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  . لساEرئDس ل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شن الس;يداملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
قHقة ثالث ساLات ؤ�ربعة دقائق، ابتداءا من الساLة الواKدة واJ :التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

Sنية والثالثني بعد الزوالال.  
   .يةه م\اقشة اXٔس;ئZ الشف  ::::Yدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعامل

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

        ::::ن ٔ�شن، رئDس اجللسةن ٔ�شن، رئDس اجللسةن ٔ�شن، رئDس اجللسةن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار الس;يد عبد الرحاماملس�شار الس;يد عبد الرحاماملس�شار الس;يد عبد الرحاماملس�شار الس;يد عبد الرحام
ونfiقل مdارشة الفfتاح Yلسة املراقdة ومساءc احلكومة يف Yلس;هتا 

وقد س;بق lلس;يد اXٔمني ٔ�ن وضع . اXٔس;بوعية، يف Yلسة اXٔس;ئZ الشفهية
Lىل  السادة املس�شار�ن يف صورة املراسالت واملس;تoدات اليت طرٔ�ت

  .اEلس يف بداية اجللسة ال�رشيعية
ٕاىل Yلسة اXٔس;ئZ الشفوية اليت تعقد طبعا  -قلت-ٕاذن، مdارشة نfiقل 

من اJس;تور، ووفقا ملقfضيات النظام اJا{يل  100معال بzٔحاكم الفصل 
Eلس املس�شار�ن، ختصص هذه اجللسة Xٔس;ئZ السادة املس�شار�ن 

  .ؤ�جوبة احلكومة Lلهيا
وع يف معاجلة هذه اXٔس;ئZ، �هن�ي ٕاىل السادة املس�شار�ن وقdل الرش 

ٔ�نه نظرا اللزتامات الس;يد الوز�ر احلكومHة، فسiس;هتل Yدول اXٔعامل 
�لسؤال املوYه ٕاىل الس;يد وز�ر الس;ياKة، وذ� نظرا اللزتاماته احلكومHة 

  .كام قلنا، ٔ�عطيت � اXٔس;بقHة يف طرح سؤا�
ن من فريق اXٔصاc واملعارصة لطرح اللكمة KXٔد السادة املس�شار�

  .السؤال، تفضلوا اXٔس;تاذ العريب

        ::::املس�شار الس;يد العريب احملريشاملس�شار الس;يد العريب احملريشاملس�شار الس;يد العريب احملريشاملس�شار الس;يد العريب احملريش
  الس;يد الرئDس،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس;يد الوز�ر احملرتم، 
 يف جمال الس;ياKة ¢شلك حتد� �بريا lلفاLلني 2020ٕان ٔ�هداف رؤية 

ونظرا Xٔمهية ٔ�هداف هذه الرؤية، واليت حتمل يف طياهتا . يف هذا اEال
جHل Yديد من املنتوYات الس;ياحHة، وٕا�راز مؤهالت Yديدة يف هذا 
اEال، وتقوية جودة العرض من {الل اXٔوراش املر�بة، فٕان لك نتاجئ هذه 

لرؤية من التصورات س�\عكس ٕاجيا� Lىل امجلاLات الرتابية، ملا حتم© هذه ا
 . {لق موارد مالية، ¢س;تفHد مهنا املؤسسات املنتخبة Lرب ¬ات اململكة

لكن، الس;يد الوز�ر، التخوف د�لنا يعين من هاذ °نعاكس إالجيايب 

اlيل تiمتناوه �كون Lىل امجلاLات احمللية هو ٔ�ننا ت�dعنا ا³ططات اlيل مت 
ر، يف مجموLة من اجلهات، التوقHع د�لها حتت إالرشاف د�لمك، الس;يد الوز�

معمك ومع السادة الوالة ومع رؤساء اجلهات، لكن الفاLلني اXٔساس;يني، 
الس;يد الوز�ر، يف هاذ ا³طط اlيل هام رؤساء امجلاLات ورؤساء اEالس 
إالقلميية ما يف Lلمهمش اJراسات اlيل تدارت يف ذاك ا³ططات واملشاريع 

ل إالLالم ومن {الل بعض املنتخبني يف املقرتKة يف امجلاLات، ٕاال من {ال
  .اجلهة اlيل بلغوا بعض رؤساء امجلاLات

هاذ رؤساء امجلاLات مه رشاكء، رشاكء يف هاذ ا³طط اlيل تiمتناوه يف 
�كون تD\عكس Lىل اجلهات ٕاجيا�، Xٔن هاذ ا³طط فHه  2020ٔ�فق 

Kىل هاذ الس;ياL يل مازالني بعيد�ن مسافاتlة اجلبلية اKة اجلبليةالس;يا .  
يعين هاذ ا³طط فHه مجموLة من اجلوانب، جوانب يف ا³طط ¿مة 
�زاف، ولكن ٕارشاك الفاLلني يف هاذ ا³طط والتحسDس هباذ ا³طط، Xٔن 
هاذ ا³طط DÅشار�وا فHه مببالغ مالية، واح\ا وقعنا معمك، وهاذ التوقHع اlيل 

املد�رية العامة lلجامLات وقعناه مازال تن�س;ناو وزارة اJا{لية عن طريق 
احمللية �ش ختلص ٔ�و �ش ذاك التعويض اlيل ما اكيiش عند اEالس 
إالقلميية وعند امجلاLات احمللية خصها تدمع اEالس إالقلميية �ش ميكن 
Êسامهوا يف هاذ ا³طط، هاذ ا³طط توقع ولكن إالماكنيات املادية د�لو 

  .Åري مfوفرة
  .يد الوز�ر احملرتم، �ش ينعكس ٕاجيا�لهذا، ابغينامك، الس; 

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار، شكرا اليس العريب

  .اللكمة lلس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد حلسن Kداد، وز�ر الس;ياKةالس;يد حلسن Kداد، وز�ر الس;ياKةالس;يد حلسن Kداد، وز�ر الس;ياKةالس;يد حلسن Kداد، وز�ر الس;ياKة
  .شكرا الس;يد الرئDس

   .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم Lىل طرح هذا السؤال
اlيل Kدد املعامل د�لها صاحب اجلالc،  2020يف احلقHقة الرؤية د�ل 

كتعمتد Lىل مقاربة ¢شار�ية من البداية، اك�ن ال�شارك يعين من مجيع 

املتد{لني من مصاحل العمومHة، ومت ٕاKداث هيئات مشرتكة مع القطاع 
   .اخلاص م\ذ البداية �ش ميكن لنا ٔ�ننا نوصلو ٕاىل تÑين هذه الرؤية

هاذ الربÔمج هذا ٔ�كد Lىل ٔ�نه خصنا البد نوضعو واKد  ،وكذ�
¬ة، وبدات املشاورات مايش يف عهد هذه - {ارطة طريق د�ل لك ¬ة

¬ة، واكنوا -ابدات املشاورات Lىل مس;توى لك ¬ة 2011احلكومة، يف 
فهيا مجيع املتد{لني، مجيع املتد{لني املنتخبني Lىل مس;توى اجلهة، Lىل 

 ٔXٔ�نه مس;توى ا Ôيل اعطاlات، وهذا هو اLىل مس;توى امجلاL قالمي وكذ�
مرشوع اlيل يه مربجمة يف ٕاطار  1000اXٓن وصلنا تقريبا ٕاىل واKد 

د�ل الربامج د�ل العقدة  10، ووقعنا Lىل 2020التفعيل د�ل الرؤية د�ل 
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  .Lىل مس;توى لك اجلهات
موجودة، واك�ن بعض  هاذوك الربامج اlيل اكينة، وال هاذ املشاريع اlيل

مليون حىت  4مليون د�ل اJرمه،  3املشاريع اlيل يه صغرية Yدا د�ل 
لعرشة مليون درمه، مايش اح\ا اlيل جdناها من وزارة الس;ياKة، ما اكن�ش 
مقاربة فوقHة، �لعكس ٔ�نه هاذي Yاتنا من امجلاLات، اكينة جامLات اlيل 

Yدا يف هاذ املنطقة جيب تzٔهي©  كتقرتح Lلينا، تتقول لنا عندÔ مؤهل ¿م
  . وßمثينه، وجيب ٕادراYه يف الربÔمج العقدة، تDمت إالدراج د�لو

ٕاذن اح\ا ما امشD\اش مبقاربة فوقHة، وتنقول هلم هذا هو املرشوع اlيل 
كتعملو، Xٔن ٔ�وال هام ٔ�درى هباذ اXٔمور هاذي، وكذ� يف ٕاطار مقاربة 

  .املشاريع اlيل يه ٔ�حسن هلم ¢شار�ية هام اlيل كDشوفوا ٔ�ش;نا يه
ٕاذن مجيع امجلاLات اكنت مشاركة م\ذ البداية يف ٕاطار الوضع د�ل مجيع 
املشاريع، ولكن التوقHع مت Lىل مس;توى اجلهة اlيل اكن فهيا احلضور د�ل 
 cٔzس اجلهة وكذ� املمثل د�ل املهنيني، هاذي املسDالس;يد الوايل، رئ

  .اXٔوىل
ك جمهود د�ل اس�Sر معويم ¿م Yدا، خصوصا املسcٔz الثانية، هنا

�لiس;بة lلمشاريع املوجودة Lىل املس;توى القروي وLىل املس;توى اجلبيل ٔ�و 
املشاريع اlيل ما عندهاش مردودية �برية Yدا، مäل قصور املؤمترات ٕاىل Åري 

  .ذ�
Lىل مس;توى امجلاLات احمللية هناك ختصيص Åالف من طرف  ،ولكن

س;نوات من Y�ٔل اJفع  10مليون درمه Lىل  650د�ل وزارة اJا{لية 
هباذ املشاريع اlيل قلتو Lلهيا، هاذ املشاريع اlيل يه ٔ�ساس;ية Yدا، واكينة 
بعض امجلاLات اlيل ما عندهاش ٕاماكنيات �ش ميكن لها ٔ�هنا ¢سامه فهيا، 
واكينة مشاريع اlيل موجودة Lىل املس;توى القروي واملس;توى اجلبيل، ما 

  . نه ßكون عندها مردودية �برية Yداميكiش �ٔ 
ولكن اlيل ٔ�سايس �لiس;بة لنا اح\ا� ٔ�نه ٕاىل لقHيت يش جامLة ما 
مربجمش لها مرشوع ٔ�و ٕاقلمي فHه مشاريع قليZ، راه اك�ن هذاك النقص Yاي 
من القاLدة، Xٔنه هام اlيل ما �رجموش هاذ املشاريع، ولكن مل �كن هناك 

، واlيل �يتوافق كذ� مع 2020لرؤية د�ل مرشوع اlيل هو �يتوافق مع ا
  .اêمتوقع د�ل هاذيك اجلهة يف ٕاطار الرتاب الس;ياè اlيل ما �رجمناهش

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .هنا� تعقHب؟ تفضل اليس العريب يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس;يد العريب احملريشاملس�شار الس;يد العريب احملريشاملس�شار الس;يد العريب احملريشاملس�شار الس;يد العريب احملريش
ط تiمثنوه، اح\ا، الس;يد الوز�ر، تiمثنو هاذ العمل د�لمك، هاذ ا³ط

احلضور د�لمك يف اجلهة تiمثنوه، ولكن ابغينا نتفاLلو ٔ�كرث، Xٔنه، الس;يد 
الوز�ر، Ô�ٔ م\تخب وتنعDش مع رؤساء امجلاLات، وتنzٔكد � بzٔن مجموLة 
د�ل امجلاLات مقرتKة مشاريع عندمه ومايش يف Lلمهم، ٕاىل اكن املشلك 

شلك، ولكن هاذ التباLد حمليا راه مشلك، اكن املشلك د�ل الوزارة راه م 

وهاذ Lدم ٕارشاك رؤساء امجلاLات اlيل هام الفاLلني اXٔساس;يني تنطلبو م\مك 
�ش ¢س;تدر�وا هاذ اخلطXٔ ،ٔzن تنعتربو Ô�ٔ خطXٔ ،ٔzن رئDس امجلاLة هو 
املسؤول وهو اlيل خصو هيí ا³طط يف امجلاLة د�لو، وهو اlيل خصو 

  .ياKة دا{ل املنطقة د�لويقول لمك ٔ�ش;نو خصو يتدار من Yانب الس; 
6نيا، هاذ املرشوع، هاذ ا³طط اlيل كتد�روه، الس;يد الوز�ر، راه 
خمطط ¿م، ولكن ما ÅادÊش ينعكس ٕاجيا� ال Lىل امجلاLات وال Lىل البالد 
ٕاىل ما اكñش ٕارشاك امجليع، Xٔن ما غميك\اش ند�رو الس;ياKة يف املناطق 

Xٔن هاذ اليش مرتبط، ٕاىل Åادي منش;يو اجلبلية بال ما نصاوبو هلم الطريق، 
 èد املر�ب س;ياKه واHد السد من السدود وند�رو فKٔة وال واzشiد املKلوا

  . وما نصاوبو لوش الطريق Åري ßهندرو الفلوس د�ل املال العام
لهذا، ابغينا ٕارشاك مايش Åري د�ل رئDس امجلاLة وال د�ل اEلس 

شف\ا ذاك ا³طط احنرص Lىل ثالثة د�ل  إالقلميي وال د�ل اجلهة، Xٔن اح\ا
هاذوك الناس Ô�ٔ . الناس اlيل وقعوه، مه س;يادßمك ورئDس اجلهة والوايل

تنzٔكد � Xٔنه L Ô�ٔىل Lمل وLىل دراية مبا وقع دا{ل مجموLة د�ل اجلهات 
  .مجموLة د�ل إالخوان ما يف راسهُمش

د�ل اXٔمور، وذاك اXٓن ٕاىل اس;تدركنا املوقف، وLدÔ النظر يف مجموLة 
رؤساء امجلاLات املشاريع اlيل مقرتKة عندمه، حنسسومه هبا ونقولو هلم ٔ�نمت 
رشاكء، و�Åسامهوا ماد�، لهذا ها املرشوع واش انù قابلينه والساكنة د�لمك 

  قاباله ٔ�و ما قابليهنش؟

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا � الس;يد العريب، شكرا

ٕاطار الرد عن تعقHب الس;يد املس�شار،  اللكمة lلس;يد الوز�ر يف
  .تفضل

        ::::الس;يد وز�ر الس;ياKةالس;يد وز�ر الس;ياKةالس;يد وز�ر الس;ياKةالس;يد وز�ر الس;ياKة
  الس;يد املس�شار احملرتم، 

Ô�ٔ ميكن يل نzٔكد � بzٔنه لDس هناك مرشوع، ما اكيiش يش جامLة 
اlيل ما اكñش فراسها، اح\ا ما ÅادÊش جنيبو املرشوع من روس;نا، ما 

  . كنجيبوهش من فراغ
اLات، ولكن ٕاىل اكن مازال يش هاذو مشاريع اقرتحت من طرف امجل

رئDس جامLة اlيل هو قال � Ô�ٔ ما ارشكتوش، ما اك�ن مشلك، مرحdا، 
جيي عندÔ ونتلكمو معه ونتذا�رو معه وñشوفو اXٔمور ٔ�ش;نو، وٕاىل اكينة 
جامLات اlيل يه كتقول � عندها مؤهالت واح\ا ما معلناهاش يف اخلطة 

  . ما اك�ن حىت مشلك
لو واKد الفرق، راه اك�ن الفرق ما بني املشاريع اlيل Åري هو خصنا نعم

اح\ا التوقHع ٔ�ش;نو قلنا؟ قلنا بصفة . متت صياغهتا واتفق\ا Lلهيا، واك�ن التوقHع
مشولية س;نوقع Lىل مس;توى اجلهة، ولكن فاش غنوصلو لالتفاقHات اخلاصة 

  . �ملشاريع س;نوقع مع رؤساء امجلاLات
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ة بzٔنه يف واKد اJاþرة من اJاþرات ٔ�نه راه اح\ا معلنا يف ٕاقلمي خريبك
هناك الكäري من امجلاLات، جامLة تغازوت . اXٓن ابدينا كنوقعو مع جامLات

راه اح\ا وقعنا معها، اكينة جامLات اXٓن نبدٔ� يف التوقHع معها، ولكن 
  . إالرشاك رضوري Yدا

وٕاىل اك�ن يش واKد تيحس بzٔنه مت ٕاقصاؤه ومل يمت ٕاخdاره، حنن 
. ون �ش Åادي نعملو Lىل هاذ املسcٔz، ما اك�ن حىت يش مشلكمس;تعد

  .هاذي من ¬ة
من ¬ة ٔ�خرى، Ô�ٔ مfفق معمك، راه ما ميك\لناش نعملو يش مرشوع 
بدون بHiة حتتية، البد، راه املشاريع سواء الكربى املهيلكة وال الصغرى ٕاىل 

Y نه ٔ�ساس;يةXٔ ،ات حتتية ال ميكن ٔ�ن تعملHiداما اكن�ش فهيا ب .  
ٕاذن، اح\ا� فاش كنربجمو يش مرشوع، لDس هناك مرشوع نربجمه 
دون اXٔ{ذ بعني °عتبار البHiة التحتية، وهاذ البHiات التحتية فهيا 
الق\اطر، فهيا الطرق، فهيا كذ� ما هو بHiة حتتية مfعلقة �لتواصل، ٕاىل 

  . Åري ذ�
اصالهش لك هاذي مسائل ٔ�ساس;ية، ال ميكن بناء مرشوع اlيل ما و 

الطريق، Xٔنه Åادي يبقى مرشوع Kربا Lىل ورق، ال ٔ�ساس � وال قمية � 
  . �لiس;بة lلساكنة

اح\ا اهلم د�لنا ٔ�ش;نا هو، خصوصا �لiس;بة لهاذ املشاريع الصغرى اlيل 
تتلكم Lلهيا؟ وهو ٔ�نه ñساLدو يف التiش;يط °قfصادي Lىل مس;توى كثري 

ادر د�ل اJ{ل �لiس;بة lلكäري من من امجلاLات، كذ� التنويع د�ل املص
امجلاLات، وكذ� هناك مؤهالت ٔ�ساس;ية يعين مت التغافل Lلهيا يف املايض 

اlيل وضع املعامل د�لها صاحب  ،2020ابغينا ٔ�نه يف ٕاطار الرؤية د�ل 
cاوها ،اجلال\Ñٔ�ننا نت.  

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد الوز�ر

 يف نفس القطاع دامئا، وهو حول وضع ونfiقل ٕاىل السؤال الثاين
  .القصور والقصبات ا�Xٔرية

واللكمة KXٔد السادة املس�شار�ن ٔ�عضاء الفريق احلريك لÑسط هذا 
  .السؤال، تفضل اXٔس;تاذ الكرمي

        ::::املس�شار الس;يد اXٔمني طياملس�شار الس;يد اXٔمني طياملس�شار الس;يد اXٔمني طياملس�شار الس;يد اXٔمني طييبيبيبيب Lلوي Lلوي Lلوي Lلوي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  ٔ�خوايت املس�شارات،
عترب القصور والقصبات اليت �زخر هبا املغرب ٔ�رش;يفا حHا Lىل �رخي ت 

املغرب وLىل تقاليده الضاربة يف القدم وLىل حضارات مfفردة يف لك عهد 
Ôاش;ته بالدL رخيي�دث Kو .  

فهذا املوروث الرتايث التارخيي والثقايف ال يقدر �مثن، واي ميتد من 
ة الصحراوية وواKات وود�ن درLة شامل رشق املغرب، وصوال ٕاىل اXٔودي

وز�ز وم\طقة �فHاللت الكربى، جيعلنا اليوم ñسائل احلكومة حول 
إالشاكلية اليت يوا¬ها هذا الرتاث هبدف ٕاجياد Kلول من Y�ٔل ٕاLادة ٕاحHائه 
وضامن مس;تقdل هذه املعامل املعامرية اêمثينة، مما يتطلب وضع اسرتاتيجيات 

  . Y�ٔل ٕاLادة تzٔهيل هذا الرتاث الغينمfنوLة س;ياحHة وثقافHة من 
وLليه ñسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، ما يه املقارب والربÔمج التzٔهييل 

  lلحكومة ٕالLادة °عتبار لهذه القصور والقصبات؟ 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .تفضلوا، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس;يد وز�ر الس;ياKةالس;يد وز�ر الس;ياKةالس;يد وز�ر الس;ياKةالس;يد وز�ر الس;ياKة
  . شكرا الس;يد املس�شار لطرح هذا السؤال

هو سؤال وجHه يف احلقHقة، Xٔنه القصور والقصبات ßمتزي بواKد العمران 
فريد من نوLه Lىل مس;توى العاملي، يعين العمران د�لها، وكذ� من 
اXٔسايس ٔ�نه الرضورة د�ل احلفاظ Lىل الرتاث املغريب العمراين والثقايف، 

د�ل القصبات،  340لنا، معلنا جرد د�ل تقريبا واKد  Xٔنه ٔ�سايس �لiس;بة
اlيل يعين وصلت ٔ�هنا تعرف تدهورا �بريا Yدا، Xٔنه اكينة ظروف  100فهيا 

م\اخHة وظروف اقfصادية واجùعية، وحىت يعين البHiة د�لها من ÔحHة 
  . البHiان د�لها

 فهيا اlيل 2020يف هاذ إالطار هذا Ô�ٔ تنظن ٔ�نه يف الرؤية د�ل 
املوروث الثقايف، الرتاث واملوروث ٔ�سايس Yدا، اك�ن هناك Yانب يتعلق 
�لقصور والقصبات، ٔ�سايس Yدا، وهاذ القصور والقصبات وهو ٔ�نه 
ابغيناها تد{ل يف ٕاطار واKد إالحHاء د�ل الرتاث اlيل هو �كون ٔ�سايس 

  . Yدا �ش نعطيو واKد العرض س;ياè ممتزي �لiس;بة lلساحئ
إالطار هذا، مت {لق رشكة اlيل ت�سمى الرشكة املغربية لتمثني  يف هاذ

القصور والقصبات، وهاذ الرشكة هاذي الهدف د�لها هو هذا، هو ßمثني 
هاذ القصور والقصبات، ما ابغيناش ٔ�نه مجيع القصور والقصبات نعاودو 
التمثني د�هلم، Xٔنه مس;تحيل ٔ�نه نعملو هذا، ولكن Lىل اXٔقل خنلقو واKد 
اêمنوذج اlيل ميكن حىت اخلواص، حىت امجلاLات، حىت امجلعيات، حىت 

  . الناس ٔ�حصاب املبادرات ميكن هلم ٔ�هنم يتÑ\اوه
قطاع Lام، Xٔن فهيا الرشكة املغربية  - هاذ الرشكة يه قطاع {اص

، وهذي عندها تقريبا "فيمضا"وكذ�  "ٔ��وا"lلهندسة الس;ياحHة ومجموLة 
مه اlيل يه الربÔمج د�لها، وابغينا ٔ�ننا �ركزو مليون د�ل اJر 400واKد 

يف اXٔول Lىل درLة وLىل ز�ز وLىل دادس وLىل �فHاللت، مع العمل ٔ�ننا من 
بعد Åادي نfiقلو لقصبات ¿مة �بولعوان، مكسون يف جرس;يف، كقصبة 
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  . إالسامعيZ، كقصبة ¿دية
املغرب �ش  ولكن يف اXٔول ابغينا ٔ�ننا �ركزو Lىل اجلنوب الرشيق د�ل

غرفة، ؤ�ننا ندفعو هاذ القصبات ٔ�هنا  350ميكن لنا حندثو تقريبا واKد 
ßكون وس;يl Zلتiش;يط والرتفHه �لiس;بة lلكäري من الس;ياح، خنلقو تقريبا 

  . م\صب د�ل الشغل 2000واKد 
يوليوز Åادي يمت التوقHع Lىل االتفاقHة  24مقنا �Jراسة، واXٓن يعين يف 

ثالث قصبات ¿مة Yدا يف هاذ املنطقة هذي، وÅادي  اXٔوىل لربجمة
نعملوها يف مدينة ورزازات، هاذ التوقHع هذا Åادي هيم ٔ�وال قصبة د�ل 

 ٓ مرت مكعب، ¿مة  7700يت عبو اlيل يه مfواYدة يف جامLة سكورة، �
Yدا، اكينة قصبة د�ل دار الهبة يف جامLة ßرÔتة �زا�ورة واملساKة د�لها 

والد �ٔ كذ� اlيل مشهور واlيل معروف كذ� هو قرص ، واك�ن 1400
عبد احللمي اlيل مfواYد جبامLة بين امحمد جسلامسة �بع �lاþرة د�ل 

 . مرت مربع 2000الريصاين، واملساKة د�لو 
غرفة  90ٕاذن هاذو لكهم Åادي يعطيوÔ واKد إالجناز د�ل واKد 

وÅادي يعطينا واKد مليون د�ل اJرمه،  14بواKد الغالف مايل د�ل 
  . اJفعة �برية Yدا لٔ مام �لiس;بة د�ل التمثني د�ل هاذ القصور والقصبات

 Ô�ٔ ،داY ليه، ٔ�نه كذ� املبادرات اخلاصة ¿مةL ٔكدzيل نبغي نlولكن ا
  ...داميا كنجيب التجربة

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . تعقHبشكرا الس;يد الوز�ر، لمك ٔ�ن حتتفظوا ببعض العنارص يف ال 

تفضلوا، الس;يد املس�شار، يف ٕاطار التعقHب Lىل جواب الس;يد 
  .الوز�ر

        ::::املس�شار الس;يد اXٔمني طياملس�شار الس;يد اXٔمني طياملس�شار الس;يد اXٔمني طياملس�شار الس;يد اXٔمني طييبيبيبيب Lلوي Lلوي Lلوي Lلوي
شكرا الس;يد الوز�ر Lىل اجلواب د�لمك، وLىل الوضوح د�لمك يف هاذ 

  . السؤال
اlيل ابغيت ñشري ليه، الس;يد الوز�ر، Lىل هاذ اجلواب د�لمك هو ٔ�ن 

نطقة، وÔ�ٔ عرفfمك Yايني لها، وLارفHهنا وموا�بني هاذ العمل انù تتعرفوا امل 
  . د�لمك جبيد

ولكن املنطقة د�لنا تتعرف من مHدلت حىت lلريصاين، مرورا ب�\غري، 
زات، زا�ورة اlيل ذ�ريت، اكينني قصبات Yد ¿مة اlيل يه دولية اورز 

مهنا قصبة  والد عبد احللمي يف الريصاين ؤ�بو Lام، وLدة قصور�ٔ كتاور�رت و 
ٓ ال!وي يف تنغري و�م\واكلت و  هاذو قصبات معرتف هبم . يت �ن Kدو�

  . دوليا
ولكن اح\ا هاذ القصور د�لنا والقصبات يه �ش تعDش املنطقة د�لنا، 
 ،Ôش عندDحلقاش السواح لوال هاذ القصبات والقصور ملا الساحئ ما جي

بات والقصور يه �ش اح\ا البالد د�لنا تتعرف �رخي ¿م، وهباذ القص 

تتعDش عندÔ املنطقة تقريبا هباذ الس;ياKة، كتعرف وفود س;ياحHة ¿مة هباذ 
البد ما تفكروا يف الرتممي د�لها، عرف\امك . التواYد د�ل القصبات والقصور

لني جمهود، ابغينامك �ش تiسقوا مع وزارة الثقافة �ش تعيدوا النظر يف ذ�
  . هاذ القصور

قرص، مت  360د�ل الريصاين �ات، الريصاين بوKدو فHه Åري املنطقة 
، ولكن اح\ا ابغينا ذوك القصور اlيل يف وسط 3قصور وال  2الرتممي د�ل 

املدينة اlيل يه كتعطي امجلال lلمدينة اlيل فهيا، عندÔ قصور يف وسط 
والد عبد احللمي �ٔ الريصاين، اlيل مهنا ٔ�بو Lام واJراسات حبوث العلوية و 

lيل ذ�رتو، هاذو قصور Yد ¿مة، وتيعريمت ؤ�خ\#وس، هاذو {اصهم ا
والفHضة حىت يه Yد ¿مة عندÔ يف املنطقة، البد ما تعيدوا ... ßرممي اكع

  . النظر يف الرتممي د�ل هاذ القصور
 ،Ôوكذ� القصور د�ل زا�ورة ورزازات، راه يه املناطق املهمة عند

د د�لنا، �لطبيعة د�لها اخلالبة اlيل كتجبد رمغ الطبيعة اlيل كتعرفها البال
السواح، ولكن ابغينامك �ش تعطيو ٔ�مهية و¢رشحوا لنا هاذ الرشاكة اlيل 
قلتو د�ل {لق هاذ الرشكة، واش يه رشكة اlيل تيخص هاذ رؤساء 
امجلاLات �ش اlيل عندو يش قصبة يف يش جامLة د�لو جيي لها ويطرح لها 

 �يفاش نعرفو نتعاملو مع هاذ الرشكة اlيل اذ�ريت، �ٓ املرشوع د�لها؟ وال
  . الس;يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة lلس;يد الوز�ر يف ٕاطار التعقHب

  :الس;يد وز�ر الس;ياKةالس;يد وز�ر الس;ياKةالس;يد وز�ر الس;ياKةالس;يد وز�ر الس;ياKة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

قلت يف  اlيل ٔ�سايس يف التوYه د�لنا، ٔ�ش;نا هو؟ التوYه د�لنا كام
 ،cوJرمميها من طرف اßمثيهنا وß ول مايش هو ٔ�ننا لك القصبات جيبXٔا
ويف ٕاطار هاذ الرشاكة د�ل الرشكة املغربية لتمثني القصور والقصبات، 
ولكن ابغينا نعطيو مناذج، نعطيو واKد اJفعة، راه الر�ضات اlيل اكينني 

dيل معلهتم، ولكن اكنوا مlا cوJادرات {اصةيف مرا%ش مايش ا .  
ٕاذن ابغينا ٔ�نه �كون واKد اêمنوذج، واKد املثال، وميكن هلم ٔ�نه الناس 
ي�dعوه، ابغينا خنلقو يف ٕاطار هاذ الرشكة هذي، ولكن كذ� اك�ن مناذج 
اlيل موجودة Lىل مس;توى الواقع، ٕاىل امشDيت lلنقوب كتلقى مdادرات اlيل 

ٓ رتاث د�ل يه {اصة، واlيل معلوها الناس، وßمثني د�ل ال يت عطا، �
ٓ وكذ� التمثني د�ل العمران د�ل  يت عطا اlيل هو ¿م Yدا، واXٓن يعين �

صارت مäال حيتدى به، مايش Åري يف النقوب، يف النقوب ويف ßزار�ن ويف 
  . ٕاذن، هذا هو التوYه اlيل ابغينا منش;يو فHه. ٔ�لْنيف، ٕاىل Åري ذ�

 من القصور والقصبات، ولكن راه تتطرح ٕاشاكليات �برية Yدا، الكäري
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ٔ�وال ٕاشاكلية العقار، Xٔنه Å�ٔلبية العقار ٕاما تيكونوا فHه ورثة وٕاما ما تيكوñش 
يعين ٔ�حصاب املعروفني، واlيل تيكون مäال يعين جامLة وال تيكون دوار 
�بري، يعين تصفHة العقار �لiس;بة لكäري من هاذ القصبات يطرح ٕاشاكلية 

 .�برية Yدا
هناك قصبات وما فهياش ٕاشاكلية �برية د�ل العقار،  ٕاىل كتعرفوا بzٔنه

ولكن لDست �ٓيl Zلسقوط، يعين اك�ن ٕاماكنية ٔ�نه ٕاLادة التمثني د�لها، اح\ا 
مس;تعد�ن بzٔنه تتصلوا بنا يف ٕاطار الرشكة املغربية lلهندسة الس;ياحHة، 
وميكن لنا �رافقو ٔ�ي مس�مثر، سواء اكن مس�مثر {اص، سواء اlيل ابغى 

يف رشاكة مع الرشكة املغربية lلقصور والقصبات، ٔ�و ٔ�ي مdادرة اح\ا يد{ل 
انبغيو ٔ�ننا �مثنوها، مايش فقط لٕالقامة، ميكن لها ßكون لٕالقامة، ميكن لها 

  .ßكون لٕالطعام، ميكن لها ßكون lلرتفHه ٔ�و ميكن لها ßكون لهاذ املسائل لكها
ر هاذي، راه القصبة د�ل سلوات، ميكن لها تصلح للك هاذ اXٔمو 

القصبة د�ل �ور�رت كذ� بنفس اليشء، وقصبات ٔ�خرى موجودة، 
مايش Åري يف اجلنوب الرشيق، Lىل املس;توى املغريب %لك، ولكن اlيل 
ٔ�سايس ٔ�نه هاذ الرتاث هذا س;يضمن لنا يعين ٕاLادة تzٔهيل يعين واKد 
اا�رة ٔ�ساس;ية Yدا �لiس;بة lلمغرب، وكذ� موروث ثقايف ٔ�سايس 

  .lلوطن د�لنا�لiس;بة 
            .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا lلس;يد الوز�ر Lىل مسامهته يف هذه اجللسة

ونfiقل مdارشة لٔ س;ئZ املو¬ة لقطاع الش;باب والر�ضة، ونبدٔ� 
�لسؤال اXٔول، وهو حول تفعيل التوصيات الصادرة عن اEلس الوطين 

  . طفوcحلقوق إالñسان خبصوص اXٔطفال �زالء مراكز حامية ال
اللكمة KXٔد السادة ٔ�عضاء الفريق °شرتايك لÑسط السؤال، تفضل 

  .الس;يد رئDس الفريق اXٔس;تاذ Lلمي، تفضل

  ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد Lلميد Lلميد Lلميد Lلمي
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

  .رمضان �رمي lلجميع
  الس;يد الوز�ر،

 ñلس الوطين حلقوق إالoلمl سان ٔ�ن ٔ�صدر تقر�را حول وضعية س;بق
cطفال �زالء مراكز حامية الطفوXٔمهية مضامني هذا التقر�ر، . اXٔ واعتبارا

ٔ�ية س;ياسة "نظمنا حنن يف الفريق °شرتايك يوما دراس;يا حول موضوع 
  .، سامهت وزارßمك يف ٔ�شغا� مشكورة"م\دجمة محلاية الطفوc املغربية

وصيات الصادرة عن اEلس الوطين واس;تحضارا، الس;يد الوز�ر، lلت
حلقوق إالñسان، واملو¬ة ٕاىل وزارßمك يف هذا الشzٔن، واملمتثZ ٔ�ساسا يف 

املراجعة الشامZ لٕالطار القانوين وإالداري ملراكز حامية الطفوc، ,شلك 
  .يضمن حتقHق املصل-ة الفضىل لٔ طفال

اXٔطفال وضع �ٓليات م\ظمة لعمل بHiات اس;تقdال : التوصية الثانية
  . مطابقة lلمعمول هبا ف. يتعلق حبقوق الطفل

ته املؤسسات، هبدف تقHمي اوضع �ٓليات وصيغ املراقdة وإالرشاف Lىل ه
تطابق هذه املؤسسات مع املعايري املعمتدة، {اصة الكرامة، املشاركة، 

  .ٕاخل... امحلاية، اêمنو
ريق، عن انطالقا مما س;بق ذ�ره، الس;يد الوز�ر، ٔ�سائلمك، �مس الف

التدابري وإالجراءات اليت قامت هبا وزارßمك حلد اXٓن من Y�ٔل بلورة 
مضامني هذه التوصيات اXٔربع Lىل ٔ�رض الواقع، {اصة ؤ��مك تدر�ون دون 

  ته الف1ة من اXٔطفال؟اما شك الطابع °س;تعoايل lلهنوض بzٔوضاع ه
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الرئDس

  .لس;يد الوز�راللكمة لمك ا

        ::::الس;يد الس;يد الس;يد الس;يد محممحممحممحمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش;باب والر�ضةد ٔ�وز�ن، وز�ر الش;باب والر�ضةد ٔ�وز�ن، وز�ر الش;باب والر�ضةد ٔ�وز�ن، وز�ر الش;باب والر�ضة
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن اXٔفاضل،
جوا� Lىل السؤال، ٔ�عتقد لست يف KاYة lلتذكري �لصعو�ت طبعا 
امجلة يف تدبري هذه املراكز، واليت حتاول الوزارة طبعا �لتiس;يق مع اكفة 

Eلهيااملتد{لني يف هذا اL لتغلبl ال .  
ضعف املزيانية ا³صصة : ذ�رت فهيا يف فرصة فائتة، ذ�رت البعض مهنا

lلوزارة، مما ينعكس سلبا Lىل هاذ اEال احليوي، اهرضت Lىل قZ املوارد 
الÑرشية، اهرضL Ôىل ٕاKاc واKد العدد مزتايد د�ل اXٔطفال يف وضعيات 

زييد رمبا فهاذ احلاالت د�ل خمتلفة Lىل هاذ املراكز، اليشء اlيل ك
  .°كتظاظ و°خfالط، وما يfiج عهنا من مشالك

إالجراءات Ô�ٔ ما ابغي�ش منيش نقول � ٔ�ش;نو درت يف ٔ�ربعة د�ل 
التوصيات اlيل جHتو هبا، الس;يد املس�شار، اXٔمر مايش فقط يف 
التوصيات �يفاش Åادي �زلوها، درÔ ٔ��م دراس;ية، وخرجت توصيات، 

هاذ اليش ميكن ٔ�حسن مين، يف Lدة م\اس;بات وابقات رمبا ذيك  وكتعرف
التوصيات حDdسة الرفوف وال ابقات رمبا Kرب Lىل ورق وال ابقات شعار، 

ٓ ٕاىل    .خره�
اليوم، خصنا مzٔسسة هذه املراكز، مبعىن خصنا خنلقو إالطار القانوين 

طار طبعا هاذ االٕ . وإالداري لتزنيل هذه التوصيات، ورمبا لتوصيات ٔ�خرى
Åادي يعطينا بعدا هاذ املعايري �ش خنلقو هاذ املؤسسات، وهنا فاش 

  .ßهنرض Lىل املzٔسسة
6نيا اXٔمر اليوم، ها �يفاش كنفكرو اح\ا�، اليوم �يبان يل بzٔن اك�ن 
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واKد املرشوع د�ل النظام العام ملراكز حامية الطفوc اlيل كiش;تغلو Lليه 
Lىل ٔ�نظار احلكومة lلمصادقة Lليه، هنا اليوم، واح\ا كنوYدوه �ش نعرضوه 

كتد{ل يف هاذ إالطار القانوين واملؤسسايت �ش ما نبقاوش يعين Åري 
حDdيس هاذ التوصية ٔ�و اXٔخرى، وٕامنا خصنا نعطيوها إالطار اlيل Åادي 

  .يعطينا هاذ التزنيل السلس والسلمي د�لها
ريب اXٔمر�يك، اlيل طبعا، اك�ن اس�Sر وتعممي نتاجئ مرشوع التعاون املغ

ما خصناش ن�\كرو لها Xٔهنا فعال ¿مة، Xٔهنا Yات بواKدة العصارة، ٔ�عطتنا 
واKد دليل إالجراءات Lىل مس;توى هاذ املراكز، وبدا يف الرشوع يف 
التنفHذ الشطر الثاين من هاذ املرشوع، واlيل �يضم واKد اEموLة د�ل 

  :احملاور هامة

  تفDfش مäال، اlيل يه ٔ�يضا ¿مة و¿مة Yدا؛ٕاكLداد دليل املراقdة وال   -

مث تطو�ر النظام املعلومايت اخلاص مبراكز حامية الطفوc، واي  -
  K�ٔدثته الوزارة ,رشاكة مع مجعية بDت احلمكة مشكورة؛

 مث اlلجنة الوطنية lلت�dع واملراقdة، احملدثة من طرف الوزارة؛ -

لفضاءات وٕاKداث مواصZ �رامج ٕاLادة التzٔهيل وٕاصالح املرافق وا -
 التغيريات الالزمة، هاذ اليش راه Yا يف املالحظات د�ل التقر�ر؛

عقد وتفعيل رشااكت مع القطاLات احلكومHة املتد{Z مع حتديد  -
مسؤولية لك طرف، Xٔن اليوم راه ما عندÔش هاذ الت-ديد د�ل 
املسؤوليات، راين قلهتا يف فرصة فائتة، راه عندÔ ها وزارة الش;بdDة 

يعين هاذ اليش ... والر�ضة، ها وزارة العدل، ها التضامن، ها املرصد، ها
 ...�ي8يل العمل د�لنا �يكون مش�ت، وهذا هو

    ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر، شكرا

... لمك ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنارص اجلواب يف التعقHب، Xٔنه ال ميكن ٔ�ن
  .ق تفضل lلتعقHباللكمة KXٔد السادة، الس;يد رئDس الفري

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد Lلميد Lلميد Lلميد Lلمي
  .شكرا الس;يد الوز�ر Lىل اجلواب

حنن، يف الفريق °شرتايك، ننوه �Eهودات اليت تقومون هبا، Xٔننا لس;نا 
LدمHني، ولكن، الس;يد الوز�ر، اجلواب د�لمك مل Êس�شعر بعد الطابع 

قوق إالñسان، °س;تعoايل لبعض التوصيات الصادرة عن اEلس الوطين حل
  .واليت Yاءت Lىل ٔ�مهية مباكن

حنن نعرف بzٔن تعدد املتد{لني يف القطاع �ي8لق واKد النوع د�ل 
ال�ش�ت، ولكن هذا ال مينع الوزارة د�لمك بzٔن تقوم ,سن ٕاجراءات 

لكنا . اس;تعoالية مäال ف. يتعلق �êهنوض �لوضعية الصحية لهؤالء اXٔطفال
مبدينة مرا%ش حضية واKد املرض معدي يف مركز يعمل الطفZ اليت ذهبت 

cد�ل الطفو.  

الصعو�ت اlيل ذ�رتو، الس;يد الوز�ر، يdiغي التفكري يف تدليلها، وذ� 
مäال عن طريق اختاذ ٕاجراءات متنع امجلع بني اKXٔداث اجلاحنني، يعين 
اKXٔداث من العار �ش �كونوا مراكز الطفوc د�لنا جتمع K�ٔداث Yاحنني، 

عين يف وضعية �زاعية مع القانون وبني اKXٔداث ا�ن يوYدون يف وضعية ي
  .صعبة، هذي ٕ�ماكن الوزارة ٔ�ن تقوم ,سن ٕاجراء ملنع هذا امجلع

ٔ�يضا، الس;يد الوز�ر، حتدثمت عن مشلك °خfالط، اح\ا ابغينا اليوم 
يف اجلواب د�لمك تقولوا لنا بzٔن الوزارة د�ل الش;باب والر�ضة اختذت 

س;نة  12جراءات اس;تعoالية متنع امجلع بني اXٔطفال ا�ن يقل س;هنم عن إ 
  .س;نة 16و�يوصل ٕاىل  12وبني اXٔطفال ا�ن يتoاوز السن د�هلم 

هاذ إالجراءات الÑس;يطة يه من السهوc مباكن وتد{ل يف مصمي 
اخfصاص وزارة الش;باب والر�ضة، وال يdiغي تعليقها Lىل تد{ل �يق 

  .القطاLات
  .راوشك

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .اللكمة lلس;يد الوز�ر lلتعقHب

        ::::الس;يد وز�ر الش;باب والر�ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر�ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر�ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر�ضة
هذا <م كرنددوه، وهللا Êشهد، ميكن ما معرين Åادي ... نعتقد ٔ�ن

  . نؤكد Lليه �لشلك الاكيف
ٓ عباد  املغرب اlيل كنعDشو اليوم راه ما يش فقط Åري مساءc، واش �

Ô�ٔ مسؤول كنجي كنقول � عندي ٕا�راه، وكتقول يل ما خصهمش هللا 
يت8لطوا، بiت مرضت، ابغيتك تعاوين يف هاذ اليش، هاذ اليش خصو 

يف تدبري الشzٔن احمليل، ٔ�ش;نو كتعطيين انت اليوم  - راين قلهتا-يد{ل 
  . مكنتخب ومكسؤول Lىل مس;توى هاذ املراكز

ينة، راه عندÔ الشoاLة Ô�ٔ كنقر �لضعف، كنقر �ٕال�راهات اlيل اك
�ش نقولو اlيل عندÔ واlيل ما عندÔش، ولكن ٔ�ش;نو كتعطيين يف هاذ 
اليش؟ واش غنبقاو Åري ن�ساءلو وجناوبو؟ Ô�ٔ ابغيتك تعاوين، تقلب يل 
Lىل احملس;نني، تد�ر ز�رات مHدانية متا، تقلب Lىل الناس اlيل غيقدروا 

اح\ا Lاجز�ن �وزارة، كنقولها  يدمعوا وخنلقو فضاءات ٔ�خرى، اlيل اليوم
 . وكنzٔكد Lلهيا، �وزارة، هذا وضع

Ô�ٔ قلهتا قdل التقر�ر، قلت ال ميك\ين ٔ�ن ٔ��ون خفورا �لوضعية د�ل 
ٔ�بنائنا يف مراكز الطفوc، اشكون اlيل امسع يل؟ كنت ابغيتك ذيك الساLة 

لفرعية ¢سمع يل، هاذي قلهتا Lام ونصف، ابغيتك جتي تعاوين يف املزيانية ا
يف النقاش د�لها، هنا فني Åادي نقدرو نتعاونو، ٔ�ما ٕاىل ابقHنا يف سؤال 
جواب، امسح يل راه ما ÅادÊش نتقدمو، املغرب اجلديد كنتعاونو، اح\ا 
وYه مرشوك كنقولوها، كمندو يدينا ابغينامك جتيو وتعاونوÔ �ش �كونو ٔ�كرث 

  .اس�dاقHة
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ه اكنت طفZ، ولكن انت تتقول يل �لiس;بة lلقضية د�ل الطفZ، ٔ��يد ٔ�ن
طفZ، واش Lارف العدد اlيل اك�ن؟ هاذي Kدث �يوقع، اح\ا كنتzٔسفو 
Lليه، ولكن وقع، ولكن لو اكنت اجلهود مكäفة ٔ�كرث هباذ °جتاه اlيل كنقول 

  .�، ٔ��يد ٔ�ن Åادي �كونو وفرÔ حىت احلياة د�ل هاذ الطفZ هذي
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
 l لس;يد الوز�رشكرا .  

نfiقل lلسؤال الثاين، وهو حول ا³.ت الصيفHة، والسؤال KXٔد 
  .ٔ�عضاء الفريق احلريك، تفضلوا الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد امdارك الس;باعياملس�شار الس;يد امdارك الس;باعياملس�شار الس;يد امdارك الس;باعياملس�شار الس;يد امdارك الس;باعي
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

  .بدوري رمضان مdارك سعيد
   الس;يد الوز�ر،

عند Kلول فصل الصيف تنطلق ا³.ت الصيفHة �عتبارها وسائل 
و%عادهتا دٔ�بت وزارßمك Lىل . ßرفHه وßربية لٔ طفال بعد س;نة دراس;ية مfعبة

عقد سلسZ من اlلقاءات التواصلية مع امجلعيات املعنية هبذا اEال من Y�ٔل 
zٔطريية ٔ�و ٕاجناح هذه العملية êمتر يف ظروف حس;نة، سواء من الناحHة الت

  . تzٔهيل مراكز إاليواء وجتهزيها �لك املس;تلزمات الرضورية
وكام Lربمت عن ذ� بzٔن �رÔمج هذه الس;نة �رÔمج طموح، نود 
مساءلتمك، الس;يد الوز�ر، عن ٔ�مه اXٔهداف املسطرة lلمخ.ت الصيفHة 

  {الل هذه الس;نة، وما هو تقHميمك حلصيZ الس;نة املاضية؟
  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .اللكمة lلس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس;يد وز�ر الش;باب والر�ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر�ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر�ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر�ضة
  .شكرا الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني Lىل اهù¿م يف الفريق احلريك 
  .بقطاع الش;باب والر�ضة

ما بني جوج د�ل املس;تو�ت، حتدثتو Lىل طبعا، هنا خصنا نفرقو 
خم.ت دا{ل الوطن ؤ�خرى {ارج ٔ�رض الوطن، طبعا اlيل دا{ل ٔ�رض 

اlيل تتعرفوا، واك�ن " عطl Zلجميع"الوطن يه اlيل تتجي يف �رÔمج 
ٔ�سفار "�رÔمج عطل {ارج ٔ�رض الوطن وهو اlيل �يجي يف ٕاطار �رÔمج 

  ". الش;باب

 Zمج عطÔر� Ôلجميع د�ل طبعا، عندl2013 ليه وابغيناهL راهنا ،
�كون Åري مس;بوق، وابغيناه �كون � ما بعده وما قd© كام L�ٔلنا يف 
م\اس;بات Lدة، Xٔن فعال ما ابغيناهش �كون فقط Åري عطl Zلجميع، بل 

الكرامة "ابغيناها ßكون كام دامئا كنذ�رو، ابغيناه ٔ�يضا �كون ,شعار ٔ�يضا 
، وهاذ الكرامة ما ابغيهناش ßكون Åري "فال د�لنا�رامة لٔ ط"ٔ�و " lلجميع

شعار، بل �زلناه Lىل ٔ�رض الواقع، ووYدÔ واKد اEموLة د�ل الفضاءات 
اlيل يه فعال اليوم ميكن نقدر نقول � بzٔهنا يف املس;توى اlيل ميكن نقfخرو 

  .به ومس;توى ٔ�يضا يف املعايري اJولية
ش، Xٔن اح\ا كرناهنو Lىل هاذ ٔ��يد ٔ�ن هاذ املشوار �يق ما ساليناه

ٕان شاء هللا �ش Åادي �كونو من هنا lلس;نة  2014التzٔهيل يف Kدود 
  ...اجلاية Åادي �مكلوه، ولكن اكينة واKد °نطالقة د�ل هاذ

مث فاش كنت-دثو Lىل ا³.ت، مايش فقط Åادي ßكون لصيقة ورهينة 
لعرض الرتبوي Åري �لفضاء، ٔ�يضا املضمون، املضمون هو ٔ�يضا ذاك ا

والبيداغوA، هو ٔ�يضا ¿م Xٔن ابغينا هاذ الفضاءات �ش ßكون طبعا هاذ 
ا³.ت ßكون فضاء lلرتبية Lىل القمي وLىل املواطنة وLىل التiش;ئة وLىل 

  .اJربة، وطبعا Lىل متغربDت د�لنا هباذ التعبري
وطبعا هذا اكن جمهود �بري اlيل دارت الوزارة، وداروه إالخوان 

شكور�ن Lىل مس;توى اجلامعة الوطنية lلتخيمي، اlيل قدموا واKد العرض م 
يف هاذ °جتاه، واlيل كنعتربوه بzٔنه فعال نقدر نقول � مرة ٔ�خرى بzٔنه Åري 

  .مس;بوق
Lدد من امجلعيات  - ٔ�قول- كام ٔ�ننا معمنا مجيع طلبات الرتش;يح Lىل ٔ�كرب 

الفDس;بوك واKد  املهمتة �لتخيمي، ولو ٔ�نين كiشوف بعض اخلطرات يف
Ô�ٔ "الصورة د�ل واKد الفfاة مغربية يف املغرب العميق و�يعنونوا حتت مهنا 

ما دور : ، والتحت �يقولوا"ما Yات عندي حىت يش مجعية سوالت فHا
  وزارة الش;باب والر�ضة؟ 

ٔ�عتقد ٔ�ن اليوم كام قلت يف هاذ السؤال من قdل ٔ�ن هاذ املغرب اليوم 
ن8لقو اXٓليات، و�لتايل فzٔبناء العامل القروي ابغينا كDساءلنا مجيع، اح\ا ك 

نتعاونو Lلهيم، الوزارة ما ك�شوفش لكيش، ما ك�شوفش اكع مجيع اXٔطفال 
رمبا اlيل حمتاYني، ولكن الوزارة كهتيzٔ اXٔرضية يف يش رشاكة مع اجلامعة، 
رشاكة مع امجلعيات، و�لتايل فهذي دعوة lلجمعيات ٔ�هنا ßكون مdادرة، 

ون عندها واKد °س�dاقHة �ش فعال ما �كون حىت يش طفل، وßك
خصوصا اlيل �يiمتيو lلعامل القروي وطبعا املغرب العميق ٔ�هنم يتحرموا من 

  .°س;تفادة من هاذ العملية
، طبعا عندÔ واKد اEموLة 2013ف. خيص �رÔمج ٔ�سفار الش;باب 

وكت8لينا كنقومو  د�ل العالقات اlيل كرتبطنا مع دول شقHقة وصديقة،
بواKد اEموLة د�ل الرKالت ٕاىل اخلارج، وكذا مجموLة من الرKالت 

  .اJا{لية
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر، عندمك واKد جوج دقايق د�ل التعقHب، ميكن 

  . تقولوا فهيا يش KاYة اخرى
  .تفضل الس;يد املس�شار يف التعقHب

        ::::املس�شار الس;يد امdارك الس;باعياملس�شار الس;يد امdارك الس;باعياملس�شار الس;يد امdارك الس;باعياملس�شار الس;يد امdارك الس;باعي
شكرا الس;يد الوز�ر، كiشكرومك Lىل اجلواب د�لمك احلقHقة القمي، 
وكذ� من {اللمك كiشكرو اXٔطر د�لمك الساهرة Lىل هاذ الربÔمج هذا 

  . د�ل التخيمي
لٔ سف، الس;يد الوز�ر، اح\ا اlيل تنطلبو كنا كنقولو بzٔنه هذا �رÔمج 

الوزارات الخر�ن حكويم، مايش �رÔمج قطاعي، اlيل تنطلبو هو من هاذ 
خصهم يتضام\وا معمك �وزارة الرتبية الوطنية، وزارة التعلمي العايل، وزارة 
الص-ة، وزارة النقل والتجهزي، املندوبية السامHة lلمياه والغا�ت، اكع هاذ 

Xٔنه كام قلت يف اجلواب د�لمك سابقا بzٔن هاذ الوزارة ... الوزارات خصهم
  . ت حمدودةيه اليد د�لها راه إالماكنيا

ولهذا، اح\ا هذا تiسميوه اح\ا� بzٔنه هذا �رÔمج حكويم، مايش 
قطاعي، ولهذا، الس;يد الوز�ر، مفن يعتقد ٔ�ن هاذ ا³.ت د�ل الرتفHه فهو 
{اطي، هاذ ا³.ت كنعرفومه اح\ا كريبيو Lىل املواطنة احلقة، كذ� 

ا مع Ôس �يعرفوا كريبيو هذوك الوليدات د�لوL Ôىل الشoاLة، و�يتعرفو 
بالدمه، وخصوصا اXٔطفال اlيل هام يف مسائل ضعيفة كام Yا يف اجلواب 
د�لمك، ذوك الناس اlيل ما عندمهش �ش ي�\قل، راه اlيل عندو �ش 
ي�\قل و�ش مييش لب�ان ٔ�خرى من الشامل lلجنوب راه عندو، ولكن اح\ا 

الناس اlيل ما اlيل تdiغيومك، الس;يد الوز�ر، هو ختدموا Lىل هذوك 
عندمهش ٕاماكنيات �ش يعرفوا بالدمه، Lىل اXٔقل اlيل يف اجلبل جنيبوه 

  . .lلشاطئ، واlيل يف الشاطئ نديوه lلجبل، وهذا هو اJور د�ل ذاك
ٔ�لف طفل  250ولهذا، الس;يد الوز�ر، اح\ا اlيل تنطمحو فHه هو هاذ 

  . اlيل يف الس;نوات املقZd ٕان شاء هللا �كون عند حسن ظنمك
  .والسالم Lليمك

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Lىل التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر الش;باب والر�ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر�ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر�ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر�ضة
  . شكرا

Åري ابقات يل واKد امجلZ قdل التعقHب، اXٔسفار lل8ارج، كنظن ¿مة 
اJولية lلش;باب �لك من ßر�يا Xٔن ابغيت حىت املغاربة يعرفوها، اlلقاءات 

واليوÔن وتوñس ؤ�ملانيا، وعندÔ رKالت ٔ�يضا، كنضمو رKالت ثقافHة �لك 
 Ôس، مث عندñن، �ور� اجلنوبية، كندا، الس;نغال، السعودية، وتوÔمن اليو
كiس;تقdلو �ملغرب ٔ�يضا اس;تقdال لوفود ٔ�خرى من هاذ اJول تقريبا اlيل 

 ñXٔيف كمنش;يو عندها، مث اك�ن ا Z}شطة املنظمة لفائدة الش;باب املغريب دا
، Kلقات املشرتكة �9رÔمج العطl Zلجميع، Kلقات معرفة املغرب Lددها 

  .واlلقاءات
مث عندÔ املقامات اlلغوية، وهذي ¿مة حىت يه خصنا ñس�مثرو فهيا 
Xٔهنا كتعطي واKد الفرصة lلش;باب د�لنا وXٔبنائنا ٔ�هنم يف هاذ الوقHتة د�ل 

عطZ ميكن يتعلموا لغات، اكينة اlلغة إالجنلزيية، اك�ن الفرñس;ية، اكينة ال
 4اXٔمازيغية حىت يه مت إالدراج د�لها، وهاذ العام نقدر نقول � نظمنا 

 3مقام لغوي يومHا Lىل  37د�ل اlلقاءات موضوLاتية �جلديدة، ٕاضافة ٕاىل 
بعا بتعاون مع هيئة د�ل املراKل بدور الش;باب لتعمل اlلغة إالجنلزيية ط 

  .السالم اXٔمر�كHة
طبعا ال!م اlيل Yا يف التعقHب د�لمك ،الس;يد املس�شار احملرتم، ما 
ميكن يل ٕاال �مثنو، ما ميكiش ٔ�بدا ٔ�ننا خنتلفو Lليه، كنمتىن من هللا س;ب-انه 
وتعاىل ٔ�ننا نتوفقو طبعا يف اجتاه ٔ�جرٔ�ة °قرتاKات اlيل Yات، وكنمتىن 

عنا الس;يد وز�ر الص-ة مشكورا، راه حىت هو قام بواKد ٔ�يضا ما Kد م 
اEهود د�لو Xٔن اك�ن اlلجن اlيل كتوقف يعين وك�سهر Lىل احلاc الصحية 
د�ل اXٔبناء د�لنا، إالخوان Lاو6ين Lىل مس;توى التعلمي، وزارة الرتبية 

مازال الوطنية وال التعلمي العايل حىت هام خصهم �زيدوا يبذلوا معنا جمهود، 
  .خصهم يبذلوا جمهود، حىت هام �يوا�بوÔ هللا جيازهيم خبري

Ô�ٔ كiشكرك �زاف Xٔن فعال ابغيت هاذ الرساß cزيد ¢سقط يف  ،ولكن
  . اXٓذان د�هلم �ش �زيدوا �كäفوا من اEهود �ش جنحو هاذ العملية ٔ�كرث

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .  مسامهته يف هذه اجللسةشكرا lلس;يد وز�را الش;باب والر�ضة Lىل

ونfiقل ٕاىل قطاع وزارة الص-ة، ونبدٔ� �لسؤال اXٔول حول اXٔوضاع 
  . الصحية املزرية ٕ�قلمي �وÔت

اللكمة KXٔد السادة املس�شار�ن، ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين 
  .لٔ حرار، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد القلويبد القلويبد القلويبد القلويب
  .شكرا الس;يد الرئDس

  د الوز�ر،الس;ي
  الس;يدة والسادة املس�شار�ن،

الس;يد الوز�ر، سوف ٔ�ذ�ر لعل ا�رى تنفع املؤم\ني، وضعنا السؤال 
- احلس;مية-مؤخرا، ورفعنا Lدة ملمتسات يف اJورات lلجهة، ¬ة �زة

�وÔت، وملمتسات �لiس;بة lلمoلس إالقلميي، وفعال اكن الهاجس د�ل 
¢شخيص الوضع الصحي دا{ل إالقلمي، اEلس إالقلميي هو °�كdاب Lىل 

مبعية اXٔطر د�لمك الطبية وش;به الطبية، وكذ� مبرافقة إالدارة الرتابية د�ل 
  .عامc ٕاقلمي �وÔت
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وكثف\ا اEهودات د�لنا Lىل ٔ�ساس املس�شفى إالقلميي، وßركنا Yانبا لك 
ما هو مس;توصف، املس;توصفات احلرضية والقروية ودور الوالدة، لكها 
{ليناها Yانبا، ßركناها Yانبا، لسÑب واKد، هو Lىل اXٔقل يمت هيلكة 
املس�شفى إالقلميي حىت ي�س;ىن lلجميع، lلزوار ٔ�و املرىض، الوقت اlيل 
جييو lلمس�شفى ما �متش التوجHه د�هلم جلهات ٔ�خرى، Lىل اXٔقل يلقاو 

  .بيةالضاc د�هلم يف املس�شفى Lىل مجيع املس;تو�ت ومجيع اخلدمات الط 
ٕاال هو، الس;يد الوز�ر، دا� هاذ °نتداب د�ل احلكومة هاذ املدة 
لكها، راه ما لقHناش يش KاYة رمغ الز�رة د�لمك مشكور�ن، ورمغ 
 Ôلنامه، ودرdلمس�شفى واس;تقl لمد�ر�ن املركزينيl يل راسلتوlإالرسالية ا

  .معهم ز�رة مHدانية lلمس�شفى
ه مازال ما شف\اهيش، اlيل عنتظروه حلد الساLة اlيل خصنا را ،ولكن

  . فعليا راه ما زال ما انتظرÔهش
ولهذا، نلمتسو م\مك واش اك�ن يش Yدوc زم\ية يف القريب العاYل؟ 

  . اعطيوÔ واKد الصورة Lىل التحسني د�ل الوضع د�ل املس�شفى إالقلميي
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .يد وز�ر الص-ةاللكمة لمك الس; 

        ::::الس;يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس;يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس;يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس;يد احلسني الوردي، وز�ر الص----ةةةة
  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يف البداية، رمضان �رمي lلس;يدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن 
ومجيع املغاربة ٔ�مجعني، �لص-ة والعافHة وذاك اليش اlيل ßمتناو ٕان شاء هللا، 

شكر اجلزيل لفريق التجمع الوطين لٔ حرار Lىل طرKه لهذا وكذ� ال 
  .السؤال حول املشالك الصحية ٕالقلمي �وÔت

ٔ�وال، الس;يد املس�شار احملرتم، انت تتعرف وقلتهيا يف التد{ل د��، 
ٕاقلمي �وÔت اكن من اXٔقالمي اXٔوىل اlيل زرهتا Ô�ٔ خشصيا، Xٔن فهيا مشالك 

  :اك ا{ذينا جوج القرارات، قرار�ن ¿منيومازال تتعDش مشالك، و�ٓنذ
ٔ�وال امشDت اكنت وضعية اكرثية من ÔحHة القصور اللكوي، الناس  -

خشص ما تيداواوش، وا{ذينا قرار ذاك الساLة، قلنا  38اlيل اكنوا اكن 
مليون س;ن�مي، دا� خص هاذ الناس يتداواو وا{ذيناها Lىل Lاتق\ا،  320

، هذاك راه حقهم، Xٔنه ا{ذينا ارشينا، هو مايش Lاتق\ا، مايش هذي صدقة
ما اكñش عندÔ إالماكنيات يف Lني املاكن، ارشينا اخلدمات من القطاع 

  ؛اخلاص
التدبري الثاين اlيل ا{ذينا، هو قلنا مع اجلهة، مع العامc، مع الفعاليات  -

د�ل اجلهة، Åادي نبداو بواKد ٕاطار رشاكة، ؤ�{ريا Ô�ٔ اكن عندي اجùع 
اجلهة، Yا عندي مع بعض الفعاليات، وا{ذينا وابدينا يف هاذ مع رئDس 

ٔ��م، مد�ر�ن،  10 يوم وال 15الرشاكة، ورشت لها، Yات هذي يش 
مد�ر املس�شفHات ومد�ر التجهزيات، Yاو �ش Êشوفوا �يفاش هاذ 

 10الرشاكة، وقلت ما اكيiش ن�oHة، وما نظiش الن�oHة ما ßكوñش يف 
  .يف هاذ °جتاهٔ��م، Xٔن اح\ا Åاديني 

هذي ف. خيص معوما �ٓش وقع، ٔ�ما إالجراءات املت8ذة لتعز�ز البHiة 
التحتية، ما ÅادÊش ن�س;ناو هاذ إالطار الرشاكة �ش غند�ر، ٔ�وال اك�ن 
ٕاKداث مس�شفى حميل بب�ية تDسا، واك�ن كذ� بناء مركز تصفHة اJم 

  .2015هبم يف بب�ية �وÔت، وهذو Åادي Êساليو ٕان شاء هللا جبوج 
DÅساليو، هاذ اليش تÑىن مايش الوزارة  2015يف  ،ابغييت ٔ�رقام

بوKدها، يف ٕاطار رشاكة مع إالخوان مع اجلهة، مع العامc ومع فعاليات 
  .اجلهة

قاك�ن كذ� ٕاKداث وKدة مس;تعoالت القرب  يف غضون س;نة  برتس#
، كام متت �رجمة وKد�ن، واKد جوج 2013، هذي غتكون يف 2013

لوKدات ٕاضافHة �لك من قرية � محمد وتDّسا، د�ل � محمد غتكون يف ا
، ٕاKداث وKدة lلمساLدة الطبية lلiساء 2015، تDسا غتكون يف 2014

  .احلوامل واملواليد الوالدة بتافرانت، كذ� اكينة
ف. خيص املوارد الÑرشية اlيل اك�ن مشلك عويص يف �وÔت %جميع 

اك�ن  2013النقص احلاد اlيل اكينة، هاذ العام يف اجلهات املغربية، ولكن 
من ٔ�طباء وممرضني Åادي جييو لتاوÔت، وهاذ اليش  29م\صب مايل،  29

ممرض  19اXٔطباء اخfصاصيني ؤ�طباء Lامون،  Å5ادي عام قريب، فهيم 
  ... القابالت، تقين الراديو 2مfعدد °خfصاصات، صيديل، 

Lىل الساL دا ٕان شاء هللاÅ ن يف وكذ�Xٔ ة العارشة الشق الثاين
Åادي تعزز �وÔت  85س;يارة ٕاسعاف، ومن بني هاذ  85وزارة الص-ة 

  . ,س;يارة ٕاسعاف Yديدة يف اXٔس;بوع املقdل ٕان شاء هللا
  .شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر

  لمك تعقHب الس;يد املس�شار؟ 

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد القلويبد القلويبد القلويبد القلويب
  .كرا الس;يد الرئDسش

شكرا الس;يد الوز�ر Lىل هاذ املعطيات اجلديدة، Åري هو، الس;يد 
هو النقص احلاد يف  والوز�ر، �لiس;بة lلمس�شفى إالقلميي واlيل رشت ل

املوارد الÑرشية، ورامك قلتوها، دا� اح\ا املس�شفى إالقلميي جوج حواجي، 
لوز�ر، الفfق دا� الفfق ٔ�و Åري مندوه �ملوارد الÑرشية، �يف يعقل، الس;يد ا

اجلالc، ٕاىل Yا املواطن راه ما تدارلوش متا، املس;تعoالت كت8دم بطبيÑني، 
وانù رامك °خfصاص د�لمك هو هذا، هو املس;تعoالت، واش �L Hليمك 

ٔ�لف ختدم بطبيÑني يف  768واش املس�شفى إالقلميي د�ل ساكنة 
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يد اجلالc وال يد�ر الفfق وال املس;تعoالت؟ واملواطن ٕاىل ابغى جيي حي 
حييد اJودة الزايدة، املرصانة الزايدة خصو مييش لفاس، واملس�شفى 
التجهزيات فHه، ٕايوا مدوÔ بواKد، هاذي Lام ونصف واح\ا ñساينو Lىل 
اXٔقل املوارد الÑرشية، وخنففو العبء د�ل املواطنني ما يتو¬وشاي جلهة 

  . اخرى
وارد الÑرشية مطروKة حبدة، املد�ر مت التعيني فهاذ إالشاكلية د�ل امل

ٔ�شهر، وامىش �قني دا� بال م\دوب ٕاقلميي د�ل  4د�لو ما اYلسشاي 
الص-ة لهاذ الساLة، واش ما اكينiشاي، وLىل اXٔقل اشكون DÅسري هاذ 
الوضع الصحي �ٕالقلمي؟ اشكون هو ا³اطب الرئDيس ال lلمؤسسات 

  العمومHة وال املواطنني؟ 
ٔ�شهر املندوب إالقلميي ما اكيiش، اكن  5ٔ�شهر وال  4ٕايوا هاذي 

حتسني الوضع �لiس;بة lلمد�ر د�ل املس�شفى، ٔ�يه، ولكن املسؤول اXٔول 
  .واXٔ{ري Lىل الص-ة يف إالقلمي حلد الساLة راه Åايب

وإالشاكلية الكdرية، الس;يد الوز�ر، شوفوا يش طريقة �ش تبقاو تلزموا 
النافع اlيل عرف Åري اXٔما�ن د�ل املغرب العميق ٔ�و املغرب اXٔطباء ميش;يو 

واKد إالقصاء وواKد اêهتمDش من بعد °س;تقالل، راه الناس ميش;يو متا 
 يوقعوا التعيني د�هلم وينويو ميش;يو حباهلم، وهللا ما �رجعوا يش Jّ راه �
  .هنار

 شوفوا ٔ�ش;نو غتعاجلوا يف هاذ الطريقة، راه املغرب راه مغرب واKد،
  .ولكن اJار البيضاء والر�ط راه لكيش غتعجبو

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار، شكرا � الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن التعقHب، تفضل

        ::::الس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الص----ةةةة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

ن نقاش معيق يف املناظرة الوطنية فهاذ املشلك د�ل املوارد الÑرشية اك
اlيل اكنت يف مرا%ش اlيل احظينا هبا ,رشف ٕانعام صاحب اجلالc اlيل 
انعم Lلينا بواKد الرساc ملكHة توجهيية اlيل اكن Yلها يف موضوع املوارد 

ح\ا يف نقاش مع النقا�ت، هاذ اليش ما ÅادÊشاي يت-ل ال االÑرشية اlليا 
 Xٔ ،�7000ن هاذ اليش ßراكامت، ميل تنوصلو لـ وغنقولها ... يف Lام وال

ممرض، ما ميكن جيي حىت يش  9000طبDب اlيل خصنا، وميل تنوصلو لـــ 
  .وز�ر وهيز هذا وحيطو، ما ميكiش

اlيل ميكن يل نقول � ٔ�نه اك�ن جمهود جdار تدار يف هاذ اليش، ام\ني 
اlيل Yاية، ٔ�ول م\صب مايل لتاوÔت يف هاذ ا�Xٔم  29قلنا � راه Yاو 

 Ôيل داز اكن عندlرخي املغرب، العام ا�م\صب مايل، هاذ  1130مرة يف 
 Ôول مرة، كنظن اك�ن اجهتاد، وهاذ اليش خصو اشوية  4250العام عندXٔ

 .التدرج، ما ميكiش
ٔ�ما ف. خيص ميل تتدوي Lىل املندوب اlيل ما اكيiش، ؤ�نت، الس;يد 

عا� بzٔن الولوج ٕاىل م\اصب املسؤولية املس�شار، Lارف وكنتو مfفقني ام
ابغينا طلب عروض، ما يبقاش الوز�ر هيز هذا صاحdو وال من احلزب 
د�لو يد�رو م\دوب وال يد�رو مد�ر، طلب عروض خصها الوقت، هاذ 

 تبدل Jّ  الس;يد ما اكيiشاي، طلبنا طلب عروض، واكن �Jّ اليش �
  .  تبدل، رك رشت لهاJّ بعدا، �

اشوية الوقت وخصو اشوية التدرج، Ô�ٔ كنظن يعين  هاد اليش خصو
اح\ا وٕا�مك يف ٕاطار الرشاكة اlيل غند�رو ٕان شاء هللا، غمنش;يو بعيد، 
وحىت انù ميكن لمك ¢ساLدوÔ يف اXٔطر الطبية، يف املوارد الÑرشية ما 
اكيiش Åري طبDب، اك�ن موارد ,رشية ٔ�خرى اlيل كتحتا¬ا املس�شفHات، 

�رو يد يف يد، هاذ اليش عندو Kلول، واليين Kلول تدرجيية ٕان �متىن ٔ�نه ند
  . شاء هللا Yاية

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر

السؤال الثاين يف نفس القطاع دامئا حول التغطية الصحية ملرىض 
  . القصور اللكوي

اللكمة KXٔد السادة ٔ�عضاء الفريق °س;تقاليل lلوKدة والتعادلية، 
  .ضلوا اXٔس;تاذتف

        ::::املس�شار الس;يد عز�ز الفHاليلاملس�شار الس;يد عز�ز الفHاليلاملس�شار الس;يد عز�ز الفHاليلاملس�شار الس;يد عز�ز الفHاليل
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر،
  إالخوة املس�شار�ن،
  اXٔخت املس�شارة،

يعاين العديد من املواطنني من مرض القصور اللكوي، وقد قامت 
اJوc وبعض امجلعيات من اEمتع املدين lل-د من معاÔة Lدد ال Êس;هتان به 

هذا املرض املزمن، وذ� بتوفري مراكز تصفHة اJم، مع  من املواطنني من
العمل ٔ�ن اXٔفراد ا�ن يتوفرون Lىل التغطية الصحية يلجؤون ٕاىل القطاع 
اخلاص حبمك ٔ�هنم يتوفرون Lىل تغطية الصندوق الوطين lلضامن °جùعي 
ٔ�و الصندوق الوطين ملنظامت °حfياط °جùعي ف. خيص ßلكفة 

  .التصفHة
يف نفس إالطار، فقد متكن Lدد من املغاربة، و{اصة يف الس;نوات و

اXٔ{رية، من ٕاجراء معلية زرع اللكي، وما اكن جللهم ٔ�ن Êس;تفHد من هذه 
العملية لوال وجود تغطية حصية ودمع الصندوقني املشار ٕاêهيام، نظرا 
 lلتاكليف الباهظة لهذا النوع من العمليات اجلراحHة واêمثن اجلد املرتفع

تالز¿م مدى ، ؤ�سطر Lىل تالز¿م مدى احلياةلٔ دوية الرضورية واليت 
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  .، الس;يد الوز�راحلياة
وهكذا، فٕان ٔ�ي موظف ٔ�و مfقاLد ٔ�و K�ٔد ٔ�صوهلم ٔ�حصاب حق 

ٔ�شهر ٕاىل الصندوق  3°س;تفادة من معيZ الزرع، ميكهنم ٔ�ن يتقدموا لك 
متل Lىل وYه الوطين ملنظامت °حfياط °جùعي مصحوبني مبلف، Êش; 

اخلصوص من وصفة طبية lلحصول Lىل شهادة التحمل اليت ختول � 
احلصول Lىل اJواء الالزم من الصيدلية التابعة لنفس الصندوق املوجودة 

فقط يف املغرب  Lىل املتواYد مبدنية الر�طمبدينة الر�ط، كذ� ٔ�سطر 
  . هلك

ن شهر�ن، توقف ٕاال ٔ�ن الغريب يف اXٔمر ٔ�نه Kاليا، وم\ذ ما يقرب ع
مد املرىض �Jواء من طرف الصندوق املشار ٕاليه رمغ توفرمه Lىل شهادة 

  . ته اXٔدويةاالتحمل، وذ� بذريعة Lدم توفر الصندوق Lىل ه
  ماذا تنوون اختاذه حلل هذا املشلك؟  :الس;يد الوز�ر ا، ñسائلمك

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب لمك اللكمة،

        ::::الس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الص----ةةةة
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
الشكر اجلزيل lلفريق °س;تقاليل lلوKدة والتعادلية لطرKه لهذا  ،ٔ�وال

السؤال املهم Yدا، اlيل يف البداية خبصوص ما Yاء يف سؤاهلم حول قطاع 
قصور اللكوي ا�ن متت هلم معلية زرع اللكي اlيل دواء {اص مبرىض ال
ة ـــــــــــــــــــــــــف املناعــــــــي تتضعــــــــة اlلــــــــتيا{ذوا هاذ اXٔدوي

)les immunosuppresseurs ( قاو مدة احلياة د�هلمdDيل قُلِت تlا
  .تيا{ذوها

وا اlيل كتعطيه هاذ اJ... مز�ن �ش نوحضو بعض اXٔمور اlيل رمبا ما
)1CNOPS ( يل قليت لكlىل جوج  3اL ففقني، ابغيت �ركزfاشهر، م

  :النقط �ش نوحض
النقطة اXٔوىل هو فعال اكن انقطاع Lىل الصعيد العاملي، مايش Lىل  -

... ، د�ل دواء واKد ونعطيك اكع امسيتو، ميكن �)CNOPS(صعيد 
 لكو مرة مرة بعض ، هاذ اJوا اكنت مشلك يف العامل)Equoral( امسيتو 

) les matières premières(اXٔدوية �يكون Lدم توفر املواد اXٔولية 
وليين اح\ا Lىل الصعيد العاملي م\قطع ٔ�كرث من ... �ينقطع، هذا Lىل الصعيد

يعين ) Les génériques(ثالثة ٔ�شهر، ولكن اكينة ٔ�دوية بديZ، يعين 
  ؛�dاعتي ) Equoral(اك�ن ٔ�دوية حبال هذاك  اجلنDسة،

يف مدة ثالث ٔ�سابيع Kلينا  النقطة الثانية اlيل ابغيت ñشري لها، -

                                                 
1Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale  

يف  املشلك، ما ابقاش هاذ املشلك مطروح، الس;يد املس�شار احملرتم،
، ارشتو )Neoral(ارشينا بالصتو ) Equoral(    ثالث ٔ�سابيع

)CNOPS( ري شهر�ن، مايش ثالثÅ وابدات كتفرقو، يعين مايش ،
  .يعٔ�شهر، Åري ثالثة ٔ�ساب 

Ô�ٔ تنظن اJواء اlيل تيجي من اخلارج �ش ند�رو هاذ اEهود، هاذ 
اEهود مايش صدقة كذ�، Xٔن حصة املوطنني ال تقدر �مثن، ند�رو ٔ�كرث 
من هذا ٕاىل اقfىض احلال، منش;يو اكع يف الطيارة جنيبوها، يعين كند�رو 

الس;مينات،  ٔ�كرث من ¬دÔ، هاذ اليش انقطع، ولكن Kلينا املشلك يف ثالثة
 La(وهاذ اJواء دا� اك�ن، موجود بدون انقطاع، و�يتعطى يف 

CNOPS (بنفس الطريقة .  
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر

لمك اللكمة الس;يد الوز�ر، تتoاوبوا، Ô�ٔ اlيل كنعطي اللكمة الس;يد 
  .املس�شار، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عز�ز الفHاليلاملس�شار الس;يد عز�ز الفHاليلاملس�شار الس;يد عز�ز الفHاليلاملس�شار الس;يد عز�ز الفHاليل
بzٔن املشلك يعين حتل، وهذي م\اس;بة �ش تنحيي إالخوان 
املس�شار�ن Lىل هاذ النوع د�ل اXٔس;ئXٔ Zن املشلك حتل بناء Lىل سؤال 

  .د�ل الفريق °س;تقاليل، Xٔن حتل من بعد ٔ�س;بوع ما وضعنا السؤال
  الس;يد الوز�ر،

 Ô�ٔمثن �هظ د�ل العملية د�ل زرع اللكي، وêا{ذيت ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن ا
املوضوع د�ل زرع اللكي Åري كمنوذج، ٔ�ما ß�ٔ Ô�ٔلكم Lىل العمليات لكها د�ل 

  .زرع اXٔعضاء، اlيل فهيا معاÔة د�ل اقfناء اXٔدوية ما بعد
مليون، وٕاىل ما  65قلت، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن هاذ العملية اليت ßلكف 

 Un(متش مصاحdهتا بذاك اXٔدوية اlيل كتجي من بعد، ممكن �ش يوقع 
rejet( اك العضو، وهنا تيويل املريض ملزم، يعين رفض د�ل اجلسم 

. ٕ�جراء ثالث معليات د�ل التصفHة لك ٔ�س;بوع، عوض معلية ٔ�و اثنني
فغري من هذا املنظور، البد �ش ßكون واKد العناية، والبد �ش �كون 

  .واKد التفكري لهاذ الناس، Xٔنه �كفي ٔ�هنم مصابني بzٔمراض مزم\ة
  س;يد الوز�ر،ال 

Ô�ٔ �لiس;بة lلمنخرطني يف الصندوق هام رشاكء، الس;يد الوز�ر، اكن 
Lىل الصندوق �ش يد�ر ما اعرف�ش يش طريقة ٔ�و ندوة حصفHة ٔ�و يشء 

تصور ٔ�ن املرىض ... من هذا القdيل، وضع هاذ املرىض يف الصورة د�ل
  .اشما اكين... �ميش;يو lلصندوق �يقولوا هلم ما اكيiش اJوا، ولكن

اليوم، الس;يد الوز�ر، Ô�ٔ Ô�ٔشدك �مس إالخوان د�ل احلزب، �ش 
تعملوا Lىل ٕارYاع اXٔموال اlيل رصفوها هاذ املرىض Xٔنه ام\ني ما اعطاهش 
الصندوق اXٔدوية امشاو ارشاو هام اJوا لراسهم بطريقة {اصة، Lىل ٔ�ساس 
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م، وٕاىل يوم\ا املشلك احتل ٔ�واخر الشهر املنرص  ،Åادي يمت التعويض د�هلم
هذا ما تعوضوش، وهام م\خرطني، الس;يد الوز�ر، مايش ذ�هبم ٕاىل 

 ß24ميكن لها ßكون ) la rupture(، و)rupture(الصندوق وقع فHه 
ساLة، وخصوصا �لiس;بة لٔ دوية اlيل ¿مة حبال هاذ الشلك  48ساLة و

  . هذا
  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقHب اللكمة lلس;يد

  :الس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الص----ةةةة
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

فهاذ اليش يف نفس °جتاه، �ش ما نوقعوش يف نفس اخلطzٔ، �ش ما 
نوقعوش يف نفس املzٔزق، �ش ما نوقعوش يف مشلك، اكينة هناك س;ياسة 

غرفة اXٔوىل، راه دوائية اlيل داميا تن�\اقش معمك فهيا ومع إالخوان يف ال
بدون س;ياسة دوائية، اJواء راه مايش Åري اJواء اlيل تنا{ذوه تي�dاع 
وتي�رشى، اJواء هو مسائل اس�dاقHة �ش اJواء �كون، �ش نعرفو بzٔن 
من دا� شهر غيتقطع، �ش من دا� ثالثة اشهر ام\ني Åادي اجنيبوه �ش 

  .غنبدلوه
وهاذ اليش خصو وقت، دا�  هاذ اليش ما اكñش عندÔ يف البالد،

م\ني كتبدا واKد الس;ياسة Yديدة، وت�dدا تبدل، واKد �يعمل بواKد 
الطريقة، تقول لو هاذ الطريقة ما ابقا¢ش، يعين هذا اليش راه خصو اشوية 

  . د�ل الوقت، البد
واليين تند�رو جمهودات، راه هذا Ô�ٔ كنتحمل املسؤولية، Ô�ٔ تنقولها 

ما �بعاش لوزارة الص-ة، هذا مشلك ) CNOPS({ا يعين ا�وز�ر، و 
�ٓخر، Xٔن مäال اLالش Ôض هاذ املشلك �ش نقول �، Xٔن يف الس;ياسة 

يه تتد�ر، ) CNOPS(اJوائية قلنا، وهذا معقول، ما ميكiش ßكون 
يعين ختلص �  )en charge(تتعطيك، تت8لص � �ش �{ذك 

تد�ر هذي وهذي، قلنا اJواء، وتتHÑع � اJواء، ما ميكiش كتكون ك 
  . هذي Åري معقوc، اJواء خص ي�dاع يف الصيدليات

ولهذا، امشD\ا يف هاذ °جتاه �ش ¢سد، املشلك �ش وقع لنا هاذ 
الصيدc خصها ¢سد، واح\ا Åاد�ن، والس;يد املد�ر مشكور تيعمل واKد 

  . اEهود جdار، اليس LدÔن، Åادي يف هاذ °جتاه، �Åسد
ش;يو لهاذ اليش، Ô{ذو مجيع °حfياطات، خصنا واليين ميل ßمن 

ي ـــــــدواء فـــــــاذ الـــــــع هـــــون غيبHـــــنوYدو بعدا من اXٔول اشك
)les pharmaciens( اود هاL ،)l’appel à candidature( ،

  ...اشكون؟ وخصنا نوزعوها Lىل امجليع �ش ذاك اليش
 Zيdيل رشت لها اقlدة يف املغرب، النقطة الثانية اHوح cوقلت صيد

واكينة يف الر�ط، ما ابغيناش، اLالش ذاك د�ل اJا{Z جيي هنا؟ ابغينا 
اJوا ي�dاع يف الصيدليات د�ل اJا{Z، صيدليات الناظور، صيدليات 

  . احلس;مية، ٕاىل �ٓخره
هاذ اليش تدرجييا البد Åادي نلقاو معاÔة، غنلقاو مشالك، واlيل خص 

، الس;يد املس�شار، مجيع °حfياطات تت8اذ، وهللا Åالب ßكون Lىل يقني
  . ٕاىل اخطÔٔz وال اñسD\ا يش KاYة، راه مجيع اEهودات تتدار

  .شكرا lلس;يد املس�شار احملرتم

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا lلس;يد الوز�ر

نfiقل ٕاىل السؤال الثالث، وهو حول التدابري املت8ذة حHال اXٔمراض 
التغذية، واللكمة دامئا KXٔد ٔ�عضاء الفريق °س;تقاليل النامجة عن سوء 

  .lلوKدة والتعادلية، اللكمة لمك اXٔخ بiشايب، تفضل

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد بiشايبد بiشايبد بiشايبد بiشايب
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر،
  الس;يدة وإالخوة املس�شار�ن،

  الس;يد الوز�ر احملرتم، 
,سÑب ٔ�مراض  %50تعلمون ٔ�ن ñس;بة الوفHات يف املغرب تصل ٕاىل 

القلب والرشايني والضغط اJموي، كام ٔ�ن ñس;بة �برية من اXٔمراض تفوق 
,سÑب العادات Åري الصحية جلل اXٔرس املغربية ن�oHة الطرق  90%

  .الغذائية
كام ٔ�ن Yل املغاربة يفfقرون ٕاىل التطبDب يف غياب تعممي التغطية 

cو�l ليةdن إالماكنيات احلالية واملس;تقXٔ ،يف املنظور القريب  الصحية
  .واملتوسط ال ¢سمح بتوفري الوسائل العالجHة للك املغاربة

ففي ظل هذه املعطيات املوضوعية، �ت من الرضوري قHام الوزارة 
بعملية التحسDس Lرب مجيع وسائل إالLالم املتاKة، Lلام ٔ�ن املعلومة 

ن ٕ�فراط ٔ�صبحت اليوم يف مfناول امجليع، ز�دة Lىل ٔ�ن املغاربة Êس;هتلكو
  . مادة امللح دون اس�شعار خلطورهتا

ونظرا لطبيعة طرق التغذية �ملغرب، حفسب تقار�ر بعض املنظامت 
للك  12gا³تصة الغذائية، تفHد ٔ�ن اس;هتالك املغاربة لهذه املادة يتoاوز 

  . د�ل الغرامات 6فرد، يف Kني ٔ�ن احلاجHات الفردية للك فرد يه 
اXٔس;باب الرئDس;ية واملسامهة يف ان�شار  ومبا ٔ�ن مادة امللح يه من

ٔ�مراض القلب والرشايني والضغط اJموي، ؤ�نمت، الس;يد الوز�ر، طبDب 
  .وتعلمون جHدا ذ�

فلهذه اXٔس;باب املوضوعية والواقعية، جيب توعية املواطنني عن طريق 
التحسDس Lرب وسائل إالLالم املتاKة، وكذا حتسDس ر�ت البيوت 

لتق\ني اس;تعامل  -مل ال- معوم املواطنني وسن بعض القوانني ؤ�ر�ب املطامع و 
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هذه املادة Jى مصنعي املنتoات الغذائية و{اصة ٔ�ر�ب ا³ا�ز، Lلام ٔ�ن 
 3غرام يتoاوز امللح املس;تعمل فهيا  300اخلزبة الواKدة اليت ال تصل ٕاىل 

غرامات، اليشء اي يبني بوضوح مدى إالفراط يف اس;تعامل هذه املادة 
  .اخلطرية

فzٔمام هذه °قرتاKات، الس;يد الوز�ر، واليت Yاءت ٕ�يعاز من بعض 
، اليت تضم "مجيعا من Y�ٔل القلب"امجلعيات املهنية ا³تصة، و{اصة مجعية 

من {رية ٔ�طباء القلب والرشايني �ملغرب، واليت تعمل Yاهدة يف التعريف 
عديد من املدن هبذه اخلطورة Lرب العديد من امللتقHات التحسDس;ية يف ال

  .املغربية
cال هذه احلاHام به حHٔ�سائلمك، الس;يد الوز�ر، عن ما تعزتمون الق.  

  .شكرا معايل الوز�ر

    ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .اللكمة lلس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الص----ةةةة
  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم

  رتمون،الس;يدة والسادة املس�شارون احمل
الشكر lلفريق °س;تقاليل lلوKدة والتعادلية كذ� لطرKه لهذا 

  .السؤال
فzٔوال Ô�ٔ مfفق معك، الس;يد املس�شار، ٔ�تفق معمك متاما اlيل ٔ�رشمت من 
نقص يف �رÔمج التوعية اخلاصة هبذا املوضوع، و{اصة الشق اlيل ßهيم 

مسؤولية نقولها وزارة الص-ة، اlيل ما درÔ حىت KاYة �لك تواضع و�لك 
  .�، هذي اكن خصها تدار س;نني وس;نني، Åرنجع لها
ٔ�شهر  4ٔ�شهر وال  3بقدر ما ٔ�قر هبذا، ٔ�شري كذ� ٔ�ننا بصدد م\ذ 

اح\ا تنوYدو يف �رÔمج تلفزييوين ٕان شاء هللا Åادي �كون هيدف ٕاىل 
حتسDس املواطنني هبذا املوضوع، مايش Åري هباذ املوضوع، ولكن مبواضيع 

 ٔX ،ش كنلقاو يف التلفزيون ها ٔ�س;بوع الفرس، ها ٔ�سابيع، ٔ�خرىiن ما ميك
ها ٔ��م، وما اك�ن حىت يش KاYة لوزارة الص-ة، و{اصة ما خيص الص-ة 

  .د�ل إالñسان
فzٔرشت lلضغط اJموي، مفنظمة الص-ة العاملية �مللح اlيل رشت ليه 

� �رتفاع مليون ñسمة ßميوتوا س;نو 7,5تتقول ٔ�ن املنظمة العاملية lلص-ة 
 %40س;نة  25الضغط اJموي، وتتقول كذ� الناس اlيل عندمه ٔ�كرث من 

فهيم عندمه ارتفاع الضغط اJموي، وتيزتاد هاذ املشلك مشالك د�ل 
القلب والرشايني ,سوء التغذية، تيزتاد �س;تعامل اJهون، �س;تعامل 

ية الشحوم، مرض السكري، امللح اlيل رشت ليه م\ظمة الص-ة العامل 
واح\ا تن�سهلكو رمبا ٔ�كرث، وقZ الiشاط  5، إالñسان خصو 5تويص بـ 

  .احلريك كذ�

  :اlيل ميكن يل نقول � ٔ�ن هاذ الربÔمج عندو حمور�ن
ٔ�وال التدابري الوقائية، ويه اlيل رشت لها معوما، واك�ن التدابري 

ش التنظميية وال�رشيعية، احلق يف املعلومة اlيل خصنا حنثو املواطن �
xس;هتDلهيا، ويعرف �ٓش تيالك و�ٓش تL يبحث.  

ف. خيص التدابري الوقائية اlيل دا{Z يف هاذ الربÔمج اlيل غنفعلوه ٕان 
  : شاء هللا

حتسDس املهنيني والوسط املدريس واجلامعي وكذا الساكنة بصفة  -
 Lامة بفوائد النظام الغذايئ املتوازن Lىل الص-ة؛ 

فع د�ل الفواكه، اخلرضوات، كذ� تناول التوعية حول املنا -
 اXٔسامك، واlيل تDس;تعملوه اقالل �زاف؛

تنفHذ امحلالت إالLالمHة الرتبوية التواصلية لتعز�ز فعال ودامئ لنظام  -
بتعاون مع القطاLات املعنية  -قلت �–Åدايئ مfوازن، ووزارة الص-ة 

  .بصدد ٕاLداد هاذ الربÔمج ٕان شاء هللا
تدابري التنظميية وال�رشيعية، اك�ن القانون د�ل اك�ن احملور الثاين وهو ال 

، قانون وضع العالمات Lىل احملتوى 2013ماي  16اlيل حتني يف  2012
الغذايئ لٔ Åذية من حHث الطاقة ومن حHث امللح، خص �كون فهيا 
احشال د�ل املل-ة، املغذ�ت اJقHقة واعùدا Lىل ٕاشارات سهZ الفهم من 

  . قdل املواطنني
اليش لكيش خصو �كون، اح\ا ابدينا فHه هاذ القانون، راه د{ل هاذ 

Kزي التنفHذ، وٕان شاء هللا ٔ�نه تدرجييا ميل غيخرج هاذ اليش التحسDيس 
  .�كون {ري ٕان شاء هللا

  .شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر

  .اXٔس;تاذ بiشايب، لمك تعقHب؟ تفضل

        ::::بiشايببiشايببiشايببiشايب    املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمدددد
شكرا Lىل رصاKة الس;يد الوز�ر، واLرتفت بzٔن هناك تقصري ف. خيص 
التوعية، ٕاىل �ٓخره، Xٔن الوزارة كقطاع Lام خصو يعطي لهاذ اجلانب د�ل 
التوعية °هùم الالزم، و{اصة اح\ا يف ب�Ô املغرب نفfقر lلوسائل املادية، 

 املغربية معوزة، و�لتايل وYل اXٔرس املغربية تقريبا واKد العدد من اXٔرس
التوعية �Åسامه يف خفض التلكفة Jى اXٔرس املغربية وخفض التلكفة Jى 
اJوc املغربية، يف وزارة الص-ة �خلصوص، Lلام ٔ�ن التغطية الصحية يه 

وÅدا ٕاىل شدات الطريق ... شادة الطريق د�لها و�يق خصها الوقت �ش
و�لتايل اجلانب د�ل الوقاية ٔ�حسن من طائZ،  ،د�لها غتلكف ٔ�موال �برية

  .العالج هو {ري وس;يl Zلتقليص من اللكفة املالية
وهاذ التحسDس هو ساهل ويف مfناول امجليع، الربامج التلفزيونية يه 
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اكينة، اح\ا كiشوفو الربامج د�ل التغذية د�ل الشهيوات يف بالدÔ، ٕاىل 
ما كiشوفوش �رامج اlيل يه �ٓخره، ولكها مواد ذهنية ولكها مل-ة، ولكن 

  .lلتوعية lلوقاية من هاذ ا³اطر، Xٔن خصنا منش;يو فهيا، الس;يد الوز�ر
ٕاذن، شكرا Lىل °هùم �ملوضوع، ؤ��مك Lىل Lمل به وLىل دراية، ؤ�نمت 
ٔ�حسن من يدافع عن هاذ القطاع ٕان شاء هللا عن طريق التوعية وعن 

  .طريق مجيع الوسائل املتاKة
  .شكرا

        ::::يد رئDس اجللسةيد رئDس اجللسةيد رئDس اجللسةيد رئDس اجللسةالس; الس; الس; الس; 
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .الس;يد الوز�ر، ٕاذا اكنت لمك ٕاضافات lلمزيد من التنو�ر

        ::::الس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الص----ةةةة
  . ,س;يطة Yدا

Åري واKد جوج دراسات، دراسة ٔ�وىل، هذي Lىل الصعيد العاملي 
 3وموثوق هبا، دراسة تتقول ٔ�نه الناس اlيل تDس;تعملوا امللح ما تيدزوش 

عندو ارتفاع الضغط اJموي وبال ما �{ذ اكع اXٔدوية،  غرام حبال اlيل
Lام نفس الفعالية حبال اlيل تيا{ذ اXٔدوية د�ل  15س;نني  10يعين مدة 

 .        ارتفاع الضغط
س;نوات اXٔ{رية نقصوا من امللح  10اJراسة الثانية يف فلندا، فلندا 

، %30نقصو  ، مجيع املواد د�هلم، ا{ذاو قرار Lىل صعيد احلكومة30%
واJراسة اXٔ{رية بيiت ٔ�نه الوفHات من العاهات يعين ٔ�مراض القلب 

�ش نقول � هاذ القضية اlيل قلت  %75والرشايني الوفHات نقصت بــ 
  . مfفقني

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا lلس;يد الوز�ر

ونfiقل ٕاىل السؤال الثالث يف نفس القطاع دامئا، وهو حول اخلصاص 
يف اXٔطر اêمتريضية، واللكمة دامئا KXٔد من الفريق °س;تقاليل  الكdري

  . lلوKدة والتعادلية
الفريق °س;تقاليل اليوم مجيع ٔ�س;ئلته مو¬ة lلص-ة، وفهيا يف احلقHقة 

  .تفضل الس;يد املس�شار. موضوع ¿م يف رمضان

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد بلحساند بلحساند بلحساند بلحسان
  .الص-ة �ج Lىل رؤوس املرىض، الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .تفضل الس;يد املس�شار ،حصيح

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد بلحساند بلحساند بلحساند بلحسان
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .,سم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الوز�ر،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
لقد الزتمت احلكومة بتجويد القطاع الصحي وحتسني °س;تقdال وتوفري 

Lادل، يضمن الولوج املتاك{ ٕاىل اخلدمات الصحية الالزمة lلعموم ,شلك 
اخلدمات الصحية اXٔساس;ية مجليع املواطنني، ٕاال ٔ�ن واقع احلال Êشري ٕاىل ٔ�ن 
هذه اXٔهداف تبقى بعيدة املنال، {اصة يف ظل اخلصاص الكdري اي 
تعرفه العديد من املؤسسات الصحية مبختلف م\اطق اململكة يف جمال 

  .اXٔطر اêمتريضية واXٔطباء
ٔ�لف ممرض، يف  12رت ٕاحصائيات وزارßمك هذا اخلصاص يف وقد قد

ممرض  64و 61الوقت اي يبلغ املعدل يف ٔ�مر�اك الشاملية ؤ�ور� ما بني 
ممرض بدول رشق املتوسط، جند ٔ�نه  �15ٓالف ñسمة، ؤ�زيد من  10للك 

�ٓالف ñسمة، ويه ñس;بة  10ممرضني للك  9ببالدÔ يبلغ هذا املعدل 
ٔ�خرى، ودا{ل لك ¬ة، وتصل ببعض املناطق ٕاىل ختتلف من ¬ة ٕاىل 

  .معدالت ٔ�قل �كäري من هذا العدد، والنقص يف اXٔطباء يف املناطق النائية
ونذ�ر Lىل سHÑل املثال ال احلرص ما تعانيه ساكنة املناطق اجلنوبية 

  .ٕ�قلمي الرش;يدية واملناطق اEاورة لها، اخلصاص املهول يف هذا اEال
ٔ�لف ñسمة، فٕاهنا ال  360ٔ�ن هذه املدينة تضم ٔ�كرث من  فعىل الرمغ من

تتوفر يف جمال الص-ة الوقائية ٕاال Lىل مس;توصف وحHد هو املركز الصحي 
lلحسن اJا{ل، وخيتص K�ٔدمه بتلقHح اXٔطفال، مع العمل ٔ�نه Êس;تقdل ما 

  .طفل يومHا 80و 70بني 
�لiس;بة  ؤ�ما يف جمال مراقdة امحلل، فHوYد ممرض وحHد ونفس اليشء

لتنظمي اXٔرسة، يف Kني نالحظ غياب �م لوجود {لية {اصة �Xٔمراض 
  . املزم\ة وارتفاع ضغط اJم وÅريها

وقد زاد من Kدة هذا اخلصاص Lدم تعويض املمرضني املتقاLد�ن ا�ن 
 cٓXىل هذا، الس;يد الوز�ر، فٕان اL اش;تغلوا هبذا املركز الصحي، وزد

ٔ�شهر  6جودة يف ٕاقلمي الرش;يدية معطZ ٔ�كرث من الوحHدة د�ل الساكنري املو 
  .هاذي، والناس لكهم اlيل �يبغيو يد�روا الساكنري �يصيفطومه ملك\اس

للك هذه °عتبارات واXٔس;باب ñسائلمك، الس;يد الوز�ر، ما يه 
التدابري العاZY اليت س;تقومون هبا ٕالنصاف ساكنة مدينة ٕاقلمي الرش;يدية 

تعاين م\ه يف جمال اXٔطر اêمتريضية Lىل وYه وسد اخلصاص الكdري اي 
  اخلصوص من ٔ�طباء وممرضني؟

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .اللكمة lلس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب
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        ::::الس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الص----ةةةة
  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم

  الس;يدة والسادة املس�رشون احملرتمون،
°س;تقاليل lلوKدة والتعادلية لطرKه  قيكذ� مرة ٔ�خرى الشكر lلفر 

هذا السؤال، و{اصة يف هاذ املنطقة اليت تعاين نقصا Kادا يف البHiة التحتية 
واملوارد الÑرشية، ويه ٔ�رفود وم\طقة الرش;يدية Åادي �رجع لها، ولكن دامئا 
كنت كنقر ٔ�ماممك وتنعاودها، مايش تiشيك ولكن ابدينا يف احللول، Åادي 

املوارد الÑرشية اك�ن نقص Kاد يف املوارد الÑرشية، راه اXٔرقام جني لها ٔ�نه 
رشت لها قdيZ، واك�ن كذ� Lدم املساواة، ما اكيiش املساواة والعداc بني 

  .اجلهات، و{اصة بني العامل القروي والعامل احلرضي
يف هاذ املوضوع اlيل قلت، اكن نقاش Kاد وطويل يف املناظرة الوطنية 

جع لها رمبا، ولكن اك�ن جمهود ف. خيص غنبداو نقطة نقطة ف. اlيل Åادي �ر 
  . خيص املوارد الÑرشية

 Ôيل داز اكن عندl1130قلت العام ا  Ôم\صب مايل، هاذ العام عند
م\صب مايل صوتتو Lلهيم مشكور�ن يف قانون املالية،  2300، اك�ن 4250

 3دي ند�رو مdاراة م\صب مايل Xٔول مرة يف �رخي املغرب Åا 300زد Lليه 
د�ل النوع د�ل املمرضني د�ل اXٔمراض النفس;ية والعقلية، الواJات 

ٕاخل، ... واملمرضني د�ل الت8د�ر وإالنعاش Xٔن حمتاجHهنم يف املس;تعoالت
م\صب مايل  1604م\صب مايل lلمترصفني، وزد  28زد Lىل هاذو 

  .ايلم\صب م l4250لمراكز °س�شفائية اجلامعية، امجلع يه 
ف. خيص ٔ�رفود، مدينة ٔ�رفود، يه من ¬ة تiمتي lلمoال الرتايب ٕالقلمي 
الرش;يدية، رشت، الس;يد املس�شار احملرتم، يه اك�ن نقص حبال مجيع 
¬ات املغرب، ولكن يف هاذ النقطة �ات يف ٔ�رفود اك�ن نقص Kاد، ال 

  .ف. خيص املوارد الÑرشية وال ف. خيص البHiات التحتية
lيل  2013يل ميكن يل نقول � ٔ�نه يعين ٔ�نه هاذ العام يعين فاlا

م\صب مايل، اlيل  26املناصب املالية اlيل حمددة لهاذ ٕاقلمي الرش;يدية يه 
ممرض  11د�ل اXٔطباء اخfصاصيون، فهيم  7فهيم ٔ�طباء معومHون، فهيم 
 ممرضني د�ل الت8د�ر 2د�ل القابالت، فهيم  4مfعدد °خfصاصات، فهيم 
ٕاخل، وهاذ املوارد الÑرشية �ش �كونو مfفقني ... وإالنعاش، فهيم تقين خمترب

كمتيش lلجهة، واملد�ر اجلهوي مع الفعاليات، مع املنتخبني هو اlيل غيعرف 

اXٔولو�ت، هو اlيل غيعرف �يفاش يفرقها، احشال Åادي يعطي Xٔرفود وال 
  .املناطق اEاورة

مع يش مس�شار حمرتم، ٔ�قول كذ� ٔ�رشت يف اXٔول مع يش سؤال 
س;يارة  85 ،� الس;يد املس�شار كذ� ٔ�نه Åدا Lىل الساLة العارشة

ٕاسعاف، ٕاقلمي الرش;يدية عندها س;يارة ٕاسعاف، وعندها كذ� Åدا ٕان 
شاء هللا وKدة حصية مfنقZ اlيل Åادي يبدا °ش;تغال فهيا ابتداء من 

  .اXٔس;بوع املقdل
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
 l لس;يد الوز�رشكرا .  

  .ن، عندمك تعقHب؟ تفضلوااحسبل اXٔس;تاذ 

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد بلحساند بلحساند بلحساند بلحسان
شكرا الس;يد الوز�ر Lىل جوا�مك الرصحي، واح\ا مfفقني امحلد H مادام 

  . الوزارة كتعرتف حىت اح\ا كنقدرو الظروف
  الس;يد الوز�ر، 

اكنيات، رمغ قZ هذه اXٔطر فٕاننا ñشكرمه رمغ ٔ�ن القZ د�هلم وقZ إالم
كiشكرومه من {اللمك، ابغينامك �ش ¢شكرومه Xٔن تيقدموا واKد اخلدمات 

  .Yد ¿مة، Xٔن النقص د�هلم رامك عرفfوه
  الس;يد الوز�ر، 

Ô�ٔ ابغيت نطرح Lليمك واKد املقرتح، هاذ إالخوان هاد التالمHذ اlيل 
دة �يبغيو يد{لوا للكية الطب، اLالش ما ميكiشاي ند�رو معهم واKد العق

س;نني، و�كون يف هاذ العقدة Lىل ٔ�ساس ٔ�نه خصو يلزتم �ش فني  8د�ل 
  .ابغات تصيفطو الوزارة مييش

كنعرفو بzٔن يف عهد امحلاية اكنوا �يجيو ٔ�طباء من فرñسا معني مäال 
ملرزوكة وlلطاوس، ٔ�نيف، طاطا، حمامHد الغزالن، �يتعني و�يقيض ذيك 

اlيل �يقراو يف لكية الطب �يقراو  املدة د�لتو، يف Kني ٔ�نه هاذ التالمذ
  . �Xٔموال د�ل الشعب

لهذا، Ô�ٔ كنقرتح Lليمك تد�روا معهم عقدة، وتفرضوا Lلهيم �ش Lىل 
س;نني يف هذوك املناطق النائية �ش ما  4س;نني ٔ�و  3اXٔقل يقيض واKد 

  . �كوñش خصاص يف هذيك املناطق النائية
طق اجلنوبية و�خلصوص م\طقة 6نيا، الس;يد الوز�ر، كتعرفوا بzٔن املنا

 Zد امحلامات د�ل الرمKد الغزالن هاذ الوقت �يكون فهيم واHمرزوكة وحمام
اlيل �ميش;يو الناس �ش يد�روا هذاك اليش د�ل الروماتزيم �ش �يحيدوه، 
ابغينامك هللا جياز�مك خبري ßزودوا هذيك املنطقة بzٔطباء اخfصاصيني �ش 

ل الضغط اJموي، Xٔن الناس �يجيو ما Åادي �{ذوا ذاك اليش د�
  . �يلقاويش اlيل Åادي ÊساLدمه

لهذا، كنطلبو م\مك، الس;يد الوز�ر، �ش تدمعوا هذيك املناطق Xٔن 
هاذي ... فهيا هاذوك امحلامات الرملية اlيل �ميش;يو الناس �ش �يد�روا فهيا
ß ش املنطقة� ÔدوLلمنطقة كند�روها وابغينامك ¢ساl ايةLكون فهيا مهنا د

  . ٔ�طباء اخfصاصيني
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .الس;يد الوز�ر، لمك التعقHب عن تعقHب الس;يد املس�شار
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        ::::الس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الص----ةةةة
  :Åري نقطتني

ٔ�وال حىت Ô�ٔ تiشكر ¿نيي الص-ة، Xٔن تiشكرمه Xٔن بال هبم هام  -
 ممرض ولك طبDب �يد�ر اخلدمة د�ل اlيل تي8دموا يف ظروف صعبة ولك

الناس، يف ظروف صعبة، راه هام �ش {دامني يف املس�شفHات،  10و 8
  ؛وٕاىل كنا iÅسدو هاذ املس�شفHات

6نيا من بني احللول اlيل رشت لها، Åري خصنا نتفقو، هاذ احللول  -
مرحdا ؤ�لف مرحdا، اكن �زاف احللول واقرتاKات واكينني يش وKد�ن 

، اLالش ما )service militaire obligatoire(حبال اlيل اك�ن تيقولوا 
  ؟)service sanitaire obligatoire(ند�روش 

هاذ املسائل لكها اكينة يف نقاش، ولكن، الس;يد املس�شار، رمبا غتكون 
مfفق امعا�، هاذ اليش ما تfDدارش �لعصا، راه ٕاىل جHيت وز�ر سد Lليه 

وانù كتعرفوا املشلك اlيل وقع د�ل .. .الباب وخرج قرار غتنوض Lليه
الطبdDات املتخصصات، ٕاىل يوم\ا هذا �يق ما Kليناهش، Xٔن ميل تتد�ر 
يش KاYة، خص الناس طريقة ¢شار�ية، تفاLلية واح\ا Åاديني يف هاذ 
°جتاه، Åاديني يف هاذ °جتاه ٕان شاء هللا من بني هاذ احللول اlيل قلت، 

  . مالس;يد املس�شار احملرت 
  .شكرا

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر

نfiقل ٕاىل السؤال اXٔ{ري يف قطاع الص-ة، وهو حول توفري اlلقاKات 
  . اخلاصة �Xٔطفال �ملس�شفHات العمومHة

اللكمة لفريق اXٔصاc واملعارصة لÑسط السؤال، اXٔس;تاذ الس;نDيت 
  .تفضل، لمك اللكمة

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�املس�شار الس;يد ٔ�املس�شار الس;يد ٔ�املس�شار الس;يد ٔ�محمحمحمحد الس;نDيتد الس;نDيتد الس;نDيتد الس;نDيت
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الرئDس، 
  السادة الوزراء،

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

لقد جعلت احلكومة من بني اXٔهداف اليت الزتمت بتحقHقها حتسني 
املؤرشات الصحية الوطنية، و{اصة املتعلقة �Xٔم والطفل وتقليص Lدد 

والدة، Åري  1000عرش�ن وفاة للك وفHات اXٔطفال دون سن اخلامسة ٕاىل 
ٔ�ن حتقHق هذه التعهدات وßرمجهتا Lىل ٔ�رض الواقع تواYه Lدة صعو�ت 

  . وحتد�ت، {اصة ف. يتعلق �لربÔمج الوطين lلتلقHح
فعىل الرمغ من النتاجئ الهامة اليت مت حتقHقها يف هذا اEال، فٕاننا نعرب 

س;تفادهتم من اlلقاKات ضد عن ختوف\ا من سري معلية تلقHح اXٔطفال وا

اXٔمراض اليت هتدد حصهتم، يف ظل °كتظاظ اي تعاين م\ه املراكز 
الصحية وLدم توفري اlلقاKات �لشلك الاكيف وما يfiج عنه من Lدم اKرتام 
مواعيد التلقHح، واليت تعترب مواعيد حمددة، ولك تzٔ{ري يف هذا هيدد حصة 

كوا ذوهيم إالماكنيات املادية lلتوYه وسالمة اXٔطفال، {اصة ا�ن ال ميل
  .ٕاىل ٔ�طباء القطاع اخلاص

وٕاذا اكن اXٔمر Lىل هذا النحو، الس;يد الوز�ر، مäال بzٔقرب مدينة من 
العامصة اليت يتواYد اXٔطر اêمتريضية ببعض مراكزها الصحية بعدم وجود 
اlلقاح ٔ�و ٔ�ن املتوفر م\ه ا�هت�ى يف يومه، فٕان اXٔمر س;يكون ٔ�كرث سوءا 
�لiس;بة لساكنة املغرب العميق اي يعجزون حىت عن الوصول ٕاىل املراكز 

  .°س�شفائية
  :للك هذه °عتبارات، الس;يد الوز�ر، ñسائلمك

ما يه التدابري اليت س�8fذوهنا ملعاجلة هذا املشلك وتوفري هذه  -
  اlلقاKات �لشلك الاكيف؟

ناطق النائية 6نيا، وما اي تقومون به لضامن اس;تفادة ٔ�طفال امل  -
واملعزوc من الربÔمج الوطين lلتلقHح يف ٕاطار °Kرتام التام lلمواعيد 

 . ا³صصة للك مهنا
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الصالس;يد وز�ر الص----ةةةة
  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم

  السادة املس�شارون احملرتمون،الس;يدة و 
الشكر لفريق اXٔصاc واملعارصة Lىل طرKه لهذا السؤال اlيل �هيم حول 

  . توفري اlلقاKات اخلاصة �Xٔطفال �ملس�شفHات العمومHة
-ٔ�وال، ٔ�طمئنمك، الس;يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه مل Êسoل ٔ�ي انقطاع 

طفال يف ¬ة الر�ط، Xٔي نوع من اlلقاKات ا³صصة ل ٔ  -ٔ�قول ٔ�ي انقطاع
وال قلتيو رمبا مبدينة قربية من العامصة، بل مل Êسoل ٔ�ي انقطاع Lىل 
الصعيد الوطين، Ô�ٔ مzfٔكد من هاذ اليش، رمبا ßكون هناك بعض احلاالت 
معزوc، يش KاYة ¢س;نات Lىل ما جيي من يش بالصة اخرى، وال ميكن 

اكن مäال مس;توصف هنا ما تعمميها Lىل مجيع املراكز الصحية lلمملكة، ٕاىل 
عندوش اlلقاKات، عيط، تقاىض ليه مäال يف اêهنار وعيط ملس;توصف 
�ٓخر، هذا رمبا مسائل ما خصناش نعمموها، اLالش ما خصناش نعمموها؟ 
Xٔن املغرب يعطى به املثل Lىل الصعيد العاملي، ٕاىل اك�ن يش �رÔمج اlيل 

 .يه اlلقاKاتجنحت فHه وزارة الص-ة م\ذ س;نني وس;نني ؤ�عوام 
ا{ذا اlلقاح د�لو يف  %95فاlلقاح يف املغرب، ٔ�طفالنا ٔ�كرث من 

، واملنظمة العاملية lلص-ة، Ô�ٔ حرضت ٔ�{ريا الس;نة %95املغرب، ٔ�كرث من 
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) Chan(املاضية يف ج\يف، مايش LارفHين Kارض، املد�رة، الس;يدة 
  .تتعطي املثل، تتعطيه �ملغرب ف. خيص اlلقاKات يف هاذ اليش

فالربÔمج الوطين lلتلقHح من الربامج اليت ٔ�ظهرت كفاءهتا يف جمال 
الوقاية من اXٔمراض واحلد من وفHات اXٔطفال، ويعمتد Lىل خطة حممكة، 

  .تؤمن ßزويد اXٔقالمي واجلهات �lلقاKات يف ظروف جHدة وجبودة Lالية
مليون درمه،  465، �ش ارشينا Åري اlلقاKات 2013هاذ العام يف 

مليون درمه، ويمت ßزويد العامالت واXٔقالمي �lلقاKات الرضورية لك  465
شهر�ن، لك شهر�ن كمتيش، وذ� حسب KاجHاهتا لتلقHح اXٔطفال 
والiساء، وتتوفر لك عامc وال ٕاقلمي Lىل ثالYاث {اصة لتخز�ن اlلقاKات 

  .مع مراقdة درYة احلرارة
ابعاد، اlيل يف املناطق  ٔ�ما ف. خيص تلبية تغطية KاجHات الساكن اlيل

النائية، كتقام ٕ�سرتاتيجيتني، اXٔوىل 6بتة يف املس;توصفات واملراكز 
الصحية، والثانية مfنقZ عن طريق الوKدات الطبية املتنقZ لتغطية املناطق 

  . النائية واملناطق صعبة الولوج
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . رشكرا lلس;يد الوز�

  .اللكمة lلس;يد املس�شار، تفضل اليس الس;نDيت

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�املس�شار الس;يد ٔ�املس�شار الس;يد ٔ�املس�شار الس;يد ٔ�محمحمحمحد الس;نDيتد الس;نDيتد الس;نDيتد الس;نDيت
  . شكرا الس;يد الوز�ر Lىل ٔ�جوبتمك

فقط، الس;يد الوز�ر، حنن انتظرÔ لشهور، بل لس;نوات وحنن نfiظر 
Lىل تعيني هذه احلكومة، واس;تÑرشÔ {ريا م\ذ تعيD\مك، الس;يد الوز�ر، 

 Ôىل هذا القطاع، وانتظرL-ىل ٔ�ننا يف املثل  -كام قلتL مع رفايق يف احلزب
  .الس;يد الوز�ر كذا، ٕاىل Åري ذ�

و�لتايل، الس;يد الوز�ر احملرتم، اlلقاKات لك اXٔمور Lىل ٔ�حسن ما 
�رام، لكها ما اك�ن حىت يش مشلك، اXٔطر الطبية فني يه؟ امسعيت ٔ�و ال 

ملشلك العويص اlيل ال؟ اXٔطر الطبية، الس;يد الوز�ر، إالشاكل د�لها هو ا
  عندÔ يف البالد، افهميت وال ال؟ 

و�لتايل، الس;يد الوز�ر، Ô�ٔ ٔ�شكرمك جزيل الشكر Lىل املبادرات د�لمك 
القمية اlيل كتقوموا هبا اجتاه هاذ القطاع، ولكن �ن Lىل يقني، نعطيمك مäال، 

املراكز الس;يد الوز�ر، ٕ�قلمي وزان املندوبية إالقلميية Åائبة هنائيا، كذ� 
القروية، الس;يد الوز�ر، Yلها اXٔبواب د�لها قريبة ¢سد، و�لتايل ما اك�ن 
تلقHح، ما اك�ن حىت يش KاYة، ما اك�ن والو، الس;يد الوز�ر، بعض 

، نعطيمك مäال هو جبامLة موقريصات، )l’exemple(امجلاLات اليوم نعطيمك 
من Y�ٔل الناس قطعوا املسافات الطوال، ¢سحروا وYاو lلمس;توصف 

قضاء هذا الغرض، و�لتايل، الس;يد الوز�ر، ما اك�ن طبDب، ما اك�ن 
  .طبdDات، ما اك�ن ممرض، ما اك�ن حىت يش KاYة

و�لتايل، الس;يد الوز�ر، اlيل كنلمتسو من س;يادßمك احملرتمة، وJينا 
الثقة الاكمZ فHمك، الس;يد الوز�ر، وÔ�ٔ واثق من جتربتمك وYديتمك 

  .س;تولون اهùما �لغا لهذا القطاع ومصداقHتمك بzٔ�مك
و�لتايل، الس;يد الوز�ر، ٕاقلمي وزان يعDش يف Kاc مزرية ومرتدية 

و�لتايل، الس;يد الوز�ر، ال بد خصمك ال . لس;نوات طوال، واليوم �لضبط
بد تقلبوا، ما تبقاوش تقولوا لنا هاذ املسائل، اXٔطر الطبية هذا اشغالمك، 

ام\ني Yات، تقول ٔ�س;يدي اح\ا ما قادر�ن ند�رو ؤ�ما احلكومة يف اXٔول 
حىت يش KاYة، ما تقولويش يف الربÔمج احلكويم س;نعمل وس;نعمل 

  .وس;نعمل
و�لتايل، الس;يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن اXٔمور احبال هااك، اlيل قال إالخوة 

و�لتايل، الس;يد الوز�ر، البد ٔ�ن تبذلوا ما يف وسعمك، . قdيل قdل قليل
صات، ٕاقلمي وزان تعDش يف ٔ�زمة {انقة جراء غياب اXٔطر داþرة موقري

  ...الطبية الس;يد الوز�ر، و�لتايل ال بد ٔ�ن تعملوا

    ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا الس;يد املس�شار، و�لتايل ٔ�هنيت حقك يف ال!م اليس 

اللكمة lلس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقHب الس;يد املس�شار، . الس;نDيت
 .تفضل

        ::::ر الصر الصر الصر الص----ةةةةالس;يد وز�الس;يد وز�الس;يد وز�الس;يد وز�
   الس;يد املس�شار احملرتم،

Ô�ٔ كنتفهم الطريقة د�ل إالYابة د�لو Xٔن عندو Åرية Lىل إالقلمي د�لو 
وLىل املواطن املغريب معوما، فÔٔz مfفق معه، Åري يه ما خصناش Lاو6ين، 
رمبا هذي مfفق معك يف هذي واXٔخرى ما مfفقش معك، مع تقول ما اك�ن 

والو، ٕاىل ما اك�ن والو Åري قلها لنا Ô�ٔ خصين  والو، وال، ما يش ماك�ن
  .حنÑس هنا وصايف

ال ما ميكiش Lاود6ين، رمبا اك�ن نقائص، سلبيات، اك�ن مشالك، 
ال، ال، Åادي جيي الوز�ر، Åري �ون ... هذي تنقر هبا، Ô�ٔ تfiفهم الوضعية

  . هاين، الس;يد املس�شار، Åري ما تقلقش،  غيكون {ري
ا� كنا كندويو Lىل اlلقاKات، حHث Ô�ٔ اlيل فهمت ال واليين احبال د

�ش رمبا Ô�ٔ  من السؤال د�� اlلقاKات Åري موجودة، امسح يل ذاك اليش
اlيل Åلطت، Ô�ٔ اlيل ما افهم�ش، Yاوبت اlلقاKات وانت قلت اكينة 

  . واليين املوارد الÑرشية
اlيل املوارد الÑرشية يه مشلكة عويصة مزم\ة Lىل الصعيد الوطين، 

قلت � ودامئا راه مجيع اXٔس;ئZ تنعياو ندويو ترنجعو lلموارد الÑرشية، 
ما  4250، دا� 1130خصنا اشوية الوقت والتدرج، وقلت � من 

، وتنظن ٕاقلمي وزان من اجلهات اlيل 4وال يف  3ساهالش، مرضوبة يف 
  .خصو Êس;تافد ٔ�كرث من هاذ املوارد الÑرشية

  .شكرا الس;يد املس�شار
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        ::::د رئDس اجللسةد رئDس اجللسةد رئDس اجللسةد رئDس اجللسةالس;يالس;يالس;يالس;ي
شكرا lلس;يد الوز�ر، كام ñشكره Lىل مسامهته القمية الرصحية 
واملوضوعية خبصوص قطاع Êشلك اñشغال مجيع املغاربة يف احلقHقة، {اصة 
الطبقات اJنيا مهنم، ا ندعو لمك، الس;يد الوز�ر، �لتوفHق يف معلمك 

  .ومواصZ تطبيق ما سطرمتوه لفائدة هذا القطاع
القطاع املوايل وهو قطاع االتصال ,سؤال فريد موYه ٕاىل  نfiقل ٕاىل

الس;يد وز�ر االتصال حول �رÔمج تلفزي، واللكمة KXٔد السادة ٔ�عضاء 
  .الفريق °شرتايك لÑسط السؤال، تفضيل اXٔس;تاذة لطيفة

        ::::املس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيواينينينين
  . ,سم هللا الرمحن الرحمي

  .رمضان �رمي
  الس;يد الرئDس،

  دة الوزراء، السا
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس;يد الوز�ر، 
نعمل مجيعا ٔ�نه Jينا ق\وات تلفزية، هبا �رامج بطبيعة احلال مfعددة، 
وهذه الربامج بطبيعة احلال وراءها حصفHني وتق\يني يقومون مبجهودات 
جdارة، وحنيهيم من هذا املنرب و�مثن معلهم بل ñشد Lىل ٔ�يدهيم، لكن 

نية لٔ سف الشديد، الس;يد الوز�ر، ٔ�حHاÔ يمت ارßاكب بعض اXٔخطاء امله 
ٔ�و العلمية ببعض الربامج، ٔ�عطي مäال Lىل ذ� �رÔمج د�ل عينك مزيانك 

اليت  2013ٔ��ريل  9اي تäÑه الق\اة الثانية، و�لضبط احللقة د�ل 
  .خصصت ٔ�و تطرقت lلمواد املس;تعمZ يف صنع الطاYني

هاذ الربÔمج يف احلقHقة، الس;يد الوز�ر، Ô�ٔ كنمثن اخلطوات اlيل �يقوم 
كنعرف بzٔنه �يقوم بواKد اEهود اlيل Yد ¿م، ؤ�نه من الربامج اlيل هبا، و 

يه ¿مة Yدا، Åري اكنت فHه بعض اXٔخطاء اlيل {لقت بلبZ، بل شوشت 
Lىل املواطنني، و{لفت اس�Hاء عند الصناع احلرفHني، {اصة بطبيعة احلال 

اليت الصناع د�ل اخلزف، نظرا لهاذ اXٔخطاء وبعض املعلومات املغلوطة 
  .تضمنهتا هاذ احللقة من الربÔمج املعروف

�، ñسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، ما هو دور الوزارة وٕادارة 
الق\وات التلفزية Lىل مس;توى الرقابة الالحقة من Y�ٔل التصحيح 

  واس;تدراك مäل هذه اخلطاء املهنية والعلمية؟
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . ة املس�شارةشكرا lلس;يد

 .اللكمة lلس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد مصطفالس;يد مصطفالس;يد مصطفالس;يد مصطفىىىى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الر اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الر اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الر اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .,سم هللا الرمحن الرحمي

ٔ�وال ٔ�شكر الس;يدة املس�شارة Lىل طرح هذا السؤال، Xٔنه يعرب عن 
  .ٕاىل الريق بهÅرية عن املنتوج إالLاليم الوطين واحلاYة 

6نيا، كام تعلمني قانون االتصال السمعي البرصي Kدد بدقة 
°خfصاصات، هنا� ما هيم الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، 
هنا� ما هيم الرشاكت الوطنية لٕالLالم العمويم السمعي البرصي، وهنا� 

  . ما هيم احلكومة، احلكومة تعد دفاßر التحمالت
عندÔ قانونية، يف Kاc حصول مäل هذه املشالك، ٔ�وال من الناحHة ال

مرجعية دفاßر التحمالت اlيل عندها �ب {اص �Xٔ{القHات اي يلزم 
فهيا ٕاما رضر �ملس;هتx ٔ�و ميكن ٔ�ن ¢سÑب رضر  االق\وات ٔ�ال تÑث ٔ�مور

lلمقاوالت الوطنية، وÅري ذ�، هنا� ٕالزام �Kرتام املقfضيات د�ل 
 . املعطياتالزناهة يف تقدمي

ٕاLداد دفاßر التحمالت مسؤولية احلكومة، ٕاذن الشق املرتبط بعملنا 
معليا ٔ�جنز، لكن الشق الثاين املرتبط �لرشكة عندما توصلت �لسؤال ٔ�ول 
يشء مقت به هو إالKاc د�لو Lىل الرشكة، Lىل ٔ�ساس ٔ�ن تقدم 

هذا  التوضي-ات الالزمة، وجزء من التوضي-ات اليت قدمهتا ف. خيص
  .هو حامية املس;هتx" عينك مزيانك"الربÔمج هو ٔ�ن الهدف من الربÔمج 

املشلك اي جرى التطرق ٕاليه د�ل اخللط ما بني الصناLة د�ل 
الطاYني املغريب ببعض املواد اليت ميكن ٔ�ن تتضمن خماطر Lىل الص-ة، 
هذا اكن موضوع Yدل، و{اصة فاش بعض اJول اختذت قرار د�ل م\ع 

رياد الطاYني املغريب، اLالش؟ Xٔن فHه بعض املواد اlيل ممكن ¢سÑب اس;ت
  .خماطر، هاذ اليش اlيل تقال �ٓنذاك من قdل هذيك اJول

معليا يف مäل هذه احلاc، الرشكة ٕاما كتطلب ٔ�نه يتعاد الربÔمج �ش 
حيرض الرٔ�ي د�ل الصناع التقليديني، و{اصة ؤ�ن اك�ن عندÔ رشاحئ اlيل 

هاذ اEال، ومäل هذا الربÔمج ممكن ينعكس Lىل املداخHل ك�ش;تغل يف 
د�هلم، ٕاذن اس;تحضار الرٔ�ي اXٓخر خصو جيي يدافع، و6نيا اك�ن الهيئة 

  . العليا لالتصال السمعي البرصي
ٕاذن، اكينة الوزارة الوصية، اك�ن الرشكتني واك�ن املؤسسة الثالثة اlيل 

  .املعنية بذ� يه الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي
ٕاذن هو يف هذاك الربÔمج اكنوا Yابوا م\دوب د�ل الصناLة التقليدية 
,سال، اكن Yا ممثل عن املؤسسة الوطنية lلمراقdة والوقاية الصحية 
�لر�ط، Yا الاكتب العام د�ل مجعية الصناع التقليديني �لوجلة، �ٕالضافة 

دراسات Lىل بعض ا6ٓXر  ٕاىل ٔ�س;تاذ Yامعي و�حث ٔ�ر�يولوA اlيل تيfiج
د�ل التلوث اlيل كتfiج Lىل اس;تعامل مادة الرصاص يف هذيك املنطقة 

  .د�ل الوجلة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس;يد الوز�ر

  .هناك تعقHب؟ تفضيل اXٔس;تاذة الزيواين... لمك ٔ�ن حتتفظوا
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        ::::املس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيواينينينين
  .بطبيعة احلال الس;يد الرئDس

حلقHقة هاذ املوضوع ما كنظiش يف دقائق معدودة غميكن لنا جناوبو يف ا
اح\ا ما كنختلفوش، اlيل �هيمنا هو الريق �ملنتوج د�ل السمعي . Lليه

البرصي، ولكن اكينة ٔ�خطاء بغض النظر Lىل الطرف اlيل هو مسؤول، 
ٔ�ش;نو املعمول؟ ٔ�ش;نو يه اخلطوات اlيل خصها تعمل Kاليا؟ Xٔنه مت 

  . تعطات معلومات {اطئةال�شوÊش و 
اكينني ٔ�ساتذة كن-رت¿م، وÔ�ٔ ت�dعت الربÔمج، ؤ�نصت � ٔ�كرث من 
مرة، Lاودتو ٔ�كرث من مرة �ش ما نظلمو حىت يش Kد، Lىل املس;توى 
النظري ممتاز جHد Yدا، ولكن ميل د{لنا تنديو Lىل الصنع د�ل الطاYني 

يت ٔ�نين صانعة يف جمال اك�ن ٔ�خطاء، ß�ٔ Ô�ٔلكم مايش بصفيت �رملانية، بصف
اخلزف وبصفيت �حäة يف جمال اخلزف ومfخصصة يف مجيع اXٔمور اليت 

  .تتعلق �خلزف
هناك Lدد من اXٔخطاء التق\ية، الربÔمج مل �ركز Lىل الطالء، فعال 

، وßلكم Lىل الرصاص، وßلكم Lىل مجموLة د�ل )ß)la galèneلكم Lىل 
من عندÔ الطاYني ٕاىل Åري ذ�، احلواجي اlيل {الت اJول ما كتا{ذش 

  .ولكن اح\ا انتقلنا ٕاىل مرZK ٔ�خرى
وزارة الصناLة التقليدية دارت واKد اEهودات ف. يتعلق �ملضمون، 
هاذ اليش خصنا ñرشحوه lلناس، Kاليا الصناع التقليديني اlيل لقاو عندمه 

  . ، راه عندمه ملفات د�هلم يف احملامك)ñ)le plombس;بة معينة من 
) les fiches techniques( حبوزيت، الس;يد الوز�ر، و6ئق تق\ية

 groupe(و )groupe 1(اlيل فهيا هاذ مواد الطالء م\اش كتكون، اك�ن 
 le(ما فهيش  )groupe 1(ٔ�ور� ما ميكن تصدر ٕاال هاذ اجلوج،  ).2

plomb( ،)groupe 2 ( هHف)le plomb ( ىل حسبL ولكن
Ôمج Yا ضد هاذ املسائل اكمÔ�ٔ ،Z كندوي معك املواصفات اJولية، الرب

  .�لو6ئق
اlيل �هيمنا اكملني هو احلفاظ Lىل حصة املواطن، Ô�ٔ مfفقة معمك، ولكن 
راه الناس ميل شافوا ذاك الربÔمج ختلعوا، والصناع اعرفيت التلفون د�يل 
Ô�ٔ ما سك�ش، تيقول � ٔ�ش;نو هاذ اليش واقع، اح\ا� راه اXٔزمة 

fصادية وهام تيد�روا°ق .  
Ô�ٔ ما ميكiش ندافع Lىل قطاع Lىل حساب املواطنني، Ô�ٔ معمك، اح\ا 
مع حصة املواطنني، ولكن البد من تصحيح اXٔخطاء العلمية اlيل اكينة يف 
هاذ الربÔمج، ما كنقولش lلناس يقدموا مسائل تق\ية راه ما اكنوش يف 

طاع والو مشالك، تيقول � املس;توى، ٔ�ساتذة Y�ٔالء ولكن ميل د{لنا lلق
ما احصيحش، اك�ن ) le plomb(درمه هو اlيل ما فهيش  120الطاYني بـ 
، هاذ اليش ما حصيحش )le plomb(درمه ما فهيش  20طاYني بــ 

 .خصو يتصحح
  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يدة املس�شارة

د الوز�ر، �Aٓ قdالتنا هللا الس;يد الوز�ر، راه ما كتباñش يل متا، الس;ي
  .جيازيك خبري، تفضلوا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
Ô�ٔ ٔ�وال مfفق مع الس;يدة املس�شارة، Xٔنه ٔ�حHاÔ يف العمل د�لنا 
إالLاليم كتوقع ٔ�خطاء وخصها تصلح، املراسZ فاش السؤال K�ٔلته Lىل 

الق\اة م\فf-ة ومس;تعدة " وين الزتام وقالوا �حلرفالرشكة، Yاوبوا واعطا
لبث لك املس;تoدات اليت من شzٔهنا ٔ�ن تثÑت �مللموس ما يناقض 

cٓراء املتداوXراسات واJاملعطيات وا."  
مبعىن هاذ املعطيات اlيل اعطيتDين، �ميكن � تتو¬�ي مdارشة lلق\اة، 

، وهام عندمه Xٔن هذي رساY cاتين من الق\اة، Kلت Lلهيم السؤال
اس;تعداد، املعطيات اlيل طرحfهيا ٔ�هنم يäÑوها، Xٔن عندÅ Ôرية Lىل الص-ة 

  .د�ل املغاربة وعندÔ ٔ�يضا Åرية Lىل °قfصاد الوطين، جبو¬م
ما اك�ن مشلك، هذي اخلطوة Ô�ٔ اlيل درهتا مبجرد ما توصلت �لسؤال 

K�ٔ ،اتHلت، وفعال الق\اة ما ابغي�ش جني هنا نبقاو نت-دثو فقط يف العموم
حىت يه �لiس;بة ٕاêهيا، �لعكس اح\ا كندمعو واKد املبادرة �برية د�ل 

، وعندها مزيانية حمرتمة، وهذا "صنعة بالدي"الصناLة التقليدية س;نو� 
  .ٔ�مل د�لنا اêهنوض �لصناLة الوطنية

Ô�ٔ هنا ابغيت ñشري لواKد اXٔمر، فاش كثار ٕاشاكلية إالLالم العمويم، 
 احملدث lلهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي ٔ�عطى اخfصاص الظهري

اlلجوء مdارشة lلهيئة، هذي مسطرة، ومن الهيئات اlيل عندها حق اlلجوء 
  .اك�ن النقا�ت واك�ن اXٔحزاب

6نيا، اك�ن املسطرة د�ل جلنة اXٔ{القHات دا{ل الق\وات، وهذي 
lلجوء ٕاêهيا ومن حقها ٔ�يضا اكنت خطوة ¿مة من بعد دفاßر التحمالت، ا

  .تصدر قرارات هتم العمل
مث 6لثا اXٓلية اlيل كنلجؤو لها Lرب الز�رات °س;تطالعية، وخنربمك بzٔنه 
راه الز�رة °س;تطالعية د�ل جلنة التعلمي والثقافة واالتصال مبoلس 
املس�شار�ن lلرشكة الوطنية راه مقررة ٕان شاء هللا اXٔس;بوع املقdل، راه Yا 

اب، وهذي Åادي ßكون فرصة lلوقوف Lىل Lني املاكن Lىل الت-د�ت اجلو 
  .اlيل �يوا¬ها إالLالم العمويم وس;بل اêهنوض هبا يف املس;تقdل

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر وLىل املسامهة

ونfiقل ٕاىل القطاع املوايل وهو قطاع الطاقة واملعادن واملاء والب1Dة، 
 ٔX1ة، والسؤال اDىل البL رSٔثري مشاريع °س�zول يف هذا القطاع هو حول ت

واللكمة KXٔد السادة ٔ�عضاء فريق اXٔصاc واملعارصة لÑسط السؤال، تفضل 
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  .الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد Lالل عزيواملس�شار الس;يد Lالل عزيواملس�شار الس;يد Lالل عزيواملس�شار الس;يد Lالل عزيوينينينين
  .,سم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات،
Å�ٔلب مشاريع °س�Sر، وخصوصا مهنا ذات الطابع الصناعي، تعرف 

تzٔثريا �بريا Lىل الب1Dة، وهذا يتoىل يف حميط اXٔحHاء الصناعية واليت ¢شلك 
جماال سلبيا Lىل الب1Dة، سواء Lىل مس;توى التلوث الهوايئ ٔ�و املايئ، وذ� 

Zمن جراء انبعاث الغازات السامة واملقذوفات السائ.  
لصدد، نؤكد لمك Lدم الزتام Å�ٔلب هذه املشاريع البي�Hة ويف هذا ا

النظيفة والتوازÔت إال�كولوجHة اليت ¢س;تلزم التخفHف من ا6ٓXر السلبية 
اليت ٔ�ثب�ت اJراسات املتعلقة هبا، وبطريقة Lلمية يف ب�ان ٔ�خرى، ٔ�ن 

ازÔت تzٔثرياهتا سلبية Lىل التوازÔت ا³تلفة Lىل املنظومة البي�Hة وLىل التو 
  .إال�كولوجHة

 2003بد من التذكري ٔ�ن قانون دراسة التzٔثري Lىل الب1Dة الصادر س;نة ال
من  17يعد ٔ�داة Yديدة من اXٔدوات اليت يمت تبiهيا وفق م\ظومة املبدٔ� رمق 

 1992حول الب1Dة والتمنية يف شهر يونيو ) Rio de Janeiro(ترصحي 
خضاع املشاريع اليت ميكن اي يويص احلكومات واXٔطراف Lىل رضورة إ 

 .ٔ�ن ختلق ٔ�رضارا خمتلفة ٕالجناز دراسات مس;بقة Lىل التzٔثري Lىل الب1Dة
كام يالحظ ضعف ٕادماج البعد البDيئ Lىل املقاربة التمنوية، Lرب مراLاة 
الرشوط الكفZH �حملافظة Lىل الب1Dة يف مجيع املشاريع °قfصادية، {اصة 

زتام الرشاكت واملقاوالت Lىل اKرتام ذات الطابع الصناعي من {الل ال
  .ٕاجناز دراسات مس;بقة Lىل التzٔثري البDيئ

ا، ñسائلمك، الس;يد الوز�ر، مدى اس;تعداد الوزارة والبحث Lىل 
  . التغلب Lىل املسائل البي�Hة

  .شكرا

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد املس�شار

  . lلجوابالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن، تفضلوا اللكمة لمك

            ::::Jو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJDو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJDو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJDو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب1111Dةةةةااااالس;يد فؤاد الس;يد فؤاد الس;يد فؤاد الس;يد فؤاد 
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .شكرا lلس;يد املس�شار لطرKه هاذ السؤال املهم
كام تعلمون تعرف بعض املدن املغربية الكربى ظاهرة التلوث الناجت عن 

هذو  إالفرازات اليت ختلفها املؤسسات الصناعية وحمراكت وسائل النقل،
  . هام اXٔس;باب االثنني د�ل التلوث اXٔساس;ية

مقاوc صناعية،  8000وجتدر إالشارة ٔ�ن بالدÔ تتوفر Lىل ما يناهز 

ñشاط اlيل ميكن لنا نعتربوه  ñ81شاط خمتلف، ومهنا  227موزLة Lىل 
  .ملوث

واحلكومة تت8ذ يف ٕاطار كذ� الربÔمج احلكويم، تت8ذ Lدة 
  : ٔ�مه إالجراءات ٕاجراءات، اlيل ابغيت نذ�ر

ٔ�وال، اجلانب القانوين، كام تعلمون يعين صدرت Lدة قوانني، مهنا ٔ�مه 
قوانني هو قانون املاء وقانون الهواء، وكذ� قانون اlيل اXٓن ٔ�مام ٔ�و داز 
يف جملس احلكومة هو قانون الساKل، كذ� قانون تدبري النفا�ت املزنلية، 

امليدان واlيل تتعطي املعايري د�ل  ٕاذن اك�ن Lدة قوانني اlيل كتقنن هاذ
  .التلوث يعين وإالجراءات الالزم اختاذها

اك�ن كذ� من الناحHة الوقائية، وراك ßلكمت Lىل ٔ�مه يعين مdادرة، 
ويه قانون يعين دراسة التzٔثري Lىل الب1Dة، ففي لك مرشوع اlيل هو يف 

ندمه تzٔثري سليب واKد الالحئة اlيل كت-دد يعين املشاريع اlيل ميكن �كون ع 
Lىل الب1Dة، هاذ املشاريع يعين ختضع Jراسة التzٔثري Lىل الب1Dة وكذ� Lىل 

  .البحث العمويم
ٕاذن، هاذ القانون ابدا تيطبق، واXٓن Yاري به العمل بصفة Lامة يف 

ولهذا، ميكن لنا نقولو بzٔنه يعين هاذ الس;نوات يعين . مجيع ٔ�قالمي اململكة
ٔ�و املقاوالت الصناعية {اصة اlيل تنجزت، يعين  الفارطة مجيع املقاوالت

  .يه تنجزت وفق املعايري الوطنية واJولية اlيل حترتم السالمة البي�Hة
وكذ� من املبادرات من الناحHة التحفزيية، عندÔ الصندوق يعين من 
Y�ٔل مساLدة الiس;يج الصناعي Lىل اختاذ °س�Sرات الالزمة ملعاجلة 

سائZ، يعين ٔ�سس;نا واKد الصندوق اlيل �يعطي دمع {اصة املقذوفات ال 
  . مقاوc 116وهاذ الصندوق دمع  من °س�Sر، %�40ميكن يوصل حىت 

اك�ن يف الرصد والت�dع ٔ�و املراقdة، اXٓن عندÔ واKد اجلهاز اكن  ،كذ�
د�ل املراقdني اlيل  Å ،100ادي يوصلوا 2013د�ل املراقdني هناية  25فHه 

  .فHنييعين اKرتا
اك�ن كذ� ابغيت نتلكم Lىل املركز الوطين لتدبري النفا�ت اخلاصة 
اlيل اJراسة د�لو ا�هتت، كذ� دراسة التzٔثري Lىل الب1Dة ا�هتت، حنن اXٓن 

 240يف البحث العمويم، وهاذ املركز Åادي يتطلب لنا اس�Sر د�ل 
 Ôيل عندl80ة، ومليون من مؤسسات ماحنة دولي 160مليون درمه، ا 

  .مليون اJوc اlيل Åادي متولو

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا لمك الس;يد الوز�ر، لمك ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنارص اجلواب يف 

  . التعقHب الس;يد الوز�ر
  .اللكمة lلس;يد املس�شار lلتعقHب

        ::::املس�شار الس;يد Lالل عزيواملس�شار الس;يد Lالل عزيواملس�شار الس;يد Lالل عزيواملس�شار الس;يد Lالل عزيوينينينين
  .شكرا lلس;يد الوز�ر Lىل اجلواب

رصة، Lدم تعممي الرشاكت اlيل تت8دم يف Ô�ٔ التعقHب د�لنا ٔ�صاc ومعا
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النفا�ت الطبية، Lىل ٔ�هنا مايش Lىل الصعيد الوطين اكمZ، ت�شلك 
  . خطورة �لiس;بة lلمياه اجلوفHة

معاجلة املقالع، املقالع وما يرتتب عهنا يف Lدم املراقdة واKد املشالك 
  . كتوقع يف املياه اجلوفHة

lلمياه اجلوفHة، هنا تن�ساءلو،  معامل الزيوت ومHاه املرYان ßهتبط
الس;يد الوز�ر، Lىل القوانني والتنظ.ت اlيل جHتو هبا، اشكون اlيل 

وشكون يه الوزارة اlيل ميكن تبع هاذ اليش  ؟وشكون املراقdة ؟تيفعلها
 اlيل اك�ن هنا؟

ح\ا ٔ�صاc ومعارصة، الفريق د�لنا ٔ�و ال احلزب د�لنا امىش Yاب ا
وخرج عند واKد اEموLة د�ل العامل اlيل هام من  واKد املبادرة Yديدة،

مغاربة، Yاو وحطوا واKد املرشوع د�هلم  %100اجلالية املغربية اlيل هام 
Lىل ٔ�هنم خيرجوا من املطارح واKد اEموLة من النفا�ت، خيرجوا مهنا 
الكهر�ء، ووضع الغرفة د�ل اJار البيضاء Lىل رٔ�سهم واKد الس;يد معنا 

�شار �رملاين، Kاط لرئDس احلكومة هاذ الطرح د�ل هاذ وهو مس 
  .املرشوع، وما جتاو,شاي وميكن �كون وصلوه عندمك

 cو�l ولهذا، اح\ا يف هاذ الطريق �ش تن-اولو مندو احلكومة ومندو
واملغاربة واملس�مثر�ن اYXٔانب �ش ميكن لنا حىت اح\ا ñسامهو كفريق ٔ�و ال 

  .%حزب يف هاذ اليش
Lىل ٔ�نه اXٔطر اlيل ت�dع �ش تبع هاذ القوانني اlيل جHتو هبا Lىل تdDان 

ٔ�نه يف املطارح وال يف املسائل د�ل هاذ املعامل، ما تنلقاوش اشكون اlيل 
تي�dع واشكون اlيل مسؤول، واKد Lدد املتد{لني، حىت مول املعمل �ش 

؟ تبعو تتدوز ت�شوف املنكر راه اك�ن، ولكن شكون اlيل Åادي ي�dعو
واش السلطة احمللية؟ واش الوزارة د�لمك؟ واش امجلاLة احمللية؟ ما 

  اعرف\اش شكون؟
ولهذا، خصو يتحط واKد إالطار قانوين اlيل تD\ظم هاذ اليش �ش 

  . ميكن اس;تدراك ما ميكن اس;تدراكه واحملافظة Lىل الب1Dة
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .Hب الس;يد الوز�ر، تفضلوالمك احلق يف التعق 

        ::::الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب1111Dةةةة
  .شكرا الس;يد الرئDس

حقHقة حصيح ٔ�ن هاذ إالشاكلية يه ٕاشاكلية ¿مة، ٕاشاكلية Åادي ßكرب 
  . مع الوقت Xٔنه النفا�ت Åادي �كرثوا، يعين المكية

لية لتدبري هو املسؤولية اXٔولية ٔ�و املسؤولية اXٔوىل د�ل امجلاLات احمل 
النفا�ت، ولكن عندÔ واKد القانون اlيل Kدد بzٔنه من ÔحHة النفا�ت 
املزنلية تيكون ختطيط يعين ختطيط مد�ري Lىل الصعيد إالقلميي، من 

الناحHة د�ل النفا�ت الصناعية تيكون ختطيط ¬وي، من الناحHة د�ل 
صعيد الوطين، وهذا النفا�ت اخلاصة ٔ�و ما Êسمى �لنفا�ت اخلاصة Lىل ال 

ßلكمت قdايZ وابغيت نعاود �رجع Xٔنه هذا مرشوع ¿م Yدا، وابغيتمك 
تعرفوا بzٔنه هاذ املركز الوطين لتدبري النفا�ت اخلاصة، هذا Åادي �كون 
مركز واKد Lىل الصعيد الوطين واlيل Åادي جييو لو مجيع النفا�ت 

اخلطورة واlيل ما الصناعية اlيل عندها واKد اخلطورة، ش1Dا ما من 
  .ميك\لهاش تعاجل Lىل الصعيد احمليل ٔ�و اجلهوي

مليون  240وهاذ املركز يك رشت لو °س�Sر Åادي �كون د�ل 
مليون  80مليون من مؤسسات ماحنة دوليا اlيل عبÔٔzها و 160درمه، مهنا 

من طرف اJوc، واXٓن اXٔشغال د�ل هاذ املركز Åادي تنطلق ٕان شاء 
  .2016، وÅادي تطول حىت 2014هللا يف 

Åادي �كون عندÔ واKد املركز حسب املعايري اJولية  2016ٕاذا يف 
لتدبري النفا�ت اخلاصة، ما Êسمى �لنفا�ت اخلاصة ٔ�ي النفا�ت اlيل ما 

  . ميك\اش نعاجلوها يف املراكز اXٔخرى، ؤ�ساسا النفا�ت الصناعية
ء، هذا كذ� تندمعوه من ولكن اك�ن مäال ßلكمت Lىل توليد الكهر�

الواكc الوطنية لتمنية الطاقات املتoددة والنoاLة الطاقHة، عندÔ جوج د�ل 
املشاريع، اك�ن مرشوع يف وYدة ومرشوع يف فاس اlيل اXٓن تDمت توليد 
الكهر�ء يف املطارح املراقdة، ذاك الغاز اlيل �يخرج من النفا�ت، Åاز 

 1ت %هر�ئية، مäال يف فاس ابدينا بــ امليتان، تDش;تغل يف واKد حمراك
مHاكوات يف املطرح العمويم د�ل  5مHاكوات، ولكن املرشوع غيكون فHه 

ٕاذن، هاذ . فاس وÅادي تصلحو مدينة فاس، تنظن لٕالÔرة العمومHة
املشاريع اكينة، واJوc تتدمعها من الناحHة التق\ية، وكذ� من الناحHة 

  . املالية
  .وشكرا

  :Dس اجللسةDس اجللسةDس اجللسةDس اجللسةالس;يد رئ الس;يد رئ الس;يد رئ الس;يد رئ 
  . شكرا lلس;يد الوز�ر

ونfiقل ٕاىل السؤال املوايل دامئا يف نفس القطاع، وهو حول �رÔمج 
الضخ Lرب الطاقة الشمس;ية، واللكمة KXٔد السادة ٔ�عضاء الفريق 

  .°س;تقاليل lلوKدة والتعادلية، تفضل احلاج

        ::::املس�شار الس;يد Lيل قHوحاملس�شار الس;يد Lيل قHوحاملس�شار الس;يد Lيل قHوحاملس�شار الس;يد Lيل قHوح
  .م Lىل س;يد املرسلني و�ٓ� وحصبه,سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسال

  الس;يد الرئDس،
 السادة الوزراء،

 ٕاخواين املس�شار�ن،
  اXٔخت املس�شارة،

رمضان مdارك سعيد وعيدمك مdارك، حHث رمضان �مييش ,رسLة حىت 
  .هو حبال الزمن
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  الس;يد الوز�ر، 
السؤال د�لنا هو الطاقة الشمس;ية، اlيل يف احلقHقة �نت يف املغرب، 

ا {ري يف مجيع القطاLات الصناعية والفالحHة، واlيل املرشوع د�ل وتفاءلن
ورزازات واملناطق اXٔخرى، دا� خرج تقريبا lلوجود، وابغينا �لiس;بة 
lلقطاع الفالè درÔ واKد العدد د�ل التoارب، داروها الفالKني 
روسهم، ؤ�عطت ن�oHة �ينة وملموسة، وكنعرفو دا� الغالء د�ل املازوط، 

مرتو، �ش ما كزتيد  300مرتو،  200والبعد د�ل اXٓ�ر �ش تطلع املاء 
  .ٕاخل... التحت كزتيد املصاريف وßزيد

  ٔ�ش;نو هو املواقف د�لمك انù والتفاؤل د�لمك يف هاذ اليش؟ 
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الطاقة واملعادن واملاء والبDالطاقة واملعادن واملاء والبDالطاقة واملعادن واملاء والبDالطاقة واملعادن واملاء والب1111Dةةةة    الس;يد وز�رالس;يد وز�رالس;يد وز�رالس;يد وز�ر
حقHقة الطاقة الشمس;ية يف املغرب لها مس;تقdل زاهر، ولكن مايش 
فقط يف املشاريع الكربى، بل يف املشاريع الصغرى، املشاريع اlيل Åادي 
ßكون يف مجيع م\اطق اململكة، واlيل DÅس;تفدوا مهنا امجليع، و{اصة يعين 

  .توسطني، واملواطنني بصفة Lامةاملواطنني ٔ�و الفالKة الصغار وامل 
ولهذا، يعين من هاذ املنطلق يعين خططنا ٔ�و وقعنا اتفاقHة يف معرض 
الفالKة اlيل اكن يف شهر ٔ��ريل يف مك\اس، اتفاقHة ما بني وزارة الطاقة 
واملعاد�ن واملاء والب1Dة ووزارة الفالKة والصيد البحري، والهدف د�لها هو 

لطاقة الشمس;ية، ويف نفس الوقت السقي �لتنقHط �رÔمج ¿م Jمع الضخ �
  .lلفالح، و{اصة يف هاذ الربÔمج ركزL Ôىل الفالKة الصغار واملتوسطني

� Ôمج رصدÔالف مايل د�ل  وهاذ الربÅ400  الفÅ مليون درمه ٔ�ي
مايل ال بzٔس به، وÅادي ñسامهو ٕان شاء هللا يف التلكفة د�ل معلية الضخ 

، Xٔ�50%لواح الشمس;ية �متويل يعين املرشوع حىت �لطاقة الشمس;ية 
50% cوJادي �كون كدمع، %هبة من اÅ رSمن °س�.  

وكذ� �لiس;بة lلسقي �لتنقHط، هذا راه اك�ن ذاك الربÔمج الوطين 
حىت  80القfصاد املاء يف ٕاطار �رÔمج املغرب اXٔخرض، اlيل تيعطي ما بني 

  . د�ل يعين السقي �لتنقHط 100%
يف هاذ الربÔمج . ٕاذن، اlيل زدY Ôديد هو الضخ �لطاقة الشمس;ية

ضيعة اlيل  4000حىت  3000مليون درمه Åادي ميك\ا من ما بني  400
Åادي ندمعوها، ومتا Åادي يعطي انطالقة، Åادي �كون كمنوذج وÅادي 
يعطي °نطالقة �ش بعض الفالKة بصفة خشصية ميكن هلم ينخرطوا 

  .هاذ °س�Sراتوكذ� يد�رو 
�لiس;بة lلمردودية، املردودية ¿مة Yدا، Xٔنه هاذ الربÔمج تيÑني 
°لتقائية د�ل إالسرتاتيجيات احلكومHة، ٔ�ي ٕاسرتاتيجيات قطاع الفالKة 

وقطاع الطاقة واملعادن واملاء والب1Dة، حHث ٔ�نه غندمعو الفالح الصغري 
وهذا هو الهدف اXٔول، هذا واملتوسط �ش �مني إالنتاج الفالè د�لو، 

هدف اقfصادي واجùعي، ولكن كذ� يف نفس الوقت اك�ن هدف د�ل 
اقfصاد املاء واقfصاد الطاقة اlيل هو هدف ¿م يف ٕاطار التوYه 

  .إالسرتاتيجي د�ل البالد
ولهذا، من الناحHة د�ل الطاقة، يعين الضخ �لطاقة الشمس;ية ٕاذا 

 ٔX ،ن�ه مع الضخ �لبوÔن، قار�ش;تغلوا �لبوDٓ�ر تXٔكرثية د�ل اXٓن اXن ا
Åادي ميك\ا �ش يعين من واKد املردودية، ٕاىل ابغينا نتلكمو Lىل مردودية، 

س;نني ميكن لها  5يعين ذاك اJمع اlيل كتعطي اJوc يف واKد املدة د�ل 
ßرجعو، Xٔنه Åادي نقصو من اJمع د�ل البو�ن، ما تiساوش بzٔنه يف لك 

د�ل البوطاÅاز اlيل تيقولوا ٔ�و Åاز البو�ن يعين ميل تي8لص املواطن قرLة 
  . درمه د�ل اJمع 100حىت  80درمه اك�ن ما بني  40

  . ٕاذن، هاذ الربÔمج عندو مردودية اجùعية واقfصادية ¿مة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر

 .اللكمة KXٔد السادة، تفضل احلاج قHوح

        ::::لس;يد Lيل قHوحلس;يد Lيل قHوحلس;يد Lيل قHوحلس;يد Lيل قHوحاملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
شكرا الس;يد الوز�ر Lىل هاذ اجلواب، ٕامنا اح\ا عرف اح\ا دا� يف 
اEالس إالدارية د�ل اEالس واملاكتب اجلهوية لالس�Sر الفالè، وطرح\ا 

د�ل  5هاذ اXٔس;ئZ، واlيل اك�ن هام يف اJمع �يعطيو تقريبا ¢شجيع د�ل 
  . الفالح الهكfارات اليوم ما كتعDش 5الهكfارات، و

د�ل املاليني د�ل ال�شجيع اlيل  5ٕاذن هام �يقول � يعطوا تقريبا من 
�ش رصحوا لنا هام، ولكن اح\ا جHنا لبDت القصيد، انù يف اEلس 
إالداري د�لمك د�ل ورزازات، مع اXٔسف ميل ما حرضت انت حىت اح\ا 

  .ما حرضÔشاي
راه يه اlيل ) butagaz( ،)butagaz(ولكن ف. خيص قلت Lىل 

راه الفالح ) butagaz({دامة ادروك يه الفالح الصغري، حHد هاذيك 
الصغري اقراو Lليه اLJاء، صالة اجلنازة ما اكيiش، حHت دا� هذيك 
الطاقة عندمك املكfب الوطين lلكهر�ء ما ختلصش �يطيحوا الساروت، 

ي، الناس ßهيزوا املاكنة، الغالء، الفاكتورات وذاك اليش ما �يتصورشا
، وال س;. يف هاذ املناطق اlيل فهيا الفالKة )butagaz(امشاو لهذيك 

يف القرLة، الفالKة  %50حىت يه دا� والت ) butagaz(الصغار، 
�ٓالف ر�ل يف الشهر،  10الصغار اlيل هام كDس;تعملوها، موالف �ي8لص 

ت �ٓالف ر�ل يف الشهر، دا� وىل يف نفس املوتور وال 10موالف جتيه 
  .ٔ�لف ر�ل ß20زادت فهيا 

{ا انù تقولوا اJوc ¢شجعها، او ... راه خصها) butagaz(ٕاذن هذيك 
راه ) ... la subvention(، راه )la subvention(وٕاىل �ٓخره، كتعطي 
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  ...ق\اطر اليوم، راه خصو املداية 2إالñسان ٕاىل يfiج Åري 
  الس;يد الرئDس، 

Lليمك اشوية نظرا lلظروف  راه خصك ßرطب معنا اشوية، راه تغيÑ\ا
  .الصحية

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
راعينا الظرف اليس احلاج، شوف احشال ا{ذييت د�ل الوقت ٔ�كرث 

 .من امسيتو، ولكن ٕاىل بقات عندك يش فكرة بلغها، ما اك�ن مشلك

        ::::املس�شار الس;يد Lيل قHوحاملس�شار الس;يد Lيل قHوحاملس�شار الس;يد Lيل قHوحاملس�شار الس;يد Lيل قHوح
 Ôىل هاذ اليش هذا هللا �كرث {ريمك، �ش خنرجو اح\ا درL ريÅ يف ٕاذن

جملس ٕاداري �ش ند�رو واKد اليوم درايس يف املنطقة د�ل ٔ�اكد�ر، 
� ٔ�سف . درLة �ش ¢شار�وا معنا، انù حترضوا معنا ٕاىل ابقHتو-ماسة-سوس

  .Lىل يوسف

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

 .اللكمة lلس;يد الوز�ر lلجواب، تفضلوا الس;يد الوز�ر

        ::::ادن واملاء والبDادن واملاء والبDادن واملاء والبDادن واملاء والب1111Dةةةةالس;يد وز�ر الطاقة واملعالس;يد وز�ر الطاقة واملعالس;يد وز�ر الطاقة واملعالس;يد وز�ر الطاقة واملع
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .شكرا الس;يد الرئDس
حقHقة هو الهدف اح\ا Lارفني بzٔنه دا� اXٓن يف املناطق القروية الناس 
تيصلحوا ق\ينات الغاز lلضخ، ولكن هذا تنعطيو واKد °خfيار، وهاذ 
°خfيار اlيل Åادي ßكون عندو مردودية، Xٔنه �Jمع، اJمع هو حقHقة 

درمه، هذا  75.000حبدود  %50درمه تنعطيو، يعين تنعطيو  75.000
الهكfارات Lىل حسب كذ� الغرق د�ل البري،  6ٕاىل  5ميكن لو �كفي 

هكfار، ما ÅادÊش جتيه  L10ىل احشال املاء، ولكن اlيل عندو حبال دا� 
  .مäال د�ل اJمع %30النصف د�ل اJمع، اJمع Åادي �كون 

Åالف مايل اlيل KددÔه، و�يف قلنا اح\ا مركز�ن Lىل  ٕاذن اJمع اك�ن
الفالKة الصغار واملتوسطني، ولكن اك�ن اليوم الفالح الكdري اlيل عندو 

هكfار اlيل تيد�ر °س�Sر راسو، Xٔنه اك�ن مردودية يف  50، 30، 20
  . °س�Sر

 Z}يل داlويف نفس الوقت قضية ق\ينات الغاز هذيك ٕاشاكلية اخرى ا
ٕاخل، هذيك ٕاشاكلية ٔ�خرى اlيل ما اكيiش، ولكن هاذ ... ع املقاصةم

الربÔمج كذ� الهدف د�لو هو يوحض بzٔنه اك�ن اليوم اخfيارات ßك\ولوجHة 
Yديدة اlيل ميكن لها ¢ساLدÔ �ش نعاجلو كذ� هاذ إالشاكلية د�ل 
املقاصة، ٕاىل اعطينا lلفالح واKد الوسائل ٔ�خرى اlيل فهيا مردودية 

قfصادية هو من راسو Åادي Êسايل من ذاك البوطا، Åادي �كون رحب لو ا
  . ورحب كذ� lلمزيانية د�ل اJوc، وهذا هو الهدف د�لو

وتiمتناو هاذ الربÔمج �كون عندو ٕاقdال �بري، وñشوفو يف مجيع م\اطق 
اململكة ومجيع الضيعات هاذ اXٔلواح الشمس;ية، وذاك الساLات Åادي 

قة الشمس;ية Åادي ßكون يف مجيع م\اطق اململكة ßكون ذاك الطا
 .وDÅس;تفدوا مهنا املواطنني %لك

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر

ونfiقل ٕاىل السؤال اXٔ{ري يف هذا القطاع، وهو حول العجز احلاصل 
يف مكfب املاء والكهر�ء، والسؤال lلفريق احلريك، الس;يد رئDس الفريق 

  .اوياXٔخ السعد

        ::::املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء، 
  الس;يدة الوز�رة احملرتمة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
يعDش املكfب الوطين lلامء والكهر�ء Lىل ٕايقاع جعز مايل ¿ول، يقدر 

مليار د�ل اJرمه، واملفارقة، الس;يد الوز�ر، يف هذا إالطار  5,3حبوايل 
 ٔ�ن هذا العجز املتفامق جسل رمغ اJمع العمويم ا³ول lلمكfب الوطين يه

  .lلامء والكهر�ء

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
. ن الرباكيناحساXٔخ اليس . إالخوان ٔ��رموÔ �لصمت هللا جياز�مك خبري

  .تفضل اليس السعداوي

  :املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  الس;يد الوز�ر، 

عجز املتفامق جسل رمغ اJمع العمويم ا³ول lلمكfب، نالحظ ٔ�ن هذا ال
ورمغ °لزتامات د�ل الزبناء بzٔداء اXٔقساط د�هلم، وكذا توسع ش;بكة 
°س;هتالك، وهاذ املفارقة كتفfح الباب لتفسريات كثرية، وكتوحض كذ� 
بzٔن هذا العجز فHه ضامن واKد الفرضية د�ل سوء التدبري ف. خيص 

  .س;هتالك، ال د�ل املاء وال د�ل الكهر�ءالش;بكة د�ل °
وLىل هاذ اXٔساس، الس;يد الوز�ر احملرتم، نود املساءc د�لمك، ابغينا 
نعرفو الوضعية د�ل املكfب الوطين lلامء والكهر�ء، وكذ� اXٔس;باب 
احلقHقHة اlيل ٔ�دت هباذ املكfب ٕاىل Kافة إالفالس، واlيل من شzٔن اXٔزمة 

ٔ�هنا تؤ�ر Lىل الربامج د�ل هاذ املؤسسة إالسرتاتيجية،  املالية lلمكfب
{اصة يف �رÔمج الكهربة القروية، وكتعرفو هاذ املادة احليوية ما تلعبه من 

Ôة يف بالدLلصناl س;بةiمنية يف املناطق القروية، وكذ� �لß .  
وابغينا نعرفو كذ� هل تعمل احلكومة Lىل ٕاعامل مdدٔ� ربط املسؤولية 
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بة يف هاذ القطاع احلساس، اlيل كرتاهن Lليه بالدÔ يف التمنية �حملاس; 
  املس;تدامة؟
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد رئDس الفريق

  .اللكمة lلس;يد الوز�ر lلجواب

        ::::املاء والبDاملاء والبDاملاء والبDاملاء والب1111Dةةةةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن و الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن و الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن و الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن و 
  .شكرا الس;يد املس�شار

روفة، ورصح\ا هبا مرارا هو بعدا الوضعية املالية د�ل املكfب راه مع
  . وßكرارا، ٕاذن اللك تيعرفها، وضعية صعبة حقHقة

Åري �ش ñشخص لمك ,رسLة، ٕاىل ا{ذينا الن�oHة الصافHة د�ل املكfب 
، مع اJمع اlيل تيعطي صندوق املقاصة lلفHول اlيل )املعدل(الس;نوية 

مليار  1000تDس;هتx يف توليد الكهر�ء، فاك�ن واKد اJمع مشويل يناهز 
مليار س;ن�مي هو �ش تتدمع اJوc  1000مليار درمه ٔ�ي  10س;ن�مي، 

س;نو� توليد الكهر�ء �ملغرب، ٕاذن هذا رمق ¿م اlيل خصنا نعرفوه و�كونو 
  . واعيني به

ما هام اXٔس;باب؟ اك�ن Lدة ٔ�س;باب يف احلقHقة، السÑب اXٔول هو 
اJويل، هاذ القضية ارتفاع يعين مثن احملروقات، هذا معروف Lىل الصعيد 

 Zد الفرتة قليKيل يف واlشوفو البرتول اiمعروفة، ارتفاع مثن احملروقات ت
دوالر،  105دوالر اXٓن  70دوالر، من  70طلع لـ  30تضاعف، طلع من 

دوالر، هذا عندو تzٔثري يعين مdارش Lىل التوازن املايل  110و 105ما بني 
 .د�ل املكfب

س;نوات  10الطلب Lىل الكهر�ء، يف هاذ كذ� اك�ن ارتفاع وترية 
ٕاذن هذا تfDطلب اس�Sرات . يف العام %7الفارطة املعدل د�لو ارتفع بــ 

¿مة، و�لتايل تfDطلب متويل ومصاريف اlيل كذ� عندها تzٔثري Lىل 
  .الن�oHة املالية د�ل املكfب

والن�oHة د�ل هذا هو ٕاذن ما اكيiش توازن ما بني مثن التلكفة 
ال�سعرية، يعين واحضة من الناحHة التق\ية، ولكن يف نفس الوقت يف ٕاطار و 

يعين الس;ياسة ٔ�ش;نو تتقول؟ ... الس;ياسة احلكومHة اك�ن واKد اJمع ما بني
دمع ما بني اجلهات وما بني الف1ات، ما بني اجلهات هو �رÔمج الكهربة 

 مليار القروية اlيل هو لك س;نة تنخصصو � واKد الغالف مايل ما بني
  .2016، واlيل هو Åادي ñس;مترو فHه ٕاىل هناية 400حىت ملليار و 200و

وهاذ الربÔمج هذا دمع، Xٔنه ما عندوش مردودية مالية، Xٔنه هذا يف 
ٕاطار %هربة العامل القروي اlيل يه ßمتكن من التمنية °قfصادية و°جùعية 

  . الك ضعيف YداوالÑرشية، ما عندوش مردودية اقfصادية، Xٔنه °س;هت
اك�ن كذ� يعين التضامن ما بني الف1ات، حHث ٔ�نه اك�ن الشطر 
°جùعي، واك�ن نظام ال�سعرية �Xٔشطر، والشطر اXٔول والثاين والثالث 

  .قل من التلكفة، الشطر الرابع هو اlيل فوق اشوية التلكفة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر

  .لسعدواي؟ تفضلهنا� تعقHب اXٔس;تاذ ا

        ::::املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  . شكرا الس;يد الرئDس

فعال كiشكرو الس;يد الوز�ر Lىل هاذ إاليضاKات، ٕاال ٔ�ن، الس;يد 
الوز�ر، قلتو بzٔن اك�ن واKد الطلب �بري Lىل الكهر�ء، وكذ� قلتو بzٔن 

�كون كتخصصو واKد مdلغ ¿م lلكهربة د�ل العامل القروي، ما خصش هذا 
Lىل حساب واKد العدد �بري من املقاوالت اlيل قاموا هباذ العمليات د�ل 
اXٔشغال اlيل رسوا Lلهيم الصفقات د�ل املكfب الوطين lلكهر�ء، وقاموا 
�Xٔعامل د�هلم وسلموا املشاريع، وهاذ الناس اليوم Lىل Kافة إالفالس، 

واملكfب الوطين lلكهر�ء، وهام بني املمولني، اليوم بني اXٔبناك واملمولني 
  .واليوم هاذ الناس Lىل Kافة إالفالس

واJوc عندها مصداقHة، وهاذ الناس اlيل ك�ش;تغل مع اJوc معناه 
واKد الضامنة د�هلم،  ،د�هلم) la caution(هاذ املقاوالت كتحط واKد 

  . و�رد فعل ٔ�ن اJوc لها مصداقHة
د�ل املليار  4، 3، 2يفوق من اليوم، هاذ الناس كDسالوا �lوc ما 

د�ل الس;ن�مي، وهام ملزمني بzٔداء °لزتامات د�هلم جتاه اXٔبناك، جتاه 
 les(د�هلم لــ ) les chèques(املمولني، واليوم والو �يدفعوا هلم 

banques(يل اليوم اح\ا  ، ذاك اليشlد الوضعية اKوالناس اليوم يف وا
مل القروي، هذا حصيح ٔ�ن اJوc كتخصص كنقومو �Jمع د�ل %هربة العا

واKد املبلغ ¿م lلكهربة د�ل العامل القروي حصيح، ولكن مايش Lىل 
  .حساب املواطنني وLىل حساب املقاوالت

وكنعرفو بzٔن املواطنني كذ� اليوم �يzٔديو الفاتورات د�هلم و�يzٔديو 
  . اXٔقساط د�هلم lلمكfب الوطين lلكهر�ء

ٔ�نه �روج اليوم ٔ�ن ال�سعرية ميكن غيكون ارتفاع كذ� من Yانب �ٓخر 
هذا، ابغينا م\مك، الس;يد الوز�ر احملرتم، توحضوا lلرٔ�ي العام الوطين 

  واملواطن الضعيف واش غتكون هناك ز�دة وال ال؟ 
 .شكرا

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد رئDس الفريق

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::ن واملاء والبDن واملاء والبDن واملاء والبDن واملاء والب1111Dةةةةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادالس;يد وز�ر الطاقة واملعادالس;يد وز�ر الطاقة واملعادالس;يد وز�ر الطاقة واملعاد
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .شكرا الس;يد املس�شار
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هو هاذ اليش اlيل قلت �يخصنا بعدا �رجعو لٕالشاكليات ٔ�و إال�راهات 
اlيل تيوا¬ها املكfب هو اك�ن اJيون من طرف امجلاLات احمللية، �يخصنا 
كذ� ñشريو لها، Xٔن ما رش¢ش لها يف السؤال د��، يعين اك�ن واKد 

بالغ ¿مة اlيل اXٓن مازال ما مت اس;ت8الصها من طرف املكfب من عند امل 
  .امجلاLات احمللية

ولكن يف نفس الوقت هاذ إالشاكليات اlيل قلت درس;نامه، املكfب 
�يد�ر لقاءات دورية مع الرشاكت واملقاوالت اlيل تDش;تغلوا معه، �ش 

االت اlيل تDشوف يعين الفاتورات د�هلم وتيدرسهم Xٔن اك�ن بعض احل
 il n’y( خصهم يت8لصوا واك�ن بعض احلاالت اlيل اXٔشغال ما مقdوالش،

a pas de reception( ،Zش اكمñخصو يعاودوا يعين املسطرة ما تتكو ،
ولكن يف نفس الوقت رامك الحظتيو بzٔن اJوc يف ٕاطار اك�ن واKد عقد 

ين lلكهر�ء مع الربÔمج اlيل اXٓن تمت اJراسة د�لو ما بني املكfب الوط
وزارة املالية ووزارة الطاقة واملعادن واملاء والب1Dة، وهاذ مرشوع عقد 
الربÔمج فHه Lدة تدابري، Lدة تدابري من مضن هاذ التدابري اك�ن واKد اJمع 
مايل د�ل اJوXٔ ،cنه اJوL cارفة خصها ¢ساLد املكfب �ش يدوز من 

  .هاذ املرZK الصعبة
�هتاش دراسة هاذ العقد الربÔمج، اJوc اعطات ٕاذن، ما Kد ما ا

ك�سHÑق lلمكfب، ¢سHÑق د�ل مليار ونصف درمه، ثالثة د�ل اJفعات، 
مليون درمه، �ٓخر دفعة هاذ الشهر، بداية يوليوز، يعين  500لك دفعة فهيا 

هاذ واKد العرش ٔ��م �ش ¢ساLد املكfب �ش يواYه يعين °لزتامات 
لناس اlيل تfDعامل معهم، {اصة الرشاكت اlيل تDش;تغلوا د�لو جتاه يعين ا

  .معه
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر Lىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ونfiقل ٕاىل القطاع املوايل، وهو قطاع °قfصاد واملالية، والسؤال 
وهو حول ال، السؤال اXٔول يف قطاع املالية ... الفريد يف نظري املوYه

  .نعم؟ تفضل الس;يد الوز�ر... غياب دور اXٔبناك

        ::::الس;يد الس;يد الس;يد الس;يد محممحممحممحمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  .طلب تzٔجH© ٕاىل �ٓخر اجللسة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ال، مل ٔ�توصل �رئاسة بzٔي طلب تzٔ{ري، بل توصلت ,يشء �ٓخر وهو 

وز�ر ٔ�ن ينوب الس;يد الوز�ر االتصال lلجواب عن اXٔس;ئZ املو¬ة lلس;يد 
  .°قfصاد واملالية

ٕاذن السؤال كام قلنا موYه ٕاىل الس;يد وز�ر °قfصاد واملالية، وسfDوىل 
إالYابة عنه الس;يد وز�ر االتصال، وموضوع السؤال هو حول غياب دور 

  .اXٔبناك يف متويل °قfصاد الوطين

واللكمة KXٔد السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لٔ حرار لعرض هذا 
  .تفضل اXٔس;تاذ لعلج السؤال،

        ::::املس�شار الس;يد حلبDب لعلجاملس�شار الس;يد حلبDب لعلجاملس�شار الس;يد حلبDب لعلجاملس�شار الس;يد حلبDب لعلج
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن،

ٔ�خىش ٔ�ن سؤايل ال يلقى جوا� عند الس;يد الوز�ر، Xٔنه الس;يد وز�ر 
املالية ذهب Xٔنه هو ¿م �لقطاع ٔ�كرث من الس;يد وز�ر االتصال، Xٔنه 

lلرشاكت املتوسطة والصغرية، وكنت  السؤال د�يل Yا êمتويل اXٔبناء
ماي، اكن سؤال �ٓين، وذ� ملا يعرفه  30وضعت وكنا وضعنا السؤال يوم 

  . °قfصاد الوطين من املشالك د�ل اêمتويل
اكنت هناك دورية لبنك املغرب اليت تقريبا Y�ٔابت عن ) juin 13(يف 

ورية هتم هذا السؤال، حبيث قرر بنك املغرب متويل °قfصاد، وذ� بد
ٔ�و تدفع �Xٔبناك êمتويل الرشاكت الصغرية واملتوسطة، بقدر ٔ�نه يلزم اXٔبناك 

 .متويل هذه الرشاكت
اليوم السؤال د�يل، هو هاذ اJورية رمبا �ش نتكHفو مع الوقت 
ونتكHفو مع املعطيات، ٔ�ش;نو هو املدى ٔ�و البعد اlيل اعطاتو هاذ اJورية 

لهنا�؟ ) juin 13(ال ما وقعش تغيري من يف اêمتويل؟ واش وقع تغيري و
 13(واش عندمك معلومات يف هاذ إالطار Xٔن املعلومات اlيل عندÔ حىت 

juin (متويل؟êصاد الوطين عرف مشالك �برية يف اfٔ�نه °ق  
  .شكرا الس;يد الوز�ر

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .ؤال، تفضلوا الس;يد الوز�راللكمة lلس;يد وز�ر املالية لٕالYابة عن الس

الس;يد ٕادرÊس اXٔزيم إالدرÊيس، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد الس;يد ٕادرÊس اXٔزيم إالدرÊيس، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد الس;يد ٕادرÊس اXٔزيم إالدرÊيس، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد الس;يد ٕادرÊس اXٔزيم إالدرÊيس، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد 
        : : : : واملالية، امللكف �ملواملالية، امللكف �ملواملالية، امللكف �ملواملالية، امللكف �ملزيزيزيزيانيةانيةانيةانية

  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم
  شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  . شكرا لفريق التجمع الوطين لٔ حرار Lىل هذا السؤال
ا Yاء يف السؤال، القروض البنكHة {الل ابغيت نبني Åري يعين {الفا مل

من الناجت اJا{يل اخلام،  %48هاذ الس;نوات اXٔ{رية عرفت ارتفاع د�ل 
، ٕاذن اك�ن ارتفاع ¿م د�ل 2012{الل س;نة  %87ٕاىل  2001اlيل من 

القروض اlيل يه تتقدم لالقfصاد الوطين، حبيث ٔ�ن املبلغ د�ل القروض 
 2002د�ل املليار د�ل اJرمه يف  10 املوزLة س;نو�، اكنت ٔ�قل من

مليار  100، وجتاوزت 2005مليار د�ل اJرمه يف  29، وصلت 2003و
  ...د�ل اJرمه يف الس;نوات اXٔ{رية، و�لتايل اك�ن مجموLة من

هاذ الس;نة هاذي عرفت �لفعل القروض البنكHة اخنفاضا {الل امخلسة 
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مليار د�ل اJرمه، ولكن  13,8ٔ�شهر اXٔوىل، حبيث قدرت القروض بــ 
 Ô)les crédits deجتة ٔ�ساسا Lىل الرتاجع د�ل القروض د�ل اخلزينة 

trésorerie( لقطاع د�ل العقار و°س;هتالكl ةKولكن القروض املمنو ،
  .عرفت منوا بوترية ٕاجيابية

اlيل ٔ�ساسا  -�يف ما قلت-و�لتايل، اك�ن قروض اlيل يه فهيا ßراجع 
خلزينة، ولكن القروض د�ل °س;هتالك والقروض املمنوKة القروض د�ل ا

  . lلعقار عرفت تطورا بوترية ٕاجيابية
التباطؤ د�ل اêمنو ٔ�ساسا يف بعض الصناLات التحويلية Lىل ٕا�ر 
اخنفاض الطلب املوYه من طرف ٔ�ورو� ٔ�ساسا الرشيك اXٔورويب، 

¬ة ٔ�خرى  واlلجوء د�ل بعض الرشاكت ٕاىل متويالت السوق املالية من
Lرب ٕاصدار س;ندات Lىل املس;توى الوطين وLىل املس;توى اJويل، هو اlيل 

  .�يفرس هاذ الرتاجع Lىل املس;توى القروض د�ل اخلزينة
من ¬ة ٔ�خرى، يdiغي نوحضو بzٔن الرشوط د�ل اêمتويل د�ل 

 2012°قfصاد عرفت حتس;نا {الل الس;نوات اXٔ{رية، حبيث يف س;نة 
نقط د�ل اXٔساس املعدل د�ل سعر الفائدة اlيل  5ا وقع °خنفاض تقريب

، 2011{الل س;نة  %6,35مقابل  %6,30هو  2012هو اكن يف س;نة 
وهذا �لفضل د�ل اعùد واKد اêهنج د�ل الس;ياسة نقدية مالمئة، الحظتو 
بzٔنه اختذت واKد اEموLة د�ل القرارات Lىل املس;توى النقدي من Y�ٔل 

ناك، و�لتايل توفري الس;يوc نظرا Xٔن مجموLة من توفري الس;يوc لٔ ب 
  . القطاLات ترضرت من اXٔزمة العاملية

هاذ °خنفاض د�ل السعر د�ل الفائدة تواصل {الل اXٔشهر اXٔوىل 
{الل الفصل  %5,99، حبيث ßراجعت معدالت الفائدة لتصل 2013من 

، 2012{الل الفصل اXٔول د�ل  %6,20مقابل  ،2013اXٔول من س;نة 
، و�لتايل اك�ن Lىل مس;توى د�ل 2011من الفصل اXٔول د�ل  %6,52و

  .السعر اك�ن ßراجع واخنفاض

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة lلس;يد املس�شار lلتعقHب عن جواب الس;يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس;يد حلبDب لعلجاملس�شار الس;يد حلبDب لعلجاملس�شار الس;يد حلبDب لعلجاملس�شار الس;يد حلبDب لعلج
املعطيات  شكرا lلس;يد الوز�ر Lىل اجلواب، ولكن اح\ا كنقولو لمك بzٔنه

اlيل عندÔ وعندL Ôىل بنك املغرب ٔ�نه ا�Jن ٔ�و °قرتاض لالس;هتالك 
وكذ� لالس�Sر ßراجع، مايش ßراجع، الiس;بة د�ل °رتفاع د�لو من 

، ويه ٔ�قل ñس;بة اlيل %3س;نة ٕاىل ٔ�خرى هذه الس;نة ما �يتoاوزش 
  . عرفها {الل الس;نوات العرش اXٔ{رية

تفاع، ولكن يف الس;نوات العرش اXٔ{رية، Ô�ٔ انù اذ�رتو ٔ�نه هناك ار 
، هناك 2013-2012، كنتلكم لمك Lىل 2012كنتلكممك لمك يف السؤال يف 

 .ßراجع، وهذا الرتاجع هو اي خيوف، Xٔن متويل °س�Sر ما اكيiش

املشلك اXٔسايس اليوم اlيل �يقولوا لنا إالخوان واlيل كنعرفو يف 
و الس;يوc ما ابقا¢ش واYدة، واJليل Lىل الوسط °قfصادي املغريب، ه

ذ� ٔ�نه هذه اXٔبناك التzoٔت ٕاىل املديونية اخلارجHة يف ٔ�ول مرة لتارخيها، ٔ�نه 
امشات Lىل �را �ش جتيب الفلوس، اLالش؟ Xٔنه الفلوس د�ل املغاربة ما 
ابقاوش يتداروا يف البنك، اLالش الفلوس د�ل املغاربة ما ابقاوش يتداروا 

اlيل اس;تعملهتا ) ATD2(بنك؟ Xٔنه وقعات ديك املشلك د�ل يف ال 
  .اJوc، ؤ�نه الناس ما ابقا¢ش عندمه الثقة يف °قfصاد الوطين

فلهذا، جيب اسرتYاع الثقة lلمواطنني �ش ميكن لنا منولو °قfصاد، 
ٔ�نه املشلك عندÔ يف هاذ الباب، اlيل ابغينا ٔ�نه احلكومة ٔ�نه تصدر قانون ٔ�و 

اي يف حق املواطن هو ) ATD(قانون اlيل يلغي القانون د�ل  مرشوع
جمحف بعض اليشء، Xٔنه يف بعض اXٔحHان �يكون هناك �زاع ما بني ٕادارة 

، وهذا رمبا جنم )ATD(الرضائب واملواطن، ؤ�نه كùرس يف حق املواطن 
  .عنه كثري من املشالك يف الس;يوc يف هذه اXٔبناك

دة ،الس;يد الوز�ر، معدل الفائدة �لiس;بة ف. خيص معدالت الفائ
lلعقار، ما كتعتربوش بzٔنه Åايل يف املغرب، �لiس;بة lلسكن؟ مايش ٔ�نه 

 %6، واح\ا كنعطيومه بـ %2معدل الفائدة هناك قروض Lاملية كتكون بـ 
واليوم املواطن Lاجز �ش يؤدي هاذ سعر  مايش حرام، lلمواطنني،

  .الفائدة، Xٔنه ملكف كثري
 .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
 . شكرا الس;يد املس�شار

  .لمك تعقHب الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        : : : : الس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد واملالية، امللكف �ملالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد واملالية، امللكف �ملالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد واملالية، امللكف �ملالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد واملالية، امللكف �ملزيزيزيزيانيةانيةانيةانية
  .شكرا الس;يد الرئDس
  الس;يد النائب احملرتم،

ٔ�وال، �ون ٔ�ن اXٔبناك املغربية تلl ٔzoلسوق اJويل، هذا دليل Lىل املتانة 
Lنه وXٔ ،س دليل ضعف، �لعكسDىل القوة د�ل القطاع املايل املغريب، ل

ٔ�نه �كون عندك حسا�ت مالية صلبة  �ش تلl ٔzoلسوق اJويل، معىن
  .وقطاع مايل صلب

ف. يتعلق �ٕالشاكلية د�ل الس;يوc، ؤ�نمت حمقون يف ذ�، السلطات 
  :من إالجراءات تعاملت معها بواKد الطريقة د�ل الفعالية، حبيث مجموLة

 ؛ %3ختفHض السعر د�ل الفائدة املرجعي بــ  -

التوس;يع د�ل الضامÔت املقdوc من طرف بنك املغرب املتعلقة  -
بعملية إالLادة د�ل اêمتويل ل�شمل القروض املقدمة lلمقاوالت الصغرى 

 واملتوسطة؛

                                                 
2Avis à Tiers Détenteur 
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 6التخفHض د�ل املعدل د�ل °حfياطي النقدي بنقطتني، وخض  -
 ليار Lرب هذا التخفHض؛ د�ل امل 

الز�دة يف احلجم د�ل التد{الت د�ل بنك املغرب، تقريبا الضعف  -
مليار د�ل اJرمه مقابل  44: 2012، 2011د�ل ذاك اليش اlيل اكن يف 

  .مليار د�ل اJرمه 21
�ٕالضافة lلتد{ل د�ل السلطات النقدية، التد{ل د�ل احلكومة Lرب 

امج املو¬ة ٔ�ساسا lلمقاوالت الصغرى واملتوسطة واKد اEموLة د�ل الرب 
Lرب صندوق الضامن املركزي، إالجراءات اXٔ{رية اليت اس;هتدفت ٔ�ساسا 

د�ل ) mezzanine(املقاوالت املصدرة، دمع متويل °س�Sرات، 
)export( ،ضامن قروض °س;تغالل ،)Damane Export ( س;بةiل�

L دة املقاوالتLلرشاكت، وكذ� مساl ربL ةHسواق اخلارجXٔىل ولوج ا
  .الضامن د�ل اXٔسواق د�ل التصد�ر

ٕاذن اك�ن Yانب د�ل التد{ل د�ل السلطات النقدية من Y�ٔل الفك 
د�ل إالشاكلية د�ل الس;يوc، واك�ن يف نفس الوقت مجموLة من الربامج 
د�ل الضامن ود�ل اêمتويل د�ل املقاوالت الصغرى واملتوسطة من Y�ٔل 

  . جلة هذه إالشاكليةمعا
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر

نfiقل ٕاىل السؤال املوايل، وهو حول °رتباك احلاصل يف تطبيق املادة 
  . l2013لس;نة املالية  115.12من قانون املالية رمق  10

  .السؤال لفريق التجمع الوطين لٔ حرار، تفضلوا الس;يد املس�شار

        ::::توفHق توفHق توفHق توفHق مكمكمكمكيليليليل    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمني،

  الس;يد الوز�ر، 
، وخصوصا 2013بعد التزنيل د�ل مقfضيات القانون املالية لس;نة 

م\ه، تبني لنا ارتباك �بري يف التطبيق د�ل هاذ املادة Lىل ٔ�رض  10املادة 
 2008ائب احملوc وخضوعها م\ذ س;نة الواقع، بداية من مشلك الرض 

، وإالشاكل اlيل {لقت، حىت طرح\ا سؤال Lىل الس;يد l47.08لقانون 
وز�ر اJا{لية وطالبنا فHه بتقدمي تعديل، وتعدل وحتل املشلك، ولكن، 
الس;يد الوز�ر، �يق دميا عندÔ ٕاشاكل، إالشاكل �يخص القراءات ا³تلفة 

ومHة لهذه املادة، مما Êسامه يف Lدم ٕاقdال lلمسؤولني عن حتصيل اJيون العم
 .امللزمني ,شلك �بري Lىل هذه العملية

ا، ñسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن إالجراءات املس;تعZo اليت 
س;تقومون هبا لتفادي هذا °رتباك وتطبيق املادة تطبيقا سل.، يùىش مع 

إالعفاءات مقHدة اXٔهداف املتفق Lلهيا يف قانون املالية، وخصوصا ٔ�ن هذه 
  بفرتة زم\ية مقL Zdىل °نقضاء؟ 

  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        : : : : الس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد واملالية، امللكف �ملالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد واملالية، امللكف �ملالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد واملالية، امللكف �ملالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد واملالية، امللكف �ملزيزيزيزيانيةانيةانيةانية
  الس;يد الرئDس،

  الس;يد املس�شار احملرتم،
من القانون د�ل املالية مادة ¿مة، اكن الهدف مهنا هو  10هاذ املادة 

إالLادة د�ل الثقة بني املواطن وإالدارة الرضيHÑة، Lرب ماذا؟ Lرب إالعفاء من 
مجيع الغرامات والز�دات والفوائد د�ل التzٔ{ري Lىل الرضائب والرسوم اlيل 

  . يه Ôجتة قdل واKد احلد معني زمين مضبوط
التزنيل، �نت بعض إالشاكليات اlيل مfعلقة �لطريقة د�ل الصياÅة  يف

القانونية اXٔصلية والتعديالت اليت ٔ�د{لت، والس;. ف. يتعلق �جلانب د�ل 
الرسوم والرضائب احمللية، �عتبار ٔ�ن هاذ الرسوم اكنت مش�fة يف واKد 

متو Lليه، اlيل ßلك  47الوقت، مجعت يف واKد الوقت معني يف القانون 
و�لتايل يف التزنيل رمس النظافة من الناحHة العملية رمس النظافة Åري معين 

، قلنا Åادي نعاجلوها بتعديل، Xٔنه هذا �10لتزنيل د�ل القانون واملادة 
  .يف التطبيق نعاجلوه 2013دج\رب  31مازال الوقت مبا ٔ�ن اXٔمر مازال حىت 

دها واKد إالمس معني، مل اك�ن ٕاشاكل �ٓخر د�ل واKد الغرامة عن
، عوجلت Lىل املس;توى احمليل 10¢شملها الصياÅة اêهنائية د�ل املادة 

بطريقة ٔ�ن لك مواطن اكن مطالب هباذ الغرامة، ميل تيطلب إالعفاء مهنا 
تعطاه ٔ�وتوماتيكHا من طرف املصاحل احمللية، �ش نعاجلو، ٕاذن هذه يه 

  .وقعتإالشاكليات العملية اlيل تنعرتفو هبا 
�ش نعاجلو اXٔمر، وابغينا �كون تعبئة حول هذه املادة Xٔن ابغينا 
هذاك اليش لهاذ الرتس;بات د�ل التzٔخر يف اXٔداء د�ل الرضائب �هنيو معه 
�ش نفfحو صف-ة Yديدة، مقنا بعدة محالت حتسDس;ية Lىل املس;توى د�ل 

�ش يDرسوا إالLالم، درÔ اجLùات مع املصاحل اخلارجHة من Y�ٔل يعين 
اXٔمور lلمواطنني، مقنا مبراسالت فردية للك مواطن مواطن معين �لتzٔخر 
يف اXٔداء د�ل الرضائب، تنقولو لو ٔ�ودي ها احشال تي�سا�، ها اXٔصل، 

ها احشال، مäال  10ها الز�دة، وها حشال ٕاىل اد{لت يف هاذ املادة 
ل املتzٔخرات وفهيا درمه د�ل الغرامات ود� 200درمه، فهيا  300ت�سا� 

درمه  200دج\رب ترتحب  31درمه د�ل اXٔصل، ٕاىل امشDيت قdل  100
درمه وتتطوي الصف-ة، امشات رساc، اس;تعملنا حىت  100وتتzٔدي 

اlيل تنذ�رو فهيا املواطنني املعنيني مرة  SMSالرسائل النصية، رسائل د�ل 
  .ٔ�خرى هبذا إالجراء
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د�ل التحسDس د�ل املواطنني  ٕاذن، مقنا مبجموLة من إالجراءات
، ويف 10ود�ل التنHÑه د�ل املواطنني من Y�ٔل °س;تفادة من هاذ املادة 

نفس الوقت مقنا مبجموLة من إالجراءات مع إالدارات امللكفة �لتحصيل من 
Y�ٔل ال�سهيل د�ل العملية، مبا فهيا إالماكنية د�ل التقس;يط، مبا ٔ�ن اXٔمر 

�ل الس;نة، يعين إالماكنية د�ل مراLاة بعض العرس س;يiهت�ي يف اêهناية د
املايل د�ل بعض امللزمني ٔ�هنم يzٔديو �ش Êس;تفدوا من هذه املادة، يzٔديو 
Lىل فرتة ٔ�و فرتتني بطبيعة احلال، مع العمل ٔ�نه قdل من اêهناية د�ل التارخي 

  .احملدد يف اYXٔل خصهم يzٔديو هنائيا الرضائب
جراءات اlيل يه التحسDس;ية، وإالجراءات ٕاذن هناك مجموLة من االٕ 

د�ل التDسري لالس;تفادة، Xٔن الغرض د�لنا مرة ٔ�خرى هاذ املادة غيكون 
فهيا مردود مايل وهو لصاحل اJوc، لصاحل النفقات العمومHة، لصاحل يعين 
الس;ياسات، ولكن يف نفس الوقت ٔ�ننا نبHiو واKد الصف-ة Yديدة مع 

  .معهم امللزمني واس;تعادة الثقة
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد الوز�ر

  .تفضلوا اك�ن تعقHب؟ تفضلوا الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد توفHق املس�شار الس;يد توفHق املس�شار الس;يد توفHق املس�شار الس;يد توفHق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر، 
اح\ا هاذ إالجراءات التحسDس;ية ما كنكروهاش، اح\ا ملس;ناها Lىل 

شاكل، إالشاكل اlيل �بري هو ٔ�رض الواقع، ولكن، الس;يد الوز�ر، اك�ن إ 
هاذ التناقض اlيل اك�ن بني الصيغة الفرñس;ية والصيغة العربية يف اجلريدة 
الرمسية، هناك ٕادارة الرضائب تطبق الصيغة الفرñس;ية، والصيغة الفرñس;ية 

، ما كتلغهيمش، هناك اخلزينة العامة اlيل ما )les amendes(ك�شملها 
 ).les pénalités(ق كتطبقش الصيغة �لعربية، وكتطب

  الس;يد الوز�ر، 
تتقول ) 3la DGI(د�ل ) la circulaire d’application(حىت 

 Il y a lieu de noter que les amendes: (57يف الصف-ة 
fiscales ne sont pas concernées par cette mesure .( 

الس;يد مد�ر الرضائب �يرصح هباذ املسcٔz، انù كتد�روا يف امحلالت 
، ميل كمتيش )le principal(لتحسDس;ية د�لمك ٔ�ن امللزم Åادي خيلص ا

 le(كت8لص ) la RAF4(لٕالدارة د�ل الرضائب، ٕاىل اكنت �بعة لـ 
principal ( زائد)L’amende( لخزينة العامة كمتيشl ميل كمتيش ،

  .زائد اLاþر) le principal(ص ــــــــــــــــــــكت8ل

                                                 
3Direction Générale des Impôts  
4 Recettes de l'Administration Fiscale 

شاكل �يق مطروح، �يق ما احتلش �محلالت ٕاذن، الس;يد الوز�ر، االٕ 
  . التحسDس;ية د�لمك

 cلرضائب احملوl واك�ن ٕاشاكل �ٓخر، الس;يد الوز�ر، هو �رجعو
ٔ�صبحت {اضعة  2008الرضائب احملوc، الرضائب احملوc كنعرفو بzٔنه من 

ودا� حتل إالشاكل د�لو، ولكن اك�ن إالشاكل من قdل  l47.08لقانون 
حىت هو حتت هاذ إالشاكل د�ل ٔ�نه �ي8لص و�ي8لصو ، �يق 2008

Lاþر�.  
امللزم كDسمع يف التلفزة كتجيه الرساc اlيل ك�س;يفطو ليه، كتقولوا ليه 

 le(، ولكن ميل �مييش خيلص راه �ي8لص )le principal(بzٔنك تت8لص 
principal (رية، الس;يد الوز�رL  . زائد ا

شهر، اح\ا كنطلبو م\مك ٔ��مك ¢س;تعoلوا �ٔ  4ٕاذن، املدة الزم\ية بقت فهيا 
احلل د�ل هاذ إالشاكل �ش نوصلو lلمبتغى، وهاذ اليش، الس;يد الوز�ر، 
كنا Ôقش;ناه، وهذو هام التخوفات اlيل كنا درÔمه ٔ�ثناء النقاش يف قانون 
املالية، اح\ا اليوم وقف\ا Lلهيم، ودرÔ فهيا تعديالت ومت الرفض د�لها، 

  . هاذ إالشاكلواليوم وقف\ا Lىل
ٔ�شهر الناس راه �Åا ختلص،  4ٕاذن، الس;يد الوز�ر، ما دامت هاذ 

مايش ما �Åاش ختلص، ولكن �يقول � اح\ا ما ميكiش منش;يو يبزتوين، 
 . Xٔهنم �يعتربوا هاذ املسcٔz ابزتاز د�ل املوظف د�ل إالدارة
  . ٕاذن، كنطلبو م\مك حتلوا هاذ إالشاكل الس;يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::س;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةال ال ال ال 
 . شكرا lلس;يد املس�شار

اللكمة lلس;يد الوز�ر lلمزيد من التوضيح يف هذه النقطة، ويه �لفعل 
  .موجودة

        : : : : الس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد واملالية، امللكف �ملالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد واملالية، امللكف �ملالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد واملالية، امللكف �ملالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر °قfصاد واملالية، امللكف �ملزيزيزيزيانيةانيةانيةانية
�زيد نوحض بطبيعة احلال، هاذ املادة مادة معقدة من الناحHة القانونية 

ذ الرضائب والرسوم من س;نوات، تfiلكمو Lىل رضائب د�ل �عتبار ها
 عرشات الس;نني، و�لتايل اح\ا �يفاش تfiعاملو معها؟ 

اlيل اك�ن ٕاماكنية د�ل التد{ل ال�رشيعي نتد{لو، املسcٔz اlيل ما 
ميكiش نتد{لو ¢رشيعيا ٕاال Lرب قانون املالية يه املسcٔz اlيل ßلكمت Lلهيا 

�ل النظافة واجلانب د�ل الرضائب احملوc ميكن د�ل الغرامة، اجلانب د
نتد{لو ¢رشيعيا Xٔن هذيك مادة فريدة {ارج قانون املالية، يف الرضائب 

  .والرسوم د�ل امجلاLات احمللية نتد{لو
اجلانب اXٓخر د�ل الغرامات، تعاملنا معها ٕادار� مبقfىض ٔ�ن القانون 

 تيطالب املواطن �ٕالعفاء د�لو تDسمح لنا هباذ املعامZ، هذيك الغرامة ميل
مهنا، من الناحHة القانونية إالدارة ¢س;تجيب، و�لتايل مبا ٔ�ن ما عندÔش 
إالماكنية نعدلو قانون املالية Lىل هاذ املسL ،cٔzاجلناها ٕادار�، و�لتايل 
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د�ل اXٔمور، إالماكنية د�ل نعاجلوه ¢رشيعيا Lاجلناه، ميل اكن  2هاذو 
نعاجلوه ٕادار� Lاجلناه، مرة ٔ�خرى تنقول ٔ�ودي بzٔنه اكينة  إالماكنية د�ل

ٕاشاكلية التطبيق حبمك ٔ�ن هاذ املادة الرضيHÑة لعرشات الس;نني يه مادة 
معقدة، مر�بة بتوايل النصوص، ويش �يطلع Lىل يش، ام\ني جHنا يف 

  .الصياÅة تفلتت يش KاYة، تنعرتفو هبا، ونعاجلها ¢رشيعيا وٕادار�
  .وشكرا

        ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسة    الس;يدالس;يدالس;يدالس;يد
 . شكرا lلس;يد الوز�ر

طبعا هذا هو السؤال اXٔ{ري يف هذا القطاع، ñشكر الس;يد الوز�ر 
  . Lىل املسامهة د�لو

ونfiقل ٕاىل القطاع املوايل، وهو قطاع الرتبية الوطنية، والسؤال الفريد 
 /يف قطاع الرتبية حول ٕاKداث الواكc الوطنية حملاربة اXٔمHة

دة ٔ�عضاء الفريق اJس;توري لÑسط السؤال، واللكمة KXٔد السا
  ...السؤال املوYه ٕاىل الس;يد وز�ر الرتبية الوطنية، تفضلوا الس;يد

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

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

Lىل مرشوع مرسوم صادق جملس احلكومة  2013ماي  9بتارخي 
 . القايض K�ٕداث الواكc الوطنية حملاربة اXٔمHة 38.09بتطبيق القانون رمق 

و�ك�يس هذا املرشوع ٔ�مهية �لغة Lىل اعتبار ٔ�ن املغرب مطالب 
، يف ٕاطار ٔ�هداف اXٔلفHة 2016يف ٔ�فق  %20بتخفHض ñس;بة اXٔمHة ٕاىل 

 ارتفعت لكام ٔ��ر ذ� لتطبيق التمنية، و{اصة ٔ�نه يتضح ٔ�ن ñس;بة اXٔمHة لكام
سلبا Lىل ßرتيÑ\ا يف سمل التمنية الÑرشية �لرمغ من ٔ�ن جمهودات �برية قد 
بذلت يف الس;نوات العرش اXٔ{رية يف خمتلف م\اè التمنية ببالدÔ، فضال 
عن الز�دة يف املزيانية ا³صصة lلمغرب من طرف °حتاد اXٔوريب ,شzٔن 

 .تعلق مب-اربة اXٔمHةامل  2013-2008الربÔمج امخلايس 
ما يه إال�راهات اليت  :الس;يد الوز�ر واعتبارا للك ما س;بق، ñسائلمك

وا¬متوها يف حتقHق اXٔهداف املسطرة لربÔمج حماربة اXٔمHة؟ وما يه القمية 
  املضافة من ٕاKداث الواكc الوطنية حملاربة اXٔمHة؟

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

ر الرتبية الوطنية مطالب �جلواب عن هذا السؤال، تفضلوا الس;يد وز�
  .الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنية
  .الس;يد الرئDس احملرتم

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
الس;يد النائب، Ô�ٔ مشاطرك الرٔ�ي يف لك ما يتعلق مبوضوع حماربة 

  .اXٔمHة والرتبية Åري النظامHة
النص اlيل �ي-دث هاذ الواكc راه ما خرج يف  ٔ�وال، البد نعرفو بzٔن

، ومع ذ� ٔ�رسعنا مبناقشة املرسوم، Xٔنه 2012اجلريدة الرمسية ٕاال يف س;نة 
هاذ اليش فHه تد{الت د�ل قطاLات وزارية ٔ�خرى، ومع ذ� بدمع د�ل 

ماي، هاذ  9الس;يد رئDس احلكومة اس;تطعنا خنرجو املرسوم يف يوم 
  . ش يف اجلريدة الرمسيةاملرسوم مازال ما اخرج

ولكن مع ذ� ما انتظرÔش الصدور د�لو يف اجلريدة الرمسية، Lىل 
مس;توى وزارة الرتبية الوطنية، انت كتعرف بzٔنه اكنت عندÔ مد�رية حملاربة 
اXٔمHة ومد�رية lلرتبية Åري النظامHة، هيÔٔz إالدارة املقZd اlيل غتكون 

، ولو وزارة الرتبية الوطنية يه املؤ�رة يف مس;تقL Zىل وزارة الرتبية الوطنية
هاذ الواكc، هيÔٔz إالدارة، هيÔٔz الهيالك، خرج\ا املرسوم، Xٔنه بدون هذاك 
املرسوم ما ميكiش يتطبق القانون، Xٔنه املرسوم اكن تfDلكم Lىل جملس 
ٕاداري و�يفHة الرت�يبة د�لو واكن �يتلكم Lىل °خfصاصات د�ل املد�ر 

c، اح\ا اXٓن ¿يئني امللفات، حىت ٔ�نه ميكن لنا نعقدو اEلس د�ل الواك
إالداري د�ل الواكc، كتعرفوا هاذ املؤسسة يه مؤسسة معومHة، وغتد{ل 
يف اخfصاص الس;يد رئDس احلكومة، احبال املؤسسات العمومHة اXٔخرى 

  . �س;ت \اء اXٔاكدمييات
د�ل هاذ الواكc،  و�، اح\ا ¿يئني �ش ند�رو حىت جملس إالدارة

وهيÔٔz يف قانون املالية املقdل، وطلبنا وزارة املالية �ش القانون املايل املقdل 
Åادي يفصل اجلانب اêمتوييل د�ل املزيانية ف. يتعلق مب-اربة اXٔمHة والرتبية 

  .Åري النظامHة، ؤ�نه غتربز يف القانون املايل املقdل ٕان شاء هللا
هاذ الصباح اهرضت مع الس;يد اXٔمني العام اXٔمل هو ٔ�نه، وLاد 

lلحكومة ٔ�نه هاذ النص خيرج، Xٔنه اك�ن واKد °زدKام يف اجلريدة 
الرمسية، واح\ا ما ميكiش لنا ندوزو lلتطبيق ٕاىل ما اصدرش يف اجلريدة 

يfÑدئ تطبيق هذا النص ": الرمسية، Xٔنه الفصل اXٔ{ري د�لو �يقول �
، ولكن ٕان شاء هللا ما Åادي "يدة الرمسيةمdارشة بعد صدوره يف اجلر 

�كون ٕاال اخلري، وLىل لك Kال يف هاذ اEال هذا املغرب راه عندو منوذج 
  . اlيل يقfدى به يف العامل

    ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر

  .الس;يد املس�شار، لمك تعقHب؟ تفضلوا

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليف
  .�ر Lىل جوا�مكشكرا lلس;يد الوز
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  الس;يد الوز�ر،
ولو ٔ�ين ٔ��متي ٕاىل املعارضة البد من قول لكمة حق، ٕاذ ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حيي 
فHمك جشاعتمك اليت ٔ�بiمت فهيا لفضح الفساد يف جمال الرتبية الوطنية من {الل 
مجموLة من إالجراءات اليت حتسب لمك، من قdيل ñرش الحئة اXٔساتذة 

لحقني واملوضوLني رهن إالشارة Jى بعض واXٔطر اXٔش;باح �لوزارة وامل
امجلعيات، وكذ� ñرش الحئة املس;تفHد�ن من السكن الوظيفي بدون س;ند 
قانوين، فضال Lىل التدابري املت8ذة حملاربة الغش يف امf-اÔت الباكلور�، 

، واي لقHت ßرحHبا من طرف 9وكذا حوارمك مع ما يعرف �ز�زانة 
  . اXٔساتذة

XٔمHة والقضاء Lلهيا ,شلك �م، تعترب مسؤولية مشرتكة ٕاال ٔ�ن حماربة ا
بني خمتلف املؤسسات العمومHة واEمتع املدين املهمت �لشzٔن الرتبوي، وٕاننا 

، يتطلب نعرف جHدا بzٔن قضية التعلمي صعبة جHدا وتتطلب وقfا طويال
  . الصرب

  :لهذا، ñسائلمك، الس;يد الوز�ر
اليت اختذهتا وزارßمك املوقرة ما يه إالجراءات واملساطر إالدارية 

  lلهنوض هبيلكة هذا الورش الرتبوي الهام؟

إِن يعلَمِ اللَّه في قُلُوبِكُم خَيرا     "ؤ�{ريا، ,سم هللا الرمحن الرحمي 
  " يؤتكُم خَيرا

        .صدق هللا العظمي

  ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . صدق هللا العظمي، شكرا lلس;يد املس�شار

  .لوز�ر ٕان اكن هنا� تعقHباللكمة lلس;يد ا

        ::::الس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنية
  الس;يد الرئDس، 

البد نعرفو بzٔنه املغرب ٔ�صبح منوذج يف هاذ . Ô�ٔ مfفق معمك يف ما قلمت
  . املوضوع د�ل حماربة اXٔمHة، وحىت يف جزء ف. يتعلق �لرتبية Åري النظامHة

 Åادي جتمع مجيع مما الشك فHه، ٕان شاء هللا، ٔ�ن هاذ الواكc ٔ�وال
املتد{لني يف املوضوع د�ل حماربة اXٔمHة، خصنا نعرفو بzٔن ٔ�نه مايش فقط 
وزارة الرتبية الوطنية، ها الس;يدة الوز�رة اlيل مسؤوc عن التضامن عندها 
واKد القطاع، وزارة اXٔوقاف والشؤون إالسالمHة، واKد العدد القطاLات 

، مäال التعاونيات ما ميكن لمكش الوزارية ومجعيات يف اEمتع املدين
تتصوروا التعاونيات فالحHة، الiس;يج، الiساء، واKد العمل اlيل �يد�روا، 
وقفت بعيين Lىل هاذ اليش، �يفاش �يجيبوا يعلموا هلم احلواجي اXٔساس;ية، 
الش;يك، �يفاش تتعامل مع احلساب البنيك، ٕاىل Åري ذ�، �يفاش تصايب 

تعرف ßكfب، والت كتصايب الفاتورة ميل الفاتورة، املرا ما اكن�ش ك 
  .�يقول لها يش واKد تصايب الفاتورة

اك�ن واKد اEهود تدار، واك�ن واKد اEهود اlيل خصو ي�\ظم، هو اlيل 

غتقوم به ٕان شاء هللا هاذ الواكc، واXٔمل �بري يف هاذ الواكc ٔ�هنا Åادي 
dم cارشة من بعد ما يتعقد تنظم هاذ القطاع، واح\ا ¿يئني �ش هاذ الواك

اEلس إالداري د�لها ويتعلن الرتش;يح lلعموم lلمد�ر د�لها، Xٔنه راه Åادي 
�كون مد�ر يف واKد املس;توى سايم، �يتعني يف جملس احلكومة، و�لتايل 

  .غيتفfح الرتش;يح لهاذ اليش
Åادي ٕان شاء هللا هاذ الواكc، ولو يه اكينة حتت مسؤولية الس;يد 

كومة وكذ� التzٔطري د�ل وزارة الرتبية الوطنية، Åادي �كون الرئDس احل
عندها مس;تقdل يف بالدÔ نظرا لتجرب�\ا يف هاذ املوضوع د�ل حماربة اXٔمHة، 

  ... و�يف قلت

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
            إِن يعلَمِ اللَّه في قُلُوبِكُم خَيرا يؤتكُم خَيرا

        ::::الس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنية
  .كراش

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر Lىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

ونfiقل ٕاىل اXٔس;ئZ املوالية يف قطاع ال�شغيل، والسؤال اXٔول هو 
حول اعùد مؤسسات حكومHة ومؤسسات Lامة Lىل القطاع اخلاص يف 

  . جمال اXٔمن و°س;تقdال وتzٔثريه Lل السري احلسن لهذه املؤسسات
KXٔد ٔ�عضاء الت-الف °شرتايك، تفضل اXٔس;تاد احلاج العريب  اللكمةو 

 .خربوش

 :املس�شار الس;يد العريب خربوشاملس�شار الس;يد العريب خربوشاملس�شار الس;يد العريب خربوشاملس�شار الس;يد العريب خربوش
 .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
ومهنا املصاحل املركزية  م\ذ س;نوات يمت جلوء املؤسسات احلكومHة،

اJوL cىل القطاع اخلاص لضامن اXٔمن  lلوزارات وLدد من مؤسسات
تؤ�ر Lىل السري العادي  مما طرح مشالك Lديدة، واحلراسة و°س;تقdال،

   .واجليد لهذه املصاحل واملؤسسات
�بريا من الرشاكت اخلاصة ال ßراعي  امن هذه املشالك، ٔ�ن Lددو 

 فالرغبة يف الرحب احلدود اJنيا املطلوبة والتكو�ن الرضوري ملس;ت8دمهيا،
جتعل هذه الرشاكت توظف ٔ�ش8اصا بدون ٔ�ي مؤهالت، بل ٔ�حHاÔ حىت 

وتقدم ٔ�جورا هزيZ ال تصل ٕاىل احلد اXٔدىن لٔ جور،  من ذوي السوابق،
  .وبدون ٔ�ي حقوق lلمس;ت8دمني

فغياب املؤهالت، مع ضعف اXٔجور وغياب احلقوق، جيعل �يفHة ٔ�داء 
ارات واملؤسسات هؤالء املس;ت8دمني ومعامالهتم لزوار مقرات الوز
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  .العمومHة يؤ�ر سلبا Lىل السري العادي وLىل اخلدمات املقدمة
وما عقد اXٔمر ٔ�كرث ٔ�ن Lددا من هذه املصاحل واملؤسسات تضع 
مس;ت8دمني ومس;ت8دمات �بعني lلقطاع اخلاص يف ٔ�ما�ن اس;تقdال 
املواطنني دون ٔ�ن ßكون هلم ٔ�دىن دراية �لوزارة ٔ�و املؤسسة املعنية 

ها و{دماهتا، ويمت التعامل ٔ�حHاÔ بعنف مع املواطنني ٔ�و تقدمي ومصاحل 
  .معلومات {اطئة ٔ�و Lدم ٕافادة الزوار بzٔي يشء مما Êسzٔلون عنه

ؤ�كرث من ذ� فٕان هؤالء املس;ت8دمني واملس;ت8دمات Êش;تغلون حتت 
 �سلطة الرشكة املس;ت8دمة ولDس املصاحل الوزارية مباكن العمل، مبا 

  .نفHذ التعل.ت حبسن اXٔداءمن تzٔثري Lىل ت 
لقد تبني ٔ�ن هذه املقاربة Åري جمدية، ؤ�ن اXٔصلح هو ٔ�ن تتوفر املصاحل 
الوزارية واملؤسسات العمومHة Lىل موظفني �بعني لها lلقHام مبهام احلراسة 
و°س;تقdال، ٔ�ما جمال القطاع اخلاص فهو النظافة والÑس�\ة ولDس تنظمي 

  .حلكومHةسري الوزارات واملؤسسات ا
فهل تنوون، الس;يد الوز�ر، مراجعة هذا الوضع لتoاوز املشالك املرتتبة 

  عن اlلجوء ٕاىل القطاع اخلاص؟ 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

اللكمة lلس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين lلجواب Lىل السؤال، 
  .تفضلوا الس;يد الوز�ر

        : : : : وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينوز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينوز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينوز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد عبد الواKد سهيل، الس;يد عبد الواKد سهيل، الس;يد عبد الواKد سهيل، الس;يد عبد الواKد سهيل، 
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدة الوز�رة،
  الس;يد الوز�ر،

  حرضات الس;يدات والسادة،
  .ٔ�ظن بzٔن السؤال اlيل اطرحت حيتوي Lىل Lدة ٔ�ش;ياء

يف البداية، القانون Êسمح هباذ التعامل مع هاذ الرشاكت يف ٕاطار 
  . ك�س;تعملها إالدارة العمومHة املناوc، و�يتعاملوا معها القطاع اخلاص �يف ما

ميل Yات هاذ احلكومة، حرصنا Lىل ٔ�نه ال ميكن يف املس;تقdل التعامل 
مع هاذ الرشاكت، وال تقدر توجل lلسوق اlيل هو سوق د�ل إالدارة 
العمومHة و¢ش;تغل معها ٕاىل ما اكن�ش كت-رتم الضوابط د�ل قانون الشغل، 

يل هبا واlيل خص ßكون مراقب Lلهيا واعتربÔ ٔ�ن من الو6ئق اlيل خصها تد
  .ٔ�هنا اKرتا¿ا lلقانون د�ل الشغل

طبعا °س;تعانة هباذ املؤسسات اlيل يه يف Lالقة ما بني الرشاكت 
وإالدارة العمومHة، ويف دا{ل الرشاكت اك�ن Lالقة مابني تx الرشاكت 

  . واملzٔجور�ن اlيل الناس اlيل تDش;تغلوا معها
بنا خص يت-رتم القانون د�ل الشغل �لiس;بة ٕاذن، اح\ا ف. يتعلق 

  .lلناس اlيل تDش;تغلوا يف هاذ القطاع
�لiس;بة لٕالدارة العمومHة، ٔ�ظن بzٔهنا املهمة اXٔساس;ية يه احملافظة Lىل 
املرفق العمويم، واملرفق العمويم فHه العملية د�ل °س;تقdال، واس;تقdال 

  .د�هلمالناس Lىل ٔ�حسن ما �رام، وكذ� قضاء احلاYات 
فاملناوc والعمل من الباطن ما معمولش �ش ينوب Lىل املوظفني 

ولهذا، خص إالدارة . وإالدارة العمومHة يف العمل د�لها اlيل هو ٔ�سايس
العمومHة حترص �ش ¢ش;تغل ف. يتعلق اlيل يه املهنة اXٔساس;ية د�ل 

ل اlيل هو املرفق العمويم ما تعطهياش لرشاكت املناوc اlيل يه كتقدم مع
كDساLد إالدارة، اكحلراسة ٔ�و التنظيف ٔ�و ما شابه ذ�، ولكن العمل د�ل 

  .املوظفني اlيل هو مقنن، واlيل هو مضبوط خصو يقوم Lىل هاذ اXٔساس
ومث املسؤولية د�ل ßردي اخلدمات العمومHة كتبقى مسؤولية Lىل 

التحسDس ال  ولهذا، تيظهر يل بيل خصنا واKد العملية د�ل ،Lاتق إالدارة
د�ل إالدارة وال د�ل لك املتعاملني Lىل ٔ�ساس ٔ�نه لك واKد خصو يعمل 

  .الشغل د�لو
طبعا ف. يتعلق بنا مع بعض الوزارات، خصوصا ما يتعلق بنقل 
اXٔموال و�حلراسة، كiش;تغلو مع وزارة اJا{لية ومع وزارة التجهزي واKد 

� حنرص Lىل التكو�ن العدد د�ل اXٔش;ياء اlيل بصفة مشرتكة، وكذ
والتكو�ن املس;متر د�ل هاذ املzٔجور�ن اlيل تDش;تغلوا يف هاذ الرشاكت د�ل 

  . املناوc لتحسني املردودية العامة د�ل املرفق العمويم
  .شكرا

    ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

اللكمة لٔ س;تاذ العريب خربوش، تفضل يف ٕاطار التعقHب عن جواب 
  .ز�رالس;يد الو 

        ::::املس�شار الس;يد العريب خربوشاملس�شار الس;يد العريب خربوشاملس�شار الس;يد العريب خربوشاملس�شار الس;يد العريب خربوش
  .شكرا الس;يد الرئDس

ٔ�وال تiشكر الس;يد الوز�ر Lىل اجلواب وLىل اجلهود املبذوc والتدابري 
العملية اليت مقمت هبا لفرض اKرتام تطبيق القانون ومقfضيات ¢رشيع الشغل 
والضامن °جùعي ومراقdة ñشاط الرشاكت اخلاصة يف جمال احلراسة 

  .واXٔمن
  الس;يد الوز�ر، 

ٕاننا واعون برضورة تضافر اجلهود مجيع املتد{لني يف هذا اEال، كام 
نطلب م\مك إالرساع يف تنفHذ �رÔمج ßكو�ن وتzٔهيل هاته الف1ة من 
املس;ت8دمني، Xٔنه ٕاىل ما �وÔش هاذ الف1ة، الس;يد الوز�ر، ما غتكوñش 

ش ٔ�يضا، الس;يد وßكäيف محالت التفDf... عندÔ واKد املسائل ملموسة
  . الوز�ر

  .وشكرا
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .ٕان اكن هنا� تعقHب lلس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  الس;يد الرئDس، 

ٔ�ظن االتفاق مت Lىل ما Yاء يف تعقHبمك الس;يد املس�شار احملرتم، ومن 
نوا الناس اlيل تDش;تغلوا يف هاذ دون شك Lىل ٔ�ننا سiسعى �ش �كو 

إالطار هذا عندمه التكو�ن الاكيف وعندمه التكو�ن اlيل ميكهنم حىت �الرتقاء 
°جùعي �لiس;بة ٕاêهيم، Xٔن اح\ا ما ميك\اش نق\نو الهشاشة، خصنا 

  . نوضعو ٕاماكنيات لالرتقاء °جùعي حىت �لiس;بة لهاذ الناس
هين، العامل د�ل الرقابة د�ل حقوقهم ولهذا، العامل د�ل التكو�ن امل 

  . °جùعية نعتربه ٔ�سايس يف العمل د�لنا يف وزارة ال�شغيل
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر

السؤال املوايل يف نفس القطاع دامئا حول ٕاجنازات الواكc الوطنية 
  . ٕالنعاش الشغل والكفاءات

  .ريق الفHدرايلاللكمة لٔ س;تاذ ٔ�فر�ط من الف

        ::::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 الرئDس

  الس;يدة الوز�رة،
  الس;يدان الوز�ران،

  السادة املس�شارون،
 2012-2009هيدف ا³طط °سرتاتيجي lلواكc املتعلقة �لفرتة مابني 

. ٕاىل موا�بة دينامHة الوساطة ومالءمهتا املس;مترة مع احfياYات سوق الشغل
حتقHق  2011يف هذا إالطار، Kددت خطة معل الواكc {الل س;نة و

  :اXٔهداف التالية
  ٔ�لف �حث عن الشغل؛ 60ٔ�وال، ٕادماج 

6نيا، حتسني قابلية ال�شغيل من {الل تعز�ز التدريب التقين والبحث 
  ٔ�لف من Kاميل الشواهد؛ 18املهنجي لفائدة 

  معل؛جماالت  10واكالت حملية Yديدة و 63لثا، ٕاKداث 
  مقاوc صغرى؛ 600رابعا، دمع ٕاñشاء 

{امسا، حتسني معلية دمع Kاميل مشاريع ال�شغيل بتكو�ن وتقHمي 
Zاملشاركني ووضع �ٓليات اجلودة املتاكم.  

مليون  389ما قدره  2011الواكc �رمس س;نة  ولقد بلغت مزيانية
فقد Ôهز  درمه، ٔ�ما الغالف املايل ا³صص lلتدابري املتعلقة مببادرة الشغل

 .مليون درمه 427

�، الس;يد الوز�ر، ñسائلمك عن النتاجئ الفعلية خلطة العمل املشار 
  .2011ٕاêهيا L�ٔاله، وإالجنازات املالية lلواكc {الل س;نة 

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  .اللكمة lلس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::غيل والتكو�ن املهينغيل والتكو�ن املهينغيل والتكو�ن املهينغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�ش الس;يد وز�ر ال�ش الس;يد وز�ر ال�ش الس;يد وز�ر ال�ش 
  .شكرا الس;يد الرئDس

شكرا lلسادة املس�شار�ن Lىل وضع هذا السؤال اlيل هو دقHق، Åادي 
  .جناوب Lليه ما ٔ�مكن �Xٔرقام اlيل عندي

ف. يتعلق �Xٔهداف املسطرة lلواكc الوطنية ٕالنعاش الشغل 
، 2011ٔ�لف �حث عن شغل يف س;نة  60والكفاءات، فعال الهدف د�ل 

هاذ الرمق بلغ  K2012اc، مث يف  58.740، يعين %98وصلنا لو بــ 
عنرص نظرا  6800ٔ�ساسا نظرا الخنفاض ال�شغيل �خلارج بــ  55.399

  .lلظروف اlيل كتعDشها الب�ان د�ل °س;تقdال د�ل العامل اlيل يف اخلارج
: 2011اlيل هو الهدف، امعلنا يف  18.000القابلية lل�شغيل 

  .، تقريبا اXٔرقام مfقاربة18144: 2012، ويف 18.316
واكc، اXٓن  74، 2011جماالت، افfحنا يف  10واكالت و 3مت ٕاKداث 

 Ôيف هناية  77عند c2012واك.  
  .مقاوc 749: 2012ويف  612: 2011مقاوc يف  600مث دمع ٕاKداث 

ف. يتعلق بتحسني معلية دمع Kاميل مشاريع ال�شغيل، التكو�ن وتقHمي 
اlيل اس;تفدوا  K4799امل مرشوع من بني  3695اركني، مت ßكو�ن املش

  .من هاذ الربÔمج هذا
 2335مث ف. يتعلق بوضع �ٓليات اجلودة املتاكمZ، مت انتقاء ما يناهز 

خشص حسب املساطر اجلديدة اlيل كتحمت املرور ٔ�مام اlلجنة بعد ٕاLداد 
  .دراسة اجلدوى

تعلمون، الس;يد املس�شار، للك واXٓن نقوم بعملية تقHمي شامل كام 
طبقا lلترصحي احلكويم، وعام قريب س;نعلن ) ANAPEC5(العمل د�ل 

  .Lىل بعض النتاجئ اlيل وصلت لها بعض اJراسات
مليون درمه،  382وصلنا لــ  �2011لiس;بة lلمتويل، �لiس;بة لــ 

ن مليو 450الرمق اlيل وصلنا لو يفوق هذا �كäري، Xٔنه  �2012لiس;بة لــ 
  .د�ل اJرمه
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد الوز�ر

                                                 
5Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences 
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  .واللكمة لٔ س;تاذ ٔ�فر�ط يف ٕاطار التعقHب، تفضل

        ::::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 الوز�ر Lىل تعقHبمك، ولكن ٔ�ال ßرون معي ٔ�ن دور 

داف بال وñ�ٔشطة هاته الواكc الزال جمهوال Jى العموم، ٕاضافة لهذيك اXٔه
ما نعاود ñرسدها من Yديد، Xٔن Yاءت يف املرشوع د�ل قانون املالية 

، ولكن اليوم اك�ن واKد املالحظة ٔ�ساس;ية، وميكن Ô�ٔ ٔ�عترب 2013د�ل 
 le bureau de(ٔ�ن الواكc اس�dدلت مبكfب ال�شغيل سابقا، 

placement ( د خصو جييبKيل اكن معروف، وميل �يتوظف يش واlا
)la carte rose(شوف هاذ اليشiهااك ت Ô�ٔ ،ٕاىل �ٓخره ، .  

الواكc الوطنية ٕالنعاش الشغل : " طبعا السمية د�لها راه �برية
، ولكن اليوم Lىل املس;توى °جùعي كنعرفو بzٔنه Kاميل بعض "والكفاءات

شهر، هاذ  18الشواهد، {اصة التق\ية ٔ�نه يمت ¢شغيلهم يف ٕاطار عقود د�ل 
دون ٔ�ن �كون هناك اس;تقرار اجùعي، Ô�ٔ ما ابغي�ش العقود هذي حتول 

  ... �ركز Lىل اXٔرقام �ش ما ند{لوش يف البوêمييك، Ô�ٔ هذي ¢ساؤالت
ما اعرفت اLالش كتقلق الس;يد الوز�ر؟ ما تبقاش تتقلق، ال ما 

احبال ٕاىل ما تيعجبكش التعقHب، من ... تقلقش، ال Lادي هاذ اليش، وهللا
Å ،لمتقني، وعند ... ري من {اللحقك ميل نعقب عقبl ةdما يش والعاق

 .ٔ�ودي امسالية من َوْل البارح... ر�مك ختتصمون، ٔ�كرث اكع
�، Ô�ٔ ٔ�عتقد بzٔنه، وهذا واKد التقHمي اك�ن، اك�ن ٔ�ن Ôس ك�ش;تغل 
يف ٕاطار عقود حمددة املدة، رمغ ٔ�ن الهدف هو اك�ساب واKد النوع د�ل 

هبا السوق د�ل الشغل، حىت �كون هناك اخلربة اlيل ممكن ٔ�نه يوجلوا 
. اس;تقرار اجùعي، ولكن هناك من ٔ�ر�ب العمل من يت-ايل Lىل القانون

ته ا�، جيب ضبط هاته املسcٔz، ؤ�ن �كون هناك حزم وحسم {دمة له
Ôببالد Zالف1ات املعط.  

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا

، يف تعقHبه عن تفضل الس;يد الوز�ر، وسرييك ٔ�نه مل �كن قلقا م\ك
  .تعقHبك

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  الس;يد املس�شار احملرتم،

بطبيعة . بدون شك ٔ�ن Lدد اXٔمور اlيل قلت يف التعقHب د�� اكينة
هنائيا، Lىل  )bureau de placement(ما يش ) ANAPEC(احلال 

د�لنا  لك Kال ما يش هذي يه الرؤية ال د�ل الناس اlيل معلوها وال
  .اح\ا� اlيل اXٓن �غي نعطيوها توYه �ٓخر

اXٓن اك�ن ميكن انتقاد واKد ٔ�سايس وهو ما كهتمتش �لك طاليب 
الشغل، حمدودة يف ف1ة معينة، وهذا قلناه، وÅادي ñش;تغلو Lليه �ش 

والد وبنات املغاربة اكملني اlيل تيقلبوا Lىل معل خص �ٔ نغريو القانون �ش 

ر ــــــــــــــــــــاوهنم و¢ساLدمه، وما ¢ساLدمهش غH{دمة معومHة اlيل تع
)de manière passive( ىل ٔ�ساس ٔ�نه صيفطL ،)6CV ( د�� وهللا

  . يعاونك، املوا�بة، وخصنا ند�رو هاذ اخلدمة
اXٓن كiش;تغلو بطرق اlيل رمبا عندها احملدودية د�لها، يه الواكالت، 

تغلو بواKد العدد د�ل اXٔش;ياء �غي ñش;تغلو �لتق\يات احلديثة، �غي ñش; 
والتكو�ن املهين وٕاLادة ) ANAPEC(اجلديدة، ابغينا نقربو ما بني 

  .التكو�ن، وهذا كذ� مرشوع
ولهذا، العملية د�ل التقHمي اlيل درÔ د�ل الربامج إالرادية lل�شغيل 
Åادي ¢ساLدÔ �ش حنس;نو اXٔداء د�ل هاذ الواكc اlيل Åادي تلعب دور 

  . يف تقريب طلبات الشغل مع عروض الشغل�بري 
  !ش;يت بيل ما طا�رلDش

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا lلس;يد الوز�ر Lىل جوابه ومسامهته القمية والرصحية يف هذه 

  .اجللسة
ونfiقل ٕاىل اXٔس;ئZ املو¬ة Xٓخر قطاع يف Yدول ٔ�عاملنا، وهو السؤال 

والتمنية °جùعية،  املوYه ٕاىل الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔرسة
  . وموضوع السؤال هو وضع مؤسسة التعاون الوطين

ة لÑسط السؤال، رص االلكمة KXٔد السادة ٔ�عضاء فريق اXٔصاc واملع
  .تفضل اليس شكHل

        ::::املس�شار الس;يد Lابد شكHلاملس�شار الس;يد Lابد شكHلاملس�شار الس;يد Lابد شكHلاملس�شار الس;يد Lابد شكHل
  السادة املس�شار�ن،

  الس;يدة الوز�رة احملرتمة،
ن الوطين من العديد الس;يدة الوز�رة، كام تعلمني تعاين مؤسسة التعاو 

من °خfالالت اخلطرية املرتبطة بضعف هنج احلاكمة، من قdيل هتمDش 
اEلس إالداري واختاذ قرارات دون موافقfه، وغياب ٕاسرتاتيجية واحضة 
¢س;هتدف الف1ات احملتاYة فعال lلمساLدة °جùعية، فضال عن غياب 

ة من حHث {ارطة تzٔ{ذ بعني °عتبار احfياYات وخصوصيات لك ¬
الكäافة وñس;بة الفقر، هذا مع م\ح إالLاÔت املالية ملؤسسات الرLاية 
°جùعية دون اعùد معايري تتعلق بطبيعة الف1ات املس;تفHدة ٔ�و القدرات 

 .املالية lلمؤسسات املمنوKة
  :ٔ�مام هذا الواقع، الس;يد الوز�رة، ñسائلمك

ه °خfالالت، وٕاLادة ما يه تدابريمك العملية واملس;تعZo لتoاوز هذ
  تzٔهيل مؤسسات الرLاية °جùعية؟ 

 .وشكرا مس;بقا lلس;يد الوز�رة
  

                                                 
6Curriculum Vitæ  
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا lلس;يد املس�شار

  اللكمة لمك، الس;يدة الوز�رة، lلجواب عن السؤال، تفضيل

  ::::الس;يدة الس;يدة الس;يدة الس;يدة ,,,,س;مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔس;مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔس;مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔس;مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔرسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية °جùعيةية °جùعيةية °جùعيةية °جùعية
  .والصالة والسالم Lىل س;يد املرسلني الرمحن الرحمي ,سم هللا

  الس;يد الرئDس، 
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن، 
  .رمضان مdارك ولك Lام ؤ�نمت خبري

  الس;يد املس�شار احملرتم،
حتدثمت عن مؤسسة التعاون الوطين، ٔ�عتقد خبلفHة ال تiسجم مع 

ون الوطين ٔ�سس م\ذ ٔ�نمت تعلمون ٔ�وال ٔ�ن التعا. الس;ياق اي نعDشه اXٓن
س;نة، وهو اXٔول يف اخلدمة °جùعية، وكذ� هو اXٔول اي حيقق  56

القرب مع املواطنني، وهو امfداد ßرايب لوزارة التضامن واملرٔ�ة واXٔرسة 
  .والتمنية °جùعية

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�وحض بعض اXٔش;ياء اليت Yاءت حمددة يف سؤالمك، وتتعلق 
  . عقاد اEلس إالداري�حلاكمة، وكذ� تتعلق �ن

 2012ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حتدث عن الفرتة اليت حتملت فهيا املسؤولية م\ذ ينا�ر 
ٕاىل يوم\ا هذا، القانون يت-دث عن انعقاد�ن يف الس;نة lلمoلس إالداري، 

 8انعقاد�ن، يوم  2012ليوم\ا هذا انعقد اEلس إالداري ثالثة مرات، س;نة 
انعقد  2013وىل من س;نة ٔ�شهر اXٔ  6و 2012نونرب  19و 2012غشت 

ماي والست ٔ�شهر املتبقHة طبعا سوف ينعقد اEلس إالداري يف  31يوم 
  .هذا املوLد

و�لتايل، �مللموس و�لتوارخي ميكن ٔ�ن ٔ�قول بzٔننا اKرتم\ا املواعيد 
  .احملددة النعقاد اEلس إالداري يف �رخيه ويف وقfه، هذه واKدة

اي Yاءت به احلكومة ؤ�ن املناشري  6نيا، ال نiىس بzٔن هذا هو اخلط
اXٔوىل اليت صدرت عن رئاسة احلكومة حتدثت عن احلاكمة دا{ل 
املؤسسات العمومHة وعن مHثاق lلسري اجليد حلاكمة دا{ل هاذ املؤسسات 
وكذ� عن رضورة °نعقاد، ٕاذن هذا واKد اخلط اlيل امشD\ا فHه والزتم\ا 

  .به و�زلناه
ßلكمت Lلهيا د�ل القرارات الصادرة عن اEلس  املسcٔz الثانية اlيل

إالداري، ٔ�وال لك القرارات اليت تصدر عن جملس ٕاداري سابق ßكون 
موضوع التzٔ�يد والتقHمي يف بداية °نعقاد املوايل، وٕاىل ابقى يش قرار معلق 
�كون موضوع اش;تغال يف اEلس إالداري احلايل، و�لتايل ما اك�ن حىت 

8ذ دا{ل هذا اجلهاز التداويل، مث هيمش ويعين ما �يكون قرار اlيل �يت
  .عندو حىت قمية من حHث اختاذه دا{ل هاذ اEلس إالداري

ابغيت كذ� نوحض بzٔن هاذ املؤسسة العتيدة، هاذ املؤسسة الكdرية 
القوية اليوم {اضعة Jراسة خضمة، ابدات هاذي س;نة ونصف، وحنن 

اذ الشهر املقdل ليك نعيد ßرتDب هذه نfiظر اخلالصات لهذه اJراسة يف ه
املؤسسة وكذ� حتديد الوظائف اليت تقوم هبا، ؤ�نمت تعلمون ٔ�هنا تقوم 
مب-اربة اXٔمHة، �لتكو�ن املهين، تقدم القفة يف م\اس;بات مfعددة، تقوم بعدة 

  . ¿ام دامئا �ملقاربة °جùعية لتقريب اخلدمة lلمواطنني
°جùعية، وهذا واKد املوضوع ¿م اlيل وال نiىس مؤسسات الرLاية 

خصنا نوقفو عندو، ٔ�عتقد يف التعقHب ßكون عندي م\اس;بة �ش نتلكم 
 .Lليه مطوال

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا lلس;يد الوز�رة

  .هنا� تعقHب؟ تفضل اليس شكHل

        : : : : املس�شار الس;يد Lابد شكHلاملس�شار الس;يد Lابد شكHلاملس�شار الس;يد Lابد شكHلاملس�شار الس;يد Lابد شكHل
 ٔXجوبة د��، وٕاىل مسعنا هذيك اXٔىل اL شكركiت Ô�ٔ اديÅ جوبة

ح\ا� ما اعرفيش اLالش جHنا تنطرحو هاذ السؤال انقولو العام خبري، و 
  .حبال هكذا، ٔ�ننا اح\ا جHنا من Lامل �ٓخر، واملؤسسة يف Lامل �ٓخر

  الس;يدة الوز�رة، 
الش Yات، Yات �ش  1957اح\ا تنعرفو بzٔن هاذ املؤسسة من Lام 

العمل؟ واش تتصوري  تقدم ٕاLاÔت lلمعوز�ن، واش �قا تتقوم ٕاال هبذاك
بzٔن خرجت Lىل هاذ العمل د�لها، هذوك الناس اlيل اكنوا معوز�ن، 
وتيخصنا نقدمو هلم، اêهنار اXٔول نعاونو الناس اlيل هام يف KاYة، وLاÊشني 

  . يف هشاشة، يف اXٔ{ري ولينا تنوظفومه
الناس اlيل هام اlيل هام ا{ذينامه �ش نعاونومه، ولينا كنعطيومه 

يف إالدارة، تند�رومه كتاب، تند�رومه ممرضات، تند�رومه حراس، وظائف 
وتiس;تغلو ذيك الهشاشة د�هلم، وتdiقاو تنعطيومه ذاك إالنعاش الوطين 
اlيل هو ٔ�قل يشء ما ميكن يتعطى، واش هذا هو؟ إالنعاش الوطين اêهنار 
 اXٔول اكن الهدف د�لو وهو ٕاLانة املعوز�ن، هاذ الناس ٕاما نوضو �ردومه

نوظفومه ونعطيومه حقهم، وند{لومه ملؤسسات م\ظمة، و�{ذوا احلقوق 
  . د�هلم مكوظفني و ٔ�عوان

ٓ لال الوز�رة بzٔن حىت هاذ الناس د�ل إالنعاش الوطين اlيل  و�زيدك �
اعطينامه هاذ املهام، وحمتاYني هبا، ٔ�ما تيقHلوا ينظفوا اXٔزقة ٔ�و يد�روا KاYة 

 3لسوا oضات د�ل هاذ اليش، رامه تئ�خرى، ما تيا{ذوش حىت التعوي
  .اشهر ما ت8fDلصوش 5اشهر و 4اشهر و

�يلومرت Lىل الر�ط، تصييب اXٔكرثية د�هلم  18واXٓن، ٕاىل امشDيت Åري 
ما شاديiش حىت اXٔجرة د�هلم د�ل إالنعاش الوطين، ورمغ ذ� مسا�ن 

اlيل و�خلصوص يف هاذ الشهر، واش هذا هو إالنعاش الوطين ... رامه
ختلق اêهنار اXٔول الس;يدة الوز�رة؟ ونقولو بzٔننا تنعملو وتند�رو وتند�رو، 

إالنعاش الوطين اlيل تتصوريه انت وßهترضي Lليه يف عقx ... نتفقو Lىل
  . زو�ن، ولكن يف العمل ما اكيiش
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  .وا{ا، الس;يد الرئDس، امسح يل

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ة، هللا خيليك، ¢س;ىن اليس شكHل، اليس شكHل، الس;يدة الوز�ر 

ñسكfو الس;يد املس�شار اXٔول Xٔنه ٔ�{ذ ٔ�كرث مما من حقه، ونعطيومك اللكمة 
   .�ش جتاوبوا يف ٕاطار القانون
  .تفضيل الس;يدة الوز�رة

  ::::الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔرسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية °جùعيةية °جùعيةية °جùعيةية °جùعية
  . شكرا

 اXٓن، ما بني امابغيت Åري نوحض واKد املساc اlيل �يوقع فهيا {لط، ك
التعاون الوطين مكؤسسة وما بني إالنعاش الوطين %جهاز �بع لوزارة 

  .اJا{لية، ال Lالقة lلقطاع اي ٔ�رشف Lليه مبا Êسمى �ٕالنعاش الوطين
ٕاذن معنا، ما عندي حىت Lالقة هباذ اجلزء الثاين اlيل تد{لت فHه 

  .الس;يد املس�شار
Lلموضوع د�ل مؤسسات الرl يل طرحت لكن، �رجعlعية اùاية °ج

فHه واKد السؤال ¿م، قلت بzٔنه ما اكيiش معايري اليت حترتم يف م\ح هاته 
مليون د�ل  150املؤسسات ودمعها، ابغيت نقول � بzٔن اح\ا راصد�ن 

اJرمه ملؤسسات الرLاية °جùعية اlيل كتعطهيا مؤسسة التعاون الوطين 
اJمع، K�ٔد املعايري اlيل كنعمتدوها ³تلف املؤسسات، واXٔساس يف هاذ 

هو احلصول Lىل ßرخHص من وزارة التضامن واملرٔ�ة واXٔرسة والتمنية 
°جùعية �لفfح، اlيل ما عندوش ßرخHص من الوزارة، ال ميكن ٔ�ن ينعم 

  .�Jمع، هذا يشء ٔ�سايس
 املسcٔz الثانية، ويه املتعلقة �لوضعية املالية، فال ميكن ٔ�ن ñساوي بني

 ن ــخمتلف مؤسسات الرLاية °جùعية، ؤ�نمت تعلمون، اك�ن اlيل غنية، اكي

اlيل مس;تغنية Lىل دمع اJوc، واك�ن اlيل يف KاYة خصوصا يف املناطق 
النائية، فاح\ا كرنصدو هاد املؤسسات اlيل عندها احلاYة، اlيل املالية 

 .اXٔولوية د�لها Lىل قدها وندمعها، يعين يه اlيل عندها
ملسcٔz الثالثة، النوعية د�ل اخلدمات، ما ميك\اش كذ� ñساويو بني ا

مؤسسة اlيل فهيا Ôس ٔ�حصاء، ما عندمهش KاYات �برية ومؤسسة فهيا 
مäال ٔ�ش8اص يف وضعية ٕاLاقة، نzٔ{ذ بعني °عتبار اللكفة د�ل اخلدمات 
اليت تقدم للك مس;تفHد من هذه املؤسسة اlيل هو يف وضعية ٕاLاقة 

  .و واKد اجلزء من هذه اللكفة وندمع به هذه املؤسسةوكنا{ذ
ٕاذن، اح\ا وا{ذ�ن بعني °عتبار مجيع املعايري اليت حتقق إالنصاف 
. ملؤسسات الرLاية °جùعية، وتضمن اخلدمة °جùعية ملس;تفHدهيا

�، حنن ñش;تغل م\ذ س;نة ونصف Lىل ٕاصالح م\ظومة مؤسسات 
ليك حنسن من هاته اخلدمة، وكذ� لرنكز  الرLاية °جùعية واملراكز

العمل Lىل احملتاYني وLىل الفقراء كام ذ�رمت يف سؤا�، ال ٔ�ن ßكون هناك 
{دمة ٔ�حHاÔ يوظفها البعض مما Êرشفون Lىل هذه املؤسسات، � ٕاما من 
رؤساء امجلعيات، وٕاما ٔ�حHاÔ من رؤساء امجلاLات ا�ن يرتٔ�سون مجعيات 

  .ت س;ياسةوكتويل واKد احلسا�
فاح\ا ابغينا حنصنو هاذ اEال من لك ما Êشوبه ومنكن احملتاYني من 

  .اخلدمات °جùعية الرضورية

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا lلس;يدة الوز�رة Lىل هذا التنو�ر، وهذا التوضيح خبصوص 

  .العالقة ما بني التعاون الوطين وإالنعاش الوطين
اجللسة، وñشكر مجيع من سامه يف شكرا Lىل مسامهتك القمية يف هذه 

  .ٕاجنا©ا
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


