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�كتو�ر 22( 1434 ذو احل#ة 16 الثال2ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ 2013(  
  . لساCرئBس ل اخلامس اخلليفة ،عبد الرحامن ٔ�شن الس8يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ابتداء من الساJة الثانية واMقFقة  ،ثالث ساJات وعرشون دقFقة :التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت

  .السابعة والثالثني بعد الزوال
   .يةه مXاقشة اTٔس8ئV الشف  ::::Uدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعامل

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

  :املس�شار الس8يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئBس اجللسةاملس�شار الس8يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئBس اجللسةاملس�شار الس8يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئBس اجللسةاملس�شار الس8يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئBس اجللسة
  . الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني[سم هللا

�Jلن عن افfتاح اجللسةٔ.  
  الس8يدان الوز�ران،

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات،
ور، ووفقا ملقfضيات النظام من اMس8ت 100معال بkٔحاكم املادة والفصل 

اMاxيل Cلس املس�شار�ن، خيصص اCلس هذه اجللسة لqٔس8ئV الشفوية 
  .|لسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Jلهيا

وق�ل ذ�، ٔ�عطي اللكمة |لس8يد اTٔمني لتالوة ما Uد من مراسالت، 
  .وما توصل به اCلس من مرسالت xالل هذا اTٔس8بوع املنرصم

 ٔ��رك |لجميع عيد اTٔحضى املبارك، عيد م�ارك سعيد وق�ل ذ� 
|لجميع، ٔ�Jاده هللا Jلينا ��مين والسعادة وJىل بالد� �الس8تقرار واTٔمن 

  . اMامئ
واللكمة |لس8يد اTٔمني لتالوة املراسالت اليت وردت Jىل اCلس 

  .xالل هذه الفرتة
  .تفضلوا الس8يد اTٔمني

�مني اCلسٔ�مني اCلسٔ�مني اCلسٔ�مني اCلس    املس�شار الس8يد عبد ا|لطيف ٔ�بدوح،املس�شار الس8يد عبد ا|لطيف ٔ�بدوح،املس�شار الس8يد عبد ا|لطيف ٔ�بدوح،املس�شار الس8يد عبد ا|لطيف ٔ�بدوح،ٔ::::        
  .شكرا الس8يد الرئBس احملرتم

�وال، خنرب جملس املس�شار�ن احملرتم من xالل Uلسة اTٔس8ئV الشفهية ٔ
�ن رئاسة 2013ٔ�كتو�ر  22املوافق  1443ذي احل#ة  16ليوم الثال2ء ٔ ،

جملس املس�شار�ن قد توصلت بقرار |لم#لس اMس8توري حيمل رمق 
د�ن ا|¡�ن اك� �شغلهام املرحومان [شkٔن الترصحي [شغور املقع 925/13

ٕا�راهمي احلب وعبد السالم ٔ�مغار مب#لس املس�شار�ن، وقد رصح اCلس 
  .اMس8توري [شغور املقعد�ن املذ¦ور�ن دون تعويضهام

2نيا، �ل¨س8بة لqٔس8ئV الشفهية والكfابية اليت توصل هبا جملس 
�كتو�ر 22املس�شار�ن ٕاىل ©اية يوم الثال2ء ٔ :  

  سؤ¬؛  Tٔ :23س8ئV الشفهيةJدد ا -

�س8ئV؛  J :3دد اTٔس8ئV الكfابية -ٔ 

 . جوا�ن: Jدد اTٔجوبة الكfابية -
  .شكرا الس8يد الرئBس

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد اTٔمني

من النظام اMاxيل Cلس املس�شار�ن،  128وطبقا ملقfضيات املادة 
 ²رشع بعد يف القFام هنا� نقطة نظام يف معل مل... توصلت الرئاسة كذ�

  .تفضل الس8يد الرئBس ؟به لنعد´ بنقط نظام

        ::::املس�شار الس8يد محمد Jلمياملس�شار الس8يد محمد Jلمياملس�شار الس8يد محمد Jلمياملس�شار الس8يد محمد Jلمي
  الس8يد الرئBس احملرتم، 

  . عندي نقطة نظام �مس فرق املعارضة مب#لس املس�شار�ن
  الس8يد الرئBس، 

فرق املعارضة لهذا اCلس بناء Jىل ما س8بق ٔ�ن ٔ�2رته xالل اجللسة 
رية Uلسات اTٔس8ئV الشفوية اليت يعقدها الربملان بعد السابقة حول دس8تو 

  . º10/10/2013شكFل احلكومة اجلديدة يوم 
فعال، صبي¼ة هذا اليوم، تنو�را |لرٔ�ي العام الوطين و|لس8يدات 
والسادة املس�شار�ن، مقنا بوضع عريضة طعن يف مدى دس8تورية اجللسات 

Mلس اCمام ا�س8توري، والهدف من هذا الرقابية اليت يعقدها الربملان ٔ
إالجراء ا¿ي قامت به فرق املعارضة ال يقصد مXه العرقV بقدر ما يقصد 

من  88مXه التkٔويل اMميقراطي |Àس8تور وتفعيل مقfضيات الفصل 
  . اMس8تور، وكذ� تفعيل الزمن اMميقراطي ببالد�

  .وشكرا الس8يد الرئBس

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد الرئBس

fقل م�ارشة لرب�مج معلنا، ونبدٔ� �ٕالÂاطات اليت عرضت يف هذه ون̈ 
اللكمة |لس8يد . اجللسة، ونبدٔ�ها �ٕالÂاطة اTٔوىل ويه |لفريق اMس8توري

  .رئBس الفريق

        ::::املس�شار الس8يد ٕادر�س الرايضاملس�شار الس8يد ٕادر�س الرايضاملس�شار الس8يد ٕادر�س الرايضاملس�شار الس8يد ٕادر�س الرايض
  .شكرا الس8يد الرئBس

  الس8يد الوز�ر،
  الس8يدة والسادة املس�شار�ن،

  الس8يد الرئBس،
Æنبه احلكومة د�ل اليس ا�ن كريان ٔ�ن املغاربة، وJىل رٔ�سهم الفالÂة، ٔ

وتعامل �زدواجFة، القطاJات رامه تقهروا، زاد اليس ا�ن كريان يف املازوط، 
ا|يل مXظمة حبال النقل، واحXا راه ما غنحسدومهش، تواصلوا معهم، ولكن 
مع اTٔسف مبنطق انتÑابوي، وتنقول بيل ذاك املسطرة ©ادي تثري مشالك 
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  . ة �ش �س8تفدوا، ٔ�ما الفالح املقهور ©ائب Jىل خمططات هاذ احلكومةكثري 
كنا ت¨fظرو، الس8يد الرئBس، Âل Uذري �ٕالعفاء اللكي ملاء السقى، 

VÔم� 2الروز ا|يل اكن تBسقي الصوÕ دÆل : لكن بدون Uدوى ؤ�عطي ٔ
�لف رÆل، اليوم فوق مليون دÆل  60ٔ�و  50هكfارات ونصف بــ ٔ

هكfارات راه اليوم وصل يف املديونية لــ  10 ا|يل عندو كذ�. الس8ن�مي
  مليون دÆل الس8ن�مي، هل هذا حرام ٔ�و Âالل؟  100

وشوفوا من Âال هاذ الناس ا|يل تيوفروا اTٔمن الغذايئ، ٔ�قول هذا Tٔن 
الفالح ©ري مسؤول عن هذه الوضعية، Uاتو اجلرحية، Uاتو الفFضا�ت، 

  . وال من Úمت
كومة، دامئا تيقول |لمغاربة رامك تتعرفوين كندافع Jىل ٔ�قول لرئBس احل

اMراوش، هل الفالح الصغري واملتوسط، واش مايش من اMراوش 
  ق مXمك اMمع والعناية؟ حوالفقراء؟ ٔ�ال �س8ت

الس8نة املاضية تنقولو لرئBس احلكومة اكنت مزÆنة، وحرمت الفالح 
يف القXطار، اليوم  اMرامه 10مليار Tٔنك نقصت هلم  90وضيعتهيم يف 

xاص الفالح يعرف بيل حكومة اليس ا�ن كريان ويف هاذ قانون املالية 
، Jىل من؟ Jىل اTٓالت واملعدات )TVA1(وراه زاد وفرض Jلهيم 

الفالحFة، وراه زاد، ويعرفوها املغاربة، يف الرتاكتورات، يف املا¦ن دÆل 
        .وزيد وزيد ، املوتورات دÆل السقى،)goûte à goûte(احلصاد، يف 

وراه ٔ�صبح واحض اTٓن ٔ�ن اليس ا�ن كريان رئBس احلكومة ما عندو 
س8ياسة وما عندو رمحة يف املغاربة، ما تيعرف ©ري زÆدة مور زÆدة مور 

  . زÆدة، والبقFة هللا يلطف بنا
  . ٕاننا ²س�Xكر الس8ياسة ا|يل ©ادي فهيا اليس ا�ن كريان

  .وشكرا الس8يد الرئBس

        ::::ةةةةالس8يد رئBس اجللسالس8يد رئBس اجللسالس8يد رئBس اجللسالس8يد رئBس اجللس
  . شكرا |لس8يد رئBس الفريق

اللكمة لثاين مfدxل يف ٕاطار ٕاÂاطة اCلس Jلام، ويه لفريق التجمع 
  .الوطين لqٔحرار، واللكمة ÂTٔد السادة ٔ�عضاء الفريق، تفضلوا اليس مكيل

        ::::املس�شار الس8يد توفFق مكيلاملس�شار الس8يد توفFق مكيلاملس�شار الس8يد توفFق مكيلاملس�شار الس8يد توفFق مكيل
  الس8يد الرئBس،
  الس8يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

وضَرب لَنَا مثَلًا ونَسي خَلْقَه قَالَ من " يف كتابه العز�ز قال هللا تعاىل
يحيِ الْعظَام وهي رميم قُلْ يحيِيها الَّذي أَنشَأَها أَولَ مرة وهو بِكُلِّ 

  .صدق هللا العظمي" خَلْق عليم
  الس8يد الرئBس، 

                                                 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

ا نتkٔسف ملا تعرضت ´ ق�ور بدٔ�� ٕاÂاطتنا هذه هبته اTٓية الكرمية، ولكن
املسلمني جبامJة الردادنة ٕ�قلمي �ن سلõن، حFث ٔ�قدم ٔ�Âد ٔ�عيان املنطقة، 
ا¿ي اكن �ش8تغل يف وقت سابق �ئب و¦يل املø، رفقة ٔ�بنائه وموظفFه، 
وهو اليوم �شغل حمايم هبيئة اMار البيضاء الكربى حبرث مقربة [س8يدي 

ر املسلمني حىت ظهرت عظاÚم، مما ٔ�دى عبد العز�ز، د²س من xاللها ق�و 
ٕاىل خوض املواطنني |لعديد من الوقفات ¬حf#اجFة ضدا لهذا السلوك 

  . ته املنطقةااملرفوض والتعسفي يف حق ٔ�موات املسلمني هب
ته التحراكت امجلاهريية ٔ�قدمت السلطات العمومFة Jىل اعتقال أ�مام ه

، لكن لqٔسف ٔ�xيل سþ�B �كفاÕ هذا احملايم رفقة من نفذ معه هذه العملية
  .بعد هذا العمل الش¨Fع

  الس8يد الرئBس،
ته إاننا، يف فريق التجمع الوطين لqٔحرار، ²س#ل وند�ن [شدة مÔل ه

السلواكت اليت ال يق�لها دي¨Xا احلنيف وال قواني¨Xا الوضعية، مؤكد�ن ٔ�ن مÔل 
النفوذ ٔ�صبح هته العمليات اMن�Bة ٔ�لك Jلهيا اMهر ورشب، ؤ�ن اس8تغالل 

من املايض يف عهد دس8تور UالÕ املø محمد السادس حفظه هللا ونرصه، 
ا¿ي ٔ�كد Jىل ٔ�ن اكفة املواطنني واملواطنات سواس8ية ٔ�مام العداÕ، طالبني 
من اجلهاز القضايئ تطبيق القانون والرضب Jىل ٔ�يدي هذا الشخص بعدما 

kٔثري Jىل القضاء وحتويل ما تبني لنا ٔ�ن هناك �ات �فذة حتاول Uاهدة الت
مسار القضية، Jلام ٔ�ن احملامكة بدٔ�ت اليوم، طالبني من احلكومة التدxل 
Jرب قXواهتا الرمسية واملسؤوÕ حماورة الساكن الغاضبني والرضب Jىل ٔ�يدي 

ته السلواكت، اليت ااملتالعبني مبقا�ر املسلمني، ووضع Âد مس8تق�ال ملثل ه
  .اMي¨Fة واحلضارية تعبث مبشاعر املواطنني وقميهم

ؤ�خfمت هذه إالÂاطة حبديث نبXBا الكرمي، رسول إال²سانية اTٔعظم، 
Tٔن جيلس ٔ�Âدمك Jىل مجرة فfحرق ثيابه : "عن إالمام مسمل ريض هللا عنه

صدق رسول هللا صىل " فÑfلص ٕاىل ÀUه xري ´ من ٔ�ن جيلس Jىل قرب
  .هللا Jليه وسمل

  الس8يد الرئBس، 
من جيلس Jىل قرب، مفا عسا� ٕاذن ٔ�ن نقول يف من ٕاذا اكن هذا مصري 

  حرث مقربة؟
  .وشكرا الس8يد الرئBس

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد املس�شار

اللكمة ÂTٔد ٔ�عضاء فريق الت¼الف ¬شرتايك لعرض نقطة ٕاÂاطة 
  .اCلس، تفضلوا اTٔس8تاذ ٔ�معو

        ::::املس�شار الس8يد عبد ا|لطيف ٔ�معواملس�شار الس8يد عبد ا|لطيف ٔ�معواملس�شار الس8يد عبد ا|لطيف ٔ�معواملس�شار الس8يد عبد ا|لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس8يد الرئBس

  سادة الوزراء،ال 
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  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
تنطلق ٔ�شغال دورة �رملاننا لهذه اMورة اخلريفFة ٕا�ر ظرفFة اقfصادية 
وس8ياس8ية صعبة جتتازها البالد، بعد ٔ�ن عرفت انتظارات طالت شهور 

  . وشهور، �متىن ٔ�ن �رجع احلركة الس8ياس8ية ٕاىل سكة العمل إالجيايب
ريقXا حول الوضع الراهن، ارتkٔينا اMعوة والتذكري ٕاىل بعد تداولنا يف ف

مرشوعنا مجيعا، مرشوع وطين �متحور حول بناء اCمتع التضامين ا¿ي 
يقوده صاحب اجلالÕ، كام ٔ�ننا ندعو ٕاىل دمقرطة ا�منو لتوس8يع الف�ات اليت 
�شملها، و�خلصوص الطبقات الفقرية واحملتاUة، كذ� دمقرطة البالد وبناء 

�ي نقدي بناء ا¿ي يضمن تkٔ¦يد وٕاقرار اس8تقالل القرار Mى مؤسس�Xا ر ٔ
  .الس8ياس8ية واTٔحزاب الس8ياس8ية

¬ن��اه يف اxTٔري ٕاىل قضية البالد اTٔوىل اليت حتوم حولها يف هذه 
الظروف مؤرشات Jدة ©ري مرحية، ورمبا س8ت�ري اه�مXا مجيعا، ومن xالل 

نا اخلريفFة هذه، مما يدعو ٕاىل ٕاJادة اس8تقرار اخلطاب املليك الفfتاح دورت 
النظر يف املقار�ت والسلواكت واTٓليات Mى الربملان الخfيار ٔ�جنعها 

  .ؤ�حسن الطرق والس8بل اجلريئة واملقدامة
بقاؤ� نتفرج، ما حيصل لك ٔ�س8بوع وما ²سمع عنه حول قضي�Xا، ٔ�ظن 

ا يف رصاع ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن �شفع Jىل ٔ�نه حنن يف وضع س8يايس خمتل ٔ�و ٔ�نن
  .س8يايس بي¨Xا داxل احلكومة وxارج احلكومة

ٕان مسؤولية الربملان يف هذه القضية �عتباره السلطة ٔ�و املؤسسة 
ا�متثيلية، متثل روح الشعب ومضري الشعب، فعىل الربملان ٔ�ن يتÑذ لك 
التدابري xالل هذه الس8نة لٕالقدام واملبادرة ٕاىل اك�ساح اCال ا¿�ن ن�Xازع 

صومXا ا¿ي هو حتقFق وÂدتنا الرتابية [شلك هنايئ، يضمن لنا فFه مع خ
ا¿هاب بعيدا يف مرشوعنا التمنوي، ويضمن لنا توس8يع هذا املرشوع لفائدة 

  .لك الطبقات الشعبية
  .وشكرا الس8يد الرئBس

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا اTٔس8تاذ ٔ�معو

و²شكر فريق اللكمة |لمتدxل املوايل وهو لفريق اTٔصاÕ واملعارصة، 
  .اTٔصاÕ واملعارصة ا¿ي طبعا حسب ٕاÂاطته

ون¨fقل ٕاىل اللكمة املوالية |لفريق احلريك، كذ� ²شكر السادة ٔ�عضاء 
 .الفريق احلريك Jىل حسهبم لهذه إالÂاطة

واللكمة املوالية ٕان اكنت مل ºسحب |لفريق الفFدرايل، واللكمة لرئBس 
  .فريق اليس محمد دعيدJة، تفضل �ٓ س8يدي

        ::::ملس�شار الس8يد محمد دعيدJةملس�شار الس8يد محمد دعيدJةملس�شار الس8يد محمد دعيدJةملس�شار الس8يد محمد دعيدJةاااا
  .شكرا الس8يد الرئBس

�رشفين ٔ�ن ٔ�تدxل �مس الفريق الفFدرايل |لوÂدة واMميقراطية، طبقا 
من النظام اMاxيل |لم#لس املس�شار�ن، TٔحFط  128ملقfضيات املادة 

جملس8نا املوقر وJربه الرٔ�ي العام الوطين Jلام �لرتاجع اخلطري Jىل مس8توى 
ة واخلاصة واس8مترار التضييق Jىل احلق النقايب وحرية التعبري احلرÆت العام

والرٔ�ي يف ظل غياب قانون Uديد |لص¼افة واعتقال نقابيني و²شطاء 
س8نة ين¼در  18حقوقFني وس8ياس8يني ومعطلني، وحمامكة طالب ال يت#اوز 

من ٔ�زيالل �هتمة هتديد الرئBس اTٔمر�يك يف ÂاÕ اعتقال [سجن عاكشة، 
ث قارصات رهن املراق�ة القضائية مبركز حامية الطفوÕ التابع واعتقال ثال

لوزارة الش8باب والرÆضة �لناظور وٕاÂاÆ Õفعة Jىل ذات املرفق مبدينة 
فاس النعدام جXاح xاص �لفfيات يف مركز الناظور يف مFلودراما خسر مهنا 

  .العامل، و©ريها من احملاكامت اليت تثري الشفقة
Jىل �راجع احلرÆت مبختلف جتلياهتا، �هيمك عن  ٕاهنا مؤرشات خطرية

ارتفاع م¨سوب العنف والرضب ضد احملت#ني، سواء Jىل ©الء املعBشة ٔ�و 
  .احf#اUا Jىل ظمل س8ياس8يات ¬ج�عية و¬قfصادية

كام ²س#ل اTٔوضاع املرتدية اليت تعرفها الطبقة العامV يف القطاع 
نتظارية القاتV اليت تعBشها بالد� اخلاص، اليت ٔ�دت والزالت تؤدي لكفة ¬

مXذ شهور [س)ب امجلود احلكويم، وا¿ي ´ تداعيات اقfصادية واج�عية، 
حFث ارتفعت التوقFفات وال�رسحيات ومعليات الطرد اليت مشلت حىت 
املسؤولني النقابيني، ومما زاد يف �كر�س هذه اTٔوضاع مقع ¬حf#اUات 

كومة اللزتاماهتا املتعلقة �حلرÆت النقابية العاملية السلمية، وخرق احل
، xاصة التصديق Jىل االتفاقFة اMولية 2011ٔ��ريل  26واملتضمنة يف اتفاق 

  .من القانون اجلنايئ 288وٕالغاء الفصل  87رمق 
ٕان ازدÆد وترية ¬�هتااكت واخلروقات اليت طالت ممارسة اTٔفراد 

احلق يف تkٔسBس امجلعيات وحرية وامجلاJات والتضييق Jىل حرية التعبري و 
التجمع وحرية الص¼افة واحلرÆت النقابية يف عهد احلكومة احلالية ملن شkٔنه 
�ن يقوض التقدم ا¿ي حققfه بالد� يف وقت سابق �كÔري من اجلهد ٔ
والتضحيات، خطت خطوهتا احلامسة Jىل درب القطع مع مايض ¬�هتااكت 

  .ايض اTٔلمياجلس8مية حلقوق إال²سان وطي صف¼ة امل
¿ا، فٕاننا حنذر من العودة ¿� املايض ©ري املkٔسوف Jليه، ا¿ي 
اعتقد� ٔ�نه ذهب ٕاىل ©ري رجعة، ونطالب احلكومة �لرتاجع الفوري عن 
حمامكة الص¼افFني بقوانني ©ري قانون الص¼افة، و¬ه�م بقضاÆ الطبقة 

لنقابية وتنفFذ الزتاماهتا العامV وJىل رٔ�سها اÂرتام ممارسة احلقوق واحلرÆت ا
Vذات الص .  

كام نعترب ٔ�ن بعض املتابعات واحملاكامت لن �زيد بالد� ٕاال تkٔخرا Jىل 
مس8توى �كر�س اخنراطنا يف املنظومة احلقوقFة الكونية واملعاهدات اMولية 

Vذات الص.  
¿ا، ندعو ٕاىل ¬ن��اه ملا ºشلكه مÔل هذه الرتاجعات من سلبية Jىل 

  .وما ¿� من تقهقر Jىل مس8توى التصنيف اMويلبالد� 
  .شكرا الس8يد الرئBس
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        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار

اللكمة |لفريق ¬شرتايك يف ٕاطار ٕاÂاطة اCلس Jلام، تفضل اTٔس8تاذ 
  .Jلمي

        ::::املس�شار الس8يد محمد Jلمياملس�شار الس8يد محمد Jلمياملس�شار الس8يد محمد Jلمياملس�شار الس8يد محمد Jلمي
  .شكرا الس8يد الرئBس

لك�رية اليت ٔ�صابت ف�ات ¦برية ٔ�حFط اCلس املوقر Jلام خبيبة اTٔمل ا
من الشعب املغريب جراء Jدم الزتام احلكومة بوعودها لتقدمي اMمع هلم 

  .ولتخفFف معا�هتم املزتايدة مع ارتفاع مس8توى املعBشة
املغاربة، الس8يد الرئBس، يتذ¦رون اليوم ا¿ي صوت فFه الربملان املغريب 

فعل رشعت احلكومة يف و�ل. بغرفfيه Jىل صندوق ال�سك ¬ج�عي
اقfطاع م�الغ دÆل التضامن من رواتب واMخول دÆل املواطنني ابتداء من 

، يعين ينا�ر املايض، لكن املواطنني املس8هتدفني الزالوا حلد 2013ينا�ر 
الساJة مل يتوصلوا مبس8تحقاهتم، ومل تطلعهم احلكومة بعد Jىل ٔ�ية UدوÕ يف 

  . هذا إالطار
، احلكومة خضت يف هاذ 2013اية دÆل حنن Jىل مشارف ا�هن

مليار درمه، وحلد الساJة مل ترصف درهام واÂدا لفائدة الف�ات  3الصندوق 
  املس8هتدفة، ن�ساءل ملاذا؟ 

هذا يف الوقت ا¿ي اجهتدت فFه احلكومة سوى يف الزÆدة يف ٔ�سعار 
مل �كن احملروقات تطبيقا لنظام املقا�سة، والقرار دÆل تطبيق نظام املقا�سة 

ٕاال ´ وقع سليب Jىل املواطنني املس8تضعفني، و1ٔن اهلم الوحFد |لس8يد 
رئBس احلكومة هو الزÆدة يف لك يشء، حفىت ٔ�عضاء احلكومة زاد فهيم من 

، ؤ�حضى �س8تعيص Jليه اTٔمر حىت يتذ¦ر ٔ�سامء الوزراء 39رجعوا  31
  . اجلدد كام حصل ´ يف �لر�مج التلفزيوين اÂTٔد الفارط

س اليشء، الس8يد الرئBس، ميكن ٔ�ن ٔ�قو´ خبصوص صندوق التمنية نف
القروية ا¿ي متت الزÆدة يف اع�داته مباليني اMرامه، لكن القرويني ساكن 
البوادي حلد الساJة الزالوا ي¨fظرون التوصل هباذ اTٔموال ا6صصة |لتمنية 

 3بقت  2013القروية، ٔ�xذا �العتبار بkٔن يف الفائض دÆل الس8نة دÆل 
  . ماليني درمه مل ترصف

، فٕان احلكومة مل تبذل J2013ىل عكس انتظارات الفالÂني دÆل هاذ 
اCهود املنتظر يف التمنية القروية وتت#ه اليوم، من xالل مرشوع قانون 
املالية ا¿ي س8يعرض ©دا Jىل الربملان املغريب، سوى يف الزÆدة يف املواد 

لفالحFة وس8تعمد ٕاىل ترضيب ا²Tٔشطة اليت س�س8تعمل يف ا²Tٔشطة ا
  . الفالحFة دون ما معايري

ٕاننا، يف الفريق ¬شرتايك، نطالب احلكومة بتحمل مسؤوليهتا يف تفعيل 
رصف اع�دات صندوق ال�سك ¬ج�عي ليؤدي ٔ�دواره التضامXية 
و¬ج�عية اليت ي¨�غي تعز�زها وتطو�رها مس8تق�ال، كام ندعو ٕاىل التعجيل 

س�7ر ٕاماكنيات صندوق التمنية القروية من ٔ�Uل ا�هنوض �لعامل القروي �
  . ودمع الفالÂني وٕادما�م �لتمنية

  .وشكرا الس8يد الرئBس

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد رئBس الفريق

اللكمة Tٓخر مfدxل يف ٕاطار ٕاÂاطة اCلس Jلام وهو الفريق 
  .لqٔس8تاذ اTٔنصاري، تفضل ¬س8تقاليل |لوÂدة والتعادلية، اللكمة

        ::::املس�شار الس8يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اTٔنصاري
  الس8يد الرئBس،

�ºرشف �مس الفريق ¬س8تقاليل |لوÂدة والتعادلية ٔ�ن ٔ�حFط اCلس ٔ
املوقر Jلام بقضية طارئة، ويه تتعلق �لتطورات اليت تعرفها قضية الوÂدة 

ملغربية واMور الرتابية لبالد�، وذ� بعد ¬نتصار احلامس |Àبلوماس8ية ا
احملوري ا¿ي قام به UالÕ املø ملنع احنراف مسار ال�سوية السلمية |لزناع 

  . املفfعل حول الصحراء املغربية
وها يه اليوم خFوط املؤامرة متتد من Uديد يف حماوÕ لزرع الفنت 
وxلق ¬ضطراب بkٔقا�مينا اجلنوبية العز�زة من طرف مجموJات مkٔجورة 

وعي، وبتوجFه ومتويل واحض ورصحي من طرف حاكم ومسخرة من ©ري 
اجلزا;ر وخما�راهتا ؤ�ذ�هبا من ¬نفصاليني، مس8تغلني ٔ�جواء احلرية 
واMميقراطية لتعطيل اTٔوراش املفfوÂة بkٔقا�مينا اجلنوبية، واليت تؤرق يوما 

  .بعد يوم ٔ�Jداء وÂدتنا الرتابية ؤ�ذ�هبم يف اMاxل
  الس8يد الرئBس،

اxTٔرية |لمبعوث اTٔممي الس8يد ¦ر�س8توفر روس وقفت بدون ٕان الزÆرة 
شك Jىل اخنراط اTٔمة املغربية [شموليهتا يف ٕاجياد Âل Jادل وواقعي لبناء 
ذ� املغرب ا¿ي ن¨شده عضوا فاJال ومساهام يف تطو�ر و�منية اCمتع 

  . اMويل
ت ويه فرصة نؤكد من xاللها ٔ�ن املغرب، �رملا� وحكومة وشعبا وهيئا

 ÕالU د وراءÂي وموقف وا�حزبية ومدنية، ٔ�فرادا وجامJات، مXتظمة يف رٔ
�يده هللا يف موضوع قضي�Xا الوطنية، ؤ�ن العمل ا¿ي اخنرط فFه ٔ øامل
املغاربة حبسن نية وروية هو ذ� املمتثل يف م�ادرة احلمك ا¿ايت، واليت 

  . بادئ القانون اMويلجتاوبت معها القوى اMولية املناشدة |لسالم وامللزتمة مب 
وJلهيا، فٕان احلكومة اليوم مطالبة ق�ل الغد �ٕالرساع بتزنيل اجلهوية 
املوسعة يف اTٔقالمي اجلنوبية مبهنجية وروح املبادرة املغربية |لحمك ا¿ايت اليت 
تعترب إالطار اجلدي الوحFد |لتفاوض حول الصحراء املغربية ?شلك من 

ة الس8ياس8ية، وذ� من xالل اع�د مقاربة ٔ�شاكل تقر�ر املصري وال�سوي
ºشار¦ية �روم إالرشاك احلقFقي 6تلف الفاJلني احملليني، وxاصة املنتخبني 
ملا يقومون به من معل ج�ار وÚم، سواء Jىل مس8توى تعز�ز القمي الوطنية 

  .الوÂدوية ٔ�و Jىل املس8توى التمنوي والعناية �لقضاÆ اليومFة |لمواطنني
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  .وشكرا

        ::::يد رئBس اجللسةيد رئBس اجللسةيد رئBس اجللسةيد رئBس اجللسةالس8 الس8 الس8 الس8 
  . شكرا |لس8يد رئBس الفريق

وهكذا �كون قد ٔ�هنينا �ر�مج ٕاÂاطات اCلس Jلام، و²رشع م�ارشة يف 
سؤ¬،  20معاجلة اTٔس8ئV الشفهية املربجمة يف هذه اجللسة، وJددها طبعا 

²س8هتلها �لسؤال اTٔول املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر الش8باب والرÆضة، وهو 
الرÆضيني املغاربة |لم¨شطات، والسؤال �ٓت من الفريق حول ان�شار تناول 

  .احلريك، تفضلوا اTٔس8تاذ اليس معر ل)سط السؤال

        ::::املس�شار الس8يد معر ٔ�دخFلاملس�شار الس8يد معر ٔ�دخFلاملس�شار الس8يد معر ٔ�دخFلاملس�شار الس8يد معر ٔ�دخFل
  السادة الوزراء،

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ال خيفى Jليمك، الس8يد الوز�ر احملرتم، بkٔن الرÆضة ٔ�وال م�نية Jىل 

Jرية التنافس الرشيف وxTٔٓونة اTىل �اكفؤ الفرص، ولكن مؤخرا يف هذه ا
الحظنا ٔ�ن البعض من الرÆضيني املغاربة، بصفة xاصة يف ٔ�لعاب القوى، 

) 2FIFA(ي�Xاولون امل¨شطات بناءا Jىل البحوث اليت ٔ�جرهتا إالحتاد العام ل
Jىل بعض املغاربة املزاولني لهذه الرÆضة، وبطبيعة احلال تبني بkٔهنم 

  .ون هذا احملظور اخلطري ا¿ي �سمى �مل¨شطات�س8تعمل
ما يه اخلطوط العريضة وإالسرتاتيجية  :و�لتايل ²سائلمك الس8يد الوز�ر

  اليت س8تقوم هبا وزار�مك يف هذا الشkٔن؟
  .شكرا

        ::::ز�ن، وز�ر الش8باز�ن، وز�ر الش8باز�ن، وز�ر الش8باز�ن، وز�ر الش8بابببب والرÆضة والرÆضة والرÆضة والرÆضةالالالالو و و و الس8يد محمد الس8يد محمد الس8يد محمد الس8يد محمد 
  املس�شارون احملرتمون،

مصيبة وابال� هللا الس8يد املس�شار، ٔ�ش8نو ابغييت نقول �؟ هذي 
  .هبا، نطلبو هللا س8ب¼انه وتعاىل ا|لطف فهيا

سولتBين Jىل إالسرتاتيجية، �J Bليمك واش مغريب ا|يل ¦يحمل اTٔلوان 
دÆل بالدو يف حمفل دويل خصو ٕاسرتاتيجية �ش تفهمو ٔ�نه مسؤول Jىل 

Ôنه يت#اوز �ك�ري الصورة والسمعة دÆل البالد دÆلو، يعين اTٔمر ٔ�عتقد ٔ
إالسرتاتيجيات والقوانني، ومع ذ� البkٔس من التذكري ببعض إالجراءات 
والتدابري ا|يل س8بق واختذهتا الوزارة ٕاكجراءات اÂرتازية طبعا ووقائية حملاربة 

  :هذه الظاهرة، مهنا
�وال، تعز�ز الرتسانة القانونية، وقعنا جوج دÆل االتفاقFات، اكنت ٔ

بترصحي ¦و�هناغن املتعلقة مباكحفة  ، وهو ما يعرف2003اتفاقFة دÆل 
املتعلقة  2009امل¨شطات، ووقعنا ٔ�يضا اتفاقFة 2نية، اتفاقFة اليو²سكو س8نة 

مباكحفة ٔ�يضا امل¨شطات، وت)ين املدونة العاملية ملاكحفة امل¨شطات ا|يل 
دxلت Âزي التنفFذ يف فاحت يونيو من هذه الس8نة، ومع ذ� ٔ�يضا الوزارة 

                                                 
2 Fédération Internationale de Football Association 

  ... 2008ءات ومقنا يف وا¦بت هذه إالجرا
فقلت بkٔن اكن ٕاJداد مرشوع قانون ¦يتعلق �لوقاية وماكحفة امل¨شطات 

، وا|يل اكن حمط نقاش Jىل مس8توى الغرفة اTٔوىل، ا|يل طبعا يف 2008يف 
، ولكن تعرض لواÂد النقاش، اكن موضوع نقاش 2009نفس الس8نة يف 

املصادقة Jليه ٕاىل  مس8تفFض واكنت و�ات نظر خمتلفة، تقرر ٔ�يضا ٕارUاء
Âني ٕادxال التعديالت، وهو اليشء ا|يل وقع ومت االتفاق Jىل ٕاÂداث 
الواكÕ الوطنية ملاكحفة امل¨شطات بدل ا|لجنة ا|يل اكن مXصوص Jلهيا يف 

  .مرشوع القانون اTٔول
هاذ الواكÕ م�دئيا كتقوم �لفحوصات ا|يل كتكون مفاج�ة Jىل مس8توى 

 املنافسات، ولكن حىت يف الفرتات دÆل اTٔبطال، مايش فقط ©ري يف
  . التداريب

وطبعا ل�رسيع هاذ الوترية، ما ت¨ساوش، الس8يد املس�شار، هاذ اليش 
ما فهيش ©ري احXا ¦وزارة، يعين راه فاش كند�رو واÂد القانون ¦مييش 

Tٔن ) l’incidence financière(لوزارة املالية �ش ¦يكون نقاش Jىل 
مالية طبعا ا|يل تتكون خمصصة، من بعد تfB¼ال Jىل كتكون واÂد اللكفة 

  . اTٔمانة العامة |لحكومة، ٕاذن اكينة واÂد املساطر
هاذ اليش دا� احXا ساهر�ن Jليه، املالحظات ا|يل ٔ�عطتنا وزارة 
املالية احXاÆ دxلناها واتفقXا واحXا كن�س8ناو ٔ�هنا خترج، وخصنا خنرجوه ٕان 

 .يعيةشاء هللا يف هاذ الوالية ال�رش 
 15ٕاىل  12إالشاكل احلقFقي ا|يل عند� اليوم هو ٔ�ن يف الفرتة دÆل 

©ادي تنظم الواكÕ اMولية حملاربة امل¨شطات جبنوب ٕافريقFا ندوة  2013نونرب 
غتخصصها |لمصادقة Jىل تعديل املدونة، وهاذ املدونة غتدxل Âزي التنفFذ 

ذ التارخي هذا، ©ادي ، ٕاىل ما رسعناش هاذ القانون هذا ق�ل ها2015يف 
نضطرو Jاو2ين نوصلو حىت لهذاك ا|يل قال ليه وصل حىت المسيتو وما 

  . و©ادي نعاودو �رجعو ليه هارش[ش، ©ادي �رجعو غمنش8يو هاذ املسار لك
¿�، احXا ©ادي ٕان شاء هللا بتعاون معمك ©ادي حناولو �ش �رفعو 

ملالية بعني ¬عتبار، هاذ الوترية، كام قلت املالحظات اxذاهتا وزارة ا
وكن¨fظرو �ش �ردوا لنا يف القريب العاUل، وطبعا �ش يمت اخلروج 

  . |لوجود
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد الوز�ر

  .اللكمة لمك اليس معر يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس8يد معر ٔ�دخFلاملس�شار الس8يد معر ٔ�دخFلاملس�شار الس8يد معر ٔ�دخFلاملس�شار الس8يد معر ٔ�دخFل
  .شكرا الس8يد الرئBس

ن هذه الظاهرة اليت تبني من �لفعل، الس8يد الوز�ر، حنن مfخوفون م
حFنة ٕاىل ٔ�خرى يف بعض املالعب اMولية وبعض الرÆضيني مع اTٔسف 
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ا¿�ن يتعاطون هذا املنتوج وهذا امل¨شط ا¿ي من طبيعة احلال هو 
الس)ب يف ٕاقصاء مجموJة من الالعبني اMوليني ا|يل من طبيعة احلال مه 

  .وطينحيملون العمل املغريب ويدافعون عن العمل ال
ٕاذن، الس8يد الوز�ر، نطلب مXمك بطبيعة احلال ومن xاللمك ٕاىل 
احلكومة من ٔ�Uل ٔ�وال إالرساع جبميع القوانني املتعلقة �ملوضوع من ٔ�Uل 
احلد من هذه الظاهرة، وحنن كذ� مق�لون Jىل انتÑاب اجلامعة، و�متىن 

 J كبXت يف الرب�مج ا¿ي س�ÆولوTٔن �كون هذه النقطة من مضن ا�ليه ٔ
اجلامعة امللكFة اليت تتعلق هبذا ملوضوع، و�لتايل �متىن بkٔن ال نتkٔخر يف 

  .احلسم يف هذه املسÕٔk والبت فهيا يف القريب العاUل
  .شكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد املس�شار

اللكمة |لس8يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقFب، تفضلوا الس8يد 
  .الوز�ر

        ::::والرÆضةوالرÆضةوالرÆضةوالرÆضةالس8يد وز�ر الش8باالس8يد وز�ر الش8باالس8يد وز�ر الش8باالس8يد وز�ر الش8بابببب    
ما ابقى يل ما نضيف، ما ميكن يل ٕاال �مثن ما Uاء يف Qم الس8يد 

  . املس�شار احملرتم
ابغيت ©ري نذ¦ر رمبا بkٔن هذي راه مسؤولية دÆل امجليع، كتقامسها 
الوزارة، كتقامسها اجلامعات، وكتقامسها اTٔندية، وفوق هذا وذاك ¦يبقى 

 -كام قلت يف مXاس8بات Jدة-ة واÂد اTٔمر Úم، ٔ�ش8نو هو؟ هو ٔ�ن الرÆض
راه مايش يه فقط نتاجئ، بل يه قمي وٕاحساس ن)Fل ومتثل ٔ�يضا ٔ�نبل 

  .|لحياة
كنمتناو ٕان شاء هللا ٔ�ن هاذ الرسائل هذي توصل لqٓذان، كام قلت 

� فوق ¬سرتاتيجيات وفوق الرتسانة القانونية، Tٔن ما كنحتاجوش قانون 
فراء البالد دÆلنا فاش اTٔمر ¦يتعلق طبعا ٔ�و اسرتاتيجية �ش تذ¦ر� بkٔننا س

  .حبمل القميص واTٔلوان الوطنية ورفع الراية الوطنية
  .وشكرا الس8يد املس�شار احملرتم

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
شكرا لمك الس8يد الوز�ر Jىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة هبذا 

الص¼ة، ون¨fقل ٕاىل اTٔس8ئV املو�ة ٕاىل الس8يد وز�ر . السؤال الفريد
ونبدٔ�ها �لسؤال اTٔول وهو حول معا�ة املواطنني من لسعات العقارب، 

  .واللكمة ÂTٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس8يد موالي اTٔمني طياملس�شار الس8يد موالي اTٔمني طياملس�شار الس8يد موالي اTٔمني طياملس�شار الس8يد موالي اTٔمني طييبيبيبيب Jلوي Jلوي Jلوي Jلوي
  .شكرا الس8يد الرئBس

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 

  السادة اTٔطر،
  س8يد الوز�ر احملرتم، ال 

سؤالنا هو ما زالت بعض اجلهات ببالد� تعاين ساكنهتا وxاصة 
اTٔطفال من لسعات العقارب واTٔفاعي، ويف ©الب اTٔحFان يضطر 
املصابون ٕاىل التنقل ملسافات طويV من ٔ�Uل الوصول ٕاىل املراكز الصحية، 

  . اTٔمر ا¿ي �زيد من املضاعفات وا6اطر
الس8يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن ٕانقاذ املصابني بلسعات العقارب  فkٔنمت تعلمون،

يتوقف [شلك ¦بري Jىل Jامل الوقت واملدة الفاصV بني حلظات إالصابة 
وحلظات بداية تلقي إالسعافات، ومما �زيد اTٔمر خطورة هو افfقار املراكز 
الصحية واملس8توصفات |لقاÂات واTٔمصال املعاجلة |لسعات العقارب 

  .يواTٔفاع
�مام �زايد Jدد الوفFات : وانطالقا من سؤالنا، الس8يد الوز�ر، كام ييلٔ

النامجة عن لسعات العقارب واTٔفاعي، ٔ�ال تفكرون يف تعممي اTٔمصال Jىل 
  خمتلف مراكز ¬س�شفاء �ملغرب؟

  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد املس�شار

  .اللكمة |لس8يد الوز�ر، تفضلوا

    ::::الس8يد احلسني الوردي، وز�ر الص¼ةالس8يد احلسني الوردي، وز�ر الص¼ةالس8يد احلسني الوردي، وز�ر الص¼ةالس8يد احلسني الوردي، وز�ر الص¼ة
  .شكرا الس8يد الرئBس احملرتم

  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�وال ٔ�شري، الس8يد املس�شار، احملرتم ٔ�ن مسÕٔk تعرض املواطنات ٔ

هنا �ش �كونو –واملواطنني |لسعات العقارب يه مfعلقة �لهشاشة 
يف البالد، ويه مسÕٔk مfعلقة ¬ج�عية يف بعض املناطق فقط  -مfفقني

  . بقطاJات حكومFة مfعددة
يف املغرب Jىل الصعيد الوطين : هذا ال يعين �ش نعطيك واÂد اTٔرقام

�لف ÂاÕ س8نوÆ دÆل هاذ اليش دÆل العقارب، Æ 40عند� ٔ Uّ 10% 
، هاذ اليش ا|يل اك�ن يف %10ا|يل خصهم إالنعاش ٔ�و العناية املركزة، 

  . املغرب
... ا|يل بغيت نkٔكد، فõ خيص التكفل هباذ احلاالت، اك�ن واÂد ©ري

حىت انت، الس8يد املس�شار، حبسن نية، مايش تنواxذك، داميا تنقرا يف 
اجلرائد وتنقراها والناس تيعاودوها، ما اكي¨ش اTٔمصال، هاذ اليش راه 
خطkٔ، راه التكفل بلسعات العقارب ما خصوش اTٔمصال، و©ادي �رجع 

نقطة رمبا �ش �xذ اشوية الوقت فهيا، ا|يل خص هو التكفل الطيب لهاذ ال 
ا|يل خصهم العناية،  10%التكفل يف املس�شفFات، يعين هاذ ... الرس�ري

ا|يل خصهم يعين تيوصلوا لٕالنعاش، يعين تيخصنا نتلكفو هبم،  %1,5رمبا 
وهذي ٔ�ش8نو تيد�ر؟ عندمه مشلك دÆل القلب، املشلك دÆل التنفس، 
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مايش اTٔمصال وال يش ÂاUة وال ا|لقاÂات ا|يل تتقول غي¼ل هاذ  وهذا
  .املشلك، يه العناية الطبية ا|يل خص

ولهذا، قرر� ٔ�نه ، هذي مايش ٔ��، ق�ل ما جني ٔ��، الوزارات السابقة 
�نه اك�ن تعلõت دقFقة حول اس8تعامل مجموJة �ر¦ي)Fة لqٔدوية ٔ)les kits (

القرى، بعض املدن ا|يل فهيا هاذ اليش  تنعطيوها لبعض امجلاJات، بعض
ا|يل تن�س8ناومه، وxاصة تنكرثو فهيا الرب�مج دÆل احلراسة بني الفرتة بني 
ماي وس)مترب ا|يل كتكون الشمس يف هاذ اليش ا|يل تيوقع فFه، وتBمت توزيع 

Jىل هاذ اليش، ) les kits(اTٔدوية وتوزيع هاذ اCموJات الرت¦ي)Fة دÆل 
  . |يل خصو يدارهاذ اليش ا

واك�ن واÂد النظام معلومايت xاص، لقFتو ٔ�� ¦وز�ر، الوزارة السابقة 
ا|يل دارتو ا|يل �هيدف موا¦بة تطور خمتلف املؤرشات دÆل املرض يف ٔ�ي 

، هاذ اCموJات الرت¦ي)Fة )les kits(�ة �ش نعرفوا ¦يفاش نوصلوا بعض 
  . لqٔدوية

ش نعطيك رمق، حبال ا|يل ق�ايV ا|يل خص نوصل هباذ إالسرتاتيجية �
�لف س8نوÆ، عند� يف املغرب قلنا �ميوتوا مغاربة  30ٔ�لف،  40قلت � ٔ

، 56ل  Â400اÕ وفاة س8نوÆ، دا� يف هاذ إالسرتاتيجية نقصنا من  400
فقط، الناس ا|يل  56هذا ©ري اكيف، ٔ�� مfفق معك، مايش حFث تنقول 

وك، �لعكس هذوك هللا �رمحهم، ٔ�� تBسمعوين، احبال ٕاىل تن�شفى يف هاذ
مكسؤول ت¨fحمل هاذ املسؤولية و©ادي نتحملها، ولكن تنقول احXا ما 
¦رهناش مكغاربة ما ²سمعو حىت ولو مغريب واÂد �ميوت هباذ ا|لسعات، 

، هاذ إالسرتاتيجية ٔ�� تنقول �جعة 56ل  400هذي تدرجييا من  وليين
  ...خصنا منش8يو فهيا

  .شكرا

Bالس8يد رئBالس8يد رئBالس8يد رئBس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس8يد رئ::::        
  . شكرا |لس8يد الوز�ر

  .اللكمة |لس8يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب، تفضل

        ::::املس�شار الس8يد موالي اTٔمني طياملس�شار الس8يد موالي اTٔمني طياملس�شار الس8يد موالي اTٔمني طياملس�شار الس8يد موالي اTٔمني طييبيبيبيب Jلوي Jلوي Jلوي Jلوي
  . شكرا الس8يد الوز�ر Jىل اجلواب دÆلمك يف هاذ السؤال دÆلنا

©ري ا|يل ابغيت نذ¦رك، الس8يد الوز�ر، احXا �ل¨س8بة ٕالقلمي الراش8يدية 
لت، احXا تنعBشو واÂد املشلك xاصة يف دا;رة \فFال-وجلهة مكXاس

الريصاين موالي Jيل الرشيف، احXا اMكتور ا|يل عند� متا ا|يل هو 
اMكتور، خصنا نوهو به اMكتور شكريي ا|يل هللا جيازيه خبري ت�Bذل 

ت�Bقى �ذل  ، ما تfBغذاش)Permanence(جمهودات دÆلو وت�Bقى متا 
  .  وكذ� اTٔطباء دÆل إالقلمياCهود دÆلو مع املواطنني

ولكن احXا اTٔدوية، الس8يد الوز�ر، مفfقر�هنا يف ذاك إالقلمي، اTٔدوية 
�لف ²سمة ا|يل تتعBش يف ذيك اMا;رة دÆل الريصاين، هاذ  90عند� ٔ90 

�لف تقريبا يف اCال احلرضي، هاذ اMوا دÆل العقارب  50ٔ�لف ²سمة فهيا ٔ

�ر ذاك اليش، واكينني عند� القصور يف اجلهة واTٔفاعي يف الصيف ¦يتاك
دÆل \فFاللت، ٕاىل تتعرف \فFاللت مزÆن عند� القصور، ما تيجي 
يوصل |لس)Fطار حىت ذاك اليش ا|يل اعطى هللا اعطاه، ما تيوصل ذاك 

  . املواطن |لس)Fطار حىت تيكون فات اTٓفات
ة وٕاملش8يل ما وكذ� حىت ا�منوذج ملدينة مFدلت، عند� الر�ش و¦رام

عندمه حىت طبBب، تBس8يفطومه |لراش8يدية، وحىت مFدلت ما فهياش، فهيا 
نقص، تBس8يفطومه |لراش8يدية والراش8يدية هللا حيسن عواهنم حىت هام 
عندمه الكرثة دÆل املشالك، وابغيناك �ش ºساJد� وتبذل معنا واÂد 

�ش تعطينا Fدلت اCهود ¿يك املنطقة دÆلنا دÆل الريصاين والراش8يدية وم 
  . اTٔدوية الاكفFة راه احXا مرضور�ن

طنني اوهللا العظمي حىت كهنرض معك �ملعقول، راه احXا مرضور�ن واملو 
دÆلنا مرضور�ن �زاف، راه الناس يف القصور ¦يعBشوا و¦يجيو Jىل ا�هبمية 

  .دÆهلم، ما تيوصلوا |لس)Fطار حىت ا|يل اعطى هللا اعطاه
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس8يد رئBس الس8يد رئBس الس8يد رئBس الس8يد رئBس 
  . شكرا |لس8يد املس�شار

  .اللكمة |لس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ة
الس8يد املس�شار، مايش ©ادي ²ساJدك، هذا راه واجب، هذي 

  .مايش صدقة، هذا راه واجب
Æ �� جFت Uّ ©ري �ش يقول يل، قلت يل واش كتعرف الريصاين، ٔ
س�شفFات مهنا، جFت كنت يف ٔ�رفود وكنت يف الراش8يدية وساريت امل 

Æ وعرفهتم، هذي Uّ� سابيع �ش نقول��س8بوJني ٔ�و ثالثة ٔٔ  .  
وهذي ©ادي ن)رشك Tٔن ا|يل اكن �قص، Tٔن اك�ن مس�شفى تي��ىن، 
تي��ىن يف ٔ�رفود، اك�ن مس�شفFات ©ادي نقولو يف الراش8يدية، خص 
مس�شفى متا يف الريصاين، موالي Jيل الرشيف، اxذينا قرار ؤ�� كنظن 

البارح صيفت ا|لجنة ا|يل اكنت غتلكف هباذ اليش امشات Tٔن كنت 
لفاس �ش ºشوف يش مراكز حصية، ومن بعد كنظن اTٔس8بوع املق�ل 
غمتيش متا �ش غنعقدو رشاكة، �ش ©ادي ²شوفو ¦يفاش حنس8نو اTٔمور، 

ون)ين ٕان شاء هللا مس�شفى حىت هو ا|يل يليق لهاذ املدينة �ش هاذ 
Æ ذوا حقهم من العالجالساكنة ©ادي حىت هامx.  

©ري �ش نقول، هاذ اليش ا|يل ت�شريوا ليه هذا راه خصنا، ٔ�� مfفق 
هاذ اليش Jىل الصعيد الوطين، ©ري ابغيتك تفهم، خترج من  وليينمعك 

هنا ما متشBش يعين Jىل اTٔمصال، حFث تتقولوا راه هاذ اليش ا|يل خص، 
ت وال M©ات العقارب، هاذ راه مايش يش ÂاUة جعيبة تنداويو هبا لسعا

راه تنقول � التنفس خصو اTٔو¦س#ني واTٔو¦س#ني ٔ�ي مس�شفى خصو 
�كون فFه، يعين مايش يش ÂاUة تزنيدوها زايدة، ٕاىل اكنت يش ÂاUة 
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)infecté (ال املضادات احليويةÔخصنا م )les antibiotiques( مايش ،
فر²س8ية، امسحي يش ÂاUة xاصة لهاذ العقارب، العقارب ك¨سميوها احXا �ل

، ما )un traitement symptomatique(يل ما غنقولهاش �لعربية 
اكي¨ش يش دوا �ش حتيد ذاك اليش، Tٔن السم ميل تيقBسك العقرب يف 
بضعة ثواين ¦مييش |لقلب تيدور، يعين واxا تد�ر ذاك اTٔمصال Jىل ما 

ن ما ولهذا، اTٔمصال ما تتدارش Tٔ . متيش، راه ا|يل اعطى هللا اعطاه
  . يف املغرب ما تيدارش 2000عندها حىت يش مXفعة ٔ�وال، مXذ س8نة 

2نيا، عندها ٔ�عراض Uان)Fة مميتة، رمبا تقfلو ٔ�كرث من امسيتو، خصنا 
حنيدو من �لنا، هاذ الص¼افة وهاذ الناس اTٔمصال، اTٔمصال، راه 
ا|لسعات وM©ات العقارب ما خصهاش اTٔمصال، هاذ اليش خصنا خنرجوه 

  .�لنا من
�ما ذاك اليش ا|يل قلتو حصيح، ونعملو يد يف يد ٕان شاء هللا �ش ٔ

  . حنس8نو اTٔمور
  .شكرا الس8يد الرئBس

  :الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد الوز�ر

ون¨fقل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس القطاع وهو حول �راجع xدمات 
عارصة ل)سط املس8توصفات احلرضية، واللكمة ÂTٔد ٔ�عضاء فريق اTٔصاÕ وامل

  .السؤال، تفضلوا اTٔس8تاذ

        ::::املس�شار الس8يد عبد ا|لطيف اسطمبواملس�شار الس8يد عبد ا|لطيف اسطمبواملس�شار الس8يد عبد ا|لطيف اسطمبواملس�شار الس8يد عبد ا|لطيف اسطمبويليليليل
  .شكرا الس8يد الرئBس

  .[سم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئBس،

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس8يد الوز�ر،

تطبيقا ملقfضيات اMس8تور املغريب اليت معلت Jىل دسرتة احلق يف 
الصحية وتBسري ٔ�س8باب ضامن الولوج املتاكg ٕاىل اخلدمات  العالج والعناية

الصحية، و�لرمغ من التعهدات احلكومFة الرامFة ٕاىل توجFد قطاع الص¼ة 
وحتسني ¬س8تق�ال وتوفري اخلدمات الصحية الالزمة |لعموم [شلك Jادي 
ميكن الولوج العادل ٕاىل اخلدمات الصحية اTٔساس8ية للك املواطنني، 

قدام احلكومة Jىل تغيري إالطار القانوين |لمس�شفFات نالحظ ٔ�ن إ 
وتعويضها �ملس�شفFات احلرضية، مع ما �رتب عن ذ� من Âذف 
|لتعويضات املمنوÂة لفائدة اTٔطباء عن ساJات املداومة وٕا�اض روح 
التحفزي Mى Úنيي الص¼ة �ملس8توصفات احلرضية، اTٔمر ا¿ي ٔ�دى ٕاىل 

املؤسسات املذ¦ورة، وكذ� اخلصاص املهول �راجع اخلدمات الصحية يف 
من ٔ�طباء وممرضني هبا، وهو ما يتعارض مع اTٔهداف واملرايم اليت سطرهتا 

  . احلكومة يف �ر�جمها احلكويم

لهذه اTٔس8باب، ²سائلمك، الس8يد الوز�ر، ما يه التدابري وإالجراءات 
ه ٕالغاء التعويض التحفزيية اليت تعزتمون القFام هبا لتدارك الرضر ا¿ي ٔ�Âدث

  عن ساJات املداومة لqٔطباء بصفة xاصة، واملمرضني بصفة Jامة؟ 
  . وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد املس�شار

وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة |لس8يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ¦ر 
السادة املس�شار�ن بkٔن لنا موJد م�ارشة بعد هذه اجللسة مع Uلسة 

  . ºرشيعية
¿ا، ٔ�رجو من السادة املس�شار�ن ٔ�ن يبقوا معنا حلضور ٔ�شغال هذه 

  . اجللسة اليت س8تkٔيت م�ارشة بعد Uلسة اTٔس8ئV الشفوية
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ة
  الس8يد الرئBس احملرتم،

  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
رصة Jىل طرÂه لهذا السؤال املهم ٔ�وال، ت¨شكر فريق اTٔصاÕ واملعا

Uدا، ا|يل �ميكين ٔ�� خشصيا من xالل هذا اCلس املوقر �ش نوحض واÂد 
  .اTٔمور، Tٔن رمبا �ش نتفامهو

يف البداية، كنوحض وتنkٔكد ما اك�ن ٔ�ي �راجع، ما اك�ن ٔ�ي �راجع ٔ�و 
  .ٕالغاء |لتعويض عن احلراسة وعن اخلدمة إاللزامFة اليت �لكفها القانون

2نيا، مااك�ن ٔ�ي ٕا�اض لروح التحفزي، ¦يف قليت، ©ادي ²رشح � 
¦يفاش، لك ما يف اTٔمر اك�ن واÂد املقfضيات دÆل اMورية الوزارية دÆل 

، ا|يل مت اس��دال ٕامس املؤسسات ¬س�شفائية ا|يل اكنت ك�سمى 2007
يف ذاك الوقت مص¼ات الص¼ة العمومFة، رجعت مس�شفى حميل، وا|يل 

ت ك�سمى مس�شفى حميل، ؤ�� Jاقل، ٔ�� طبBب، ا|يل اكنت مس�شفى اكن
صغري، مخسة دÆل الناموس8يات، ت¨سميوه مس�شفى حميل، عرشة دÆل 
اTٔرسة، مس�شفى حميل، هذا ©ري معقول، رجعت ٔ�نه هاذ املس�شفFات 
احمللية ا|يل صغرية، ا|يل صغرية رجعت ف�تني، املراكز ا|يل كتوفر فهيا دور 

الف�ة اTٔوىل، واك�ن مراكز حصية ا|يل رجعت مس�شفFات حملية،  الوالدة
ا|يل فهيم دور الوالدة، ت�Bقاوا xدامني، عندمه . ا|يل ما فهياش دور الوالدة

إاللزامFة، ت�Bقاو، اك�ن املداومة، هذو تÑfBلصوا Jىل السوايع دÆهلم، ا|يل 
  .تيÑدم يف ا|ليل

 ا�مثنية، تBسايل اخلدمة ٔ�ما اTٓخر�ن، حبال املركز الصحي تيÑدم يف
رمغ هذا  ولييندÆلو العادية، ما اكي¨شاي إاللزامFة وال املداومة، �لعكس، 

قرر� ٔ�نه ٕاىل اكن املندوب ٔ�و املد�ر اجلهوي ارتkٔى ٔ�نه ذاك امجلاJة فهيا 
خصاص، فهيا نقص، ؤ�ن ذاك الناس اTٔطباء واملمرضات واملمرضني ابغاو 

Fة يد�روا املداومة وإاللزامUاÂ لصوا، يعين راه ما اك�ن حىت يشÑfBة، راه ت
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  .ا|يل تبدلت، هاذ اليش ا|يل اك�ن ٕاىل يومXا هذا
  .شكرا الس8يد املس�شار

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد الوز�ر

  .هنا� تعقFب اTٔس8تاذ اسطمبويل؟ تفضلوا يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس8يد ٔ�محد Jاطفياملس�شار الس8يد ٔ�محد Jاطفياملس�شار الس8يد ٔ�محد Jاطفياملس�شار الس8يد ٔ�محد Jاطفي
  الس8يد الرئBس،

  س�شار�ن،ٕاخواين امل 
  الس8يد الوز�ر، 

ٕان املس �حلق يف الص¼ة والعالج والعناية الطبية هو مس واحض حبق 
دس8توري، و�لتايل فٕاننا ندق �قوس اخلطر حول املدى ا¿ي ميكن ٔ�ن 
تبلغوه عند ما تت¼الف الس8ياسة الصحية املعتV مع إالهامل و¬س8هتتار 

Æت يف ٔ�[سط احلقوق لتكون الن�F#ة يه س8ياسة املوت البطيء واحلر
  .الطبية

ٕاننا ن¨�ه [شدة خلطورة التطبيع مع هذا ¬س8هتتار و¬عتالل املس8متر 
|لس8ياسة الصحية ببعض املس8توصفات احلرضية واعتبارها قضاء وقدرا 
حمتوما، فواقع احلال يف العديد من املس8توصفات احلرضية الزال مع اكمل 

  : املزمXة مÔلاTٔسف يعرف مجموJة من إال¦راهات واملشالك
�وال، غياب اTٔطر الطبية Jىل مس8توى Uل املس8توصفات احلرضية  -ٔ

  والقروية؛
  سوء ¬س8تق�ال وغياب املعامV إال²سانية واجليدة |لمرىض؛ -
حركة انتقالية ©ري مXصفة لqٔطر الطبية ن�F#ة لعدم اع�د رشط  -

Âاد يف التعويض كقانون ال حميد عنه، اليشء ا¿ي ي¨fج عنه اخنفاض 
  . اTٔطر الطبية ببعض هذه املس8توصفات

  .وشكرا الس8يد الرئBس

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .تعقFب الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ة
من �ة ٔ�خرى، هاذ اTٔس8ئV عندك احلق، ÂاUة تتجبد  وليينمزÆن، 

ت العقارب جنبدو ÂاUة، Tٔن ٕاال قس8نا ©ري ÂاUة، ©ري ندويو Jىل لسعا
س8ياسة املنظومة الصحية، ا|يل داميا ٔ�� تنقر، الس8يد املس�شار، �ش 

هاذ اليش ا|يل تتقول راه حصيح، ٔ�� ما خنليك Jىل xاطرك، مايش خنليك 
ال هنا وال الغرفة اTٔوىل وال Jىل �را، النقائص اكينة،  ومعرين �كرت

ر االثنني مس�شفFات إال¦راهات، واش ٔ�� تنقول لمك راه جFت وصايف هنا
ما معرين قلت ٔ�� هاذ اليش وما ©اد�شاي �كون، و©ادي �كون  ؟سو�رسا

�� تنكذب وال ما فامهش وال تند�ر حسا�ت س8ياس8يةٔ.  
�لعكس ا|يل رمبا ٔ�� ما مfفقشاي معك ٔ�� ما تند�رش، �لك تواضع، 
 س8ياسة املوت البطيء |لمواطنني، وتتدوي Jىل ¬س8هتتار و¬س8هتزاء، ال

�� ما تند�رش هاذ اليش، �لعكس ٔ�� تنعرف �ٓش تند�ر وت¨fحمل ٔ
وفاة مغريب، ما  56ٕاىل  400املسؤولية، راه ق�ايV وxا قلت لو دز� من 

 5ارضي�ش، وكنقول � ٔ�� وxا ما كن�ش رمبا يف ذاك ا|يل ماتوا مهنم ©ري 
ميل كنت ٔ��، ت¨fحمل هاذ املسؤولية، وخصين وهذا واجب Jيل ٔ�نه 

سن هاذ املسائل، �لعكس هاذ اليش خصنا ند�رو يدي يف يد، ٔ�ما ٕاىل حن 
  .ابقFنا لك واÂد شد يل نقطع � راه ما ند�رو والو

راه هذا قطاع ¦بري، اصعيب، مشالك Jديدة، س8نوات، ٔ�� ما تنقول 
حىت ليش واÂد راه ٔ�� تنÑدم ٔ�كرث من الخر�ن، لك واÂد ٔ�ي وز�ر داز 

 يين خصنا �زيدو، احXا معمك، ال ان�، ال ٔ�و وز�رة دار اCهود، وال
مXتخبني، ال جممتع مدين، وال الرٔ�ي العام، راه ©ري �ش نقول � ميل تتقول 
يل راه هذا، راه ميل تيكونوا يش مشالك كناxذ إالجراءات وقاد Jلهيم، 
وا|يل ابغى تطري ليه تطري ليه، و©ادي منيش يف هاذ ¬جتاه، و�متناو ٔ�نه 

  .نتعاونو
  .شكرا |لس8يد املس�شار احملرتم

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد الوز�ر

موضوع السؤال املوايل هو تkٔثري مطرح النفاÆت Jىل الب�Bة والساكن، 
واللكمة ÂTٔد ٔ�عضاء فريق ¬حتاد اMس8توري ل)سط هذا السؤال، تفضل 

  .اTٔس8تاذ الكرمي

        ::::املس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليف
  .الرئBس شكرا |لس8يد

  السادة الوزراء،
  ٕاخويت، ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس8يد الوز�ر احملرتم،
�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن موضوع هذا السؤال س8بقXا ؤ�ن تناولناه ٔ
يف مXاس8بات Jدة، سواء من xالل إالÂاطة ٔ�و عن اTٔس8ئV الشفهية يف 

ت Jىل عهد احلكومة السابقة، ونظرا Tٔمهيته وخطورته يف نفس الوق
الساكنة احمللية، جندد طرÂه لعلنا جند �ٓذا� صاغية يف هذه احلكومة 

  .اجلديدة
  الس8يد الوز�ر،

ٕاقلمي خريبكة، وا¿ي ال /ٕان تنصBب مطرح |لنفاÆت جبامJة املفاسBس
�رسة، و�لقرب من مدرسة  100مرت عن ساكنة تفوق  50يبعد سوى عن ٔ

بÆÀت  5جامJة قروية و 26ابتدائية، ليكون ق�V ملطرح النفاÆت لــ 
حرضية، دون مراJاة اجلانب الصحي لهذه الساكنة وTٔطفالها، اTٔمر ا¿ي 
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يعين ٔ�ن الساكن اCاور�ن Úدد�ن مبختلف اTٔمراض التنفس8ية واجلÀية، 
  .وهذا ال خيفى Jليمك، الس8يد الوز�ر، �عتبارمك طب�Bا �شهد ´ �لكفاءة

  :ولهذا، ²سائلمك، الس8يد الوز�ر

يه املعايري اليت اعمتدت Jلهيا احلكومة لتنصBب هذا املطرح  ما -
  �لقرب من هذه الساكنة؟

وهل تتوفرون، الس8يد الوز�ر، Jىل دراسة تفFد بkٔن هذا املطرح  -
�س8تويف رشوط السالمة الصحية، وال �شلك خطرا Jىل املواطنني 

 وخصوصا اTٔطفال حبمك القرب من هذه املدرسة؟
  .شكرا

        ::::سةسةسةسةالس8يد رئBس اجلل الس8يد رئBس اجلل الس8يد رئBس اجلل الس8يد رئBس اجلل 
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب، تفضل

        ::::الس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ة
  .شكرا الس8يد الرئBس احملرتم

  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ت¨شكرك الس8يد املس�شار احملرتم Jىل طرÂك لهذا السؤال  ،ٔ�وال

اجلوانب، اجلانب اTٔول  والفريق كذ�، ©ري هاذ السؤال عندو جوج دÆل
  �هيمين، ت¨fحمل فFه املسؤولية، وهو ¦يفاش ت¨fعاملو مع النفاÆت الطبية؟ 

¦يلو  4وبع#اÕ، قلهتا لك رس�ر يف املغرب تيعطينا ¦يلو ونصف حىت 
Æ ت، ا|يل خصنا نعرفوÆل النفاÆونصف د Uّ 10%  ،ا|يل فهيم خطرية
�لف رس�ر يعين  22عام عند� ويه ٕاىل جFنا ²شوفو Jىل صعيد القطاع الٔ

ا|يل ©ادي �كون  %10طن دÆل النفاÆت ا|يل فهيا  21.000تتعطينا يش 
  .خطرية

تندوي ما يش ©ري تنقر به، ©ري  وليينعند� مشلك، حصيح، تنقر به، 
تنقول اك�ن اك�ن، تند�ر وت¨fاxذو التدابري، مÔال اxذينا تدابري ٔ�ننا حناولو 

  :¦يفاش؟ بطريقfني هاذ النفاÆت نتفاداوها،

مس�شفى Jىل الصعيد الوطين ا|يل تيفوت  87الطريقة اTٔوىل ٔ�ن  -
 هاذ اخلدمة |لقطاع اخلاص؛ 

مس�شفى ا|يل تيعاجل النفاÆت بواسطة املطاحن  36اك�ن عند�  -
 . املعقمة ا|يل ارشيناها احXا ¦وزارة الص¼ة

 27 ولكن لqٔسف، ٕاىل يومXا هذا رمغ هاذ اCهود ا|يل اكن عند�
مس�شفى ا|يل ¦يلوحوا ¦يعاجل النفاÆت ٕاما �حلرق ٔ�و �رمهيا يف املطارح 

  .جمهود وليين، ©ري اكيف متاما 19دز� لـــ  27العمومFة، من 
�� كنظن يف Jام Tٔن ¦يحتاج ٔ�موال �هظة، ومايش ©ري اTٔموال Tٔن ٔ

 ،VxاMم يف اÆTٔهاذ ا ��كنت مÔال ٔ�� امشBت مÔال ملدن اجلنوب، كنت ٔ
يف العيون، كنت يف طرفاية، كنت يف بوUدور، يعين �ش نعاجلو النفاÆت 

ما لقFناش رشكة، الرشاكت ا|يل اكينني لكهم ٕاما يف تطوان وٕاما يف مكXاس 
وٕاما يف الر�ط، تتقول � �ش متيش جتيب النفاÆت ما لقFناش، وليين 

 �19زلنا لــ  مس�شفى 27هذا مسؤولي�Xا، احXا ©ادي حناولو نعاجلوها من 
 .مس�شفى، هذا ©ري اكيف

    ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  .شكرا لمك الس8يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب مازال لمك دقFقة

        ::::الس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ة
�ما الشق الثاين من السؤال ا|يل امىش بعيد، ٔ�� شفت اهناÆ تتطرح ٔ

، يل السؤال، ٔ�� مس8تعد، تتقول يل ¦يفاش ان�، واش ان� هاذ الرتخFص
احXا ما تنعطيوش �رخFص، انت تتعرف هاذ اليش، الرتخFص مايش وزارة 

  .الص¼ة ا|يل تتد�ر
©ادي جناوبك، ٔ�� ميل سولتBين مايش ابقFت حFث ©ادي نقول  وليين

� ال مايش دÆيل، ال �لعكس ابغيت جناوب، Tٔن جشعتBين و©ادي 
ارات ²س8يفط جلنة، و©ادي ²شوف ما هيمه اTٔمر و©ادي ²شوف مع الوز

اTٔخرى �ش ²شوف ٔ�ش8نو هو املشلك �ش  نتفاداو هاذ املسائل هاذو 
Tٔهنا مسÕٔk معقوÕ ؤ�� ت¨مثهنا وت¨شكرك Jىل طرÂك هاذ السؤال الس8يد 

  .املس�شار احملرتم

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد الوز�ر

  .لمك تعقFب اTٔس8تاذ العاليف؟ تفضل

        ::::املس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليف
  . شكرا |لس8يد الوز�ر Jىل جوا�مك

�ملنا ٔ�ن تتفهم احلكومة هاجس الساكن وخماطر الب�Bة وxاصة بعدما ٔ
حظي قطاع الب�Bة بوز�رة مXتدبة ملكفة �لب�Bة ا¿ي يعين مواصV بالد� 

  .|لمجهودات املبذوÕ يف هذا اCال
ل جلنة ف�الرمغ من العهود اليت قطعهتا احلكومة السابقة Jىل نفسها ٕ�رسا

خمتصة |لوقوف Jىل مدى رشعية هذا املطرح، واليت الزالت الساكنة 
  . ت¨fظرها [شغف ¦بري ٕاىل يومXا هذا

الس8يد الوز�ر، ت¨شكروك Jىل هاذ ¬قرتاح دÆل هاذ ا|لجنة، احXا 
كنا ت¨متناو يف ا|لجنة، ولكن انت اعطيتXBا وعود ونطلبو �ش تويف لنا هباذ 

  . جنة لعني املاكنالعهود �ش جتي واÂد ا|ل 
فٕاننا جندد طلبنا ٕاليمك، الس8يد الوز�ر، من هذا املنرب، وxاصة ٔ�ن 

لعني املاكن لت¼ديد  -كام قلمت-الوقفات الزالت مس8مترة، من ٕارسال جلنة 
جحم ا6اطر الصحية ا¿ي �شلكها هذا املطرح، وا¿ي حيرم سا¦ن جامJة 

ة، كام تدل Jىل ذ� مجيع من العBش يف ب�Bة سلمي ،ٕاقلمي خريبكة/املفاسBس
  .املواثق اMولية
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كام حنمل، الس8يد الوز�ر ما ©اد�ش حنملمك ان�، كام حنمل املسؤولية 
ملن اكن س)�ا يف نصب هذا املطرح يف هذا املاكن، وملن اكن غرضه هو 

  .متر�ر الصفقة املرحبة لفائدته والرحب الرسيع
Fخمت تعق�يب هذا بÆٓkت قر�ٓنية، ويف اxTٔري، الس8يد الوز�ر، البد ٔ�ن ٔ

ويه سهV الفهم ويه بعد ٔ�عوذ �B من الش8يطان الرجمي، [سم هللا الرمحن 
تَبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شَيٍء قَدير الَّذي "الرحمي 

"  لْعزِيزُ الْغَفُورخَلَق الْموتَ والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمال وهو ا
  .صدق هللا والعظمي

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . صدق هللا والعظمي

اللكمة |لس8يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن . شكرا |لس8يد املس�شار
  . التعقFب

ٕاذا مل �كن هنا� تعقFب، ٔ�ريد �مسمك ق�ل ٔ�ن ن¨fقل ٕاىل السؤال 
الصداقة لqٔعامل  مجعية"املوايل، �مسمك مجيعا ٔ�ن ٔ�رحب بوفد عن ٔ�عضاء 

[سال اجلديدة، �مسمك مجيعا �رحب  "¬ج�عية ملتقاJدي القوات املساJدة
  .هبم و²شكرمه Jىل زÆرهتم

نتابع ٔ�شغالنا �لسؤال املوايل املوUه دامئا يف نفس القطاع |لس8يد وز�ر 
الص¼ة، وهو حول النقص احلاد واخلصاص املهول يف غرف إالنعاش 

احمللية وإالقلميية، واللكمة ÂTٔد السادة املس�شار�ن  �ملس�شفFات العمومFة
  .من الفريق ¬س8تقاليل |لوÂدة والتعادلية، تفضلوا الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد مصطفى القااملس�شار الس8يد مصطفى القااملس�شار الس8يد مصطفى القااملس�شار الس8يد مصطفى القامسمسمسمسيييي
  .شكرا الس8يد الرئBس
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

  إالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
ية �ملغرب نقصا Âادا ºشهد املس�شفFات العمومFة احمللية وإالقلمي 

وخصاصا ملحوظا يف غرف إالنعاش، مما ينعكس سلبا Jىل الس8ياسة 
الصحية لعموم املواطنني ببالد�، Jلام ٔ�ن ٔ�©لب املس�شفFات ال تتوفر Jىل 
غرف ٕانعاش جمهزة �لتجهزيات الاكفFة الرضورية واحلديثة ٕالنقاذ ٔ�رواح 

س�شفFات اجلامعية ومه بني الناس، مما جيرب Jائالت املرىض ٕاىل نقلهم |لم 
احلياة واملوت، و©البا ما �زهق ٔ�رواtم ق�ل الوصول ٕاىل املس�شفFات من 

�Uل تلقي إالسعافات والعالج الرضورئ.  
ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة املس8تق�لية : ¿ا، ²سائلمك، الس8يد الوز�ر

لتدارك هذا النقص واخلصاص يف غرف إالنعاش �ملس�شفFات العمومFة 
  طيهتا حمليا وٕاقلمييا؟وتغ 

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
شكرا لمك الس8يد املس�شار Jىل ٕاجيازمك |لسؤال، واللكمة |لس8يد الوز�ر 

  .يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ة
  .شكرا الس8يد الرئBس احملرتم

  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
تقاليل |لوÂدة والتعادلية لطرtم لهذا الشكر اجلزيل |لفريق ¬س8  ،ٔ�وال

السؤال املهم Uدا، ا|يل �هيم واÂد اجلزء ¦بري دÆل غرف إالنعاش يف 
  .املس�شفFات العمومFة احمللية وإالقلميية

ليه، الس8يد املس�شار، مfفقني اك�ن xلل، اك�ن  ٔ�وال، ا|يل رشِت 
ركزة وال نقص، حصيح، Tٔن ٕاىل جFنا Jىل الصعيد الوطين هاذ العناية امل

Æ إالنعاش الطيب Uّ ىل الصعيد الوطين، وخصنا نعرفو  337 عند�J رس�ر
Æ طباء إالنعاش الطيب�، تندويو Jىل Uّ 95 بkٔن Jىل الصعيد الوطين ٔ

القطاع العام، اكينني قول النص يف �ة القطاع اخلاص ©ري اكيف متاما، ابعاد 
  . لك البعد

  ©ري قلت يل ٔ�ش8نو يه إالسرتاتيجية؟
إالسرتاتيجية راه احلل مايش البناء، احلل مايش التجهزيات، يه 
لكيش، خصنا واÂد النظرة مشولية، ٔ�� تنقول � مكهين الص¼ة، 
والتخصص دÆيل هو هذا، املس8تع#الت وإالنعاش والتÑد�ر وإالنعاش 
الطيب واجلراv، دامئا اكنت عند�، ٔ�ش8نو اكن عند� ق�ل؟ Jىل الصعيد 

، خصنا )les ambulances(اكن مشلك خصنا �زيدو الوطين فني ما 
نب¨Fو، خصنا �كون عند� واÂد النظرة مشولية، خص واÂد التاكمل، واÂد 
إالطار ºشاريك بني ما ق�ل ¬س�شفاء، ق�ل ما جيي املريض بعدا 

  .�ميوتوا ق�ل ما يوصلوا |لمس�شفFات 73و 85|لس)Fطار، ا|يل 
¬س8تع#الية الطبية داxل 2نيا، التاكمل الثاين هو الوÂدات 

�مييش ) l’ambulance(، وJاد تيجيبوه )les urgences(املس�شفFات 

Jاد يدوز لٕالنعاش، هاذ اليش خص �كون �اكمل ) les urgences(لــ 
  ... بXBاهتم، وهاذ النظرة الشمولية تتحتاج

�زاف دÆل الناس تBس¼اب هلم إالنعاش هو بناية، هو ٔ�طباء، هو 
، راه مايش ©ري التجهزيات دÆل إالنعاش، Tٔن إالنعاش مÔال التجهزيات، ال

املرات  10ٔ�و  5ٔ�� تنقول � طبBب إالنعاش تنحتاجو |لراديو تنعاودوها 
يف ا�هنار |لمريض، ٕاىل ما اك²ش عندك واÂد املركز دÆل اTٔشعة داxل يف 

 24ساJة Jىل  24ذاك اليش واTٔطباء حىت هام دÆل اTٔشعة �عسني متا 
،يعين )3L’IRM(، خص الساكنري، خص J506ة �ش ينعسوا، خص سا

  .هاذ املسائل لكها جتهزيات ¦برية Uدا، خص واÂد النظرة مشولية
ولهذا، ما خصناش ال�ش8تBت، ٔ�� الرٔ�ي دÆيل املتواضع تنقول ما 

، )congé(خصناش لك ÂاUة نطلعو فهيا، ٕاىل ©ري طبBب مرض وال اxذ 
خصنا جنمعو هاذ اليش، ك¨سميوه  ما ©اد�شاي ي�سري ذاك اليش،

                                                 
3 Imagerie par Résonance Magnétique  
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دÆل هاذ اجلهة ودÆل هاذ اجلهة ومXني غيكون ) les pôles(�لفر²س8ية 
)le pôle (وXاد ا|يل قل مJو وXاد ندوزو ا|يل قل مJ ،نÆدام مزx.  

هذي يه إالسرتاتيجية �ش ©اديني، وهاذ اليش قدمfو ٔ�مام صاحب 
مليون درمه،  500لية دÆلها ، ا|يل اللكفة املا2013مارس  5اجلالÕ يوم 

  . واحXا ابدينا تدرجييا، و©ادي نبداو ٕان شاء هللا مبدينة مرا?ش
  .شكر الس8يد املس�شار احملرتم

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد الوز�ر

  .هناك تعقFب؟ تفضلوا الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد مصطفى القااملس�شار الس8يد مصطفى القااملس�شار الس8يد مصطفى القااملس�شار الس8يد مصطفى القامسمسمسمسيييي
  .شكرا الس8يد الوز�ر Jىل اجلواب دÆلمك

ٕاذن، الس8يد الوز�ر، من xالل ميل اك�ن ¬Jرتاف �خللل وهذي، 
 6ميكن حىت املغاربة املفروض ما خصهمش يبقاو ميرضوا من بعد دÆل 

  .العش8ية ما يبقاوش ميرضوا، هذا من �ة
  الس8يد الوز�ر، 

حىت الغرف ا|يل رشتو لها بkٔهنا موجودة، املعايري دÆلها مايش معايري 
ٕاذا اس8ت�Xينا املس�شفFات اجلامعية، Tٔن نعطيك Jىل  دÆل غرف إالنعاش،

س)Fل املثال ٕاىل امشXBا ٕالقلمي سطات، ٕاىل شفXا غرف إالنعاش، ٔ�� مايش 
اخfصايص طب، ولكن ©ري مكالحظ ال ٔ�ومن بkٔن هذيك غرف ٕانعاش، 
Tٔن ميل ©ادي تلقى اTٔرسية بواÂد الوضعية، ٔ�� ٕاك²سان، ما عندي حىت 

ع بkٔن هذيك اTٔرسة معقمة، تلقى ٔ�رسة قدمية مصدية، Jمل �لطب، ©ري مقfن
واÂد احلاÕ من العار �ش ²سميو هذيك غرف ٕانعاش، ٕاىل اس8ت�Xينا 

  .املس�شفFات اجلامعية
�لك رصاÂة، الس8يد الوز�ر، احXا مÔال يف ٕاقلمي سطات ٔ�صبحنا نرتUاو 
xريا، لكيش، ٔ�ي واÂد قلت ليه تيقول � هللا جييب يش زÆرة ملكFة 

 رصاÂة، اTٔمل ما ابقاش، انعدم اTٔمل، كنا زعام كن�س8ناو تقول لنا راه �لك
Âد العدد دÆل الغرف ا|يل ©زتاد، واش عندمك؟ ما اكي¨ش هاد ااك�ن و 

ا6طط عندمك؟ واش اك�ن يش Jدد دÆل الغرف ا|يل ©ادي �زاد، ا|يل 
  ©ادي تنضاف؟ 

دÆل سطات ا|يل  راه اك�ن مس�شفFات حملية ا|يل بعيدة مÔال يف إالقلمي
لكم، ¦يفاش هاذ املس�شفFات احمللية، واش ما ممك¨ش تدار  100بعيدة بـــ 

  . دÆل إالنعاش �ش نعتقو اTٔرواح دÆل املغاربة 2فهيا غرفة وال 
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد املس�شار

  .الس8يد الوز�ر، لمك تعقFب

        ::::الس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ة
  الس8يد املس�شار، 

ا تنقولوش |لمغاربة مامترضوش من امخلسة |لفوق، �لعكس احXا �متناو م
�نه يبقاو داميا بص¼ة وJافFة، ال لمك وال مجليع املغاربة، ٕاذا اقfىض احلال ٔ

  . خصنا نتحملو املسؤولية دÆلنا
©ري �ش نقول �، احبال اxذييت سطات، راه قلهتا � ق�ل، خصنا 

البناية ؤ�رشت لqٔرسة ا|يل قدمية، سطات نظرة مشولية، راه ما ابقاºش يف 
مÔال جوج ٔ�طباء إالنعاش ا|يل اكينني متا، وقفهتم، وانت تتعرف هاذ اليش، 

طبBب، راه احXا تند�رو جمهود، Tٔن  J0ىل هاذ اليش ا|يل واقع، ها هو 
 c’est(مايش ابقات يف اTٔرسة بوÂدمه، راه تيقولوا الفر²س8يون 

l’Homme qui crée les moyens( رسة وجتيبTٔراه مايش جتيب ا ،
)l’hélicoptère(راه بنادم ا|يل ... ، وجتيب العجب، وما اكي¨ش ا|يل

بنادم، راه خصنا بنادم ا|يل  )n’importe qu’il(خصو، وبنادم مايش 
تيحب ذاك اليش، Tٔن هاذ اليش ©ادي يعيطوا � يف اجلوج دÆل 

  .ٕاخل... الصباح، الثالثة دÆل الصباح، تبات متا
هاذ املسائل لكها احXا �منش8يو لها تدرجييا، مايش قلت � ما اكي¨ش، 

مس�شفى ا|يل فهيم  32تنقول � احXا تزنيدو، العام ا|يل داز اكنوا عند� 
، ©ري اكيف، وها احXا ©اد�ن، Tٔن ميل 8، زد� 40هاذ امسيتو، هاذ العام 

ات و�زيد تزتيد مايش كزتيد رس�ر، خصك �زيد اTٔرسة، �زيد التجهزي 
اTٔطباء، واملمرضات، مه املهم، مه احلجر اTٔساس، ٕاىل ما اكنوش هام 
واملداومة وإاللزامFة وxا تد�ر متا ا|يل تد�ر متا، هاذ اليش ا|يل اك�ن وهاذ 
اليش خصو اشوية الوقت Tٔن اTٔموال كثرية، املغاربة تBس8هتلوا لك xري 

ادم ا|يل ©ادي �سري اTٔموال ما ند�روهاش ©ري كنلوحوها، خص بن وليين
  . ذيك اTٔموال، وهاذ اليش راه �منش8يو تدرجييا

واعطييت املثل [سطات، قلهتا � ما اك�ن حىت يش جوج، راه 
Â)س8نامه Tٔن ذاك الىش ا|يل وقع، واحXا ©اد�ن ٕان شاء هللا ونلقاو احللول 

  . ٕان شاء هللا
  .وشكرا الس8يد املس�شار احملرتم

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . س8يد الوز�رشكرا ال 

السؤال املوايل حول غياب ٔ�طباء ٔ�خصائيني يف التوليد �ملراكز الصحية 
بkٔ©لبية القرى ببالد�، واللكمة ÂTٔد السادة ٔ�عضاء الفريق ¬س8تقاليل 

  .|لوÂدة والتعادلية، وليتفضل الس8يد املس�شار ل)سط السؤال

        ::::املس�شار الس8يد بنجيد اTٔمنياملس�شار الس8يد بنجيد اTٔمنياملس�شار الس8يد بنجيد اTٔمنياملس�شار الس8يد بنجيد اTٔمني
  .شكرا الس8يد الرئBس

  الوزراء،السادة 
  ٕاخواين املس�شار�ن،
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�خيت املس�شارة، ٔ  
تعترب الص¼ة من احلقوق ¬ج�عية اليت �كفلها اMس8تور وينص Jلهيا 

مXه، كام ٔ�ن احلكومة احلالية الزتمت رصاÂة يف  31رصاÂة يف الفصل 
الرب�مج احلكويم Jىل ضامن الولوج املتاكg ٕاىل اخلدمات الصحية، والزتم 

ة وطموÂة وقابV لتحقFق لتعز�ز ثقة املواطن املغريب يف بوضع ٔ�هداف واقعي
مXظومfه الصحية، لكن لqٔسف الشديد الزالت بالد� ºس#ل ²س8بة ¦برية 
وÚوÕ من Jدد الوفFات �ل¨س8بة لÚqٔات ٔ�ثناء الوالدة، والس)ب يف ذ� 
�رجع �Tٔساس ٕاىل غياب ٔ�طباء ٔ�خصائيني يف التوليد ببعض املراكز 

ية القرى ببالد� ٕان مل نقل مجيعها، مما �س8تعىص Jىل القابالت الصحية بkٔ©لب 
املتواUدات يف هذه املناطق وxاصة عند احلاالت املس8تعصية، واليت تؤدي 
�©لهبا ٕاىل الوفاة، اليشء ا¿ي ٔ�حضى يتطلب من احلكومة التفكري جبدية، ٔ
وكنعرفو Jليك، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن � من اجلدية وابغينا �كون واÂد 

واب فFه نوع من اجلدية و¬Jرتاف، واس8تعامل ¬س8تع#ال يف تغطية اجل
لك املراكز الصحية، و�Tٔخص القرى واملناطق النائية بkٔطباء ٔ�خصائيني يف 

  .التوليد
ما يه التدابري ¬س8تع#الية اليت س�Ñfذها  :¿ا ²سائلمك الس8يد الوز�ر

  الوزارة حلل هذا املشلك ووقف هذا الزنيف؟
  .شكرا

        ::::د رئBس اجللسةد رئBس اجللسةد رئBس اجللسةد رئBس اجللسةلس8يلس8يلس8يلس8يا
  . شكرا |لس8يد املس�شار

  .الس8يد الوز�ر، تفضلوا �جلواب

        ::::الس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ة
  الس8يد الرئBس احملرتم،

  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�وال، الس8يد املس�شار احملرتم، الشكر اجلزيل Jىل طرÂك لهذا السؤال ٔ

ها، ا|يل رمبا ما مfفقش ©ادي نبني بعض اTٔمور ا|يل رمبا رشت ل . املهم Uدا
معها ٔ��، ©ري �ش نقول � املنظمة العاملية |لص¼ة Jىل الصعيد العاملي ما 
اكي¨ش يش دوÕ عندها ٔ�طباء التوليد يف القرى، يف املراكز الصحية ما 
اكيناش، حىت املنظمة العاملية |لص¼ة ال تويص بذ�، Tٔن الطبBب ا|يل 

س8نني، مايش ما تBس8هتلوش  5املباراة وس8نني دÆل القراية و  8تتخرس Jليه 
Tٔن خصو إالماكنيات، Tٔن ٕاىل اكن مركز حصي ما �كو²ش فFه مÔال قاJة 
العمليات، ما �كو²ش فFه Tٔن Jاود 2ين دÆل التوليد بوÂدو، خصو ا|يل 

ها هو ... ©ادي ي)Xج ليه، خصو طبBب، ٕاىل در� هاذ اليش ودر� التنفس
  .حصي ارجع مس�شفى، ما ابقاش مركز

ولهذا، املنظمة العاملية |لص¼ة تويص ٔ�نه يف القرى فني اك�ن املراكز 
، هذا Jىل الصعيد العاملي، وهذي )القابالت(الصحية �ميش8يو متا موMات 

 ولييناملنظمة العاملية |لص¼ة، وهاذ اليش ا�هنج ا|يل امشXBا فFه يف املغرب، 

، ماعند�ش إالماكنيات احXا ما امشXBاش ��هنج دÆل فر²سا وال املر�اكن
  . دÆهلم، ©ري �ش نقول �

  قلت �ٓش من ٕاسرتاجتية؟ 
امشXBا يف هاذ ¬جتاه، هاذ العام اكن واÂد اCهود ج�ار، اCهود ج�ار 

�ش8نو هو؟ هاذ العام اxذينا ٔ385  ،Vىل م�اراة 385قابJ لناJ��ول مرة ٔٔ ،
س)مترب، ومازال  29 يف التصحيح، دوزوها هنار Uّ ، راه يه 140ÆدÆل 

زايدة  �140ش �xذو ) les copies(هاذ الصباح كنت معهم ¦يصححوا 
دÆل القابالت، وهاذ اليش تدرج ٔ�� تنظن واÂد اCهود ج�ار، ٔ�نه يف س8نة 

منش8يو الطبBب  وليينقابV، هاذ اليش تدرجييا غي¼ل املشالك،  385ندxلو 
صو قاJة العمليات، راه خصو مسائل، الطبBب اجلراح دÆل الوالدة خ

خصو الراديو، خصوا البنج، خصو إالنعاش، ٕايوا صايف ارجع مس�شفى، 
  . اCهودات اكينة وليينهاذ اليش ا|يل كنقول � مايش Jىل يش ÂاUة، 

  .شكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد بنجيد اTٔمنياملس�شار الس8يد بنجيد اTٔمنياملس�شار الس8يد بنجيد اTٔمنياملس�شار الس8يد بنجيد اTٔمني
بة |لتوليد �ش ما �رجعويش Jىل الصعيد العاملي ما اكي¨ش مراكز �ل¨س8 

مس�شفFات، احXاÆ نعرجو Jىل املس8توى إالقلميي، مÔال ©ادي منش8يو 
ملنطقة دÆل الشامل ا|يل فهيا ٔ�كرث من ٔ�ربع دÆل املليون دÆل الساكنة، مع 

�لف دÆل  10العمل ٔ�ن مس�شفى دÆل محمد السادس كBس8تاضف ٔ�كرث من ٔ
لك ا|يل اك�ن حىت هاذ الناس ا|يل شهرÆ، واملش 900الوالدة س8نوÆ مبعدل 

يف العامل القروي ٔ�نه ¦يتجهوا ٕاىل املدار احلرضي، وهنا ك¨شوفو املس�شفى 
 فFه Uّ دÆل الوالدة شهرÆ تقريبا Æ 300دÆل محمد اخلامس ا|يل كنقولو فFه 

رس�ر، ٕاذن هنا بغيناك جتاوبنا يف هاذ اCال هذا، احXا دا� نقز� Jىل  30
Æىل املس8توى احلرضياملس8توى دJ ٕاذن، هاذ . ل العامل القروي واعطينا

  دÆل الرس�ر ملن ©ادي �كفي؟ 30
2نيا، الس8يدة ا|يل كتوM ¦يخصها ٔ�ضعف إالميان تبقى عند اTٔطباء 

  .دÆل الرJاية يومني وال حىت ثالث ٔ�Æم
ٕاذن، هذيك ميل كتكون كتعرض احلياة دÆلها، ©البا ٔ�هنا يف الوقFتة 

Mال ©دا ليه وال يف نفس الوقت كتخرج، ٕاذن ما كتجي توصل ا|يل كتو 
  .|Àار دÆلو وال يش ÂاUة ٕاال ¦يkٔدي هبا |لوفاة، ٕاىل ©ري ذ�

احXا ميل كنو�و هاذ السؤال هذا، ابغينا ٔ�ن الوزارة ٔ�و ال ميل جتي 
تقدم يش ÂاUة تقول لنا ما يه املس8ت#دات، Tٔن هاذ اليش هذا ميل 

ولهذا، املسؤولية . اه |لمت��ع، ا|يل ¦ي��ع هاذ اليش هذامايش لنا، ر  كتعطيه،
  . دÆل هاذ القطاع هذا، ٕاذن ابغينا نتغلبو Jىل هاذ اجلانب هذا

 .وشكرا
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        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر

  :الس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ة
ك Jىل ذاك ٔ�� مfفق معك، مايش ت¨هترب من إالUابة، ٔ�� ©ري Uاوبت

اليش ا|يل قلت، Tٔن السؤال دU �Æا فFه ٔ�طباء التوليد، قلت � هاذ 
اليش راه ما اكي¨ش، ٔ�ما ¬خfالالت ما تنكرهاش، هذا ال يعين ٔ�نه من 
©ري القرى راه لكيش مزÆن، لكيش حبال سو�رسا، �لعكس، راه عند� 

  . اخfالالت
طن#ة، قلت ٔ�� تنظن تتدوي Jىل مس�شفى محمد اخلامس دÆل 

 2012املس8ت#دات Tٔن اكن يف الرب�مج ميل Uات احلكومة اجلديدة يف 
اكن الرب�مج هو توس8يع ذاك املس�شفى، وانت راك Jارف هاذ اليش، 
املشالك ا|يل Jا�شو، احXا اxذينا قرار مع صاحب اجلالÕ، ا|يل ٔ�xذ 
 صاحب اجلالÕ القرار ٔ�نه غيكون مس�شفى Uامعي، هذا هو اجلواب Jىل

Jاود2ين نبقاو  30هاذ اليش، املس�شفى اجلامعي ما ©اد�شاي ²شدو ذوك 
يف التوس8يع دÆل الفلوس، وهاذ املس�شفى اجلامعي ما يش هرضة، ابدينا 
يف اMراسة، ونقول � اMراسة بدات يعين ٔ�ول مرة ©ادي �كون هاذ 

يعين غيت)Xاو، Tٔن يف ظرف وUزي ) clé en main(املس�شفFات اجلامعية 
وهذا ا|يل اxذاتو دفرت التحمالت اختذ من عند رشاكت ا|يل اخfريت يف 

، اxذاتو هاذ الرشكة وxدامة، وهذي يش ثالث ٔ�Æم 09/09/2013يوم 
اكن عندي يش اج�ع بوترية رسيعة Uدا �ش ٕان شاء هللا خنرجو |لوجود 

  . هاذ املس�شفى دÆل طن#ة ودÆل ٔ�اكد�ر ودÆل الر�ط كذ�
  .ن xري الس8يد املس�شارو�متناو �كو

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  .شكرا |لس8يد الوز�ر

 Vمي حصيFري يف قطاع الص¼ة وهو حول تقxTٔقل ٕاىل السؤال اf¨ون
  . املناظرة الوطنية الثانية |لص¼ة

 ٔT اللكمةÂ عضاء املس�شار�ن من فريق التجمع الوطينTٔد السادة ا
  .لqٔحرار ل)سط السؤال، تفضل اTٔس8تاذ مفFد

        ::::�شار الس8يد محمد مفFد�شار الس8يد محمد مفFد�شار الس8يد محمد مفFد�شار الس8يد محمد مفFداملس املس املس املس 
  .شكرا الس8يد الرئBس

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

  الس8يد الوز�ر،
 2013يوليوز  3نظمت وزارة الص¼ة xالل الفرتة ما بني فاحت ٕاىل 

من ٔ�Uل حاكمة جFدة لقطاع "املناظرة الوطنية الثانية |لص¼ة، حتت شعار 
  ". الص¼ة

نطلب مXمك، الس8يد الوز�ر، ٕاعطاء� تقõF  ،املناظرةوJىل ضوء شعار 
�شغال هذه املناظرة، خصوصا بعد ٕاصدار ٔ Vتوصية �روم العمل  23حلصي

  .Jىل وضع ٕاسرتاتيجية شامV ٕالصالح القطاع الصحي يف بالد�
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ة
  .شكرا الس8يد الرئBس احملرتم

  الس8يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
  .الشكر اجلزيل |لفريق ا|يل حط هذا السؤال ا|يل �هيم املناظرة ،ٔ�وال

هاذ املناظرة الوطنية الثانية |لص¼ة Jىل الصعيد الوطين اكنت رJاية 
نرصه هللا ؤ�يده، ا|يل سامFة من Mن صاحب اجلالÕ املø محمد السادس 

x توجهيية اكنت مبثابة Õد الرساÂرطة طريق |لمسامهني يف ابعث بوا
  . املناظرة

ا|يل ©ادي نkٔكد Jليه وهو املناظرة اكنت يف جمال لتنافس اTٔفاكر ا|يل 
واÂد ا|يل حرض، واكنوا  800حرضوا Jدد ¦بري دÆل الناس، ٔ�كرث من 
ت والسادة الربملانيون، ا|يل الس8يدات والسادة املس�شارون، الس8يدا

  . حرضوا معنا ورشفو�، وهذا رشف ¦بري لهذه املناظرة
اكن تنافس اTٔفاكر يف ٕاطار ºشاريك من ٔ�Uل اقرتاح Âلول مغربية 

  . ملشالك مغربية، هذا هو ا|يل اكن
  :احملاور، مه 6ٔ�و  5هاذ النقاش ا|يل اكن يف املناظرة مه 

شار�ن احملرتمني، احلق يف الص¼ة، ٔ�وال، قلتهيا وقالوها بعض املس�   -
 ؛¦يفاش ندوزو من الهرضة دÆل احلق ٕاىل تطبيقها Jىل ٔ�رض الواقع

2نيا، تطرقXا ٕاىل النقص احلاد يف املوارد ال)رشية، ا|يل دامئا تريجع،  -
اكنت عند� ٔ�فاكر ومازال عند� ٔ�فاكر والنقا�ت تدxلوا لكهم ا|يل حرضوا 

�عطوا ٔ�فاكرٔ. 

 ؛املنظومة الصحية اكن كذ� متويل -

 ؛النقطة الرابعة اكنت السالمة الصحية -

ؤ�xريا احلاكمة دÆل املنظومة الصحية، فهيا xاصة ربط املسؤولية  -
 .�حملاس8بة

دا� ا|يل ابقى لنا من بعد املناظرة، و©ادي جييمك ملف يف هاذ اليش 
لكيش �ش نعطيمك التوصيات وهاذ اليش، ا|يل ابقى وهو ¦يفاش نوصلو، 

�ش8نو يه إالسرتاتيجية الوطنية الشامV دÆل املنظومة الصحية، هو  قلتٔ
، وكتعرف مFثاق ساهل "مFثاق وطين |لص¼ة"ا|يل مسيناه احXا يف املناظرة 

  ... ميل متيش ٕاىل ٔ�رض الواقع وليينتقولو 
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  :دا� �ٓش در�، ابدينا جبوج النقط

|يل ما ٔ�وال ت¨رشحو |لفرقاء ¬ج�عيني دÆلنا، وxاصة الناس ا -
اكنوش حرضوا لنا، Tٔن احXا الباب دÆلنا مفfوح، وما معرو �كون عند� 
واÂد الرؤية ٔ�نه هاذ اليش ©ري تيخربق، �لعكس ٔ�ي رٔ�ي مرح�ا به، Tٔن 

 ؛هذي بالد� و©ادي تنداويو املغاربة

النقطة الثانية، هاذ الطريقة ال�شار¦ية ا|يل اعمتد�ها ا|يل خصها  -
موضوJاتية، هاذ دينا تنوUدو |لورشات دÆل جلان اشوية دÆل الوقت، اب

املواضيع ا|يل رسدهتا، املوارد ال)رشية �ش غناxذو �ٓش تقال من الوزارة؟ 
�ٓش قالوا هذوك الناس ا|يل Uاو من اخلارج؟ �ٓش قالوا النقا�ت؟ �ش 
²شوفو ¦يفاش نلقاو احلل الوسط وهاذ اليش خصو اشوية دÆل الوقت، 

ينضج، �ش الناس بعدا نبغيو جنلسو Jىل طبTٔ Vن خصو الوقت �ش 
الش ابدينا، ©ري هو ببطء حقFقة Tٔن  وليينواÂدة �ش بطريقة ºشار¦ية، 

كتعرف هاذ اجلو ا|يل اك�ن، ٔ�� تندوي Jىل وزارة الص¼ة راه تنخرج 
بوقفات وتندxل بوقفات، و�متىن Jىل هللا الناس يتفهموا هاذ اليش، 

خصين جنلسو Jىل طاوÕ �ش  وليينتن¼رتÚم �لعكس الوقفات مزÆنني، 
 . نلقاو احللول |لمغاربة ا|يل تي�س8ناو
  .شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

  .هناك تعقFب؟ تفضل اTٔس8تاذ مفFد

  :املس�شار الس8يد محمد املفFداملس�شار الس8يد محمد املفFداملس�شار الس8يد محمد املفFداملس�شار الس8يد محمد املفFد
  . شكرا الس8يد الوز�ر Jىل جوا�مك

الس8يد الوز�ر . الك مغربية وÂلول مغربيةUاء يف جوا�مك لكمة مش
�س8باب �زول هاذ السؤال اكن هو التحسBس بkٔمهية ٕاصالح ورش ٔ
املنظومة الصحية ببالد�، خصوصا ؤ�ن صاحب اجلالÕ نرصه هللا ٔ�عطى 

ا¿ي سBس8تفFد مXه ) RAMED4(الس8نة املاضية بداية تزنيل �ر�مج 
 مغاربة العامل، هذا هو ماليني ونصف مواطن ومواطنة، ٕاضافة ٕاىل 8حوايل 

  .املرشوع اجلوهري ا¿ي جيب ٕاجناÂه
  الس8يد الوز�ر،

مس�شفFاتنا الوطنية تعاين اخلصاص الفادح يف لك يشء، املزيانية 
املرصودة |لقطاع هذه الس8نة وبعد ٕاطالعنا Jىل مضمون مرشوع قانون 

 ميكXمك مليار درمه، و�لتايل ال 12وUد� ٔ�هنا ال تت#اوز  2014املالية دÆل 
بkٔي Âال من اTٔحوال ٕاجناح هذا الورش، ما �كذبوش Jىل نفس8نا، 

يف اTٔدوية ويف اTٔطر الطبية  امادامت املس�شفFات تعرف خصاص
  .وا�متريضية

                                                 
4 Régime d'Assistance Médicale 

ٕاذن، ٔ��لكم معمك �لك رصاÂة، الس8يد الوز�ر، ٕاجناح هذه التوصيات 
ا¿ي ٔ�صبح يتطلب [شلك ) RAMED(مرتبط ٔ�ساسا ٕ�جناح مرشوع 

من  %8إالرساع �لزÆدة يف مزيانية قطاع الص¼ة لتصل ٕاىل مس8تع#ل 
  .بغينا نوصلو لواÂد الهدفااملزيانية العامة، ٕاىل 

من موقعمك ¦وز�ر ويص Jىل القطاع وموقعنا كربملانيني، نطلب كذ� 
ٕاعطاء اTٔولوية Mمع وتعز�ز مك�س8بات التغطية الصحية إالج�ارية، وهذا ما 

Jدة الطبية، كذ� حتديد مثن اMواء والرتخFص ´ �متىن، وتkٔمني نظام املسا
  . وºشجيع اس8تعامل اMواء اجلنBس

  . هذو هام النقط ا|يل س8تعطى لها اTٔولوية الس8يد الوز�ر
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ةالس8يد وز�ر الص¼ة
��مfفق معكـ، ٔ�� ما ا¦ره�ش  املس�شار احملرتم، راه قلت لكيش، ٔ

، راه هاذ اليش ا|يل قلت 12، ما ¦رهناش يعطيو� %8تعاوين مايش 
حصيح، املنظمة العاملية |لص¼ة تتقول، هذي املنظمة مايش ٔ�� ا|يل تندوي، 

، %10تتقول ٔ�ي بالد ابغات تبدا تتقدم يف الص¼ة، خصها Jىل اTٔقل 
  .، هاذ اليش املنظمة العاملية |لص¼ة10%

كن احXا تنعملو �ٕالماكنيات، ©ري خصين نعاود نصحح هاذ املعطى ول
�ش نقول � ٔ�ي بÀ يف العامل راه ما اكي¨ش يش واÂد يف العامل يقول � 
Uا وÂل مشالك الص¼ة، غنكذبو Jىل الناس، ٔ�ي بÀ تعاين، ©ري املعا�ة 

س8ىن دÆل ٔ�مر�اك مايش دÆل فر²سا مايش دÆلنا، مfفقني، ©ري يه ا|يل تي� 
مXا املواطن خصنا حتسني الوضعية، خصنا حنس8نو، خصو ٕاشارات قوية، 

خصو ينجح، وليين ينجح راه تند�رو ) RAMED(قلتهيا، احبال دا� هاذ 
فFه ) RAMED(وحىت ٔ�� عوال Jليمك الس8يد املس�شار، Tٔن  ،جمهودات

 7حسا�ت س8ياس8ية، فFه يش حسا�ت س8ياسوية وxا وصلنا قربنا لـــ 
 %30مس8تفFد دا�، وليين راه ٔ�ش8بغييت واÂد الرب�مج ا|يل �هيم  املليون

دÆل الساكنة، ا|يل فFه ما اعرف�ش احشال من مfدxل، ما اعرف�ش احشال 
من وزارة، ابغيتو ©ري الناس يصفقوا Jلينا، غيجيو ويقول هلم دارتو وزارة 

  . الص¼ة، تفضل، راه لك واÂد يبغي جير من �تو
�� ا|يل تنقول، ٕاىل لقFت يش وليين خصنا نتعاونؤ ،)dossier ( وال

يش ملف وال اك�ن يش مشلك، نتحمل املسؤولية حىت اTٓخر، وليين 
  ). RAMED(خصنا ن�ساJدو، يد يف يد و©ادي جنحو هاذ 

ا|يل مfفق معك يعين الطبقة املعوزة ت�س8ناه كثري كثري كثري، خصنا 
  .ند�رو يد يف يد هاذ اليش

  .احملرتم شكرا الس8يد املس�شار



�كتو�ردورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن ٔ 2013 

16 

 )2013و�ر ٔ�كت 22( 1434ذو احل#ة  16

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . يف هذه اجللسةشكرا لمك الس8يد وز�ر الص¼ة Jىل مسامهتمك معنا 

ون¨fقل ٕاىل قطاع العدل و[سؤال فريد موUه ٕاىل الس8يد وز�ر العدل 
حول تنفFذ اTٔحاكم القضائية، واللكمة ÂTٔد السادة ٔ�عضاء الفريق 

  .صاري¬س8تقاليل |لوÂدة والتعادلية، تفضلوا اليس اTٔن

        ::::املس�شار الس8يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اTٔنصاري
  .شكرا الس8يد الرئBس

سؤالنا اليوم يف الفريق ¬س8تقاليل موUه ٕاىل الس8يد وز�ر العدل 
خبصوص موضوع ال خيلو من ٔ�مهية، وهو املتعلق ب�XفFذ اTٔحاكم القضائية 
 ÕالU حاكم القضائية الصادرة �مس القانون و�مسTٔن قدس8ية ا��عتبار ٔ

ن يف تنفFذها، وال ٔ��كر ٔ�ن هناك Jدد ¦بري من اCهودات تبذل املø �مك
من طرف وزارة العدل لتنفFذ اTٔحاكم، ولكن الزالت تø اCهودات دون 
املس8توى، �عتبار ٔ�ن Jدد ¦بري من امللفات مل تنفذ فهيم، وxاصة يف موا�ة 

ا ٔ�دراك اMوÕ واملؤسسات العمومFة وامجلاJات احمللية ورشاكت التkٔمني، وم
  .ما رشاكت التkٔمني

و�لتايل، نود، هذا سؤال قدمي Uديد، نود ٔ�ن حنني ما قامت به وزارة 
العدل يف هذا املضامر، ومن xالل هذه املؤسسة ٔ�ن يعرف الرٔ�ي العام ٔ��ن 
وصلنا مع اMفع هبذا املوضوع ٕاىل اTٔمام من ٔ�Uل ºرسيع وترية التنفFذ اليت 

|لحصول Jىل املبتغى من طرف املنفذ  اكنت تتطلب Jدة ٕاجراءات جريئة
  . لفائدهتم

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد رئBس الفريق
نعم؟ ما عند�ش ذاك التوقFت لالحfفاظ، . اللكمة |لس8يد وز�ر العدل

الس8يد رئBس الفريق، ذيك اTٓلية دÆل ¬حfفاظ و¬حfفاظ ما 
  . دÆل التعقFبدقايق د�Æ  2تنحس8بوش هبا، دا� احرص Jىل 

  .شكرا، واللكمة |لس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::صطفى الرمFد، وز�ر العدل واحلرÆتصطفى الرمFد، وز�ر العدل واحلرÆتصطفى الرمFد، وز�ر العدل واحلرÆتصطفى الرمFد، وز�ر العدل واحلرÆتاملاملاملاملالس8يد الس8يد الس8يد الس8يد 
  .شكرا الس8يد الرئBس

السؤال كام ورد Jىل وزارة العدل واحلرÆت من ق�ل الس8يد املس�شار 
  . احملرتم يتعلق ب�XفFذ اTٔحاكم إالدارية ضد ٔ�شÑاص القانون العام

يا، تعرضمت ٕاىل رشاكت التkٔمني، ٔ�قول لمك موضوع فõ تفضلمت به شفه 
التنفFذ ضد رشاكت التkٔمني �سري Jىل العموم بطريقة مرضية مع بعض 

  .املشالك، لكXه لBست هناك ٕاشاكالت كربى
إالشاكالت الكربى �مكل يف التنفFذ ضد إالدارة، ٔ�قول لمك ٔ�هيا السادة 

مسة TٔجFب عن ذات احملرتمون س8بق يل ٔ�ن مÔلت ٔ�ماممك هذه املرة اخلا
  . السؤال

�ؤكد ملرات Jديدة ٔ�ن وزارة العدل واحلرÆت اليت تفضلمت مبساء�هتا، ٔ
لBست لها سلطة Jىل القطاJات الوزارية وال Jىل املؤسسات العمومFة وال 
Jىل رشاكت اMوÕ حىت جتربها Jىل التنفFذ، ٕامنا هناك يف ٕاطار طبعا 

�لفعل جلنة ºش8تغل حتت ٕادارة التعاون بني القطاJات احلكومFة، هناك 
وزارة العدل واحلرÆت، لت¨سق التعاون بني القطاJات احلكومFة من ٔ�Uل 

  . التنفFذ
ؤ�ؤكد هنا ٔ�نه xالل الثالث ٔ�شهر اxTٔرية اجمتعت هذه ا|لجنة ºسعة 
لقاءات، بني شهري يونيو ويوليوز ºسعة لقاءات من ٔ�Uل ت¨س8يق موضوع 

Ñش�  .اص القانون العامتنفFذ اTٔحاكم القضائية ضد ٔ
�توصل من السادة الربملانني ٔ�ؤ �Fهات اليت يعنهيا اجل من  و�لطبع، ح

املوضوع ٔ�س8ئV يف هذا الشkٔن نو�ها ٕاىل القطاJات احلكومFة، ؤ�قول لمك 
�لك مسؤولية ©البا ما يمت التنفFذ، نواUه مشالك مع رؤساء امجلاJات، 

ال يقومون �لتنفFذ، وهنا  ولكن هنا رؤساء جامJات و©ريمك كثري لqٔسف
�نوه بوزارة اMاxلية اليت تقوم ٕ�عامل سلطة احللول وتقوم ب�XفFذ اTٔحاكم ٔ

  .القضائية
مرة ٔ�خرى ٔ�ؤكد بkٔنه هذا املوضوع ي¨�غي ٔ�ن حيل ºرشيعيا، وºرشيعيا 
Mينا مقرتÂات، واTٓن بعد ٔ�ن اكمتل ¬ش8تغال دÆل احلوار الوطين حول 

،Õظومة العداXة من مشاريع  ٕاصالح مJمبجمو Vقدم يف حبر الس8نة املق�f¨س
القوانني، ومن مجلهتا قانون املسطرة املدنية، حFث ٔ�ن هناك مجموJة من 
املقرتÂات اليت �روم ٕالزام إالدارات ب�XفFذ اTٔحاكم القضائية من xالل 
مجموJة من التدابري، هذه التدابري س¨fعرض ٕا�هيا ٕان شاء هللا فõ ميكن ٔ�ن 

  . Mينا من وقت يف املرVÂ الثانية�كون 
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  .شكرا |لس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اTٔنصاري
  .شكرا الس8يد الرئBس

  الس8يد الوز�ر،
�� احلقFقة فوج�ت عندما يقول الس8يد وز�ر العدل واحلرÆت ٔ�نه ال ٔ

ميكن ٔ�ن يصدقه  سلطة لوزارة العدل Jىل �يق القطاJات احلكومFة، هذا ال
عقل وال ٔ�ن ينفذ ٕاىل عقل ٔ�ي مواطن �عتبار ٔ�ن هناك التضامن احلكويم، 
وعندما يتقدم إال²سان و�كون مالذه اxTٔري |لوصول ٕاىل حقه يلتجئ ٕاىل 
احملامك اليت يه حتت سلطة وتدبري وزارة العدل، و�لتايل ي¨�غي ٔ�ن نتلكم لغة 

يل فعىل الس8يد وز�ر العدل تفهم وتق�ل من طرف الرٔ�ي العام، و�لتا
واحلرÆت ٔ�ن يذ|ل تø العق�ات اليت يعتقد ٔ�هنا موجودة نيابة عن املواطن 

  .|لوصول ٕاىل حقهم، هذا من �ة
من �ة ٔ�خرى، فõ خيص رشاكت التkٔمني، وJدد ¦بري �Tٓالف، بل 
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مبئات اTٓالف هو امللفات اليت يه موضوع التنفFذ، حقFقة هناك ²س8بة 
، ولكن ٔ�مل جتدون �ٓليات لتنفFذ اTٔحاكم �وÆ، لك 60% ٔ�و 50حوايل 

رشكة تkٔمني لها و¦يل يف مXطقة معينة ٔ�و يف مدينة معينة والو¦يل يقوم مقام 
Jدم متركز مجيع امللفات �Mار البيضاء، اليش  -ٔ�ي الرشكة- من ٔ�ولكه ذ� 

هلم، ا¿ي يتعذر معه ºرسيع وترية التنفFذ، و�لتايل يدور مبصاحل املنفذ 
وxاصة ٔ�ن Jدد ¦بري من الرشاكت يت¼ايلون عن طريق تنفFذ امللفات ذات 

  .املبالغ صغرى، و�رك امللفات الكربى ح�Bسة الرفوف
وهذا من مسؤولية وزارة العدل واحلرÆت ؤ�قسام التنفFذ التابعة لمك 
من ٔ�Uل حهثم، وكذ� املفوضني القضائيني من ٔ�Uل حهثم Jىل القFام 

مراق�تمك، والبد ٔ�ن تدور كذ� جعV التفBfش |لوقوف عند  مبkٔمور�هتم حتت
¬خfالالت من ٔ�Uل معاجلهتا Tٔن الراحب اTٔكرب هو املصداقFة اليت تعطى 
|لحكومة و|لقضاء ولقدس8ية اTٔحاكم من طرف املتقايض Tٔن مهه الوحFد 

  . هو الوصول ٕاىل حقه يف ٔ�قرب وقت ممكن
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . يد املس�شارشكرا |لس8 

  .اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن التعقFب

        ::::الس8يد وز�ر العدل واحلرÆتالس8يد وز�ر العدل واحلرÆتالس8يد وز�ر العدل واحلرÆتالس8يد وز�ر العدل واحلرÆت
مرة ٔ�خرى ٔ�ؤكد لمك الس8يد املس�شار ٔ�ن وزارة العدل واحلرÆت ال 
سلطة لها Jىل �يق القطاJات من ٔ�Uل ٔ�ن جتربها Jىل التنفFذ، ميكن � ٔ�ن 

نقوم ببلورة س8ياسة معقوÕ  تت¼دث معي ¦وز�ر يف حكومة مfضامXة ¦يف
راشدة من ٔ�Uل التنفFذ هذا معقول، ولكن لBست هناك ٔ�ية سلطة م�ارشة 
لوزارة العدل حىت تفرض يعين توجهياهتا ٔ�و ما شابه ذ� Jىل �يق 
القطاJات، ٔ�نمت بصفfمك مرشJا مضن املرشJني تفضلوا امXحو� هذه السلطة 

فٕاذن لBس هناك �ٕالماكن  وبعد ذ� Âاس8بو�، ٔ�ما حFث ٕاهنا لBست لنا
  .حماس8ب�Xا Jىل يشء ال منلكه

�ما �ل¨س8بة |لتنفFذ ا¿ي يطلب من رشكة التkٔمني ٔ�ن تنجزه Jىل ٔ
الصعيد اجلهوي، ٔ�قول لمك قانون املسطرة املدنية واحض وهو يلزم طالب 
التنفFذ بkٔن ينفذ Jىل املنفذ Jليه حFث مقره، وال ميكن ٔ�ن نفرض Jىل 

  .�كون لها مقر �وي ٕاال ٕاذا رضBت بذ� وق�لت بهرشاكت التkٔمني ٔ�ن 
يف موضوع ما تفضلمت به مما س8بق يل ٔ�ن ٔ�رشت ٕاليه ٕاذا مسح يل 
الوقت، هنا ٔ�ؤكد Jىل ٔ�ننا ٕان شاء هللا تعاىل بصدد ٕاجناز مرشوع Uديد 
لقانون املسطرة املدنية، ويف هذا الصدد فٕاننا ميكن ٔ�ن ²رشعن مجموJة من 

  : ا ٔ�ن ºرسع التنفFذ، ومن ذ�التدابري اليت من شkٔهن

احلمك �لغرامة ا�هتديدية ٕاذا امfنعت ٕادارة ما عن تنفFذ حمك Âا;ز لقوة  -
 اليشء املقيض به؛

2نيا، ختويل طالب التنفFذ ٕاماكنية احلجز التنفFذي Jىل اTٔموال  -

واملنقوالت والعقارات اخلاصة TٔشÑاص القانون يف احلدود اليت ال ي�Xج عهنا 
 ري العادي |لمرفق العمويم؛عرقV الس

2لثا، ٕاقرار املسؤولية الشخصية |لموظف العمويم عند ¬مfناع عن  -
 التنفFذ؛

رابعا، اعتبار الس8ند التنفFذي مبثابة ٔ�مر حبواÕ ترصف |لمحكوم ´  -
من طرف احملاسب العمويم ا6تص مبجرد الطلب عند ¬مfناع عن 

 . التنفFذ
مرشوع قانون املالية ا¿ي س8يعرض ٔ�ضيف ٔ�ن . هاذ إالجراءات هامة

تقول �ل¨س8بة لqٔشÑاص ا¿�ن  24©دا ٕان شاء هللا Jىل الربملان، فFه املادة 
�ن �كون قد حمك لفائدهتم �لرجوع ٕاىل العمل، ٔ�ن املناصب الشاغرة xالل ٔ

ال ميكن ٔ�ن تعوض ٕاال يف ٕاطار ºسوية وضعيات  2014الس8نة املالية دÆل 
 ٔ�  .و تنفFذ القرارات القضائيةرهن إالشارة ٔ�و ٕاحلاق 

  .شكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
شكرا |لس8يد الوز�ر، شكرا لمك Jىل املسامهة دÆلمك يف هاذ اجللسة 

  .هذي
ون¨fقل ٕاىل السؤال املوايل، وهو موUه ٕاىل الس8يد وز�ر السكىن 

 . وس8ياسة املدينة، وهو حول معايري اجلودة يف السكن ¬قfصادي
يق اTٔصاÕ واملعارصة، اTٔس8تاذ شكFل تفضل اللكمة ÂTٔد ٔ�عضاء فر 

  .ل)سط السؤال

        ::::املس�شار الس8يد Jابد شكFلاملس�شار الس8يد Jابد شكFلاملس�شار الس8يد Jابد شكFلاملس�شار الس8يد Jابد شكFل
  .شكرا الس8يد الرئBس

  الس8يد الوز�ر، 
لعل من ¬لزتامات اTٔساس8ية اليت Jربت عهنا احلكومة يه اس8مترارها 
يف الربامج اليت انطلقت مXذ مدة من الزمن، واملرتبطة بتوفري السكن 

  .عجز السكين ا¿ي تعاين مXه بالد�الالئق لت#اوز ال
كام تعهدت وزار�مك بتعبئة لك إالماكنيات لتحقFق اTٔهداف لتوفري 
عرض سكين يف مfناول املواطنني مبختلف طبقاهتم وف�اهتم ¬ج�عية، ©ري 
�ن العديد من املواطنني ا¿�ن اس8تفادوا من هذا العرض السكين ٔ

ءة الك�رية |لمواد والتجهزيات �ش8تكون، �ش8تكون من ضعف اجلودة والردا
اليت اس8تعملت يف بناء هذا النوع من السكن، فضال عن ضعف املراق�ة 

  .وJدم تفعيلها �لشلك املطلوب
ما يه إالجراءات اليت س�Ñfذوهنا لتفادي : ¿ا، الس8يد الوز�ر، ²سkٔلمك

  هذه إالشاكلية؟ وما هو دور املراق�ة اليت تقوم هبا احلكومة يف هذا اCال؟

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
 . شكرا |لس8يد املس�شار
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  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس8يد محمد نالس8يد محمد نالس8يد محمد نالس8يد محمد ن))))Fل بنعبد هللا، وز�ر السكFل بنعبد هللا، وز�ر السكFل بنعبد هللا، وز�ر السكFل بنعبد هللا، وز�ر السكىنىنىنىن وس8ياسة املدينة وس8ياسة املدينة وس8ياسة املدينة وس8ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس8يد الرئBس

  .شكرا الس8يد املس�شار احملرتم Jىل هاذ السؤال
وفFه فعال السكن ¬ج�عي فõ يتعلق جبودته فFه جوانب ٕاجيابية، 

كذ� اخfالالت يتعني ¬Jرتاف هبا، احلال ٔ�نه ل¨س#ل بداية إالجيابيات 
ويه املرتبطة �كون ٔ�ن التنافس8ية ا|يل ك¨شهدوها يف هذا القطاع وا|يل 
اكنت يه املبتغى املقصود من إالجراءات القانونية والتحفزيية والرضي)Fة ا|يل 

ا|يل فعال ممزية وا|يل فهيا تعطات لهذا اCال كتجعل ٔ�نه هناك بعض املشاريع 
Jدد من العنارص دÆل اجلودة، مÔال تصل اTٔمور اليوم يف السكن 

، 53مرت مربع ٔ�و  52¬ج�عي ٕاىل ٔ�ننا نوفر سكن ا|يل ¦يفوت امخلسني ٔ�و 
اس8ت�Xاءات فعال، و¦ميكن �كون يف  70حىت  65¦ميكن يوصل حىت ل 

اTٔحFان كذ� مبصعد، بعض اTٔحFان مبطبخ جمهز، و¦ميكن �كون يف بعض 
لكن هاذ احلاالت مع اTٔسف مايش يه العامة، ا|يل ك¨شهدوه ٔ�كرث هو 
واÂد العدد دÆل املشاريع ا|يل فهيا فعال اخfالالت، وJىل هذا اTٔساس 

  .هناك Jدد من التدابري
التدبري اTٔول هو دفرت التحمالت، دفرت التحمالت ا|يل واضعاه الوزارة 

دقFق، وحنن بصدد مراجعته حنو اTٔمÔل، حنو  وا|يل هو دفرت حتمالت
  .اTٔحسن، مع املنعشني العقاريني

هناك ٕاجراء 2ين هو توفري شهادة املطابقة، مبعىن ق�ل من شهادة 
السكىن خص شهادة املطابقة تعطى واش فعال اك�ن تطابق مع دفرت دÆل 

  . التحمالت
�Jرتف س8توى، قد �كون هناك املراق�ة يف املس8توى قد ال �كون يف امل ٔ

لمك بذ�، ونقف يف بعض اTٔحFان Jىل بعض الشهادات دÆل املطابقة ا|يل 
كتعطى واحلال ٔ�ن لBس هناك اÂرتام دÆل دفرت دÆل التحمالت، وهذا 
اTٔمر نؤكد Jليه كثريا، xاصة �ل¨س8بة |لرشاكت العقارية، ا|يل ك�ش8تغل يف 

  .هاذ اCال
نفكر فهيا، وا|يل يه قFد التنفFذ  هناك اTٓن، إالجراءات إالضافFة، اليت

  :اTٓن
�وال، قانون دÆل زجر ا6الفات، ا|يل غيتعرض Jليمك، ا|يل صادقت ٔ

Xماممك، وا|يل ¦هيم يف شق م�السكن  هJليه احلكومة، وا|يل غيجي ٔ
 le code de la(¬ج�عي، مث هناك املدونة دÆل البناء 

construction (ذ زمن بعيدXتظر مXل البناء،  .ا|يل هو مÆهاذ املدونة د
اهنينا الصيا©ة دÆلها، اTٓن يه يف ال�شاور مع خمتلف املتدxلني، مXعشني 
عقاريني، Úندسني معامريني، Úندسني، رشاكت دÆل اMراسة، يعين مجيع 
املعنيني، من ٔ�Uل ٔ�نه جنيو هبا ٕان شاء هللا |لربملان، غتكون مدونة حقFقة 

اس8ية، من ٔ�Uل ٔ�هنا �كون ك�شلك �ل¨س8بة لنا هامة، فهيا جوانب تقXية ٔ�س

  .ورقة ضغط ٕاضافFة |لتحمك يف جودة السكن ¬ج�عي
�� معمك، مايش Tٔنه سكن اج�عي، يتعني ٔ�ننا نقدمو ٔ�ي يشء ٔ

  .|لمواطنني

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس8يد الوز�ر

  .هنا� تعقFب؟ تفضل ٔ�س8تاذ بومنر، تفضل

        ::::الكرالكرالكرالكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررراملس�شار الس8يد عبد املس�شار الس8يد عبد املس�شار الس8يد عبد املس�شار الس8يد عبد 
  .شكرا الس8يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس8يد الوز�ر،
�نمت حتدثمت عن املس8تق�ل، حنن ال منø احلق ٔ�ن ²سائلمك عن املس8تق�ل، ٔ
ولكن ولو ٔ�هنا Uاءت يف السؤال، هناك واقع، هناك مشالك، مس8مترة يف 

ة، هناك مؤسسة ٔ�و يه مايش كثري ... الزمان واملاكن، هناك مجموJة من
مثان  ٔkب ÕوMل اÆرايض دTٔل التعمري اس8تفادت من اÆل دÆمؤسس8تني د

  .تفضيلية
املشالك و¬خfالالت ا|يل اكينة يف السكن ¬ج�عي ما كتحتاجش 
خلرباء، ظاهرة |لعيان، ومنش8يو ©ري لتامس8نا وºشوف البين يك دا�ر، Tٔن 

ÕوMل اÆرض دTٔسسوا ولكن ان� ركزتو، هاذ الناس اس8تافدوا من ا�، ؤ
الس8يد الوز�ر، Jىل التنافس8ية، اكن الهدف، رمبا اكن الهدف دÆل دÆل 
دÆل احلكومة هو العدد، ولكن ما شفXاش النوعية، Tٔن اهرضتو Jىل 

 le(مرت وامXني كتجي لــ  48املساÂة، اك�ن الناس ا|يل ساكنة يف 
contrat(،  د56كتلقاه دا�ر�ن ليهÂل إالشاكالت ، اك�ن واÆة دJموCا.  

السؤال، الس8يد الوز�ر، ٔ�ش8نو خصنا يدار �ش حنلو املشالك ا|يل 
Æلسقوط و| Vٓي� يف معرها Bاكينة دا�؟ Tٔنه راه اكينة بعض العامرات ا|يل 

مخس س8نني، اك�ن العامرات دا� ا|يل كت)ىن مازال حبال الثوب، هاذ اليش 
  .اك�ن 

Tٔن هاذ املسÕٔk كتعلق �Tٔرواح دÆل  اكينة �زاف دÆل املشالك،
املغاربة، ها يه \مس8نا دا� دا�رة حبال اخلراب، ٕاىل شفfهيا تقول راه ما 
ساكني¨ش فهيا الناس، Tٔن الناس كهترب مهنا، الناس اس8تغلت هذاك 
املرشوع دÆل اMوÕ �ش ختفف ٔ�و ختفف من الطلب Jىل السكن، 

واطن مfرضر، واحXا ما �هنرضوش واxذات اTٔرايض وب¨ت، ولكن راه امل
، هذا واقع، منش8يو ²شوفوه ¦يدا�ر، الناس Jا�شة يف )l’abstrait(يف 

 48mètresوالناس Jا�شة يف صنادق دÆل ، )le béton(صناديق دÆل 
carrés ا صغريتxورمغ ذ� البين، يعين هاذ الناس ¦يفاش داروا؟ وا ،

  .الزليج، يلعبوا يف لكيشاملساÂة، ما تلع)ش يف العود، ما تلع)ش يف 
  .شكرا الس8يد الرئBس
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        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا، شكرا لمك اليس بومنر

  .الس8يد الوز�ر، لBس هنا�، هل هناك تعقFب؟ تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر السكالس8يد وز�ر السكالس8يد وز�ر السكالس8يد وز�ر السكىنىنىنىن وس8ياسة املدينة وس8ياسة املدينة وس8ياسة املدينة وس8ياسة املدينة
ال، ال، ٔ�� معمك، ؤ�عتقد ٔ�نه هذه احلاالت ا|يل كتلكموا Jلهيا موجودة، 

 ٔ�¿�، هناك مسؤولية . و Jىل امfداد الرتاب الوطينسواء يف \مس8نا 
دÆل الرشاكء دÆلنا العقاريني، سواء اكنوا معومFني يف بعض احلاÕ وهذا 

  .مؤسف، ٔ�و اكنوا خصوصيني
ف�التايل، يتعني ٔ�ن يطبق القانون [شلك صارم، وهذا اMور دÆل 

ة ا|يل خصها املراق�ة دÆلنا، فعال، ولكن كذ� دور دÆل املنظومة احمللي
�كون مساJدة لنا يف هذه العملية، حىت حيرتم امجليع املواطنني بداية واحلق 

  .دÆهلم يف سكن الئق، مايش يف ٔ�ي مXتوج ا|يل يتقدم لنا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس8يد الوز�ر

ون¨fقل ٕاىل السؤال الثاين، موضوJه تفعيل �رامج تkٔهيل و�منية املراكز 
  . للكمة دامئا ÂTٔد السادة ٔ�عضاء فريق اTٔصاÕ واملعارصة، تفضلالقروية، وا

        ::::املس�شار الس8يد احلفFاملس�شار الس8يد احلفFاملس�شار الس8يد احلفFاملس�شار الس8يد احلفFظظظظ ٔ�حfيت ٔ�حfيت ٔ�حfيت ٔ�حfيت
  .شكرا الس8يد الرئBس

  الس8يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
يف ٕاطار �ر�مج التمنية القروية اليت تنوي احلكومة تفعيلها من xالل 

منية القروية واملناطق اجلبلية، واليت هتدف املشاريع املربجمة Jرب صندوق الت 
ٕاىل ¬س8ت#ابة النتظارات ساكنة هذه املناطق والت#اوب مع قضاÆها ذات 
اTٔولوية املرتبطة �Cال القروي من xالل حتسني مس8توى اس8تقطاب العامل 
القروي وجودة العBش فFه والرفع من تنافس8ية ¬قfصاد القروي وتنويع 

  .وط ¬س8تدامة البي�Fةٔ�²شطته وتوفري رش 
 Õ²سائلمك، الس8يد الوز�ر، عن مدى تفعيل مشاريع التمنية القروية املمو
يف ٕاطار صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية؟ وما يه نتاجئ اMراسات 

  اخلاصة بتقFمي الس8ياسات القروية وتkٔطريها اCايل؟ 
  .وشكرا الس8يد الرئBس

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . يد املس�شارشكرا الس8 

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر السكالس8يد وز�ر السكالس8يد وز�ر السكالس8يد وز�ر السكىنىنىنىن وس8ياسة املدينة وس8ياسة املدينة وس8ياسة املدينة وس8ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس8يد املس�شار

�ريد بداية التذكري بkٔنه احXا ما مسؤولي¨ش Jىل الس8ياسة العمومFة ٔ
والس8ياسات العمومFة �اكملها فõ يتعلق �لعامل القروي، الشق ا|يل كهنمتو 

عامل القروي وحتسني بعض الب¨Fات التحتية، هذا ا|يل به هو السكن يف ال
  .كهنمتو به احXا

ف�الطبع ٔ�� معمك، العامل القروي حيتاج ٕاىل س8ياسة شامV ورمبا ٕاىل ٕاطار 
ا|يل ملكف به، هذا نقاش وارد و�رد يف مجيع احلكومات، وحلد اTٓن هناك 

J ل املسؤوليات املتعلقة �لعامل القرويÆسف تقس8مي دTٔدة مع اJ ىل
  . وزارات، و�لتايل هناك حبث عن �اكمل الس8ياسات ا6تلفة

احXا ك¨س8تعملو ٔ�ساسا صندوق التمنية القروية من ٔ�Uل ٔ�ن �كون لنا 
مشاريع، اكنت هناك دفعة ٔ�وىل من املشاريع ا|يل ك�س8هتدف �لضبط ٕاما 
حتسني هاذ الب¨Fات التحتية وحتسني إالطار املعBيش دÆل املواطنني، ٔ�و 

Âساس ٕا�داث ٔ�²شطة مدرة |xÀل �ل¨س8بة لبعض الفضاءات، معلنا Jىل ٔ
مرشوع �منوي ا|يل شلك  90ٔ�نه اكن هناك دفعة ٔ�وىل ا|يل كتتعلق بــ 

اجليل اTٔول والثاين يف التعامل Jىل هذا اTٔساس من xالل صندوق التمنية 
ليون م  700القروية، اكنت اللكفة إالجاملية دÆل املشاريع اكمV يه مليار و

مليون دÆل اMرمه،  908درمه، سامه هبم صندوق التمنية القروية والوزارة 
  .�يق إالسهامات ٕاما حملية، ٕاما جمالس ٕاقلميية، ٕاما امجلاJات

،هذا خضع  2013و 2012هناك اTٓن جFل 2لث ا|يل ¦هيم س¨يت 
ا|يل جعل ٔ�نه ) les appels d’offre(ملقاربة Uديدة هو طلب العروض 

�ر�كزو Jىل احلاكمة وJىل شفافFة Uديدة يف هذا اCال وJىل حناولو 
 93مرشوع ا|يل مت انتقاؤمه،  415مشاريع �بعة من املعنيني �Tٔمر، 

مرشوع ا|يل تصنفوا يف اTٔس8بقFة واللكفة إالجاملية دÆل هاذ املشاريع يه 
مليون درمه ا|يل الصندوق سامه فهيا، �ٕالضافة ٕاىل مسامهة  220

  . مليون درمه 489دÆل الصندوق 
مرشوع من هاذ املشاريع صادقت Jلهيم وزارة املالية  78اليوم 

مرشوع ا|يل غنفذومه �لتدرجي  322وغي�Xفذوا يف القريب العاUل، ¦يبقى 
  . حبثا عن ٔ�ننا جنيبو يش ÂاUة ملموسة يف بعض املراكز القروية بعيهنا

اليش ما ©Bس8تطعش  ٔ�Jرتف لمك بkٔن �لنظر لٕالماكنيات املتوفرة، هاذ
�نه �س8تاجب ٕالشاكلية العامل القروي �اكملها، لكن نقوم مبا هو يف ٕاماكنياتنا ٔ
املالية ويف ٕاماكنياتنا من حFث ¬خfصاصات من ٔ�Uل التدxل وحتسني 

  .جودة احلياة �ل¨س8بة لبعض املراكز قدر إالماكن

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  .شكرا لمك الس8يد الوز�ر

  .لهنا� تعقFب؟ تفض

        ::::املس�شار الس8يد عبد الفfاح عامراملس�شار الس8يد عبد الفfاح عامراملس�شار الس8يد عبد الفfاح عامراملس�شار الس8يد عبد الفfاح عامر
  .شكرا الس8يد الرئBس

  الس8يد الوز�ر،
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�وال، ابغيت ²شكر الس8يد الوز�ر رمبا Jىل ¬Jرتاف Tٔنه كام ¦يقولوا ٔ
Vرتاف فضيJ¬ . ٔنه هذيkد إالشارة بÂيف البداية، الس8يد الوز�ر، درتو وا

ا|يل يه  طييت ٔ�رقام ورشااكتمايش مسؤولية دÆلمك، ومن بعد Jاود اع 
اكنت ا|يل رمبا اكنت مع Jدد ¦بري من اCالس، سواء القروية ٔ�و احلرضية، 
وهنا اك�ن واÂد الصورة ما �يناش، اليوم نقدرو نقولو بkٔنه اك�ن واÂد العدد 
دÆل املتدxلني حبمك الوزارة ا|يل ان� كرتٔ�سوها، الس8يد الوز�ر، يه فهيا 

  . وزارتني
الس8يد الوز�ر، احXا ما ممحتاجF¨ش اTٔرقام، احXا ابغينا نقولو اليوم، 

اليوم خطاب UالÕ املø واحض، ¦يحث Jىل السادة رؤساء اCالس 
القروية واCالس احلرضية Jىل ٔ�ساس �ش يعين يعطيو واÂد احليوية 

  .|لم#الس ا|يل ¦يرتٔ�سومه
اليوم احXا الوقت ا|يل كنتلكمو Jىل هاذ التxٔkري وJىل هاذ اMراسة فني 

، احXاÆ در� رشاكة مع الوزارة املعنية ا|يل يه 1ت، كنتلكمو Jىل رمق وصل
، اليوم ليومXا هذا مازال هذاك املرشوع 2003وازرة السكىن يف 

امس8يفطينو قصد املصادقة، اليوم مازال ما خرجش، ٕاذن ٔ�ي رئBس Uا 
 10دÆل ) Un objectif(�ش يرتٔ�س واÂد امسيتو خصو �كون عندو 

©ري معقول حبمك ¬نتظارات دÆل العامل القروي، ٔ�ي  الس8نوات، وهذا
اليوم ٕاىل ابغينا الناس . ÂاUة ابغينا كند�روها يعين كهنمشو العامل القروي

Õد النظرية �كون معقوÂهلم راه خصنا واÆيبقاو ساكنني يف القرى د.  
  .شكرا الس8يد الرئBس

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا � الس8يد املس�شار

  .وز�ر، تفضلوا ٕاىل اكن عندمك تعقFبالس8يد ال

        ::::الس8يد وز�ر السكالس8يد وز�ر السكالس8يد وز�ر السكالس8يد وز�ر السكىنىنىنىن وس8ياسة املدينة وس8ياسة املدينة وس8ياسة املدينة وس8ياسة املدينة
  . شكرا

فعال ما Uاوبتمكش Jىل واÂد الشق املرتبط �لتقFمي دÆل هاذ اليش 
ا|يل تعمل حلد اTٓن، وJىل هذا اTٔساس هناك دراسة اTٓن ا|يل قامئة ا|يل 

، �ش )OCDE5(كتعمل مع املنظمة دÆل التعاون والتمنية ¬قfصادية 
²شوفو ٔ�ش8نو هو الوقع احلقFقي دÆل هاذ الس8ياسات، واش يه س8ياسات 

�وىلٔ Õٔkم ال؟ هذا مس�  .�جعة ٔ
هناك كذ� دراسة حول اTٓليات دÆل الت��ع والتقFمي دÆل ا�Tٔر الرتايب 

  . دÆل هاذ الس8ياسات ا|يل احXا بصدد القFام هبا اTٓن
ولية، ٔ�� قلت لمك املسؤولية ٔ�� ما قلتمكش بkٔن احXا ما عند�ش مسؤ 

سكن دÆلنا حمدودة يف جتهزي بعض الب¨Fات التحتية وحتسني الفضاء دÆل ال 
�خلصوص دÆل املواطنني، هذا ا|يل كنتدxلو فFه، يعين هاذ اليش ا|يل 
معطي لنا فFه احلق يف صندوق التمنية القروية ٔ�ننا نعملوه، ٕاىل س8يفطت 

                                                 
5Organisation de Coopération et de Développement Economiques  

  .يش ÂاUة ٔ�خرى لوزارة املالية �هتم يش ÂاUة ٔ�خرى ©ادي �رفضوها
�� مايش يف Jلمي هاذ املوضوع ا|يل �لكمت Jليه، ©ري مق�ول ٔ2003 

وحلد اTٓن مازال ما دازش، ٔ�� كنطلب مXمك  2003ٔ�ن مرشوع تقدم يف 
تبلغوه يل رمسيا، ما يف JلمBش ٔ�بدا، و�لتايل ن��عو ؤ�Jدمك بkٔنين ن��عو 
خشصيا �ش ²شوف ملاذا حلد اTٓن ما متش املصادقة Jليه ٔ�و توفري اTٔموال 

  .لتنفFذه
  .شكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
�ر، و²شكرك Jىل مسامهتمك يف هذه ²شكرمك، شكرا |لس8يد الوز

  .اجللسة
ون¨fقل ٕاىل اTٔس8ئV املو�ة ٕاىل قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي 
و�كو�ن اTٔطر، والسؤال اTٔول هو حول الضغط اجلامعي Jىل مدينة فاس 
واللكمة ÂTٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¬شرتايك لتقدمي، تفضلوا 

  .اTٔس8تاذ وشاك

        ::::الس8يد حفFالس8يد حفFالس8يد حفFالس8يد حفFظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاكاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس8يد الرئBس

  احلضور الكرمي،
�صبحت Uامعة س8يدي محمد �ن عبد هللا حتتوي Jىل Jدد ¦بري من ٔ

�لف طالب، �زاولون  100الطلبة، بلغ Jددمه هذه الس8نة ٔ�كرث من ٔ
دراس8هتم يف ظروف ©ري مXاس8بة و©ري مواتية، ي¨fج عنه �س8مترار ٔ�Âداث 

  .ن وساكن احلي الصفFحي ا|لصيق هباالشغب وموا�ات مع رUال اTٔم
وهذه اÂTٔداث ºسفر دامئا عن ٕاصابة واعتقال العديد من الطلبة 
وٕاحلاق خسا;ر مادية فادÂة �لتجهزيات �لكييت احلقوق والعلوم واTٓداب 
واحلي اجلامعي بظهر املهراز، وقد ٔ�دت هذه اÂTٔداث الناجتة عن متركز لك 

ا العدد الضخم وهذه اÂTٔداث ٕاىل عقد اللكيات واملعاهد مبدينة فاس هبذ
، �رٔ�سه لك من اكتب اMوÕ 2011ينا�ر  5اج�ع مبقر وزارة اMاxلية يوم 

يف اMاxلية �ٓنذاك ووز�ر الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والبحث العلمي 
بوملان ورئBس اجلامعة ومعداء -�ٓنذاك، وحرضه لك من وايل �ة فاس

وضع خمطط اس8تع#ايل هيدف ٕاىل ٕاJادة هيلكة اللكيات الست، xلص ٕاىل 
قطاع التعلمي العايل مبدينة فاس، وكذا ت)ين قرار اCلس إالداري |ل#امعة 

 11/2006القايض خبلق نواة Uامعية مبدينة صفرو، قرار |لتذكري رمق 
، وامللمتس املقدم نظرا |لطابع ¬س8تع#ايل لهاذ 2006ٔ��ريل  24املؤرخ يف 
  .2006رب دجX 28القرار يف 

¿ا، ²سائلمك عن إالجراءات اليت تنوي وزار�مك القFام هبا لتخفFف 
الضغط عن اجلامعة وJىل مدينة فاس خبلق لكية مfعددة التخصصات 
مبدينة صفرو ل�س8تق�ل الطلبة اجلدد الوافد�ن من ٔ�قالمي صفرو، بوملان، 

م مع مFدلت، احلاجب، ٕافران، Jلام ٔ�ن اCلس البÀي السابق اكن قد الزت 



�كتو�ردورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن ٔ 2013 

21 

 )2013و�ر ٔ�كت 22( 1434ذو احل#ة  16

 10وزارة التعلمي العايل ورئاسة اجلامعة بوضع قطعة ٔ�رضية تبلغ مساحهتا 
هكfارات رهن ٕاشارة اجلامعة، وكذ� تعهد �لقFام �Mراسات اجليوتقXية 
واMراسات الطوبوغرافFة، ومت عقد اج�ع حبضور رئBس اجلامعة وعبد ربه 

، ومت ¬خfيار من ا¿ي اكن �ٓنذاك رئBس بÀية صفرو من ٔ�Uل حتديد وJاء
هكfارات، وهاذ  10بني ثالث مواقع موقع ا|يل قلت ٔ�نه املساÂة دÆلو تبلغ 
يف اج�ع  17/2006¬ج�ع مت تدوينه يف حمرض Jىل ما ٔ�ظن احملرض رمق 

  .2006يوليوز  7نتاع 
كام ٔ�ن ا6طط اجلهوي ٕالJداد الرتاب الوطين ينص برصحي العبارة Jىل 

متركز ا|يل واقع يف مدينة فاس من الناحFة نتاع رضورة تفكFك هذا ا� 
  .اجلامعة وهاذ العدد الضخم وذ� خبلق نواة Uامعية كذ� مبدينة صفرو

ٕاذن اTٓن ٔ�صبحت اجلامعة ك�شلك واÂد املشلك ¦بري يف مدينة فاس، 
وكنمتناو Jىل ٔ�ن الوزارة كام قلت تلقى Âل وت)ين القرارات نتاع جملس 

  . اجلامعة نتاعها
  .اوشكر 

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس8يدة الوز�رة يف ٕاطار اجلواب، تفضيل

بنÀÑون، الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العابنÀÑون، الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العابنÀÑون، الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العابنÀÑون، الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايليليليل والبحث  والبحث  والبحث  والبحث     الس8يدة الس8يدة الس8يدة الس8يدة مسىيمسىيمسىيمسىي
        ::::العلمي والعلمي والعلمي والعلمي و����كو�ن اTٔطركو�ن اTٔطركو�ن اTٔطركو�ن اTٔطر

  .نعم شكرا الس8يد الرئBس
هيم الواقع شكرا |لفريق ¬شرتايك احملرتم ا¿ي تفضل بوضع سؤال 

  . اجلامعي مبدينة فاس
بوملان ومدينة -جوا� Jىل سؤالمك، ٔ�ود بداية ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ن �ة فاس

فاس حتديدا تتوفر Jىل Uامعتني، Uامعة القرويني وUامعة س8يدي محمد �ن 
عبد هللا، ؤ�[رشمك بقرب �رجمة Uامعة Uديدة ويه اجلامعة اTٔورو 

اجلامعي املق�ل يف ٕاطار �ر�مج  املتوسطية اليت س8تفfح ٔ�بواهبا يف املومس
5+5.  

�ل¨س8بة لعدد الطلبة املس#لني يف Uامعة س8يدي محمد �ن عبد هللا 
طالب، وهو Jدد  74.935فقد بلغ  2014-�2013رمس الس8نة اجلامعية 

  .فاق بقليل Jدد الطلبة املس#لني �ل¨س8بة |لس8نة املاضية
قاJد، فاجلامعة كتعرف و�ل¨س8بة |لمعدل بعدد الطلبة �ملقارنة مع Jدد امل

طالب، وهو معدل يعين Uد  100مقعد للك  177واÂد املعدل دÆل 
طالب  J240ادي يف املعايري اMولية ا|يل كتعترب ٔ�ن ٔ�كرب Jدد ممكن هو 

مقعد فqٔن  100طالب للك  240مقعد، طبعا ميل كنقولو  100للك 
ن واÂد املقاJد ¦يوقع لها واÂد التداول حسب احلصص الزمXية، فكFكو

التداول Jىل املقاJد، و�لتايل ما اكي¨ش واÂد ¬كتظاظ ¦بري كتعرفوا يعين 
  .اجلامعة دÆل فاس

فعال اك�ن هناك تفاو\ت من لكية للكية، مفثال تنلقاو بkٔنه اللكية دÆل 
مقعد يعين فايتة واÂد  100طالب للك  244اTٓداب دÆل ظهر املهراز فهيا 

� �ل¨س8بة للكيات اTٓداب دÆل سا�س فهيا الشوية املعدل العاملي، كذ
لكن ميل ك¨شوفو مÔال لكية الطب كنلقاو فقط ... فهيا كذ� واÂد 275
طالب، ف�التايل  100للك  74طالب، لكية العلوم التقXية  100للك  75

واÂد التفكري يف ٕاJادة ¬ن�شار واغتنام هاذ إالماك�ت ا|يل يه ٕاماك�ت 
ذ الضغط و¦يجعل ٔ�نه الضغط ما �كو²ش مس#ل دÆل اجلامعة ¦يخفف ها

  .[شلك ¦بري
وحتديدا �لرجوع ٕاىل مدينة صفرو، ٔ�و ق�ل الرجوع ملدينة صفرو، فقط 
�ود ٔ�ن ٔ�شري كذ� ٔ�نه �ٕالضافة لهاذ ٕاJادة ¬ن�شار، فالوزارة يف ٕاطار ٔ
الرب�مج دÆلها دÆل املدرUات اجلديدة اليت تعزتم بنا�هتا �رمس هاذ الس8نة 

مدرج، من بBهنم مدرج ©ادي خيص مدينة فاس و©ادي  25، عندها هذي
طالب، ف�التايل ماكي¨ش ٕاشاكل هنائيا  800يبلغ الطاقة ¬س�Fعابية دÆلو 

  .دÆل الضغط
�ل¨س8بة ملدينة صفرو، مدينة صفرو Jدد احلاصلني Jىل شهادة 

 2229ا|يل اكن  2012طالب، Jدد ٔ�قل من Jدد  1865الباكلورÆ فهيا بلغ 
طالب، وهاذ العدد Jىل العموم ما هواش واÂد العدد ¦بري Uدا �ملقارنة مع 
املدن اTٔخرى، ٕاما بنفس اجلهة ٔ�و جبهات ٔ�خرى من اململكة حبال مدينة 

 4082متارة مÔال ا|يل حصل فهيا Jدد ا|يل حصلوا Jىل الباكلورÆ هو 
  ... طالب يعين تقريبا

  .شكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
دة الوز�رة، و� ٔ�ن حتتفظي ببعض عنارص اجلواب يف شكرا � الس8ي
  . املدة دÆل التعقFب

  .تفضل اTٔس8تاذ وشاك

        ::::املس�شار الس8يد حفFاملس�شار الس8يد حفFاملس�شار الس8يد حفFاملس�شار الس8يد حفFظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
�ن اجلامعة نتاع فاس كتحتضن Uامعة القرويني وUامعة س8يدي محمد ٔ

�لف ا|يل قدمت وما قدمfوش فFه العدد  �74ن عبد هللا، العدد دÆل ٔ
ملس#لني يف Uامعة س8يدي �ن عبد هللا ا|يل فهيا دÆل اجلامعة والطلبة ا

�عطيت العدد ا|يل ٔ ��كذ� اللكية مfعددة التخصصات يف مدينة \زة، ٔ
�لف، وهذا  100ك�سريو اجلامعة دÆل س8يدي محمد �ن عبد هللا ا|يل هو ٔ

يف ندوة حصفFة دÆل رئBس اجلامعة السابق، اكينة يف حصف واكينة يف 
�لف 100هذا، يعين العدد هو ٔ .  

وقدمت يل Uامعة القرويني، Uامعة القرويني راه كتضم ٔ�اكد�ر وتطوان 
Æ ما اجلامعة� فرع، Uامعة القرويني ما حتس8هباش، اكينة فاس Uّ وفاس، ٔ
هذا هو ¬خfصاص دÆل Uامعة القرويني، راه ... واك�ن تطوان واك�ن

  .©ادية اجلنوب ويف الشامل
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 الس8نة الفارطة Uّ ينة صفرو فهيا Æالقضية ٔ�خرى ا|يل رشتو لها ٔ�ن مد
طالب، ولكن ٔ�� كنقول لمك ختفFف الضغط Jىل اجلامعة  2229اكنت 

ولكن كتضم اTٔقالمي دÆل بوملان وصفرو، اTٔقالمي دÆل بوملان وصفرو 
ا|يل ) la moyenne(طالب، مع ٔ�ن  4000ومFدلت، العدد راه ¦يتعدى 

طالب، هذي يه  Uّ 1500 ة Æاك�ن اTٓن �ش ميكن � ختلق نواة Uامعي
)la norme( ة ا|يل اكين)au niveau international( ، اXولكن اح

عند� ما كنقولولش ©ري صفرو املدينة بوÂدها، كنقول � راه بوملان 
وصفرو ومFدلت، راه ٔ�قالمي �ش نقربو، وكتقول ماكي¨ش ضغط، خصمك 

ت ــــــــامعة راه حص�تعBشوا فاس وتعرفوا الضغط واملشلك ا|يل xالقة اجل
)Elle constitue un problème d’ordre public( اشUراه ما ،

وانعقد اج�ع يف وزارة اMاxلية ©ري هاكك، اج�ع يف وزارة اMاxلية من 
�Uل يعين يلقاو هاذ إالشاكلية دÆل هاذ الضغط ا|يل اك�نٔ.  

 v ىل مدينة فاس، اك�نJ راه اك�ن الضغط، اك�ن ضغط ¦بري
اك�ن ٔ�� نعطيمك اقرتاح �ٓخر، ختففوا الضغط، اك�ن مقرتح ا|يل  صفFحي،

قامت به العمران، مؤسسة العمران قامت به �ش تقfين ذيك اTٔرض ا|يل 
اكينة يف ظهر املهراز لكها وت)ين مدينة Uامعية مبواصفات ¦برية، وكتقول يل 

  . ماكي¨ش الضغط
�عسة يف احلي اجلامعي واش ماكي¨ش ضغط؟ سري شوف الناس فني 

احلي اجلامعي، ماكي¨ش v اجلامعي، احلي اجلامعي دÆل ا¿¦ور يف ظهر 
املهراز راه رايب، ¦يطيح، رامه سدوه، راه اكرثة التعلمي العايل اTٓن صبح يف 

  .مدينة فاس
ٕاىل اكنت عندمك ©ري معطيات نظرية شلك �ٓخر، ولكن الواقع ا|يل 

ن معنا اليس اMاودي راه وM كتعBشو اجلامعة دÆل فاس راه اكريث، لو اك
اجلامعة يف فاس، و¦يعرف املشلك دÆل فاس ©ري لو اكن Uاوب، Uاوب 
[شلك �ٓخر وغمييش معنا يف نفس املقرتح، Tٔنه رضوري خص يتلقى Âل 
وخنلقو ونفعلو القرارات نتاع اCلس إالداري نتاع اجلامعة ا|يل يه عندها 

  .اس8تقاللية
  .عندو اس8تقاللية الس8يد الرئBس، جملس اجلامعة

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . الس8يد املس�شار، اليس وشاك ٔ�هنيت حقك يف ال�م

  .تفضيل الس8يدة الوز�رة يف ٕاطار التعقFب عن تعقFب الس8يد املس�شار

الس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايليليليل والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و����كو�ن كو�ن كو�ن كو�ن 
        ::::اTٔطراTٔطراTٔطراTٔطر

�� كذ� ب¨ت اجلامعة دÆل الس8يد املس�شار احملرتم، لٕالشارة كذٔ �
  .مدينة فاس، كنت ٔ�س8تاذة Uامعية يف مدينة فاس، فهذي فقط لٕالشارة

�ما مسÕٔk ¬كتظاظ وJدم وكذا، فهنا البد ما كرنجعو |لغة اTٔرقام ٔ
واملعايري اMولية، اTٔرقام ا|يل قدمت لمك يه ٔ�رقام رمسية ٔ�نه اك�ن هاذ 

يل اك�ن وا|يل ¦يعطينا واÂد طالب، هذا هو العدد ا| 74.935الس8نة 
مقعد، هذي معايري كتقول بkٔن  100طالب للك  177املعدل دÆل 

ماكي¨ش واÂد الضغط ¦بري، هذا ال يعين ٔ�نه ماكي¨ش الضغط هنائيا، هو 
  . فعال اك�ن ضغط

طالب،  800¿�، ٔ�� قلت بkٔن الوزارة �رجمت بناء مدرج ©ادي هيز 
ة يف املغرب دÆل اجلامعة اTٔورو �ٕالضافة ٔ�ن اجلامعة غتكون الوحFد

مfوسطية، مايش الوحFدة يف املغرب، الوحFدة يعين يف هاذ اCال دÆل 
، Tٔن يه Uامعة دولية، وا|يل ©ادي �كون فهيا يعين اMول امخلس 5+5

دÆل اجلنوب مع دÆل الشامل ا|يل ©ادي �كون مfواUدة فهيا و©ادي تعطي 
ف�التايل اك�ن تفكري يف هاذ اCال [شلك واÂد إالشعاع ¦بري ملدينة فاس، 

  .¦بري
يف هذا ©ري يه بصفة Jامة املسÕٔk دÆل ٕاÂداث مؤسسات Uامعية 

إالقلمي ٔ�و ©ريه كمت دراس8هتا، وهذا إالقلمي كذ� غمت دراس8هتا يف ٕاطار 
مرشوع حتيني اخلريطة اجلامعية ا|يل وارد يف ا6طط دÆل الوزارة بعمل 

، وا|يل تياxذ بعني ¬عتبار البعد اجلهوي 2016- 2013الوزارة لس8نة 
خللق املؤسسات اجلامعية والتوازن يف العرض الرتبوي Jىل مس8توى مجيع 
�ات اململكة والتو�ات احلالية Jىل املس8توى العاملي فõ يتعلق حبجم 

 .اجلامعات واملؤسسات اجلامعية من �ة ٔ�خرى
دÆل ٔ�هنا �ش تفfح Tٔن هذا رضوري، مجيع اجلامعات عندها مطالب 

مسا� ٔ�خرى ٔ�و �ش تفfح نواة Uامعية ٔ�خرى، وهذا طبعا ¦يبقى من 
اخfصاص الوزارة، جمالس اجلامعات يف ٕاطار طبعا عندها واÂد 
¬س8تقاللية دÆل ال�س8يري، لكن ما يتعلق Â�ٕداث Uامعات Uديدة طبعا 
 .¦يدوز يف جملس احلكومة وكذ� فõ يتعلق Â�ٕداث لكيات Uديدة

  . و�لتايل، هذا اTٔمر سوف يؤxذ بعني ¬عتبار
 .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك

ون¨fقل ٕاىل السؤال الثاين وهو حول غياب ٕاسرتاتيجية حكومFة لتكو�ن 
  .Úنديس امجلاJات احمللية، واللكمة ÂTٔد من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

    ::::املس�شار الس8يد ٕادر�س مروناملس�شار الس8يد ٕادر�س مروناملس�شار الس8يد ٕادر�س مروناملس�شار الس8يد ٕادر�س مرون
  .ن الرحمي[سم هللا الرمح

 الس8يد الرئBس،
جعل املغرب دوÕ موÂدة ال ممركزة، وهذا  -امحلد B- اMس8تور اجلديد 

  .¦يجعل من امجلاJات احمللية ٔ�ن �كون يف قلب اه�مXا مجيعا
امجلاJات احمللية، وJىل رٔ�سها اجلهات، س8تقوم ٕان شاء هللا يف ٔ�قرب 

Mل اÆحسب املنظور د Vال يف الس8نوات القليUٓTديد اU س8تور بدور
و¦بري يف ٔ�بعاده ا6تلفة ¬قfصادية و¬ج�عية والثقافFة والتجهزيية، هذا 
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ي¨�غي ٔ�ن �كون مfوفرا يف لك امجلاJات احمللية، �ٓليات |لتنفFذ، و�ٓليات 
التنفFذ يه الوسائل ال)رشية Jامة، وJىل رٔ�سها املهندسني ا¿�ن نعاين اTٓن 

  .من نقص يف امجلاJات احمللية
kٔريد ٔ�ن ٔ�عرف من الس8يدة الوز�رة احملرتمة هل هناك نظرة قريبة ف

املدى ويف املدى املتوسط، Jامني ٔ�و ثالثة، واش عند� يش نظرة �ش 
�زودو امجلاJات احمللية ٕان شاء هللا ا|يل غتقوم بدور �ٓخر Uديد و¦بري 
هبؤالء اTٔطر ا¿�ن من دوهنم ولو توفرت اTٔموال ¦يفام اكن لن ºس8تطيع 

  اJات احمللية القFام بدورها؟امجل
  .شكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا اTٔس8تاذ مرون

  .لمك اللكمة، الس8يدة الوز�رة، يف ٕاطار اجلواب

الس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايليليليل والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و����كو�ن كو�ن كو�ن كو�ن 
        ::::اTٔطراTٔطراTٔطراTٔطر

  .شكرا الس8يد الرئBس
¦ي�ساءل حول ٕاسرتاتيجية شكرا املس�شار احملرتم والفريق احلريك ا|يل 

  .احلكومة لتكو�ن Úندسني يف امجلاJات احمللية
طبعا اTٔمهية دÆل اجلهوية ودÆل احلاجFات ا|يل غتكون مطروÂة Jىل 
امجلاJات احمللية سوف تزتايد، هذا ٔ�¦يد، و�لتايل غيتطلب واÂد اTٔطر من 

ي¨ش طينة معينة ومن ختصصات Úمة، لكن يف خمتلف دول املعمور ما اك
هناك فرق بني Úندس وÚندس xاص �مجلاJات احمللية، Tٔن امجلاJات 
احمللية كتحتاج ملهندسني من خمتلف التخصصات، كتحتاج |لمهندس يف 
إالJالمFات، كتحتاج |لمهندس املعامري، كتحتاج |لمهندس يف التعمري، 

رب ف�التايل هاذ املهندسني راه مدارس دÆل املهندسني املوجودة يف املغ
كتوفر هاذ النوع دÆل التكو�ن، طبعا ميكن لنا نقولو ٔ�نه بصفة Jامة Jدد 
املهندسني يف املغرب �لنظر |لسوق وÂاجFات الشغل سواء يف القطاع 
اخلاص ٔ�و القطاع العام ٔ�و يف امجلاJات احمللية مازال ما وصلش |لمس8توى 

هندسني ا|يل ابغينا، واTٓن لك مرة يمت التفكري يف ٕاضافة مدارس |لم 
ومسا� xاصة يف اللكيات ا|يل يه تتكون ºشابه التكو�ن دÆل 

  .املهندسني
ٕاذن، هنا اك�ن احfياUات مfعددة، و�لتايل ا|يل ¦ميكن يتدار هو ٔ�ن 
امجلاJات احمللية ملا كتبغي توظف Úندسني وكتطلب مXاصب مالية من 

نوع دÆل وزارة املالية، �ميكن لها يف الطلب دÆلها حتدد ٔ�ش8نا هام ال 
  .التخصصات ا|يل كتبغهيا

يف نفس الس8ياق ا|يل ميكن لنا ²شريو ليه، ٔ�ن وزارة التعلمي العايل يف 
ٕاطار ختصصها، Tٔن كنعرفو بkٔن مجموJة املدارس دÆل املهندسني ما 
كتكو²ش \بعة لوزارة التعلمي العايل وٕامنا \بعة لقطاJات معينة، حبال مÔال 

ندسني املعامريني ا|يل \بعة لوزارة السكىن ٔ�و املدرسة الوطنية دÆل امله 
  .©ريها من املدارس ا|يل \بعة لقطاJات معينة

لكن �ل¨س8بة Jىل مس8توى العرض اجلامعي دÆل وزارة التعلمي العايل، 
فالس8ياق ا|يل امشات فFه الوزارة هو ٕاÂداث مجموJة من املسا� دÆل 

ا ¦ميكن |لمهندس من بعد ما يتخرج التمنية احمللية، يعين التمنية احمللية، وهن
Úندس، �زيد واÂد املسø دÆل املاسرت يف التمنية احمللية، حلد اTٓن عند� 

مسø دÆل التمنية  40يف املغرب اكمل يف اجلامعات املغربية وصلنا لــ 
احمللية يعين يف خمتلف اجلامعات، سواء يف الر�ط، يف تطوان، يف طن#ة، 

البيضاء، واÂد اCموJة دÆل املسا� املتخصصة يف  يف مرا?ش، يف اMار
  .اCال دÆل التمنية احمللية

ف�التايل هذا هو التوUه ا|يل ©ادية فFه حلد اTٓن الوزارة ٔ�نه توس8يع Jدد 
املهندسني بصفة Jامة خبلق وٕاÂداث مدارس |لمهندسني Uديدة وتوسعة 

ويعين بعض املاسرتات الطاقة ¬س�Fعابية دÆل املدارس املوجودة Âاليا، 
املتخصصة ا|يل ¦ميكن لها تد�ر واÂد التكو�ن ٕاضايف |لمهندس ا|يل ©ادي 
�كون واÂد Úندس Jام، تعطيه واÂد اCاالت املتخصصة فõ يتعلق 

  .�لتمنية احمللية
  .شكرا

  :الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك اTٔس8تاذ مرون يف ٕاطار التعقFب. شكرا � الس8يدة الوز�رة

        ::::ملس�شار الس8يد ٕادر�س مرونملس�شار الس8يد ٕادر�س مرونملس�شار الس8يد ٕادر�س مرونملس�شار الس8يد ٕادر�س مروناااا
  .شكرا الس8يدة الوز�رة

كتفFت �لعدد، ٕاىل دxلنا أ�� ما اهرضºش Jىل التخصصات، بقدر ما 
يف التخصصات هذاك ٔ�مر 2ين، العدد اTٓن ال جند اTٓن Âاليا العدد الاكيف 

  .من مجيع التخصصات، ¦يفام اكن النوع دÆلها
ية قصدت ٔ�ن ¦يخص يف وملا �لكمت ٔ�يضا Jىل الرؤية إالسرتاتيج 

احلكومة واÂد الوزارة ا|يل �كون خماطب دÆلنا، احXا ما ©اد�ش منش8يو 
نتÑاطبو مع وز�ر السكىن بوÂدو، وز�ر اTٔشغال العمومFة بوÂدو، وز�ر 
عن املهندسني، ال، جيب ٔ�ن �كون هناك خماطبا فõ يتعلق بتكو�ن 

  . املهندسني يف املغرب وكذ� اTٔطر اTٔخرى
. املنطلق ا|يل هو ابغينا ²ش8تغلو Jليه، وحنسومك �Tٔمهية دÆلوهذا هو 

ٕاذن، البد من الت¨س8يق فõ بXBمك وميل ²سولو واÂد الوز�ر جياوبنا، 
  . فkٔحسن واÂد كنو�و ليه السؤال هو الوز�ر دÆل التعلمي العايل

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا � الس8يد املس�شار

  .لوز�رة، يف ٕاطار التعقFباللكمة لمك، الس8يدة ا
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الس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايليليليل والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و����كو�ن كو�ن كو�ن كو�ن 
        ::::اTٔطراTٔطراTٔطراTٔطر

  .شكرا الس8يد املس�شار احملرتم
طبعا فõ يتعلق �لتوظيف يف امجلاJات احمللية، راه عندمه واÂد 
¬س8تقاللية يف التوظيف، لكن بصفة Jامة املالحظة دÆلمك ¦يف ما قلت 

  .يف البداية دÆل اجلواب يه مالحظة يف حملها
وفعال املغرب ©ادي �كونوا احfياUاتو ٔ�كرث يف ٕاطار اجلهوية املوسعة 
ويف ٕاطار ٔ�نه امجلاJات احمللية ©ادي �كون مطالبة ٔ�كرث �ش �كون قاطرة 
|لتمنية، وفõ يتعلق �6ططات دÆل التمنية احمللية ا|يل كتحتاج Úندسني 

  .حتاج واÂد التخصصات يعين دقFقةٔ�كفاء، وكت 
ف�التايل هاذ ¬حfياج هو ٔ�¦يد وحقFقي وموجود، ٔ�� فقط رشت لمك 
بkٔن ¬حfياج |لمهندسني بصفة Jامة هو ¦بري، يف هاذ اCال كذ� ¦بري، 

  .الوزارة كتعمل Uاهدة �ش تغطي هاذ اخلصاص
مس8توى يعين وكذ� فõ يتعلق �لتمنية احمللية دارت واÂد اCهود Jىل 

هاذ املسا� املهنية، و¬قرتاح دÆلمك كذ� هو Uد�ر �Mراسة، و©ادي 
ٕان شاء هللا طبعا حناولو ٔ�ننا كذ� �لت¨س8يق مع �يق القطاJات احلكومFة 
ا|يل عندها Jالقة �ملوضوع، كنعرفو ٔ�نه اك�ن طبعا املدارس دÆل �كو�ن 

ة م�ارشة، ¦ميكن كذ� ٔ�نه يف اTٔطر دÆل وزارة اMاxلية وا|يل عندمه Jالق
ٕاطار هذا نقلو هاذ النقاش وهاذ ¬²شغال دÆلمك ٕاىل خمتلف القطاJات 

  .املعنية، وقد نقرتح يف هاذ إالطار مجموJة من املقرتÂات
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا � الس8يدة الوز�ر

يف السؤال املوايل يف نفس القطاع دامئا هو حول الرب�مج احلكومة 
  . جمال البحث العلمي ودمع إالنتاج العلمي

اللكمة ÂTٔد السادة ٔ�عضاء فريق اTٔصاÕ واملعارصة ل)سط السؤال، 
  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس8يد محمد البطاحاملس�شار الس8يد محمد البطاحاملس�شار الس8يد محمد البطاحاملس�شار الس8يد محمد البطاح
  .شكرا الس8يد الرئBس

  الس8يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء، 

  إالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
راك;ز تقدم اTٔمم وتطورها، يعترب البحث العلمي ركزية ٔ�ساس8ية من 

و�لنظر Tٔمهيته القصوى يف اMفع بع#V ا�منو والتطور يف خمتلف املياد�ن 
واTٔصعدة، ¿ا ٔ�ولته دول العامل ماكنة ممتزية، وبذلت من ٔ�Uل حتقFقه 

  .جمهودات ج�ارة، سواء مهنا املادية وال)رشية
هذا  هذا يف الوقت ا¿ي الزالت احلكومة مل ºس8توعب بعد ٔ�مهية

القطاع واملاكنة اليت حيتلها يف العامل املعارص، ومل تعطه ما �س8تحقه Jىل مجيع 
املس8توÆت، حبيث ٔ�ن اجلامعات ومراكز �كو�ن اTٔطر واملعاهد ا6ول لها 
القFام �Tٔحباث العلمية تبقى مسامههتا ضعيفة، xاصة ؤ�ن معظم اجلامعات 

�ركزيها Jىل البحوث العلمية  يف املغرب �ر�كز Jىل معلية التدر�س ٔ�كرث من
  . املراد تطبيقها

واTٔدىه واTٔمر ٔ�ن نتاجئ البحث العلمي اليت تتوصل ٕا�هيا هذه 
املؤسسات Jىل قلهتا تبقى ح�Bسة الرفوف يف ظل افfقارها ٕاىل ا�Tٔزة 
ا6تصة ب�سويق هذه اTٔحباث ٔ�و املساJدة يف حتويلها ٕاىل مرشوJات 

 .اقfصادية مرحبة
ما هو �ر�جممك لتطو�ر ودمع : ، الس8يدة الوز�رة احملرتمة¿ا، ²سائلمك

البحث العلمي ببالد�؟ وما ا¿ي س8تقومون به من ٔ�Uل ¬س8تفادة من 
اخلربات الوطنية وحتفزي الكفاءات واTٔدمغة املهاجرة Jىل نقل جتارهبا ٕاىل 

  داxل املغرب مبا خيدم تطور وتقدم بالد�؟
  .شكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . لمك الس8يد املس�شار شكرا

  .اللكمة لمك، الس8يدة الوز�رة، يف ٕاطار اجلواب

الس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايليليليل والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و����كو�ن كو�ن كو�ن كو�ن 
        ::::اTٔطراTٔطراTٔطراTٔطر

  .شكرا الس8يد الرئBس
شكرا لفريق اTٔصاÕ واملعارصة والس8يد املس�شار احملرتم Jىل سؤا´ 

  .الهام املتعلق �لبحث العلمي
د ٔ�ن احلكومة لها وعي ¦بري وÚم ؤ�¦يد فõ يتعلق �Tٔمهية دÆل ٔ�¦ي

البحث العلمي ومركزيته يف تطو�ر املنظومة التمنوية |لبالد، و�لتايل يف هذا 
إالطار فاحلكومة كتعمل Jىل مواصV وتعز�ز املك�س8بات ومعاجلة طبعا 

دÆل  ¬خfالالت ا|يل اكنت موجودة سابقا يف ٔ�فق بناء مXظومة وطنية
البحث العلمي والتكXولو¡ و¬بتاكر فعاÕ وذات انعاكسات ملموسة 
ودامئة Jىل التمنية ¬قfصادية و¬ج�عية |لبالد وفق التو�ات 

  .2025إالسرتاتيجية الوطنية لتمنية البحث العلمي يف ٔ�فق 
، فاعتبارا لهذا اMور احلامس 2016 -2013و�ل¨س8بة لهاذ ا6طط دÆل 

لعبو املنظومة دÆل البحث العلمي والتكXولو¡، �عتبارها، كام قلنا، ا|يل كت 
قاطرة دÆل التمنية ¬قfصادية و¬ج�عية، فالتمنية دÆل هاذ البحث 
العلمي حظيت �Tٔولوية يف ٕاطار التو�ات دÆل الرب�مج احلكويم ا|يل 

لمي العايل سطر Jلهيا [شلك واحض، ودÆل ا6طط القطاعي دÆل وزارة التع
حماور ٔ�ساس8ية دÆل  6والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر، ا|يل من مضن 

اك�ن حمور xاص بتطو�ر ٔ�²شطة البحث  2016-2013ا6طط دÆل 
  :العلمي، وفFه مجموJة من املشاريع، ٔ�ذ¦ر مهنا
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مرشوع حتيني إالسرتاتيجية الوطنية لتمنية البحث العلمي  -
  والتكXولو¡؛

  بحث العلمي؛مرشوع هيلكة بناية ال  -

 مرشوع تعز�ز الب¨Fات التحتية لتمثني نتاجئ البحث و¬بتاكر؛ -

 مرشوع تطو�ر الرشاكة مع القطاع اخلاص؛ -

 ؛مرشوع تعبئة املوارد ال)رشية وحتفزي الباحÔني وا|يل ºساءلتيو Jلهيا -

 مرشوع دمع متويل البحث العلمي؛ -

ومرشوع ا�هنوض �لتعاون اMويل يف جمال البحث العلمي  -
  .لتكXولو¡وا

وهذه لBست مشاريع Âربا Jىل ورق، وٕامنا فقط xالل هاذ الس8ن�ني 
اTٔوىل من معر احلكومة ¦ميكن لنا ²س#لو بفخر واJزتاز ٔ�نه Tٔول مرة 
اس8تطاعت الوزارة ٔ�هنا ختصص اع�دات ٕاضافFة من ©ري ¬ع�دات دÆل 

ندوق مليون درمه، هاذ اليش Uابتو من ص  300املزيانية العامة، بلغت 
متويل البحث العلمي ا|يل هو xارج املزيانية، وا¿ي مل �كن يف السابق يمت 
اس�7ره، وهو طبعا هاذ الصندوق ا|يل املداخFل دÆلو Uاية من مجموJة 

  . دÆل الرضائب دÆل االتصاالت
مليون درمه، وا|يل ©ادي  300فهنا الوزارة اس8تطاعت ٔ�هنا \xذ 

 10اريع، ولك مرشوع ¦ميكن ليه يوصل حىت �كون فهيا املناداة Jىل املش
مرشوع حبيث xالل  30مليون درمه ٔ�ي Jىل اTٔقل ©ادي �كون واÂد 

  . 2014هاذ الس8نة دÆل 
 ٔkهنا تعب� 60مليون يف املزيانية العامة،  �75ٕالضافة ٕاىل ٔ�هنا اس8تطاعت ٔ

هاذ . مليون مكن¼ة ٕاضافFة من طرف الوزارة 15مليون م�ارشة |ل#امعات و
وال كذ� اTٓن الوزارة بدات كتنفذ مجموJة من املشاريع، اك�ن املرشوع اTٔم

  ...دÆل

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس8يدة الوز�رة، احfفظي ببعض عنارص اجلواب يف التعقFب

  .تفضلوا الس8يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب

        ::::محة ٔ�هل ��محة ٔ�هل ��محة ٔ�هل ��محة ٔ�هل ��    املس�شار الس8يداملس�شار الس8يداملس�شار الس8يداملس�شار الس8يد
  الس8يدة الوز�رة، 

اxTٔري ملنظمة اليو²سكو حول العلوم، املغرب حيتل  كام تعلمني فالتقر�ر
مرتبة مfقدمة، لكن مفارقة جعيبة يف هذا التقر�ر Tٔن املغرب يف اMول 
العربية من اMول اTٔوائل يف إالنفاق حول البحث العلمي، لكن من إالنتاج 
العلمي �اكد �كون مXعدما ٔ�و قليل �ل¨س8بة ملا تنفقه اMوJ Õىل إالنتاج 

  . ميالعل
وهباذ السؤال احXا �ل¨س8بة لٕالنتاج والبحث العلمي اكن جعز يف 
املؤسسات البحثية ٔ�م جهرة اTٔدمغة، ²سائø، الس8يدة الوز�رة، تعطينا 

معطيات وال تعطينا �ر�مج �كون Jىل املدى القصري، ما �كون Jىل املدى 
مئا يف مجيع البعيد، مزÆن هذا اكمل ا|يل تتلكمي Jليه، و�متناو �ش �كونو دا

التقار�ر �كونو يف طليعة اMول العربية يف إالنتاج العلمي، Tٔن ال خيفFك Tٔن 
إالنتاج العلمي هو ا|يل ت)ىن Jليه اMول وت)ىن Jليه إالسرتاتيجيات احلكومFة 

  . وت)ىن Jليه لك يشء يف العامل املتقدم
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .الس8يدة الوز�رة؟ تفضيللمك تعقFب 

الس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايليليليل والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و����كو�ن كو�ن كو�ن كو�ن 
        ::::اTٔطراTٔطراTٔطراTٔطر

  .شكرا |لس8يد الرئBس
شكرا |لس8يد املس�شار، ا|يل ٔ�شار لبعض التقار�ر ا|يل طبعا ان� 
كتلكموا Jىل واÂد الوضع معني، Tٔن التقار�ر كتلكم Jىل واÂد الس8نوات 

 ��اTٓن كنتلكم Jىل اTٓفاق املس8تق�لية، وا|يل يه مايش فقط معينة، ؤ
ممتنيات وٕامنا Uاية ٕ�طار �رامج واحضة واع�دات واحضة، ويف ٕاطار طبعا 

حىت مع املعهد الوطين |لبحث العلمي والتقين ٔ�و ©ريه من املؤسسات 
  .البحثية املوجودة يف اجلامعات

ي، �ر�مج التعاقد مع اTٓن راه اك�ن التفعيل دÆل الرب�مج التعاقد
خمتلف اجلامعات ومع مؤسسات البحث العلمي ¦يت)ىن Jليه نتاجئ، و¦يكون 
 Õٔت املرشوع املتعلق �لواكkهنا هي�Jليه تقFمي، واTٓن الوزارة راه اس8تطعت ٔ
الوطنية |لتقFمي ا|يل من مضن اTٔمور ا|يل ©ادي تقمي يه ©ادي تقمي هاذ 

البحث واش فعال كتعطي النتاجئ املتوxاة  اTٔموال ا|يل ¦يتدمعوا هبا مراكز
مهنا، هاذ الواكÕ اTٓن راه �ل¨س8بة |لحكومة ا�هتت من العمل دÆلها، وطبعا 
¦يبقى العمل دÆلمك Tٔن هاذ املرشوع هو اTٓن موضوع Jىل ٔ�نظار الربملان 

  . ا|يل ميكن طبعا �زودوه ويطعموه بkٔفاكر ٔ�خرى
ين املمكXات اMولية، ويف لكن ابغيت كذ� نضيف ٔ�ن يف ٕاطار ٔ�ع

ٕاطار التعاون اMويل، ابغيت ²شري ٔ�ن Tٔول مرة ¦يمت تنظمي الندوة اTٔوىل 
حول البحث العلمي، اكنت xاصة �لبحث العلمي، ومن مضن  5+5

، "ٕاJالن الر�ط"ا6رUات دÆلها ٔ�نه مت التوقFع دÆل إالJالن ا¿ي مسي ب
قة �لبحث العلمي، وا|يل ٔ�ول وا|يل فFه واÂد العدد دÆل اTٔمور مfعل

التتوجيات ا|يل غتكون دÆلو يه هاذ اجلامعة اTٔورومfوسطية ا|يل ©ادي 
�كون يه اTٔوىل Jىل الصعيد إالفريقي، وا|يل ©ادي �كون واÂد 

  .إالماكنيات هائV، ال �ل¨س8بة التكو�ن وال �ل¨س8بة |لبحث العلمي
ة يف اخلارج، هنا اك�ن واÂد فõ يتعلق طبعا �لكفاءات املغربية املوجود

الت¨س8يق مع الوزارة امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج Jىل ٔ�ساس ٔ�نه ¦يفاش 
ميكن اغتنام هاذ الكفاءات، اك�ن طبعا بعض الصعو�ت القانونية، Tٔنه اك�ن 
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فرق ¦بري بني مXظومة اTٔجور هنا وهناك، و�لتايل ¦يصعاب ٔ�ننا ²س8تقطبو 
ٕان شاء ... Tٓن اك�ن واÂد التفكري يف ٕاطار ما �سمىهاذ الكفاءات، لكن ا

  .هللا يف مرة ٔ�خرى
  .شكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا � الس8يدة الوز�رة

�ٓسف ولكن البد من ٔ�ن حنرتم الوقت .  
السؤال اxTٔري يف هذا القطاع، قطاع التعلمي العايل هو حول ٕاماكنية 

السادة ٔ�عضاء الفريق  ولوج اللكيات واملعاهد العليا، واللكمة ÂTٔد
  .¬س8تقاليل لتقدمي السؤال، تفضل

        ::::املس�شار الس8يد محمد العزرياملس�شار الس8يد محمد العزرياملس�شار الس8يد محمد العزرياملس�شار الس8يد محمد العزري
  .شكرا الس8يد الرئBس

  الس8يدة الوز�رة احملرتمة،
يف خضم ا²شغال ٔ�بنائنا ب¨fاجئ الباكلورÆ، حFث تتطلع اكفة اTٔرس 

عاهد املغربية ٕاىل هذه احملطة �عتبارها احلامس والفاصل يف ولوج اللكيات وامل
راسة Tٔبناهئم، ويعد هذا املوضوع الشغل الشا©ل |لرٔ�ي اMالعليا الس8تكامل 

العام املغريب لك س8نة حبمك احليف ا¿ي يطال اخfيار التالمFذ لولوج هذه 
اللكيات واملعاهد العليا، سõ8 ؤ�ن Jامل املعدل يبقى هو احلامس يف 

طرق التصحيح ©ري ¬خfيار بغض النظر عن �وية امf¼ا�ت الباكلورÆ و 
  . وÂدةامل

تصوري معي، الس8يدة الوز�رة، Âرية اTٔولياء وكذا نفس اليشء 
�ل¨س8بة |لتالمFذ �ل¨س8بة لن#اح الباكلورÆ واملشالك اليت يتخبطون فهيا، 

�صبح جناح الباكلورÆ نقمة ولBس نعمةٔ .  
�ضيف كذ� �ل¨س8بة |لموا¦بة، جند ٔ�ن مÔال، �xٓذ مÔال خمطط املغرب ٔ

رض ا|يل هو مرشوع دوÚ Õم Uدا، يف ٕاطار املوا¦بة جند ٔ�ن معهد اTٔخ
�لف، ا|يل اxذاو مXو Æ 17احلسن الثاين |لزراJة والبيطرة تقدمت لو ٔ Uّ 

، مع العمل ٔ�ن اك�ن خصاص يف هاذ القطاع هذا، وهذا مرشوع تتعول 400
اذ Jليه اMوÕ، ما اعرف�ش ¦يفاش ©ادي ميكن لو حنقو اTٔلفFة الثالثة هب

  .الترصفات هذي

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  .الس8يد املس�شار، Jدل اشوية امليكروفون Tٔن صوتك ال �سمع جFدا

        ::::املس�شار الس8يد محمد العزرياملس�شار الس8يد محمد العزرياملس�شار الس8يد محمد العزرياملس�شار الس8يد محمد العزري
¿�، نkٔمل من الوزارة ٔ�ن تبدٔ� xلق اجهتادات يف هذا الشkٔن ٕال\Âة 

  . الفرصة Tٔكرب Jدد من الش8باب لولوج اللكيات واملعاهد العليا
ما يه إالجراءات اليت س�Ñfذها الوزارة : مك، الس8يدة الوز�رة¿ا ²سائل

لضامن الشفافFة و�اكg الفرص بني ٔ�بناء الشعب املغريب يف ولوج اللكيات 

  واملعاهد العليا؟ 
  .شكرا الس8يد الرئBس

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد املس�شار

  . اللكمة لمك الس8يدة الوز�رة، تفضلوا

نتدبة Mى وز�ر التعلمي العانتدبة Mى وز�ر التعلمي العانتدبة Mى وز�ر التعلمي العانتدبة Mى وز�ر التعلمي العايليليليل والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و����كو�ن كو�ن كو�ن كو�ن الس8يدة الوز�رة امل الس8يدة الوز�رة امل الس8يدة الوز�رة امل الس8يدة الوز�رة امل 
        ::::اTٔطراTٔطراTٔطراTٔطر

  .شكرا الس8يد الرئBس
شكرا |لفريق ¬س8تقاليل و|لس8يد املس�شار احملرتم Jىل تفضþ ٕ�لقاء 

  . هذا السؤال حول يعين الولوج |للكيات واملعاهد العليا
طبعا املراد �لسؤال هو اجلامعات ذات ¬س8تقطاب احملدود، يعين 

دود، ما احملبعا هناك مبا يتعلق �جلامعات ذات ¬س8تقطاب ©ري ط 
كتكو²ش هاذ السؤال املتعلق �ملعدالت احملصل Jلهيا، ولكن فõ يتعلق 
�ملؤسسات ا|يل يه ٕاما بعض مجموJة من املدارس وا|يل كتطلب ٔ�نه ٔ�و 
بعض اللكيات دÆل الطب والصيدÕ و©ريها ا|يل كتطلب ٔ�نه يتجراو فهيا 

راة، فهذي يه ا|يل كتكون حمط هاذ ال�ساؤل املتعلق �ٕالشاكالت ا|يل م�ا
�ن Jدد الراغبني يف الولوج لهذه املؤسسات هو ٔ�كرب �كÔري من العرض ٔ

  . املتوفر Âاليا
طبعا هذا واÂد الهاجس ا|يل الوزارة راها مXك�ة Jليه [شلك ¦بري، 

ملعايري من وضعت مجموJة من ا 2016-2013وا|يل يف ٕاطار ا6طط دÆل 
�Uل �ش يتوسع هاذ العرض املدريس يف هاذ إالطارٔ .  

لكن بصفة Jامة، يعين �رشفين ٔ�ن ٔ�حFطمك Jلام ٔ�ن الوزارة كتصدر 
س8نوÆ مذ¦رات ٕاخ�ارية ا|يل كتعرف من xاللها الطلبة �ملسطرة دÆل ولوج 
هاذ املؤسسات، ضام� |لشفافFة و�اكg الفرص، وكتضمن معلومات حول 

تكو�ن واخلصوصيات دÆلو ومدة اMراسة والشهادة املمنوÂة ٔ�هداف ال 
والرشوط وإالجراءات اخلاصة �لرتش8يح وتوارخي ومراÂل ٕاجراء م�ارÆت 

  . الولوج وإالJالن عن النتاجئ
�ل¨س8بة لهاذ الس8نة اجلامعية، وضام� النطالقها يف ٔ�حسن الظروف، 

مهنا مراJاة التغيري ا¿ي  الوزارة اختذت مجموJة من التدابري يعين امللموسة،
طرٔ� Jىل مواعيد ٕاجراء امf¼ا�ت الباكلورÆ عن طريق تkٔجFل مواعيد 
ٕاجراء م�ارÆت الولوج اخلاصة �ملؤسسة اجلامعية ذات ¬س8تقطاب 

  . احملدود
كذ� اكن هناك حرص ٔ�ثناء �رجمة املبارÆت Jىل تفادي ٕاجراهئا يف 

ت ماضية، ¦يكون نفس اليوم، نفس اليوم، هاذ اليش اكن تيوقع يف س8نوا
كتكون فFه واÂد اCموJة دÆل املبارÆت مما تيحرم بعض الطلبة ا|يل 
كتكون عندمه رغبة ٔ�هنم حياولوا يدوزوا واÂد اCموJة املبارÆت، ميكن ٕاذا 
ما دxلوش يف واÂد املعهد ٔ�و واÂد املدرسة معينة يدxلوا ملعهد �ٓخر، فهاذ 
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J ت الس8نة اكن هناك حرص شديدÆنه ما كتجراش هاذ املبار�ىل ٔ�ساس ٔ
يف نفس اليوم، و¬حfفاظ بفارق زمين مXاسب، �ش ¦ميكن إال²سان حىت 
ي�Xقل ٕاىل اكن من مدينة ٕاىل ٔ�خرى، و©ري ذ�، قصد ٕاعطاء املرحشني 
مزيدا من فرص الولوج |لمؤسسات املعنية من �ة وºسهيل معلية الت¼اقهم 

  . مبراكز املبارÆت من �ة ٔ�خرى
وطبعا هاذ الس8نة كذ� ا|يل ميكن ²س#لوه ٔ�نه Tٔول مرة �ل¨س8بة 
|لمدارس دÆل الت#ارة وºس8يري املقاوالت و�ل¨س8بة |لمدارس دÆل الهندسة 
التطبيقFة مت التوحFد دÆل املباراة، اكن سابقا م�ارÆت ©ري موÂدة، و�لتايل 

ٕاليه، وكتكون  هاذ اليش جيعل تفاوت من �ة جلهة، كام تفضلمت �ٕالشارة
  . واÂد اجلهات فهيا تفاو\ت

اTٓن اك�ن هو امf¼ان موÂد، وا|يل �ل¨س8بة |لمدرسة دÆل ºس8يري 
املقاوالت رشفت Jليه Uامعة عبد املا� السعدي و�ل¨س8بة لـــ 

)ENSA6( امعة احلسن الثاين احملمديةU اكنت هناك .  
  .معطيات ٔ�خرى يف التعقFب

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . الس8يدة الوز�رة شكرا �

  .هنا� تعقFب حول هذا السؤال؟ تفضل اTٔس8تاذ ا|لبار

        ::::املس�شار الس8يد عبد السالم ا|لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا|لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا|لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا|لبار
  .شكرا الس8يدة الوز�رة

يف احلقFقة الهدف دÆل الفريق ¬س8تقاليل من هاذ السؤال هو 
  . التخفFف من القلق ا|يل كBسود اTٔرس املغربية

محV الشهادة، من الناس ا|يل  اليوم كنلقاو حجافل من الش8باب، من
حترموا من ال�سجيل، حترموا من ال�سجيل �للكيات، مايش ا|يل حمدودة 
ال�سجيل ٔ�و املقاJد حمدودة، بل هاذو �س مfفوقني ومت ٕادراج ٔ�سامهئم يف 

عندما رجعوا ٕاىل املعاهد ٔ�و ٕاىل اللكية . لواحئ ¬نتظار ومل حيظوا �لق�ول
 1800قد فاهتم وحرموا اليوم، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن العادية وUدوا ٔ�ن الوقت 

طالب اTٓن راها مرمFة يف الشارع، ها يه الشهادة دÆل الباكلورÆ عندو 
  وفني ©ادي نديوه؟ 

واÂد الطلبة اكثار، وا|يل هام ما هام  ٕايقاف هاذ العملية هذي غتحرم
موظف، ما ©ادي يتوظفوا ما ©ادي يقراو، ٕاذن هنا واش احXا اTٓن 

Jىل ¬حنراف وJىل ملء الشارع بواÂد اجل¼افل دÆل العطV ك¨شجعو 
  ا|يل ¦يتضافوا س8نة بعد س8نة ٔ�و احXا ت¨شجعو التعلمي والبحث العلمي؟ 

ما تقولBش الشفافFة، هاذ الشفافFة اليوم Jاد العام اTٔول واحXا كنتعهدو 
احلي اجلامعي، حلد الساJة مازال  1بkٔن احلكومة ©ادي حتل هاذ السو�يس 

تعيني واÂد رئBس احلي دÆل اTٔحFاء اجلامعية Uديد ا|يل Uا . غلوقم
ٕاذن، احXاÆ ك¨شوفو ٔ�ن اMخول . الهدف دÆلو �ش ي¨fقم، مايش يعمل

                                                 
6 Ecole Nationale des Sciences Appliquées 

اجلامعي اليوم يندى ´ اجلبني، دخول Uامعي كنعتربوه خروج ٕاىل العقاب 
  ...Tٔن هاذ الناس طاحوا

  .شكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . س�شار، ٔ�هنيت حقك يف ال�مشكرا لمك الس8يد امل 

  .واللكمة |لس8يدة الوز�رة يف ٕاطار الرد Jىل التعقFب، تفضيل

الس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العاالس8يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايليليليل والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و����كو�ن كو�ن كو�ن كو�ن 
        ::::اTٔطراTٔطراTٔطراTٔطر

  . شكرا الس8يد املس�شار
وٕان اكن ٔ�س8تغرب كثريا Jىل هاذ ا|لغة ا|يل فهيا العديد من املصطل¼ات 

ظن ٔ�ننا اTٓن �لعكس يعين هناك ٔ�مل ¦بري عند املغاربة خبصوص ا|يل كن
 õال فÔه مFخول اجلامعي ا|يل اكن فMات اجلامعية وخبصوص هاذ اÂإالصال

  . يتعلق �ملن¼ة اكنت هناك شفافFة ¦بري
ذ¦رتو قضية اTٔحFاء اجلامعية رمغ ٔ�هنا ما اكيناش يف السؤال، فاTٓن اك�ن 

 ٔ�نه يد�ر واÂد التدبري شفاف ملسÕٔk املقاJد مكfب مfخصص ا|يل اس8تطع 
يف اTٔحFاء اجلامعية ا|يل جعلت ٔ�ن مدينة الر�ط اليوم، اTٔحFاء اجلامعية 
يف الر�ط ما معرºش اكمTٔ ،Vول مرة ما معرºش اكمV، يعين ٔ�ن متت 

، ٕاىل اكن عندمك %100¬س8ت#ابة |لطلبات وابقاو مقاJد [شلك شفاف 
�� مس8تعدة �ٔ ÕاÂ ذها وندرسها معمك، رمبا �كون عندك يش يشx

  . معطيات xاطئة
ما اكي¨ش طلبة مرمFني يف الشارع ٔ�و ال  !الطلبة مرمFني يف الشارع

اxذاو الباكلورÆ دÆهلم و�رماو يف الشارع، اك�ن طبعا املعاهد ا|يل يه 
حمدودة راه حمدودة، كام قلت هناك مايش ©ري رغبة، هناك �رجمة دقFقة 

لموسة دÆل إالضافة ودÆل توس8يع العرض اجلامعي، �ٕالضافة ٕ�جراءات م
ٕاىل ذ� اك�ن اجلامعات ا|يل يه ذات ¬س8تقطاب ©ري احملدود راها 
جسلت الطلبة، واكن عندها ٕاشاكالت مfعلقة بذاك العدد ا|يل هو ©ادي 
يفوق العدد العاملي، ورمغ ذ� لقات Âلول من xالل اس8تعامل بناÆت 

شفFات، بناÆت التعلمي الثانوي، مجيع اTٔش8ياء تدارت من دÆل مÔال املس� 
�Uل �ش هاذ الطلبة حياولوا �كون اMراسة دÆهلم يف ٔ�حسن الظروف ٔ
وºسجيل مجيع الطلبة، مفا اكي¨ش هاذ إالشاكل، �لعكس اك�ن هناك واÂد 

  .وهناك واÂد يعين اTٔش8ياء ©ادية وكمتيش [شلك ¦بريالثقة يف اجلامعة، 
كذ� �ل¨س8بة |لس8نة املق�V ما يتعلق �TٔحFاء اجلامعية  يعين اTٓن،

واملنح، فراه ©ادي تمت يعين املعاجلة دÆلها عن طريق نظام معلومايت 
|لطالب، امXني غيدxل |لباكلورÆ يف نومفرب، ©ادي يبدا حيط إالمس دÆلو 

  .لطلب املن¼ة ولطلب احلي، وا|يل غيخرج ليه هباذ الشلك هذا
باراة دÆل الطب، الس8نة املق�V، كنقولمك ٔ�ن �ل¨س8بة و�ل¨س8بة |لم 

ملباراة الطب، حىت يه غتكون موÂدة، كام اكنت هاذ الس8نة املدرسة دÆل 
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)ENCG7 ( لÆود(ENSA).  
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
شكرا � الس8يد الوز�رة، شكرا �، و²شكرك كذ� Jىل مسامهتك 

  . يف هذه اجللسة
. ملوايل، وهو قطاع التجهزي والنقل وا|لوجس�Fكون¨fقل ٕاىل القطاع ا

السؤال اTٔول يف هذا القطاع، هو حول معايري السالمة الطرقFة، واللكمة 
تفضل اTٔس8تاذ . ÂTٔد السادة ٔ�عضاء الفريق الفFدرايل لتقدمي السؤال

  .الرماح، اللكمة لمك

        ::::املس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماح
  .[سم هللا الرمحن الرحمي

  د الرئBس، الس8ي
  السادة الوزراء،

سؤالنا، الس8يد الوز�ر، حول معايري السالمة الطرقFة، وا|يل ٔ�س8باب 
الزنول فFه، اJالش در� هاذ السؤال، Tٔنه كام ٔ�كدمت �س8مترار، وتؤكدون 
�ن Jدد حضاÆ حوادث السري يزتايد �س8مترار، اليشء ا|يل ¦يجعلنا من ٔ

س8تحقه من ٔ�مهية، وا|يل ¦يتطلب طبيعة احلال نعطيو لهاذ املوضوع ما � 
  ... مXمك

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
اليس الرماح، اTٔس8تاذ الرماح Jافاك انت حتين اشوية لعند امليكروفون 
�ش ºسمع الصوت دTٔ �Æنه بعيد شوية Jليك، ©ري احين شوية �ش 

  . �سمع الصوت

        ::::املس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماح
نقدمو هاذ السؤال هو ¦يف من طبيعة ٕاذن، قلت، الس)ب ا|يل جعلنا 

احلال ٔ�كدتيو �س8مترار يف الترصحيات دÆلمك، وهذا هو الواقع، ٔ�ن Jدد 
الض¼اÆ دÆل حوادث السري يزتايد �س8مترار، هذا من طبيعة احلال 
¦يتطلب �س8مترار التفكري يف اTٔساليب، يف الطرق ا|يل ميكن لها تدار من 

بيعة احلال ا|يل معضV خطرية، البد من ٔ�Uل موا�ة هاذ املعضV، من ط 
  .طبيعة احلال من موا�هتا

¦يتطلب ومن طبيعة احلال ٔ��مك ºرشفون من طبيعة احلال Jىل القطاع، 
وت¨سقون �مس احلكومة، من طبيعة احلال هاذ القطاع فFه قطاJات ٔ�خرى 

  .ٕاخل... مfداVx معمك، امجلاJات احمللية، وزارة اMاxلية
�ة اختاذ بعض التدابري، مهنا الصيانة املس8مترة  هذا ¦يتطلب من

|لطرق، بطبيعة احلال هذا ¦يتطلب دامئا �كون حمل اه�م، كذ� تقوية 
ºشو�ر وضع العالمات بطبيعة احلال، كذ� توفري مسا� اMراUات، وٕان 
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اكنت هذي من طبيعة احلال يف املدن، ولكن بطبيعة احلال ٔ�نمت ت¨سقون 
   .�مس احلكومة

ذ� توفري ممرات الراUلني، وضع Âد لظاهرة احfالل املø العمويم، ك
Tٔن الناس كنلقاومه ما ¦يلقاوشاي مXني يدوزوا، تعز�ز وتقوية النقل 
احلرضي يف املدن بطبيعة احلال ¦وس8يV |لنقل احلرضي، بطبيعة احلال اك�ن 

 فٕاذن، البد �ش. كذ� التقصري يف هاذ اCال، توفري حمطات الوقوف
  .نعطيو لهاذ القضاÆ ما ºس8تحق من ٔ�مهية

وJالقة �لترصحيات دÆلمك دامئا، ¦ون بطبيعة احلال ¦يف قلت يف 
اTٔول، ٔ�ن اTٔس8باب ا|يل كتÑيل احلوادث �كون يه ٔ�س8باب [رشية، ¦يف 

، هذا ¦يتطلب ¬ج�Jات اMامئة |لجنة اMامئة �رئاسة الس8يد %83قلتيو 
ة �رئاس8تمك، ا|لجنة من طبيعة احلال الوطنية رئBس احلكومة، ا|لجنة التقXي

|لوقاية من حوادث السري عن طريق اك�هبا اMامئ، ؤ�يضا كذ� ا|ل#ان 
اجلهوية �رئاسة السادة الوالة، واليت ال جتمتع معمك من طبيعة احلال، هاذي 

نفس اليشء �ل¨س8بة |ل#ان احمللية �رئاسة . معضV، خص املعاجلة دÆلها
  .امجلاJات، ا|يل ما اكي¨ش واÂد العمل مس8مترالسادة رؤساء 

كذ�، البد �س8مترار واÂد ا|لقاءات مXتظمة مع الفاJلني يف هاذ 
كنعتقدو . القطاع، معناه ٔ�ن هاذ القضية كتطلب �اكمل اجلهود دÆل امجليع

�ن املعضV ¦برية، ولكن ما اكي¨شاي ما يوv بkٔننا ٔ�عطيناها ما ºس8تحق من ٔ
  . وع سؤالناهذا هو موض. ٔ�مهية

  .شكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة |لس8يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::س�Fكس�Fكس�Fكس�FكB B B B ، وز�ر التجه، وز�ر التجه، وز�ر التجه، وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا|لوU  والنقل وا|لوU  والنقل وا|لوU  والنقل وا|لوU عز�ز ر�حعز�ز ر�حعز�ز ر�حعز�ز ر�حالس8يد الس8يد الس8يد الس8يد 
  .[سم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن،
�شكر الفريق احملرتم Jىل طرح هذا السؤالٔ .  

ك¨شكرمك Jىل املالحظات ولكن ٔ�يضا Jىل اية نبغي نقول ٔ�وال وبد
املتابعة اMقFقة واملقرتÂات، لكن كنعتقد من xالل ال�شكVF احلكومFة 
احلالية ملس8مت ٔ�نه اك�ن ٔ�مهية ملوضوع النقل [شلك ¦بري Uدا، Tٔنه اليوم 
 إالصالÂات يف النقل ٕاصالÂات ¦برية، ويبدو قانون املالية ا|يل ©ادي جيي

 ،ÕوMل اÆهنا جريئة وا|يل ©ادي �لكف املزيانية د�©اد�ن تالحظوها، ٔ
بطبيعة احلال كنمتىن ٔ�ن الرشاكء يلتقطوا هاذ إالصالÂات ونتعاونو فهيا، 
ولكن ٔ�يضا يف اCال دÆل اTٔمن والسالمة هناك اس�7رات ¦برية، يعين يف 

  .يناها وغنوا¦بوهاهاذ اCال دÆل اTٔمن والسالمة ا|يل ٕان شاء هللا ابد
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ولكن نبغي نعطي بعض اTٔرقام �ش �xذوها بعني ¬عتبار، هذي 
�رقام اxذيناها من xالل اجلرد ومن xالل إالحصائيات وا|يل كتبني فني ٔ

  .خصنا �ركزو اجلهود دÆلنا [شلك ¦بري Uدا
الرمق اTٔول هو ٔ�نه بعد املراجعة مع اTٔمن الوطين واMرك املليك ومع 

من حوادث  %95وإالحصائيات، العامل ال)رشي يتدxل يف  املراق�ني
، %20، العامل ال)رشي مع الطريق %65السري، العامل ال)رشي وÂده 

، يعين هذيك %10العامل ال)رشي مع العربة ا|يل ¦يكونوا مfورطني 
95%.  

فٕاذن العامل ال)رشي Âارض يف هاذ العملية، هاذ اليش اJالش ا|لجنة 
راجعة الرب�مج دÆلها، واكينة مزيانية خضمة ا|يل فهيا الوطنية اTٓن اك�ن م

10  ،Æرمه �ش منش8يو |لعامل ال)رشي،  100مليار س8نوMل اÆمليون د
التكو�ن، التوعية، يعين مع اكفة الفاJلني ا|يل ميكن ٔ�ننا نتعاونو Jىل العامل 

  .ال)رشي وxاصة السائق
رمق فقط، ٔ�نه  ، نعطي2016-2013اTٔمر اTٓخر وهو ٔ�نه اك�ن خمطط 

مليار دÆل اMرمه،  2النقط السوداء والتجهزيات خصصنا لها ٔ�كرث من 
مليار دÆل اMرمه، سواء احملاور الطرقFة ا|يل كتعرف  Tٔ2ول مرة ٔ�كرث من 

كثافة دÆل حوادث السري ٔ�و النقط السوداء داxل املدن وxارج املدن ٔ�و 
�و مراق�ة ٔ�و التجهزي �Tٓليات فõ يتعلق �لسكك احلديدية ا|يل جعلنا ٕ�زأ Õ

يف احلوادث  %-40فõ يتعلق �ملمرات املس8توية، وهاذ الس8نة ©ادي حنققو 
  .دÆل السكك احلديدية

نبغي ٔ�يضا نعطي واÂد الرمق، ٕاىل مكل هللا هذه الس8نة ©ادي نوصلو 
فõ يتعلق بعدد القfىل، مبعىن ©ادي نقصو  %12حىت  10لناقص ما بني 

 10وغيكون رمق قFايس يف  3700وال  3600غمنش8يو لـــ  4000حتت من 
س8نوات اxTٔرية �جلهد دÆل امجليع، مايش وزارة كام قلمت، �مجليع مت التعبئة، 

  .امجليع يتعبkٔ لهذه الظاهرة Tٔهنا قضية وطنية
و¦ميكن يل نقول لمك ا6طط فFه ال�رشيع، فFه الت¨س8يق ا|يل رشتو لو، 

�رشيع ا|يل مع املهنيني ومع مجيع املتدxلني، فFه الب¨Fة فFه املواضيع دÆل ال 
  . التحتية اليت ٔ�رشت ٕا�هيا السككFة والطرقFة

املراق�ة اليوم، �ٕالضافة ملراق�ة العامل ال)رشي، الصفقة س8يعلن عن 
ن�Fجهتا قريبا حول رادارات اكفة الرتاب الوطين املتحركة والثابتة ا|يل ©ادي 

�كرث من مليار دÆل اMرمه وا|يل غتعطى يف ٕاطار �كون فFه اس�7ر دÆل ٔ
  . تدبري مفوض يف اCال احلرضي

�� هاذ املوضوع دÆل السالمة اليوم طرحXا يف ٕاطار س8ياسة املدينة ٔ
�كون Âارض اTٔمن والسالمة دÆل التنقل، يف ٕاطار س8ياسة املدينة ا|يل 

ية، ولكن ٔ�يضا فõ كت)Xاها وزارة السكىن واحXا ?رشاكء معهم ووزارة اMاxل 
) PDU : les Plans de Déplacements Urbains(يتعلق بـــ 

ا6ططات دÆل التنقالت احلرضية، تؤxد بعني ¬عتبار، ٔ�ضف ٕاىل ذ� 
الس8ياسة ا|لوجس�FكFة اTٓن طارÂني ما �سمى �|لوجس�Fك احلرضي �ش 

كون وخنرجو الاكمFو�ت خلارج الطرق ا|يل ¦ي) les parkings(ند�رو 
  .فهيا واÂد التنايم دÆل حوادث السري

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  .اTٔس8تاذ ٔ�فرÆط، تفضل |لتعقFب

        ::::املس�شار الس8يد عبد املا� ٔ�فرÆطاملس�شار الس8يد عبد املا� ٔ�فرÆطاملس�شار الس8يد عبد املا� ٔ�فرÆطاملس�شار الس8يد عبد املا� ٔ�فرÆط
  .شكرا الس8يد الرئBس

وحنن نطرح هذا السؤال، البد من ٔ�ن نرتمح Jىل ٔ�رواح حضاÆ حوادث 
  .ه احلوادثالسري و¿وهيم الصرب والسلوان والشفاء العاUل جلر هات

وهذا السؤال س�Bقى مطروÂا مادامت هذه احلوادث Âارضة، طبعا 
ته احلوادث، ولكن اهناك العنرص ال)رشي �شلك ²س8بة Úمة يف ٔ�س8باب ه

�خرى تتعلق ٔ Æخرى وقضا�البد ٔ�ن نقول و�لك جرٔ�ة هناك مشالك ٔ
�ل�شو�ر، تتعلق ٔ�يضا �نعدام إالحساس، املراق�ة سواء |لس8يارات ؤ�يضا 

ته املسائل مجموJة لها احص الطيب �ل¨س8بة ملس8تعميل الطرق، لك هالف
  . ته احلوادثاانعاكس سليب وتؤدي ٕاىل ه

والبد ٔ�يضا ٔ�ن حنسم يف مسÕٔk، �كون هناك نوع من ا¿روة يف 
حوادث السري يف بعض اTٔحFان، xاصة مÔال يف فصل الصيف عندما 

¨س8بة لعطل يدxل املهاجرون [شلك مكÔف ؤ�يضا مسÕٔk السفر �ل 
املغاربة، هناك ٔ�يضا جيب ٔ�ن نتعامل مع هذه املسائل وفق الزمان ووفق 

  .املاكن
ولكن اليشء اTٔسايس البد ٔ�ن �رىق ببالد� ٕاىل ٔ�ن �كون Mينا ثقافة 

 le(السري، راه احXا �قني، احXا اكع لكنا ميل كمنش8يو Tٔور� ميل ¦يكون 
feu vert ( لÆال، السائق دÔل لكنا تنوقفو مUالس8يارة ميل تيكون الرا

دا�ز تيوقف اÂرتاما |لراUل، معناه هناك نوع من ثقافة السري، وهذا هو 
ا¿ي جيب ٔ�ن نعمل مجيعا من ٔ�Uل ٔ�ن نصل ٕاىل هاته املسÕٔk، ولكن البد 
من حتسني الب¨Fة التحتية |لطرق، البد من ال�شو�ر، البد ٔ�يضا من 

ؤ�ن �كون هناك حامية اج�عية ¬عتناء �لسائقني xاصة املهنيني مهنم، 
  . وحوار اج�عي حقFقي مع لك هؤالء املعنيني

  .شكرا الس8يد الرئBس

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Jىل التعقFب

        ::::س�Fكس�Fكس�Fكس�FكB B B B وز�ر التجهوز�ر التجهوز�ر التجهوز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا|لوU  والنقل وا|لوU  والنقل وا|لوU  والنقل وا|لوU الس8يد الس8يد الس8يد الس8يد 
ىل �كون مع ا|لجنة ونعرضو Jليمك ٔ�� كنمتىن كام حصل يف الغرفة اTٔو

  . �لتفاصيل Tٔن اك�ن تفاصيل
السائق املهين اليوم اك�ن مرسوم معد حول التغطية ¬ج�عية، 

اTٓن ©ادي يبدا التكو�ن مع التكو�ن املهين دÆل . ك¨ساينو �ش ندوزو
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130  ÕوMين �متويل من اÚ لف سائق���  مليون دÆل اMرمه، يعين 130ٔٔ
  . هاذ املعطياتكنعطي 

ا|يل ) une prime(اليوم فõ يتعلق �حلافالت، اليوم ©ادي نعطيو 
ابغى جيدد احلافالت دÆلو فõ يتعلق �لكريان، اليوم داxلني يف هاذ العملية 
يف ٕاطار القانون ا|يل ٕان شاء هللا �متناو ٔ�نه مير �ش ميكن لنا نبداو معلية 

  . لعمويمجتديد احلظرية �ش �رقاو �لنقل ا
اك�ن اTٓن �ر�مج دÆل تkٔهيل النقل احلرضي عند وزارة اMاxلية ا|يل 

  . ¦يدxل فFه ٔ�يضا جتديد احلظرية Mمع النقل احلرضي
تعلمي الس8ياقة، در� دفرت حتمالت Uديد فõ يتعلق مبدارس تعلمي 
الس8ياقة �ش �رقاو هبا، ابغيت إالخوان واTٔخوات يطلعوا Jلهيا �ش 

رشوط الصارمة ودÆل املراق�ة دÆل تعلمي الس8ياقة، بل سهلنا حىت �شوفوا ال 
املساطر Jىل املواطن، ما جيBش Jدة مرات، اليوم ¦مييش مرة واÂدة لوضع 

املرات �ش حيصل  5امللف ومرة واÂدة �ش خيلص، بعد ما اكن ¦مييش 
   .Jىل هاذ الو2ئق، �يق عند� املدة الزمXية خصنا حنرصو Jلهيا نقادوها

فõ يتعلق �لفحص الطيب، كام يف Jلممك �رس�ها، ما ابقاش، در� 
واÂد العدد دÆل الت)س8يط دÆل املساطر فõ يتعلق �لفحص الطيب، مع 
العمل ٔ�ن هذا موضوع xالف بي¨Xا وبني املهنيني دÆل دورÆت الفحص 

  . الطيب Tٔنه عنده ٕاشاكالت Úنية وٕاشاكليات اج�عية
�� رشت لها، اليوم غنضيفو املئات دÆل املراق�ني، ال تعز�ز املراق�ةٔ ،

  . �ل¨س8بة لqٔمن الوطين وال اMرك وال �ل¨س8بة لوزارة النقل
�شكرمك Jلهيا Tٔنه ما كرتتبطش فقط �لعربة، ٔ ��مث كذ� ثقافة السري، ؤ
شوفوا حىت السري دÆلنا واحXا راUلني، شوفوا السري دÆلنا واحXا يف 

  . عال اك�ن ٕاشاكل دÆل ثقافة السريف. اMراUات
�عتقد هاذ مXظومة القمي يف اCمتع، مبا فهيا وتkٔثريها Jىل السري وJىل ٔ �ٔkف

  . حوادث السري، كنعتقد كتحتاج ٕاىل معاجلة ا|يل يه ٔ�كرب من ٔ�مور تقXية
فقط ابغيت ²شري يف هاذ الع#اÕ ا|يل ابقات ٔ�نه اك�ن واÂد املدة زمXية 

اxذيت ٔ�� العرش س8نوات اxTٔرية، فصل الصيف  مع اTٔسف الشديد
¦يكون هذاك اليش اكريث، هذي خصنا ) août(و) x)Juilletاصة 

نتعاملو معها بصيغة، وxا كند�رو محالت كنعتقد رمبا خصنا يش صيغة 
Uديدة يف التعامل مع هاذ الزمن ومع بعض املوامس ا|يل كتكرث فهيا حوادث 

  . السري
  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس8يد رئBس اجل الس8يد رئBس اجل الس8يد رئBس اجل الس8يد رئBس اجل 
  . شكرا الس8يد الوز�ر

ن¨fقل ٕاىل السؤال املوايل، وهو حول ا�هتمBش واحليف ا¿ي تعاين مXه 
بعض املناطق �ملغرب العميق يف جمال الب¨Fات التحتية، واللكمة ÂTٔد 

  .اTٔس8تاذ الس8نBيت تفضل. ٔ�عضاء فريق اTٔصاÕ واملعارصة

        ::::املس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نBيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نBيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نBيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نBيت
  .شكرا الس8يد الرئBس

  .م هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني[س
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

لقد تغنت والزتمت وتبجحت احلكومات السابقة واحلكومات احلالية 
�لعمل Jىل فك العزÕ عن العامل القروي واملناطق النائية، xاصة فõ يتعلق 

  . �لب¨Fات التحتية اكلطرق واملسا� والقXاطر
�نه Jىل الرمغ من ¬لزتامات الواردة يف الرب�مج احلكويم يف شقه ©رئ 

املتعلق بقطاع التجهزي، حFث ظلت املشاريع املرتبطة �لبىن التحتية مfعرثة، 
مما سامه يف تفامق املشالك وتعميق ٕاشاكلية التمنية مبناطق املغرب العميق، 

ٕاىل Jدم توفر الرشوط اليت ظلت دامئا عنوان إالقصاء وا�هتمBش، �ٕالضافة 
و�زداد Âدة هذه . اليت تؤهلها |لولوج ٕاىل اخلدمات اTٔساس8ية واملرفقFة

 Õث تبقى بعض املناطق معزوFمطار والثلوج، حTٔالل مومس اx املعا�ت
  .عزÕ \مة عن العامل اخلار¡

و¿ا، الس8يد الوز�ر احملرتم، ²سائلمك ما يه اTٔس8باب اليت تقف وراء 
العزÕ عن مXاطق املغرب العميق؟ وما ا¿ي س8تقومون به  تعرث �رامج فك

  لتدارك اخلصاص، xاصة يف جمال الب¨Fات التحتية؟
البد، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن تعملوا ما يف وسعمك من ٔ�Uل Âل Uل مXاطق 

  .العامل القروي، xاصة اليت تعBش يف ٔ�زمة xانقة، دامئة ومس8مترة
  .شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  .اللكمة |لس8يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس8يد املس�شار

        ::::س�Fكس�Fكس�Fكس�FكB B B B وز�ر التجهوز�ر التجهوز�ر التجهوز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا|لوU  والنقل وا|لوU  والنقل وا|لوU  والنقل وا|لوU الس8يد الس8يد الس8يد الس8يد 
  الس8يد الرئBس،

  الس8يد الوز�ر احملرتم،
ال ٔ�عتقد ٔ�ن مXتخيب اTٔمة ي��جحون، كام ال ٔ�عتقد ٔ�ن وزراء اTٔمة 
ي��جحون، فاللك يقوم مبهمته يف ٕاطار اMفاع عن هذا املواطن، و¿� 

�متىنٔ " نسأَح يي هقُولُوا الَّتي يادبعقُلْ للفاظ"  وTٔيف ا.  
املغرب ميل حصل Jىل ¬س8تقالل، ... نبغي نعطي وÂد الرمق �ش ما

�ٓالف ¦يلومرت ا|يل عند� يف الش8بكة الطرقFة،  10ٕاىل اxذيت الطرق، اكن 
فوا، ٔ�لف ¦يلومرت دÆل الش8بكة الطرقFة، ©ري �ش نعر  45�ٓالف، اليوم  10

قولوا Jلينا وجFو Jلينا، ٔ�� كنتلكم ¦واÂد كنتحمل املسؤولية دÆيل، 
و�لتايل ما كنتلكمش ال Jىل السابقني [سوء وال Jىل الالحقني، لك ٔ�مة، 
لك حكومة عندها حلظة زمXية، و�لتايل يف هاذ ا|لحظة الزمXية غتد�ر ا|يل 

 Æ ،1000خصها د�رو Æ ،2000 Æ ،3000 Æ ،4000 Æ ،10  ٓالف�
  .¦يلومرت

ولكن ©ري اعطيت هاذ الرمق �ش نعرفو إالشارة |لحكومات السابقة 
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وهاذ احلكومة فني اكن يف بداية الس8تXBات وفني ولينا امحلد B اTٓن، مع 
الطرق الس8يارة، مع الطرق يف العامل القروي، �كفي نقول لمك ٔ�نه اك�ن 

  . طيك اTٔرقام فFه�ر�مج طموح يف العامل القروي، ؤ�� ميكن يل نع 
ميكن يل نعطي واÂد الرمق، �ش نعرفو اJالش كنتلكمو، ٔ�وال ٕاىل 

 15ابغيت �xذ فقط جوج دÆل الربامج، �ر�مج دÆل ا6طط الطريق ¦هيم 
مليار دÆل اMرمه، وا|يل كنتظرو مسامهة امجلاJات  15ٔ�لف ¦يلومرت، فFه 

مايش Qم، مايش  مليون دÆل اMرمه �ش �مكلوه، ٕاذن 200مليار و
�لف دوار،  12جامJة قروية، و¦هيم  954تبجح وٕامنا ٕاجنازات، ¦هيم ٔ

  .كنعطيك إالحصائيات، ا|يل متيش تتkٔكد مهنا، الس8يد املس�شار احملرتم
 2300، فFه )8INDH(الرب�مج دÆل ا�هتيئة الرتابية ا|يل \بع لــ 

ليار دÆل ¦يلومرت، �ٕالضافة ¿اك اليش ا|يل رشت لو، جوج ونصف م 
 22اMرمه، وا|يل ابدات إالجناز فFه يف واÂد العدد دÆل اTٔقالمي، ¦هيم 

دوار، ©ري �ش \xذ  1296دÆل امجلاJات القروية، ¦هيم  207ٕاقلمي، ¦هيم 
هاذ اTٔرقام �ش نعرفوا اJالش كنتلكمو، مبعىن لكهم جبو�م هاذ الربامج 

  . العامل القروي يف املناطقمليون ²سمة ا|يل موجودة يف  4¦هيموا حوايل 
�� فقط اعطيت، �ٕالضافة ٕاىل دفرت التحمالت ا¿ي ٔ�صدر�ه مؤخرا ٔ
حول النقل يف العامل القروي �ش يتحرر، �ش ما يبقاش خيضع لالبزتاز 

  .وخيضع |لم¼ارصة
فقط ابغيت ²شري ٔ�ن احلكومة اليوم Uابت واÂد الرب�مج فFه حماور، 

 ٓTات �©ني من عندها ولكن �غي نعطي �ر�مج اJٓن مجيع امجلاTن وتدار، ا
مرشوع  200تعطي يف ٕاطار طلبات العروض جتيب �رامج دÆلها، الربامج 

مرشوع  80فالv يف ٕاطار صندوق التمنية دÆل العامل القروي واجلبيل، 
مرشوع  60س8ياv، دامئا كنتلكم Jىل العامل القروي واملناطق اجلبلية، 

  . رشوع بBيئم  x100دمايت وصناعي، 
�� ج�ت � اTٔرقام دÆل الوزارات دÆل احلكومة مXدجمةٔ.  

املشاريع الكربى، ٕاىل ابغيت نتلكم فقط Jىل الطاقة الشمس8ية والرحيية 
املشاريع اليوم مربجمة وقFد إالجناز، مايش  9مرشوع،  26والس8ياحFة 

¦يتدار يف املدن، هذي كتدار يف مXاطق قروية ا|يل ©�س8تافد، ا|يل 
تÑلق حر¦ية وغتÑلق رواج، بال ما نتلكم Jىل حتر�ر النقل اجلوي اTٓن غ 

  . ا|يل يصBب اTٔقالمي ا|يل يه لكها ٔ�قالمي ذات طابع قروي وذات طابع ج�يل
  .|لس8يد املس�شار احملرتمبطبيعة احلال من بعد نعطيو ٔ�رقام ٔ�خرى 

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
 . شكرا الس8يد الوز�ر

 .اللكمة لمك الس8يد املس�شار. ك خبريالتعقFب واصل هللا جيزي

        ::::املس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نBيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نBيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نBيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نBيت
  .شكرا الس8يد الرئBس

                                                 
8 Initiative Nationale du Développement Humain 

الس8يد الوز�ر، اس8متعت ٕ�معان ٕاىل جوا�مك الشايف والاكيف حول اTٔرقام 
  . اليت تعدوهنا

فقط، الس8يد الوز�ر احملرتم، هناك مغرب كذا ومغرب كذا، هناك 
. النقص يف مجيع اCاالتمغرب حمظوظ ومغرب يعاين من ا�هتمBش و 

وإالقصاء، الس8يد الوز�ر احملرتم، وهنا نعطيمك مÔال Jىل س)Fل الطريق املارة 
من وزان ٕا�زارن ٕاىل بوحسة ملقريصات ¦سا;ر الطرق اTٔخرى يف العامل 

  . القروي يف Jدة جامJات
JانXBا وJانXBا اليشء الكÔري، الس8يد الوز�ر، ومورست Jلينا حزازات 

س8نة  20ية ضيقة لس8نوات طوال، حلد اTٓن ما �زيد Jىل س8ياس8ية وحزب 
وحنن �متىن و²ساJد وحناول، نعمل ما يف وسعنا من ٔ�Uل ٕاصالح هذه 
الطريق، حلد اTٓن مل �ر النور حلد اTٓن، ليومXا هذا، ماذا س8نقول الس8يد 
الوز�ر؟ تغنت احلكومات السابقة Jىل العامل القروي، تغنت كذ�، ماذا 

  س8نقول؟ 
قFة دار لقامن Jىل Âالها، ¦يف س8نعمل الس8يد الوز�ر؟ املساÂة دا� �

اليت نتلكم Jلهيا هتم مساÂات ©ابوية هامة وس8ياحFة هامة، نظرا Tٔود�هتا 
وج�الها ومXاظرها الطبيعية، ٕاىل ©ري ذ�، ولكن يف Jدم هذه الطرق 

  . س¨�قى نعاين من لك يشء، الس8يد الوز�ر
Jليمك، هاذ املوضوع ٔ�نمت Jا�ش8متوه،  فقط، الس8يد الوز�ر، حىت ال ٔ�طيل

الس8يد الوز�ر، من xالل الزÆرة اليت مقمت هبا ٕاىل وزان، وUلس8نا معمك، 
  . الس8يد الوز�ر، وهذا املوضوع هو ٔ�نمت Jىل دراية وJىل اطالع به

فقط، الس8يد الوز�ر، ٔ�متىن من هللا العيل القد�ر ٔ�ن �زحي هذا ا�هتمBش 
نXBا اليشء الكÔري، و�لتايل هاذ اليش ال ي)رش، Jىل هذه املنطقة، JانXBا وJا

هذا يفقد املصداقFة من احلكومة ويفقد املصداقFة من الربملان وماذا س8يقول 
  س8نة؟  20الساكنة، الس8يد الوز�ر، ما �زيد عن 

هناك حزب اكن يرتٔ�س احلكومة السابقة، اكن ¦يعطي اTٔولوية لqٔما¦ن 
نا، الس8يد الوز�ر، و�لتايل البد ٔ�ن تولوا اليت ي¨متي ٕا�هيا، و�لتايل احXا ضع 

  ...اه�ما �لغا |لموضوع حىت نصطف و�هتيkٔ ونلتحق ¦سا;ر

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  .اللكمة |لس8يد الوز�ر |لرد Jىل التعقFب

 Uوالنقل وا|لو  Uوالنقل وا|لو  Uوالنقل وا|لو  Uالس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا|لو B B B BكFكس�Fكس�Fكس�Fس�::::        
الس8يد املس�شار احملرتم، ٔ�� كنقدر الغرية دJ �Æىل املنطقة، وس8بق 
يل �ملناس8بة ٔ�� زرت مجيع اTٔقالمي احملدثة اجلديدة واTٔقالمي اليت يصطلح 

يعين حىت ال ٔ�قول Úمشة، فاك�ن زÆرات مfتالية " اليت مل تنل حظها"Jلهيا 
وكمنيش وكنلزتم مع السادة العامل والوالة والسادة املنتخبني وكند�رو �رامج 

 املناطق اليت تkٔخر فهيا وكندش8نو وكنعطيو انطالقة وكنطالع Jىل ٔ�ش8نا يه
إالجناز، بل هناك عامالت غند�رو معها رشااكت، ٔ�قالمي غند�رو معها 
رشااكت �ش نت#اوزو هاذ اخللل ا|يل كتلكموا Jليه، بطبيعة احلال ما 
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نتلكمش Jىل املايض xليه حلمك الناس، ´ ما ´، كام احXا حىت احXا 
Âلينا، ولك واJ لينا ماJليهغيكون لنا ما لنا وJ د ¦يد�ر ا|يل .  

لكن نبغي نقول لمك وزان ٔ�� جFت لوزان، دا� كنوUدو رشاكة �ش 
  .حنلو املشالك دÆلو، اك�ن هاذ اليش، الس8يد املس�شار احملرتم، مع إالقلمي

س8نة، انت Jارفها،  220نيا، طلقXا الطرق ا|يل اكنت كت¨fظر ٔ�كرث من 
بة دÆلها، راه ال �س8تحيل، الطرق طلقXاها وبدات ºش8تغل، ٔ�خرى Uاية النو 

�� نقول لمك اخلصاص يف العامل القروي، اTٓن وهاذ الرب�مج �ملناس8بة ما ٔ
در�هش يف البريوات، در�ه مع السادة العامل وامشXBا عند رؤساء اMوا;ر 

�لف  45والقFاد ومع العامل �ش در� الرب�مج، اك�ن خصاص دÆل ٔ
 45ف ¦يلومرت ¦يتطلب، xيل الصيانة، ٔ�ل 45¦يلومرت يف العامل القروي، 

مليار دÆل اMرمه، ف�التايل  50ٔ�لف ¦يلومرت يف العامل القروي ¦يتطلب 
غن¼ددو اTٔولوÆت معمك، هاذ احلكومة تد�ر واÂد اجلزء مXو واحلكومات 

  . اجلاية تد�ر جزء، حىت �مكلو البقFة ٕان شاء هللا
ية، مرة ٔ�خرى كام ولكن ا|يل �كون مkfٔكد، لBست هناك حسا�ت حزب 

قلت يف الغرفة اTٔوىل س8تكون خFانة لqٔمانة، املغاربة ميل كت¨هت±ي 
¬نتÑا�ت املغاربة لكهم سواس8ية، و¦يجي بعد ذ� ٔ�ش8نو دار Tٔن هذي 
�مانة ومسؤولية ٔ�مام هللا، و�لتايل ٔ�� كنعاود نقول �، لكن مرة ٔ�خرى ال ٔ

اJات، حFث اك�ن واÂد حتملوننا مسؤولية ?حكومة ا|يل خص تقوم به امجل
التوUه عندو واÂد العدد إالخوان �غينا نتحملو املسؤولية دÆل داxل 
امجلاJات، اكينة مدن �©ني نصاوبو لها الطريق داxل املدن، اكينة جامJات 

جامJات عندها اMور واحXا كنكونو كند�رو ال اك�ن .. �©ني نصاوبو لها
  .املوا¦بة وكند�رو اMمع

 .د املس�شاروشكرا الس8ي

    ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد الوز�ر

ون¨fقل ٕاىل السؤال الثالث واxTٔري يف هذا القطاع وهو حول جودة 
ٕاجناز ٔ�شغال الطرق، واللكمة ÂTٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع 

  .اTٔس8تاذ عبد اCيد املهايش، تفضل. الوطين لqٔحرار

        ::::ايشايشايشايشاملس�شار الس8يد عبد اCيد املهاملس�شار الس8يد عبد اCيد املهاملس�شار الس8يد عبد اCيد املهاملس�شار الس8يد عبد اCيد امله
  .شكرا الس8يد الرئBس

  الس8يدة والسادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،

  الس8يد الوز�ر احملرتم،
ٕان جودة الطرق �ملغرب تطرح Jدة حتدÆت ¦برية، حFث ٔ�ن 
املس8تعمل |لطريق �ملغرب ال حيتاج ٕاىل عناء ¦بري ليالحظ احلاÕ املتدهورة 

رق الوطنية وحىت اجلهوية لكÔري من املقاطع، سواء �لطرق الس8يارة ٔ�و الط
وإالقلميية، ولن �لكف مس8تعمل الطريق اجلهد ملالحظة ما يقع يف بعض 

املقاطع احلديثة إال²شاء، بل هناك مقاطع �كرر فهيا إالصالح والرتممي Jدة 
مرات، وحىت نوحض ٔ�كرث سؤالنا يف هذا املوضوع، نذ¦ر لمك الس8يد الوز�ر 

VÔمTٔال مقاطع واقعة بني فهناك يف الط: احملرتم بعض اÔريق الس8يار م
امخلBسات ومكXاس، ما بني مرا?ش ؤ�اكد�ر، مث بني فاس و\زة يف الطرق 
الوطنية الرابطة بني طن#ة وفاس، وxاصة بني مرشع بلقصريي ومعمل 

  .صنع ا�TٔبBب إالمسن�Fة
  الس8يد الوز�ر احملرتم، 

ة هذه ٔ�مVÔ لكن املوضوع �شمل Jدة مقاطع Jىل مس8توى الش8بك
الطرقFة لب�À، ملخصها ٔ�هنا تطرح Jدة ٕاشاكليات هتم جودة الطرق 

  .ؤ�س8باب تدهور ÂاÕ الطرق احملدثة ٔ�و املرممة Âديثا
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

هل �رجع ذ� ٕاىل نقص يف اMراسة التقXية اTٔولية؟ ٔ�م نقص يف 
القانونية  املراق�ة التقXية لت��ع اTٔشغال؟ ٔ�م مدى توفر الوزارة Jىل اTٓليات

  واملؤسساتية ملراق�ة جودة اTٔشغال الطرقFة؟ 
  .شكرا الس8يد الرئBس

  :الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا

 Uوالنقل وا|لو  Uوالنقل وا|لو  Uوالنقل وا|لو  Uالس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا|لو B B B BكFكس�Fكس�Fكس�Fس�::::        
  الس8يد الرئBس،
  الس8يد الوز�ر،

  الس8يد املس�شار احملرتم، 
 ٔ�شكرك Jىل هذا السؤال واTٔمهية دÆلو، اTٔمهية دÆلو �مكن ٔ�ن 

إالماكنيات املالية ا|يل عند� ما يش كثرية، و�لتايل البد من �رش8يد النفقات 
وتوجهيها وجودة اخلدمات ا|يل ميكن لنا نقدموها وجودة التجهزيات ا|يل 

  .ميكن لنا نقدموها |لمغاربة، و¿� ٔ�شكرك Jىل هذا السؤال
 ٔTدم ¬لزتام من اJ ي�مر الثاين، �ش �كون اTٔمر واحض، ٔ�ي xلل، ٔ

طرف ٔ�ي مسؤول، ٔ�قولها يف وزارة التجهزي والنقل، ٔ�ية رشكة مل تقم 
بواجهبا ¦ن مkfٔكد البد ٔ�ن �كون اجلزاء من U¨س العمل، هذا مال Jام دÆل 

د�ر املغاربة وما ميك¨ش يق�ل من الوز�ر، من املد�ر، من املد�ر إالقلميي، م
�وي، من التقين، من املهندس، من رشكة، ٔ�ننا يف هناية املطاف منش8يو 
نبالكيو اخلدمة ؤ�هنا تت#اوز، و�لتايل ¦ون مkfٔكد ٔ�نه اختذت قرارات يف حق 

... رشاكت ويف حق مسؤولني مل �كونوا يف مس8توى املهمة اليت اكنوا �رش¦وا
 ال�شهري يف ذ�، وهاذ اليش بال ما ندxل يف التفاصيل، ؤ�� ال يعجبين

وٕامنا يعجبين يعين كمنيش يف ¬جتاه دÆل اختاذ القرار ا|يل هو يف مصل¼ة 
  .كام قلنا الشkٔن العام

  اTٔمر نبغي نوحض ¦يفاش كند�رو هاذ العملية؟
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نبغي نبدا من ا�هناية، اليوم اك�ن واجب، ملزمون حنن ٔ�ي : ٔ�وال -
فf¼اص دÆلها، اليوم املليون دÆل اMرمه البد من ¬ 5صفقة ٔ�كرث من 

�Jلنا Jىل صفقات، Jىل �رامج يف املؤسسات العمومFة التابعة لقطاع ٔ
التجهزي والنقل وا|لوجس�Fك ويف الوزارة Jىل افf¼اص اكفة املشاريع ا|يل 

  .املليون دÆل اMرمه 5كتفوق 

واÂد العدد دÆل امللفات تدارت فهيا تفBfش8ية من داxل : 2نيا -
Æرسل ٕاىل املف�ش8ية العامة |لاملية، املف�ش8ية العامة د�ل الوزارة وبعضها ٔ

وبعضها ٔ�رسل ٕاىل اCلس اJTٔىل |لحسا�ت، اليت اتضح ٔ�هنا فهيا xلل يف 
إالجناز، سواء تعلق اTٔمر جبودة إالجناز ٔ�و تعلق اTٔمر �ملساطر ٔ�و 

  .شاكÆت وردت Jلينا
املس�شار، ٔ�نه نبغي �رجع |لبداية، ¦يفاش كنختارو، رامك Jارفني، الس8يد 

ما اكي¨ش يش رشكة ك�ش8تغل مع وزارة التجهزي والنقل وا|لوجس�Fك ٕاال 
 Vٕاذا اكنت مصنفة ومؤه)qualifiée et classée( دÂمبعىن اك�ن وا ،

  ... العدد دÆل
نظام تkٔهيل وتصنيف املقاوالت اليوم �راجعه مع املهنيني �ش �كون 

حلق تد�ر طريق من نوع كذا، ٔ�كرث شفافFة، اشكون املقاوÕ ا|يل عندها ا
الرباج من نوع كذا، القXطرة من نوع كذا؟ واش من نوع دÆل املؤهالت 

 ا|يل عندها ال)رشية وإالماكنيات ا|لوجس�FكFة ا|يل عندها؟
، )le ticket d’entrer(اليوم هذا النظام �راجع �ش �كون ٔ�نه هو 

  :فهذا. هو الباب امXني ¦يدxل إال²سان |لصفقات
، �راجعه �ش �كون ٔ�كرث شفافFة ؤ�كرث Jدال، ونعطيو ٔ�مهية ٔ�وال -

|لموارد ال)رشية مايش فقط Jىل اTٓليات، املوارد ال)رشية واملهندسني 
  ؛والتقXيني

�كون Jاما، ينطبق Jىل التجهزي والنقل والسكىن والفالÂة  ،2نيا -
 �ش ميكن ٔ�ن �كون هناك مرجعية واÂدة �ل¨س8بة |لبTٔ ،Àن ما ن¨ساوش

بkٔن هاذ اليش ا|يل يطرح يطرح حىت داxل امجلاJات احمللية، حىت �ل¨س8بة 
  ؛|لتجزئات اخلاصة، ف�التايل ابغينا منش8يو يف هاذ ¬جتاه

اTٔمر الثالث وهو ٔ�نه لك صفقة ٕاال وختضع لعملية املراق�ة، وميكن يل  -
 õرية فxTٔال لك الصفقات ا|يل تدارت يف امخلس س8نوات اÔنقول لمك م

�ش نعرفو ما ٔ�جنز مهنا ) l’audit(علق �لصيانة اTٓن xاضعة لالفf¼اص يت
  .وما ال ينجز واجلودة دÆل إالجنازات

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

 .اTٔس8تاذ املهايش، تفضل يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس8يد عبد اCيد املهايشاملس�شار الس8يد عبد اCيد املهايشاملس�شار الس8يد عبد اCيد املهايشاملس�شار الس8يد عبد اCيد املهايش
  .شكرا الس8يد الرئBس
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

احXا . ²شكرمك Jىل هذه التوضي¼ات اليت ٔ�عطيمتوها لنا يف هذه اجللسة
كنعرفو هاذ اليش ا|يل قلتوه، الس8يد الوز�ر، كنعرفو هاذ املسائل لكها 
وكنعرفو احلرص دÆلمك Jىل �ش �كون اTٔعامل دÆل الرشاكت �كون يف 

، املس8توى املطلوب وكنعرفو اجلدية دÆلمك، هاذ اليش ما كناقشوهش معمك
ا|يل ابغينا �قشو معمك وهو هذي مالحظات ¦يالحظوها الساكن، املغاربة 

�شهر ابدات كتد�كرادا ميل  6كBشوفوا الطريق تصو�ت اليوم، دوزت ٔ
ص)ت ٔ�ول ش8تا، راه هاذ اليش ا|يل ابغينا �قشو معمك، اJالش؟ ابغينا 

  نعرفو اJالش؟
�خرى، طاحوا ٔ�عطيتمك ٔ�مVÔ، ولكن اTٔمVÔ كثرية، ميكن نعطيمك ٔ�م ٔ VÔ

Æ طرةXاطر، قXق Uّ ،ظن� تصاوبت طاحت ما بني فاس ومكXاس Jىل ما ٔ
  . حىت هذي اكينة دÆل اجلديدة، واد اجلديدة يش ÂاUة احبال هاذ الشلك

ٕاذن، احXا ا|يل كنقولو لمك، الس8يد الوز�ر، كنهبومك لهاذ املسائل �ش 
ب Uديدة |لمراق�ة، Jىل تبحثوا و�كونوا Uديني يف البحث دÆلمك Jىل ٔ�سالي

تطو�ر وحتسني املراق�ة، هذا هو هدفXا، ٔ�ما احXا نعمل احلرص دÆلمك Jىل 
�ش �كون اTٔمور �ملعايري املق�وÕ، كنعرفو احلرس دÆلمك كذ� مع 

  .هاذ اليش كنعرفوه. ٕاىل �ٓخره... الرشاكت ومع ذوك الغشاشني
الوز�ر، يف هذا ¿�، �رجو ونkٔمل من هذه احلكومة، ومXمك، الس8يد 

القطاع ٔ��مك حتاولوا ¦يفاش تطوروا، ¦يفاش حتس8نوا الطرق دÆل املراق�ة 
  . فقط

  .شكرا الس8يد الرئBس

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |ليس املهايش

  ...الس8يد الوز�ر، تفضلوا يف ٕاطار

 Uوالنقل وا|لو  Uوالنقل وا|لو  Uوالنقل وا|لو  Uالس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا|لو B B B BكFكس�Fكس�Fكس�Fس�::::        
  .شكرا الس8يد الرئBس

احملرتم، ولكن نبغي نkٔكد لمك ٔ�نه ابغيت �xذ  ك¨شكر الس8يد املس�شار
هاذ احلاالت، فعال ٔ�ي ÂاÕ كتورد ٕاال وكند�رو فهيا ¬فf¼اص وكناxذو 

  . فهيا القرار
اك�ن Âاالت ا|يل لقFنا بkٔن اMراسات مل �كن مكمتV، �كونو رصÂاء 
يعين تدارت دراسات بطريقة رسيعة، ما اxذاºش بعني ¬عتبار مÔال ميل 

الش8تا كثرية، Tٔنه ما ت¨ساوش واÂد الوقت اكنت الش8تا قليV يف  كتكون
املغرب، و�لتايل اMراسات اxذات بعني ¬عتبار ٔ�ن الش8تا قليV، هنار 

فوج�ناب ظواهر ا|يل ما اك²ش اختذت بعني  2009-2008ا|يل Uات 
¬عتبار يف واÂد العدد دÆل اMراسات، مهنا قXاطر Âدث لها ذ�، 

  .�ن ٕاشاكل دÆل اMراساتقXاطر، فاك
اليوم مÔال اكن عند� اج�ع xاص �ملوا²، ث)ت بkٔنه بعض اMراسات 
تدارت م�رسJة، و�لتايل ما اxذاºش بعني ¬عتبار ٕاما زحف الرمال، ما 
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اxذاºش بعني ¬عتبار بkٔن اك�ن اTٔجحار كثرية يف العمق دÆل البحر، فٕاذن 
 عناية xاصة �ش ما نبقاوش ند�رو هاذ املوضوع دÆل اMراسات تعطى ´

  .بطريقة م�رسJة
اTٔمر الثاين هو ميكن ٔ�ثناء إالجناز، يعين �ش �كونو رصÂاء، ٔ�ثناء 
إالجناز إالجناز ما اك²ش كام جيب، و�لتايل لك واÂد يتحمل املسؤولية 

  . دÆلو
املسÕٔk الثالثة هو ٔ�نه فعال تدارت دراسات مزÆنة، إالجناز مزÆن، 

ذاك اليش دxل بعني ¬عتبار، اك�ن ٔ�رايض ٔ�و مXاطق ا|يل فهيا ولكن ه
)le sol ( ذ بعني ¬عتبار يف ٕاطار الصيانة، ¦يقول ©اديxٔkحرك، تfم

ند�رو فهيا واxا ¦يتحرك حبال املناطق ا|يل ¦يكون فهيا الزالزل، كناxذوها 
قع بعني ¬عتبار وكنقولو غند�رو واÂد املزيانية دÆل الصيانة، لك ما و 

)mouvement du sol ( ،لوÆدو الصيانة دUا غنوXكام ت¨سميوه، راه اح
  . وهذا واقع �MرUة اTٔوىل يف الطريق الس8يار ما بني فاس ووUدة

اك�ن مXاطق ما بني مكXاس وانت ©ادي، اك�ن مXاطق يتحرك فهيا 
�س8مترار، و�لتايل اك�ن مزيانية دÆل الصيانة تxٔkذ بعني ¬عتبار يف هذا 

  .Cالا
فٕاذن، ٕاما اكنت اMراسات �قصة، ٕاما ٔ�ن اTٔشغال مل �كن جFدة، وٕاما 
�نه فعال اMراسة جFدة واTٔشغال جFدة، ولكن اxذينا بعني ¬عتبار ٔ�نه ٔ

  .اك�ن مXاطق البد ٔ�ن خيضع فهيا �س8مترار يعين حتول Jىل مس8توى الطرق

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  .القمية يف هذه اجللسة شكرا لمك الس8يد الوز�ر Jىل مسامهتمك

ون¨fقل ٕاىل القطاع املوايل وهو قطاع االتصال، والسؤال الفريد 
خبصوصه يتعلق �ملتابعات اليت يتعرض لها الصحفFون، واللكمة ÂTٔد 

  .اTٔس8تاذ الهياليلٔ�عضاء الفريق ¬شرتايك ل)سط السؤال، تفضل 

        ::::هيالهيالهيالهياليليليليلال ال ال ال املس�شار الس8يد بوشعيب املس�شار الس8يد بوشعيب املس�شار الس8يد بوشعيب املس�شار الس8يد بوشعيب 
  الس8يد الرئBس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس8يدة املس�شارة احملرتمة،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
عرف املشهد إالJاليم الوطين يف اTٓونة اxTٔرية طفرة نوعية من xالل 
الرتخFص لصدور Jدد ¦بري من اجلرائد الوطنية واجلهوية وحىت إاللكرتونية، 

وظ يف املوا¦بة واملتابعة ؤ�صبح |لص¼افة ¦سلطة رابعة دور ٔ�سايس وملح
  .والتغطية مجليع القضاÆ احليوية اليت ºشغل �ل الرٔ�ي العام ولك مfتبع

ٕاال ٔ�نه يف املقابل، تعرضت بعض املنا�ر إالJالمFة لهجومات ممهن#ة يف 
حماوÕ من اجلهات املعنية ٕالخراسها، وذ� بتقدمي شاكÆت يف حق بعض 

 وتعريض ٔ�حصاهبا |لمساءÕ القضائية، الصحف، وخصوصا اجلهوية وإالقلميية،
اليشء ا¿ي ٔ�صبح هيدد ٔ�Âد املاكسب اTٔساس8ية املمتثV يف حرية الرٔ�ي 

  .والتعبري، واليت xالفا ¿� تعززت مع اMس8تور اجلديد
ؤ�مام هاته املامرسات اليت تتعرض لها الص¼افة الوطنية، �ريد 

ملتÑذة |ل¼د من مfابعة مساءلتمك، الس8يد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات ا
وحمامكة الص¼افFني، وخصوصا ؤ�نمت بصدد العمل Jىل مراجعة قانون 

  . الص¼افة اجلاري به العمل
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس8يد املس�شار

  .اللكمة |لس8يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا الس8يد الوز�ر

        ::::ق الرق الرق الرق الرمسمسمسمسي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةالس8يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطالس8يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطالس8يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطالس8يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناط
  .[سم هللا الرمحن الرحمي

�وال ٔ�شكر الس8يد املس�شار Jىل هاذ السؤال، وا¿ي ٔ�عتقد ٔ�نه Uاء ٔ
�ل¨س8بة ٕاىل بالد� ا�هنوض حبرية التعبري والص¼افة اخfيار . يف وقfه

  .هذا ٔ�مر ٔ�ول. دس8توري ال رجعة عنه
- 2011بني اTٔمر الثاين، �ل¨س8بة |لمتابعات القضائية |لصحفFني 

: 2013دÆل القضاÆ،  106اكنت عند�  2012وقع �راجع،  2012-2013
  .ها واÂد. حتمك فهيا �لغرامة 5مهنا مت احلمك فهيا �حلفظ، و 5، 48

 4هاذ العدد  ؟2نيا، احشال دÆل القضاÆ ا|يل كتحر?ها النيابة العامة
اTٔخرى يه قضية وÂدة، ٔ�ما القضاÆ  2012، ويف 48دÆل القضاJ Æىل 

شاكÆت اTٔفراد املترضر�ن، هنا ما ميك¨ش لنا احXا نتدxلو، Tٔنه امجليع ال 
ميكن ٔ�ن يعترب الصحفي فوق القانون، ٕاىل امشBيت عند نقابة الصحفFني وال 
النارش�ن حىت هام ¦يقول � امجليع خيضع |لقانون، لكن اTٔحاكم ما ابقاºش 

ك¨سمعو احشال هذي، ال، والت  عند� ٔ�حاكم �لغرامات الثقVF ا|يل كنا
Õحاكم الغرامات معقو�  . هذا اTٔمر اTٔول. ٔ

اTٔمر الثاين، ما ابقاºش كتصدر ٔ�حاكم ا|يل فهيا اس8هتداف |لمؤسسات 
يف Âد ذاهتا، ال، ال املؤسسات وال اTٔفراد، اك�ن عند� واÂد امللف اTٓن 

سلطة التنفFذية ، راه هو بيد القضاء، ما ميك¨ش دا� ٔ�ن ال "لمك"دÆل موقع 
ترصح يف هاذ املوضوع Tٔن هاذ امللف بيد القضاء والسلطة التنفFذية 

  . مس8تقV عن السلطة القضائية، وهذا اخfيار دس8توري
لكن ما Jدا هاذ القضية، مل يصدر ٔ�ي حمك �عتقال ٔ�و جسن حصفي، ما 

، حىت موقع ٕالكرتوين مل يصدر احلمك ٕ�©القه ٔ�و 2013-2012اكي¨ش يف 
  . القهمت ٕا©

لهذا، هو عند� واÂد املس8توى دÆل احلرية حىت املؤسسات اMولية 
ºش8يد به دÆل حرية اTٔنرتنBت، اك�ن ا|يل مازال ¦يناقش ¦يقول � اك�ن �ٓلية 
ما �ٓلية، ولكن يف اجلوهر مل يقع ٕا©الق، اكينة ÂاÕ واÂدة يه ٔ�يضا دÆل 

|لقضاء، ومن  هاذ املوقع، ولكن هذاك بطلب من احملايم دÆلو م�ارش
القضاء |لواكÕ الوطنية لتقXني املواصالت، مبعىن املعين �Tٔمر، هذاك 
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إال©الق ذايت، طلب من املعين �Tٔمر وٕارادي، ٔ�ما �ل¨س8بة ٕالينا املغرب 
  .عند� مواقع ٕاخ�ارية، ¦يوقع نقاش

اTٔمر الثالث، النقابة الوطنية |لص¼افة ٔ�صدرت تقر�ر س8نوي دÆلها 
، احلاالت ا|يل حصل فهيا اعتداء �2012ن التقر�ر دÆل ، واك2013دÆل 

�و رضب ٔ�و حوادث، بغض النظر عن املسؤول Jلهيا، Tٔن احلاالت ٔ
مfعددة، ٔ�ش8نو قالت النقابة الوطنية يف التقر�ر دÆلها؟ ٕاىل حس)Xا Jدد 

كنلقاو �راجع حبوايل  2013و 2012احلاالت ا|يل يه رصدهتم بني س8نة 
ÂاÕ ا|يل جسلت، وحىت هذاك اليش احXا اتفقXا  14، تقريبا يش 25%

  .معهم بkٔن خص �كون �ٓلية ويفfح حتقFق، وال ميكن الق�ول به

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس8يد الوز�ر
  .؟ تفضلاليلياله هناك تعقFب اTٔس8تاذ 

        ::::الالالاليليليليلييييه ه ه ه ال ال ال ال املس�شار الس8يد بوشعيب املس�شار الس8يد بوشعيب املس�شار الس8يد بوشعيب املس�شار الس8يد بوشعيب 
  الس8يد الرئBس احملرتم،

ت#اوب دÆلمك مع هاذ السؤال، ولكن يف احلقFقة ك¨شكرومك Jىل ال 
الهدف احلقFقي مXو هو اMفع بقانون الص¼افة ٕاىل الوجود، Tٔن مادام 
القانون دÆل الص¼افة ما موجودش، �يق التمكمي دÆل اTٔفواه �لقوة، و�يق 

  .اخلنق دÆل احلرÆت يف بعض اجلهات، والرٔ�ي العام والوطين كذ�
  الس8يد الوز�ر، 

J ىلJ ذمتx�اتقمك عند توليمك هاذ املهمة اÂرتام الص¼افة، ف¨شكرمك Jىل ٔ
  .هذا املوقف و�متىن لمك التوفFق

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .هناك تعقFب الس8يد الوز�ر؟ تفضل

        ::::الس8يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس8يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس8يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس8يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
قانون ٔ�وال، العمل خبصوص قانون الص¼افة اجلديد Tٔن عند� 

الص¼افة، اجلديد يف مراÂل ٔ�xرية، واك�ن واÂد العمل مكÔف Jىل 
 Vات الوزارية �ش �كون عند� مدونة حصافة عرصية شامJمس8توى القطا

  .ٕ�ذن هللا وºس8تجيب |لت¼دÆت واملس8ت#دات ا|يل اكينة، هذا اTٔمر اTٔول
اTٔمر الثاين، xلفFيت ?ص¼ايف، ولكن ٔ�يضا مكسؤول ملزم بتزنيل 

fضيات اMس8تورية، ا|يل واÂد مهنا ٔ�ن حرية الص¼افة مضمونة، هذي املق 
�Âد ¬خfيارات الكربى، ؤ�� واعي هبا، وJدد من إالجراءات ا|يل ٔ
اختذ�ها هاذ الس8نة يف ا�هنوض �Tٔوضاع ¬ج�عية، وقعنا عقد �ر�مج 
Uديد مع النارش�ن، فرضنا ٔ�ن النارش ما xÆذ اMمع العمويم حىت يؤدي 

  . اج�ات ¬ج�عية دÆل الص¼افFنيالو 
Tٔول مرة ºشلكت جلنة دÆل التحكمي يف قضاÆ الص¼افFني، ووزارة 

العدل مت تعيني قايض رئBس غرفة مبحمكة النقض، هو ا|يل اTٓن رئBس هاذ 
ا|لجنة، تدارت خطوات ا|يل كتعرب Jىل الرغبة الشديدة يف ا�هنوض هبذا 

  . اجلسم
�و Âادث معزولٔ ÕاÂ ن التطور وقعت�، ولكن التوUه العام ٔ

اMميقراطي يف بالد� حمتاج لص¼افة حرة ومسؤوÕ ومحمية �ملقfضيات 
  .القانونية

  .والسالم Jليمك

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس8يد الوز�ر Jىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ون¨fقل ٕاىل السؤالني اxTٔري�ن املو�ني ٕاىل الس8يد الوز�ر امللكف 
السؤال اTٔول هو حول ٔ�رضار اخلناز�ر الربية Jىل . القات مع الربملان�لع

الفالÂة والساكن القرويني، واللكمة ÂTٔد السادة املس�شار�ن من فريق 
  .الت¼الف ¬شرتايك

        ::::الغزويالغزويالغزويالغزوي    انانانانحسحسحسحساملس�شار الس8يد املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد 
  الس8يد الرئBس احملرتم،
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
J شBاصة القريبة من اجلبال والغا�ت تعx ،ةFدد من املناطق الفالح

يف شامل املغرب وجXوبه، معا�ة حقFقFة مع اخلناز�ر الربية، اليت تتاك�ر يف 
هذه املناطق وختلق ٔ�رضارا فادÂة |لفالÂني، من xالل تدمري مزروJاهتم 

نون Uد دون ٔ�ن �كون هلم وسائل ملوا�هتا، Jلام ٔ�ن اخلزن�ر الربي محمي بقا
  .قدمي

لقد هاجر Jدد من الفالÂني الصغار يف اCال الفالv [س)ب هذه 
اTٔرضار، وخطورة اخلناز�ر الربية مل تعد تقfرص Jىل تدمري املزروJات بل 
تتعدى ٕاىل ¬عتداءات Jىل املواطنني من ²ساء ؤ�طفال، وتثري الرعب يف 

ية وJا�رة، مث Jدد من املناطق، و²سمع من Âني ٕاىل �ٓخر عن محالت مومس 
  .تعود اخلناز�ر الربية |لعبث �ملزروJات وهتديد ٔ�من الساكن

²سائلمك، الس8يد الوز�ر، عن التدابري اليت تنوون اختاذها حبامية 
الفالÂني، xاصة الصغار، ا¿�ن ال ٕاماكنيات هلم محلاية مزروJاهتم، وكذ� 

  .الربي �كرثة ساكن املناطق القريبة من الغا�ت اليت يتواUد هبا اخلزن�ر
  .وشكرا الس8يد الرئBس

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واC، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واC، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واC، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتمتمتمتع املدينع املدينع املدينع املدينالس8يد احلبBب شو�ينالس8يد احلبBب شو�ينالس8يد احلبBب شو�ينالس8يد احلبBب شو�ين
  .[سم هللا الرمحن الرحمي
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  .شكرا الس8يد الرئBس
  .ر احملرتم Jىل سؤالمكشكرا الس8يد املس�شا

فعال املوضوع ا|يل ٔ��رمت يعين �شلك قلق عند املواطنني ا|يل ¦يعBشوا 
يف العامل القروي، xاصة بعض املناطق، وقلق عند السلطات العمومFة ملا 

  .´ من �2ٓر ؤ�رضار Jىل اCمتع، و�لضبط جممتع الفالÂني ا|يل رشتو ليه
ة من xالل املعطيات املتوفرة اTٓن، لكن ي¨�غي ال³تkٔ¦يد بkٔنه هاذ الظاهر 

يعين املنحى التصاJدي يف اجتاه التغلب Jلهيا، و©ادي نعطيمك معطيات 
  . تفFد هذا املعىن

�وال، جيب التkٔ¦يد ٔ�ن هذا املوضوع ¦يتواUد يف ٕاطار القانون، قانون ٔ
، يعين هذي تدابري ا|يل مfعلقة طبعا 2006يونيو  15املؤرخ  54.03

هذا هو إالطار ا|يل ?ش8تغل فFه اTٓليات احلكومFة |لتعاطي مبراق�ة القXص، 
  . مع هذه الظاهرة

الس)Fل الوحFد |لقضاء Jىل هاذ اليش هو إالÂاشات ا|يل كتنظم 
بطريقة قانونية، وا|يل الغاية مهنا طبعا هو القضاء Jىل هاذ اخلزن�ر الربي 

ار ا|يل كBس)ب هاذ اTٔرضار هذي، وهاذ اليش ¦يمت يف ٕاط) احللوف(
واÂد اخلطة ا|يل توضعت يف ٕاطار ºشاريك مع السلطات العمومFة، مع 
املنتخبني، مع اCمتع املدين، مع اجلامعة امللكFة |لقXص، وا|يل ٔ�دى ٕاىل 

  :ضبط اTٔمور فõ ييل

نقطة  302نقطة سوداء،  302ٔ�وال، اك�ن عند� يف املغرب اليوم  -
ا هاذ اTٔرضار ا|يل ¦يتعرضوا سوداء ا|يل م�Xرشة يف خمتلف املناطق ا|يل فهي

   ؛لها الفالÂني

   ؛ٕاÂاشة |لÑزن�ر 820اخلطة فهيا تنظمي حوايل  -

اك�ن ت)س8يط مساطر يعين الرتخFص دÆل القXص، عوض تلقى  -
  ؛الرخصة كمت Jىل املس8توى اجلهوي ©ادي تزنل |لمس8توى إالقلميي وجمانية

يويم اك�ن ٕاجراء �ٓخر �ريم ٕاىل Jدم تقFيد القXاصني [سقف يعين  -
   ؛دÆل الصيد دÆل هاذ اخلناز�ر

اك�ن كذ� ٕاجراء دÆل املطاردة يف فرتة ٔ�Æم اTٔس8بوع �س8ت�Xاء يوم  -
   ؛امجلعة

واك�ن كذ� ٕاجراء Úم هو ٔ�نه هاذ التدابري لكها وهاذ املطاردة ميكن  -
تمت xارج املناطق ا|يل فهيا كنقط سوداء �عتبار ٔ�نه �كون ٔ�حFا� Âاالت 

نقطة، وكذ� يعين xارج حىت مومس  302|يل مت دÆل xارج التغطية ا
  .القXص �عتبار خطورة املوضوع

املعطيات املتوفرة اليوم تؤكد التقدم والتحسن، القلق موجود، ولكن 
من �ر�مج  %97: 13- 12اك�ن حتسن، اليوم وصلنا �ل¨س8بة |لمومس 

شة ٕاÂا 2118إالÂاشات مت تنفFذه، حبيث بلغت إالÂاشات ا|يل تنظمت 
�لف  12دÆل اخلزن�ر، العدد ا|يل تقىض Jليه يف هاذ العملية ٔ�زيد من ٔ

xزن�ر، وال¨س8بة دÆل تنفFذ هاذ إالÂاشات والتقدم �ل¨س8بة |لمومس السابق 
42% .  

ٕاذن، اCهود اك�ن، التحسن مس#ل، ولكن القلق موجود عند امجليع، 
وال كذ� �ود والبد من تطو�ر ال املنظومة ال�رشيعية ٕاىل تطلب اTٔمر 

اCمتع املدين دÆل الفالÂة، دÆل اMوÕ، �ش ٕان شاء هللا هاذ اخلطر هذا 
  . يوقع التقليص دÆلو واTٔرضار دÆلو

  .شكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

  .هناك تعقFب؟ تفضلوا اTٔس8تاذ ٔ�معو

        ::::املس�شار الس8يد عبد ا|لطيف ٔ�معواملس�شار الس8يد عبد ا|لطيف ٔ�معواملس�شار الس8يد عبد ا|لطيف ٔ�معواملس�شار الس8يد عبد ا|لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس8يد الرئBس

  الوز�ر، الس8يد
بدون شك ٔ�ن هناك جمهود Tٔن هناك قلق كام قلمت، ولكن ت�Bان من 
xالل هاذ الس8نوات اxTٔرية ٔ�ن معا�ة ساكنة البوادي اTٔساس8ية، واليت 
تقلقهم �س8مترار يف معBش8هتم ويف اس8تقرارمه ويف ٔ�حواهلم، ٕاشاكلية حتديد 

، 2لثا الرعي )احللوف(املø الغابوي، 2نيا اخلزن�ر الربي موضوع السؤال 
  .اجلا;ر

- يف هذه املواضيع، مع اTٔسف اTٓن وصلنا تنذا¦رو Jىل مXطقة سوس
لقاء Jىل خمتلف املس8توÆت، ٔ�ذ¦رمك بلقاء  50درJة ٕاىل ما �زيد عن - ماسة

يف مدينة تزينBت ا|يل نظمتو وزارة الفالÂة اكن رائعا Jلميا، فهيا xرباء 
 2011لقاء xاص يف .  اTٓنخرجوا ٕاىل توصيات، مل �ر Âزي التنفFذ ٕاىل
  . دÆل الغرفة الفالحFة بkٔاكد�ر يف هذا املوضوع

اTٓن هذه الظاهرة دÆل اخلزن�ر تصل ٕاىل املدن، يف الشهر املايض يف 
قلب v ٕايلغ، ٔ�رىق v مبدينة ٔ�اكد�ر، وUدوا الناس xزن�ر يتجول معهم 

  ...يف امسيتو
يف املساUد، �رملاين املصلون ٔ�صبحوا ال �س8تطيعون ٔ�داء صالة الفجر 

هنا راه xارج دوز العطV دÆلو مىش لتاغزوت واÂد امسيتو، اضطر �رجع 
  .Tٔاكد�ر Tٔنه الناس تيقولوا اخلناز�ر يف وسط السواح، هذا يشء خطري

فلام �رى هذه الظاهرة، وحناول ٔ�ن حنرصها يف جمال القXص، هذا معىن 
Æص جمال رXنه ال ²س�شعر املسؤولية، جمال الق�يض، جمال املتعة، جمال ٔ

الزنهة، هنا جمال حماربة يشء �سمى حFوان مfوحش خطري، هيدد 
... إال²سان، البد من مقار�ت Uديدة ورسيعة Uدا، وما نقول نعاجله يف

  .مزÆن، ولكن حمدودة Uدا
ٕاذا ٔ�ضيف ٕاىل هذا ٔ�ن اMراسات اليت ٔ�جريت Jىل مس8توى معاهد 

ا Jىل الص¼ة العمومFة، Tٔنه مصدر مfعددة، فهذا ٔ�صبح �شلك خطرا م�ارش 
نقل ٔ�مراض Jديدة، ال ٔ�رسد Jليمك سالمة Jدد اTٔمراض اليت ينقلها هذا 
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املرض، و�لتايل فاملرجو من Uديد من حكومfمك ٔ�ن تعطي لهذه 
إالشاكليات ما ºس8تحق Tٔهنا لها Jالقة �راÂة ومصري وحFاة املواطنني يف 

  .البوادي
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  .تفضلوا الس8يد الوز�ر. شكرا اليس ٔ�معو، شكرا الس8يد املس�شار

        ::::الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCالس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCالس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCالس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتمتمتمتع املدينع املدينع املدينع املدين
  .شكرا الس8يد الرئBس

  الس8يد املس�شار احملرتم، 
يعين لك ظاهرة عندها ٔ�س8باب، وال xالف Jلميا بkٔن ٔ�مه اTٔس8باب 

فاف وتقلص املساÂة دÆل دÆل هاذ الظاهرة هذي، هذي من مkٓالت اجل
́ٔ، و�لتايل عندها س)ب ب¨Fوي   .الرعي ودÆل ال

ولكن القXص يف الس8ياق ا|يل كنتلكمو Jليه، لBس قXصا س8ياحFا ٔ�و 
رÆضيا، هذا قXص 1ٓلية من �ٓليات املوا�ة، ولهذا الحظتو تدابري لتوس8يع 

الرخصة دا;رة التعاطي مع هذا اTٔمر ليك �كون معال جممتعيا، ميل كتويل 
جمانيا وك�سمل Jىل املس8توى إالقلميي وفهيا تدابري مBرسة، �ش يويل اCمتع 
عندو �ٓلية دÆل اMفاع القانوين يف ٕاطار القانون ضد هذه الظاهرة، وٕاال فٕان 
التوصيات ا|يل رشتو لها، ا|يل يه دÆل املناظرة ا|يل متت حمليا، ما اك�ن 

ع حنر¦وه Jىل مس8توى الربملان، حىت يش مانع ٔ��مك تعاودوا هاذ املوضو 
الفرصة القادمة يه ٕان شاء هللا املناقشة دÆل املزيانية القطاعية دÆل 
املندوبية السامFة |لمياه والغا�ت، و©ادي �كون فرصة ملوا¦بة والتقFمي 
�لضبط ٔ��ن يه ¬خfالالت Jىل مس8توى Jدم تنفFذ هذه التوصيات ا|يل 

 ٔkٔمهيهتا وقلمت بkرشمت ب�هنا عندها Uدوى، وٕاال فالقضية قضية فعال قلق ٔ�نمت ٔ
جممتعي، وفFه رضر حقFقي، جيب ٔ�ن �رفع رشJا وعقال، ولهذا اTٓليات 

املطروÂة مايش �ٓليات س8ياحFة ٔ�و رÆضية وٕامنا يه �ٓليات فعال دÆل 
  .املوا�ة احلازمة |لموضوع

  .شكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك الس8يد الوز�ر

ال الثاين واxTٔري يف هذا القطاع، وهو حول املعايري ن¨fقل ٕاىل السؤ 
املعمتدة لتوزيع اMمع العمويم Jىل مجعيات اCمتع املدين، واللكمة ÂTٔد 

�س8تاذ xريي، . السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لqٔحرار ل)سط السؤالٔ
 .تفضل

        ::::املس�شار الس8يد xريي بلÑرياملس�شار الس8يد xريي بلÑرياملس�شار الس8يد xريي بلÑرياملس�شار الس8يد xريي بلÑري
  .[سم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئBس،

  الس8يد الوز�ر،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

سؤايل يتعلق حول املعايري املعمتدة لتوزيع اMمع العمويم Jىل مجعيات 
  . اCمتع املدين وكذ� اTٔندية الرÆضية

يف احلقFقة هناك Jدد من مجعيات اCمتع املدين واTٔندية تدمع من طرف 
يعترب رضورÆ ليك  املؤسسات العمومFة وامجلاJات احمللية، هاذ اMمع ا¿ي

تقوم هذه امجلعيات مبختلف اTٔدوار املنوطة هبا لتحقFق القرب احلقFقي من 
قضاÆ وا²شغاالت املواطنني و�مكيل اTٔدوار اليت تقوم هبا خمتلف مؤسسات 
اMوÕ لالرتقاء مبس8توى الساكنة والتقليص من خمتلف مظاهر الهشاشة 

  .¬ج�عية والثقافFة والرÆضية
  الوز�ر، الس8يد 

لست ٔ�دري هل هناك معايري لتوزيع دمع املؤسسات العمومFة التابعة 
  |ÀوÕ وامجلاJات احمللية Jىل مجعيات اCمتع املدين؟ 

مسعنا وما قرٔ��ه وما تقدمت به احلكومة هو �رش8يد النفقات واحلاكمة 
اجليدة حىت ال يبقى جمرد شعار، فXمتىن من احلكومة ٔ�ن تقوم بدورها يف 

Tٔننا �رى ٔ�ن هناك Jدد من رؤساء امجلاJات يؤسسون ... ق�ة هذهمرا
مجعيات ومهية وصورية لعمل انتÑايب ٔ�و ٕا�زال ٔ�صوات، واحXا ما ابغيناش 

  . هاذ اليش، ابغينا هاذ امجلعيات �ش يقوموا �Mور دÆهلم
ما يه التدابري اليت : ولهذا، ²سائلمك، الس8يد الوز�ر، عن احلكومة

  ة يف هذا اCال؟ تتÑذها احلكوم
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، |لجواب عن السؤال، تفضلوا

        ::::الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCالس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCالس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCالس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتمتمتمتع املدينع املدينع املدينع املدين
  .شكرا الس8يد الرئBس احملرتم

  الس8يد املس�شار احملرتم،
قا عن املوضوع السابق من الناحFة فعال هذا موضوع �ٓخر ال يقل قل

إالطار اليوم القانوين ا|يل ¦ينظم الرشاكة بني اMوÕ وامجلعيات . اCمتعية فعال
 1958نونرب  15ٕاطار �لك مسؤولية ضعيف ومfقادم، عند� الظهري دÆل 

 1املنظم لقانون امجلعيات، وعند� القرار دÆل الس8يد وز�ر املالية دÆل 
 ¦ينظم �ٓليات دÆل الرقابة املالية واحملاس8باتية ميل كتدxل ا|يل 1959ينا�ر 

ٕاخل، وعند� امل¨شور دÆل الس8يد الوز�ر ... مجعيات يف رشاكة مع جامJات
هذه يه املنظومة . ، دÆل اليس ٕادر�س جطو2003دÆل  7اTٔول يعين رمق 

  . القانونية ا|يل يف ٕاطارها يمت هاذ اليش اكمل
يف الرب�مج احلكويم الزتمت بkٔهنا سرتاجع لك ولهذا، احلكومة اليوم 

هذه املنظومة يف اجتاه ٕاقرار JداÕ حقFقFة بني امجلعيات يف الولوج ٕاىل 
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الرشااكت والتعاقدات مع خمتلف مؤسسات اMوÕ، سواء اكنت قطاJات 
  . حكومFة ٔ�و مؤسسات معومFة ٔ�و جامJات �رابية

، يف املقابل ال¨س8يج ¬خfالالت يف هذا املس8توى كثري وكثرية Uدا
امجلعوي مfعدد، غين، م�Xرش، هو من ٔ�حسن اTٔطر دÆل ٕاجناز س8ياسة 

  . قرب حقFقFة Jىل املس8توى احمليل
�ش8نو معلنا اليوم احXا؟ ٔ  

احXا امشXBا يف مراجعة Uذرية |لموضوع، ٔ�وال �الس�Xاد ٕاىل اMس8تور 
 يف ٕاطار مكرجعية، واليوم موقع اCمتع املدين يف هاذ اMس8تور وكذ�

املرجعية دÆل توجهيات UالÕ املø ا|يل كتنص وكتحث Jىل ٕايالء اCمتع 
املدين موقع اعتباري Úم يف سري معل اMوÕ، واxرت� �ٓلية صعبة ملكفة 
. زمXيا ولكهنا نوعية Jىل مس8توى النتاجئ املرتق�ة، اxرت� �ٓلية احلوار الوطين

�ات، دوز�  6وار اجلهوي ٕاىل اليوم احXا وصلنا Jىل املس8توى �ٓليات احل
�ات، ٕان شاء هللا يوم امجلعة والس)ت املق�ل غمنش8يو مرة ٔ�خرى |لجهة  6

  . دÆل \زة و|لجهة دÆل وUدة الرشق
احلوار احمليل املبارش مع امجلعيات وا|يل فFه اخنراط ¦بري ونوعي، ٔ�ث)ت 

مجلعيات فظيعة Uدا Jىل مس8توى العالقات �بkٔن هناك من �ة اخfالالت 
وبني ال امجلاJات وال اMوÕ، �لك وضوح، وكذ� اك�ن تي)ني ٔ�ن هناك قوة 
اقرتاحFة نوعية، يعين اخلربة يه ا|يل طورهتا عند امجلعيات، و¬قرتاÂات 
دÆهلم، ا|يل غمتىش Jىل الطريق دÆلها ٕاىل مراجعة املنظومة القانونية، ال 

وم النفع العام فFه ٕاشاكل، Jىل مس8توى مايش ©ري معايري اMمع فقط، الي
تkٔسBس نفسو امجلعيات فFه ٕاشاكل، واÂد اCموJة دÆل اTٔمور مرتبطة 

  .�مجلعيات مXذ ²شkٔهتا ٕاىل Âني ٔ�هنا توصل ٕاىل معر مfقدم ٔ�و حىت ٔ�ن حتل
اك�ن اخfالالت، احXا اxرت� منش8يو نفعلو اMس8تور، ومنش8يو �راجعو 

ٕاطار قانوين مالمئ هو العامد اTٔسايس  املنظومة القانونية �رمهتا، Tٔن توفري
�متكني امجلعيات من الرشاكة يف التمنية الوطنية Jىل قاJدة املساواة، 

  . العداÕ، واحملاس8بة كذ�
  .شكرا

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا |لس8يد الوز�ر

  .تفضل اTٔس8تاذ xريي يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس8يد xريي بلÑرياملس�شار الس8يد xريي بلÑرياملس�شار الس8يد xريي بلÑرياملس�شار الس8يد xريي بلÑري
  . شكرا الس8يد الوز�ر

ولكن ٔ��، الس8يد الوز�ر، رمبا كنقولو ٔ�ننا نوقفو بعدا هاذ الزنيف Tٔن 
  .هذي ٔ�موال، واTٓن املغاربة حمتاUني Tٔموال

�� ما كنتلكمش Jىل امجلعيات اجلادة، وكثري مهنا ا|يل كتعمل يف هاذ ٔ
اCال، ال يف اCال الثقايف، وال ¬ج�عي، وال الرÆيض، وال ٔ�ندية رÆضية  

�س8توعب واÂد العدد دÆل الش8بان، وال من الناحFة الثقافFة، وال ا|يل ك 

من الناحFة دÆل املساJدة، احXا ما كهنرضوش، ولكن هناك واÂد العداد 
دÆل امجلعيات ا|يل كنتلكمو Jلهيا، ٔ�هنا صورية، وكتقاىض واÂد املبلغ، 

  .هناك صاحيب صاح�ك
نمتيو لهيئات س8ياس8ية، ٔ�� ال يعقل ٔ�نين ٔ��متي ٕاىل هيئة س8ياس8ية، لكنا ك 

�ش �كون ٔ�� رئBس جامJة، وال رئBس من امجلاJات، وٕاال ا|يل ي¨متي 
  . |لحزب دÆيل �ش ٔ�نين نوزع ذيك اTٔموال، وما اكي¨ش مراق�ة

ما ند�روش احلمك دÆل الغباء، ٔ�ن رئBس يترصف يف هاذ اTٔموال دÆل 
ش ند�رو هدر املال ما ميك¨.. الشعب، البد ٔ�ن احلكومة \xذ من اTٓن ري7

العام، هذا هدر املال العام ا|يل ¦ميش8يو فFه ٔ�موال طائV، واك�ن ا|يل 
  . كBس8تغىن هبا، واك�ن فهيا اقfصاد الريع

ال يعقل ٔ�ن مجعية، ¦يكون فهيا اTٔخ واTٔب واTٔم والزوUة وهذي 
وهذي، يعين هذي ©ري معقوÕ، ال يف الرÆضة وال يف مجعيات اCمتع 

  .املدين
هذا، كنحث الس8يد الوز�ر، وJىل احلكومة ٔ�ن خصها ºرسع �ش ول 

حتافظ Jىل هاذ امجلعيات �ش ما �كو²ش Jىل ذوك امجلعيات ا|يل Uادة، 
ما �هتموهاش، ولكن، ابغينا ذوك امجلعيات ا|يل هام يعين كBشوشوا Jىل 
�س ا|يل معقولني، واك�ن ا|يل كBسرتزقوا، اك�ن ا|يل xاذهيا يعين ?حرفة، 

روا مجعيات، يد�ر لوMو، ويد�ر خلوه، ويد�ر لهذي، �ش xÆذوا ¦يد�
واÂد اTٔموال، و�متىن الس8يد الوز�ر، رمبا تفهمتو السؤال دÆلنا والغرية دÆلنا 

  .Jىل هاذ اليش

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .الس8يد الوز�ر، لمك تعقFب Jىل التعقFب، تفضلوا

        ::::لعالقات مع الربملان واCلعالقات مع الربملان واCلعالقات مع الربملان واCلعالقات مع الربملان واCمتمتمتمتع املدينع املدينع املدينع املدينالس8يد الوز�ر امللكف �الس8يد الوز�ر امللكف �الس8يد الوز�ر امللكف �الس8يد الوز�ر امللكف �
  .شكرا الس8يد الرئBس

هو ٔ�� امشBت |لمس8تق�ل Tٔمهية املوضوع ولتkٔثريه Jىل املس8تق�ل دÆل 
البالد، وٕاال حفاليا احلكومة يعين ما مكfفاش يدهيا، اك�ن جمهود ¦يمت Jىل 

قطاJات احلكومFة xاصة، ما نقدرش نتلكم Jىل امجلاJات مس8توى ال
  . ة، Tٔنه مازال هذا إالشاكل حقFقيالرتابي

القطاJات احلكومFة، اك�ن دفا�ر التحمالت، اك�ن �ٓليات دÆل التعاقد، 
اك�ن رقابة، اك�ن مfابعة، وم�الغ راه ما ساهالش، راه كنتلكمو تقريبا Jىل 

  .مليار تقريبا دÆل الس8ن�مي �ل¨س8بة |لقطاJات احلكومFة 80واÂد 
 ��كنقول هاذ اليش لكو يف هاذ املرVÂ، اك�ن جمهود حكويم، لكن ٔ

Jىل ٔ�مهيته، Jىل مس8توى التقFمي دÆل ا�Tٔر يف مجمل التحراكت امجلعوية يف 
البالد، اك�ن ثغراث ا|يل البد من مراجعة شامV |لوضع القانوين احلايل، 
وهذا هو ا|يل ٕان شاء هللا كنمتناو ٔ�نه يف هناية الس8نة، يعين  دÆل هاذ 

غتكون املناظرة  2014مارس  13|يل ٕان شاء هللا احلوار الوطين ا
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اخلتامFة، وغنقدمو النتاجئ |لمجمتع دÆل هاذ احلوار الوطين، وا|يل ا6رUات 
دÆلو يه مXظومة قانونية مfاكمV لوضع قطار امجلعيات Jىل سكة املسؤولية 
 اCمتعية والرشاكة الشفافة مع اMوÕ ومع اكفة مؤسسات اMوÕ من ٔ�Uل ٔ�نه

فعال خنرجو من هاذ النقاش دÆل املال العام كام لو ٔ�نه مال سائب، ٔ�حFا� 
  . حبق ؤ�حFا� بباطل، احXا ما كنهتمو ٔ�ي واÂد، ولكن اكينة اخfالالت

ؤ�� كرنصد لمك احلوارات اجلهوية وم�ات امجلعيات ¦يتلكموا، 
Xن ه� هــــــــاك اخfالالت، لكن الوضع ف�µFملعطيات، �TٔدÕ، �ٕالثبا\ت، ٔ

�راكامت، ال ميكن ٔ�ن نقف عنده، ٕامنا نفكر �رؤية ا|يل يه ٕان شاء هللا 
  .مس8تق�لية

  .شكرا لمك

        ::::الس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسةالس8يد رئBس اجللسة
²شكر الس8يد الوز�ر Jىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة، كام ²شكر 

  .مجيع من سامه يف ٕاجناtا
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


