطة ٕاداري
)une autorité administrative ( للكمة، وهذاv س:توريRملفهوم ا�

ٔ�مر ٔ�عتقد ٔ�نه احYا يف وزارة السكىن ما ك¨ش:تغلوش Iليه، انطالقا من 
قYاIات دميقراطية راخسة، مبعىن ٔ�ن ٔ�مر تدبري اDال خصو يبقى من 
اخhصاص املنتخبني، هام اvيل �يفكروا يف مدي¨هتم، يف جامعهتم، يف �يف 
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جيب؟ وانتخبومه املواطنات واملواطنني �ش هام اvيل يت�ذوا القرارات 
  .اUٔساس:ية يف ذ¬

اUٓن، حلد اUٓن �لنظر vلتtاوزات اvيل حصلت يف بالد� يف فرتة 
معينة، ت¨شmٔت الواكالت احلرضية �ش ¤راقب، �ش ما �كوºش هاذ 

مؤهالت التtاوزات، الواكالت احلرضية اليوم عندها اخhصاصات وعندها 
ري ــــــوعندها كفاءات يف التعمري Iىل وVه اخلصوص ويف التدبري احلض

)la gestion urbaine( لبيةÆUٔليه اI ىل ما ال تتوفرI مبعىن ٔ�هنا كتوفر ،
الساحقة د¯ل امجلاIات، �ش يقوموا �Rراسات الرضورية �ش يوضعوا 

بعد �راق�وا لك  الو5ئق د¯ل التعمري بداية، و�سطروا اDال، و�ش من
هذا معروف، وعندمه اخhصاص يف . العمليات د¯ل التعمري ود¯ل البناء

ولكن الرٔ�ي  ، رٔ�ي)l’avis(اÙهناية د¯ل هاذ اليش هام ٔ�هنم يعطيوا رٔ�ي 
  .ملزم

ؤ�� معمك، اصعيب ٔ�ن الرئCس جيي من بعد ويتtاوز هذا الرٔ�ي امللزم، 
خصام، ولكن �االت �درة اصعيب Iليه ٕاال يف �االت �درة �يوقع يش 

  . Vدا، ولكن اليوم خصنا نطورو هاذ املنظومة
ٔ�� معمك ومس:تعد�ن �قشوها، لكن مع اwUٔذ بعني Áعتبار هاذ 

  .املرجعيات اUٔساس:ية اvيل ¤لكمت Iلهيا اvيل يه مرتبطة �Rس:تور
العامل القروي، ٔ�وال هاذ املساطر اvيل در� راه فهيا جزء يîسط �ل¨س:بة 

مل القروي، م�ال البناء �لطني ما اكºش مسموح Uٔي اكن ٔ�نه يقوم هبا، vلعا
اليوم رئCس جامIة �ميكن لو يقول vلمواطن سري Iاود اRار د¯¬ �ملواد 
التقليدية، راك ما حتتاجشاي، راه عندك إالماكنيات تقوم بذ¬، اليوم ما 

  .اكن�ش عندو إالماكنية �ش يقوم هباذ اUٔمر
املسطرة، ºسعى ٕاىل تîس:يطها �Rورية اvيل س:يفطناها  5نيا، fسطنا

vلواكالت احلرضية، فعال يف البلورة د¯لها �يق شوية د¯ل التلكؤ و�يق ما 
مطبقاش �لشلك اvيل هو مYتظر، كنمتناو وكنلحو Iىل املدراء د¯ل 
الواكالت احلرضية �ش ينفذوها، لكن هاذ اUٔمر مرتبط كذ¬ �Rور اvيل 

قوموا به انمت �ش àساIدو�، àساIدو� ٔ�وال رجوIا ٕاىل هاذ الضابطة ميكن ت
د¯ل البناء يف البلورة د¯لها السلمية، �ش فعال نوقفو مجيع Iىل التطبيق 
د¯لها، Uٔن اك�ن ممارسات ٕادارية روتي¨Gة فعال واك�ن ممارسات فاسدة �ش 

  .نقولو اUٔمور كام يه، خصنا حناربوها وحناربوها مجيع

�ل¨س:بة vلعامل القروي، w�ٔريا، خصنا àساIدو� كذ¬ �ش انÝ تقولوا و
لنا، يعين تضمنوا املواطنني اvيل هام fسطاء اvيل فعال �Æني Æري يوسعوا 
Iىل راسهم ٔ�و Iىل اUٔرسة د¯هلم �ش الواك� احلرضية àسا�ر هاذ اUٔمر Iىل 

يف هاذ اDال  12.90هذا املس:توى، يف انتظار ٔ�ن نعيد النظر يف القانون 
املرتبط �لعامل القروي، Uٔنه هناك ضوابط كتmٔطر العمل د¯لنا اvيل صعيب 

 .I12.90لينا ٔ�ننا نتtاوزها يف هذا القانون د¯ل 

  

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

ن¨hقل ٕاىل السؤال الثالث، موضوIه غياب املرافق اUٔساس:ية املرافقة 
   .vلمشاريع السكYية

  .اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من فريق اUٔصا� واملعارصة

        ::::املس�شار الس:يد Iابد شكGلاملس�شار الس:يد Iابد شكGلاملس�شار الس:يد Iابد شكGلاملس�شار الس:يد Iابد شكGل
الك�ري ا�ي توليه بالد� ٕاىل قطاع إالساكن، و�لرمغ  ٔ�مام ÁهÝم...

من إالماك�ت الضخمة اليت مت àس�ريها لتوفري مشاريع سكYية تتوفر فهيا 
Ýعي، �عتبار السكن يعد رشوط الرا�ة والسكGنة وÁس:تقرار Áج

ٕا�دى راكiز ضامن Áس:تقرار واUٔمن ÁجÝعيني، يالحظ ٔ�ن العديد من 
هذه املشاريع احملدثة تنعدم فهيا لك املرافق الرضورية، م�ل، الس:يد الوز�ر، 
املدارس، املس�شفGات، اUٔسواق، اUٔندية الر¯ضية والثقافGة، واحلدائق 

  .واملنزتهات
، الس:يد الوز�ر، ºسائلمك عن التدابري املزمع اختاذها من ٔ�مام هذا الواقع

V�ٔل wلق مشاريع سكYية، تتوفر فهيا لك املرافق الرضورية، وحنن نعمل ٔ�%مك 
لس:مت املسؤولني عن لك ما ٔ�جنز ٕاىل يومYا هذا، ولكن جيب ٔ�ن جتدوا 

  .�لوال �vور املوجودة بدون مرافق
  .وشكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس:يد املس�شار

  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار إالVابة Iىل السؤال

        ::::الس:يد وز�ر السكالس:يد وز�ر السكالس:يد وز�ر السكالس:يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس:ياسة املدينة والتعمري وس:ياسة املدينة والتعمري وس:ياسة املدينة والتعمري وس:ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس:يد الرئCس

  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
اك�ن جوج د¯ل املرا�ل كام قلتو، اك�ن خملفات املايض، ما �يعنCش 

، اك�ن واقع معني اvيل ما اكن�ش فGه ٕاجراءات مايش تعبري سليب هذا
صارمة فé يتعلق �لتجهزيات يف خمتلف التجزيئات السكYية والتوس:يعات 
اvيل كتعرفها املدن، ورثنا هاذ اUٔمر، ويف Iدد من املواقع اليوم اك�ن 
اكتظاظ سكين، واك�ن ٔ�حGاء Æري �يلكة وÆريها، هاذ اليش كنعرفوه، 

Æري �يلكة، ما فهياش التجهزيات الرضورية، وهاذ اUٔمر  و�ٕالضافة ٕاىل ٔ�هنا
هذا هو اvيل جعل ٔ�نه، ويف حكومات سابقة، هو ٔ�نه تعملت �رامج 
�ملاليري د¯ل اRرامه من V�ٔل ٕاIادة هيلكة هذه اUٔحGاء، ويف ٕاطار ٕاIادة 
الهيلكة ندwلو التجهزيات، نفhحو هاذ اUٔحGاء وندwلو التجهزيات، وهاذ 

  .اه �قا قامئة اUٓن، احYا كنواصلوها اUٓن يف نفس Áجتاهالربامج ر 
فé يتعلق مبا هو Vديد، هذا الشطر الثاين، اليوم دwلنا يف س:ياسة 
ٔ�خرى مع لك الفاIلني يف هاذ اDال، ٔ�ساسا مهنم املنعشني العقاريني، 

وتعلمون ٔ�نه يف كثري من احلاالت، �ش %كونو واقعيني، . و�لطبع امجلاIات
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الصيغة القانونية فé س:يmٔيت من تعديالت Iىل  اذ اUٔمر كنمتىن ٔ�ننا نلقاو -وه
القوانني، السلطات حمليا ما عندهاش ٕاماكنيات، امجلاIات ما عندهاش 
ٕاماكنيات، كتجي مشاريع خضمة ٔ�و توس:يعات اvيل كتعرفها بعض املدن، وما 

ا �رامج، عند�ش �ش ند�رو جتهزيات، واحلكومة يف بعض اUٔحGان عنده
وزارة الص¹ة وال وزارة التعلمي وال وزارت ٔ�خرى، ولكن �يق ما خصصت 

  . املوارد ٕاىل ذ¬
�ٓش كنعملو اليوم؟ كندwلو يف مفاوضات مع املنعشني العقاريني، 
وكنفرضو Iلهيم، ما اكي¨ش جتزئة اليوم اvيل كتعمل اليوم بدون ما �سامه 

درسة، ¯ مس:توصف، ¯ دار اDزئني يف هاذ التجهزيات العمومGة، ¯ م
كتعرفوه وكنعملو  هلÇٔطفال، ¯ فرن، ¯ مسtد، ¯ Æري ذ¬، هاذ اليش لك

  . به اUٓن Iىل امhداد الرتاب الوطين �ش نتtاوزو هاذ اUٔمر اvيل احYا فGه
ٔ�� معمك هاذ اUٔمر هذا يتعني ٔ�ن �كون س:ياسة قارة صارمة د¯لنا، ما 

v ش ميك¨ش اليوم نوفرو فقط السكنCلعv لمواطنني، خصنا نوفرو هلم ٕاطار
  . اvيل يوفر ٕاماكنية د¯ل اwRل

�¬، نعيد النظر يف مجموIة د¯ل الربامج املرتبطة �ملدن اجلديدة، 
ولكن كذ¬ اخلدمات اUٔساس:ية من wالل التجهزيات وتوفري هذه 

  .التجهزيات

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

  .Uٔصا� واملعارصة يف ٕاطار التعقGب، تفضلوااللكمة لفريق ا

        ::::املس�شار الس:يد Iابد شكGلاملس�شار الس:يد Iابد شكGلاملس�شار الس:يد Iابد شكGلاملس�شار الس:يد Iابد شكGل
  الس:يد الوز�ر،

ٔ�� معمك، ولكن واش من حقمك انÝ املسؤولني يف احلكومة �ش 
خترست ٔ�موال، البد ما  ؟الساكنة تبقى حمرومة من اUٔش:ياء الرضورية

vيل يه تYîات، تيخصمك تعملوا �ر�مج، وتقولوا بmٔنه تيخصنا نقدو املدن ا
àش:يدت، وفهيا الساكنة اليوم حمرومة من الطرق، من املدرسة، من 

  . املس�شفى، وبال ما نذ�ر اUٔسامء د¯لها، وانت Iارفهم، الس:يد الوز�ر
ٔ�� ٔ�ظن، وتنقرتح Iليمك ٔ�%مك تد�روا مرشوع، وتقولوا بmٔن Æادي نقذو، 

ن، وحمرومني من Uٔنه نقذو هاذ املغاربة اvيل امشاو سكYوا يف هاذ املد
  . املرافق د¯هلم، مايش Uٔنه تدار هاذ اليش، تîىن، IارفGنو ونبقاو

انت تتذ�ر هاذ اليش، ؤ�� تنذ�رو ٔ�� و¯ك يف هاذ الق�ة، والناس 
خص الناس يلمسوا يش �اVة نعطيوها Ùهيم  ؟Ùهيم حلقYاتت¨hظر ولكن �ٓش 

�كونوا راضيني �ش �كونوا راضيني، واwا اك�ن ٔ�خطاء اvيل وقعت، ولكن 
Iىل ال�س:يري د¯ل احلكومة، وٕاال رامه اUٓن حمرومني، واحYا مايش من احلق 
د¯لمك وال د¯لنا بmٔننا خنليو املغاربة حمرومني من احلقوق د¯هلم، السكن 

  . حق، ولكن ٕاال اكن سكن مhوفرة فGه مجيع الرشوط
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . ارشكرا vلس:يد املس�ش

  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل التعقGب

        ::::الس:يد وز�ر السكالس:يد وز�ر السكالس:يد وز�ر السكالس:يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس:ياسة املدينة والتعمري وس:ياسة املدينة والتعمري وس:ياسة املدينة والتعمري وس:ياسة املدينة
�يظهر يل fرسIة، الس:يد املس�شار، ٔ�عتقد ٔ�ن مجموIة من احلارض�ن، 
من الس:يدات املس�شارات، السادة املس�شار�ن، اvيل عندمه مسؤوليات 

Dهود املبذول، و�لربامج اvيل هام Iىل مس:توى حميل، ميكن هلم �شهدوا �
معنيني هبا �رؤساء جامIات fشلك م�ارش، �ملاليني، بعرشات املاليني، 
مبئات املاليني من اRرامه اvيل اRو� كتدwل فهيم، ٕاما جمهود م�ارش يف 
ٕاطار الصندوق د¯ل التضامن vلسكن وÁندماج احلرضي، ٕاما تدwالت 

نفس Áجتاه من V�ٔل ٔ�ننا ºس:تدر�و، من د¯ل وزارات ٔ�خرى Iديدة يف 
هاذ املصائب اvيل يه موجودة فعال اvيل ) V�ٔ)on répareل ٔ�ننا نعوضو، 

�جتة Iىل سكن عشوايئ، Iىل Áنعدام د¯ل املراق�ة، Iىل وا�د العدد 
د¯ل Iدم حتمل املسؤوليات Iىل مس:تو¯ت مhعددة، اليوم هاذ اDهود 

يبذل، ومايش Æري يف هاذ احلكومة،  يبذل ومايش يبذل fشلك حم�شم،
كنعاود نmٔكد دامئا Iىل هاذ اUٔمر، Uٔن �خلصوص يف هذا القطاع اكنت 
 ،Wرامه، واس:تدركنا فهيا ٔ�وضاع هائRهناك جمهودات �برية �ملاليري د¯ل ا
وما عند�ش اUٔرقام اليوم، ولكن ميكن جنيهبا يف سؤال �ٓخر نقول لمك احشال 

واحشال د¯ل املس:توصفات تYîات، �لطبع من بعد  د¯ل املدارس تYîات،
اشكون اvيل CÆشغل هاذ اليش، هذا موضوع �ٓخر �يتطرح عند وزارة 
الص¹ة، و�يتطرح عند وزارة التعلمي، واش اك�ن الكفاءات؟ واش اك�ن 
املوارد املالية، املادية، الîرشية، املوارد؟ هذا موضوع �ٓخر، يعين فGه 

  . كنا واس:تدركنا كثريا Iىل هاذ املس:توىصعو�ت فعال، ولكن اس:تدر 
واليوم يف ٕاطار س:ياسة املدينة، ما اكي¨ش �ر�مج اvيل ميكن يتدار ٕاىل 

، هاذ اليش ا%هت]ى اليوم، مايش ٔ�ي )fini(ما توفراàش فGه التجهزيات، 
وا�د ميكن لو جيي، اك�ن تعلéت صارمة، واك�ن �Vٓاالت د¯ل ٕاجناز، هذه 

اجلديدة، الرمسية، مايش الرسية، الرسية  التجزئات ٔ�� كهنرض Iىل... م�ال
راه در� لها قانون اvيل غنقرتحو Iليمك واvيل ¤لكمت Iليه يف السؤالني 

  . السابقني
  .شكرا لمك

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
شكرا لمك الس:يد الوز�ر، وشكرا Iىل مسامهتمك يف هذه اجللسة 

  . املباركة
الس:يد وز�ر الرتبية الوطنية حول  ون¨hقل ٕاىل السؤال اUٓين املوVه ٕاىل

، وسhCوىل إالVابة عنه �لنيابة الس:يد 2013ام¹hا�ت الباكلور¯ لس:نة 
  . وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي

اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 
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  .فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس:يد ٕادراملس�شار الس:يد ٕادراملس�شار الس:يد ٕادراملس�شار الس:يد ٕادر����س مرونس مرونس مرونس مرون
  .لرحميfسم هللا الرمحن ا

  الس:يد الرئCس،
  الس:يد الوز�ر،

  الزمالء،
الس:يد الوز�ر، انÝ كنتو كتعرفوا ٔ�ن اليوم اك�ن Áم¹hان د¯ل 
الباكلور¯ ؤ�نه ¤ميكن توقع مشالك، ومن املشالك اvيل ميكن توقع ال�رسيب 

  . د¯ل املواضيع د¯ل الباكلور¯
V�ٔل ٔ�ننا نتجنبو قلمت سابقا Iىل ٔ�نه Æادي تت�ذوا ٕاجراءت اس��اقGة من 

اليوم، تقريبا نصف مليون د¯ل الطلبة والطالبات �يدوزوا . هاذ اUٔمر
 Áم¹hان، ٔ�ش:نو التقGمي د¯لمك لالنطالقة د¯ل هاذ اÙهنار؟

  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس:يد الوز�ر، لٕالVابة Iىل السؤال

التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر الس:يد حلسن اRاودي، وز�ر الس:يد حلسن اRاودي، وز�ر الس:يد حلسن اRاودي، وز�ر الس:يد حلسن اRاودي، وز�ر 
        ::::))))نيابة عن الس:يد وز�ر الرتبية الوطنيةنيابة عن الس:يد وز�ر الرتبية الوطنيةنيابة عن الس:يد وز�ر الرتبية الوطنيةنيابة عن الس:يد وز�ر الرتبية الوطنية((((

  .شكرا الس:يد الرئCس
  .شكرا الس:يد املس�شار

ٔ�وال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن اليس الوفا اUٓن يف امليدان، Iىل ٔ�رض الواقع، 
ملتابعة جمر¯ت ا�Uٔداث، Uٔن ف�ات ٔ��باد� مه ا��ن جيتازون هاته 

¹hمÁت�  . ا
واكن هناك wرب، يل اليقني ٔ�نه ٔ��ر Iىل امجليع تmٔثريا سلبيا، سواء كنا 
�ٓ�ء ٔ�و مسؤولني ٔ�و جمرد مواطنني، ولكن فكروا معي ما هو ٔ��ر م�ل هاته 
إالشاIات Iىل التلميذ ٔ�و Iىل ٔ�ولياهئم؟ البد من التحري ق�ل ºرش ٔ�ي 

  .رية Vداwرب، Uٔن تmٔثريه Iىل نفس:ية التلميذ قد ¤كون خطرية و�ب
وIليه، فقد اكنت هناك بالÆات حصافGة، والبالغ اUٔول ºرش من 

ºرش موضوع wاص fشعبة Iلوم احلياة : "طرف وزارة الرتبية الوطنية، تقول
واUٔرض Iىل صف¹ة ش:بكة التواصل ÁجÝعية، ال Iالقة - �ملوضوع 

  . ، حىت نقطع مع لك إالشاIات"الرمسي لالم¹hان
وهبذه املناس:بة، ٔ�ريد . ات اليت اختذهتا الوزارةولكن رمغ لك التحضري 

ٔ�ن ٔ�ه� اUٔساتذة وإالداريني ا��ن �سهرون Iىل هاته Áم¹hا�ت، فالعمل 
ا�ي يقومون به هو ا�ي ساIد بmٔن متر Áم¹hا�ت يف ظروف ºسGîا 
ممتازة، ولكن ٔ�كرب حتدي لCست يه اUٔساليب التقليدية vلغش، اUٓن 

  :ثة ٕاىل مGدان Áم¹hا�تدwلت ¤كYولوجGا �دي 

  �ٓالت صغرية vلتص¨ت؛ -

 .�ٓالت مhقدمة vلتصو�ر وٕالرسال التصو�ر من داwل القاIة -
لكمة àرسيب مل تعد يه املصطلح الالزم يف هاته الظروف، هناك من 
يصور Áم¹hان من داwل القاIة و�رسä ٕاىل ش:بكة، اUٓن هناك ش:باكت، 

زع اUٔجوبة Iىل اUٓخر�ن، وا�د �رسل Áم¹hان ٕاىل �ٓخر، واUٓخر يو 
تقYيات مhطورة، ولوال يقظة اUٔساتذة وإالداريني يعين اكدت س:تكون 
فضي¹ة �برية، وهذا لCس wاص �ملغاربة، اUٓن يف دول كثرية يف ٔ�ور� 

 ...هناك Àاز wاص

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد الوز�ر

  .اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGب

        ::::س�شار الس:يد ٕادرس�شار الس:يد ٕادرس�شار الس:يد ٕادرس�شار الس:يد ٕادر����س مرونس مرونس مرونس مرونامل امل امل امل 
احYا ت��عنا ما كتب وما ºرش Iىل خمتلف اUٔما�ن إاللكرتونية، Iىل 
اخلصوص املواقع إاللكرتونية، هناك ختوف فعال من ٔ�ن اUٔمر اك�ن فGه 

فٕاذا اكنت مواقع ... غش، كذ¬ I�ٔلنمت Iىل ٔ�نه ق�ضتو بعض الناس، رامه
لمك حتامكوها، ¤ميكن لمك  تتعلن Iىل حواجي اvيل ما اكيناش، راه �ميكن

  .تقدموها vلعدا�، و�لتايل تتابعوهنا ٔ�مام العدا�
ٓ الس:يد  النقطة الثانية، ٔ�ن هاذ النتاجئ د¯ل هاذ العام Æادي هتمك، �
وز�ر التعلمي العايل، Uٔهنا هتمك، Æدا ٕاىل Vاوك اRراري بناء Iىل غش، 

  .Æادي حتصل فهيم
اءات فé يتعلق �لقطاع اخلاص، احلاVة الثانية، هو ٔ�نه اwديتو ٕاجر 

�لضبط يف  %49عندها ٔ��ر نفيس Iىل التالمGذ، وكنعرفو يف الر�ط 
يف القطاع العام، وهاذو ٔ�رقام د¯لمك، و�لتايل النص  %51القطاع اخلاص و

ذ اvيل هام يف ٔ�قىص اÙميني Gد¯ل التالمGذ wلقhو فهيم الرعب، شدوا التالم 
ىص الشامل، ٔ�قىص اجلنوب ؤ�قىص الشامل، د¯ل املدينة وصيفطومه Uٔق

وهذا wلق لنا مشلك لÇٓ�ء، وا�د العدد د¯ل اUٓ�ء اليوم ما امشاوش 
 .vل�دمة د¯هلم Uٔن اكن �يخصهم يوصلوا اوالدمه

5نيا، Iدد د¯ل التالمGذ Æادي يصعاب Iلهيم ينوض مع الفجر �ش 
من احملطة وبدل د¯ل احملطات يقطعهم  3الطوبCسات وال  3يوصل، عندو 

ٕاخل، هاذي مشالك ميكن ٔ�ن %كون عهنا يف ... الطوبCس يف احملطة الثانية
غىن، ميكن حتول داwل املقاطعة تد�ر اvيل ابغييت داwل املقاطعة، لس:نا 

) la zone industrielle(حباVة ºشدو يعقوب املنصور ونصيفطوه ٕاىل 
. عرفت فا�ننصيفطوها ما ) la zone industrielle(د¯ل الر�ط و

  .هذا، ٕاضافة يف املتاعب واملشالك لÇٓ�ء وا�Uٔات والطلبة Iىل �د سواء
فٕاذن مرة ٔ�خرى حنن نتخوف، ونطالبمك مبتابعة ا��ن ي¨رشون، ٕاذا كنمت 

  .تعتقدون ٔ�ن ذ¬ لCس حصيح ٔ�ن تتابعومه ٔ�مام القضاء
  .شكرا
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        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا

  .قGب، تفضلواالس:يد الوز�ر، لمك الرد Iىل التع 

نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد ((((الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية

�االت يف القضاء، د¯ل املتابعة يف القضاء، �ن Iىل  10هناك  .شكرا
يقني ٔ�ن احلكومة صارمة يف هذا امليدان، وهو مطلب اDمتع، حماربة الغش 

  . ملس:تو¯تمطلب اDمتع يف لك ا
كنت ابديت تنقول بعض اRول، Iىل سGîل املثال فرºسا، عندمه �ٓ� 
wاصة �ش �شوف واش يش وا�د عندو الهاتف احملمول، Uٔن �يد�روا يف 

  ذ؟ GجGبو وال فني، �يف Æادي تد�ر؟ تبقى تقلب لك التالم 
تلميذ يف قسم فقط، وما ميك¨ش اUٔس:تاذ حيرس  20اUٓن معلنا 
هذا هو اvيل جعل ٔ�ن بعض اUٔحGاء فGه متركز د¯ل  التالمGذ د¯لو،

املدارس اخلاصة، وما اكي¨ش القاIات الاكفGة الس�Gعاهبم، �لس:يف خصو 
مييش جلهة ٔ�خرى، واش ابغيتو الشفافGة و¤اك� الفرص وال لك وا�د يدوز 
يف البالصة اvيل اك�ن؟ خص يدوز يف املدرسة العمومGة، ما اكي¨شاي 

يش جلهة ٔ�خرى، Uٔن اك�ن متركز، م�ال يف ! الر¯ض اهنا¯، رضوري مي
اك�ن متركز د¯ل املدارس اخلاصة م�ال، وال يف ٔ�كدال، واش لكيش Æادي 
يدوز يف ٔ�كدال وال يف ! الر¯ض؟ ٕاذن اUٓ�ء Æادي �متحنوا اشوية، 

يف  Æ20ادي �كون ساهل،  40و 30ولكن اUٓن �ون معر� اUٔقسام بـ 
  . القسم، ال ٔ�كرث

�ل¨س:بة vلتحضري لالم¹hا�ت، اكن حتضري امحلد � حممك، ولكن  ٕاذن
التكYولوجGا يتحمك فهيا اUٓخر و�س:تعملها اUٓخر، ال ن¨hج التكYولوجGا، Iلينا 
ٔ�ن ºسا�ر، Uٔن الغش مس:تق�ال س:يكون الغش �لتكYولوجGا، سواء يف 

  . Áبتدايئ وال الثانوي ٔ�و اجلامعي
 هاذ اUٓ� اvيل ترتاقب اشكون اvيل هاذ الصباح ٔ�� طلبت �شوفوا يل

عندو الهاتف واشكون اvيل ما عندوش، راه ٕاىل ما دwلناش هاذ اليش، ما 
  .ميك¨ش àشوف لك تلميذ ولك تلميذة ولك طالب ولك طالبة

ٕاذن حتدينا مجيعا، خصنا نتعاونو وخصنا القوانني، راه القانون Æادي 
 Áبتدايئ ٔ�و الثانوي وال جييمك د¯ل زجر الغش يف Áم¹hا�ت، سواء يف

يف اجلامعي، Uٔن هذا مشلكنا مجيعا، واملس:توى امحلد � هذه الس:نة، Iدد 
  . اUٔ¯م اvيل درسوا فهيا التالمذ رمق قGايس �ل¨س:بة vلاميض

ٕاذن، ٔ�متىن ٕان شاء هللا ٔ�ن املس:توى هاذ الس:نة Æادي �كون ٔ�حسن 
  .لCس فقط الوز�رمن الس:نوات السابقة، وهذا ٔ�ماين د¯ل امجليع، 

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك

  . السؤال املوايل موضوIه حماربة اUٔمGة
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفGدرايل، فليتفضل 

  .مشكورا

        ::::املس�شار الس:يد عبد املا¬ ٔ�فر¯املس�شار الس:يد عبد املا¬ ٔ�فر¯املس�شار الس:يد عبد املا¬ ٔ�فر¯املس�شار الس:يد عبد املا¬ ٔ�فر¯طططط
  .شكرا الس:يد الرئCس

  الس:يد الوز�ر،
  الس:يدة، السادة املس�شارون،

تعلمون، الس:يد الوز�ر، àشلك اUٔمGة جحرة Iرثة يف وVه التقدم كام 
وIائقا يف وVه اRميقراطية، واملغرب يعاين كثريا من ويالت هذه اUٓفة اليت 
انعكست سلبا Iىل تطوره اRميقراطي، وهنضته Áقhصادية والثقافGة 

  . والس:ياس:ية
كومGة وكذا ورمغ اجلهود املبذو� من طرف احلكومة واملنظامت Æري احل

الفاIلني العمومGني واخلواص ومجعيات اDمتع املدين يف مGدان حماربة اUٔمGة 
والرتبية Æري النظامGة، فلÇٔسف النتاجئ الزالت مل ¤رق ٕاىل مس:توى طموح 
بالد� يف Áس��صال التام لهذه اUٓفة، مما يفرض مواÀة هذا اUٔمر �حلزم 

ون ٔ�مGة، ينضاف ٕاىل العدد الرضوري يف ٔ�فق مغرب بدون ٔ�مGني وبد
الهائل لÇٔمGني �ملغرب اUٔطفال املعرضون òاطر الهدر املدريس، wاصة 
�لوسط القروي، مما يفرض تفعيل مضامني مرشوع التمنية الîرشية 
والسوس:يو ثقافGة بmٔقىص ما ميكن من اخللق وإالبداع، وٕاIادة التحسCس 

  . ع�ملسؤولية امللقاة Iىل اكفة مكو�ت اDمت
�ا ºسائلمك، الس:يد الوز�ر، عن الكGفGة اليت ميكن هبا حماربة اUٔمGة 

 �ما يه الكGفGة اليت ميكن هبا )... ال àشويش Iلينا رVاء(حىت ¤متكن بالد
  حماربة اUٔمGة حىت ¤متكن بالد� من القضاء Iلهيا يف ٔ�فق Vد معقول؟ 

ة اليت مت ٕا�داmا طبقا ما مmٓل الواك� الوطنية حملاربة اUٔمG: السؤال الثاين
  من V�ٔل àرسيع وترية تقليص ºس:بة اUٔمGة؟  v38.09لقانون رمق 

 .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، لٕالVابة Iىل السؤال، تفضلوا

الس:يد الس:يد الس:يد الس:يد     نيابة عننيابة عننيابة عننيابة عن((((الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا الس:يد الرئCس

الس:يد املس�شار، فعال مايش فقط اvلسان جعز يف هاذ امللف، ولكن 
�ٓخر . مYذ Áس:تقالل بذلت Àود �برية حملاربة �ٓفة اUٔمGة، وحنن يف ٔ�مة اقر�ٔ 

  . ٔ�يم من ٔ�صل سو�رسي تويف س:نة الس:بعينات
، هل فعال حيرصها سقف مع اUٔسف ºس:بة اUٔمGة ºس:بة مhفش:ية Vدا

؟ Uٔن حماربة اUٔمGة لCس فقط تعمل القراءة والكhابة يف املدرسة، 30%
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ولكن Áس:مترار ما بعد املدرسة، هناك حىت التالمGذ من �سقط يف اUٔمGة 
  . من Vديد

ٕاذن، هذه ٕاشاكلية �برية وخطرية، وندwل العوملة لCس �لعمل ولكن 
والتنافس:ية Iىل الصعيد العاملي وثلث �جلهل، هل ميكن ٔ�ن خنوض العوملة 

املغاربة ٔ�مGون؟ هذا فعال مشلك ال ميكن اÙهترب مYه، وهو ومصة Iار، مل 
  . ºس:تطع القضاء Iىل اUٔمGة

اليوم �متدرسون،  انٔ�بنائ تقريبا من  %100ولكن امحلد � حوايل 
املشلك هو الهدر املدريس، �ذاري من ٔ�ن ن¨hج اUٔمGة Iىل مس:توى 

 ٔU ،ة، الش:بابGمUٔدد اtة يه من سن معني ولكن قد تتGمUٔن اليوم ا
وIليه º�ٔشhت هاته الواك� واRور املنوط هبا س:تقوم به بعد ٔ�ن ت¨رش يف 
اجلريدة الرمسية، ولكن يه معضUٔ ،Wن اUٔمGة م�Yرشة، لCست يف ! 
وا�د ٔ�و قرية بل Iرب الرتاب الوطين، و�يف الوصول ٕاىل املواطنني و�يف 

ول التدر�س مع واقع ا�Uٔات واUٓ�ء، واملهمت ٔ�كرث �Ùمتدرس هن مطابقة فص
   .ا�Uٔات، Uٔن �ردن ٔ�ن �رافقن ٔ�بناءهن يف اÙمتدرس

ٕاذن امحلد � هناك رغبة، وهناك مجعيات اDمتع املدين اليوم يقوموا 
بدور �م Iىل هذا املس:توى، فهو Àاد، حماربة اUٔمGة يه Àاد، الرسول 

اكن قد ٔ�عطى احلرية vلسجناء بعد ٔ�ن قام لك وا�د بتعلمي صىل Iليه وسمل 
  . عرشة ٔ�فراد ٔ�مGني

ٕاذن، هذا Àاد وIلينا مجيعا ٔ�ن ننكب حول هذا املوضوع ؤ�ن ºساIد 
  .امجلعيات اvلوايت يقمن هباذ العمل مس:تق�ال ٕان شاء هللا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد الوز�ر

  . ٕاطار التعقGب، تفضلواالفريق الفGدرايل، لمك اللكمة يف

        ::::املس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
الس:يد الوز�ر، ٔ�عتقد ٔ�نه لن خنتلف ٕاطالقا يف ال�شخيص، حنن يعين 

  . مhفقون Iىل ال�شخيص ا�ي ٔ�تCمت به
لكن إالشاكل، هل لهذا ال�شخيص انعاكس واحض Iرب اسرتاتيجيات 

ومة احلالية ،ولكن وتصورات يف التدبري احلكويم؟ وال ٔ�حتدث Iىل احلك
  . ٔ�حتدث Iىل مقاربة اRو� املغربية ٕالشاكلية اUٔمGة مYذ بداية Áس:تقالل

إالشاكلية اليوم ميل ك¨شوفو املزيانية اòصصة حملاربة اUٔمGة، واليت ال 
من مزيانية الرتبية الوطنية، مبعين هناك ٕاحساس ٔ�ن  %0,45تتtاوز 

  . جنده Iىل مس:توى الرتقمي املايلال�شخيص ا�ي قلمت، الس:يد الوز�ر، ال 
 "اòطط اUٔخرض"كذ¬ عندما نmٔيت ٕاىل ٕاسرتاجتيات قطاعية كربى، ك

من الناس اvيل  %60كنصيبو  "اòطط اUٔخرض"، ف"Halieutis"ٔ�و 
  . Æادي يفعلوا هاذ اòطط اUٔخرض ٔ�مGني

من الناس ٔ�مGني، ميل  %33، كنصيبو "Halieutis"ميل كنجيو ل
ة إاللكرتونية لن¨hقل من إالدارة الورقGة ٕاىل إالدارة إاللكرتونية، كنجيو لٕالدار 

  . من الناس ٔ�مGني %22كنصيبو إالدارة حبد ذاهتا فهيا 
إالشاكل ٔ�يضا ٔ�نه هل س¨س:متر يف الس:ياسات احلكومGة اليت ٔ��نت عن 
فشلها؟ ؤ�عتقد ٔ�ن جلوء� ٕاىل ٕا�داث الواك� الوطنية حملاربة اUٔمGة هو تعبري 

شل الس:ياسات اليت اتبعت حلد الساIة، Uٔنه اUٔمGة تداول Iىل عن ف 
تدبريها Iدة قطاIات حكومGة، ها الرتبية الوطنية، ها الصناIة التقليدية، 

  . ، ؤ��نت عن الفشل6قطاIات ٔ�و  5ها ال�شغيل، 
اليوم حماربة اUٔمGة جيب ٔ�ن ¤كون الرؤية واحضة، هل حنن قادرون Iىل 

  لCست يه اUٔرقام اDردة؟  ٔ�ن نقول حماربة اUٔمGة
حماربة اUٔمGة يه �يف حنافظ Iىل �ارات القراءة عند هاذ الناس؟ 
�يف %ربط حماربة اUٔمGة مع º�ٔشطة مدرة w�vل؟ �يف %ربط اUٔمGة، واvيل 
يه ٔ�صال مرتبطة �لفقر، بºٔmشطة اقhصادية ٔ�ساس:ية ٕالخراجYا من هاذ 

  الوضعية؟ 
 الوطنية حملاربة اUٔمGة اvيل فعال يف �¬، فعلينا ٔ�ن جند مع الواك�

Áخhصاصات اòو� لها يه اخhصاصات ال خنتلف Iلهيا، ولكن جيب ٔ�ن 
خنصص اRمع املايل الاكيف والتصور والرؤية إالسرتاتيجية الواحضة يف هاذ 

  .اDال

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار

  .عن التعقGب، تفضلوا الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد

نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد ((((الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية

فعال وعيا من هاته احلكومة هباته إالشاكلية، وما تفضلمت به، مت ٕا�داث 
هذه الواك�، والواك� يه اليت س:تضع إالسرتاتيجية، ولعلممك، ؤ�نمت تعرفون 

لCست وزارة الرتبية الوطنية يه اليت تتدwل يف هذا امليدان، فوزارة هذا، 
اUٔوقاف والشؤون إالسالمGة، امجلعيات، اDمتع املدين، هناك فعال Àات 

  . كثرية، ولكن اUٔمر مس:تعيص، مايش اUٔمر الهني
Uٔن كام قلت لمك، الربامج، ٔ�وال املؤسسات اليت يمت فهيا التدر�س البد 

ة من املواطن، اUٓن امجلعية ما ابقاàش مجعيات فقط، اUٔفراد ٔ�ن ¤كون قريب
اUٓن العامل القروي كتجيب وا�د الشاب عندو دمع، هو جيمع من احلي 

  . د¯لو، القراب مYو، هو يدرس
لك الوسائل اليوم مس:تعمW، ولكن قلت اUٔمر هو م�ال وا�د �يجي 

ال، حىت الرغبة يوم، �يغيب ¤مييش، راه مايش فقط الس:ياسة وال امل 15
وقدرة املواطن، وا�د فقري كتقول لو � من هاذ الساIة و� من هاذ 

 ؟الساIة، وما عندوش دwل، وما عندو والو، ابغي�Gه يبقى عندك يقرا
  . هاذي ٔ�مور مرتبطة، فهيا Vانب اقhصادي، Vانب اجÝعي، يه معقدة
 ٔ�فق ولكن رمغ ذ¬، لكام قلصنا لكام انترص�، والهدف هو فعال يف

، ولكن %10، ممكن ما نلحقوش %20ٕاىل  30%زلو من  2017- 2016
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  . %8وال  7انترص� Iىل  %8وال  7ٕاىل حققYا 
ٕاذن �يفاش فعال هاذ الواك� تندمعوها، وانÝ رامك كتصوتوا Iىل املزيانية 
وكن�Yاقشوها �ش فعال إالسرتاجتية، ٔ�وال يه ٕاسرتاجتية، إالشاكلية يه 

� الش:باب العاطل �يف نعاجل؟ Uٔن ٔmمايش دامئا املشالك املادية، راه لو عب
اUٓن، ولك شاب �كون عندو م�ال م¹Yة ويدرس يف احمليط د¯لو، اIالش 
بيوتنا اكن عند� ٔ�مGني يف البيوت د¯لنا، اIالش لك وا�د ما يقر�ش يف 
البCت د¯لو؟ �ون اكنت التعبئة يف هاذ اDال، ما Æاد�ش تبقى اUٔمGة 

  . اهنائي
  .ٕاذن نتلكم، ولكن Iلينا كذ¬ ٔ�ن منارس يف هاذ امليدان

  .شكرا

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

لس:يد وز�ر التعلمي العايل ان¨hقل ٕاىل السؤال املوVه لمك، ٔ�ي ٕاىل 
  . والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر، حول جهرة الكفاءات الوطنية

فريق اUٔصا� واملعارصة لتقدمي اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من 
  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نCيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نCيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نCيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نCيت
  .شكرا الس:يد الرئCس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني
  الس:يد الرئCس احملرتم،

  الس:يد الوز�ر،
  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

بحث العلمي من ٔ�مه اDاالت اليت توÙهيا لك اRول كام يعمل امجليع يعترب ال 
ٔ�مهية wاصة، ذ¬ ٔ�نه �شلك معيارا لتقدم اRول ٔ�و ختلفها، وال ميكن 

ة بطبيعة احلال حتقGق ٔ�ي تقدم يف هذا اDال دون رصف اعÝدات مالي
�مة، وٕايالء عناية wاصة vلباح�ني والكفاءات العلمية اليت àشلك رٔ�س 
مال ال يبغي التفريط فGه، بل جيب اس:تغال- بطريقة جGدة من wالل 
ٕادماج هذه الكفاءات يف احلياة العملية حىت %متكن من اRفع جبهود التمنية 

  .Áقhصادية وÁجÝعية ٕاىل اUٔمام
فر Iىل �ح�ني وكفاءات من مس:توى Iايل، لكن يتو  - و� امحلد-فالب� 

نالحظ ٔ�ن هذه الكفاءات ال تwٔmذ فرصهتا يف Áندماج  -مع اكمل اUٔسف-
يف احلياة العملية، و�لتايل تلmtٔ ٕاىل الهجرة حبثا عن فضاءات ٔ�رحب تقدر 

  .ٕاماكنCهتا العلمية، وهو ما �شلك ٔ�كرب هتديد vلرٔ�سامل الîرشي الوطين
ر، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن اRو�، بعد اDهودات الك�رية والغريب يف اUٔم

اليت تقوم هبا Iىل مس:توى متويل دراسة و¤كو�ن هذه الكفاءات من ٔ�موال 
الشعب دافعي الرضائب، تت�ىل عن هذه الكفاءات وترت*ها عرضة vلهجرة 

  .وا�دا Iىل ¤كو�هنا wارج الوطن لCس:تفGد مهنا من مل يرصف ولو درهام

  حملرتم، الس:يد الوز�ر ا
  ٕاىل مىت سCس:متر هذا الزنيف يف جهرة الكفاءات العلمية املغربية؟

5نيا، وما هو �ر�مج وزار¤مك vلتخفGف من �دة هذه الظاهرة Iىل 
  اUٔقل؟

البد، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن تعملوا ما يف وسعمك من V�ٔل العناية هبذه 
  . هذا اDالالكفاءات، حىت نصطف و%هتيmٔ ونلتحق �ساiر اRول املتقدمة يف 

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .الس:يد الوز�ر لمك اللكمة لٕالVابة Iىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطرالس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطرالس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطرالس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر
  .شكرا الس:يد الرئCس

  .شكرا الس:يد املس�شار
Æري ميل ت¨hلكمو رمبا اشوية د¯ل ال¨سGîة، Uٔن اvيل تCسمع هاذ اليش 

امحلد � راه ال¨س:بة اvيل ت��قى يف . حىت وا�د ما ابقى يف هاذ البالدتيقول 
د¯ل املهندسني د¯ل خرجيي مدارس  %18البالد راه �برية Vدا، 

  . املهندسني �ميش:يو لربا
جهرة اUٔدمغة قاIدة Iاملية، wاصة يف اRول اvيل فهيا اUٔجرة مYخفضة، 

اUٓالف ¤هياجروا Uٔسرتاليا  حىت فرºسا، اUٓن ٕاس:بانيا وال اليو�ن عرشات
وvلوال¯ت املت¹دة ولكYدا حبثا عن ٔ�جور ٔ�حسن مما يه Iليه يف ب�اهنم، ٕاما 
ما اكي¨ش الشغل، وهاذ النوع اvيل �هياجر مايش اvيل ما عندوش الشغل 
يف املغرب، اvيل عندو الشغل يف البالد، ولكن واش Æادي ¤زول هلم 

دو اجلواز ابغى خيرج من البالد، الباس:بورات، راه ٔ�بناء� ٔ�حرار، عن
  اشكون اvيل Æادي يقول لو ممنوع؟ 

�يفاش ٔ�س:تاذ �امل . هذا مشلك �بري د¯ل اUٔجور يف البالد
�vكتوراه م�ال يف إالIالمGات، هو �ندس مييش خيدم يف مقاو� يف اRار 

درمه fسهو�، اUٓن كنقولو لو سري حرض  15.000البيضاء ممكن ¯wذ 
 13.000س:نوات، ومن بعد �ٓ� عند اRو� تعطيك  4زيد  اRكتوراه،

  درمه؟  13.000درمه، اشكون ابغى جييك بــ 
اUٔجور، رمغ ٔ�ن اUٔجور يف املغرب مرتفعة �ل¨س:بة �vول من هنا لقYاة 

فعة، ولكن تالسو�س، ٔ�قول من هنا لقYاة السو�س، اUٔجور يف املغرب مر 
ف ؤ�ضعف مما حنن Iليه، رمغ ذ¬ يف دول ٔ�خرى اUٔجور ٔ�ضعف ؤ�ضع

واش ابغييت àشدمه �لفاحتة؟ راه ما ميك¨ش تقول ليش وا�د ابقى، واحYا 
عند� خصاص يف هاذ اDال، راه اUٔرقام �و� ٕاىل اعرفhو بmٔن اUٔردن اvيل 

املليون عندو نفس العدد د¯ل اUٔساتذة اجلامعيني حبال  7عندو ٔ�قل من 
ثلث الساكنة عندها الضعف د¯ل ، توºس اvيل عندها 13.000املغرب 

مليون  Á49ساتذة، ٔ�ما ٕاذا حتدثتوا Iىل �ور¯ وIىل ¤ر�يا، ¤ر�يا عندها 
ٔ�لف ٔ�س:تاذ، هاذ اليش يف �ور¯، واش �ور¯  216عندها  º2010سمة يف 
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هاذ ... مليون د¯ل اUٔساتذة 3,5طلعت vلتكYولوجGا Æري هكذاك؟ عندها 
 516مليون د¯ل الطلبة، عند�  يف املغرب  3,5اليش لقGناه، الغالب هللا، 

  . ٔ�لف وو�لنا معهم
واش س:بق هلم يف يش  - اسmٔلومه–اUٓن هذه الس:نة اجلامعات لكهم 

س:نة اwذاو العدد د¯ل املناصب اvيل اwذاو اليوم؟ الس:نة املاضية وهاذ 
الس:نة، وIىل رٔ�سهم اجلامعة د¯ل �ٔاكد�ر واجلامعة د¯ل فاس، اvيل اكن فهيا 

تلميذ لÇٔس:تاذ، واش هاذ اUٔس:تاذ ابغيتوه يد�ر  250تظاظ وصل Áك 
، 30، ٔ�قل من 30، املعايري اRولية 250البحث العلمي ويد�ر وهو عندو 
، اUٓن فاس رمغ اDهود اvيل عند�، يف 30املعايري اRولية ٔ�س:تاذ Uٔقل من 

ل ، والبارح كنت عندمه حىت vلجوج د¯180لكية احلقوق وصلنا وا�د لــ 
  .الصباح �ش ند�رو التدر�س عن بعد Uٔن هذا معمتد دوليا

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

  .اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس:يد الرئCس

مركزا ومركزا، رمبا، الس:يد الوز�ر، رمبا مل نتواصل، Uٔن السؤال اكن 
حنن نت¹دث عن البحث العلمي وربطناه �لهجرة د¯ل اUٔدمغة، حق الهجرة 
ٔ�و حق التنقل هو حق ٕاºساين، وال ما اكنو لو �د فGه مييش، وربطناه 
بذاك اليش اvيل كترصف اRو� من ٔ�موال دافعي الرضائب، ٕاىل اكنت كندا 

ة لنا ما كتخرس Iلهيم حىت ر¯ل وكتدهيم Vاهز�ن، هذه راه بّ   . س:ُ
من  %0,76احYا ربطناها �لبحث العلمي، ميل كنجيو vلرمق وكنلقاو 

الناجت اRاwيل اخلام هو اvيل �يخصصو املغرب vلبحث العلمي، واحYا دو� 
 كتقول fسم هللا، يف الوقت اvيل كنلقاو دو� حبال الصني الشعبية �¯

ي يه اUٔرقام مليار ٔ�ورو س:نو¯، راه هاذ 150واليا�ن  %9كتخصص 
اvيل Æادي تناقش، اvيل ابغى مييش حبالو هللا يعاونو، ولكن راه ما Æادي 
مييش إالºسان حىت ما يلقى ما يد�ر، ميل Æادي �كون وا�د إالºسان �ونتو 

  .واعطيتو بريو كريىش فGه، راه طبيعي Æادي مييش حبالو
العلمي،  احYا ربطنا �لرب�مج د¯ل اRو� ٔ�و د¯ل احلكومة يف البحث

الس:يد الوز�ر، ربطتوها . راه حىت يش وا�د ما �هيرب من دار العرس
�ملنصب املايل والفلوس، احYا ربطناها بmٔننا ºس:تفدو من الكفاءات املغربية 

  .اvيل كنخرسو Iلهيا الفلوس، واحYا حمتاVني لها
ٔ�خطر من هذا، هو ٔ�ننا رمبا البالد اUٓن يف �ا� خصوبة، هاذوك 

اكنوا امشاو ٕاىل ٔ�ور� وامشاو ٕاىل الوال¯ت املت¹دة، راه فهيم الناس اvيل 
اvيل كريجع دا�، كريجع محمل بوا�د التجربة، جتربة Iلمية، اكن فهيم اvيل 

  .اكنوا يف مراكز القرار Áقhصادي والس:يايس واملايل يف اRول
اvيل ك¨سولو Iليه احYا، الس:يد الوز�ر، واش اك�ن �ر�مج د¯ل 

 ٔ�هنا، Uٔن املسmٔ� ٔ�كرب من وظيفة هنا ومYصب هنا، واش عند� احلكومة يف
يش مرشوع Iىل ٔ�ننا ºس:تافدو من هاذ املغاربة اvيل كCس:تافدوا مهنم �س 

  �ٓخر�ن؟
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار

  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل التعقGب

        ::::تعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطرتعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطرتعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطرتعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطرالس:يد وز�ر ال الس:يد وز�ر ال الس:يد وز�ر ال الس:يد وز�ر ال 
وٕاىل ابغيتو املعقول هاذ البالد wاص فهيا احملاس:بة، اIالش وصلنا لهاذ 

  اليش؟
ٔ�ودي، ال راه ما تنحملو املسؤولية حىت لوا�د يف هاذ البالد، هذا هو 

  املشلك، ما اكي¨ش حماس:بة، اIالش اجلامعة Iىل هامش اUٔولو¯ت؟
Gتوها يف رٔ�س اUٔولو¯ت يف التعاون اRويل، ٔ�ول فني معر اجلامعة لق 

مرة يف فرºسا در� اجلامعة والبحث العلمي Iىل رٔ�س اUٔولو¯ت، وÆادي 
ند�روها مع ٕاس:بانيا كذ¬ ٕان شاء هللا ميل جيي امل1 د¯ل ٕاس:بانيا، 

خصيصا vلبحث العلمي، وÆادي ند�رو مؤسسات اvيل  5+5وÆادي جنمعو 
ما فهياش وال لكمة وا�دة  Uٔ01.00ن يف القانون  ºس:تقطبو هبا املغاربة،

Iىل البحث العلمي، وال لكمة وا�دة Iىل البحث العلمي يف القانون 
، واش اك�ن يش بالد عندها القانون التعلمي العايل ما فهياش البحث 01.00
  . واليوم نتلكم Iىل البحث العلمي، ما اكي¨ش يف القانون، �ٓعباد هللا ؟العلمي

%راجعو هاذ القوانني لكها، وخصنا ندwلو مYصب د¯ل  ٕاذن خصنا
ٔ�س:تاذ مشارك، �ش امYني ٔ�س:تاذ جنيبو نلقى لو يك نmٔدي لو، هاذ اليش ما 
عند�ش يف القوانني د¯لنا، راه ٕاىل ما طورتو معنا القوانني، راه ما ميك¨ش 

  ... هاذ البالد
 thC45اوز Vاو عندي �س ٔ�ساتذة من ٕاس:بانيا ابغاو �رجعوا vلبالد، ت 

، ارشفيت، واش اك�ن يش بالد 45س:نة تنقولو لو سري حباالتك، فيت 
يف ٔ�مر�اك، اvيل اwدم Iىل الفريوس د¯ل الس:يدا، ٕامىت امىش؟ ... تتقول

س:نة Iاد امىش تيد�ر البحث يف الوال¯ت املت¹دة، احYا  60حىت وصل 
  .Iام تنقولو هلم سريوا يف �اال¤مك 45

، البالد القوانني Vامدة، يف فرºسا، يف ٔ�ور� هاذ القوانني خصها تتغري
تيغريوا القوانني يف شهر شهر�ن، تنحطو قانون احYا بني ما خيرج من عند 
الوز�ر ويدور ٔ�كرث من س:نة، هاذ الوترية �ش Æاديني، �ش تنغريو القوانني 

�ٓودي راه ابدينا ... د¯لنا ال ميكن ٔ�ن àسا�ر الواقع، هذا مشلكنا �بري وفعال
  . هيد�مكهللا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .تفضلوا الس:يد الوز�ر، تفضلوا، خمتوا الس:يد الوز�ر
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        ::::الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطرالس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطرالس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطرالس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¤كو�ن اUٔطر
  . ٔ�ودي �ٓش خنمت، راه مشلك

 �ت�Cغيو جييو  52.000طالب wارج املغرب،  52.000اUٓن عند
درسش يف اجلامعة، سري حىت خيدموا يف هاذ البالد، تنقولو املهندس ما تي

توVد اRكتوراه ومييش حباالتو، هاذ القوانني خصها تتغري، اvيل تيوVد 
اRكتوراه خص يد�ر التداريب مع اUٔس:تاذ �ش ا%كونو اUٔس:تاذ، اUٓن 
تنضاربو مع احلكومة فني ما اكن يش دكتور يف إالدارة ٕاذا ق�التو اجلامعة، 

، �ٓش )le polymère(عام� دكتور يف �ٓش تيد�ر يف اRكتوراه؟ لقGنا يف 
  تيد�ر يف العام�؟

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
شكرا لمك، الس:يد الوز�ر، Iىل مسامهتمك، وس:تtدون جملس 
املس�شار�ن جبانبمك حlG ¤ريدون تغيري القوانني املتعلقة بدمع البحث العلمي، 

  .شكرا لمك Iىل املسامهة
لص¹ة، والسؤال اUٓين اUٔول ون¨hقل ٕاىل اUٔس:ئW املوÀة ٕاىل قطاع ا

�  . حول خطورة فريوس �ورو
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Áس:تقاليل لتقدمي 

  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شارة الس:يدة wداملس�شارة الس:يدة wداملس�شارة الس:يدة wداملس�شارة الس:يدة wدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  املس�شارة احملرتمة،

  السادة املس�شار�ن،
  الس:يد الوز�ر،

ملواطنني بفريوس جسلت وزارة الص¹ة بعض إالصا�ت يف صفوف ا
، مع العمل ٔ�ن هذا اwUٔري، حسب ما )corona virus(�سمى �ورو� ٔ�و 

تناقلت وسائل إالIالم، يبعث Iىل التخوف، الس:é يف ٔ�وساط احلtاج 
  .wالل ٔ�داء مYاسك احلج لهذه الس:نة، وكذا املعمتر�ن يف رمضان

ويعتقد اخلرباء ٔ�ن هذا الفريوس ا�ي يعترب من بني الفريوسات 
إاللكيلية، واليت تضم عرشات الفريوسات اUٔكرث فhاك وخطورة وwاصة 
�ل¨س:بة vلمصابني بmٔمراض القلب ؤ�مراض اجلهاز التنفيس واملس:نني وذوي 
اUٔمراض املزمYة، ٕانه من ق�يل فريوس ٔ�نفلو%زا الطيور، ٔ�نفلو%زا اخلناز�ر 

  .والسارس
Áس��اقGة اليت ولكن يبقى دامئا ن�ساءل يف ٕاطار Áس�رشاف والنظرة 

عهد�ها فGمك، الس:يد الوز�ر، نقول ماذا I�ٔدت احلكومة vل¹د ٔ�و حملاربة 
  تفيش هذا املرض؟

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلمس�شارة احملرتمة

  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالVابة Iىل السؤال

        ::::الس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص¹ةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص¹ةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص¹ةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص¹ة
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�وال، الس:يدة املس�شارة احملرتمة، ٔ�شكرمك ؤ�شكر الفريق Áس:تقاليل 
vلو�دة والتعادلية Iىل هذا السؤال املهم ا�ي تت¹دث عنه يومGا وسائل 

  . إالIالم
 �مل  - و� امحلد- ٔ�ؤكد ٔ�وال ق�ل ما نبدا إالVابة ٔ�نه ٕاىل �د اUٓن يف بالد

د اUٓن ٔ�ية �ا� ٕاصابة فريوس �ورو� يف املغرب، �ش %كونو àسtل حل
  .واحضني

دا� هاذ الكورو� فريوس ٔ�ش:نو هو؟ هاذ الفريوس من نوع �ورو� هام 
نبقاو يف إالºسان، . معروفني من قدمي، �يقCسوا ٕاما احليوان وٕاما إالºسان

اكينة، إالºسان ت�Cداه هاذ املرض، �ورو� من الفريوسات العادية اvيل 
�مييش من �ا� زاكم fس:يطة ٕاىل اÙهتاب �اد وخ�يث vلجهاز التنفيس، اvيل 

 SRAS : SSSSyndrome(ٔ�رشت ليه الس:يدة املس�شارة، تي�سمى 
RRRRespiratoire AAAAigue SSSSévère(.  

ولكن اvيل خصين نmٔكد Iليه، احYا تندويو Iىل الفريوسات من نوع 
Vديد من نوع Vديد تي�سمى �ورو�، اك�ن دا� �ن هذا اvيل تيدويو Iليه 

)nouveau corona virus(  ،ان�Cديد هذا تV ،ددtفريوس املت ��ورو
  . اvيل ما تنعرفو Iليه ٕاىل يومYا، ما تنعرفوش Iليه �زاف د¯ل احلواجي

 2012هاذ الكورو� فريوس املتtدد وال اجلديد �ن يف حوايل يونيو 
 قطر، يف السعودية ويف من الس:نة املاضية، �ن يف دول اخلليج، �ن يف

  .لربيطانيا، ٔ�ملانيا وفرºسا وw�ٔريا يف توºس زنقبعد الرشق اUٔوسط، ومن 
  :عندو ثالثة د¯ل املزيات

املزية اUٔوىل، هو اUٔعراض د¯لو يه �ادة ومصحوبة fسعال وضيق 
يف النفس وصعوبة يف التنفس، اvيل ¤مييش إالºسان حىت vلتنفس 

ذ املشالك د¯ل التنفس القصور اللكوي اvيل Áصطناعي، تزتاد Iىل ها
  تيجي خطرة وا�دة؛

�ا�، ماتوا  55املزية الثانية، هو ٕاىل يومYا هذا Iىل الصعيد العاملي اك�ن 
  ، معىن هذا ٔ�نه قاتل، الثلثني ¤ميوتوا؛31مهنم 

املزية الثالثة، ما تنعرفوش Iليه �زاف د¯ل احلواجي، wاصة �يفاش 
  .عندوش اvلقاحكت¨hقل العدوى، وما 

املنظمة العاملية vلص¹ة ت��ع هاذ اليش يومGا مع مجيع اRول، وٕاىل يومYا 
هذا ال تويص حلد اUٓن ٕ�جراءات wاصة يف نقط اRخول vلب�ان، ٔ�و 

  . بتطبيق ٔ�ي قGود Iىل السفر ٔ�و التtارة
املغرب اختذ مجيع إالجراءات اvيل ٔ�رشت لها، ٔ�وال الرفع من مس:توى 

�ئية، ٕاىل امشCيت ٕاىل مطار محمد اخلامس م�ال يف اRار البيضاء، املراق�ة الو
مجيع الناس اvيل تيزنلوا من الطيارات اvيل Vاو من دول اخلليج واvيل Vاو 

ٕاخل، يعين ٕاىل اكنت فGه ... من الرشق اUٔوسط تيقGدوا امسيهتم �لتليفون
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شوفوا Æري اشوية د¯ل الس�انة ما تCس¨Gوش ليه البولCس حىت تيدوز � 
الطبCب، يعين مز�ر�ن احلا�، وٕاىل اكع امىش، تيكون عند� السمية 

  . وتيكون عند� التلفون
، يف سîمترب 52012نيا، اwذينا ٕاجراءات �ش هاذ اليش �ن يف يونيو 

خرجYا دورية، تنmٔكدو Iىل مجيع املدراء Iىل الصعيد الوطين ٔ�ش:نو  2012
  . خصو يتدار ؤ�ش:نو ما خصوش يدار

 INH : IIIInstitut NNNNational(، م�ال املعهد الوطين 5لثا
d’HHHHygiène (و)l’Institut Pasteur( اYCنhذينا مجيع إالجراءات، اقwا ،

مجيع الوسائل �ش ميكن %متكYو من الت¹اليل البيولوجGة �ش ٕاذا قدر هللا 
Vا �ش %كونو مس:تعد�ن، ولهاذ اwUٔري اvيل اكن يف مس�شفى الش:يخ زايد 

  . ذ الت¹اليل نmٔكدو بmٔن ما اك�ن حىت �ا� من هاذ اليشاس:تطعنا هبا
  .شكرا الس:يدة املس�شارة

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

  .اللكمة vلفريق Áس:تقاليل، تفضيل اUٔس:تاذة الزويم، تفضيل

        ::::املس�شارة الس:يدة wداملس�شارة الس:يدة wداملس�شارة الس:يدة wداملس�شارة الس:يدة wدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
ة بmٔنه لCست يف احلقGقة قلمت يف حصة سابقة يف ٕاطار اUٔس:ئW الشفوي

هناك ٔ�ي ٕا�ا� àسtل يف املغرب، ولكن حنن ربطنا السؤال �حلtاج 
واملعمتر�ن، مبعىن ٔ�ن مYبت هاذ الفريوس اكن �لسعودية ويف الظهران، 
والكويت I�ٔلن �ا� طوارئ، ٕاىل Æري ذ¬، ومرص تنفي ٔ�ن هناك ٔ�ي �ا� 

ٔ�و  %50عندها، ٕاذن هذا اRاء هو Vديد، حصيح، ولكYه فhاك Uٔن 
د¯ل املصابني به، طبعا، الوفاة، والس:é ٔ�نه ي¨hقل Iرب السعال،  60%

  . وIرب كذ¬ العطاس واملصاحفة �ليد�ن امللوثتني، ٕاىل Æري ذ¬ من اUٔش:ياء
وهو ٔ�خطر ما فGه ٔ�نه حييل Iىل الفشل اللكوي، Uٔنه مينع اUٔو�سtني 

تور، ؤ�� ال من الوصول ٕاىل اRم Iىل ما ٔ�ظن، الس:يد الوز�ر، ؤ�نمت دك 
ٔ�فهم يف هذه اUٔش:ياء، ولكن ٔ�قول بmٔن مYظمة الص¹ة العاملية تقول ال وجود 

  . Uٔي دواء لهذا الفريوس
و�لتايل، يبقى يف نظر� حنن محالت توعية من V�ٔل النظافة، فه]ي 
سهW، وكذ¬ Iىل املعا�ر احلدودية، مث كذ¬ البد من توعية Iىل مس:توى 

رٔ�ي العام بmٔن لCس هناك ال تلق¹Gات وال يش جحاجYا، البد من طمmٔنة ال
  . صفقات د¯ل التلق¹Gات، Iاود Æادي ¤كون يف هاذ اليش هذا

ٕاذن البد ٔ�ن نقول ٔ�ن لCس هناك ٔ�ي تلقGح ؤ�ن هناك مواد ٔ�و معليات 
وقائية لCس ٕاال، نقوم هبا Iرب التلفزيون حىت ال يبقى هذا الهلع، ولكن هناك 

  . يف مكة �اليا وفGات كثرية، الس:يد الوز�ر،
  . ٕاذن البد ٔ�ن نقوم حبمW توعوية يف ٔ�وساط جحاجYا ومعمترينا

  .وشكرا لمك

    

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا ¬

  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::الس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ة
ٔ�� اvيل ابغيت نذ�رك، الس:يدة املس�شارة . احYا مhفقني Iىل طول اخلط

ٔ�� �وز�ر س:بق يل دزت يف القYاة اUٔوىل احملرتمة، ٔ�نه التوعية، وهاذ اليش 
ويف القYاة الثانية وت¨hوVه vلمواطنات واحلtاج، ودازوا اUٔخوات وإالخوان 
د¯ل وزارة الص¹ة يف القYاة اUٔوىل ويف القYاة الثانية ويف الراديو، تنعملو ما 

  . ٔ�مكن
ن 5نيا، مجيع العامالت Iلمنامه ٔ�نه Æادي يبقى تواصل مع احلtاج، �ش إ 

شاء هللا احلtاج د¯لنا، تنقول هلم من هذا املنرب، �كونوا مطمئنني ٕان شاء 
هللا ٕاىل يومYا هذا، ٔ�نه اختذ� مجيع التدابري إالدارية والصحية واملادية حىت 
يمت احلج يف ظروف حس:نة ومواتية، فقرر� التلقGح ضد اÙهتاب الس¹ا¯ 

اIالش هذا تيدار لك ش:ت¨رب،  6غشت ٕاىل  19واUٔنفلو%زا املومسية من 
  Iام؟ 

اvيل خص نذ�ر به اليوم ٔ�نه الناس اvيل ¤ميوتوا هباذ الكورو� فريوس 
املتtدد لكهم تيكون عندمه مرض �ٓخر، م�ال تيكون عندو ٕاما زرع اللكي، 

، ٔ�ما يش وا�د اvيل (une comorbidité)ت¨سميوه احYا �لفرºس:ية 
  . ريوس اكUٓخر�نIام، تيد�ر الر¯ضة قليل، �يبقى ف 20- 18شاب 

ولهذا، هاذ اvلقا�ات �مة، و¤زويد وwاصة يف هاذ رمضان ٕان شاء 
هللا العمرة يف رمضان، وال يوم احلج، ¤زويد احلtاج �ملعلومات الالزمة 
vلوقاية من اUٔمراض املعدية والسارية Iامة، مبا فهيا فريوس �ورو� اجلديد، 

ع املغاربة �لك Vدية و�لك والوIد لك الوIد ٔ�نه احYا نبقاو مhواصلني م
  . شفافGة، وكذ¬ �لك مسؤولية لكام اقhىض اUٔمر ذ¬

 .شكرا الس:يدة املس�شارة

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

  . املوضوع املوايل ٕاIادة ان�شار اUٔطباء Áخhصاصيني
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Áس:تقاليل لتقدمي 

  .فليتفضل مشكورا السؤال،

        ::::املس�شار الس:يد بنجيد اUٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اUٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اUٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اUٔمني
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئCس،
  الس:يد الوز�ر،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
طبعا شهد القطاع الصحي wالل الفرتة املاضية Iىل املس:توى الوطين 
نقالت نوعية، جتسدت يف حتديث و¤زويد املؤسسات العامW يف هذا 



 2013 ٔ��ريلدورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

25 

 )2013يونيو  11( 1434 شعبان 2

ÀUٔ� دوات املتطورة لتمتكن من تقدمي اخلدمة املطلوبة القطاعUٔزة وا
vلمواطنني، ٕاضافة ٕاىل التطور ا�ي شهده العنرص الîرشي من حGث المك 
والنوع، رمغ إال�راهات امليدانية، ٕاال ٔ�نه مازال �شكو من قW اUٔطر الطبية، 
وwاصة Áخhصاصيني، حGث ٔ�صبح تmٔمني إالطار الîرشي املؤهل 

  . اهلم اUٔكرب ا�ي جيب التغلب Iليه يف قطاع الص¹ة واملسؤول هو
كام ٔ�ن مشلك توزيع اUٔطباء بصفة Iامة وÁخhصاصيني بصفة wاصة 
سامهت يف اس:تف¹الها الوساطة ؤ�يدي بعض املتالعبني fشلك I�ٔاق 
مرشوع احلكومة الرايم ٕاىل وضع الس:ياسة الالمركزية الصحية، حGث 

واملمرضني، ولعل من يتابع التفاصيل يتجمع عرشات اUٔطباء والفYيني 
اخلاصة �Uٔطر الطبية املوجودة يف املؤسسات الصحية العامة واملراكز 
الصحية املهمشة، س:يtد ٔ�هنا ٕاما تفhقر لكيا لÇٔطباء اòتصني ٔ�و تعاين من 
نقص �بري Vدا يف اخhصاصات ٔ�خرى، نذ�ر مهنا ٔ�طباء الت�د�ر، اجلرا�ة 

ٕاخل، حGث ميكن ٔ�ن ن�ساءل ماذا àس:تطيع ... يةالعصبية والصدرية والقلب 
ٔ�ي مؤسسة ٔ�ن تقدم ٔ�مام ٔ�ي �ا� واردة Iلهيا يف هذه اDاالت مع غياب 
Áخhصاصيني، وذ¬ Iىل الرمغ من لك احملاوالت اليت جترى مضن ٕاطار 
هذه املؤسسة ٔ�و ت1 مللء الفراغ ٔ�مام احلاالت املس:تعصية مهنا ٔ�و 

  . إالسعافGة ٔ�و الطارئة
هل الوزارة تتوفر Iىل بديل ٔ�و رؤية : �ا، ºسائلمك، الس:يد الوز�ر

  جمددة من حGث الزمان واملاكن ملعاجلة هذا اخللل الهيلكي املزمن؟
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ة
  .شكرا الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

. الشكر اجلزيل كذ¬ vلفريق Áس:تقاليل Iىل طر�ه هذا السؤال ٔ�وال
فهاذ اليش لكيش اvيل ٔ�رشت ليه احYا مhفقني Iليه، اك�ن نقص �اد يف 

 7000املوارد الîرشية، ٕاىل يومYا هذا رمبا ميكن نقدرو اخلصاص حبوايل 
  . ممرضة وممرض، هذا خصاص �ول Vدا 9000طب�Cة وطبCب وحوايل 

رب هذا، ٕاىل امسحيت يل، حنيي املهنيني يف الص¹ة اvيل ومن هاذ املن
تيقوموا يعين رمغ قW العدد يف ظروف صعبة Vدا، تيقوموا بوا�د العمل 

  . �م Vدا
فالوزارة مايش Æري هاذ الوزارة، احYا مايش Æري جGنا وقلنا ما تتدار 

جس، حىت �اVة، الوزارة وال احلكومات املتعاق�ة داميا اكن عندها هاذ الها
ٕاIادة ان�شار اUٔطر الطبية fشلك Iادل ومhوازن، هذا تن¹اولو ما ٔ�مكن 

  . نتقربو من هاذ لكمة Iادل ومhوازن
  :اvيل خصين نذ�ر Iليه هام ثالثة نقط

هو ميل كنبغيو نعينو هاذ الناس، ت¨�داو نعينومه Iىل : النقطة اUٔوىل

، حسب اخلصاص، كتtلس الوزارة وتقول هاذ املس�شفي خصها جوج
هاذي خصها وا�د، هاذي ثالثة، وٕاىل اكن يش مس�شفى Vديد، تنقولو 

د¯ل ) le site(هاذ املس�شفى خصنا %زيدو فGه، حبال دا� ٕاىل شفhو يف 
مYصب مايل م�ال يف وVدة، املركز  480وVدة، هاذ العام يوليوز غيكون 
  . الصحي vلجميع، هاذي يه اUٔوىل

كنصيفطومهش، تن�ليومه، تتكون واليين هاذ الناس ميل تناwذومه ما 
العملية الثانية، واليين يف احلقGقة يه ت��دا اUٔوىل، هو احلركة Áنتقالية 
اvيل اكينة وا�د املنظومة معلوماتية اvيل دارهتا الوزارة السابقة مشكورة، 

هاذ احلركة اvيل �ش القدمي، إالºسان ... اvيل خصها تت¹ني وتتtدد وخصها
لقدمي وال املمرض القدمي Áخhصايص هو اvيل تيختار هو القدمي، الطبCب ا

. اUٔول، ما ميك¨ش هذا اvيل Vا Vديد وºس:يفطو vلمركز الصحي اجلامعي
 .ميل تتدوز هاذ احلركة كرنجعو �اك اUٔولو¯ت اvيل اخhارينا

املناديب واملدراء اجلهويني عندمه إالماكنيات التامة : النقطة الثالثة
Á ادةI�ٕ امGائية، �لقYالية واس:ت�tن�شار املؤقت، ٕاىل اكنت �ا� اس:تع

املندوب ٔ�و املد�ر اجلهوي ميكن هيز هذا، يعين ٕاذا اكن يش مشلك، يش 
  .خصاص

ذ�ر به ٔ�� �ش ºشجعو هاذ اليش، راه ما تيدارش ناvيل خصين 
�لعصا، �يفاش الناس تيقولوا راه ما تيCtش، تيدار �ل�شجيعات، 

لو، ما Æاد�ش نقول ¬ جنحنا، الطريق �قGة، �لتحفزيات، وتن¹او 
ال�شجيعات م�ال àسهيل Áنتقال بني املناطق، السكن حسب 

  . تن¹اولو ما ٔ�مكن ºشجعو. إالماكنيات
م�ال مت ¤زويد  2012ميكن يل نقول ¬، الس:يد املس�شار، س:نة 

من اUٔخصائيني امشاو  %48طبCب، يعين  105املناطق النائية بـــ 
  . طبCب ٔ�خصايئ مازال ما فرقYامهش 316لنائية، هاذ العام عند� vلمناطق ا

اvيل ميكن يل نقول ¬ ٔ�ول مرة اwذينا هاذ اvيل ٔ�رشت Ùهيا، هاذ 
  .التخصصات الصعبة، املوRات، إالنعاش والت�د�ر

وw�ٔريا، الص¹ة النفس:ية والعقلية اvيل يه من ٔ�ولو¯ت الوزارة، Æادي 
  .م�اراة wاصة لك و�دة فهيم) juillet(ند�رو هلم ٕان شاء هللا يف 

  .شكرا

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة vلفريق Áس:تقاليل يف ٕاطار التعقGب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس:يد بنجيد اUٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اUٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اUٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اUٔمني
  .شكرا الس:يد الوز�ر

ٔ�وال ك¨شكروك Iىل الروح الوطنية د¯¬، ؤ�نك IÁرتاف wاصة ٔ�ن 
ٓ  7اك�ن هناك خصاص فائق اvيل تيفوق د¯ل  الف طبCب مhخصص، ٕاذن �

هنا ٔ�ش:نو Æادي نقولو �ل¨س:بة vلوزارة الوصية، واش يه عندها مسؤولية 
يف هاذ اDال هذا، وwاصة ٔ�نه �يمت ال�رسحي د¯ل بعض اUٔطباء اòتصني 
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بناء Iىل طلب ٔ�و التدwل د¯ل الوساطة، ٕاىل Æري ذ¬، كام ٔ�رش� Iىل 
  هاذ اليش اvيل �يلعبوا يف هاذ اRور هذا؟

اvيل كتقول بmٔنه هو امشاو vلمناطق  2012وهاذ احلركة التنقلية و
د¯ل اUٔطباء، ٔ�ال ¤رى، الس:يد  105النائية اvيل �يوصلوا العدد د¯ل 

اvيل كنعملو، هاذ  105الوز�ر، هذا وا�د ال¨س:بة ضئيV Wدا؟ هاذ 
ة التوزيع Iىل املناطق اجلغرافGة �ملغرب، اvيل تبارك هللا راه �برية و�بري 

Vدا، واش ما ك�شوفش بmٔن هاذ ال¨س:بة هاذي ضئيW وضئيV Wدا؟ 
وwاصة احYا يف السؤال د¯لنا اvيل Æادي %رجعوا ٔ�نك ¤زيد ¤مكل معنا فGه، 
وهو املضمون د¯ل السؤال، هاذ الرؤية اجلديدة خص يت¹دد لنا فهيا 
املاكن والزمان من V�ٔل �ش نتغلبو، Uٔن الوزارة الوصية خصها تد�ر 

 Dهودات د¯لها ا .  
وس:بق ٔ�ن يف الوزارة السابقة، وهو مت وا�د النوع د¯ل االتفاقGة مع 
هاذ اUٔطباء Áخhصاصيني ٔ�نه هام يتحملوا املسؤولية داwل وا�د 
املس�شفى، اتفاق د¯ل املدة د¯ل الس:ن�ني القضاء د¯لها، لكن مع اUٔسف 

ذا اvيل �يجعل ٔ�ن ك¨شوفو هاذ اليش ٔ�نه ما تفعلش Iىل ٔ�رض الواقع، وه
من wالل املريض �يتعبmٔ العناء د¯ل السفر، النقل والتنقل وكذ¬ إالقامة، 
Uٔن كنtربو يف بعض املدن، وwاصة اvيل يه م�ال املركزية، فهيا وا�د 
العدد د¯ل Áخhصاصيني اvيل العدد د¯ل الساكنة ما �يحتاجوش حىت 

اذ اUٔطباء هاذو، ٕاذن هنا �اك العدد، بlC مدن ٔ�خرى يف �اVة ماسة له
ابغينا اRور د¯ل احلكومة، وكذ¬ د¯ل الوزارة الوصية �ش تعمل وا�د 

  .التوزيع جغرايف حممك، �ش ¤كون إالفادة vلمواطنني واملرىض
  .وشكرا

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا

  .الس:يد الوز�ر، ٕاذا اكن �Rمك رد Iىل التعقGب

  :الس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ة
العمل اvيل كنقومو به، ال احYا وال اvيل ق�ل مYا، Æري هاذ اليش هو 

يه رمبا ما توفقYاش، Uٔن ٔ�� نقول ¬ صعيب، �لك رصا�ة، ٔ�� نقول ¬ 
ٔ�� 105ميل كتقول هاذ اليش ان�شار اUٔطر الطبية املتخصصة قليل  ،

مhفق معك ولكن خصك تعرف، راه wاصك àشوف Iىل حساب الصعيد 
، هاذ العام %48اvيل اك�ن يف البالد، يه  %50يه  105الوطين، راه 

 �، 200، رمبا اDال القروي Æادي نعطيوه م�ال 316عند� ٔ�كرث، عند
  . مايش يش �اVة كثرية، ولكن ذاك اليش اvيل عند� راه تنفرقوه

ولكن اvيل خصين ٔ�ؤكد Iليه ٔ�ن يف وزارة الص¹ة Uٔول مرة، ٔ�ول مرة 
، مهنا 4255مYصب مايل،  4255عام يف Oرخي وزارة الص¹ة عند� هاذ ال

2300  �مYصب مايل  1604اvيل انÝ مشكور�ن يف مرشوع املزيانية، عند
وVدة، واك�ن  v480لمس�شفGات اجلامعية اvيل رشت لها من ق�ل، مهنم 

 400مرا*ش، و اك�ن اRار البيضاء، Uٔول مرة تعطات هلم كذ¬ يش 
 Au(، 28قاو زد�مه، اك�ن اvيل اكنوا اب 322مYصب مايل، اك�ن كذ¬ 

total ( � . 4255عند
عند� ٔ�فاكر، ت¨hقامسو هاذ اليش مايش ... هاذ إالشاكلية، يه ٕاشاكلية

 �، راه اvيل تيحسب بو�دو تCش:يط ليه، راه )امسح يل Æادي نتtه(بو�د
تن�دمو مع الفرقاء، راه النقا�ت وعندمه دور وعندمه ٔ�فاكر، وعندمه ٔ�فاكر 

وهاذ اليش لكيش ابغينا نتقامسوه ٕان شاء هللا، ومشكور�ن  مز¯نة �زاف،
مجليع املس�شارات ) les invitations(وراه غيجيمك ٕان شاء هللا 

واملس�شار�ن، Æادي ¤كون املناظرة الوطنية الثانية، بعد املناظرة د¯ل 
اvيل اكن ارشف Iلهيا املرحوم محمد اخلامس، غتكون املناظرة  1959

يوليوز، يوليوز اجلاي، يف مدينة مرا*ش ٕان  v1 -2-3لص¹ة،  الوطنية الثانية
شاء هللا، حتت الرIاية السامGة vلم1 محمد السادس، و%متناو ٔ�نه ن�Yاقشو 
مع مجيع إالخوان د¯ل النقا�ت وال املس�شارات واملس�شار�ن والربملانيني، 

  .�ش منش:يو لوا�د احلل اvيل �ريض امجليع
  .رتمشكرا الس:يد املس�شار احمل

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . املساIدة الطبية، موضوع السؤال املوايل

اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 
  .فليتفضل

        ::::املس�شار الس:يد حيفظه �منباركاملس�شار الس:يد حيفظه �منباركاملس�شار الس:يد حيفظه �منباركاملس�شار الس:يد حيفظه �منبارك
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
فGه سؤالني، وا�د مقدم . �شار احملرتمامسح يل، امسح يل، الس:يد املس 

من طرف الفريق احلريك، ووا�د مقدم من طرف الفريق Áشرتايك، واش 
ابغيتو ند�رو و�دة املوضوع؟ ٕاذن س:نطرح السؤالني معا، وس:نعطي 

دقائق، ومنر ٕاىل  )6( الفرصة vلس:يد الوز�ر لٕالVابة يف �دود ست
  . التعقGب بعد ذ¬

  .رتم اUٔس:تاذ حيفظه من الفريق احلريكٕاذن، اللكمة vلمس�شار احمل

        ::::املس�شار الس:يد حيفظه �منباركاملس�شار الس:يد حيفظه �منباركاملس�شار الس:يد حيفظه �منباركاملس�شار الس:يد حيفظه �منبارك
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم
  الس:يد الوز�ر احملرتم، 

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ال ٔ��د �شك يف اDهودات اليت تبذلها احلكومة من V�ٔل الريق 

الد�، ولعل تعممي ما يعرف �ملساIدة الطبية �ملنظومة الصحية بب



 2013 ٔ��ريلدورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

27 

 )2013يونيو  11( 1434 شعبان 2

)RAMED3( لهيا ٔ�كرث من س:نة، يرتمج جمهودات احلكومة، ٕاالI اليت مر ،
ٔ�نه ال زال العديد من املرىض يعانون اUٔمر�ن vلحصول Iىل ت1 البطاقة من 
 ،Wtهنم من العالج، حبيث ال يعتد �لوصل ٕاال يف احلاالت املس:تعGل متكV�ٔ

Iليمك الصعو�ت وإال�راهات اليت يلقاها املواطنون املساكني كام ال خيفى 
قصد العالج مبناطق بعيدة عن جامعهتم ودواiرمه اليت دفعوا فهيا ملفات 

  .، وهو ما �زيد من معا�هتم)RAMED(احلصول Iىل بطاقة 
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

  : سؤالنا هو اكلتايل

 ية بعد مرور س:نة Iلهيا؟ما هو تقGميمك لعملية تعممي املساIدة الطب  -

وما يه التدابري املت�ذة من V�ٔل التغلب Iىل إال�راهات اليت  -
واÀتمك، واليت حتول دون متكني املواطنني املساكني من Áس:تفادة من 

  العالج؟ 
  .وشكرا الس:يد الرئCس احملرتم

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا

ف الفريق موضوع نظام املساIدة الطبية، السؤال املوضوع من طر 
  .Áشرتايك، اللكمة هلم لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالب
  .شكرا الس:يد الرئCس

  اUٔخت والسادة املس�شار�ن،
  الس:يد الوز�ر، 

لقد اس:تîرشت الف�ات املعوزة العدمية اwRل wريا �ٕالIالن عن نظام 
خيولها ، ا�ي )RAMED(املساIدة الطبية اجلديد، املمثل يف بطاقة 

فرصة العالج اDاين، وخيفف من معا�هتا الصحية واملالية، ٕاال ٔ�ن واقع 
تطبيق هذا التدبري لوحظ Iليه ٔ�نه يعرف مسطرة معقدة وبطيئة يف 

  . التنفGذ، ال يوا�ب معاجلة احلاالت الطارئة �لرسIة املناس:بة
Rات املنعدمة ا�wل، ومع ¤مثي¨Yا الك�ري لهذه Áلتفاتة احلكومGة vلف

نطالب �ملزيد من التفكري يف تîس:يط مسطرة Áس:تفادة من بطاقة 
)RAMED ( ل املنخفض، اليت الwRل�شمل رشاحئ �مة من ذوي ا

  .¤متكن ٕاال من احلصول Iىل دwل ضعيف، �كفي فقط لسد رمقها وCIشها
فهناك العديد من الفعاليات اليت تعمل يف القطاع التtاري واخلدمايت، 

 نظام vلتغطية الصحية والضامن ÁجÝعي، واعتبارا wRلها وال تتوفر Iىل
) RAMED(الîس:يط، جيب التفكري يف متكGهنا من Áس:تفادة من بطاقة 

  . ملواÀة �االت العالج fسîب عوزها وفقرها
�ا، ºسائلمك، الس:يد الوز�ر، عن التدابري اليت س��hذوهنا مس:تق�ال 

                                                 
3 Régime d'Assistance Médicale 

  اكفة هذه الف�ات؟ ٕالصالح نظام املساIدة الطبية لCشمل 
  .شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك

دقائق لٕالVابة Iىل  )6(س:تة  لمك اللكمة، الس:يد الوز�ر، يف �دود
  .السؤال

        ::::الس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ة
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

  الس:يدات والسادة املس�شارون،
 Iىل طر�م لهذا ٔ�وال الشكر اجلزيل vلفريق Áشرتايك والفريق احلريك

  :ٕاىل امسحتو يل Æادي جناوب Iىل حساب ثالثة د¯ل احملاور. السؤال
احملور اUٔول، البطائق �يفاش يمت احلصول Iلهيا، وال�سهيل اvيل رشيت 

  .-، الس:يد املس�شار
النقطة الثانية، ٔ�ش:نو حتقق، رمبا يش �اVة، ولكن كذ¬ خصنا 

  .قائص يف هاذ املوضوعنتذا�رو Iىل إال�راهات والسلبيات والن
ففé خيص احلصول Iىل البطائق، ٔ�� تنظن، مايش تنظن، ٔ�� مmhٔكد 
حبمكي ت¨شوف Æري هاذ الس:éنة هاذي كنت يف مYاطق �ئية، فاالس:تفادة 
ساهل، اك�ن مطبوع اvيل موجود يف املقاطعات وامللحقات إالدارية التابعة 

إاللكرتونية  لوزارة اRاwلية، وال تCمت حسبه من البوابة
)www.ramed.ma ( يل ابغى �س:تافدvميل هاذ املطبوع ¤ميلؤو الس:يد ا

  .و�يكون Æري ترصحي �لرشف وتيحطو
ٔ�ش:نو فهيا �ش �س:تافد؟ �ش Æادي نعرفوه واش �س:تافد وال ما 
�س:تافدش، 5نيا �ش غنعرفو واش فقر مطلق �ش �س:تافد لكيش وال يف 

اvيل قلنا Iىل لك مواطن يف  درمه 40هشاشة خيلص اشوية، يه ذاك 
الس:نة، خص يعمر ذاك املطبوع، يد�ر فGه اwRل د¯لو، تيد�ر فGه املوارد 
د¯لو، وتيد�ر فGه املؤرشات السوس:يو اقhصادية، يعين اUٔرايض الصاحلة 
vلفال�ة ٕاىل اكنت عندو، ٕاىل اكن عندو السكن د¯لو، ٕاىل اكنت عندو 

  .ندو التلفزيون، عندو املمتلاكتالتجهزيات املزنلية، عندو الضو، ع 
هاد اليش تيحطو وتتدرسو وا�د اvلجنة، وا�د اvلجنة حملية، من 

هاذ اvلجنة احمللية اRامئة راه فGه مجيع الوزارات، . طرف اvلجنة احمللية اRامئة
املنتخبون،  - وتنmٔكد–وزارة الص¹ة، املالية، اRاwلية، الفال�ة، وفGه كذ¬ 

¯ لÇٔسف، ٔ�� الحظت خشصيا الغياب يف كثري من . نةاكينني يف هاذ اvلج 
وهاذ اvلجنة خصها تعطي اجلواب يف ثالثة ٔ�شهر . اvلجن احمللية اRامئة

)maximum( ىR لطعنv نعش، ميكن مييشhٕاىل اعطاتو اجلواب ما مق ،
اvلجنة إالقلميية اRامئة، وٕاىل اكنت هاذ اvلجنة إالقلميية ما جعباتوش، الطعن 

  .امك كذ¬Rى احمل
اvيل خص نmٔكد Iليه ٕاىل يومYا هذا، ٕاىل يوم البار�ة البطائق مليون 
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ٔ�لف بطاقة، يعين الناس اvيل مس:تافد�ن Uٔن البطاقة تي�س:تافد هبا  665و
ٔ�لف  560املليون و 4العائW، الناس اvيل مس:تافد�ن ٕاىل غضون البارح 

ين اDموع لكو ٔ�لف د¯ل �اميل التوصيل، يع �500لبطاقة، زائد مليون و
ٔ�لف ºسمة، يعين  60د¯ل املليون و 6اvيل مس:تافد�ن ٕاىل يومYا هذا يه 

مليون  8,8من املغاربة، ويه  %28من الساكنة املس:هتدفة، ويه  71%
  .ºسمة

هاذ اليش ٔ�� مhفق معك اك�ن يف Áس:تفادة م�ال، احYا امشYCا Iىل 
، الهشاشة والنص يف الهشاشة، اRراسة اvيل اكن تدارت قالوا النص النص

) même(فقط عندمه الهشاشة، ولÇٔسف ٔ�هنم  %20والحظنا دا� ... 
هاذوك اvيل عندمه الهشاشة ما تيخرجوش البطائق د¯هلم، ما عندوش ذاك 

  .درمه �ش خيلصها Iليه لك س:نة 100درمه vلمواطن، يعين  40
ٔ�� Æادي نوقف هنا، ما زال اك�ن الوقت.  

  Áس:تفادة، و�يفاش تتدار؟ فé خيص يعين �يفاش 
دا� ٕاىل امشYCا م�ال ٔ�ش:نو حتقق، ما Æاد�شاي نقول لكمة حتقق، Uٔن 
مازال ٔ�� مhفق معك فني اك�ن مhدwلني، اك�ن �زاف الوزارات، اك�ن 
ٔ�عوان، اك�ن حسا�ت س:ياس:ية وغنقولها، اك�ن حسا�ت س:ياسوية، البد 

Æاد�ن ضدها، وهاذ Æادي �كون فGه اخhالالت، نقائص، واليين احYا 
  ... ÁعوVاVات لكها نقصت، ولكن ٔ�ول مرة يف Oرخي املغرب

بعض إالشارات ٔ�نه العمليات اجلراحGة الكربى د¯ل القلب، ٔ�ول مرة 
تتدار لهاذ الناس اvيل ما اكنوش تي¹لموا فهيا، وقلهتا لمك ذاك املرة ونعاودها، 

د¯ل اRراري الصغار،  4ٔ�ول مرة تتدار زرع اللكي لهاد الناس الك�ار وال 
ٔ�ول مرة زرع الن�اع، زرع القرنية، ٔ�ول مرة اUٔدوية اvيل كنا ت¨رشيوها Iىل 

ارشينا يف العام اvيل داز مليار  2011مليون درمه يف  675الصعيد الوطين 
wا اك�ن مشلك ا، و 200مليار و 2مليون درمه، وهاذ العام ارشينا  400و

wا تتقول يل ت�رشي اRواء ما ا و التدبري، ٔ�� فهمتك Æادي تقول يل
  .تيوصلش، مhفقني، ولكن هذه �بداية

هذه لكها àشجيعات، ولكن اك�ن سلبيات Iديدة ومhعددة، ٔ�وال ¯ 
لÇٔسف، وامسحوا يل نقولها، لقGنا ٔ�نه هاذ الناس اvيل تCس:تافدوا م�ال، اvيل 

ٔ�لف وا�د مهنم من  70نظام املساIدة الطبية، ) RAMED(عندو بطاقة 
، التغطية الصحية )L’AMO4(ٔ�لف عندو بطاقة د¯ل  70املليون،  6هاذ 

  ).CNSS(وال ) CNOPS5(إالج�ارية، د¯ل 
الناس نقولها راه ما تيحشموش اك�ن يش و�د�ن، يعين تياwذ د¯لو 
و¯wذ د¯ل الفقري، واليين ميل در� البحث، �ٓش لقGنا؟ Uٔن ٔ�نه البطاقة 

ميل ¤متيش هبا vلمس�شفى تيقول ¬  د¯ل التغطية الصحية إالج�ارية،
ما تت�لص ) RAMED(وwلص يش �اVة، wلص وIاد �رجعوا ¬، ٔ�ما 

حىت �اVة، الناس تيقول ما فGه ما خيلص، خصو إالج�ارية، وخصو 

                                                 
4 Assurance Maladie Obligatoire 
5 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 

)RAMED( ،ذ د¯لو ود¯ل الناسwٔ�لف ما ساهالش 70، وتيا.  
  .5نيا اك�ن مشلك التدبري

املس�شار�ن احملرتمني، راه ما ابقاàش  5لثا، يك قلتهيا وقلتوها الس:يد�ن
، ما بقاàش يف البطاقة خص �ٓش Æادي يد�ر هبا، هاذي )la carte(يف 

مسؤولي�Yا، Uٔن تعز�ز اخلدمات الصحية، توفريها، اجلودة د¯لها والتوزيع 
د¯لها العادل Iىل الصعيد الوطين، هاذ اليش Æادي منش:يو فGه تدرجييا، 

ساهW واvيل الصقة، يعين مرتبطة �ملوارد Uٔن ما يش يش �اVة اvيل 
  . الîرشية، �لب¨Gة التحتية

  .وشكرا ٕاىل اك�ن يش تعقGب

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

  .الفريق احلريك، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس:يد حيفظه �منباركاملس�شار الس:يد حيفظه �منباركاملس�شار الس:يد حيفظه �منباركاملس�شار الس:يد حيفظه �منبارك
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

رف Vديتمك يف مواصW إالصالح، ؤ�نمت ا�ن حنن، الس:يد الوز�ر، نع
امليدان، وقد س:بق ٔ�ن طرح هذا السؤال يف مYاس:بات Iديدة، ملا - من 
ٔ�مهية، تنعكس fشلك م�ارش Iىل املواطنني وwاصة الفقراء واملعوز�ن، ٕاال 

، وكذ¬ Iدم )RAMED(ٔ�ن التwٔmري احلاصل يف احلصول Iىل بطاقة 
عانون اUٔمر�ن، �هيك عن تعسفات IÁرتاف �لوصل، جيعل املرىض ي

ٔ�عوان احلراسة vلرشاكت اخلاصة، وا��ن ٔ�صبحوا سامرسة لبعض اUٔطباء، 
وهو ما يرضب عرض احلائط جمهودا¤مك يف إالصالح وحماربة لك ٔ�شاكل 

  .الفساد ا�ي ينخر قطاع الص¹ة مYذ عقود
 وIليه، نتوVه مرة ٔ�خرى ٕاىل احلكومة من V�ٔل إالرساع ٕ�خراج بطاقة

)RAMED( س احلاالتCم، ولÀالI ومتكني ٔ�حصاب الوصل من م�ارشة ،
املس:تعWt فقط، Uٔن ما هو Æري مس:تعtل، الس:يد الوز�ر احملرتم اليوم، قد 

كام ٔ�ننا نود معرفة اجلدو� الزمYية . يصبح Æدا مس:تعtال ويصعب IالVه
  .لتعممي هذه البطاقة

  الس:يد الوز�ر، 
ٔ�لف  900مليون س:ن�مي ٔ�ي  90صصمت فé يتعلق مبدينة اRاWw، خ

مليون لرشاء اºUٔسولني Uٔمراض  50درمه، امشات مهنا، الس:يد الوز�ر، 
مليون، الس:يد الوز�ر، واش هاذي لــ  40السكري، ابقات 

)RAMED(  ٓخر�ن املساكني؟Uلناس اv ؟ واش هاذي  
مليون، وعند� ٔ�كرث من  40يعين ÁعÝد ما ابقاش اك�ن، ابقات 

Iىل مس:توى اجلهة، ) RAMED(مس:تفGد من بطاقة  8000و �ٔ  7000
مليون  �40ٓش Æادي يد�روا الس:يد الوز�ر؟ �ٓش غتد�ر الص¹ة هباذي 

ال حول هلم  ن؟ املساكني ا��)RAMED(لهاذو املس:تفGد�ن من بطاقة 
  .وال قوة
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الس:يد الوز�ر، هناك يشء �ٓخر ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول هو الز¯رة د¯لمك اvيل 
الس:يد الوز�ر، . مدينة اRاV�ٔ ،Wwلمتوها لثالثة مراتكنت Æادي ¤زوروا 

  الرٔ�ي العام احمليل �ريد معرفة اUٔس:باب؟
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار

  .الفريق Áشرتايك، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقGب

        ::::طالبطالبطالبطالب    املس�شار الس:يد موالي احلسناملس�شار الس:يد موالي احلسناملس�شار الس:يد موالي احلسناملس�شار الس:يد موالي احلسن
  .شكرا لمك الس:يد الرئCس

 ٔ�شكرمك، الس:يد الوز�ر، Iىل اجلواب، احلقGقة املفصل واvيل ٔ�وال
كنعرفو هاذ الطريقة د¯ل إالماكنية، Æري احYا ٔ�ن املقصود يف السؤال د¯لنا 
يه وا�د الرشحية عريضة و�برية من املواطنني، هتم التtار واخلدماتيني 

  .ذوي اwRل الضعيف
  الس:يد الوز�ر، 

م احلق يف العالج اDاين، يف السكن هاذ الناس �ساiر املواطنني هل
  .الالئق، ٕاىل �ٓخره

  الس:يد الوز�ر، 
هاذ الغاية اvيل كنطلبو مYمك هو ٕارشاك الغرف يف تعممي وتنظمي هاذ 
الرب�مج، فعال ملن �س:تحقه، Uٔنه هاذ الرشحية من املواطنني اvيل كنقولو 

رشة �ٓالف التtار وال wدمايت، راه �يكون عندو Æري من ٔ�لف درمه حىت لع 
ٕاخل، ولكن عندو ... درمه يه الرٔ�سامل د¯لو، Iا�ش مهنا ومقري هبا ٔ�والدو

  احلق كذ¬ يف العالج اDاين، و�ش يوصل لهاذ احلا� ٔ�ش:نا يه إالماكنية؟
احYا كنقرتحو Iليمك هاذ Áقرتاح، الس:يد . الطريق صعب وطويل Vدا

Ýا مس:تعد�ن �ش نYشاو معمك يف هاذ الوز�ر، ٕاىل اكن �ٕالماكن، اح
املسطرة، و¤كون يف احلقGقة اvيل �س:تاهلها، Uٔنه �يف قلتو حقGقة اك�ن 
وا�د العدد اvيل عندمه البطائق، وهام ما كCس:تاهلومهش، احYا مhفقني 

  .معمك، هاذي من قW املعقول يف الناس ال حول وال قوة ٕاال ��
اليني د¯ل ولكن نظر� يف هذا املوضوع Uٔن هاذ الرشحية تعد �مل

التtار واخلدماتيني، ونقولو بعض املرات حىت الصناع، Uٔنه املعيار د¯ل 
الصانع اليوم هو ¤كون عندو �ٓ� فهيا حمرك د¯ل حصان وال جوج تيصبح 

  .عندو املعيار د¯ل صانع، ولكن هو راه مسكني ال حول وال قوة -
  الس:يد الوز�ر، 

 احلقGقة هاذ الرشحية من ٕاىل اكن ممكن هاذ احلا� راه �ÆساIد يف
  .املواطنني، و�ÆساIد حىت �ل¨س:بة vلوزارة

ونقطة ٔ�خرى، الس:يد الوز�ر، هو الت¨س:يق بني املؤسسات اجلهوية، 
، )Uٔ)RAMEDنه �يكون وا�د إالºسان عندو هاذ البطاقة د¯ل 

و�يفاجؤو القدر مبرض وهو مسافر عند Iائلتو وال عند وRو وال عند ب¨hو، 

ليه هاذ البطاقة، Uٔنه يه كتعد Àوية، اكنت طرحت هاذ  ما كتق�لش
  . القضية، ما عرفYاش واش اتصلحت وال ال

  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار

  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل التعقGب، تفضلوا

        ::::الس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ة
لطرحمك لهاذ اUٔس:ئW وهاذ  ال هاذ اUٔس:ئW، الشكر اجلزيل

Áقرتا�ات، ٔ�� مايش لكيش، ما ميك¨ش %كون ضدو، �لعكس، ف�عض 
  .النقط

Iدم العمل fشهادة Áحhياج، ميل ¤ميش:يو تيقول هلم، هاذ اليش ما 
ٔ�وال لك يوم، وميكن ¬ àشوف هاذ القضية، . ابقاش، نقول ¬ اIالش

 �ت اvيل داز كنا ¯، يف ذاك الوق6955بطاقة يومGا،  6955كنخرجو 
، ما كناش )la carte(ابدينا اكن مشلك �لك رصا�ة، اشكون غيصاوب 

  .بطاقة يومGا I)un rythme( ،6955ارفني، دا� شدينا 
النقطة الثانية، اتفقYا Uٔن ان�هبنا لهاذ اليش Uٔن حىت إالخوان يف وزارة 

Yدامني ان�هبوا لهاذ القضية، اتفقw يلvلية مشكور�ن اwاRسان اºا ٔ�ن إال
تيحط امللف د¯لو م�ارشة Iرب البوابة إاللكرتونية وال Iرب املنظومة 
إاللكرتونية، ٕاىل اتفقت Iليه اvلجنة احمللية اRامئة، السمية د¯لو ¤متيش 

wا ما خر�Vش البطاقة، ¤مييش اvلمس�شفى، ما ي�س:ناش البطاقة، و 
اvيل تنعرفهم ٔ�� Vاو  اكن بعض احلاالت... تيعطهيم السمية، تيقولو ليه واش

عندي من الغرفة اUٔوىل، إالخوان واUٔخوات، سولوين واعطاوين وامYني 
د¯ل امللفات، ونقولها ¬، fس:بعة لقGت هذاك امللفات لكهم،  7حبثت، 

يعين هذوك امللفات لكهم هذوك الناس رفضوا هلم، هو شاف امسيتو ما 
... ا حGف، رمبا هاذياكيناش واليين تيقول ¬ ٔ�نه خصو يطعن، وهذا رمب

 .هاذ اليش �اولنا نعاجلوه هباذ الطريقة... ما Æاد�شاي ندwل يف هاذ
ابقات ) l’exemple d’insuline(5نيا، اÙمتويل اvيل قلتيه، واعطييت 

املليار، وwاصة  3قولوا لنا ٔ�ش:نو Æادي تد�روا هبا، هاذ اÙمتويل اك�ن ... Æري
ك ÁجÝعي، اvيل ابداو تيدwلوا دا� اÙمتويل د¯لو من صندوق الÝس

فلوسو، Æري هو الفرق ميل تندويو والعميل هو هذا، الناس تيجيو تيقول 
ٔ�� تند�ر  ¬)RAMED ( ب لناGاعطيين الفلوس، �ٓش غتعطيه؟ سري ج

)les factures( شàالناس راه ميل تتدوي دا�، راه القضية دا� ما بقا ،
وزارة املالية وكنقول هلم خصين، �ٓرى يل نعطيك، حىت ٔ�� ميل كمنيش ل

  درتو؟ احشال درتو يف العيون؟ احشال) 6CED(�ٓرى لنا  �تيقولوا يل ¯
احYا �قني ما دwل�ش لنا هاذ اليش، دا� تيدويو Æري �لشفوي، ت�Cغي 

مليون؟ فاش؟ هذا  40مليون، وليين فاش Æادي ¤زيد ليه  40¤زيد ليه 

                                                 
6Contrôle des Engagements de Dépenses 



 2013 ٔ��ريلدورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

30 

 )2013يونيو  11( 1434 شعبان 2

يع املدن، كندوي Iىل مجيع املدن عند� مشلك، وال يف اRاWw ويف مج 
  .املغربية

ٔ�ما، الس:يد املس�شار احملرتم، تطرقت لوا�د النقطة �مة يه التغطية 
wا نبداو �Uٔطباء اد¯ل التtار والصناع واملس:تقلني معوما، هام هاذو، و 

 هاذي يش ّ  وهذا، هاذ املشلكة اvيل هاذي Iام، واحYا ابدينا دراسة، ¯
�تé:يل  ثالثة السvوربية اUٔة د¯لها مع املنظومة اtGالن� ��ش اعطاو

كتقرتح جوج، ونقولها لمك دا�، تناقشت هاذ اليش مع الس:يد رئCس 
احلكومة، ويف هاذ اUٔ¯م القليW خصو ¯wذ قرار Uٔنه قرار س:يايس، 

مليون،  12وخصنا منش:يو نتجهو �ش نغطيو هاذ الناس اvيل هام حوايل 
ا احلل اvيل كنفكرو فGه احYا مكغاربة، *طبCب، �وز�ر، هاذو تيختاروا ٕام

ي ـــهاذ الناس ندwلومه ف) rapidement(مكهين الص¹ة، خصنا منش:يو 
)la CNSS( ن القانون رمقUٔ الش؟Iىل هاذ  65.00، اI ٔكدmٔ�وال تي

عندها املاكتب  ) CNSS(عندها جتربة، 5لثا ) la CNSS(اليش، 5نيا 
ثا هاذ الناس ميل تلقاه طبCب وال تلقاه Oجر Iىل الصعيد الوطين، 5ل 

 la(اشوية ال�س Iليه، �يكون يش وا�د wدام معه تي�لص Iليه 
CNSS(ليه، مس:تعد خيلصI يل خيلصvواليين هو ما اكي¨ش ا ، .  

هاذ القضية، احYا Æادي منش:يو يف هاذ Áجتاه، اك�ن �ل �ٓخر ما 
 Æ)la caisse marocaineاد�شاي Uٔن خص اشوية �ش ºرشحوه، يه 

de réassurance(   جتاهÁ ا يفYCتنظن هذا ٕاىل امش �اvيل اشوية ٔ�
Iام، ما مhفقش ٔ�� متاما Uٔن الناس تCس�Yاو، ؤ��  20الثاين خصنا وا�د 

مhفق معك لك االتفاق، Uٔن هاذ الناس خصنا �لزربة نضمومه، وهاذ 
v Wلجميع، راه اvيل الناس راه تعىي، خصنا منش:يو مع التغطية الصحية الشام

�يظن عندو الفلوس راه Æالط، وتتذ�روا هاذ الطفل ٔ�مني املهندس اvيل اكن 
 un( اwذيت ّ  يف ا�ن سYCا، ش:تو اvيل ¤لكفت به ٔ�� خشصيا، واvيل ¯

sms ( 4- 3من عندو، راه فاحت زرع القلب، راه ما ساهلشاي، راه  
و�يالك مع العائW وذاك  املليون درمه، وخصو يبقى متا وا�د Iامني اكري

 les dépenses(اليش، راه ٔ�موال �هضة، ت¨سميوها �لفرºس:ية 
catastrophiques( يل، وI ال�س �wا ¤كون ا، �زاف الناس �يقول ¬ ٔ�

ال�س Iليك، ٕاىل وقعت ¬ يش مصيبة حبال هاذ الشلك، راه واwا 
  . ¤كون عندك اvيل �كون غتGîعو

  .رتمونشكرا السادة املس�شارون احمل

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

السؤال املوايل Áبزتاز ا�ي يتعرض - املوطنون ا��ن يلجون 
  . املص¹ات اخلاصة

اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لÇٔحرار، 
  .فليتفضل مشكورا

        ::::نينينينيسCسسCسسCسسCساحل احل احل احل املس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد امحلمحلمحلمحليد يد يد يد 
  .الرحميfسم هللا الرمحن 
  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت وٕاخواين املس�شار�ن،
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

لقد w�ٔذت وزار¤مك مجموIة من التدابري وإالجراءات الصارمة من V�ٔل 
ٕاIادة اUٔمور ٕاىل نصاهبا داwل اDال الصحي يف بالد�، سواء تعلق اUٔمر 

وال ºشك ٔ�ن . ص¹ات اخلاصة�ملس�شفGات ٔ�و املس:توصفات العمومGة ٔ�و امل
هذه إالجراءات �بعة من رغبتمك ا�Uٔيدة يف الوصول ٕاىل إالصالح امل¨شود 

  .ا�ي هيدف �Uٔساس مصل¹ة املواطن املغريب
  الس:يد الوز�ر،

رمغ لك اDهودات املبذو�، تبقى املنظومة الصحية يف بالد� يف وضعية 
�ة وابزتازات ي Cش واقع ممارسات سCتعرض لها املواطنون لكام مزرية، تع

جلؤوا ٕاىل املص¹ات اخلاصة Uٔس:باب اضطرارية، هتم حصهتم ٔ�و حصة ذوهيم، 
  .ملا يتطلب ذ¬ تدwال طبيا مس:تعtال ٔ�و ولوج اخhصاص معني

واس:تغالال لهذا الوضع، ف�دل Áس:تعtال يف حفص املريض ٕالنقاذ 
، اكلش:يك م�ال حGاته، تلmtٔ ٕادارة املص¹ة ٕاىل فرض ضام�ت مادية ٔ�و Æريها

 .رمغ ٔ�ن هذا إالجراء جيرمه القانون
  الس:يد الوز�ر، 

لقد ٔ�صبحت املتاجرة بص¹ة املواطن اقhصادا قامئا بذاته، والتعامل معه 
�ملص¹ات اخلاصة اكلتعامل مع بقرة �لوب، مصريها املوت بعد ٕافراغ ما يف 

  .جGوهبا من لنب، لكام طال املرض بدون رقGب ٔ�و حسCب
ٕاىل مىت س�Cقى املواطن املغريب حتت رمحة هذا : س:يد الوز�رسؤالنا، ال 

النوع من املص¹ات اخلاصة، اليت تقدم vلمريض ال�شخيص بدون رقGب، 
والفاتورة بدون حسCب، وابزتاز واس:تغالل املرىض يف �ا� اخلوف 

  واليmٔس اليت �كونون Iلهيا وقت ولوÀم لهاته املص¹ات؟ 
  .وشكرا الس:يد الرئCس

Cالس:يد رئCالس:يد رئCالس:يد رئCس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس:يد رئ::::        
  . شكرا vلس:يد املس�شار احملرتم

  .لمك اللكمة، الس:يد الوز�ر، لٕالVابة Iىل السؤال

        ::::الس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ة
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�شكر ٔ�وال وق�ل لك يشء فريق التجمع الوطين لÇٔحرار لطر�ه هذا 

داية البد من إالشارة ٔ�ن هناك قانون، ٔ�رشت السؤال املهم Vدا، اvيل يف الب
-، اvيل �ي¹دد العالقة بني املص¹ات اخلاصة والزبناء د¯لها وال املرىض، 
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اvيل تيحط دا� مشالك  10.94، هاذ القانون 10.94وIىل رٔ�سها القانون 
املنظم ملزاو� �نة الطب، وكذ¬ اك�ن مدونة  -Æادي %رجع --Iديدة 

املهنة اليت حتدد م�ادئ وw�ٔالقGات ملزمة لÇٔطباء يف اwUٔالقGات د¯ل 
  .تعاطهيم ومعاملهتم مع املرىض

ولكن لÇٔسف كام Vاء يف سؤالمك ،مفا يالحظ يف بعض املناس:بات، 
Æري �ش ما نعموش، اكينني املص¹ات اvيل الناس د¯هلم تيقوموا بعمل 

I ىل الوطن د¯هلم، وبعض املناس:بات هوI ريةÆ د ج�ار، وعندمهGدم التق
�ملقhضيات التنظميية اجلاري هبا العمل مما يؤدي ٕاىل اRخول يف مفاوضات 

واملريض وال العائW د¯لو fشmٔن حتديد ) la Clinique(بني الناس د¯ل 
ومع اUٔسف ٔ�حصبت . التعريفة fشلك جزايف بني املريض ومقديم اخلدمات

خلاصة ٔ�و املرىض هذه املامرسات مhداو� fشلك اعتيادي بني املص¹ات ا
  . وذوهيم

و�شلك هذا إالجراء جYاية، هاذي راه جYاية يعاقب Iلهيا القانون 
من مدونة التtارة من Àة  316واملادة  544اجلنايئ من Àة يف الفصل 

  .ٔ�خرى
موقف وزارة الص¹ة 5بت، مل يتغري، ٔ�نه يبقى 5بتا من حGث اÙمتسك 

ة لCس جماال مYاس:با vلمنافسة ب�Yظمي هذه اUٔسعار، نظرا لكون قطاع الص¹
  . احلرة اخلاضعة vلتوازن بني العرض والطلب

اvيل Æادي نmٔكد Iليه w�ٔريا ٔ�ن هذه املعضW اكينة، واحYا تن¹اولو 
املسؤولني فهيا، ٔ�وال فهيا املواطنات واملواطنني  3نواÀوها، واليين راه 

هاذي، خصهم يفهموا، راه احشال من وا�د تيجي عندي تيقول يل هاذي 
رمبا عندو احلق، ... اكتب يل وال àشهد، تيقول ال ٔ�� ما يف ما ميل تنقول -

  .هاذ ال�سخس:ي�ة مفا عرفت، واليين ما ¤منش:يوش
  . النقطة الثانية، هو اDمتع املدين واملنتخبون اvيل خصنا نتعانو

وw�ٔريا، احYا¯، احYا اvيل ت¨hحملو املسؤولية ٔ�كرث، احYا ¯ لÇٔسف هاذ 
)les inspections ( يل تند�رو، التحر¯ت والvوال هاذ اليش ا

خصك متيش Iىل غفW، خصك  ،)les cliniques(التفChش:يات د¯ل 
  يعين يك غتد�ر �ش àشد هاذ اليش؟ ... تبقى

 �تند�رو ما ٔ�كرث ٕاىل يومYا هذا، يف هذا السîب هذا يعين Áبزتاز، زر
92  �د¯ل العمويم اvيل تي�دموا مص¹ة فé خيص العمل  170مص¹ة، زر

Iىل هاذ ) les cliniques(مرة  92، وزر� 170يف القطاع هاذيك 
اليش، واليين ٕاىل يومYا هذا ما تنلقاويش، ما تيخرجوش يف احلساب، وما 
تيد�روش هاذ اليش، خصنا نتعاونو لكنا، وخص اvيل شاف يش �اVة، 

  . وال يين مييش معنا حىت منلكو هاذ اليش
  .شكرا

        ::::س:يد رئCس اجللسةس:يد رئCس اجللسةس:يد رئCس اجللسةس:يد رئCس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

  .اللكمة vلفريق التجمعي من V�ٔل التعقGب

        ::::نينينينيسCسسCسسCسسCساحل احل احل احل املس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد امحلمحلمحلمحليد يد يد يد 
وال ٔ��د �شك . شكرا الس:يد الوز�ر Iىل التوضي¹ات اليت تقدممت هبا

يف اDهودات اجلبارة اليت تقومون هبا داwل وزار¤مك، الس:يد الوز�ر، ٕاال ٔ�ن 
Áقرتا�ات اvيل Æادي نقرتحوها، وكنمتناو ٔ�ن الوزارة د¯لمك تقوم لنا بعض 

هبا، يه اخhرص�ها يف وا�د نقطتني، النقطة اUٔوىل يه تعيني وا�د اvلجن 
مكونة من ٔ�طباء خمتصون من ق�ل وزارة الص¹ة، ¤كون يف مجيع اUٔقالمي 

اق�ة املغربية، و�يكونوا كزيوروا هاذ املص¹ات fشلك جفايئ vلتفChش ومر 
ملفات املرىض، والتmٔكد من دقة ال�شخيص، وVدوى العالج وIدا� 

 .الفاتورة اvيل �مة، مع ٕا%زال عقو�ت Iىل املص¹ات واUٔطباء اòالفني
عند� نقطة 5نية اvيل �مة �زاف، الس:يد الوز�ر، ٔ�ال ويه فhح خط 

vيل نلزمو Iىل مجيع املص¹ات يعملوا هاذ اخلط اUٔخرض ا... ٔ�خرض يف مجيع
�Æسمح مجليع املواطنني vلتبليغ عن التtاوزات واخلروقات والتظلامت اليت 
قد يتعرض لها املواطن املريض ٔ�ثناء تعامä مع مص¹ات القطاع اخلاص، 

  . ليك àش:تغل هذه اwUٔرية حتت مراق�ة ووصاية وزارة الص¹ة
 .وشكرا الس:يد الوز�ر

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .ٕاطار الرد Iىل التعقGب الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف

        ::::الس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ة
. �مة، الرمق اUٔخرض اك�ن، راه دارتو اUٔس:تاذة ¯مسينة، راه wدام... 

املشلك اvيل رشت - م�ال هاذيك اvلجنة د¯ل اUٔطباء راه اكينة، Æري 
هاذ اvلجنة دا�  10.94بطريقة ٔ�خرى، ٕاىل ج�نا دامئا Æادي جنبد القانون 

مكونة من وزارة الص¹ة والهيئة الوطنية لÇٔطباء، يعين ٕاىل يومYا هذا 
 �تhCفقوا هام ٔ�طباء و¤ميش:يو Iىل غفW وتيد�روا، ولكن اك�ن حسا�ت، ٔ�

wا Æادي ا، و )I)la cliniqueارف ؤ�نت راك Iارف، وا�د تيعرف وا�د 
  .من هنا خلريبكة يعيط، يعين تعيا، ٔ�� تنقول ¬

الهيلكي د¯ل هاذ املعضW هو ٔ�� تنظن �لك تواضع، احلل Vذري و 
  ، �يف؟10.94حتيني وعرصنة القانون 

من هاذ القانون تتقول  21ٕاىل يومYا هذا، املادة  Uٔ10.94ن القانون 
، اvيل يؤسسوها، مؤسسني )la clinique(بmٔن الناس اvيل خصهم يد�روا 

زاد طبCب مؤسس، يعين ميل �يكون  1997فقط، Vا املرسوم د¯ل 
لكيش، تيîين وتياwذ الفلوس وتيداوي، تيعيا، احبال اvيل  الطبCب تيد�ر

 17.04قلت، ما اعرفت ملن قلهتا البارح، دا� القانون Vا وا�د القانون 
، هو )c’est normal(ٔ�هنم يGîعوا اRوا  )les cliniques(رخص لــ 

  .عندو اRوا، هو �يكhبو vلمريض، هو تيGîعو، راه هاذي مسائل
�ش هاذ املص¹ات �ش �كون التدبري د¯لها عن خصنا حنينو، خصنا 

طريق املقاوالت �ش تبقى املنافسة، �ش يبقى الوضوح، Uٔن املقاو� 
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... ، عندها)les audits(، عندها )la Cour des Comptes(عندها 
ٔ�� انقول ¬، هباذ الطريقة ما يبقاش )noir(ما يبقاش  ،)le chèque (

هذه يه الطريقة الوحGدة، واRول راه ... اvيل تيقول ¬ اس¨Gه يل بال
  . امشاو ابعيد يف هاذ اليش

هذا ال يعين �ش نوحض هاذ اUٔمور ٔ�نه هاذ الطريقة تنقول تنGîعو 
د¯ل الص¹ة يد�روها ) action(الص¹ة، ال، احلاVة د¯ل الص¹ة ٔ�ي 

اUٔطباء، وما يقCس فهيم حىت وا�د، وما يتدwل فهيم حىت وا�د، م�ال هام 
، احYا تنقولو ند�رو )l’indépendance professionnelle(فني من wاي

مجيع إالجراءات، جنيبو احملامون، جنيبو القضاة �ش ند�رو مجيع إالجراءات 
�ش احلاVة الصحية د¯ل الطبية ما يقCسهاش Æري الطبCب، يعين هو ¯wذ 

  . من اUٔول حىت اwUٔري
  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . ز�رشكرا الس:يد الو 

اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من . السؤال املوايل صفقة اvلقا�ات
  .الفريق Áشرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .الس:يد الرئCس

  إالخوة املس�شار�ن،
  الس:يد الوز�ر،

ٕان صفقات اvلقاح يف اRول النامGة Iادة ما تمت Iرب مYظمة الص¹ة 
قhناهئا بmٔمثنة Vد مYاس:بة، ٕاال ٔ�نه Uٔول مرة يمت اvلجوء العاملية اليت تتدwل ال

املقاوم لٕالسهال احلاد Rى اUٔطفال، ) Rotavirus(ٕاىل اقhناء لقا! 
اخلاص مبقاومة اUٔمراض التنفس:ية، عن طريق صفقة  )Pneumotox(و

اUٔمر�كGة، اليت تعهدت بتوفري ) GSK(ٔ��رمت مع رشكتني، وهام خمتربات 
فé تعهدت  مليون درمه، 68مببلغ " البنومونو�س "وسلقاح مضاد لفري 

التابعة لهذه الرشكة اUٔمر�كGة كذ¬ بتوفري ) Maphar Maroc(رشكة 
مليون  355مليار ونصف، ٔ�ي  35بغالف مايل قدره ) Rotavirus(لقاح 
  .درمه

 2011-  2010وقد مت تنفGذ شطران من هذه الصفقة اخلاصة fس:ن�ني 
ا ثالث س:نوات يف ٕاطار صفقة ٕاطار، فé الشطر Uٔن الصفقة اكنت مدهت
مت توقGفه مYذ توليمك املسؤولية يف بداية ينا�ر  2012الثالث اخلاص fس:نة 

2012.  
هذا، ويقال ٔ�ن الصفقة جتاوزت �ك�ري السعر املرجعي للكفة اvلقا�ات 
اليت تقhنهيا مYظمة الص¹ة العاملية بmٔربع مرات، حGث ٔ�ن املبلغ نتاع الو�دة 

ٔ�ي -درامه vلقاح، ويه جتاوزات مضنت يف تقر�ر هذه املنظمة  7هو 
ا�ي ٔ�قرب vلحيلو� دون وصو- ٕاىل قضاة اDلس  -املنظمة العاملية vلص¹ة

 .اIUٔىل vلحسا�ت
كام تناقلت وسائل إالIالم مؤخرا حسب مصادرها ٔ�ن هناك ضغوطات 

تنقä من Iدة Àات، وwاصة من السفارة اUٔمر�كGة، حGث حسب ما مت 
ٔ�ن السفري اUٔمر�يك صامويل اكبالن قام �ز¯ر¤مك يف مكhبمك من V�ٔل طي 
هذا امللف وهذه الصفقة والبحث عن àسوية، ويبدو ٔ�ن اتفاقا قد حصل 

  ٔ�ش:نو هو هاذ االتفاق اvيل اتفقhيو الس:يد الوز�ر؟. يف املوضوع
از كذ¬ جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن املف�ش:ية العامة لوزارة الص¹ة قامت ٕ�جن

تقر�ر يتضمن مجيع اخلروقات، *عدم التنصيص Iىل مراجعة اUٔمثان 
املنصوص Iليه يف قانون الصفقات إالطار، Uٔن احYا ٔ�مام صفقة اvيل العمر 

خص الزم يمت التنصيص )... un marché cadre(س:نوات،  3د¯لها 
ل Iىل مراجعة اUٔمثان فGه، ولك ما مت القGام به هو ٕاعفاء رئCسة قسم اÙمتوي

وحسب تفويض التوقGع من الاكتب العام السابق، كام مت ٕا�ا� امللف Iىل 
  .اDلس اIUٔىل vلقضاء

هاذي لكها، ما ). Pfizer(ود¯ل  (Glaxo)كام ٔ�ن هناك تقار�ر د¯ل 
  ...اك�ن الش نتلكمو Iلهيا، واvيل

ٕاذن ºسائلمك، الس:يد الوز�ر، تنو�را vلرٔ�ي العام الوطين، عن مالfسات 
لقضية، وإالجراءات اليت مت اختاذها، Iلام حسب ما يقال ٔ�نه لوحظ هذه ا

  . ٔ�%مك مؤخرا بدٔ�مت بتخفGف لهجتمك يف هذا املوضوع
  ما يه مالfسات هذه القضية الس:يد الوز�ر؟

Iلام ٔ�ن %متناو ٔ�ن املناظرة د¯ل الص¹ة الثالثة اvيل Æادي ¤كون، ما يش 
يف مدينة ورزازات،  82اكنت يف والثانية  59الثانية، Uٔن اUٔوىل اكنت يف 

واكن �ٓنذاك الوز�ر هو اليس ب¨ش:يخ و5لثا اvيل %متناو حنرضو معمك من V�ٔل 
  .املناقشة نتاع هاذ القطاع

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا

  .لمك اللكمة، الس:يد الوز�ر، لٕالVابة Iىل السؤال

        ::::الس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ة
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

  ملس�شارون احملرتمون،السادة ا
 Les(ة، Uٔن ـــــك، الثانG©ا ما مhفقشاي مع©ا àسمح يل، ٔ�ن©خاو 

Colloques ( �اكنوا، ما يش Æري هاذيك د¯ل اليس ب¨ش:يخ، اكنوا، ٔ�
، املناظرة اvيل اكنت، )Le Colloque(تندوي Iىل املناظرة، ما يش 

اخلامس، والثانية Æادي حتت رIاية املرحوم محمد  1959اكنت اUٔوىل يف 
... ¤كون ٕان شاء هللا، ما يش حGث هااكك، Vات ٔ�واكن، ما عندي

  .شكرا، ما اك�ن حىت مشلك
ٔ�شكر الفريق Áشرتايك، ؤ�شكرك، الس:يد املس�شار، Iىل طر�ك 
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هذا السؤال، ٔ�وال ٔ�� تنظن يف السؤال د¯¬ اكن سؤال وجواب، Uٔنه هاذ 
ٔ�� ما ميكYلكش نقول ٔ�كرث مما قلته اليش تطرقت ليه، دا� ٔ�� فهمتك ،

اليوم، ما يش ما ابغي�ش، اك�ن Iدا�، اكن وا�د امللف، اكن وا�د 
الصفقة، اكنت املف�ش:ية دارت مالحظات، وطلبوا مYو ندفعها vلمtلس 

  اIUٔىل، �ٓش ابغيتCين ند�ر دا�؟ 
ال ٔ�� ما عندي احلق ال حنيد و... يعين ٔ�� ٕاىل ابقGت نقول لمك راه هاذي

%زيد وال نقhل وال حنمك، يعين اك�ن امسيتو يه اvيل خصها تد�ر wدمهتا 
  افهمتCين؟ 

ؤ�ؤكد ¬ ٔ�� مل ٔ�قرب ٔ�ي ملف وال ٔ�ي تقر�ر، حىت �اVة، ذاك اليش 
مجيع امللفات اvيل عندي، ٔ�ؤكد ٔ�ماممك، ذاك اUٔوراق اvيل عندي اvيل 

  .امسيتو دفعهتا vلمtلس اIUٔىل vلحسا�ت
مة د¯يل �وز�ر مكسؤول خصها حتîس هنا، واليين Æادي ٔ�� تنظن امله

نبقى حمك، ؤ�� يف هاذ املنرب، ٕاىل امسحت يل ما يش ت¨hوVه ¬، Uٔن 
�زاف الناس �لك رصا�ة، قلتهيا مايش هبطت اvلهtة د¯يل، ٔ�� ما معر 
اكنت اvلهtة د¯يل، �زاف د¯ل الناس هاذ اليش خسنوه ملا فGه، ما يش 

ش Iليك، يعين وصلنا ٔ�نه ¯مسينة ابغات تقhلين، ٔ�ودي Iليك، ما تندو�
  .�ٓش غتقhلين، يه تنعرفها وتتعرفين، ما بCين وبCهنا Æري اخلري

يعين هاذو ٔ�� تنقول اvيل ابغى اخلدمة يف ¯مسينة وال ابغى يف حزيب 
مييش هلم، دا� اvيل ابغى يش �اVة تيد�رين ٔ�� يف الوسط، وزارة الص¹ة 

يل تيخصها تدار تتدار، v اvيل ما ابغي�ش، ٔ�ما احلاVة اهاذ اليش... قالت
ٔ�ما ٔ�� ما بCين هاذ الس:يدة Æري اخلري، اعطات لبالدها، اكنت وز�رة، 
والناس اvيل wدامني وهللا يعاو�، واvيل ابغى فهيا اخلدمة مييش لها، ٔ�� Æري 
حييدوا Iيل ما يد�رونCش يف الوسط، ٔ�ما هاذ اليش راه دفعناه vلمtلس 

  . اIUٔىل vلحسا�ت
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

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

 .اللكمة vلفريق Áشرتايك يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
الس:يد الوز�ر، احYا مرتفعني Iىل مجيع هاذ اUٔمور هاذي، احYا اRور 

راق�ة احلكومة السابقة واحلالية د¯لنا اUٔسايس هو مراق�ة احلكومة، م
واملتعاق�ة، هذا اRور، هاذي مؤسسة àرشيعية، احYا مرتفعني، ؤ�� مرتفع 
Iىل هاذ احلسا�ت اخلاصة، واvيل يه ميكن يل نوصفها fيش وصف ما اك�ن 

  .الش
ٕاذن ٔ�� Æري �ش نقول لمك، الس:يد الوز�ر، قلتو Iىل ٔ�%مك ٔ�نمت املهمة 

مك ٔ��لمت امللف Iىل اDلس اIUٔىل vلقضاء، اكن ما د¯لمك ا¤هنت، يعين ٔ�%
دام عندمك معطيات نتاع املف�ش:ية العامة اvيل يه معطيات صادمة، ٔ�%مك 

كنتو حتيلوا امللف Iىل القضاء م�ارشة، واUٓن راه الرشطة القضائية كتقوم 
ٔ�شهر ميل توقف، مازال ما مت اس:تدIاء  �7لبحث د¯لها، هاذي 

الصفقة، Æري �ش نقول ٔ�ن عندمك معطيات اvيل ميكن  املسؤولني Iىل هاذ
ٔ�هنا àشلك يف �د ذاهتا املتابعة القضائية م�ارشة دون اvلجوء ٕاىل اDلس 
اIUٔىل vلحسا�ت، Uٔن اDلس اIUٔىل vلحسا�ت رمبا اكن بال ما تطالبوا 

  .لهاذ العملية هاذي) l’audit(مYو انÝ هو جيي ويد�ر 
Iىل ٔ�ن ما عندمك ما حتيدوا، ولكن، الس:يد الوز�ر، هاذي الثانية، قلتو 

رامك Æريتيو يف الصفقة، وحىت يه راه خمالفة vلقانون، هاذي جتاوزات ميكن 
نقولها، والناس يف اDلس اIUٔىل vلحسا�ت �سمعوها، Uٔن مادام بدلتيو 

، )Rotavirus(اvلقاح د¯ل ٔ�نفلو%زا اخلناز�ر بدلتيوه هباذ اvلقا�ات نتاع 
، حقGقة وفرتيو وا�د املبلغ مايل معني، ولكن راه wارج )Pneumotox(و

  .الصفقة هاذ اليش، راه wارج القانون
كذ¬ ٔ�%مك مقمت �لتخفGض يعين مبراجعة اUٔمثنة د¯ل الصفقة نتاع اvلقاح، 

املتواVد�ن يف اvلقاح،  )les antigènes(ولكن هاذ اليش Iىل حساب 
ندمكش احلق، Uٔن الصفقة يف إالطار اكنت رامك مقتيو بتغيري صفقة، وما ع 

تدار، وكنتو تفسخوا ذيك الصفقة هاذيك بناء Iىل حGثيات معينة، واvيل 
كCسمح هبا القانون، وIاد تقوموا �لتغيري يف هاذ اليش هذا، Uٔن اكن عندمك 

  . ما تد�روا
اIالش ٔ�� قلت، الس:يد الوز�ر، رمبا هناك Iليمك يش ضغوطات وال 

كن احYا كام قلت يف البداية احYا مرتفعني، احYا اRور يش �اVة، ول
  . اUٔسايس د¯لنا هو اwUٔذ مبا هو Vاد، مبا هو مييش يف Áس:تقامة

  .وشكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة vلس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ة
د¯ل الرقابة، �لعكس ٔ�� معك، الس:يد املس�شار، Æري �ش نmٔكد ...

I ،خشصيا يف هاذ امللف هذا ما اك�ن حىت يش ضغوطات �ىل ٔ�مور، راه ٔ�
  .ونقولها ¬ رصا�ة، ما عرف�شاي

5نيا، ميل تتقول يل ما عند*ش احلق، ٔ�� جناوبك، �لك رصا�ة و�لك 
مسؤولية عندي احلق، نقول ¬ اIالش، wليين Æري ºرشح ¬، امسعتك 

 ذاك الوقت اكن àرشى لقاح امسعين، دا� انت تتقول يل جني ٔ�� �وز�ر يف
 �اUٔنفلو%زا، اvيل اكنت �ضت Iليه جضة يف املغرب، وàرشى اكن عند
�زاف، تنجي ٔ�� �وز�ر هذاك عند� مصطويك، غن�ليه، خنيل الفلوس 
يضيعوا ومنيش ºرشي لقاح، لك ما درت اطلبت هاذ اvلقاح ما يضيعش، 

طلبت هاذ ، )la date de péremption(هو غيضيع، غمييش عندي 
يرصفوه يل fيش �اVة ٔ�خرى، �يفاش خنليه متا،  -يعين هاذ اvلقاح- الفلوس 

تدوز Iليه الوقت، ما ºس:تعملوش ) périmé(ارشيناه �ملاليري وخنليه 
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  ...وºرشي وا�د، ٕايوا هذا ٔ�� ما نعرفت
5نيا، من الناحGة العلمية، وادwليت يف يش مسائل Iلمية اvيل ما 

د¯ل اvلقاح د¯ل  )l’antigène(قول يل مhفقش Iلهيا، ميل تت
)Pneumocoque( لص¹ة، هاذ اليشv ىل املنظمة العامليةI 1حني ��ٔ ،

، املنظمة العاملية vلص¹ة ما )les antigènes(مايش حىت نفGقو وت¨�دلو 
اك�ن ٔ�ي فرق، ٕاال تتقول ¬ ٕاىل عندك يش دراسة يف البالد اvيل تتmٔكد 

ايش هذا، ٔ�يه، احYا ما عند�ش، تتقول ¬ م  )l’antigène(¬ بmٔن هاذ 
، طبقYا )largement suffisants( 8ٕاىل ما عند*ش ارشي هاذو 

  . حرفGا، وهاذ اليش مايش قالوه، مكhوب
ٔ�� ما فهم�ش، هاذي من الناحGة العلمية )c’est une étude 

scientifique( ليه، وتويص به املنظمة العامليةI صYولكيش، وت� ،
  .vلص¹ة

  .ا الس:يد املس�شار احملرتمشكر 

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
املرجو من السادة . السؤال اwUٔري املوVه vلس:يد وز�ر الص¹ة

  . املس�شار�ن الت��ع لهذا الرب�مج
. السؤال السابع موضوIه الوضعية املزرية vلمس�شفGات �Uٔقالمي اجلنوبية

 . مي السؤالاللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اRس:توري لتقد

        ::::املس�شار الس:يد �دي زر�واملس�شار الس:يد �دي زر�واملس�شار الس:يد �دي زر�واملس�شار الس:يد �دي زر�و
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس:يد الوز�ر، 

ٕان جتديد� لطرح موضوع هذا السؤال ا�ي س:بق ؤ�ن ٔ��ر�ه بصيغ 
خمتلفة من ملمتسات مرفوIة من اDالس املنتخبة ٕاىل اUٔس:ئW املطرو�ة 

الربملان، فإال�اطات، فاملناقشات داwل اvلtان اRامئة، لهو دليل داwل 
Iىل ٔ�مر�ن ال 5لث هلام، ٕاما ٔ�ن احلكومة تعلن جعزها عن مواÀة اUٔعطاب 
املزمYة لقطاع الص¹ة معوما، و�Uٔقالمي اجلنوبية Iىل وVه الت¹ديد، ٔ�م ٔ�ن 

  .هناك اس:تخفافا بصوت املنتخبني
  الس:يد الوز�ر، 

عمك م�ارشا ومعليا يف سؤايل هذا، وحىت خنيل كفريق وحىت ٔ��ون م
مسؤولي�Yا جتاه التدهور اخلطري لوضعية املرافق الصحية �Uٔقالمي اجلنوبية، 
ٔ�ود مYمك ٔ�ن جتيبوين �لرصا�ة املعهودة فGمك عن ٔ�س:باب اس:مترار الوضع، 

  :ا�ي نلخصه فé ييل

سسات ٔ�وال، خصاص �اد يف اUٔطباء Áخhصاصيني يف لك املؤ  -
إالس�شفائية، من طاطا، �ٓسا، لكممي، طانطان، السامرة، العيون، طرفاية، 

بوVدور، اRاWw، يف مجيع التخصصات، واRليل Iىل ذ¬ ºس:بة املرىض 
�ر ومرا*ش والر�ط، وما يعين ذ¬ دا��ن حيالون Iىل املراكز اجلامعية بmٔاك

�Cس ملن ال قدرة - Iىل التنقل ومن ز¯دة املعاCخرىمن تUٔة اGلبقv ة� .  

5نيا، الغياب التام واجلزيئ لطب الوالدة �لك اUٔقالمي، وما ي¨hج عن  -
ذ¬ من ٔ�خطار مرتبطة بص¹ة ا�Uٔات عند الوالدة، وخنص ���ر ٕاقلمي 
طاطا وطانطان والسامرة و�ٓسا، وٕاقلمي طانطان خصوصا، الس:يد الوز�ر، 

راه ما اتىل مس�شفى، هذا  طانطان هذا املس�شفى اvيل مرارا نقول لمك عنو
  .راه Iاد مقربة، الساكنة وامجليع �ش:تيك من هاذ املس�شفى

النقطة الثالثة، انعدام Oم vلطب النووي وÁخhصاصات املرافقة  -
الالزمة vلتكفل �لعالVات عن اUٔمراض املزمYة واخلطرية، وكذ¬ اUٔمراض 

  .املعدية، وكذا فقدان املناIة املك�س:بة

الب¨Gات واملعدات وخصاص واحض يف اUٔطر الش:به تدهور �ا�  -
املراكز الطبية يف العامل القروي �جلهات اجلنوبية الثالثة جمرد بنا¯ت . طبية

فارÆة ومغلقة وم�hىل عهنا لعدم حتمل قطاع الص¹ة املسؤولية يف جتهزيها 
  .وتوفري املوارد الîرشية الش:تغالها

ملزمن داwل املس�شفGات، تفيش ظاهرة الرشوة والزبونية والغياب ا -
  .وما �¬ من ٔ��ر م�ارش Iىل نفس:ية املرىض وذوهيم

  . انعدام �ٓلية موا�بة لنفس:ية املرىض يف ظروف صعبة -

  .انعدام مرافق إاليواء ذوي املرىض، س:é اUٔمراض املزمYة  -

  .خصاص �iن يف س:يارات إالسعاف -
  الس:يد الوز�ر، 

س:نا مYمك ز¯رة مGدانية الوضع خطري كام àسمعون، وحنن س:بق ٔ�ن اÙمت 
من wالل إال�اطة Iلام، قدمYاها يف اUٔسابيع املاضية، ولكYنا ال زلنا ن¨hظر، 
و%متىن ٔ�ن ºس:تحرض مجيعا رضورة تظافر اجلهود بت¨س:يق Oم بني اDالس 
املنتخبة والقطاIات احلكومGة ذات الصW، وIىل رٔ�سها قطاع الص¹ة، 

  .مل يعد يتحمل ٔ�ي تmٔخر يذ�روكذ¬ السلطات احمللية Uٔن الوضع 
ما يه ٕاجراءات احلكومة اليت تتدwل : و�ا، ºسائلمك، الس:يد الوز�ر

  يف Iالج هذا املشلك؟

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس:يد الوز�ر، لٕالVابة Iىل السؤال

        ::::الس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ة
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

  ون احملرتمون،السادة املس�شار 
ٔ�وال، الشكر اجلزيل لفريق Áحتاد اRس:توري لطر�ه هذا السؤال، 
اvيل كثريا ما يطرح Iيل ال يف هاذ الغرفة، وانÝ س:بقhو طرحhوه، وال يف 
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الغرفة اUٔوىل، وال wارج الربملان، اvيل النقائص واملشالك من �حGة املوارد 
عيد الوطين، يه حصيح، ٔ�� الîرشية، من �حGة الب¨Gة التحتية Iىل الص 

مhفق معك، الس:يد املس�شار، يه تطرح حبدة ٔ�كرث يف املناطق اجلنوبية، 
وwاصة امYني ادوييت Iىل يش �اVة اvيل تنعرفها، ٔ�مراض ال¨ساء والتوليد 

  .اvيل عند� مشلك عويص فهيا
5نيا، النقطة الثانية اvيل غنبدا هبا هو رمبا �Æسمح يل، ٔ�� ما مhفقش 

امYني كتقول احلكومة Iاجزة، هاذ اليش راه ما ت¹hCلش، يعين راه ٔ�� معك 
نقول ¬، راه حىت هاذيك القضية، نبقاو يف ٔ�طباء التوليد وهذاك، اكنوا 

، اvيل اكنوا، امشاو، وا�د امىش vلحج، ما ادwلش، هاذيك اvيل اكنت 2
  . معه، شافhو ما ادwلش ابقات بو�دها

تت¹ل Æري �لهدوء، Uٔنه ... لعصا وال بـهاذ املسائل لكها ما تت¹لش �
اك�ن نقص �اد Iىل الصعيد الوطين، راه امYني ما اwذي�Gه Æادي حتطو هنا 

  . واحYا تن¹اولو نعاجلو هاذ اليش. Æادي ختويه هنا
مYصب د¯ل املتخصصني د¯ل هاذ  316 ذٔ�� تنواIدك اهنا¯ ٔ�نه يف ها

  . وبية، هاذي النقطة اUٔوىلالعام، Æادي نعطيو اUٔس:بقGة vلمناطق اجلن
 ، اUٔ%كولوجGا)le cancer(النقطة الثانية، فé خيص اUٔمراض املزمYة 

اvيل رشت لها، الو�ء، هذاك اكن عند� مشلك �بري Vدا Iىل صعيد 
اجلهة، ما ابغيناش نبداو، الس:ياسة، ٔ�� من الناس اvيل ضد ال�ش:تCت، ما 

�ش �كون يش سGîطار يتداوى  عند�ش إالماكنيات، بعدا Æري جنمعومه
)le cancer( ،طارGîيش اس.   

 اعطاو لنا يف العيون ّ  اكن عند� مشلك وIايئ، وكنت قلهتا ¬، ¯
هكhار اvيل احYا قرر� Æادي نب¨Gو فهيا، Uٔول مرة يف  39هكhار وال  49

Oرخي املغرب مع القYيطرة Æادي �كون جوج مدن طبية، Æادي ¤كون 
ة وÆادي ¤كون و�دة يف العيون اvيل فهيا مس�شفى ٕاقلميي و�دة يف القYيطر 

اvيل تتدوي، اvيل فGه ) le cancer(يف العيون، اvيل فهيا هاذ 
(laboratoire)  يل فهيا هاذ املسائل لكها، وهاذ اليش راهvد¯ل الو�ء، ا

  . ¤مييش تدرجييا
ؤ�� 5نيا، انتظارا لهاذ اليش، وكنت ادوييت معا¯، الس:يد املس�شار، 

مليون درمه  8ذاك اليش راه وصل يل لهنا، عندك احلق، ابدينا، خرجYا 
�لزربة �ش املس:تعtالت د¯ل العيون �ش ¤كرب، وÆادي تقول يل العيون 

املليون  8بو�دها مhفقني، واليين راه احYا Æاديني تدرجييا، ها احYا خرجYا 
الوقت وراه  دا� يف اRراسات �ش %كربو ذاك اليش، راه wاص اشوية

  . ت¨متناو يد يف يد
فé خيص الز¯رة، حصيح واIدتك، حصيح ثالثة املرات، �ٓخر مرة 
جGت اكنوا ا�Uٔداث، وإالخوان، ها اIالش، ٔ�ما دا� كنت �غي منيش 

Iىل القريب . هاذ الس:éنة، مث Iاد اكينة وVدة، اكينة التدشYCات امللكGة
� ابغيت جني، واIالش يف العاVل، ٕان شاء هللا، هذا وIد، وهذا �ٔ 

 �رمضان، ٔ�ش:نو هو املشلك، ٕاىل Vات ق�ل رمضان ٔ�� ما ا�ره�ش، ؤ�

  .حىت يف رمضان ºسافر، جني عندمك Æري ٕاىل ما ق�لتوش Iيل يف رمضان
 . شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
   .شكرا vلس:يد الوز�ر

  .اللكمة يف ٕاطار التعقGب vلفريق اRس:توري، تفضلوا

        ::::دي زر�ودي زر�ودي زر�ودي زر�واملس�شار الس:يد �املس�شار الس:يد �املس�شار الس:يد �املس�شار الس:يد �
  .شكرا الس:يد الوز�ر

يف احلقGقة، الس:يد الوز�ر، احYا ما ميكن �د ينكر ٔ�ن اRو� قامت 
البنا¯ت اكينة، اRو� . مبجهودات �برية، املشلك يف ال�س:يري، الس:يد الوز�ر

Wبذلت جمهود �بري ورصفت ٔ�موال طائ .  
ة يف اUٔقالمي اجلنوبي 50ٕاىل ابغيت نقول ¬ ٔ�نه اUٓن �ٔكرث من 

مس:توصف مغلوقة، ما معر دwلها يش فرميل، بناهتا اRو�، خرست Iلهيا 
Wٔ�موال طائ .  

احلوزة، اVد�رية، اماك�، ٔ�ماك� مدينة مايش Æري : ونذ�رمه ¬
مس:توصف، مدينة، البنا¯ت، السكن، املسtد، الطرقات، املاء، الضو، 

ما لكيش Vاهز، ٔ�موال طائW رصفت اRو�، ولكن فارÆة، الساكن 
اكي¨G¨ش، فني يه املشلكة؟ اIالش؟ احYا عند� الساكن يف �اVة 
vلسكن، عند� الساكن �اVة يف السGîطار، وخنليو هاذ اليش نتفرجو فGه 

  حىت �ريب، اIالش؟ 
ٕاذن املشلكة مايش مشلكة مرصوفات، الشعب املغريب بذل جمهود 

نت ش:به مYعدمة، ومس:تعد يبذل جمهود، واك�ن البىن، راه اUٔقالمي اجلنوبية اك
اكنت يعين حصراء wالية، واليوم مدن، ولكن ال�س:يري، الس:يد الوز�ر، ال 
يعقل ٔ�ن مس�شفى بو�زاكرن من ٔ�كرب املس�شفGات اvيل س:يد� هللا ينرصو 

  . وضع جحر اUٔساس د¯لو س:نوات واUٓن �يق ما يمت
ال يعقل ٔ�نه الشاطئ اUٔبيض ما فGه مس:توصف، ال يعقل ٔ�نه ¤لكيت 

، الس:يد الوز�ر، 2006، 2006مس�شفى، الرشكة شدت الصفقة  اvيل
ومس�شفى يف ¤لكيت، يف جامIة ¤لكيت، و�يق ال الرشكة ٔ�جنزت املرشوع 

  . وال الوزارة حGدت املرشوع من الرشكة، والقانون واحض
ال ميكن، الس:يد الوز�ر، دا� اك�ن مس�شفى يف السامرة ما عندوش 

ل لكممي املندوب ثالثة ٔ�شهر ما اك�ن، يعين املد�ر، املس�شفى اجلهوي د¯
  . اك�ن ٕاشاكليات د¯ل ال�س:يري

الس:يد الوز�ر، هللا جيازيك، احYا ابغيناك متيش مت وتعاجل اUٔمور مت 
  . وجتينا �لعالج

املس�شفى د¯ل طانطان، الس:يد الوز�ر، �� Iليك، الس:يد الوز�ر، 
) les ambulances(د¯ل  4ٕاىل ما àس:بق لنا يف طانطان بعدا، راه يومGا 

يف الطريق، الوالدة،  �2هيزوا العياالت اvيل Æادي يوضعوا و¤ميوتوا مهنم 
  .f�ٔسط �اVة الوالدة
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        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
   .شكرا vلس:يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس:يد الوز�ر، vلرد Iىل التعقGب

    ::::الس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ةالس:يد وز�ر الص¹ة
  . شكرا

ºسا¬، ٔ��، Æري بعض  ت�Cان Iىل الس:يد املس�شار، ما عندي ما
اUٔجوبة، ميل تتدوي Iىل بو�زاكرن، دا� كتبان ¬ الطريقة، دا� ت�شوف 

  . Æري ذاك اليش اvيل اك�ن
ٔ�� نقول ¬، حىت ٔ�� Æادي ºشيك Iليك اشوية، Æري �ش نعطيك 

مس�شفى  17ٕاىل يومYا هذا انت دوييت Iىل بو�زاكرن، اك�ن . معلومات
مليون ٔ�ورو، ٕاىل يومYا هذا حىت وا�د ما  98اvيل خصات Iلهيا ٔ�ورو� 

  . �ن، اUٔول اvيل غيبان هو د¯ل اجلديدة
 la Banque(مس�شفى اvيل ما داwلي¨ش بـ  512ين زيد Iلهيا 

Européenne d’Investissement(، واك�ن . هاذي لكها جمهودات
مس�شفى مغلق، بني مركز حصي، بني املس:توصف، هاذي لكها راه  142

هودات ج�ارة، احYا ما ابقGناش اكع تنفكرو نب¨Gو، Æري ٕاىل اكنت wاصنا جم 
ها هو راه �لينا . يش �اVة والبد، ¤منش:يو تدرجييا، مصاب حنلو Æري هاذو

رس�ر، وÆاد�ن منش:يو نتجهو يف  500د¯ل اجلديدة اvيل غيت¹ل Iاود 5ين 
  .هاذ Áجتاه د¯ل املناطق اجلنوبية

 البارح در� مYدوب �لنيابة، Uٔن ّ  ، ¯فé خيص املندوب د¯ل لكممي
هذاك راه فhح Iىل القلب، البارح راه اك�ن مYدوب Vديد، الس:يد 
املس�شار احملرتم، ونواIدك ٔ�نه Æادي ند�رو مجيع اDهودات، راه هاذ اليش 

راه ٔ�� كنقول . ¤مييش تدرجييا، راه ما wOذهاش من �¬ زعام هاذ اUٔقالمي
  . ر، العطل د¯يل لكهم كندوزمه يف اجلنوب¬ ق�ل ما %كون وز�

وÆادي جنيو، Æادي حناولو ما ٔ�مكن، مايش Æادي جني Æادي، كام 
كنقول دميا وÆادي نعاودها، Æدا Æادي يصبحوا املس�شفGات د¯ل 

�  . سو�رسا، واليين هاذي بالد
وقلت ق�ايW اIالش الناس ما �ميش:يوش، وهذا هو اجلواب عندك، راه 

الس:يد املس�شار، خص إالºسان حيهبا، خص يبغهيا، ٔ�ما اvيل  هاذ املهنة،
وال داwل هذا راه  Æ12ادي جنيب ٔ�� يبقى حيسب يل الساIة، wارج يف 
WwاRاودت ¬ ٔ�ش:نو وقع يف اI ري ابالش، وراهÆ .  

راه تن¹اولو ما ٔ�مكن، واليين Iاود 5ين من Àة ٔ�خرى العصا مايش هو 
يو تدرجييا، خص الناس يفهموا، مز¯ن اvيل تي¹ل املشالك، خصنا منش: 

تîين، مز¯ن جتهز، واليين خص هنا ي��دل، خصنا نفهمو، هذا مغرب، 
ولك وا�د خصو يد�ر wدمhو، وهاذ املهنة اvيل ما تيحهباش Æري يبعد 

  . Iلهيا
        .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . اجللسةشكرا لمك، شكرا لمك الس:يد الوز�ر Iىل مسامهتمك يف هذه 

ون¨hقل ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الس:يد وز�ر التجهزي والنقل حول 
  . مرشوع امليناء البحري vلقYيطرة

  .اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لÇٔحرار

        ::::املس�شار الس:يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس:يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس:يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس:يد عبد اDيد املهايش
  .شكرا الس:يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  لوز�ر احملرتم،الس:يد ا
حسن ي¨hظرون ما س:تؤول ٕاليه بين - الرشاردة-الزال ساكن Àة الغرب

دراسة Vدوى ٕا�داث مGناء القYيطرة البحري، واليت حتدث عهنا الس:يد 
  . وز�ر التجهزي والنقل السابق يف احلكومة السابقة

وي�ساءل كذ¬ ساكن Àة الغرب عن مmٓل امليناء التtاري مبدينة 
 Gيطرة ومYاري، القtالق امليناء التÆلمنا بقرار ٕاI ناء الصيد �ملهدية بعد ٔ�ن

وما لهذا إالÆالق من انعاكسات اقhصادية واجÝعية fشلك م�ارش، wاصة 
  . Iىل ساكن مدينة القYيطرة واملهدية والشلي¹ات واملنارصة

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار

  . اللكمة لٕالVابة عن السؤالالس:يد الوز�ر، لمك

        ::::، وز�ر التجهزي والنقل، وز�ر التجهزي والنقل، وز�ر التجهزي والنقل، وز�ر التجهزي والنقلعبد العز�ز ر�حعبد العز�ز ر�حعبد العز�ز ر�حعبد العز�ز ر�حالس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  . ٔ�شكر الفريق احملرتم والس:يد املس�شار احملرتم Iىل طرح هذا السؤال
طيب، هاذي مYاس:بة يعين مادام هو طرح، ولكن هاذي مYاس:بة 

  . �ش نوحض
لس:ياسة املينائية اليت قدمت ٔ�مام صاحب اجلال� يف الناظور، يعين ا

ق�ل ٔ�شهر، �يت¹دث Iىل وا�د التصور ٕاسرتاتيجي �ل¨س:بة vلب� د¯لنا Iىل 
  . مس:توى املوا، واvيل يه فهيا ثالثة حماور كهتم املوا

اك�ن حماور ٔ�خرى مرتبطة �ملوا، النقل البحري، التكو�ن، ٕاىل Æري 
موا  5نتلكموش Iلهيم، ولكن �لضبط فé يتعلق �ملوا، فهيا  ذ¬، ما

  : موا Vديدة V2030 ،5ديدة يف ٔ�فق من اUٓن ٕاىل 
... امليناء د¯ل الناظور، اvيل ٔ�عطى Áنطالقة د¯لو صاحب اجلال� -

 اvيل قدمت بطبيعة احلال اòطط د¯ل الناظور ٔ�مام صاحب اجلال�؛
vيل هو فé يتعلق �لطاقة والفوسفاط اvيل ٔ�عطى �ٓسفي، اامليناء د¯ل  -
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 Áنطالقة د¯لو صاحب اجلال� ق�ل ٔ�سابيع؛ 
اك�ن امليناء د¯ل القYيطرة اUٔطليس اvيل غيكون مhخصص يف لك ما  -

 هو سائل صلب ٔ�و سائل؛ 
اك�ن امليناء د¯ل اRاWw اvيل غيكون مhخصص يف لك ما يتعلق  -

 �لصيد البحري؛ 
اء د¯ل الغاز يف اجلرف اUٔصفر اvيل لك ما يتعلق الغاز واك�ن املين -

موا، لك مGناء �ش àس:تمكل اخلريطة املينائية د¯ل الب� د¯لنا  مخسة...و
Iىل مس:توى البحر اUٔبيض املتوسط وIىل مس:توى احمليط اUٔطليس، هذا 

  . قYيطرةف�التايل اكينة امليناء اUٔطليس �ل¨س:بة ملنطقة ٕاقلمي ال . احملور اUٔول
اك�ن احملور الثاين يتعلق �ملوا القدمية ٔ�و املوجودة د¯ل ٕاIادة التmٔهيل 
د¯لها، و�يدwل فهيا مGناء س:بو، اك�ن مGناء �ٓسفي، مGناء س:بو، اك�ن العمل 

  . اUٓن Iىل مس:توى امليناء د¯ل طنtة، اك�ن وا�د العدد د¯ل املوا
 د¯ل الرتفGه، Uٔن الب� احملور الثالث، وهو àشجيع ما �سمى �ملوا

د¯لنا امحلد � ب� س:يا!، عند� الشواطئ، فالبد من àشجيع Áس�Qر 
  . يف اDال د¯ل املوا د¯ل الرتفGه، واك�ن مشاريع مس:تق�لية يف هاذ اDال

فٕاذن اك�ن ثالثة د¯ل احملاور، و�لتايل ما اكي¨ش يش مGناء Æادي يبقى 
ٕاما س:يكون مGناء جتاري، ٕاىل Æري ذ¬، حبال بدون ٔ�ن �شغل، يعين 

 éل فwٔهيلها �ش تدmادي ند�روها ٔ�و موا س:يعاد تÆ يلvاملوا الك�رية ا
اvيل عندها Iالقة �لس:يا�ة  منية احلرضية د¯ل املدن ٔ�و موايتعلق �لت 

  . اvيل يه املوا د¯ل الرتفGه
ديد اUٓن اRراسات امليناء د¯ل القYيطرة، اvيل ¤لكمتو Iليه، اجل

مhقدمة، Uٔن اك�ن وا�د جوج د¯ل املواقع اvيل هام اUٓن اسرتاتيجيني، 
فاUٓن حنن يف �ٓخر املرا�ل د¯ل اRراسات وكتدار fرشاكة مع احملليني، 
واكن اجIÝات Iىل مس:توى الوالية �ش ºشوفو ٔ�ش:نو هو ٔ�حسن ماكن 

Yية، ٕاىل Æري ذ¬، مث اvيل هو بطبيعة احلال اvيل Æادي �س:تاجب Uٔمور تق 
Æادي �س:تجيب ٔ�يضا vلرواج Áقhصادي، �ش خنتارو املاكن املناسب 
�ش تنطلق اRراسة اvيل اUٓن وVد�ها د¯ل الرواج والرحبية د¯لو و�يفاش 

  . ميكن لنا ºشوفو فاIلني اvيل ميكن لنا �س�مثروا Iىل مس:توى هاذ امليناء
كونو رص�اء، مل تعد هناك جتارة، فé يتعلق �مليناء التtاري، خصنا %

راه اUٔرقام موجودة عندمك، الس:يد املس�شار، تعرفون مل تعد هناك جتارة، 
، لكهم )les hangars(وما ميك¨ش نضيعوه وخنليوه هكذاك، راه شفيت 

wاويني، مجيع املشاريع لكها wاوية، راك شفhيه، ٔ�طالل Iىل ٔ�طالل، بضعة 
احلال التصور ا�ي عند اRو� ٔ�ن مجيع هذه º�ٔشطة قليV Wدا، قلنا بطبيعة 

املوا ما ميك¨ش تبقى هكذا، البد ٔ�ننا نقومو بعملية التmٔهيل د¯لها، �ش 
ميكن تقوم بوا�د العملية د¯ل التمنية احلرضية، و�لتايل اUٓن اRراسة 

اvيل  -ٕان شاء هللا-مhقدمة ٔ�ش:نو ممكن �كون يف هاذ امليناء، Æادي �كون 
وا�د القمية مضافة Uٔن املطروح ٔ�نه يتاكليفا �ش �كون فGه  Æادي يعطي

جبانب بعض اUٔعامل التtارية Æادي ¤كون ٔ�مور س:ياحGة، يعين وا�د 

املارينا اvيل Æادي تعطي وا�د القمية مضافة �ل¨س:بة vلجهة ومدينة القYيطرة 
 .�خلصوص

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

  .تجمعي من V�ٔل التعقGباللكمة vلفريق ال 

        ::::املس�شار الس:يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس:يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس:يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس:يد عبد اDيد املهايش
  . شكرا الس:يد الوز�ر Iىل جوا�مك، اvيل اكن يف احلقGقة واحض

سؤايل هو ٔ�نه واش عندمك التصور وقhاش هاذ امليناء البحري اUٔطليس 
نه تبدا اUٔشغال فGه؟ هذا اvيل يف القYيطرة، وقhاش كتصوروا وال كتوقعوا �ٔ 

  .اUٔول
لسؤال الثاين، ٔ��يد ٔ�نه ٕان كنمت تعتقدون ٔ�ن امليناء اvيل Iىل س:بو اUٓن ا

Æادي يويل مGناء ¤رفهي]ي وس:يعود �لنفع، ٕان كنمت تعتقدون ذ¬، بطبيعة 
احلال، �Rراسات وهبذا، راه حىت وا�د ما Æادي �كون ضد هاذ الفكرة 

  . هاذي
 عندمه ارتباط ٕاال ٔ�نه خصنا نفكرو يف وا�د العدد د¯ل الناس اvيل هام

م�ارش هباذ امليناء، وwاصة كذ¬ ما غيبقاش اجلرف د¯ل الرمال، و�لتايل 
 6000امليناء د¯ل الصيد �دية Æادي ¤كون عندو انعاكسات، راه اك�ن 

د¯ل الب¹ارة اvيل �يعCشوا من امليناء د¯ل الصيد د¯ل �دية، تصوروا معي 
ب، و�لتايل حىت الصيد يف ٔ�نه ما ابقاش ذاك اجلرف وàسد هذاك البا

مGناء �دية ما Æاد�ش يبقى، وكتعرفوا بmٔن Áنعاكسات Áقhصادية 
  . وÁجÝعية Iىل هاذ املشاريع لكها، %متىن ٔ�ن يؤwذ لك هذا بعني Áعتبار

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك

  . لمك اللكمة الس:يد الوز�ر

        ::::قلقلقلقلالس:يد وز�ر التجهزي والنالس:يد وز�ر التجهزي والنالس:يد وز�ر التجهزي والنالس:يد وز�ر التجهزي والن
ٔ�� ك¨شكر الس:يد املس�شار فعال Iىل هاذ التوضي¹ات .  

 ،�ٔ�وال امليناء د¯ل الصيد حىت وا�د ما Æادي حييدو، �لعكس اس�مثر
ومازال Æادي ºس�مثرو �ش �كون مGناء د¯ل الصيد حمرتم، و�لتايل هذا 
موضوع، وÆادي يدwل يف ٕاطار هاذ الرب�مج د¯ل التmٔهيل، مGناء الصيد 

  . حيدشما غيت 
وا�د العدد د¯ل املوا د¯ل الرتفGه ت�Cقى فهيا و�د اجلانب د¯ل 
الصيد، Æري هو �يتدار لها وا�د الرتت�Cات �ش �كون وا�د النوع من 

  . ºÁسtام ما بني الصيد وما بني اجلانب د¯ل الرتفGه
فٕاذن ٔ�طمئنمك الصيد لن ميس، �لعكس Æادي يتmٔهل، Æادي مييش 

  . ٔ�بعد من ذ¬
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vيل Æادي يتقاس هو امليناء د¯ل س:بو التtاري، اكن هناك لقاء مع ا
الرشكتني اvيل �يقوموا �Rور متا، واكن لقاء مع بعض العامل، وÆادي �كون 
لقاء مع عامل �ٓخر�ن، �ن مmhٔكد، الس:يد املس�شار، حىت وا�د ما Æادي 

هذه يضيع، كام حصل يف مجيع املوا، ميل �يكون معلية د¯ل ٕاما تmٔهيل 
املوا ٔ�و يدwلوا فé �سمى �ٕالصالح املينايئ، �يكون مفاوضات معهم، 
فهيم كثري من العامل اvيل اwذاهتم رشاكت وكثري من العامل اvيل قربوا 
. vلتقاIد، وكثري من العامل اvيل تدار معهم بعض الرتت�Cات اvيل يه اجÝعية

éم فÝهÁ ىل ٔ�نه هاذI ك¨شكرك �  . يتعلق �لعاملني �ن مmhٔكد، ؤ�
ٔ�� س:بق يل تالقGت معهم، وVاو، ؤ�نمت Iارفني ما ميك¨ش نظرا vلموقع 
د¯يل، ٔ�� اvيل وز�ر ويف نفس الوقت رئCس مدينة القYيطرة، ما ميك¨ش 
نفرط يف هاذ امليناء، ويعين ما ميك¨ش اRو� تفرط، وما ميك¨ش نفرطو يف 

ع اDلس إالقلميي ٕان شاء هللا العامل اvيل هناك، و�لتايل مع السلطات، م
اك�ن وا�د التصور �يفاش هاذ جوج د¯ل املوا، ال امليناء اUٔطليس اvيل 

نجزوه يف ظروف ويف زمن حمرتم �ش ملا تتوفر الرشوط املالية، ن كنمتناو 
وال �ل¨س:بة vلميناء د¯ل القYيطرة Æادي يعطي، ٕان شاء هللا، دفعة �برية 

جلهة د¯ل الغرب، بل ميكن يل نقول لمك غيفGد طنtة Vدا ٕالقلمي القYيطرة وا
 la(وغيفGد اRار البيضاء وغيفGد فاس ومكYاس، Uٔنه اك�ن وا�د النوع من 

saturation ( ة �ل¨س:بةVار البيضاء، واك�ن هناك �اRة ويف اtيف طن
لفاس ومكYاس، و�لتايل امليناء اUٔطليس غيكون عندو وا�د النفع �ل¨س:بة 

ات �اكملها، وغيمكل امليناء د¯ل طنtة وغيمكل امليناء د¯ل اRار لهاذ اجله
 .البيضاء

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .شكرا لمك، الس:يد الوز�ر، Iىل مسامهتمك

ون¨hقل ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الس:يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس 
يات احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة حول دمع وàشجيع التعاون 

العامW يف قطاع النخيل، وسhCوىل إالVابة نيابة عنه الس:يد الوز�ر امللكف 
  . �ملزيانية

اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Áس:تقاليل، فليتفضل 
  .مشكورا

        ::::املس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحسان
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
قد اخنرطت بالد� يف مرشوع هام وحGوي يعيد Áعتبار vلفال�ة ل

الوطنية، �عتبارها رافعة ٔ�ساس:ية لالقhصاد الوطين، وهو مرشوع خمطط 

املغرب اUٔخرض ا�ي نعترب �روة حقGقGة يف قطاع مل ينل حقه اكمال من 
  .ÁهÝم واRمع

Gخنراط لتحقÁ ىل امجليعI هداف وٕالجناح هذا املرشوع، يتعنيUٔق ا
الطمو�ة اليت Vاء هبا، ويف مقدمة هؤالء الفاIلني يف امليدان الفال!، 
وwاصة قطاع النخيل، وكذا التعاونيات الفالحGة �عتبارها ٔ�داة ٔ�ساس:ية 
ٕالدماج الش:باب وال¨ساء يف اRورة Áقhصادية حملاربة الفقر والهشاشة 

  .واÙهتمCش وإالقصاء
نيات الفالحGة العامW يف قطاع النخيل ويف هذا إالطار، تضطلع التعاو 

بدور ٔ�سايس، àسامه يف ان�شال القطاع من الوضعية اجلامدة اليت ظل 
Iلهيا ملدة طويW، واليت ٔ��رت fشلك سليب Iىل إالنتاج من حGث مكه 
ونوIه، وكذا Iىل I�ٔداد ٔ�جشار النخيل اليت ¤راجعت fشلك �ول يف 

  .الس:نوات اwUٔرية
كومة مد يد العون لهذه التعاونيات اليت تعمل يف �¬، يتعني Iىل احل

قطاع النخيل ودمعها ماد¯ وتقYيا لتحسني وسائل العمل وإالنتاج، 
وàشجيعها Iىل اس:تعامل اUٔصناف ذات اجلودة العالية، وٕاجياد احللول 

  .العملية vلمشالك اليت تعا%هيا، wاصة يف جمال àسويق املنتوج
   :�ا، ºسائلمك، الس:يد الوز�ر

ما يه إالجراءات اليت س��hذوهنا Rمع التعاونيات العامW يف قطاع  -
النخيل، و�خلصوص يف ٔ�قالمي فكGك والراش:يدية وتنغري وورزازات 

 وزا�ورة وطاطا ولكممي؟
  ما يه احللول العاWV املزمع اختاذها حلل مشلك ال�سويق؟ -

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس:يد املس�شار

  .للكمة، الس:يد الوز�ر، لٕالVابة Iىل السؤاللمك ا

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((امللكف �ملزيانية امللكف �ملزيانية امللكف �ملزيانية امللكف �ملزيانية  الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية،الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية،الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية،الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية،الس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
رئCس احلكومة، رئCس احلكومة، رئCس احلكومة، رئCس احلكومة،  عن الس:يد محمد جنيب بوليف الوز�ر، املنتدب Rىعن الس:يد محمد جنيب بوليف الوز�ر، املنتدب Rىعن الس:يد محمد جنيب بوليف الوز�ر، املنتدب Rىعن الس:يد محمد جنيب بوليف الوز�ر، املنتدب Rى

  :))))امللكف �لشؤون العامة واحلاكمةامللكف �لشؤون العامة واحلاكمةامللكف �لشؤون العامة واحلاكمةامللكف �لشؤون العامة واحلاكمة
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس:يد الرئCس
الس:يد املس�شار احملرتم Iىل هاذ السؤال اvيل ٔ�وال يتعلق بقطاع شكرا 

�م وبرثوة وطنية اليت ¤زخر هبا الوا�ات املغربية واvيل عندها، بطبيعة 
احلال، دور اقhصادي واجÝعي وبCيئ وثقايف، وكذ¬ تتواVد يف ٔ�قالمي 

  .�مة
Dال، و- بطبيعة احلال من الناحGة د¯ل دمع القطاع التعاوين يف هاذ ا

 65دور �م القطاع التعاوين، التعاونيات العامW يف هاذ القطاع تبلغ تقريبا 
هاذ القطاع، . مhعاون ومhعاونة 1700تعاونية، وتضم يف عضو�هتا ٔ�كرث من 
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بطبيعة احلال، د¯ل النخيل يف وا�د العدة د¯ل العوامل اليت هتدده 
  .توفر الش:تائل وتعرضه لالند5ر، مكرض البيوض واجلفاف وIدم

 :ملواÀة هذه الوضعية، التدwل د¯ل احلكومة Vاء Iىل Iدة مس:تو¯ت

  ٔ�وال هناك �ر�مج وطين لتمنية الوا�ات جبنوب املغرب؛ -

 .هناك خمطط املغرب اUٔخرض �ل¨س:بة لتمنية سلسW اÙمتور -
بطبيعة احلال هاذ الرب�مج الوطين وخمطط ¤منية سلسW اÙمتور، يمت 

عاونيات، Uٔن يه اvيل مhواVدة يف امليدان وتعرف هاذ اجلانب ٔ�ساسا مع الت
  . هذا

اRور الك�ري ا�ي تلعبه التعاونيات يف جتميع مYتجي اÙمتور وàسهيل 
توزيع الش:تائل واملواد واvلوازم لتحسني ظروف مجيع املصاحل، الوزارة 
تتدwل من V�ٔل دمع هذه التعاونيات من wالل إالسرتاتيجية الوطنية 

وض �القhصاد ÁجÝعي والتضامين، �ل�شجيع ٔ�وال Iىل ٕا�داث vلهن
التعاونيات، ؤ�ساسا العامW يف قطاع النخيل، وwاصة من wالل 

 .التحسCس والتكو�ن واملوا�بة من طرف مكhب ¤منية التعاون
ووعيا كذ¬ من احلكومة �ٕال�راهات اليت تواÀها هذه التعاونيات 

يات د¯لها ا�اتية، تقوم احلكومة كذ¬ بدمع �لنظر vلضعف د¯ل إالماكن 
هذا القطاع من wالل مجموIة من املشاريع، من wالل املؤسسات د¯ل 
املاكتب اجلهوية لالس�Qر الفال!، والسؤال د¯لمك ¤لكم كذ¬ Iىل 
ال�سويق، تنظمي معارض وطنية وÀوية ل�سويق و¤روجي مYتوVات اÙمتور، 

Wنقhلتعريف هبذه  وكذ¬ تنظمي ٔ�سواق مv اس:بةYاليت تعترب فضاءات م
التعاونيات يف جمال اÙمتور، وكذ¬ املساIدة د¯ل هذه التعاونيات Iىل 
ولوج اUٔسواق املمتازة والفضاءات اUٔخرى اليت àساIدها يف نفس الوقت 
من الرفع من مداخGلها وكذ¬ الرفع من إالماكنيات د¯ل ال�سويق د¯ل 

 .التحسني د¯ل اجلودة د¯ل املنتtات د¯لهاهذه املنتوVات، وكذ¬ 
 .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد الوز�ر

  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعقGب، تفضلوا الفريق Áس:تقاليل

        ::::املس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحسان
  .شكرا الس:يد الرئCس

الس:يد الوز�ر، ك¨شكرمك Iىل هذه التوضي¹ات وIىل املعطيات اليت 
 جمال دمع وتطو�ر هذا القطاع الهام واحليوي، ويه جمهودات قدمhوها يف

سامهت fشلك �بري يف توس:يع املسا�ات املزروIة وتطو�ر ٔ�ساليب العمل 
  .يف قطاع النخيل، وكذ¬ يف جمال تدبري اس:تعامل مGاه السقي

  الس:يد الوز�ر، 
 احYا يف احلقGقة ما ن¨ساوشاي اDهودات اجلبارة اvيل كتقوم هبا وزارة

الفال�ة بعد ٕاصال�ات وٕاIا�ت الفال�ة يف قطاع الفال�ة، وwاصة بعد ما 

قاموا �ش داروا لنا وا�د اخلاص لبناء الو�دات د¯ل التربيد وو�دات 
صناعية وٕا�داث مجعيات ذات النفع Áقhصادي، وكذ¬ التكو�ن د¯ل 

  .تكو�نٔ�بناء الفال�ة يف هاذ القطاع، wاصة ؤ�نه اك�ن بعض املعاهد د¯ل ال 
لهذا، الس:يد الوز�ر، احYا كام Vاء يف اللكمة د¯لمك بmٔن هاذ 

... تعاونية، راه قليW �ل¨س:بة لهاذوك املناطق د¯ل هذا 65التعاونيات، هاذ 
لهذا، ابغينا �ش تعاونوا، املرجو مYمك ٕاIانة هذا القطاع ماد¯ ليكون حبال 

راء واRواجن هاذوك القطاIات اUٔخرى د¯ل احلبوب واvلحوم امحل
والزيوت، وذاك اليش، كام اكينة هاذيك التعاونيات ابغينا حىت اRو� تعطي 
وا�د ÁهÝم wاص لهاذ الفال�ة، Uٔن كام كتعرفوا الفالح الوا�ايت 

  .ضعيف
وكام Vاء يف اللكمة نتاعتمك، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن هذا القطاع اكن 

لوا�ات، جشرة ٔ�راكن م¨س:يا، ولكن بفضل ٕا�داث الواك� د¯ل ¤منية ا
والوا�ات، هاذوك الناس د¯ل القطاع الفال! احبال ٕاىل اكنوا �عسني 
وفاقوا، Iاد فاقوا بmٔن Iاد والو تيعطيو اهÝم اشوية لهذاك القطاع د¯ل 

  .النخيل
لهذا، الس:يد الوز�ر، ابغينا �ش ¤هتالو يف هاذ الناس د¯ل الفال�ة 

مليار اvيل Vا Iىل ٔ�ساس ٔ�نه Æادي  15د¯ل النخيل، واملرجو مYمك هذاك 
  .تقلصوا وال حتولوا هذا، ما عرفYاش �ٓش Æادي يدار هبا

ابغينا القطاع الفال! ما متسوهش Uٔن القطاع الفال! �م Vدا، ال 
وال الناس د¯ل القطاع الفال!، ابغينامك ¤هتالو  'املغرب اUٔخرض"ذاك 
  .فهيم

  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::ةةةةالس:يد رئCس اجللسالس:يد رئCس اجللسالس:يد رئCس اجللسالس:يد رئCس اجللس
  . شكرا الس:يد املس�شار

  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((امللكف �ملزيانية امللكف �ملزيانية امللكف �ملزيانية امللكف �ملزيانية  الس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية،
رئCس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة رئCس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة رئCس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة رئCس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة  عن الوز�ر املنتدب Rىعن الوز�ر املنتدب Rىعن الوز�ر املنتدب Rىعن الوز�ر املنتدب Rى

  :))))واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة
  الس:يد الرئCس،

Iىل اRمع اvيل هو fرسIة ٔ�� ابغيت Æري ٔ�طمنئ الس:يد املس�شار احملرتم 
تقدمه احلكومة لهذه التعاونيات، التعاونيات بصفة Iامة، واUٓن راه اك�ن 
مرشوع د¯ل تعديل القانون د¯ل التعاونيات قGد اRراسة يف جملس 
املس�شار�ن املوقر من V�ٔل املواصW د¯ل اRمع واملوا�بة د¯ل هذه 

يف املوا�بة د¯ل املتعاونني  التعاونيات، Uٔهنا �لفعل تؤدي دورا هاما، سواء
 .ٔ�و حىت يف ال�سويق

اجلانب الثاين اvيل هو كذ¬ �م هو مرشوع قانون اvيل اك�ن يف 
اòطط ال�رشيعي د¯ل احلكومة حول التtارة املنصفة، وهذا س:يؤدي، ٕان 
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شاء هللا، دور �م يف إالنصاف د¯ل هذه التعاونيات �ل¨س:بة لهاذ املنتوج 
من اجلودة د¯لو وكذ¬ املساIدة Iىل ال�سويق �مثن  و�ل¨س:بة vلرفع

  .يناسب اDهود د¯ل املتعاونني
ٕاذن هاذ املرشوع هذا راه قGد اRرس يف اUٔمانة العامة vلحكومة من 
V�ٔل بطبيعة احلال يعين هاذ التtارة املنصفة ٔ�ساسا مركزة vلتعاونيات، Uٔن 

اونيات د¯ل العامل القروي هاذيك التعاونيات، سواء د¯ل ال¨ساء وال التع
وال التعاونيات اvيل موجودة يف هاذ املناطق اvيل يه صعبة، هاذ 
التعاونيات البد ٔ�ن اÙمثن د¯ل ذاك املنتوج �كون مYصف، و�لتايل �كون 

  .ذو مردودية لهاذ املتعاونني، وهذا هو الهدف من هاذ مرشوع القانون
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا

اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن . اwUٔري يتعلق �RقGق املدمعالسؤال 
  .من فريق التجمع الوطين لÇٔحرار لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد محمد عبواملس�شار الس:يد محمد عبواملس�شار الس:يد محمد عبواملس�شار الس:يد محمد عبو
  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئCس احملرتم،

  الس:يد الوز�ر،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

اوبين Iليه وا�د ٔ�� السؤال د¯يل حقGقة من احملظوظني اvيل Æادي جي
الرشيف هو اليس اUٔزيم، ٔ�� من احملظوظني اvيل Æادي جياوبين Iليه، 
ٔ�رسلتو لوز�ر احلاكمة والشؤون العامة، دا� الرشيف Æادي Vاوبين Iليه، 

  ؟هذا الرشيف وR البليدة، البد Æادي يعطف Iيل، ¯ك �ٓ س:يدي
السؤال  قلت ¬، الس:يد الرئCس، كام كتعرفوا، الس:يد الوز�ر، هاذ

د¯يل حول اRقGق املدمع، هذا �لك رصا�ة، مازال هاذي وا�د املدة من 
س:نوات واحYا كرنفعو السؤال د¯لنا من هاذ الق�ة وامللمتسات د¯لنا، ولكن 

  .اعتقادي دا� وصلنا لبCت القصيد، Æادي يوقع فGه احلزم
  الس:يد الوز�ر،
  الس:يد الرئCس،

  ٕاخواين،
ا املواطنني، ولكن فهيا وا�د التالعبات �برية، هاذ املادة يه هبا �يعCشو 

وا�د التالعبات �برية، ال من طرف املطاحن وال من طرف جتار احلبوب، 
ؤ�� كام �يعرفوا إالخوان عندي مطحنة، ولكن ما معري، وسولوا مكhب 
احلبوب ووزارة الفال�ة، ما معري اwذيت اRمع Iىل يش �يلو د¯ل اRمع، 

Rمع معري ما كنعرف ا�v حمتاج �مع، Uٔن اIالش ما �wذش اRمع؟ ٔ�
  .ولكن فهيا املشالك، ما �wذش اRمع

دا�، الس:يد الوز�ر، هاذ القضية هاذي اك�ن الفوىض، اك�ن مول 

 les(املطحنة اvيل كCشد املا�ينة د¯لو حىت �يجي يبدل اUٔوراق مع مول 
agréés(وراق، هاذ اليش �يعرفوا اخلUٔري اÆ اص والعام، رسح ، �يبدلوا
  . مايش املس�شار�ن، �را راه �يعرفوا هاذ الوضعية... الكس�Cة

راه àشد املا�ينة تبدل الكواغط واvلهم هاذ اليش مYكر، اvلهم هاذ اليش 
ولكن هللا خيليمك، قال ¬ إالºسان . مYكر، هاذي البالد د¯لنا واحYا ماÙهيا

حملو املسؤولية د¯لنا ٕاىل ما اهناش املنكر بيدو، خص بلسانو، احYا كن
ٓ الس:يد الوز�ر، كنعطيوها vلحكومة يه wOذ هاذ  كنعطيوها vلحكومة، �

  .املتعني، Uٔن هاذي فلوس اRو�، واRو� راه د¯لنا واحYا ك¨شفعو Iلهيا
  .شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس:يد املس�شار

  .لسؤال، فليتفضلاللكمة اUٓن vلس:يد الوز�ر لٕالVابة Iىل ا

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((امللكف �ملزيانية امللكف �ملزيانية امللكف �ملزيانية امللكف �ملزيانية  الس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر Áقhصاد واملالية،
رئCس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة رئCس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة رئCس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة رئCس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة  عن الوز�ر املنتدب Rىعن الوز�ر املنتدب Rىعن الوز�ر املنتدب Rىعن الوز�ر املنتدب Rى

  :))))واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

شكرا الس:يد املس�شار احملرتم، اليس محمد عبو، وشكرا vلفريق د¯ل 
  . Iىل هاذ السؤال التجمع

ويف احلقGقة هو سؤال تريد� لٕالشاكلية د¯ل صندوق املقاصة *لك، 
وإالشاكلية بطبيعة احلال الطبيعة ÁجÝعية د¯ل هاذ الصندوق، 
والتحريف ا�ي قد يقع �vمع والس:é يف مادة من هذه املواد، هذه ٕاشاكلية 

تدمع هاذ اRقGق،  حقGقGة، حبيث احلكومة واحلكومات لكها اكنت دامئا
 9د¯ل املليون د¯ل القYطار، هاذ  9واحلكومة احلالية مازالت يف �دود 

مليون د¯ل اRرمه د¯ل  400مليار و 2د¯ل املليون د¯ل القYطار يه 
  . اRمع، واvيل هو مقصود به مYاطق معينة

هناك ٕاشاكل حقGقي د¯ل احلاكمة يف هاذ امليدان هذا، بطبيعة احلال 
معل تقوم به احلكومة وتقوم به السلطات من V�ٔل املراق�ة، سواء من  هناك

حGث ٔ�ن هاذ التtار اvيل تيوزعو هاذ الط¹ني يمت اخhيارمه من طرف 
املطاحن، احلكومة بيدها مجموIة من القوانني ومجموIة من إالجراءات، فعلت 

ذ القانون د¯ل املراق�ة د¯ل اUٔسعار من V�ٔل الزجر د¯ل الغش يف ها
 30املليون ٕاىل  10امليدان، رفعت القمية واحلد اUٔقىص vلغرامات من 

مليون د¯ل الس:ن�مي، ؤ�عطت املهمة د¯ل التغرمي د¯ل اòالفني Iىل 
مس:توى السلطات احمللية �ش ¤كون القضية ٔ�قرب، ويمت املتابعة د¯ل 

  .اòالفني Iىل املس:توى احمليل
رتك يلزم التtار �ش ي¨رشوا يف نفس اÙهنج، هناك قرار وزاري مش

اvلواحئ د¯هلم، اvلواحئ د¯ل املوزIني والعناو�ن د¯هلم واملركز والمكية 
املمنو�ة وتعليقها مبقرات امجلاIات املعنية واملاكتب اجلهوية vلحبوب 
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والقطاين �ش ¤كون املراق�ة، ٕاذن هنا اك�ن وا�د النوع من الشفافGة يف 
  .�ةهذه اvلواحئ �ش ¤كون مراق 

وبطبيعة احلال مت فرض إالشهار د¯ل اUٔمثنة vلبيع vلمس:هتI 1ىل 
ٔ��ياس اRقGق املدمع، بطبيعة احلال هاذ اUٔمور لكها مازالت هناك 
ٕاشاكليات يف الطريق د¯ل التحريف د¯ل هاذ اRمع عن الناس اvيل هام 

 جمال خصهم �س:تافدوا مهنم، و�لتايل هاذ اDهودات اليت تبذلها احلكومة يف
املراق�ة، البد من تضافر اجلهود بني احلكومة Iىل املس:توى املركزي وبني 
املسؤولني Iىل املس:توى احمليل وبني املمثلني د¯ل اUٔمة واملمثلني د¯ل 
الساكن، ومجعيات كذ¬ املس:هتلكني، Uٔنه ٕاىل ما اكºش هاذ تضافر اجلهود 

احلقGقGني Æادي هاذ املشلك د¯ل التحويل د¯ل اRمع عن ٔ�حصابه 
اUٓن تن¹اولو نطورو نظام Vديد د¯ل ٕاIادة النظر يف العملية د¯ل .يبقى

ٕانتاج اRقGق الوطين املدمع ومعلية التوزيع د¯لو Iىل التtار، والعمل بطريقة 
Vديدة يه طلبات العروض عوض النظام الكوطا اvيل هو معمول به 

، الرفع من إالنتاجGة، وكذ¬ �اليا، �ش %زيدو وا�د اجلرIة د¯ل الشفافGة
  .الرفع من اجلودة د¯ل املواد املدمعة واملقدمة

  .ٕاذن هذا مجموIة من إالجراءات اvيل يه يف هاذ Áجتاه د¯ل الشفافGة
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك

  .هل هناك تعقGب الس:يد املس�شار؟ تفضلوا

        ::::املس�شار الس:يد محمد عبواملس�شار الس:يد محمد عبواملس�شار الس:يد محمد عبواملس�شار الس:يد محمد عبو
  الس:يد الرئCس،

  يد الوز�ر،الس: 

ٔ�وال ٔ�� اقhنعت �جلواب د¯¬، الس:يد الوز�ر، Æري اvيل �دث والواقع 
 100ال ـــــيه هاذ الكوطا اvيل قلتو، املواطن راه ما تيالكهاش هباذ اÙمثن دي

، راه وا�د الفوىض �برية، راه املواطن �ياwذها بوا�د اÙمثن �¨شةvلدرمه 
هاذ اليش اvيل كتقول . ج�بري، واRو� راه كهترس والسلط كتفرج، كتفر 
  .Iىل التوزيع، الكوطا راه ال ٔ�ساس - من الص¹ة

ٔ�ما قلتو املطاحن هام اvيل تيعطيو اUٓراء د¯هلم vلكوطا، مhفق معك، 
ولكن مول املطحنة ما يعطCش املطحنة د¯لو وي��عو لÇٔسواق يGîعو، راه 

  ...اك�ن هذاك
د الوز�ر، يف وكذ¬ من �حGة اجلودة، من �حGة اجلودة، الس:ي

Oرودانت Iاد وقع ما وقع، راه شفhوها اكملني يف الص¹افة، عباو الط¹ني 
Æري صاحل، واملطاحن اvيل �عوا هلم ذيك الط¹ني راه مفهومني امYينا هام، 
ما Æاد�ش نقول لمك امYني هام، نقول لمك امYني ٔ�� راين Iارفهم، ولكن ما 

راه خرجوا يف اجلرائد، Iىل ٔ�نه  Æاد�ش نقول لمك امYني، وراه يف Oرودانت
  .اعطاو الط¹ني ال يصلح لصاحل

دا� هللا خيليمك، الس:يد الوز�ر، اUٔمل د¯لنا فGمك كثري، صاوب وا�د 
اvلجنة واميش لتارودانت، وهام �ش يقولوا لمك هاذ الناس اvيل �عوا ذيك 
الزرع، ذيك الط¹ني اvيل فGه الغش، هام Æادي يعطيومك خطة العرض، 

  .ٕاىل ما اعطاومكشاي، احYا موجود�ن نعطيومك هاذ السمية د¯هلمو 
  .  شكرا الس:يد الوز�ر

    ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا vلس:يد املس�شار

  . الس:يد الوز�ر، ٕاذن ٕاذا مل �كن هناك رد Iىل التعقGب، ٔ�شكر امجليع
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


