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        888822229999حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2014 فربا�ر 4( 1435 ربيع ا$ٓخر 4 الثال8ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساHرئGس ل اخلامس اخلليفة ،ٔ�شن عبد الرحامن الس=يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ثالث ساNات وس=بع وعرشون دقKقة، ابتداءا من الساNة الثانية  :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  .لس=تة والثالثني بعد الزوالواSقKقة ا
   .يةه م]اقشة أ$س=ئY الشف  ::::Xدول أ$عاملXدول أ$عاملXدول أ$عاملXدول أ$عامل

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

    ::::عبد الرحامن ٔ�شن، رئGس اجللسةعبد الرحامن ٔ�شن، رئGس اجللسةعبد الرحامن ٔ�شن، رئGس اجللسةعبد الرحامن ٔ�شن، رئGس اجللسةاملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  .N�ٔلن عن افiتاح اجللسة
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

  الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
قا ملقiضيات النظام من اSس=تور، ووف 100معال بoٔحاكم الفصل 

اSاzيل Hلس املس�شار�ن، خيصص اHلس هذه اجللسة ٔ$س=ئY السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Nلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ$س=ئY الشفهية املدرXة يف هذه اجللسة، 
ٔ�عطي اللكمة �لس=يد أ$مني ٕالطالع اHلس Nىل ما Xد من مراسالت 

  . وٕاNال�ت
  . مك الس=يد أ$مني، تفضلواواللكمة ل

        ::::املس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اHلساملس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اHلساملس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اHلساملس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اHلس
  .شكرا الس=يد الرئGس

 Yلسة أ$س=ئX لس املوقر ٔ�ننا س=نكون م�ارشة بعدHرب اz�ٔ ،يف البداية
الشفهية Nىل موNد مع Xلسة معومKة ختصص ��راسة والتصويت Nىل 

يف مبثابة قانون رمق يقيض ب�متمي الظهري الرش  117.12مرشوع قانون رمق 
) 1972 ليويو  27( 1392 خرةا$ٓ من جامدى  15بتارخي  1.72.184

  . املتعلق بنظام الضامن �ج�عي
خبصوص ال�رشيع دامئا، توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن �لنصوص 

  :ال�رشيعية التالية
يتعلق �حملمكة اSس=تورية،  066.13مرشوع قانون تنظميي رمق  - 1

  س املس�شار�ن من جملس النواب؛واحملال Nىل جمل
ي¨سخ ويعوض الباب الثالث املتعلق  001.13مرشوع قانون رمق  - 2

 22مبسطرة أ$مر �ٔ$داء من القسم الرابع من قانون املسطرة املدنية واملادة 
القايض ٕ�»داث حمامك جتارية، واحملال Nىل جملس  53.95من القانون رمق 

 .املس�شار�ن من جملس النواب

صلت الرئاسة مبراسY من الس=يد املس�شار احملرتم الس=يد zريي كام تو 
بل°ري، خيرب من zاللها ٔ�و يلمتس تoٔجKل السؤال املوXه �لس=يد وز�ر 
الش=باب والر³ضة حول دمع الوزارة �لتظاهرات الر³ضية ٕاىل Xلسة 

 . الحقة
  : خبصوص أ$س=ئY الشفهية والكiابية ا�يل توصل هبا جملس املس�شار�ن

  سؤ�؛  12: أ$س=ئY الشفهيةفعدد  -
 سؤال وا»د؛: Nدد أ$س=ئY الكiابية -
 . جوا�ن: وNدد أ$جوبة الكiابية -

 .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس=يد أ$مني

من النظام اSاzيل، توصلت الرئاسة  128وطبقا ملقiضيات املادة 
ريك يف ٕاطار ٕا»اطة كذ· ببعض ٕا»اطات اHلس Nلام، ؤ�ولها �لفريق احل

  .اHلس Nلام
اللكمة املوالية �لفريق الفKدرايل يف ٕاطار ٕا»اطة اHلس Nلام، ؤ�عطي 
اللكمة لثالث مiدzل يف ٕاطار ٕا»اطة اHلس Nلام، ويه �لفريق �شرتايك، 

إال»اطة الرابعة . ٕاذا اكنت هنا· ٕا»اطة ٔ�و س=منر ٕاىل إال»اطة املوالية
  .لفريق أ$صا¾

  نعم؟

        ::::�شار الس=يد محمد Nلمي�شار الس=يد محمد Nلمي�شار الس=يد محمد Nلمي�شار الس=يد محمد Nلمياملس املس املس املس 
  .شكرا الس=يد الرئGس

راه كنعرفو إالشاكل اÂي تعاين م]ه املؤسسة، هو القرار أ$»ادي 
¾ٔoكرر هاذ املسÃ الفردي مبنع البث، والزلنا .  

اح]ا، الس=يد الرئGس، Åري ٔ�كدوا لنا واش اك�ن البث، عند� ٕا»اطة 
وا»د املهY حىت  وعند� ما نقولو، ٕاىل ما اكي¨ش البث، اح]ا كنلمتسو

  .Èشوفو

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد رئGس الفريق

وال ٔ�عتقد ٔ�ن هنا· بثا ٕال»اطات اHلس Nلام، وهذا رمبا هو أ$س=بوع 
  . الرابع اÂي نعاين من Nدم بث إال»اطات

ٔ�عطي اللكمة �لمتدzل املوايل يف ٕاطار ٕا»اطة اHلس Nلام ويه لفريق 
ٕالخوان يف فريق املعارصة هل لمك ٕا»اطة؟ هل أ$صا¾ واملعارصة، ا

  حتتفظون هبذه إال»اطة؟

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب¨شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب¨شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب¨شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب¨شامش
هذي مجموNة اكناوة احملرتمة ختاطب الرٔ�ي العام . اكناوة يف التلفزة

  .الوطين
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  الس=يد الرئGس احملرتم،
  ٕاخواين السادة الوزراء،

  ٕاخواين السادة املس�شار�ن،
يد رئGس احلكومة يرص Nىل جحب الشمس �لغر�ل، �لرمغ من ٔ�ن الس= 

 Òالz س=توري، وس=نحيط جملس املس�شار�ن ومنSفٕاننا س=نقوم بواج�نا ا
الرٔ�ي العام الوطين Nلام بقضية، س=تالحظون بoٔهنا تتوفر فهيا لك مواصفات 

  . القضية الطارئة
، ٔ�عرف وزراء دفعوا ٔ�مو� طائY ليصريوا وزراء": ؤ�قرٔ� Nليمك ما ييل

ؤ�عرف وزراء ق�لوا أ$يدي وأ$رXل Sخول الوزارة، ؤ�عرف وزراء هددوا 
  ."�النتÙار ٕاذا مل يدzلوا القرص وخيرجوا م]ه بظهري التعيني

هذا الÞم، ٔ�هيا السادة، طبعا مايش Úيم، هو Úم لصحفي 
مشهور يف مغربنا العز�ز، وهو مد�ر Èرش ٕا»دى اجلرائد الوطنية ا�يل 

 35الف من املواطنني، اجلريدة كتقول Nىل نفسها بoٔهنا كتKßع �يقراوها ا$ٓ 
ٕاذن، �يقراوها ا$ٓالف من املواطنني، و�لتoٔ�يد تقرٔ�ها لك . ٔ�لف Èس°ة

  .السفارات أ$ج]بية والرٔ�ي العام الوطين واSويل
وهذا Úم خطري، اح]ا ا�يل كنعرفوه، هاذ اليش �يذ�ر� زمان، 

د الوقت قال وا»د الÞم يف حق س=نوات، اليس نوبري أ$موي وا»
احلكومة ؤ�قميت اSنيا ومل تقعد، واقiيد ٕاىل احملامكة وحومك، كتذ�روا مجيع 
هاذ اليش، وا$ٓن هاذ االهتام اخلطري يصدر عن م]رب وطين حمرتم، وهذي 
تقريبا عرش س=نوات، مل يدل الس=يد رئGس احلكومة احملرتم بoٔي رد فعل، ال 

  .فiح حتقKق، وال مه حيزنونåكذيبا وال تoٔ�يدا وال 
واح]ا ا�يل كنعرفو ٔ�نه حىت ملا �يتعلق أ$مر gشاكية �يدية، النيابة العامة 
كتحرك تلقائيا، وحلد ا$ٓن مازال الس=يد رئGس احلكومة صامiا، وبدال من 
ٔ�ن يطلع الرٔ�ي العام الوطين عن حقKقة هذا االهتام اخلطري، هيرب ٕاىل 

اس=ية لكها، وهامج احلزب اÂي ëرشفين ٔ�ن أ$مام، وهيامج أ$حزاب الس=ي
ٔ�مîï، هنا يف جملس املس�شار�ن، بoٔنه وS وهو ëشكو من íشوه ما 
عرف�ش واش zِلقي وال zُلقي، ما عرف�ش ٔ$ن هذا اقريناها، ما 

بدل ٔ�ن يواXه املطالب د³ل املواطنني، ... مشÞش، �ش ما يقولش اكن
�يل �ميوتوا �لربد واجلوع، بدل ٔ�ن �رفع املعا�ة د³ل ساكنة العامل القروي ا

الظمل واملعا�ة Nىل املغاربة د³ل العامل ومهنم املغاربة ا�Âن الزالوا Nالقني ومه 
�لعرشات يف اجلزر املتنازع gشoٔهنا بني إالمارات العربية املتÙدة وٕا�ران، 
بدل ٔ�ن يواXه املطالب د³ل املقاوالت الصغرية واملتوسطة اليت åاكبد 

  .تعاين من جراء Nدم z�ٔذ مس=تحقاهتاو 
بدل التفرغ ملعاجلة ويعين من zالل حتراكت مKدانية ملساندة �نتفاضة 
د³ل ساكنة خم÷ت تندوف، ا�يل ا$ٓن يواöون �لرصاص و�لقصف من 
طرف النظام اجلزاúري وعصابة البولزياريو، بدل ما يواXه هاذ اليش، هيرب 

... z�ٔالقKة وس=ياس=ية يه Nىل درXة �بري ٕاىل أ$مام، وëسكت Nىل فضيÙة
  . ونطالب من رئGس احلكومة �كشف Nىل حقKقة هذه االهتامات

  .وشكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الرئGس

وهبذا، ن¨iقل م�ارشة ٕاىل معاجلة Xدول أ$عامل اÂي بني ٔ�يدينا وهو 
وXه ٕاىل الس=يد الوز�ر لûٔس=ئY الشفوية، وÈرشع �لسؤال أ$ول وهو م

  .املنتدب Sى رئGس احلكومة
. ما اكي¨ش إال»اطة، امسح يل... الس=يد الوز�ر، الس=يد الوز�ر ٔ�رجوك

ما اكي¨ش طلب إال»اطة، ٔ�رجومك، Xدول أ$عامل اÂي بني يدينا لGست 
  . فKه إال»اطة

السؤال أ$ول يف ٕاطار ما هو مسýل يف Xدول ٔ�عاملنا، السؤال أ$ول 
حول انعاكسات الز³دات أ$zرية Nىل ... ٕاىل الس=يد رئGس هو موXه

  . املواطن املغريب
  . اللكمة ٔ$»د السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك لتقدمي السؤال

ق�ل ٔ�ن نßسط السؤال، Èس=متع ٕاىل نقطة نظام الس=يد الرئGس، تفضل 
  ...اليس

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
عطل والتعطيل عن ٕاسامع صوت ٕاىل مىت س=نظل نتخبط يف هذا الت

  .املس�شار�ن ٕاىل الشعب املغريب

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
امسح يل هللا جيازيك خبري، ... ٔ�رجوك أ$س=تاذ ا�لبار، امسح يل �ش

ٓ اليس  شوف ال يعقل ٔ�نك ٔ�نت تتلكم ؤ�� å�ٔلكم، امسح يل هللا خيليك �
  . ا�لبار

. ش ند�روهٔ�� كنقول · عندي Xدول ٔ�عامل مضبوط، كن��عو �
إال»اطات، ما توصلناش بطلب ٕا»اطة د³ل الفريق احملرتم، الفريق 

  . �س=تقاليل �لو»دة والتعادلية
وÂ·، سوف لن ٔ�عطيك اللكمة هللا جيازيك خبري، ما ميك]لياش 

وا»د Xدول ٔ�عامل مع اكمل ا»رتايم ·، ولكن نعطيك اللكمة، ؤ�� عندي 
  ...�ش شكرا جزيال، وامسحوا لنا. ما ميك¨ش

اللكمة ٔ$ول مiدzل من الفريق احلريك يف ٕاطار طرح سؤال انعاكسات 
الز³دات أ$zرية Nىل املواطن املغريب، وهو موXه �لس=يد الوز�ر املنتدب 

أ$س=تاذ السعداوي، . Sى رئGس احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة
  .تفضل

        ::::املس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .الرئGس شكرا الس=يد

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
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  الس=يد الوز�ر احملرتم،
لقد عرف املغرب يف ا$ٓونة أ$zرية مجموNة من الز³دات، اليت ٔ�ثقلت 
القدرة الرشائية �لمواطن، خصوصا ذات اzSل املتوسط واحملدود مما زاد 

وNة من ف�عد الز³دات اليت عرفهتا مجم. من �نتقادات املوöة �لحكومة
املواد واخلرض وتطبيق نظام املقاëسة وٕالغاء اSمع عن البزن�ن ٔ�صبح املواطن 

  .يف »رية من ٔ�مره
Âا، الس=يد الوز�ر، Èسائلمك عن إالجراءات الرضورية اليت س�i°ذها 
احلكومة محلاية القدرة الرشائية �لمواطن، وما يه إالسرتاجتية لتفعيل �ٓلية 

  امية �لمس=هت� املغريب؟املراق�ة �ٔ$سواق الوطنية ح
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا الس=يد الوز�ر

الس=يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون الس=يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون الس=يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون الس=يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون 
  ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  ئGس،الس=يد الر 

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
ك¨شكر الس=يد النائب Nىل هاذ السؤال، وكنعتقد ٔ�نه يف أ$س=بوع ا�يل 

امسح يل الس=يد الرئGس ما ...(فات Xاوبت مبا فKه الكفاية ف÷ يتعلق
مبا فKه الكفاية يف املوضوع د³ل ).. سدي�ش الهاتف، ٔ�س�سمح ؤ�عتذر

  . البزن�ن
م جملسمك املوقر، بoٔن ما اكينة ز³دة يف كنعاود نoٔكد من Xديد ٔ�ما

وا»د طلع لنا البارح ... السكر، ما اكينة ز³دة يف البوطة، ما اكينة ز³دة يف
د³ل الصيد البحري، راه الصيد البحري السا»يل كGرشيو النفط، كGرشيو 

)super ( يل ابغات، اح]ا در� بيان  7بــ�درامه، ولكن الناس كتقول ا
اه ت¨رش، �رااك من Èرش اNSا³ت الاكذبة، ما كنتلكمش حقKقة اليوم ر 

  .Nليك، الس=يد الرئGس، »اشا مKعاد هللا
غنجيو �لخرض، �لفعل وقعت فهيا ز³دة، ولكن اخلرض راه مايش 
مق]نة، اخلرض مiعرضة �لعرض والطلب، وراه يف اHلس د³لمك فال»ة 

تلفزيون راه �يدوز ومسعوا ال ... تبارك هللا �مني، ëرشحوا لمك، كتكون
اSرامه، ولكن من بعد راه  7-6الناس يف أ$سواق، �ميكن ملطGشة توصل ل

اSرامه، ٔ$نه هاذ اليش مرتبط �ملدة ا�يل كت¨iج فهيا مطGشة،  3كتوصل لــ 
بطاطا كتكون �مثن ومن بعد كتويل �مثن، ولكن احلكومة ال تتدzل يف 

  . مواد
فKنا بالصة اكينة الز³دة، اح]ا  الناس كهترض Nىل الز³دة، يوريو�

مس=تعد�ن نتحملو مسؤولي�]ا قداممك ٕاىل زد� يش »اXة، ولكن الناس 

  .كهترض وما كتقولناش فني يه احملالت ا�يل فهيا الز³دة
: ما وقعاíش فهيا الز³دة، هاذ املواد 2010املواد ا�يل مق]نة من Nام 

وكنقولو ها اSمع يك اSقKق الوطين، القمح الطري، راه خرج]ا بالغ، 
zالع هاذ الناس، ٔ$نه اكينة الشفافKة، وكن°ربو كندمعوه، هاذ اليش 

  . املواطنني، و»لينا اSيوانة �ش يدzلوا احلبوب
  ...مع أ$سف

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

  . التعقKب د³· ٕاذا اكن هناك تعقKب
  .ة لûٔس=تاذ السعداوي يف ٕاطار التعقKباللكم

        ::::املس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يد الوز�ر،
ك¨شكرومك Nىل هاذ أ$جوبة والتوضيÙات د³لمك، والهدف من السؤال 
د³لنا اح]ا هو هذا، هو �ش توحضوا �لرٔ�ي العام بoٔن ما اكي¨ش هاذ 

  . »د العدد  د³ل الفرقاءالز³دات ا�يل كتداول بني وا
وكذ· �ل¨س=بة �لمواطن املغريب اليوم ابغا يعرف م]مك احلقKقة د³ل 

لûٓن ما  2010الز³دات، وكام Xاء Nىل لساÃمك ٔ�ن لك ما هو مقنن من 
مت�ش الز³دة فKه، ولهذا هاذ البالغ اليوم Åريحي املواطنني حول هاذ 

�دNاءات ا�يل اللك �يقول الز³دات وÅادي حندو من وا»د العدد د³ل 
بoٔن راه غيزتاد يف هاذ املواد، وهذا هو الهدف من السؤال د³لنا فقط 

�لتوضيح �لرٔ�ي العام الوطين.  
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Nىل التعقKب

، امللكف �لشؤون العامة ، امللكف �لشؤون العامة ، امللكف �لشؤون العامة ، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومةالس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومةالس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومةالس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  الس=يد الرئGس،
  الس=يدات والسادة املس�شارون،

  .ك¨شكروك، الس=يد الرئGس، Nىل هاذ الروح
ٓ عباد هللا ما اكينة ز³دة، وا�يل عندو يش مïل يعطيه لنا املواد . راه �

املدمعة ا�يل مiبعة أ$مثان د³لها احلكومة، اSقKق الوطين، القمح الطري، ما 
  . فKه ز³دة، وما اك�ن ز³دة يف اخلزب، وا�يل ابغا يد�ر إالرضاب يد�رو

ولكن املغاربة املزيانية كتدفع الفلوس، ما Åادëش يزتاد اخلزب، ٕايوا 
  . فضينا
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السكر، التبغ املصنع، الكهر�ء، املاء الصاحل �لرشب، تطهري السائل، 
يف البوطة، وكتلكف]ا احملروقات السائY والغازية، قلت لمك ما اك�ن ز³دة 

مليار درمه، نقل املسافر�ن، النقل احلرضي لûٔش°اص، املنتýات  14
الصيدلية واملنتýات املعدة لالس=تعامل البيطري، ها وز�ر الصÙة، Åادي 

دوا يف املغرب، ها هو الس=يد وز�ر الصÙة قداممك راه  800نقصو تقريبا 
  . zدام فهاذ اليش وzا اzذا الوقت

مات الطبية، أ$عامل اليت قد تقوم هبا قوافل املمرضني أ$عامل واخلد
واملمرضات �لقطاع اخلاص، الكiب املدرس=ية، ا�يل ارتفع هو åلكفة 
املؤسسات، ٕايوا ا�يل ابغا مييش ملؤسسة Åالية خيلص ا$مثن، يد�ر راسو، 
ولكن التعلمي راه جماين، عقود املفوضني القضائيني، هاذو هام املواد ا�يل 

، ما Nدا هاذ املواد لكيش zاضع 2010يونيو  13يف القرار بتارخي اكينني 
�لعرض والطلب.  

كنoٔكدو رمسيا بoٔنه ا�يل عندو شاف يش »اXة يف هاذ املواد املدمعة 
åزاد فهيا، احلكومة مس=تعدة تعطي فهيا إاليضا»ات الالزمة، ولكن 

  .املشوشني رامه مس=متر�ن يد�روا روسهم

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . الس=يد الوز�رشكرا 

  .نعم؟ نقطة نظام؟ تفضل. ن¨iقل ٕاىل السؤال املوايل

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرëس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرëس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرëس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرëس الرايض
  . شكرا الس=يد الرئGس احملرتم

خبصوص الفريق د³ل �حتاد اSس=توري راسل الرئاسة خبصوص 
)HACA1 ( ىل البث، البث د³ل إال»اطة، واكنت عند� ٕا»اطة واح]اN

نا ما Åادëش åكون إال»اطة، ما اكي¨ش غتكون Nلينا مازالني ملزتمني �ون ٔ�ن 
ولهذا، Xاوبو� خبصوص الرسا¾ . ا�Sكiاتورية د³ل الس=يد رئGس احلكومة

 Yس=توري الرئاسة خبصوص مراسSيل راسل �حتاد ا�  ).HACA(ا
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا، سoٔجKبك خبصوص هذه النقطة

حرضش معنا اج�ع ندوة الرؤساء االرئGس ما مع أ$سف، الس=يد 
يف  �ٔ$مس، هذه النقطة ٔ�ثريت ونوقشت من طرف السادة رؤساء الفرق

ندوة الرؤساء مع الس=يد الرئGس ونواب الرئGس، خبصوص توجKه الرسا¾ ٔ�و 
حول ) HACA(الطلب اÂي طلبت فKه بعض الفرق بتوجKه رسا¾ ٕاىل 

يد الرئGس �ل�شاور يف هذه القضية رفع البث عن إال»اطة، الزتم الس= 
حىت خترب� مبا جرى يف هذا  )HACA(وتوجKه رسا¾ اس=تخبارية طبعا �ل

 .املوضوع

                                                 
1 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 

  . شكرا �لس=يد الرئGس
دقائق د³لو يف  3وحرصا Nىل الوقت هللا جياز�مك خبري ا�يل عندو 

دقائق يف التعقKب حيرت�ا، �ش منش=يو يف Xدول أ$عامل  2السؤال وال 
  .بني يديناا�يل 

  .وشكرا لمك
  .الس=يد الرئGس؟ تفضل ،نقطة نظام

        ::::املس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKه
يف نفس املوضوع، ٔ$نه حترم]ا من إال»اطة مع اكمل أ$سف احلكومة 
بغات íسد لنا فام]ا، ما اعرف]اش Nالش؟ والبارح »اولنا �ش ند�رو سؤال 

- قعة لنا يف اجلهة د³ل لكممي�ٓين �لس=يد وز�ر الصÙة ٔ$ن ٕاشاكلية خطرية وا
ال هللا خيليك امسح يل، ابغينا وز�ر ... السامرة، والس=يد الوز�ر Nىل Nمل

الصÙة هنا ٔ$ن »ا¾ خطرية بوزااكرن لكها خرجت، وغت°لق لنا ٔ�زمة، 
  ...والس=يد وز�ر الصÙة

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
طر الس=يد الرئGس، اليس عبد الوهاب ليك ال ٔ�ض... ٔ�عطينا ،اجلواب

لقطع الصوت ٔ�رجوك، ما ميك¨ش نعطيك الÞم، الس=يد الرئGس سoٔضطر 
لقطع الصوت، åرمغين Nىل ٔ�ن ٔ�قطع الصوت، ما ميك¨ش نعطيك اللكمة، ما 

  .اعطيتلكش اللكمة
السؤال املوايل، إالخوان، الس=يد عبد الوهاب ٔ�رجوك، �لýلسة 

طي ضوابطها، ٔ�رجوك، جيب ٔ�ن حنرتم ضوابط اجللسة، ال ميكن ٔ�ن ٔ�ع
  . اللكمة �لجميع دفعة وا»دة

يف ٕاطار إال»اطات فسحنا اHال ملن تقدم بطلب إال»اطة، يف ٕاطار 
نقطة نظام فسحنا اHال ملن ٔ�راد ٔ�ن يتقدم بنقطة نظام، ٔ�رجوك، ٔ�رجوك 

  .الس=يد الرئGس
ال ميكن »ل مجيع املشالك د³ل البالد د³لنا ... ن¨iقل ٕاىل السؤال الثاين

  .س=ئY الشفوية، ٔ�رجوك، سoٔضطر لقطع الصوتيف ٕاطار Xلسة ا$ٔ 
ون¨iقل م�ارشة ٕاىل السؤال الثاين لنفس الس=يد الوز�ر وهو حول تعز�ز 
ٕاجراءات احلاكمة الراشدة، واللكمة ٔ$»د السادة ٔ�عضاء مجموNة �حتاد 

  .الوطين �لشغل �ملغرب لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد محمد رماشاملس�شار الس=يد محمد رماشاملس�شار الس=يد محمد رماشاملس�شار الس=يد محمد رماش
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئGس،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

حنن نتÙدث عن تعز�ز �ٓليات احلاكمة مكهنج تعمتده احلكومة، فٕاننا 
انطلق]ا، الس=يد الوز�ر، من ٔ�ن احلاكمة مهنج وثقافة وسلوك وممارسة 
وåرش=يد جKد وNادل �لموارد املادية واملالية والßرشية، فٕان لهذا املهنج 
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مضهنا، الس=يد الوز�ر، åاكمل أ$دوار بني اSو¾ ومؤسسات رشوط، من 
  . اHمتع املدين، املساء¾ واحملاس=بة كام Xاء هبا اSس=تور

كام ٔ�ن لهذه احلاكمة ٔ�سس، ومن بني هاته أ$سس حسن التدبري، 
الرؤية إالسرتاتيجية، التوافق وإالرشاك، الفعالية واجلودة، واخلدمات 

  .والتواصل
نرص وا»د من هاته العنارص، ٔ�ال وهو حسن التدبري، ولرنكز Nىل ع 

وهنا يعين تدبري املوارد الßرشية عوض ٕادارة املوظفني، الشفافKة يف تßس=يط 
ويف هذا الس=ياق، . املساطر، توضيح املرجعيات القانونية، التقKمي والتحفزي

موظفا  È757سýل ٕ�جيابية، الس=يد الوز�ر، قرار احلكومة ال�شطيب Nىل 
  .Nام وهو ش=بح، واكن يKßع احلوت 14هناك موظف ش=بح  ش=بÙا،

�يف تتعاملون مع هاته املناصب : Âا، Èسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم
Nىل املس=توى املايل؟ Nىل املس=توى إالداري؟ وكذ· Nىل مس=توى 

  .اسرتXاع أ$موال، هذا Xانب
ذا واقع ٔ�ما احلاكمة املالية، ن�ساءل كذ· الفوارق ا�يل كنالحظوها، وه

قدمي Xدا، بني القطاNات املوظفني داzل القطاNات احلكومKة، و�خلصوص 
  . 13ميل كنتلكمو Nىل املنÙة د³ل الشهر 

احلاكمة الربملانية، ؤ�جسل كذ· التعويضات املتفاوتة بني موظفي 
اHلس داzل اHلس د³لنا، والزبونية يف السفر³ت، وتوظيف أ$بناء 

  .مة املطلوبةgشلك ميس روح احلاك
لقد اكن يف السابق ٔ�ن جزءا من ال�رشيع خيدم الريع، مفاذا قدمت 

  احلكومة اليوم يف اHال ال�رشيعي ملواöة الريع �لك جتلياته؟
ٔ�ما معاجلة ملف التقاNد واملقاصة واملقاëسة ومشالك الشغل والتعلمي 

ٔ�لف مس=تفKد من  220والصÙة وÅريمه، مïال كام رصح وز�ر الصÙة 
)RAMED2 ( لل، �يفاش غنعاجلوه؟z موظفني، وهذا 

·Âلحاكمة الراشدة  ،و�ما يه التدابري املت°ذة يف هذا إالطار تعز�زا 
  اليت سطرهتا احلكومة؟ 

  .الس=يد الوز�ر، شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . الس=يد املس�شار، شكرا ·

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضل الس=يد الوز�ر

الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئGس،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن، 
احلكومة . كنتوXه �لشكر �لس=يد املس�شار احملرتم Nىل هاذ السؤال

                                                 
2 Régime d'Assistance Médicale 

معلت، مسح يل ٔ�ول مرة Å¨شوف يف أ$وراق ٔ$نه سؤال دقKق، احلكومة 
لت Nىل ٕارساء املؤسسات اSس=تورية ومؤسسات احلاكمة، وا»د العدد مع

من الناس �قني �هيرضوا Nىل ا5طط ال�رشيعي د³ل احلكومة، راه اح]ا 
دز� يف اHلس احلكومة در� تقKمي، راه ما ابقاوش قوانني تنظميية كثرية، 

كنظن بoٔنه وراه ما ابقاوش قوانني ٔ�ساس=ية ا�يل Xات يف ا5طط ال�رشيعي، 
غنكونو مطبقني ٕان شاء هللا اSس=تور ف÷ خيص تطبيق  2014يف س=نة 

  .املقiضيات د³لو
ٕارساء املؤسسات اSس=تورية، ٕا»داث ا�لجنة الوطنية لتحسني املناخ، 
ٕا�رام اتفاقKات رشاكة بني احلكومة والكونفدرالية العامة �لمقاوالت 

)CGEM3(ىل مس=توى الصفقات الN ة، واملرسوم ، حتسني احلاكمةKعموم
خرج تطبيق بدٔ� تطبيق فKه فاحت ينا�ر، وNاد در� ندوة ا�يل مجعنا فهيا 

ا$ٓمر�ن �لرصف، وغيقGس التكو�ن ) les ordonnateurs... (مجيع
وا»د ا�يل كGسري الصفقات العمومKة، وهاذ املسؤولية هذي حتت  3000

  .مسؤولية الس=يد أ$مني العام
هللا جيعل (وضعنا القانون التنظميي �لاملية ٕاصالح املالية العمومKة، 

، ٕا»ا¾ ملفات الفساد، هذي لكها �يتلكموا و�يتلكموا الناس، )اNدر� اش=تا
»لنا ملفات فساد كربى Nىل احملمكة، ٕايوا راه املئات، ٔ�� ما ميك]لGش هنرض 
· Åري Nىل القطاع ا�يل كنت فKه، نعطيك أ$مYï، �يق »افظها ولكن 

ار اzري مين دا� يف هاذ اليش، يقول · ٔ�ش=نو هام امللفات اليس بلمخت
  .ا�يل قدمت �لمحمكة ومiبعها

ٕاصالح املالية، ٕا»ا¾ ملفات الفساد، تßس=يط املسطرة إالدارية املتعلقة 
�لتقائية العمل احلكويم، ٕاNداد مرشوع مرسوم لتßس=يط املسطرة إالدارية 

ن شاء هللا Åادي جيي، ٕاعطاء وتدو�هنا وتوحKدها يف املغرب، هذا قريبا إ 
�نطالقة �لرب�مج الوطين �لتحسGس والوقاية من الرشوة، وا$ٓن كندرسو 
يف أ$مانة العامة املؤسسة د³ل وقاية الرشوة، وقريبا ٕان شاء هللا Åادي 

  . توضعو احلكومة ٔ�مام اHلسني
ٔ�نه ٕاعطاء انطالقة تفعيل املرسوم املتعلق مبسطرة التعيني، �يتقال بني 

الشفافKة يف املغرب، هذا �يعينوا ما åكKعينوا، هاذ التعيG]ات رجعت فهيا 
  .حيت ا�يل �غي يد�ر هاذ اليش من حتت الطبY ما ابقاش ليه

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . الس=يد الوز�ر، شكرا ·

  .اللكمة يف ٕاطار التعقKب، تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس=يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس=يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس=يد عبد هللا عطاش
رصة وخمزت¾ ٔ$ن الوقت ما اكفGش �ش نعرفو ٔ�كرث، واح]ا ٔ�جوبة خمت

ٔ�وال �ل¨س=بة �لحكومة فعال اختذت مجموNة من إالجراءات لتثKßت هاذ 
احلاكمة، ٔ$ن فعال سابقا اكنت هناك ممارسات واخiالالت خطرية Xدا، 

                                                 
3 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
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ٔ�دت ٕاىل مجموNة من املسائل Åري الصاحلة لوطننا وتoٔخر املغرب يف وا»د 
  .املؤرشات اHموNة من

ولكن Ãرجو ٔ�ن فعال تعز�ز احلاكمة åكون بوا»د القوة وبوا»د الرصامة 
وNدم الرتاجع خبطوات ٕاجيابية قوية Xدا، وzاصة ٔ�ن هناك مجموNة من 

، مهنا 2014الربامج تقدممت هبا يف املزيانيات السابقة ويف املزيانية د³ل 
ملواطن، فهيا املنظور التقائية �سرتاتيجيات، وهذه �مة ٔ�ساس=ية ت�]فع ا

، وفهيا مجموNة من إالجراءات واحلقوق 2015د³ل التمنية من بعد 
�ج�عية د³ل املواطن ا�يل خصها تربز بقوة، وفهيا هاذ قضية اس=تكامل 
املؤسسات اSس=تورية، وفهيا zاصة تدبري ا5اطر واSراسات التوقعية 

الش=تاء وكنوقعو يف  zاصة الزالزل والفKضا�ت، لك مرة لك س=نة كتصب
نفس املشلك يف الكوارث، مث أ$zرية يه توطيد قمي الزناهة والشفافKة 

  .وحماربة الفساد
åكون الشفافKة وåكون كذا  ، �شفعال هاذ امللفات، الس=يد الوز�ر

فعال خصنا نعرفو هاذ امللفات د³ل الفساد ا�يل امشات ٕاىل احملمكة، �ش 
  . املتابعة د³ل الربملان بغرفiيه ما يبقاش الÞم Nلهيا، وتبقى

مث وا»د اHموNة د³ل إالجراءات ا�يل عندها Nالقة بتوطيد القمي د³ل 
الزناهة والشفافKة، هاذ القضية د³ل دمع القدرة الرشائية، القدرة الرشائية 
ا�يل عندها Nالقة ٕ�صالح نظام املقاصة، فعال اك�ن ٕاصالح د³ل املقاصة، 

د³ل املقاëسة، ولكن خص وا»د اHموNة د³ل  اك�ن هاذ القضية
8ين وا»د املسoٔ¾  إالجراءات Sمع القدرة الرشائية، وا�يل تنoٔكدو Nاود

ٔ�ساس=ية وهو إالNالم د³ل املواطن يف مجيع القضا³ ا�يل ممكن تمت �ش 
�كون Nىل Nمل وNىل معرفة، وzاصة ٔ�ن هناك íشوëشات خطرية Xدا Nىل 

  .مس=توى بعض املشوشني مس=توى الصÙافة وNىل
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
 . شكرا اليس عطاش، صايف هللا جيازيك خبري

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقKب يف »دود دقKقiني

الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  الس=يد الرئGس،
  ر�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شا

ف÷ يتعلق مبوضوع أ$ش=باح، هذا وا»د إالجيابية �مة يف البالد، وال 
د³ل الناس ا�يل من zالل العمل د³ل احلكومة  750وا»د �هيرض Nلهيا، 

مع الس=يد اخلازن العام �لمملكة وصلنا لنتاجئ، ومازال Åادي جتي نتاجئ 
ٕاىل كتذ�روا يف التعلمي،  ٔ�خرى، �يفاش در� لهاذ اليش؟ هاذ اليش ابديناه

، وراه كند�رو ا�يل قدينا Nليه، وا�يل 750واره أ$Åلبية يف التعلمي من ذاك 
 . Nاطينا القانون �ش نواöوه ف÷ خيص أ$ش=باح

Nىل لك »ال ما اكي¨ش ا�يل �هيرض Nىل إالجيابيات، هاذ احلكومة 
�يفهموا هاذ  ، ٕايوا ٔ�س=يدي هللا يعاون، ولكن راه الناس�لسودXابت Åري 

  .اليش
Åادي نتلكم Nىل وا»د املوضوع دقKق Xدا، وهو هاذ اليش د³ل ما 
ëسمى �لفساد، الفساد، الفساد، هاذ اليش د³ل لكمة فساد مسحوين راه 
�برية �زاف، وهاذ اليش راه رض اشوية �ٕالدارة، املسؤولني يف إالدارة والو 

إالدارة د³لمك ويف املوظفني �ي°افوا ما يوقعوا حىت »اXة، ثقوا اشوية يف 
د³لمك ويف أ$طر د³لمك، ولكن احلكومة والوز�ر املسؤولية د³لو ت��ع هاذ 
اليش، وا�يل �ن فKه الفساد يطبق Nليه القانون، ولكن Åادي نبقاو نتلكمو 
يف هاذ اليش بصفة Nامة هااك راه ما سالكش، خصنا نتلكمو يف ملفات 

 /وية، غنصلحو بالد� ٕان شاء هللادقKقة �ش نصلحو بالد� وgش
املؤرشات لكها كتقول بoٔنه بالد� قابطة الطريق احلس=نة واملز³نة، 

ٔ�ن التعيG]ات يف املناصب والتعيG]ات ما فهياش، كنعلن رمسيا �مس احلكومة 
العليا كتÙرتم فهيا املقايGس املقررة يف القانون ا�يل صادق Nليه الربملان، ٕايوا 

  .ذ اليش، وٕاىل عندك يش »ا¾ اميش �لمحمكةما اك�ن Åري ها

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر، شكرا ·، الس=يد الوز�ر، Nىل املسامهة

ون¨iقل ٕاىل أ$س=ئY املوöة ٔ�و ٕاىل السؤال الفريد املوXه ٕاىل الس=يد 
وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطين وهو حول ختصيص عقار �لمقا�ر 

 . �ملدن املغربية بتصممي ا$هتيئة
اللكمة �لس=يد املس�شار، الس=يد رئGس الفريق، لßسط السؤال، تفضل 

  .أ$س=تاذ ب¨شامش

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب¨شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب¨شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب¨شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب¨شامش
  .شكرا الس=يد الرئGس

فعال السؤال د³لنا، الس=يد الوز�ر احملرتم، �يتعلق بتخصيص عقارات 
فروض ٔ�ن أ$حKاء ا�Âن ٔ�و فضاءات �لمقا�ر Sفن ٔ�موات املسلمني، من امل

يد�رون شؤون أ$موات  - ٔ�ي املسؤولني أ$حKاء-مه Nىل قKد احلياة 
وNائالت أ$موات مبا يصون وحيفظ حرمة املوىت، لكن أ$حKاء ٔ�و احلياة 
جيب ٔ�ن تتوفر فهيا مجموNة من املقومات والرشوط، ٕا»دى ٔ�مه هذه 

 ؤ�ن åكون احلكومة املقومات هو ٔ�ن �كون هؤالء املسؤولون أ$حKاء zالني
  .zالية من لك الشوائب، وخصوصا الشوائب العظمية

من بني الشوائب العظمية ا�يل رضب Nلهيا الس=يد رئGس احلكومة الطم، 
وهو ما �كشف عن ضعف الشýاNة الس=ياس=ية وأ$zالقKة Nىل عكس 
ا�لغو والتبوريدة يف ٔ�مور فارÅة، من بني الشوائب العظمية هو اهتام رصحي 

  .حتر�ر جريدة وطنية �يقراوها ا$ٓالف وأ$Xانب والسفارات أ$ج]بية ملد�ر
ٔ�عرف، الحظوا ٔ�عرف، مايش حيىك ٔ�و ëشاع ٔ�و يقال، ال، : تيقول فهيا

ٔ�عرف يعين بصيغة اجلزم، وزراء دفعوا ٔ�موال ليصريوا وزراء، ؤ�نت اليس 
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الوفا Nارف �ٓش �يعين هاذ اليش، ؤ�عرف وزراء ق�لوا أ$يدي وأ$رXل، 
شوف املذ¾، ق�لوا أ$يدي وأ$رXل Sخول الوزارة، ؤ�عرف وزراء هددوا 

  .�النتÙار ٕاذا مل يدzلوا القرص وخيرجوا م]ه بظهري التعيني، هذا Úم خطري
ٔ�� ٔ�جعبين اليس الوفا ق�ل قليل ملا قال بoٔن هذا موضوع دقKق، وحنن 

ة د³لنا بoٔن فهيا نتضامن مع لك وزرائنا، وما �رضيناش ٔ�نه يتقال Nىل احلكوم
وزراء يق�لون أ$³دي وأ$رXل ويدفعون أ$موال، �رضيك هاذ اليش �ٓ 

  اليس الوفا؟ 
وÂ·، هاد الطم ا�يل رضب رئGس احلكومة، وهاذ الساكت ما 

  ؟معناه
åلكمت دا� قلت بoٔن ٔ�»لنا ملفات الفساد، وميل سو· ٔ�»د املس�شار�ن 

، ³ س=يدي العز�ز، هذا مايش قلت �ملئات، ٔ�»لمت ملفات الفساد، ولكن
Úم تيقولوا ب¨شامش، وال ٔ�ي مواطن Nادي، هذا Úم يقوÒ ٔ�»د صناع 
الرٔ�ي الوطين، Úم تيكiب يف اجلرائد د³لنا، وتiG¨رش Nىل العامل، �رضيمك 
ٔ�ن يقال بoٔنه يف حكومiنا من يدفع، ويقول ٔ�عرف، يعين بصيغة اجلزم، لرمبا 

و مسائل اليت جيب من حق]ا ٔ�ن نتعرف Nلهيا، اكنت عند الرXل، لرمبا عند
وٕاال Åادي �كون لك ملفات الفساد اÂي يقال ٔ�هنا ٔ�حKلت Åادي åكون 

  .لكها Úم يف Úم
وجيب Nىل الس=يد رئGس احلكومة ٔ�ن يتحمل مسؤوليته يف الكشف، 
طالبناه �كشف Nىل الحئة �ريب أ$موال، جعز ما اك�ن مشلك، ولكن دا� 

حلكومة د³لو بoٔن فهيا وزراء �يعطيو ٔ�موال طائY، هاذ اليش �يتقال Nىل ا
حرام، ال ميكن السكوت Nليه، وX�ٔد صعوبة �برية يف ٔ�ن ٔ�سoٔل احلكومة 

  .Nىل تدبري شؤون املوىت، ٔ$نه خصنا نصفKو هاذ املشلك
وÃ ،·Âريد توضيÙا، zاصة ؤ�نه يف هاذ املقال �يقول ٔ�س=تNين وزراء 

  .هللا ٔ�كرب ؟وزراء حزب العدا¾ والتمنية مالúكةحزب العدا¾ والتمنية، 

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا الس=يد الرئGس

ٔ�هنيت حقك يف الÞم، ؤ�عطي اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب 
  . عن السؤال، تفضل الس=يد الوز�ر

. الس=يد الرئGس، ٔ�رجوك، تفضل الس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب
  .اليس عطاش هللا هيديك... ، تفضلٔ�رجوك، تفضل الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس=يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس=يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس=يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
وا اليس عطاش هللا خيليك، وراه ما ميك¨ش، الس=يد الرئGس ٔ�رجوك، 
الس=يد الرئGس ٔ�نت اXلس، و اXلس انت بعد، انت خصك جتلس، 

راه ما ميكن لياش نعطيمك الÞم، واXلس �ٓ اليس،  الس=يد الرئGس ٔ�رجوك،
ما اعطيتليمكش اللكمة، ٔ�رجومك، واXلس انت بعدا، انت اXلس، ٕايوا 

  ... خصك جتلس ٔ$نه كند�رو
هللا خيليك ٔ�رجوك، راه ما ميك]لناش Èسريو اجللسة ولكيش واقف، ما 
ميك¨ش، خصك جتلس، اXلس �ش نضبط ٔ�� اجللسة انت خصك 

جيلس، وٕاال ما Åادëش نتفامهو، راه لكنا åهنرضو خطرة جتلس، وخصو 
  . و»دة، وما اعطيت ليمكش اللكمة، واعطيهتا �لس=يد الوز�ر

الس=يد الوز�ر، تفضل يف ٕاطار اجلواب، اليس عطاش ٔ�رجوك، تفضل 
  .الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس=يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس=يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس=يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس=يد الرئGس

Âىل أ$موات اN رمحå�ٔ ،حوا هذه الفرصة ٕال8رة قضية �مة فعالP�ٔ ن�
ال ميكن ٕاال ٔ�ن نتفق معها، ما �كiب لGس معقول، ومن Ò احلجج جيب ٔ�ن 

  .يديل هبا
ف÷ يتعلق �لسؤال، الس=يد الرئGس، ت¨شكر الس=يد النائب ا�يل طرح 
هاذ السؤال، ٔ$نه فعال قضية من ٔ�مهية مباكن، ويه يف اخiصاص Nدد من 

  . القطاNات
�لطبع قطاع التعمري وٕاNداد الرتاب الوطين هيمه شق خمططات ا$هتيئة 
اÂي جيب ٔ�ن تتضمن يعين ختصيص بقع ٔ�رضية لهذا احلق، لهذا اHال 
اÂي يعترب يف مïابة يعين التجهزيات العمومKة، وهذا ما يقع ٕاما تلقائيا، ٕاما 
 فعال بطلب من امجلاNات احلرضية والقروية ٔ�و السلطات، فiخصص

  .ٔ�رايض، كام ختصص �لمدارس، كام ختصص �لمس�شفKات، ٕاىل Åري ذ·
لكن هذا �لطبع ال �كفي ٔ$ن هذا ختصيص ٔ�رايض، ولكن ال جيب 
اقiناؤها وجيب هتيGهئا، وهذا ما هو مو�ول �رؤساء امجلاNات يعين رصا»ة 

ٔ�ن  39من مKثاق امجلاNات الرتابية، اÂي تقول املادة  50و 39يف الفصل 
 50خiصاصات اÂاتية �لمýلس وهو ٕاÈشاء وتدبري املقا�ر، واملادة من �

  .بطبيعة احلال تتÙدث عن الرشطة إالدارية �لجنازات و�لق�ور
الحظنا يف ٕاطار التقKمي د³ل هاذ أ$رايض ا5صصة �لتجهزيات العمومKة 
ٔ�ن مع أ$سف يعين إالجناز ضعيف وضعيف Xدا، وأ$س=باب ٔ�ساسا يعين 

  .يه قY املوارد املاليةا�يل تعطات و
�لطبع نقوم كذ· �وزارة يف ٕاطار اHهودات د³ل احلكومة Tلك يف 
ٕاطار يعين تoٔهيل د³ل بعض املدن وبعض املراكز، نقوم بضم املقا�ر سواء 
املتواXدة يف تoٔهيلها وصياÃهتا ٔ�و الس=ياج د³لها، ٔ�و ٕا»داث مقا�ر Xديدة، 

املق�ل يف ٕاطار �خiصاصات ولكن جيب، وخصوصا يف ٕاطار ال�رشيع 
اليت س�iوسع �لجامNات، ٔ�ن يقوم يعين اHلس بدوره، ؤ�ن يبحث Nىل 

  . ا$متويالت لتدبري هذا املرفق اÂي هو من اخiصاصاته اÂاتية كام قلت
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس=يد الوز�ر
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  .اللكمة لûٔس=تاذ شكKل يف ٕاطار التعقKب عن الس=يد الوز�ر

        ::::س�شار الس=يد Nابد شكKلس�شار الس=يد Nابد شكKلس�شار الس=يد Nابد شكKلس�شار الس=يد Nابد شكKلامل امل امل امل 
  الس=يد الرئGس،

  السادة الوزراء، 
  الس=يد الوز�ر،

ٕاىل ما اس=تطعناش بعداك مع هاذ احلكومة �ش نلبيو Åري الطلبات 
  . د³ل احليني وÈشوفو Åري من امليتني

  الس=يد الوز�ر، 
يصعب Nلينا، ؤ�نمت من ٔ�هل امجلاNات ومن املس�شار�ن وتتعرفوا 

ت، واش امجلاNات عندها �ش هتU وíرشي املقا�ر املشالك د³ل امجلاNا
واNالش Åادي متش=يو �لجامNة ونطلبو مهنا هاذ  ؟�ٔ$مثنة ا�يل تنعرفوها ا$ٓن

 ؟أ$رايض د³ل أ$مالك ا5زنيةاليش ونقولو لها íرشي واSو¾ عندها 
رفيت Nىل من، عندها أ$رايض الساللية يه عكتفرق بعض اخلطرات راك ا

لهاذ اليش، �لمسائل د³ل امجلاNات ود³ل املقا�ر ود³ل مديورة ٕاال 
املساXد، عندها أ$رايض د³ل أ$وقاف ا�يل يه الناس دا�ر�هنا ٔ�وقاف 
اNالش؟ ٕاىل اzذينا هاذ العبارة وفرس�ها Åادي نعرفوها بoٔنه من X�ٔل هاذ 

د³ل ... املسائل �ج�عية حبال هكذا د³ل املوىت، فاNالش ما اÃكونو
  . بوساحل 

اNالش ما اÃكونوش مب¨شور، �يف تيدار، الس=يد الوز�ر، اح]ا عند� 
الثقة بoٔنك انت Åادي ميكن · zPذ هاذ إالجراء وتصيفط م¨شور 

�لمد�ر�ن د³ل املاكتب د³ل )les agences urbaines ( ٔنهoوتقول هلم ب
البد ميل كتكونوا كهتيؤوا وا»د التصممي د³ل ا$هتيئة، ما zPذوا من 

ٔ$رايض د³ل أ$مالك ا5زنية ٔ�و د³ل الساللية ٔ�و د³ل أ$وقاف ا
املوجود�ن داzل امجلاNة وتد�روا مهنم املقا�ر، ها �يفاش ٕاىل ابغينا خندمو مع 
أ$موات، ٔ�ما احليني رامه تيغوتوا، ما اعرفت يلحقوا يش »اXة وال ما 

 .يلحقوش لها
  الس=يد الوز�ر،

طروح Åري يف مدينة و»دة، كتعرف بoٔن هذا مشلك ما ابقاش م
�يفاش Nاëشة يف املشالك د³لها، ما  ،ك�شوف اSار البيضاء يك دا�رة

تتصيßش فني تدفن الناس د³لها، ٔ�ما يف الر�ط ومشالك القرى الصغرى، 
  .هذا يشء ما اك�ن اNالش اهنرضو Nليه، وانت ك�شوف املشالك د³هلم

  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . ا ·شكر 

  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد عن التعقKب

        ::::الس=يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس=يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس=يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس=يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس=يد الرئGس

الس=يد املس�شار احملرتم، شكرا ·، ولكن هنا غندzلو يف وا»د 
  ؟النقاش فلسفي، واش Åادي Èس=بقو هذا ٔ�و هذا

فاش Åادي منولوه؟ خصو ٔ�� تنقول اليوم هذا من اخiصاص اHالس، �ي
�كون فعال �كون �ي�سýل من املصاريف إالج�ارية، احبال ا�يل ت¨سýلو 

  . املوظف، احبال ا�يل ت¨سýلو، خصو ي�سýل
اخلزينات، راه ميكن هاذ  10ام]ني تيجيو هاذ الفلوس؟ راه ما اكي¨شاي 

ليش ا�يل قلتيه يتدار، غناzذو من ذيك احلصة د³ل القمية املضافة، ا
لهذا، ٔ�� تنفضل الرئGس  10ونعطيو  90غنعطيو  100ما نعطيو  وعوض

د³لو ويرصفها، ولكن �ٔ$ولو³ت ا�يل عندو، ويعرف بoٔن  100هو ëشد 
املقا�ر من أ$ولو³ت، ٔ$ن كام قلت ما اكي¨شاي ا�يل Åادي يغوت من 
هذوك الناس، ولكن اح]ا خصنا نغوتو Nلهيم، هاذو من التجهزيات 

ا�يل تنقومو �ملاء، احبال امجلاNة كتقوم �ملاء، كتقوم بوا»د  أ$ساس=ية، احبال
  .العدد د³ل أ$ش=ياء هذا من اخiصاصها

ابغات امجلاNات ا$ٓن تت°ىل Nىل هاذ اليش، هذا شغل �ٓخر، خصنا 
ندzلو يف نقاش �ٓخر، وÈشوفوا ملن Ãردوه، ما اك�ن حىت يش مشلك، 

راه يه ا�يل غهنزو مهنا �ش  ولكن راه ذاك اخلابية ا�يل åهنزو مهنا لكها،
  .نعطيو لهذاك ا�يل غيرصف Nىل املقا�ر

ٔ�� تيظهر يل القضية د³ل ا$متويل مطرو»ة، ولكن احلل د³لها مايش 
�ش �zذو أ$رايض، وخصوصا ملا كهترضوا Nىل بعض أ$رايض، كتعرفوا 
بoٔن املقربة ما ميك]لهاش åكون يف ٔ�ي ماكن، خصها åكون zارXة من 

ء السك]ية، خصها åكون يف وا»د املنطقة ا�يل ما ميك¨ش �كونوا مهنا أ$حKا
íرس�ت �لامء اجلوفKة �ش åكون يعين الصÙة مضمونة، وا»د العدد 

وهاذ أ$رايض لكها ما موجوداش هباذ الكKفKة ٕاما د³ل ... د³ل
)domaines( ة اخرى، وحىت ولوXٕاما د³ل أ$ح�اس، ٕاما د³ل يش »ا ،

  .يش وا»د خيلصها، راه ما ميك¨شاي يعطي أ$رض فابوراكنت راه خص 
  .وشكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

وق�ل ٔ�ن ن¨iقل ٕاىل أ$س=ئY املوöة ٕاىل الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية، 
-ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب �مسمك مبجموNة عن م]تدى الش=باب املغريب من öة فاس

  .عنا ٔ�شغال هذه اجللسة، مرح�ا �مكبوملان اليت تتابع م 
ٕاىل أ$س=ئY املوöة ٕاىل الس=يد وز�ر الرتبية  -قلت-وق�ل �نتقال 

  .الوطنية، أ$س=تاذ Nلمي لمك نقطة، تفضلوا

        ::::املس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمي
  الس=يد الرئGس،

 .الفريق �شرتايك عندو وا»د نقطة نظام خبصوص íس=يري هذه اجللسة
جللسة يه Xلسة دس=تورية، وتغطية ٔ�شغالها م]صوص نعمل مجيعا ٔ�ن هذه ا
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Nليه يف القانون السمعي البرصي، اح]ا الزلنا نلح، zاصة ؤ�نه هناك الزتام 
الرئاسة يف خشص أ$س=تاذ اÂي د³ل الرئاسة، والرئاسة يه جزء ال يتجزٔ�، 

س=بقمك، الزتم مع اHلس ومع الرٔ�ي العام الوطين، بoٔن املكiب س�Gعث 
  .الهيئة العليا �لسمعي البرصي خبصوص Nدم تغطية إال»اطةرسا¾ ٕاىل 

اح]ا ابغينا Åري اجلواب �ش الرٔ�ي العام يعرف، ها احلكومة ال زالت 
مس=مترة، كتقول احلاكمة ويه مس=مترة يف خرق القانون، وال اكن عندمك يش 

  .جواب نوروا اHلس، ونوروا الرٔ�ي العام، هللا جياز�مك خبري

        ::::سةسةسةسةالس=يد رئGس اجلل الس=يد رئGس اجلل الس=يد رئGس اجلل الس=يد رئGس اجلل 
س=بق لهذا السؤال ٔ�ن طرح، وهذه النقطة ٔ�ن ... شكرا الس=يد الرئGس

حصيح، هاذ اليش مت إالXابة ... 8�ٔرها أ$خ رئGس فريق، ؤ�ج�نا Nىل ٔ�نه
عنه، وحرضت، الس=يد الرئGس، حىت انت يف ندوة الرؤساء، وحنن نناقش 

  .هذه النقطة من توجKه، من ٕاماكنية توجKه رسا¾ ٕاىل السمعي البرصي
ٔ�رجوك، ن¨iقل ٕاىل ٔ�ول سؤال ٕاىل الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية، وهو 

، واللكمة ٔ$»د السادة ٔ�عضاء "مسار"حول تطبيق الرب�مج املعلومايت 
  .الفريق �س=تقاليل لتقدمي السؤال، تفضلوا أ$س=تاذ الكرمي

        ::::املس�شار الس=يد محمد نصريياملس�شار الس=يد محمد نصريياملس�شار الس=يد محمد نصريياملس�شار الس=يد محمد نصريي
  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ،السادة املس�شار�ن
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

قوبلت م]ظومة مسار املعلوماتية اليت مت إالNالن عهنا gشلك ٔ�»ادي 
وانفرادي من طرف وزارة الرتبية الوطنية �رفض واسع من طرف التالمKذ 
املغاربة، åرمج ٕاىل مقاطعة �لحصص اSراس=ية ووقفات احýiاجKة »اشدة 

املعلوماتية، واملطالبة يف يف خمتلف مدن املغرب، �لتنديد هباذ املنظومة 
نفس الوقت ٕ�صالح الب¨Kات التحتية �لمؤسسات وحتسني وضعيهتم 
التعلميية ق�ل التفكري يف تطبيق م]ظومة مسار، م�د�ن ختوفهم بعد íرسب 

  .شائعات عن ٕالغاء نقط املشاركة واملواظبة والسلوك
ت لقد �رشت الوزارة تطبيق العمل هبذا الرب�مج يف مجيع املؤسسا

التعلميية، من دون ٕاخضاNه �لتجربة و�خiبار لتقKمي نتاجئه وتقوميه، 
ليتýاوب مع أ$هداف املطلوبة كام هو معمول به يف تطبيق الربامج 

  .�لكرتونية من هذا النوع
فاكن من املنطقي ٔ�ن يتحول ٕاىل Nائق ٔ�مام لك مكو�ت املنظومة 

من صعوبة حتيني قاNدة بيا�ته  التعلميية، من ٔ�طر ٕادارية ؤ�ساتذة اليت تعاين
gسßب Nدم ٕارشاك املعنيني �ٕالصالح، وNدم اختاذ ٕاجراءات موا�بة هتم 

  .تقوية ش=بكة أ$نرتنGت، والرفع من الصبGب zاصة �ملراكز القروية
مىت سGمت إالNالن عن نتاجئ أ$سدس  :Âا، Èسائلمك، الس=يد الوز�ر

ٕالجراءات والتدابري اليت اختذت أ$ول �لمس=تو³ت السالفة ا�Âر؟ وما يه ا

  ؟ "مسار"قصد جتاوز مشلك تطبيق �ر�مج 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

مبا ٔ�ن هذه أ$س=ئY لها و»دة ... اللكمة �لمتدzل الثاين يف ٕاطار
  . املوضوع، فاللكمة لثاين مiدzل يف ٕاطار هذا �لفريق احلريك

  .أ$س=تاذ مرون، تفضل

  ::::�شار الس=يد ٕادرëس مرون�شار الس=يد ٕادرëس مرون�شار الس=يد ٕادرëس مرون�شار الس=يد ٕادرëس مروناملس املس املس املس 
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يد الوز�ر،
  زماليئ،

حناول ما نعاودش الÞم ا�يل قال الزمKل د³يل يف السؤال، ٔ$ن 
فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول، الوزارة قررت �ش . السؤال يتعلق بنفس القضية

، من X�ٔل التقومي الرتبوي "مسار"íس=تعمل هاذ املنظومة د³ل 
درس=ية، هاذ الطريقة ٔ$ن يه غتنßين Nىل ا$ٓليات احلديثة و�مÙiا�ت امل

والش=باكت، ال ٔ�»د ميانع يف ٔ�ي توXه تقين من شoٔنه ٔ�ن حيسن من م]ظومة 
  .ٔ�و مردودية م]ظومة الرتبية، خصوصا ؤ�هنا معطوبة عطبا هيلكيا

لكن، يف الوقت ا�يل كرنح�و بoٔي جمهود ؤ�ي تفكري من شoٔنه ٔ�ن 
Xاء يف اSس=تور املغريب، وتوöت اSو¾  حيسن، فهناك معطى ٔ�سايس

املغربية حنوه، ٔ�ال وهو ٕاعامل ال�شارك واملشاركة واحلوار، فال ميكن ٔ�ن تقرر 
الوزارة و»دها دون ٔ�ن تقوم �الس=�ع ٕاىل خمتلف املتدzلني، واح]ا كنعرفو 
العدد د³ل املتدzلني يف وزارة الرتبية الوطنية، وكنعرفو العدد د³ل 

الهائل، وكنعرفو Nدد الطلبة وا$ٓ�ء ا�Âن هيمهم هذا أ$مر، فال املدارس 
 ٔoسمح ٔ�يضا ٔ�ن يقع خطë د«�ٔ.  

ا$ٓن حىت الناس ا�يل ابغاو ميش=يو مع الوزارة، وابغاو يدzلوا يف هاذ 
التجربة، ال ëس=تطيعون ٔ$ن الش=بكة د³لمك ال íش=تغل، الس=يد الوز�ر 

معمك، لكن هذه الس=نة �كون احملرتم، Nليمك ٔ�ن تذهبوا خطوة خطوة، وحنن 
من الصعب، حسب ما يقوÒ أ$ساتذة واملد�ر�ن والناس ا�يل يف التعلمي، 
ٔ�ننا نطبقو هاذ العملية، ٔ$نه مل �كن هناك ٕاخ�ار سابق، وال هتييء سابق، 

، وقلتو يف أ$س=بوع املوايل خص �كون عند� )janvier(قررتو يف شهر 
وا ٕاىل س=نة ٔ�خرى ٕان شاء هللا، النقط، هذا مس=تحيل، فعليمك ٔ�ن تؤخر 

  .وNليمك ٔ�ن åكونوا الناس ؤ�ن هتيئوا الش=بكة كام جيب ٔ�ن åكون
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا �لس=يد املس�شار، واللكمة لثالث و�ٓخر مiدzل يف هذا إالطار، 
حول تطبيق م]ظومة مسار وتفاNالته، واللكمة لفريق التÙالف �شرتايك 

  . لتقدمي السؤال
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  .ٔ$س=تاذ خربوش، تفضلا

        ::::املس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوش
  .شكرا الس=يد الرئGس
  الس=يد�ن الوز�ر�ن،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
يف ٕاطار  "مسار"لقد رشعت وزارة الرتبية الوطنية يف تطبيق م]ظومة 

اع�د التك]ولوجKات احلديثة يف التدبري، ويف سKßل املزيد من الشفافKة 
ورمغ ٔ�ن هذا ٕاجراء تقين، فٕانه zلق يف Xانبه املتعلق . نصافوالنýاNة واالٕ 

مبتابعة نقط املراق�ة املس=مترة ردود فعل قوية من طرف بعض التالمKذ، 
جتلت يف احýiاXات يف خمتلف م]اطق البالد، ؤ�صبحت أ$مور تت°ذ 

خطرية، مهنا العنف وتدمري املمتلاكت العامة واضطراب احلياة  أ�بعاد
عادية، مما يفرض تدzال NاXال يف Nدة مس=تو³ت، مهنا اSراس=ية ال

التواصل املكïف لرشح هذه املنظومة gشلك واسع، وهو ما مل تقم به 
الوزارة �لشلك الاكيف، وحامية املؤسسات التعلميية وضامن السري العادي 

��راسة.  
ونطلب م]مك، الس=يد الوز�ر، تقدمي توضيÙات gشoٔن هذه املنظومة، 

 عن التدابري اليت تت°ذوهنا ٕالهناء �ضطرا�ت اليت تعرفها بعض كام Èسائلمك
  .املؤسسات التعلميية

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب دفعة وا»دة 
Nىل هذه أ$س=ئY، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب �مسمك كذ· مبجموNة من تالمذة 

رامع الرازي �لتعلمي اخلصويص بتطوان، اليت تتابع معنا هذه مؤسسة �
  .اجللسة، مرح�ا �مك ودNاؤ� لمك �لتوفKق

ؤ�عطي اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، ٕاىل ابغيتو تتفضلوا 
  .دقائق 9�لمنصة الس=يد الوز�ر يف »دود 

        ::::الس=يد رش=يد �ن االس=يد رش=يد �ن االس=يد رش=يد �ن االس=يد رش=يد �ن ا5555تار، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  لس=يد الرئGس، ا

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�� مرسور Xدا ا�يل ٔ�نمت اطرحiو Nيل هاذ السؤال ويف هذه الظروف 
اخلاصة، ومن öة ٔ�خرى ٔ�� مرسور ٔ$ن معنا تالمKذ ا�يل هام حقKقة 
الهدف أ$ول ف÷ خيص وزارة الرتبية الوطنية وكذ· ا�يل هام أ$ولني ا�يل 

  .مسارهام معنيني مبنظومة 
هذي م]اس=بة كذ· �ش نوحضو Nدد من أ$مور ا�يل يه �مة، ٔ$ن 

  .احبال ا�يل Xا يف التدzالت د³لمك اك�ن مع أ$سف كثري من ال�شوëش
ٔ�وال Åادي نبدا �ش نقول بoٔن معلية مصري حىت ا$ٓن يه ساúرة، 

ووصلنا حىت ا$ٓن ٕاىل ... كذ· "مصري"امسح يل ٔ$ن اك�ن  "مسار"وحىت 
  .مليون نقطة، هذا �يبني بoٔن العملية Åادية، هذا من öة 90ك مجع مس

احبال ا�يل قلتوها يه معلية تق]ية،  "مسار"8نيا، هاذ العملية د³ل 
كتجي �ش حتسن طريقة العمل ا�يل كناzذو هبا النقط، ولكن يه مايش 
كتقiرص Åري يف قضية النقط، يه الهدف د³لها يه ت��ع احلياة الرتبوية 

Kذ�، ويف نفس الوقت كتعطي معطيات �برية Nىل الكKفKة ا�يل �ي�سري لتالم 
  . هبا النظام التعلميي، وهذي يه أ$مهية د³لها

يف نفس الوقت  "مسار"وهذا ام]ني Xاو املشالك، اNالش؟ ٔ$ن 
ك¨سýلو هبا التالمKذ، وطبعا كن��عو تلميذ بتلميذ �خلصوصيات د³لو، 

�المÙiا�ت، ومن بعد هاذ اليش هذا �ميكن وفهيا القطاع ا�يل هو مiعلق 
كذ· �ش نتعرفو Nىل مجيع أ$ش=ياء ا�يل يه كتÙدث يف احلياة الرتبوية، 

  .اكلتالمKذ ا�يل �يغيبوا، أ$ساتذة ا�يل �يغيبوا، وهكذا وهكذا
ولكن، الن�ýKة الكربى يه كمتكن �ش نعرفو يف حلظة وا»دة النقط 

املعدل د³هلم، و�ميكن لنا نقارنو ما بGهنم، د³ل التالمKذ، ويف نفس الوقت 
�ميكن لنا خنرجو خريطة د³ل النقط د³ل القسم، ونعرفو ما هام التالمKذ 

والعدد وÈس=بة التالمKذ ا�يل هام توفقوا وNدد التالمKذ ا�يل هام عندمه 
مشالك، وهذا �يعطي فرصة لûٔس=تاذ �ش حيسن املردودية د³لو، ويعطي 

  . د لهاذوك ا�يل ما اس=تافدوشنقولو وا»د اجله
ومن öة ٔ�خرى، Nىل اجلانب الوطين �ميكن لنا كذ· �ش نتعرفو Nىل 
املس=توى، ونقارنو ونعرفو فني ماش=ية أ$ش=ياء مادة يف مادة Nىل الصعيد 

هذا لكو �يعطي . الوطين وكذ· Nىل الصعيد اجلهوي ويف لك مدرسة
لرتبوية، ا�يل كنمتىن بoٔن اح]ا وا»د القدرة �برية لتحسني م]ظومة ا "مسار"ل

  . لكنا كن¨iظروها، وهذي نقدو نقولو خطة ٔ�ولية
ٕاىل امسحتو يل السادة، ٕاىل كنت خشصيا ابغيت Ãهتىن من هاذ 

مايش ٔ�� ا�يل ج�تو، اNالش؟ ٔ$نه  "مسار"املشلك، اكن ميكن يل نقول 
بدا ق�ل ما جني، ويف فاحت يونيو ابدا يف طريقو، كنجي نقول هاذ 

ا�يل Xابد Nلينا الصداع، zليوه، اNالش Åادي نبقاو، ٔ�� ما  "مسار"ال
مسؤولش، ولكن الرتاكامت ا�يل اح]ا كهنرضو Nلهيا يف أ$ش=ياء ا�يل يه 
ٕاجيابية، تتجعل بoٔن مضريي ما ëسمÙلGش نقول بoٔن Åادي ÃرمKوه ٔ$ن فKه 

  .مشالك، وهذا خصنا نتفامهو
 يه موجودة، ؤ�� تص¨ت ا$ٓن �ش Ãرجعو لهاذ نقولو احýiاXات ا�يل

�كïري ملا يقوÒ التالمKذ، وكذ· الكïري من الناس، وكذا Nىل الق]وات 
إالشاNات ... ، وٕان اكنت)interface(والراديو وكذ· يف أ$نرتنGت 

ما �يغريش الطريقة ا�يل  "مسار"كتجي؟ ٔ�وال، وهذا خصمك تعرفوه، 
الاكغيط، يه كتعطى فوق �يتعطاو فهيا النقط، حبال ا�يل اكنت كتعطى 

  .ولكن بصفة »ديثة، كتدzل يف المكبيوåر، هذي يه احلاXة أ$وىل
كتÙذف نقط د³ل املشاركة، هذا Åري  "مسار"8نيا، �يقولوا بoٔن 

حصيح، نقط املشاركة ملزومة Nىل املعلمني وأ$ساتذة خصهم يعطيوها، 
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  .وحىت يش وا»د ما اعطامه ٔ�مر �ش حيذفوها
يل هو كذ· أ$ساتذة Nلهيم �ش يعطيو النقط د³ل 8لثا، العمل املزن

  العمل املزنيل، ولهذا ما هو الفرق �ل¨س=بة �لطلبة؟
�يعطي وا»د �مiياز �لتالمKذ ا�يل هام  "مسار"تيجي �ٓخر �يقولوا بoٔن 

�لعكس �يعطي  "مسار"�يقراو يف القطاع اخلاص، هذا Åري حصيح، 
املدارس العمومKة، وكذ· يف ٕاماكنيات �ش Ãراق�و ما هو �يكون يف 

املدارس ا�يل يه zاصة، و�ميكن يف نفس الوقت �ش نعرفو املعدل د³ل 
النقط ا�يل كتعطى، وٕاىل اكن متا فKه يش م�ادرات �ش يتعالو ذاك النقط 
بال سßب، �ميكن لنا ق�ل ما جييو امÙiا�ت الباكلور³ �ش نتدzلو، هذا 

فرص من öة، ومن öة ٔ�خرى اك�ن امiياز �بري ا�يل �يعطي åاكفؤ ال
، ٔ$ن اللك �ميكن يدzل لو وëشوف ٔ�ش=نو فKه "مسار"الشفافKة ف÷ خيص 

  .وا$ٓ�ء �خلصوص
�يفضح الكïري من  "مسار"ولكن �ٓش �يتßني؟ �يبني بoٔن كذ· 

أ$ش=ياء، ومن هنا الكïري من التالمKذ �يقول · بoٔن ا$ٓ�ء د³لنا كنا عند� 
لعام، ٔ$ن النقط ما اكن�ش كتعطى وكتعطيه املعدل، مشلك معهم مرة يف ا

ا$ٓن لك مرة ا�يل Åادي جتي يش نقطة Åادي نلقاو راس=نا مع ا$ٓ�ء ا�يل هام 
ما Åادي �كونوش سار�ن �لنقط ا�يل Xابوا، ولكن اشكون ا�يل �يقول 
هذي؟ واش هام التالمKذ ا�يل هام �يقراو وا�يل هام �يتفوقوا؟ ولكن 

يبني لûٓ�ء بoٔن هام �يبطلوا  "مسار"عندمه بعض اخلوف �ش التالمKذ ا�يل 
  .وما �يقراوش وهكذا وهكذا

  �ٓش Åادي Ãزيدو �ٓخر يف هاذ اليش هذا؟
، ٕاىل مجعنا هاذ اليش لكو، اك�ن الكïري د³ل الفوائد فKه، بقي "مسار"

  ا$ٓن ملاذا اك�ن هاذ ال�شوëش؟
 ٔoن أ$س=تاذ وخصنا نفكرو يف هاذ اليش هذا، واش نقولو ا$ٓن ب

ما فهيش حىت  "مسار"مسؤول، املد�ر مسؤول، ميكن لو يقول بoٔن 
  فايدة؟ وما �يجيßش ٕاجيابيات؟ 

املنظومة الرتبوية، وكتعرفوا وك¨سoٔلمك ٕاىل هذي خطوة صغرية يف تغيري 
ا$ٓن املس=توى د³ل املدرسة املغربية، هنار امجلعة الفايتة اليوÈسكو Xاء يف 

÷ خيص الرتبية، واعرفiو �ٓش كتقول اليوÈسكو ف÷ التقر�ر د³لها الس=نوي ف
 من التالمKذ د³لنا يف الس=نة الرابعة ما %65خيص املغرب؟ كتقول بoٔن 

�يقدروش �كiبوا مجY ا�يل يه صاحلة، واش كتفكروا يف هاذ القضية؟ هذا 
  .هو املشلك، ما يش النقط

  .مسحوا يلا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا · الس=يد الوز�ر

كن · حتتفظ ببعض عنارص اجلواب د³· يف ٕاطار التعقKب ا�يل مي
  . دقائق ف÷ بعد 6عندك فKه 

ٔ�عطي اللكمة ٔ$ول مiدzل يف ٕاطار هذه أ$س=ئY املطرو»ة ٔ$»د 
  .السادة ٔ�عضاء الفريق �س=تقاليل �لو»دة والتعادلية، تفضل أ$س=تاذ ا�لبار

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
  .يد الرئGسشكرا الس= 

  السادة الوزراء،
ٔ�عود ٕاىل موضوع تدzل الس=يد الوز�ر احملرتم ا�يل ت¨شكروه Nىل 
التوضيح، واح]ا يف الفريق �س=تقاليل ال Èشك يف مدى ٔ�مهية هذا 

، Åري ٔ�ننا Èس=تغرب �لظروف اليت طبل وغيط "مسار"املرشوع، مرشوع 
ب ٕاعطاء لهذا املرشوع، هذا املرشوع �م و�م و�م، Åري ٔ�نه جي

أ$ولو³ت، ٔ�� ما غناقشاي الس=يد الوز�ر ا�يل قال التالمKذ، امحلد m ها 
هام اهنا³، ولكن اح]ا مكس�شار�ن راه الصوت د³لنا �ي�سد، اح]ا يف 

  . إال»اطات راه اح]ا ما كنوصلوش �لمواطنني
اح]ا Ãرجعو ملسار �ش ما نقلقشاي الس=يد الوز�ر احملرتم ا�يل åهيز يديه 

اح]ا قدر لنا، الس=يد الرئGس، ٔ�ننا . ونو ما داzلي¨ش يف ٕاطار ال�شوëشواÃك
  . عندما نقول لكمة حق نعترب مشوشني

  الس=يد وز�ر التعلمي احملرتم، 
مسار فكرة طيبة، Åري ٔ�ننا ÈسG]ا ٔ�ن بعض املؤسسات، مجموNة مدارس 

حىت  ا�يل موجودة يف ٔ�ما�ن �ئية، ما فهيا ب�Gان، ما فهيا ارسامج، ما عندها
 "مسار"الواد احلار حشامك، ما فهيا ٔ�دىن رشوط احلضارة، واح]ا Èس=بقو 
  .وÈس=بقو إالNالمKات Nىل الظروف ا�يل يه تلح Nلينا ٔ�ننا نباليو هبا

التعويض Nىل أ$ما�ن النائية والصعبة ا�يل مفروض Nىل احلكومة 
حىت ا�يل  "مسار"تبارشها وحتفز رXال التعلمي، هذي تفاديناها، ورجعنا ل

أ$طر، الس=يد الوز�ر، هذي راه �م، راه اح]ا³ خصنا Èسكiو الشعب 
  ...ٔ$ن

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا الس=يد ا�لبار، وسoٔعطي اللكمة ملن س=يoٔيت بعده شكرا، الس=يد 

  . دقايق، ما عند�ش ٔ�كرث شكرا جزيال 2املس�شار راه عند� 
  .اللكمة �لمتدzل املوايل أ$س=تاذ ٕادرëس

        ::::لس=يد عبد السالم ا�لبارلس=يد عبد السالم ا�لبارلس=يد عبد السالم ا�لبارلس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
شكرا الس=يد الرئGس، ما تعودت ٔ�ن ٔ�رفع صويت Nىل الس=يد الرئGس، 

  .ولك]نا نظرا ٔ$مهية املوضوع فقط

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
ٔ�رجوك ٔ�ن تعذر الرئاسة ٔ$ن الوقت عندي ٔ�� مؤمن Nىل الوقت د³ل 
إالخوة املس�شار�ن، ما �ميك]لياش نتكرم Nىل يش »د بد³ل يش »د، 

  . شكرا
  .اللكمة �ليس ٕادرëس مرون يف ٕاطار التعقKب
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        ::::املس�شار الس=يد ٕادرëس مروناملس�شار الس=يد ٕادرëس مروناملس�شار الس=يد ٕادرëس مروناملس�شار الس=يد ٕادرëس مرون
  الس=يد الرئGس،
  الس=يد الوز�ر،

اح]ا ما كناقشوش الفكرة، مز³ن، لكن حنطو لها رشوط النýاح، 
هاذوك رشوط النýاح يه ا�يل كنتذا�رو معمك Nلهيا، اكن Nليمك �ش 

 ٔ�ن هتيئوا أ$مور، اكن Nليمك ٔ�ن تذا�روا مع الناس ا�يل معمك، اكن Nليمك
åكون الش=بكة قادرة Nىل اس�Kعاب لك ما يoٔيت من البوادي واملدن وÅريها، 

  .هذه يه إالشاكلية احلقKقKة
�بري، ما غنقراه ) Rapport(فا$ٓن ٔ�� عندي مسýل هاذ اليش وا»د 

ما والون فوق ما حىت الناس ا�يل هام امشاو، ملا �يدzلوا، دامئا اجلواب 
خلادم املركزي ال جييب، وا وXدوا أ$مور وهيئوها، واح]ا معمك، وندمعومك ا

  . وهللا يعاون، ولكن �لطريقة احلالية، ال
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا اليس مرون

  .اللكمة $ٓخر مiدzل من فريق التÙالف �شرتايك، تفضل أ$س=تاذ

        ::::للللاكاكاكاك �ٔ�وج �ٔ�وج �ٔ�وج �ٔ�وجنينينينيحلسحلسحلسحلساااااملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
  .Gسشكرا الس=يد الرئ 

كام ك¨شكر الس=يد الوز�ر Nىل اجلواب وNىل التوضيÙات اليت قدممتوها 
لنا، واليت اكن الرٔ�ي العام حباXة ٕا$هيا، حنن مقiنعون، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن 

يه جمرد ٕاجراء تقين وال يغري من طبيعة تقومي التالمKذ،  "مسار"م]ظومة 
  .مKذبل ٔ�نه يضفي مزيدا من الشفافKة وåاكفؤ الفرص بني التال

ما Ãريد ٔ�ن نؤكد Nليه هو رضورة قKام الوزارة حبمY تواصلية م�ارشة مع 
التالمKذ لرشح هذا الرب�مج ملواöة إالشاNات اليت تن�رش، وتؤدي ٕاىل 

  .أ$»داث اليت عرفهتا كثري من املؤسسات التعلميية يف املدة أ$zرية
ع املناطق وÃزيد Èسoٔلمك، الس=يد الوز�ر، هل هذا الرب�مج GÅشمل مجي

  املغربية؟ 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

دقائق، ابغيتو تتفضلوا �لمنصة  6اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف »دود 
  .ٔ�هال وسهال، ٕاذا كنمت مرP»ني ٔ�كرث شوفوا فني، zذوا راحiمك

        ::::الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس=يد الرئGس

  كرا السادة والس=يدات املس�شارون،ش
ٔ�وال، ف÷ خيص قضية . Åادي حناول جناوب Nىل هاذ التدzالت د³لمك

مؤسسة، ويف هاذ التجربة اكنت �حجة ،ويف  24التجربة، قامت التجربة يف 
  .نفس الوقت اكن åكو�ن �لجميع، هاذو ٔ�ش=ياء ا�يل يه اكنت

ف÷ خيص ) saturation(ا$ٓن، حقKقة يف البداية اكن وقع مشلك 
)l’internet( فعة أ$وىل يف نفس الوقتSا ٔ$ن اX وهذا بطبيعة احلال ،

اذ ــــــــــمس=تعمل يف نفس الوقت، وهذا ٔ�دى حقKقة له 3000اكن Xاو 
)la saturation (  د³ل)Datacenter(،  ولكن اختذت بعض

 100ٕاىل 34إالجراءات ا�يل يه مك]ت �ش Ãرفعو من الصبGب من 
Mégabit   قة م]ذ هنارKيل هو حق�، رييف ينا�ر حسن أ$مور �كï 23ا

وحقKقة وعندمك الصح بoٔن اكن هناك وا»د املشلك، ولكن اليوم ما 
  .اصبحش هذاك املشلك، هذا من öة

ف÷ خيص التواصل، حقKقة هناك البد �ش نقول لمك بoٔن ان� يف 
Tيشء  "مسار"ة صواب، اNالش؟ ٔ$ن يف أ$ول تبG]ت هاذ نقولو م]ظوم

Nادي، ٔ$ن كندوزو من وا»د النظام ا�يل اكن Nىل الاكغيط ٕاىل نظام ا�يل 
هو Åادي �كون بطريقة عرصية، ما اكن شك حىت يش وا»د �يك�شف 

  . بoٔن Åادي �كون هاذ الضýة لكها
ولهذا، هنار االثنني، مايش هذا، ا�يل فات اكنت محالت ا�يل يه 

ون، الراديو، وهكذا، وهكذا، وحىت البارح كتفرس أ$ش=ياء، ال Nىل التلفزي
يف ا�ليل كنت ٔ�� خشصيا تدzلت والبارح يف الصباح، وكذ· اك�ن كثري 
أ$ش=ياء واك�ن ردود الفعل، اك�ن كثري من التالمKذ ا$ٓن ا�يل فهموا وا�يل 

  . �يقولوا بoٔن ا$ٓن توحضت هلم أ$مور
هو م]تج  "رمسا"ولكن ا�يل خصنا نعرفو يف هاذ إالطار هذا، يه 

ا�يل هو ٕاÈساين، وا�يل هو �م هام أ$طر د³ل الوزارة ا�يل وXدوه، ومعلوا 
س=نوات، ونقدر نقول لمك بoٔن كGرشف، ولكن ٕاىل اكن  3فKه ٔ�كرث من 

هناك عطب وٕاىل اكنت مشالك يف املس=تق�ل بطبيعة احلال Åادي تصلح، 
  .ولكن والبد �ش منش=يو لûٔمام

ش=ياء حبال هذا موجودة يف العامل، ٔ�� وهنا ا�يل ك¨س=تغرب ٔ�ن ا$ٔ 
ك¨شوف ا$ٓن ب�ان ٕافريقKة ا�يل يه كثرية عندها هاذ اليش، وحىت وا»د 

  .فهيم ما خرج يش وا»د �لشارع
ٔ�ما ف÷ خيص املشلك ا�يل هو نبداو �ٔ$ش=ياء ا�يل يه ٔ�كرث ٔ�مهية اكلعامل 

يه ، خصنا نعرفو بoٔن مشلكة التعلمي "مسار"القروي وهكذا وهكذا و
مشلكة مشولية، ما فهياش نبداو هبذي وخنليو هذي، املشلك د³ل العامل 
القروي مشلك مطروح وخصو »لول Xذرية ا�يل يه يف املنظومة د³لو 
لكها خصها يتعاد فهيا النظر، ٕاىل íس=نG]ا �ش حنلو هاذ أ$مور، ميكن مخس 
س=نني، ست س=نني �ش نوصلو، يف ذاك الوقت اح]ا ا�يل ا$ٓن اح]ا 

طالبني فKه يه املصري د³ل التالمKذ هاذو، وأ$Åلبية لكها ا�يل يف القروية م
وا�يل هام يف املدن، واملصري د³هلم مرتبط �ٕالصالح، وهاذ النظام ا�يل 
�ميك]ا �ش نعرفو املس=توى، ٔ$ن ابغيت نقول لمك النقط مايش �مة عندي، 

�، واش صايف ٕاىل املس=توى د³ل هاذ التالمKذ هو املشلك ا�يل اح]ا عند
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، ونعطيومه لكهم الباكلور³، واش »لينا N20ىل  20اكنوا لكهم نعطيومه 
املشلك د³ل املدرسة املغربية؟ هذا هو ا�يل مطروح Nلينا، ٔ$ن وا»د 
الوقت �يجي الواقع هو ا�يل �يبان أ$مام، والواقع ٔ�ش=نو هو؟ يه البطا¾ 

ماكنيات �ش اÃكونو يف من بعد، هو الت°لف د³ل بالد�، يه Nدم االٕ 
املس=تق�ل يف هاذ �قiصاد ا�يل هو �قiصاد العلمي، هاذو هام املشالك 

  .ا�يل يه مطرو»ة Nلينا اليوم
ٔ�ما املشالك أ$خرى لكها خصها احللول د³لها، ؤ�� مiفق Nىل العامل 
القروي ا�يل هو حقKقة معضY، ولكن ما اكي¨ش Åري العامل القروي، ٕاىل 

يف التفاصيل، وÃمتىن ندzل معمك يف التفاصيل، ولكن مايش  دzلت معمك
  . دقائق 3يف 

ٔ�� كنقرتح Nليمك �ش جتيو جللسة وتبقاو هنار �ش åكونوا يف نفس 
املس=توى د³ل املعرفة، وتعرفوا فني وصل التعلمي د³لنا �حلقKقة، مايش 

جKا� ، وتعرفوا ام]ني ما)diagnostique( ،)l’analyse(قضية Åري د³ل 
املشالك، وفني zاصنا نعملو أ$صبع د³لنا �ش جنحو، وٕاىل كنتوا حبايل ٔ�� 
مiرضر�ن هباذ احلا¾، ٔ$ن �يكون ³�ٔم وما كننعسش، حKث كنك�شف 

»ان  –�يف قالها صاحب اجلال¾  –بعض أ$ش=ياء، هذا �يبغي يقول بoٔن 
 من أ$مهية، الوقت �ش لكنا نعطيو �لتعلمي مايش Åري أ$مهية، نعطيوه ٔ�كرث

يه يشء ضئيل ٕاىل قار�ه يف  "مسار"نتجندو �ش نوصلو �لÙلول، و
�ٕالجيابيات  "مسار"املسرية ا�يل يه ٔ�مام]ا، ؤ�� كنقول بoٔن ٕاىل اكن Åري 

د³لو ونقولو �ملشالك ا�يل هو طارwا اليوم، �يف ما اكنت، Xا، خرجوا 
  ...التالمKذ �لشارع، نوقفوه

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .الس=يد الوز�ر ،شكرا ·

        ::::الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .Åري امسح يل، لكمة ونوقف

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .تفضل

        ::::الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
وÅدا ميل Åادي ندzلو �لعمق د³ل حتسني هاذ املنظومة، ما Åادي 

لو صايف، حتمك Nلينان وهذا ٔ�� خيرجوش؟ يه ما نعملو والو ونوقفو ونقو 
  .خشصيا ما كنق�لوش

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا ·، الس=يد الوز�ر، و�لفعل نلتقط من جوا�مك Nىل ٔ�ن هنا· 
رضورة �لفعل ��عوة لعقد اج�ع Nىل مس=توى ا�لجنة لتوضيح ما مغض 

، وحنن س=نوXه ٕاليمك دعوة لعقد "مسار"من هذا النظام اجلديد، نظام 
  .Nىل مس=توى ا�لجنة لتوضيح هذه أ$مور ٔ�كرث Xلسة

  . شكرا
وق�ل ٔ�ن ن¨iقل ٕاىل السؤال أ$zري املوXه ٕاىل الس=يد وز�ر الرتبية 

بطبيعة احلال لنا نفس الغرية ؤ�كرث Nىل ... الوطنية، ٔ�ريد كذ· �مسمك
تالمذتنا، و�مسمك ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب مبجموNة من تالمKذ وتلميذات مؤسسة 

  . وصية �لر�ط، مرح�ا �مك، ودNاؤ� لمك �لتوفKقمحمد جسوس اخلص
ن¨iقل ٕاىل السؤال أ$zري يف قطاع الرتبية الوطنية، وهو حول اس=تعامل 
الفحم احلجري �وقود �لتدفxة �ملؤسسات التعلميية �ملناطق اجلبلية، واللكمة 

  . ٔ$»د ٔ�عضاء فريق أ$صا¾ واملعارصة
  .بويل، تفضلن أ$س=تاذ اسط 

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن سط سط سط سط اااالس=يد عبد ا�لطيف لس=يد عبد ا�لطيف لس=يد عبد ا�لطيف لس=يد عبد ا�لطيف املس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
  .شكرا الس=يد الرئGس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

قررت بعض ا$ٔاكدمييات التعلميية �س=مترار يف جتربة اع�د الفحم 
�لتدفxة داzل ٔ�قسام وجحرات �وس=يAnthracite ( Y(احلجري من نوع 

اSراسة بدال عن حطب التدفxة، هذا القرار اÂي �رتبط مبرشوع لوزارة 
الرتبية الوطنية �ريم لتجريب الفحم احلجري �وقود بديل �لتدفxة، ٕاال ٔ�ن 
هذه التجربة مل تلق النýاح املتوz مهنا gسßب الشاكوى املتكررة، سواء 

�ٓ�ء ؤ�ولياء التالمKذ ٔ�نفسهم ا�Âن من طرف هيئة التدرëس ٔ�و مجعيات 
يعانون تبعات هذا القرار نظرا لالنعاكسات السلبية لهذه املادة Nىل حصة 
املعلمني والتالمKذ صغارا و�بارا، وكذ· Nىل البxGة Nىل »د سواء، وذ· 

  .gسßب الغازات السامة املنبعثة
ٕالجراءات لهذا، Èسائلمك، الس=يد الوز�ر، عن تقKميمك لهذه التجربة وا

اليت تنوون القKام هبا �لحفاظ Nىل حصة وسالمة أ$طر الرتبوية والتالمKذ 
Nىل »د سواء، وما يه التدابري الكفYK بتoٔهيل الب¨Kات الهشة �لمؤسسات 
التعلميية يف املناطق اجلبلية اليت متتاز بقساوة املناخ وصعوبة ظروف 

  التدرëس وا$متدرس؟
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::Gس اجللسةGس اجللسةGس اجللسةGس اجللسةالس=يد رئ الس=يد رئ الس=يد رئ الس=يد رئ 
  . شكرا �لس=يد املس�شار

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

        ::::الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  . شكرا الس=يد املس�شار

ٔ�وال، Åادي نعطيمك . هناك بعض التوضيÙات ف÷ خيص هاذ املشلك
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اكدمييات، د³ل ا$ٔ  8بعض إالحصائيات ٔ$ن هاذ املشلك د³ل التدفxة �هيم 
جحرة، هذا �يبغي يقول بoٔن �م  19.675مؤسسة و 1799نيابة، و�هيم  25
وف÷ خيص احلوز ا�يل هو حقKقة Xا يف السؤال د³لمك، اك�ن هناك . Xدا
  .جحرة ا�يل يه حقKقة يف هاذ اجلهة 575

 ، هو Xا حقKقة اس=تعامل)l’anthracite(ٔ�ما ف÷ خيص اس=تعامل 
)l’anthracite (ه بوا»د اKالش؟ ٔ$ن اس=تعامل اخلشب فNلنية حس=نة، ا

  .نفس املشالك، ولكن زايد Nليه التoٔثري ا�يل هو مع أ$سف اك�ن Nىل البxGة
توصلت هباذ السؤال د³لمك، بطبيعة احلال طلبت بعض املعلومات، 
وتبني يل بoٔن ملزوم Nلينا �ش نقومو بوا»د التقومي حصيح، بوا»د 

)l’audit (ىلN ¾ٔoيل فهيم هاذ املشلك هذا،  لهاذ املس�هاذ اجلهات لكهم ا
  .وهذا هو ا�يل Åادي نقومو به هاذ أ$س=بوNني ا�يل يه Xاية ٕان شاء هللا

يف نفس الوقت اك�ن »لول بديY ا�يل يه ممك]ة، واح]ا ك¨شوفو �يفاش 
 l’inertie(نعملوا جتارب فهيا، و�خلصوص اس=تعامل ما ëسمى �لفرÈس=ية 

thermique du sol ( ديدة عرصية وما فهياشX قة طريقةKيل يه حق�ا
هاد نقول إالماكنيات ٔ$ن ما اكي¨ش فهيا هاذ الغاز ا�يل هو ميكن يؤ|ر Nىل 

  .الصÙة
ويف هاذ إالطار هذا، اك�ن هناك وا»د الطريقة كندية ا�يل كGسميوها 

)les puits canadiens( واح]ا امعلنا وا»د التجربة ببعض املدارس ،
�حجة، وٕان شاء هللا Åادي Èشوفو يف ٕاطار هاذ الس=نة هذي و�نت بoٔهنا 

مؤسسة  3200هاذ الطريقة يه يف  2016و  �2013يفاش ندzلو ما بني 
  .ٕان شاء هللا

ا�يل غنقومو ) l’audit(وبطبيعة احلال Åري �كون عند� نتاجئ Nىل هاذ 
هو  به، ذيك الساNة Åادي ميكن لنا بطبيعة احلال نتصلو �مك ونقولو لمك ها

  .الفائدة د³لو
  .وشكرا لمك

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .بويل؟ تفضلن اك�ن تعقKب أ$س=تاذ اسط 

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن سط سط سط سط اااااملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف املس�شار الس=يد عبد ا�لطيف املس�شار الس=يد عبد ا�لطيف املس�شار الس=يد عبد ا�لطيف 
  . شكرا الس=يد الوز�ر Nىل هاذ املعلومات

يف احلقKقة اح]ا ملا طرح]ا السؤال، الس=يد الوز�ر، طرح]اه مايش Nىل 
، اطرح]اه بصفة Nامة Nىل مجيع اجلهات النائية، من )زاحلو (öة zاصة 

ٔ�زيالل وöات ٔ�خرى، مجيع اجلهات النائية ا�يل كتعاين  - مضهنا öة Pد¾
من هاذ املشالك، ٔ$ن الفحم احلجري فات الوقت د³لو، وامىش الزمن 
د³لو، وان� كتعرفوا، الس=يد الوز�ر، وعندمك جتربة، وكنمت امحلد m يف هاذ 

  . نصب قدمياامل 
فالس=يد الوز�ر، ا�يل مطروح، تعلمون ٔ�ن هاذ الفحم احلجري راه 

حيتوي Nىل هاذ املادة السامة، تعلمون ٔ�ن Nدد أ$طر الرتبوية اكتبوا يف هذا 
املوضوع، تعلمون، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن هاذ اليش تGشوه حىت الفضاءات 

افظة Nىل البxGة والواöات د³ل املؤسسات التعلميية، وكذ· تGشوه احمل
السلمية ا�يل يه ت¨شوفوها من ٕا»دى الشعارات د³ل هاذ احلكومة، يه 

  . احملافظة Nىل البxGة
Â·، الس=يد الوز�ر، ٔ�نمت عندمك جتربة يف هاذ اHال، تنطلبو م]مك �ش 
åكونوا لنا احلل لهاذ املعضY بصفة Nامة، مايش Nىل املنطقة وإالحصاء، 

هاذ املسoٔ¾ هذي، وzاصة الناس ا�يل �يعانيو، ا�يل  ابغينا بصفة Nامة �ش
ساكنني يف اجلبال، ساكنني يف املناطق ا�يل ما تيوصلهاش حىت ٔ�دىن 
يشء، مفا �لمك �زيدوا بoٔننا ÈساNدومه، �ٓش تنعطيومه؟ تنعطيومه الغازات 

  . السامة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

Kب، الس=يد الوز�ر؟ تفضلوالمك تعق.  

        ::::الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
بعýا¾، الس=يد املس�شار، بطبيعة احلال احللول غتكون شامN Yىل 
مجيع اململكة، Åري رجعت �لحوز ٔ$ن كنت ٔ�كتب ف÷ خيص احلوز يف 

 ٔoمتناو بÃ اديÅ وٕان شاء هللا Yن الرسا¾ د³لمك، ولكن احللول غتكون شام
Åادي ميكن يوفر لنا Nىل »ل ا�يل هو ) les puits canadiens(هاذ 

   .�كون مريض ٕان شاء هللا
  .وشكرا لمك

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا �لس=يد الوز�ر Nىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة، ومرة ٔ�خرى 

  . "مسار"جندد دعوتنا N Òىل مس=توى ا�لجنة لتدارس نظام 
ٕاىل قطاع الس=يد وز�ر الصÙة، وبدء بoٔول ون¨iقل ٕاىل أ$س=ئY املوöة 

السؤال حول رضورة تلقKح أ$فارقة املقميني �ملغرب ملنع تفيش أ$مراض 
اليت ت¨iقل عن طريق العدوى، واللكمة ٔ$»د ٔ�عضاء الفريق �س=تقاليل 

�لو»دة والتعادلية، تفضلوا أ$س=تاذ الكرمي.  

        ::::املس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زاز
  .، والصالة والسالم Nىل س=يد املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
يالحظ ٔ�ن هناك Nدد : سؤايل موXه ٕاىل وز�ر الصÙة والسؤال يقول

�بري من الوافد�ن من اSول إالفريقKة املقميني �ملغرب، ٕاما عن طريق الهجرة 
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ها، كام ٔ�ن هناك اخiالط ملحوظ بني الرشعية ٔ�و الهجرة الرسية ٔ�و Åري 
هذه أ$ج]اس، اليشء اÂي يتطلب من وزارة الصÙة وٕ�حلاح القKام 
حبمالت حتسGس=ية حول �يفKة احلفاظ Nىل الصÙة العامة �لمواطنني وكذ· 

  .اختاذ إالجراءات الرضورية ملنع تفيش أ$مراض املعدية ال قدر هللا
   :Âا، Èسائلمك الس=يد الوز�ر احملرتم

  ما يه �حiياطات املت°ذة �لوقاية من انتقال أ$مراض املعدية؟ -
8نيا، ما يه التدابري املزمع اختاذها ملعاجلة أ$فارقة املصابني هبذه  -

 أ$مراض املعدية ا�Âن يعGشون ببالد�؟ 
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر

        ::::لس=يد احلسني الوردي، وز�ر الصÙةلس=يد احلسني الوردي، وز�ر الصÙةلس=يد احلسني الوردي، وز�ر الصÙةلس=يد احلسني الوردي، وز�ر الصÙةاااا
  .شكرا الس=يد الرئGس احملرتم

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال، �لك تواضع �لك يعين التقد�ر ا�يل ان� يف قليب، ٔ�� خشصيا 
�يجعلين ٔ�� Åادي ند�ر وا»د نقطة نظام، ٕاىل امسح يل، الس=يد الرئGس، 

يش سؤال �ٓين، ما معرين فoٔ� ما معري رفضت جناوب Nىل ... داYz يف
  .Åادي Ãرفض جناوب Nليه، ما عندëش احلق، ٔ�� يل ٔ��

8نيا، ما معرين رفضت ٔ�نه Èس=تق�ل مس�شار حمرتم، ما معرين رفضت 
... ٔ�نه ندوي مع مس�شار حمرتم، فهاذ اليش فKه مغالطات، ما ابغي�ش ٔ�نه

احلسا�ت . ..ؤ�حتدى الس=يد املس�شار احملرتم ا�يل تيدوي Nىل ٔ�د¾ ٔ�نه قال
خص ما ابقاش Èسمعها، املغاربة ابغاو احلقKقة،  - ونقولها ٔ�ول مرة- الس=ياس=ية 

  .وخصهم ëسمعوا احلقKقة، ون�شïßو لكنا �ٔ$zالقKات د³ل املهنة
  ...ف÷ خيص سؤالمك، الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
ٓ اليس ما اعط  ٓ اليس عبد الوهاب، � يتكش الس=يد الرئGس، ٔ�رجوك �

اللكمة �ٓ اليس عبد الوهاب، �ٓ اليس عبد الوهاب، ما اعطيتلكش اللكمة، 
  ...ٔ�رجوك، �ٓ اليس عبد الوهاب، ما اعطيتلكش اللكمة

        ::::الس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙة
لبلورة س=ياس=ية شامX Yديدة �لوقاية من ظاهرة الهجرة وفق مقاربة ... 

اجر�ن القانونيني ٕاÈسانية åراعي حقوق إالÈسان، وبالد� تعمل Nىل متكني امله
واملهاجر�ن بطريقة Åري رشعية Nىل »د سواء من ولوج اخلدمات الصحية 
Nىل حساب إالماكنيات املتا»ة، فعند� �اجر�ن ا�يل موجود�ن هنا ا�يل 

 í)laسوات و�Åسوى الوضعية د³هلم ا�يل عندمه ت¨سميوها البطاقة يعين 
carte de séjour ( لهيم نفس احلقوق حبالN القاطنني، وال اكن كتطبق

ؤ�رسلنا دورية ٕاىل مجيع اجلهات مشغل فكiطبق Nليه التغطية الصحية، 
حنثو املدراء اجلهويني واملناديب ٔ�نه هاذ الناس ا�يل ما عندمهش التغطية 
وا�يل ما ميك¨ش الولوج ٔ�نه نقدمو هلم مجيع إالماكنيات �لتكفل �ملهاجر�ن 

 .Åري الرشعيني ف÷ خيص الصÙة
  التدابري ا�يل اzذيناها يف وزارة الصÙة؟ ٔ�ش=نا يه

ٔ�وال، التكفل اHاين جبميع احلاالت Nىل الصعيد الوطين يف مجيع  -
  املؤسسات الصحية Nىل حساب ذاك اليش ا�يل عند� يف املس�شفKات؛

 التحسGس والفحص اHاين؛ -

وضع ٕاسرتاتيجية وطنية �لوقاية من أ$مراض املنقو¾ X¨س=يا، مفثال  -
 توعية املهاجر�ن �لحصول Nىل اخلدمات الصحية؛الوقاية و 

 التكفل �ملهاجر�ن يف املرافق الصحية؛ -

 .ٕاÈشاء جلنة وطنية �لتوجKه وجلان حملية لت¨س=يق التدzالت الصحية -
 .شكرا �لس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  ...اللكمة ٔ$»د ٔ�عضاء الفريق يف ٕاطار

        ::::س=يد عبد السالم ا�لبارس=يد عبد السالم ا�لبارس=يد عبد السالم ا�لبارس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
  .شكرا الس=يد الرئGس
  الس=يد�ن الوز�ر�ن،
  إالخوة املس�شار�ن،

يف احلقKقة ٔ�ن السؤال ا�يل تقدم به الفريق �س=تقاليل عندو ٔ�مهيتو 
وعنده راهن�Kو، حبيث انطالقا من �لتفاتة املولوية الكرمية جلال¾ امل� 

د³لو مشل حىت أ$فارقة  محمد السادس نرصه هللا، وا�يل اكلعادة العطف
ا�يل موXد�ن بطرق خمتلفة، رشعية ٔ�م ماكن العبور ٕاىل ٔ�ور�، هاذ 
�لتفاتة zلفت وا»د ا$8ٓر طيب Xدا ما يش Åري يف املغرب بل Nرب 

  .خمتلف ٔ�رXاء العامل
اح]ا اكلب� ا�يل تنحتضنو هاذ الناس، والسؤال د³لنا اكن ٔ�ننا جيب 

شار أ$وبئة، س=÷ أ$مراض اليت ت¨iقل Nرب العناية واحليلو¾ دون ان� 
�خiالط اجل¨يس ٔ�و Nرب التغذية ٔ�و Nرب املاء، وهذا يشء �م، وما خيفاش 
Nليمك، الس=يد وز�ر الصÙة، ؤ�نمت طبGب، كتعرفوا بoٔن العدوى عند� Nدة 
ٔ�مراض قاتY وفiاكة ميكهنا ٔ�ن ت¨iقل Nرب حىت الهواء، مفا �· �الخiالط 

مoٔلوفا، فاح]ا جKنا gسؤالنا كفريق اس=تقاليل لتنKßه احلكومة Nىل ا�يل ٔ�صبح 
مدى خطورة تواXد إالخوة أ$فارقة يف املغرب دون مراق�ة حصية، ما 

ٔ�و ٔ�ن هذا رمغ ٔ�ن بطاقة ) RAMED(تنقصدوش ٔ�ن بطاقة 
)RAMED( ارفني ٔ�هناN ارف ولك املغاربةN الس=يد الوز�ر، وراك ،

  ...ل وتغيط وٕاذا هبأ�صبحت ورقة فقط، احلكومة تطب
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        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة    
اليس ا�لبار عندك دقائق ٔ�خو³، ما ميك¨ش نعطيك من الوقت د³ل 

  . ا$ٓخر�ن، ٔ�رجوك
  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Nىل التعقKب

        ::::الس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙة
  الس=يد الرئGس،

  الس=يد املس�شار احملرتم،
نومفرب  6د³ل صاحب اجلال¾  فoٔوال اح]ا مiفقني تزنيال �لخطاب املليك

، فاح]ا هاذ املقاربة ا�يل ت¨i°ذوها �ش نتلكفو هباذ املهاجر�ن، سواء 2013
الرشعيني ٔ�و Åري الرشعيني، يه مقاربة حقوقKة، مقاربة طبية، ولكن ق�ل 

  . لك يشء مقاربة ٕاÈسانية، مقاربة ٕاÈسانية
لية، الوزارة ولهذا، اك�ن جلنة مشرتكة بني وزارة الصÙة، وزارة املا

امللكفة �ملغاربة املقميني يف اخلارج وشؤون الهجرة �ش اح]ا zدامني Nىل 
  :جوج الواöات

ٔ�وال، مشلك التكفل بصÙة املهاجر�ن �يفام اكنت وضعيهتم إالدارية، 
رشعيني ٔ�و Åري رشعيني، ا�يل دا� تطرق]ا لها، وكذ· ا�يل تطرق]ا لها مرارا 

  . åهتم املهاجر�ن املغاربة يف اخلارجهنا ويف الغرفة أ$وىل ا�يل
... ما يش ورقة، ٔ�� ما مiفقش Nىل هاذ) Å)RAMEDري نظام 

اخiالالت ٕايه، نقائص كثرية، مشالك ٔ�كرث، Åري زيد، ولكن ما ميك¨ش 
نقولو، ميل تنوصلو �لعمليات اجلراحKة الكربى Nىل القلب والرشايني 

ا معرمه، ميل تنوصلو لزرع والقلب املفiوح، ٔ�ول مرة لهاذ الناس ا�يل م
اللكي، زرع الن°اع، ما يش كثري، وليين هذا �بداية، وٕاىل اكنت هاذ اليش 

ال ٔ�� ما مiفقشاي، لكيش اك�ن، والنقائص اكينة نقر هبا ونقولو يه ورقة، 
اك�ن ٕاجنازات واك�ن اخiالالت ونقائص ا�يل اح]ا تدرجييا تنÙاولو 

  . نصححوها
 .رتمشكرا الس=يد املس�شار احمل

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

ون¨iقل ٕاىل السؤال الثاين وهو حول عطا¾ أ$طباء خرجيي س=نة 
  . ، واللكمة ٔ$»د ٔ�عضاء فريق أ$صا¾ واملعارصة2013

  .اليس العريب، تفضل
        ::::املس�شار الس=يد العريب احملريشاملس�شار الس=يد العريب احملريشاملس�شار الس=يد العريب احملريشاملس�شار الس=يد العريب احملريش

  الس=يد الرئGس احملرتم،
  السادة الوزراء،

  ن،السادة املس�شار�
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

ٕانه يف احلقKقة ملن العار ٔ�ن يوXد ٔ�طباء يف وضعية عطا¾ يف ب� يعاين 

طبGب  700ٔ�صال خصاصا �وال يف التطبGب، ويف توفري املرافق الصحية، 
وXدوا ٔ�نفسهم يف مواöة ش=بح البطا¾، بعد ٔ�ن  2013مiخرج �رمس س=نة 

ريعة Nدم توفر املناصب Å�ٔلقت الوزارة يف وجوههم �ب التخصص بذ
  .املالية، ونفس العذر حيول دون ال�شغيل ٔ�طباء Nامون �ملس�شفKات

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
تنطرحو Nليك هذا السؤال وطرح]اه Nليك Åري ما مرة، واح]ا Nارفني 
الصدق د³·، وتنعرفوك تبذل جمهود �ش تلقى »ل، لكن تن�ساءلو ويف 

لقاو راسهم  2013طبGب ا�يل خترجوا يف  700نفس الوقت اس=تغربنا، ٔ$ن 
  . يف الشارع

ا$ٓن �N mليمك، الس=يد الوز�ر، وت¨ساءل من zاللمك الس=يد رئGس 
احلكومة، واش ا$ٓن الوضعية د³لنا يف مجيع املس�شفKات اكفKة ف÷ خيص 
املوارد الßرشية؟ عند� خصاص �ول، عند� مشالك يف مجموNة من 

شفKات، ؤ�نمت ا�يل تنحيو�وم، الس=يد الوز�ر، ٔ$Ãمك ما املس=توصفات واملس� 
عندمكش عقدة �ش ت�]كروا �لوضع الصحي يف البالد، الوضع الصحي 

  .تتقولوه كام هو، ا�يل اكينة اكينة وا�يل ما اكيناش ما اكيناش
د³ل  26وفعال هذا الواقع، ٔ�� ت¨شوف عندي يف وزان تنلقى 

ٔ�لف د³ل  300لمي صغري فKه اخلصاص ا�يل عند�، يعين مشلك ٕاق
ٕاىل �ٓخره، احشال  2، مفا �· �ملدن ا�يل فهيا مليون و26الساكن، فKه 

  Åادي �كون فهيم د³ل اخلصاص؟
ٕاذن، اح]ا، الس=يد الوز�ر، تنطلبو م]مك هاذ الناس، مايش يش فxة 

يعين ٕاىل لقKتو هلم احلل ا$ٓن �ش يد�روا املباراة د³ل  �700برية، 
العمل Ã�ٔمك ان� قلمت بoٔن عندمك يعين مسطر�ن يف الرب�مج  التخصص، مع

طبGب، يك غتد�روا  Å3300ادي توصلوا لــ  2020د³لمك يف ٔ�فق 
  توصلوها؟

 5س=نني، وطبGب جراح  4دا� التخصص راه اك�ن املدة د³ل 
يه ا�يل  700ما اقدرتوش تدجموها، يعين هاذ  700س=نوات، ا�يل ا$ٓن 

  ؟)3300(، يك غتد�روا توصولوا لــ Å2020ادي تتخرج يف 
لهذا، Èسائلمك �لك صدق، عند� اليقني Ã�ٔمك تلقاو »ل، وتفiحوا الباب 
د³ل املباراة، تد�روا م�اراة سواء هاذ الس=نة وال يف �ٓخر الس=نة، تلقاو »ل 

  . Âاك الفxة ٔ$ن اح]ا حمتاXني لها، املس�شفKات د³لنا حمتاXة لها
الوز�ر، يعين جتاوبو� وتقولوا لنا وقiاش Åادي  لهذا، åمنناو لمك، الس=يد

تد�روا هاذ، حتددوا لنا التارخي د³ل املباراة د³ل التخصص د³ل هاد 
يعين يف املتناول د³لمك ما ميكن لمكش  700أ$طباء ٔ$ن فxة مايش �برية، 

  .ما تلقاو لهاش »ل، الس=يد الوز�ر احملرتم 300تعجزوا Nىل هاذ 
  .شكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس=يد رئGسالس=يد رئGسالس=يد رئGسالس=يد رئGس
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب
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        ::::الس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙة
  السادة املس�شارون احملرتمون، 

ٔ�وال، Èشكرمك، Èشكر فريق أ$صا¾ واملعارصة Nىل طرwم لهذا السؤال 
فق�ل ما جناوب Nىل جوهر السؤال، ابغيت نذ�ر ببعض . املهم Xدا

طبGب ا�يل تتدوي Nلهيم، مiفقني،  700تبع امعا³، فهاذ املعطيات �ش 
ا�يل تiGخرجوا Nىل صعيد اللكيات ا�يل  800و  700املغرب لك Nام عند� 

رسه،  ٔoاكينني يف املغرب، واش انت تتعرف راه ما اكي¨ش لكية يف العامل ب
لكية طب ا�يل لكيش ا�يل تiGخرج من اللكيات خصو مييش �لقطاع العام، 

  .اش هذي يف العامل، حىت يف املغرب ما معرو اكنما اكين
لك ما يف أ$مر، هذا مايش ت¨iخبع، ٔ�� Åادي جني، Åري �ش تبع معي، 

وا»د، مفا ميك¨ش لكيش Åادي مييش �لقطاع العام، مايش ا�يل ما  700
امشاش �لقطاع العام Åادي ëسمي راسو معطل، اNالش؟ احبال دا� دول 

Åادي  G700]ا يف هاذ �جتاه ا�يل قلتو ٔ�نه العامل لكو، ٔ$ن ٕاىل امش 
�zذومه �لتخصص Åادي نقلبو، ما اكي¨ش دو¾ يف العامل ا�يل فهيا ٔ�طباء 
مiخصصني ٔ�كرث من أ$طباء العامون، يعين Åادي تقلب ا$ٓية، ٔ$ن الناس 
عند� حمتاXني ا�يل غي°دم أ$طباء العامون، وليين حمتاXني لûٔطباء 

 .�خiصاصيون
تقول يل هاذ الناس، ما ميك¨ش البعض مهنم، ما تنقولش لكيش،  مفثال

Åرنجع �لقطاع العام ا�يل خصو z³ذ القسط د³لو، مïال ميش=يو �لمناطق 
النائية، وقلت وزان، مïال ٕاىل ما عندمهش ٕاماكنيات، ابغاو حتفزيات، 
مرح�ا، يقولوها، íشجيعات، عندمه احلق، واليين �ش ا�يل غيتخرج ٔ�نه 

العام، ال يعقل، راه مايش ما ابغيناش، مايش حKت ما، اك�ن  القطاع
مشلك د³ل املناصب، واليين Åري يف الناحKة إالسرتاتيجية يف وزارة 

  .الصÙة، ما ميك¨ش، فهذي النقطة أ$وىل
ا�يل دازت، راه اك�ن  2013النقطة الثانية، ٔ�� نقول ·، مïال zذ 

ا تتعرفوهش، مïال »لينا املباراة وا»د املفارقة، اك�ن وا»د املشلك ا�يل م
، ٕاىل يوم]ا هذا ا�يل تندويو Nليك، 2013طبGب Nام  80اكنت قليY د³ل 

هذي ثالث ٔ�سابيع، . ، ما ابغاوش جييو16طبGب �يق تن�س=ناو  80
حتالت املباراة، Åري مخسة د³ل أ$طباء يف املس�شفى املركز الصحي 

  .اجلامعي، مخسة، س=تة، ما Xا حىت وا»د
خصين نفهم ٔ��، املمرضني تيقولوا يل معطلون مiفقني، ٔ�� امشGت و 

�لمركز الصحي اجلامعي، درت اHلس إالداري الس=÷نة ا�يل دازت، اكن 
، 299م]صب مايل، املباراة د³ل املمرضني، Xامه  445عندمه �لضبط 

ابغيت Åري نفهم حىت ٔ�� معك، واليين ٔ�� Nارف ٔ$ن لك وا»د ت�Gغي خيدم 
  .ا، �كون يف مصÙة، هذي مسائلهن

هاذ املشلك اك�ن، ا�يل ابغيت نقول، ٔ�� اNالش ما در�ش املباراة يف 
هاذ العام؟ ما در�هاش لسßب gس=يط، هام ا�يل ابغاوها، اكن نقاش مع 
احلكومة السابقة، خصك تعرف الطبGب املقمي، اكن تيدوز املباراة، تريجع، 

س=نة الثالثة، مiفقني، الس=نة الثالثة تتعطى ليه م]صب مايل حىت تيوصل ال 
Nاد تياzذ املنصب املايل، هام داروا ٕارضا�ت اتفقوا مع احلكومة السابقة، 
وعندمه احلق، ال احلكومة وال هاذوك، قال · Åادي Åري يدوزوا املباراة 
يتعطامه م]صب مايل ابتداء من الس=نة أ$وىل، واليين هاد اليش يطبق 

  .2013ابتداء من 

        ::::رئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسة    الس=يدالس=يدالس=يدالس=يد
الس=يد الوز�ر، شكرا ·، الس=يد الوز�ر عندك حتتفظ gشوية د³ل 

  .تفضل اليس العريب. عنارص اجلواب يف التعقKب

        ::::املس�شار الس=يد العريب احملريشاملس�شار الس=يد العريب احملريشاملس�شار الس=يد العريب احملريشاملس�شار الس=يد العريب احملريش
  . اح]ا Ãمتناو من هللا...

8نيا، ٔ�� تن°اف من وزارة الصÙة، الس=يد الوز�ر، يوقع فهيا املشلك 
يعين الس=نة املالية، مز³ن، . دل يف هاذ الس=نة املاليةا�يل وقع يف وزارة الع

وزارة العدل قامت مببادرة جKدة وزادت �لسادة القضاة، ولكن رشحية �برية 
من املوظفني ا�يل اكنوا خصهم يدجموا يف وزارة العدل هاذ الس=نة، قالت ما 

  .حمتاXلهمش، ذاك املقابل د³ل ذاك الناس ا�يل غيدجموا، زادت هبم �لقضاة
تن°افو من وزارة املالية نطيحو يف هاذ املشلك، ٔ$ن املشلك ا�يل 
مطروح هنا، تتقولوا اك�ن املشلك املايل، ؤ�� ما تنعتقدش بoٔن هاذ املشلك 
Nىل حساب الÞم ا�يل تريوج، يعين، اك�ن مشلك مايل ٔ$نه هذاك 
 الطبGب يعين ا�يل Åادي يدوز هاذ املدة د³ل ٔ�ربع ٔ�و مخس س=نوات د³ل

)stage ( قاىض وا»د أ$جر د³لiGىل  4800هاذ . درمه 4800تN ،درمه
حساب الÞم ا�يل تقال لûٔطباء، Nىل حساب ٔ�� Xلست مع ذاك 
أ$طباء، وبلغوين الصوت د³هلم، وتالقوا مع ٔ�»د أ$طر يف وزارة الصÙة، 
 ولكن املربر هو ما اكي¨ش الفلوس، تنقول هلم ٔ�� ما ميك¨ش، الفلوس اكينة،

درمه، هذا راه  4800ٕاىل اكن مشلك عند� د³ل �ش Ãكونو طبGب بــ 
  .مشلك عند البالد، وما ميك¨ش �كون عند� هاذ املشلك

ولهذا، ٔ�� عندي اليقني فKمك، الس=يد الوز�ر، Ã�ٔمك Åادي تلقاو »ل، 
يف  %50وÅادي حتددوا التارخي د³ل املباراة، �ش تلقاو لهاذ الناس، ٔ$ن 

ا�يل �Åني يد�روا التخصص، �Åني ميش=يو �لقطاع اخلاص،  هاذ أ$طباء
واك�ن مهنم ا�يل �غي مييش �لقطاع العام، يعين ³ريت Åري åكونوا لنا 

  .الطبGب، Åري خترجوا لنا الطبGب، ٔ$ن لكيش حمتاج لو
لهذا، وتنذ�رومك، الس=يد الوز�ر، وت¨متناو لمك تتوفقوا، وتنقول لمك قضية 

لك ا�يل خطري، وان� �وزارة، يف هاذ احلكومة، لكمك اخرى، وهذا هو املش
مسؤولني، خصمك تبG]وا �لرٔ�ي العام الوطين، ٔ$ن Úم ثقKل و�بري تiGقال 

اهتامات خطرية Nىل ٔ�ن الوزارة zلصوا م�الغ مالية يف اجلرائد الوطنية، 
�مة، و�سوا اليد�ن والرXلني، �ش اzذاو احلقKبة الوزارية ا�يل خصمك 

تتربؤوا من هاذ االهتامات اخلطرية ٔ$ن ما كتليقش بoٔعضاء احلكومة  لكمك
  .د³لنا
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        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Nىل التعقKب، تفضل الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙة
  . شكرا

�يدzلوا املوظفني حىت �لس=نة ٔ�� Åري �ش Ãمكل، قلت · اكنوا 
 2013يش االتفاق ا�يل اكن، اكن مكiوب ابتداء من الثالثة، يف ذاك ال

خص يتعطى هلم املنصب املايل ابتداء من الس=نة أ$وىل، لك ما اكن ٔ�نه 
م]صب مايل،  4204وزارة الصÙة اكنوا عندها �لضبط  N2013ام 

زايد�ن ا�يل دوز� فهيم ممريض  300مراكز ٕاس�شفائية،  1604، 4200
 .ا�يل يف قانون املالية 2300س=تعýالت، وأ$مراض النفس=ية والعقلية وامل 

، كنا �وزارة، 2012فقلت · من ا�يل جKنا اح]ا لهاذ اليش، 
، احبال 2011اكنت املباراة Nادية احبال  T2012حكومة، اكنت املباراة، 

هام اتفقوا ٔ�نه Åري خصك تعطيه  2013، احبال ا�يل ق�ل، ٕاذا هبا 2006
ني موجود�ن �ش تعطى هلم املناصب م]صب مايل، هاذوك الناس ا�يل اكين

، يعين اzذاو Xل املناصب، راه مايش مشلك د³ل 1008املالية يه 
، ال، ال مايش يه هذي، 4800الفلوس ا�يل كتقول، مايش فلوس، مايش 

املشلك مايش مشلك د³ل الفلوس، املشلك هو íسوية ٔ$ن اعطاو� هام 
مقميون، نقولها �لك     �يلاتفقوا، واليين هام Åري زادوا هاذوك الناس ا

رصا»ة، ا�يل اكنوا تiGفاوضوا تفاوضوا هلم، »لوا املشلك د³هلم زادوا، Xاو 
ا$ٓخر�ن ا�يل اكنوا Nاد فاش طحنا، واليين هذا اح]ا مسؤولني، مايش Åري 
طحنا يف هاذ اليش، �يف قلت، ٔ�� Xايك Âاك اليش ا�يل ابغيت، ٔ�نه 

 ٕارادة وال قلت ابغينا Ãرفضو ماك�ن حىت يش س=ياسة، ما اك�ن حىت يش
وال ندوزو، �لعكس ما عندëش احلق، اك�ن قانون ا�يل تG]ص Nىل هاذ 
اليش، واش ٔ�� Åادي جني وحنßس املباراة، �لعكس لك ما يف أ$مر هو 

  .هاذ اليش
وا$ٓن، ٔ�ؤكد ·، الس=يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه غتكون م�اراة ٕان شاء 

اس ا�يل غنعطيومه املناصب هاذ العام، مايش هللا هاذ العام، ٔ$ن هاذ الن
، غفلو� ٔ$ن مايش غفلو�، اتفقوا يف وا»د الظرف وXزي، واzذاو 1008

ذاك املناصب ما ابقاوش، ٔ�نت كتعرف، هاذ اليش ا�يل اك�ن يف أ$مر، 
مايش مشلك الفلوس ا�يل تتقول، هاذ الناس حمتاXني هلم، ؤ�� دامئا 

ض وحمتاXني ٔ�كرث مهنم، ٕاىل اعطاو� ممر  9000طبGب،  7000تنغوت 
طبGب، دا� ٕاىل خصنا �ش املنظومة الصحية åكون Åري شوية  6000

ٔ�لف م]صب مايل، هذا لك ما يف أ$مر، ٔ�� مiفق  15خصنا ٔ�كرث من 
  .معك

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا · الس=يد الوز�ر

S اتKقل ٕاىل السؤال املوايل وهو حول ارتفاع الوفi¨ى الرضع »دييث ن
الوالدات �ملس�شفKات العمومKة، واللكمة ٔ$»د ٔ�عضاء الفريق �س=تقاليل 

  .تفضل ٔ�س=تاذ. �لو»دة والتعادلية

        ::::املس�شار الس=يد محمد بلحساناملس�شار الس=يد محمد بلحساناملس�شار الس=يد محمد بلحساناملس�شار الس=يد محمد بلحسان
  .شكرا الس=يد الرئGس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�س�شفائية واملس�شفKات العمومKة ارتفاNا تعرف العديد من املراكز 

يف Èس=بة الوفKات Sى الرضع، وذ· لعدة عوامل من بGهنا غياب وسائل 
التدفxة اخلاصة هبذه الفxة العمرية، وٕان وXدت فٕان Å�ٔلهبا معطل gسßب 

  .غياب املعدات والتجهزيات الالزمة وضعف الصيانة
فٕان الواقع ëشري ٕاىل ارتفاع  Åري ٔ�نه Nىل الرمغ من النوا³ املعرب عهنا،

Èس=بة الوفKات، zاصة Sى املواليد اجلدد يف املس�شفKات العمومKة واملراكز 
من املعدل إالجاميل من وفKات  %�71س�شفائية، واÂي ميثل لو»ده 

أ$طفال دون سن اخلامسة، وåرجع أ$س=باب يف ذ· �لعديد من العوامل، 
والنقص يف الوزن عند الوالدة ويف مقدمهتا الوالدات ق�ل أ$وان 

و�خiناق وإالصابة �لتعف]ات وغياب املراق�ة املس=مترة �لمرٔ�ة احلامل، 
zاصة يف املناطق القروية والنائية اليت íشكو من غياب املؤسسات 
�س�شفائية، وحىت ٕان وXدت فٕاهنا åكون دون مس=توى �نتظارات 

  . لتجهزيات ووسائل العملgسßب غياب أ$طر الطبية وا$متريضية، وكذ· ا
هذا، فضال عن �كتظاظ اÂي تعاين م]ه ٔ�قسام الوالدة داzل 
املس�شفKات، واÂي تضطر من zالÒ بعض أ$�ات ٕاىل الوالدة داzل 

  .ممرات املس�شفKات ٔ�و ٔ�مام ش=بابيك أ$داء
ٕان هذا إالشاكل يضع صورة قامتة �لوضع الصحي �رمiه، وëسائل امجليع 

ليت يعاين مهنا القطاع، واليت تؤدي ٕاىل العديد من ردود حول الظروف ا
أ$فعال الرافضة واليت اكن �ٓخرها ٕاقدام م]دوب وزارة الصÙة ٕ�قلمي 
الراش=يدية Nىل �نتÙار احýiاXا Nىل الوضع الصحي املزري هبذا إالقلمي، 
وقد zلف ورقة كتب Nلهيا ٔ�شهد ٔ�نين ٔ�قدم حKايت Nىل حKاة ٔ�ي ٔ�م ماتت 

 .وت بدار الوالدة مبس�شفى موالي Nيل الرشيف �لراش=يديةقد متٔ�و 
 Yىل وا»د أ$رمz كتور ٔ$نهSىل هاذ اN و�ملناس=بة، كنطلبو �ش نرتمحو

  . اSراري 3وzىل 
ما يه التدابري �س=تعýالية اليت تنوي : È ،·Âسائلمك، الس=يد الوز�ر

ة، و�خلصوص ٕاقلمي احلكومة اختاذها �لعناية �لرضع و�ل¨ساء ٔ�ثناء الوالد
  الراش=يدية؟ 
  .وشكرا



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

19 

 )2014 فربا�ر 4( 1435 ربيع ا$ٓخر 4

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس=يد املس�شار، واللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙة
  .شكرا الس=يد الرئGس احملرتم

  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ذا الشكر اجلزيل �لفريق �س=تقاليل �لو»دة والتعادلية Nىل طر»ه ه

  . السؤال
فيك تتعرفوا، الس=يد املس�شار احملرتم، عرفت بالد� zالل العقود 
أ$zرية اخنفاضا هاما يف معدل وفKات أ$�ات وأ$طفال اليش ا�يل تنفiخرو 

  .به، هذي النقطة أ$وىل
8نيا، كنت �غي واليين خصين البد نوضع وا»د النقطة ف÷ خيص 

غي�ش Èشهر �لناس ٔ$ن مايش هذا وقiو، املرحوم ا�يل ادوييت Nليه، ما اب 
وال Nالقة Ò ٔ�نت الس=يد املس�شار، ٔ�حتدى يش وا»د ا�يل عندو يعين ٔ�د¾ 

ؤ�� دzلت ٔ�� خشصيا، اك�ن ... ذاك اليش ا�يل تتقول ٔ�نه هاذ اليش
تفGiش=ية، وادويت مع العائY د³لو، اح]ا يف ٕاطار ما نبقاوش جنيبو وا»د 

Nليه والصرب �لعائY د³لو وجنيبوه لوسط الربملان انتحر هللا �رمحو ويوسع 
ونبقاو نقولو هذا انتحر ٔ$ن هذا، ما مiفقش ٔ�� متاما Nىل هاذ اليش، ما 

  .ابغي�ش Ãزيد يف هاذ النقطة هذي
ف÷ خيص ذاك اليش ا�يل قلت املشالك و�خiالالت اكينة، ٔ�� مiفق 

ية واzذييت مïال معك، والتفاوPت يف الولوج واzذييت اخلدمات الصح 
ٕاقلمي الراش=يدية، هاذ اليش اخiالالت، دامئا تنقرو هبا ودامئا تنقولوها 
ٔ�ماممك، مايش Åري تنقول تنقر �الخiالالت، ولكن كنقرتحو »لول، وهاذ 

اك�ن انطالقة خمطط  2013نومفرب  13احللول تتجي تدرجيية، فاك�ن بتارخي 
املواS وأ$طفال دون  معل خيص ب�رسيع وترية اخلفض من معدل وفKات

سن اخلامسة، ا�يل خصنا نذ�رو به هاذ اليش لكيش ا�يل قلتيه اك�ن ف÷ 
  .خيص املشالك، �خiالالت، ٕاىل �ٓخره

Åري ٔ�نه ما اكي¨ش هناك ارتفاع، هذا Åلط، ٕاىل عندك يش ٔ�د¾ جKهبا، 
ال أ$رقام ا�يل عندي راه اكينة عندي، وأ$رقام ٔ�� كنقولوها Nىل الصعيد 

، 31والدة حKة، دا� اح]ا³ يف  1000وفاة للك  83الوطين، دز� من 
وحىت يف هذي ما اك�ن حىت يش ارتفاع، ٕاىل ابقKنا �zذو »االت فردية 

 10وال يف  5معزو¾، وÅري يف وا»د الوقت وXزي وغنبقاو نرضبوها يف 
جنيبو ٔ�رقام، ما اكيناش هاذ القضية، ٕاىل عندك  يش ٔ�رقام ٔ�� مس=تعد 

zذها وحنرت�ا ون�]اقشو ٔ�� و³ك فهيا، �لعكس رمبا íساNدين ٕاىل عندي �
  .يش ٔ�رقام ٔ�� ما تنعرفهاش

يف أ$لف والدة حKة، خصنا نعرفو  31ف÷ خيص هاذ الوفKات، هاذ 
 5املشلك املطروح »اليا هو كندويو Nىل الوفKات د³ل أ$طفال ٔ�قل من 

، هاذو املواليد هام املشلك س=نوات، املشلك املطروح هو »دييث الوالدة

د³ل الوفKات هام هاذو، ولهذا ا5طط امىش يف هاذ �جتاه  %63ا�يل 
د³ل التدابري ا�يل تنطبقو Nىل ٔ�رض الواقع، وقلنا ٔ�نه  6ٕاجراء و 51ا�يل فKه 

هاذ الناس ا�يل تiGوفاو، ما Ãمتناوش وهذا Åري رايض، مايش حىت يتوىف 
لعكس راه قلتهيا تيكون الوالدة ق�ل أ$وان، يعين معلية خصها åكون، ال �

  .�يكون التعف]ات، و�يكون كذ· �خiناق اخللقي
�ر�مج íرسيع الوترية تريكز كثري Nىل تنظمي وتعز�ز عرض العالXات 
اخلاص �ملواليد، وهنا تنذ�ر ٕاىل عندي شوية الوقت Åادي �zذها يف 

ل يف احلاضنات، راه التعقKب، راه �زاف الناس حيساب هلم لكيش تي°زت 
  . مايش احلاضنات، احلاضنات جزء gس=يط

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . الس=يد الوز�ر، شكرا ·، احiفظ اشوية يف التعقKب

  .تفضلوا ٔ�س=تاذ أ$نصاري

        ::::املس�شار الس=يد محمد أ$نصارياملس�شار الس=يد محمد أ$نصارياملس�شار الس=يد محمد أ$نصارياملس�شار الس=يد محمد أ$نصاري
  .شكرا الس=يد الرئGس
  الس=يدان الوز�ران،

  الزمYK والزمالء أ$عزاء،
ٕامعان �لس=يد الوز�ر اÂي دامئا يف ردوده ال ينكر وجود اس=متعنا �لك 

�خiالالت ووجود الصعو�ت يف تدبري القطاع، ولكن كذ· حنن 
مكمثلني أ$مة لنا مسؤولية وهو ٕايصال ما نعانيه وما تعانيه الساكنة يف 
دواúر�، وهذا ميك]مك من امجلع من احلس=نGني، �Sمك تقار�ر تصلمك بطريقة 

لسلية، وهناك االتصال املبارش اÂي نعرب م]ه ومن zالل هذه ٕادارية وíس 
  .الق�ة عن معا�ة املواطنني

�ٔ$مس القريب كنا ٕ�قلمي الراش=يدية، ٔ�� وطارح السؤال أ$خ 
بلحسان، اÂي لنا مسؤوليات حملية ووطنية، واجمتعنا مع الساكن، ولمك 

اش=يدية ٔ�نه ذهب حضية رٔ��مك ولنا رٔ�ينا، املندوب اللك يتداول يف ٕاقلمي الر 
املعا�ة اليت اكن يعاÃهيا من جراء Nدم جتاوب الوزارة واملصاحل التابعة لمك من 
مده �ٕالماكنيات ٔ�»د ٔ�بناء الب� �لقKام �ملهام املنوطة به، والصÙافة الوطنية 
قد غطت احلدث، ؤ��رزت �خiالالت يف ش=ىت اHاالت، بدءا �لرشوة 

ا �خلصاص يف املدارش ويف القرى، بدءا كذ· لولوج املس�شفKات، بدء
بغياب املتخصصني يف خمارج املس�شفى اÂي يتواXد يف Nامصة إالقلمي، 

  .وٕاىل Åري ذ·
وال ميكن ٔ�ن حتىص الالحئة د³ل املعا�ة د³ل املواطنني، هنا هاذ 
احلكومة ا$ٓن اس=تßرش� zريا وكنا من مضن مقوماهتا حنن يف الفريق 

وقد Åادر� ٔ$ننا وXد� ٔ�ن الطريقة اليت تد�ر هبا احلاكمة اليت  �س=تقاليل،
Xاءت بقطاع حكويم امسه احلاكمة Åري موجودة، هناك الغزارة يف بعض 

ٔ�طباء  7أ$حKان وسوء التوزيع، �يف يعقل مïال ٔ�ن الريصاين اكنت فKه 
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، ؤ�متىن ٔ�ن �كون لقاء مغلق ونتطرق ٕاىل 3ؤ�صبحت ا$ٓن بطبيßني ٔ�و 
 .ياتاجلزئ 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا أ$س=تاذ أ$نصاري

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Nىل التعقKب

        ::::الس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙة
  الس=يد املس�شار احملرتم، 

فoٔ� ٔ�ؤكد، ما خصكش Nاو8ين اك�ن القضاء ا�يل تدzل يف هذه 
القضية، ٔ�� ابغيت Åري نفهم، الس=يد املس�شار احملرتم، ولك ا»رتامايت · 
و�»رتام ا�يل ٔ�كنه لمك، ٔ�نت حمايم والقضاء بدا، ؤ�نت تتقول دا� عندك 

� ا�ر، دٔ�د¾ ٔ�نه �نتÙار ٔ$نه Nدم �س=تýابة، ويه القضاء ما عندو ما يد
اعطي�هيم انت Åادي حيمكوا، اك�ن الناس ا�يل تي��عوا هاذ اليش، zلهيم 

  .يد�روا zدمهتم
انت قلت يل اجمتعت مع الناس ٔ�� ٔ�»رتم رٔ�يك، حىت ٔ�� راه كنت متا 
واجمتعت معك حىت انت، اجمتعت معك وشف]ا وتنÙاولو وت�شوف يعين 

عطيوهاش �لهرضة، حىت ٔ�� إالشارات القوية ا�يل تنعطيو �لمواطنينب ما تن 
راه كنت متا، و»لينا مشالك وNاو8ين راه Åادي Ãرجعو وغنب¨Kو مس�شفKني 

  . Xديد متا
، دا� Åادي Ãرجع يف ٕاطار اتفاقKة رشاكة مع )l’IRM4(طلبوا يل 

إالقلمي لكو، مع ٔ�رفود، مع الريصاين، لكيش هاذ اليش كتعرفو ٔ�نت ٔ$ن كنا 
 اك�ن ٕاجراءات معلية اzذيناها، اك�ن تناقش=نا وانت كنت »ارض، يعين

ٕاشارات قوية �ل¨س=بة �لمواطن، وما ميكن من امسيتو ٔ�ش=نو ابغييت نßين يف 
ٔ�رفود والريصاين وهاذ اليش ا�يل تنقول، يعين جKت هذي شهور وال ما 

ٔ�شهر؟ يعين املس�شفى Åادي يطلع، هذا Åادي يطلع؟ راه  3نعرف احشال 
  .، وانت تتعرف هاذ اليشتند�رو ذاك اليش ا�يل قدينا

ولكن �ش نبقاو يف وا»د املشلك يف الراش=يدية ا�يل ٔ�� مiفق معك، 
ٔ�� ما معري Ãكرهتا، وÅادي نبقا نقولها هذي بالدي، املشالك اكينة، ولكن 

نقزو �لرشوة، يعين ما Åادي ند�رو والو، ٔ�� ذاك ن من هاذ املوضوع نبقاو 
 انت �ٓش تند�ر ف÷ خيص الساNة خصين معك هنار �ش íسمعين حىت

ٔ$ن هذا جمال الرشوة، راه مايش Åري يف الراش=يدية، الرشوة مايش ... حماربة
Åري يف الصÙة، والرشوة مايش د³ل مجيع املهنيني، راه Xلهم Ãزهاء، رشفاء، 
وا�يل تيعملوا، وانت �راسك قلتهيا، ميل تتدوي احبال هاذ الطريقة يعين راه 

نفس الكفة، ٔ�نه تند�رو جمهودات، إالشارات قوية،  حبال لكهم، ال مايش يف
وانت عرفiهيا، وكنت معمك وÅادي Ãرجع �ش Åادي Èشوفو ذيك 
املس�شفKات امجليع، وÅادي اÈشوفو ا$ٓليات ا�يل خصنا ند�رو، وتند�روا 

                                                 
4 Imagerie par Résonance Magnétique 

ذاك اليش د³ل التجهزيات Nىل حساب ذاك اليش ا�يل عند� مiاح، ما 
 ٔoليمك، دامئا تنN كذبÃ شëادÅات د³ل ... كدها ٔ�نه اليومKدا  املس�شفÅ

  .سوëرسا، ما اكيناش وما Åادëش åكون
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

السؤال املوايل هو حول تقKمي الربامج الصحية، واللكمة ٔ$»د السادة 
  .تاذ ا�لبارٔ�عضاء فريق أ$صا¾ واملعارصة لßسط السؤال، تفضل أ$س= 

        ::::املس�شار الس=يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس=يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس=يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس=يد عز�ز ا�لبار
  الس=يد الرئGس،

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
هذا سؤال �ٓين حول مiابعة وتقKمي الربامج الصحية وحتسني اخلدمات 

  .يف »ا¾ ما
يعترب رهان توفري العناية الصحية �لمواطنني مبختلف متظهراته وجتلياته 

 املغربية م]ذ جفر �س=تقالل ٕاىل من ٔ�مه الرها�ت اليت اخنرطت فهيا اSو¾
يوم]ا هذا، وقد سطرت لهذا املبتغى العديد من الوسائل، وج]دت لها 

  . العديد من الطاقات
ونظرا لنبل هذا الهدف، فقد اخنرطت العديد من املنظامت واSول 
ملساNدة املغرب Nىل رفع هذا التÙدي، ولكن ولûٔسف فقد ٔ�ضاع املغرب 

وفقة، بل  ٔ�ن العديد من �خiيارات مل åكن مالكïري من الوقت، كام
أ$دىه وأ$مر هو تناسل معليات هدر املار العام وكذا �خiالالت اليت 
شابت اقiناء العديد من أ$öزة الطبية Åري الصاحلة كام هو الشoٔن �ل¨س=بة 

، أ$öزة )ö$ٔ)automates de biochimieزة التÙاليل بيو�مييائية 
  ).spectromètres échographie(�ملوXات الصوتية اخلاصة �لكشف 

مفن هذا املنرب، Èسائلمك عن تقKميمك وكذا مقاربتمك �لربامج الصحية، 
 وخباصة ت� اليت ينجزها املغرب gرشاكة مع �حتاد أ$وريب؟

ويف هذا الصدد، ٔ�س=تغل الفرصة، الس=يد الوز�ر، �لمساء¾ حول 
يف نطاق ) les cliniques privées(املراق�ة ملصÙات اخلواص ٔ�ي 

اخلدمات من öة و�بزتاز Nىل املرىض وNىل �ٓ�هئم من öة ٔ�خرى ب�سلمي 
الش=ياكت عن بياض ٔ�و مرمقة Tضامنة ق�ل دخوهلم �لمصÙة، والش=يك 
ضامنة، الس=يد الوز�ر، كام تعلمون، فهو ممنوع م]عا لكيا طبقا �لقانون، فoٔ�ن 

  رىض من öة ٔ�خرى؟ا»رتام املهنية من öة، وٕاÅاثة امل
فكام تعلمون، الس=يد الوز�ر، Nدة موىت اكنوا حضا³ لسوء ابزتاز بعض 

  املصÙات، فهل لمك مقدورية ٕالجياد »لول يف هذا الشoٔن؟
وحنرتم لك �»رتام الس=يد الوز�ر ٔ$ن تنعرفومك مكهنيني و�وز�ر �ين 

مك مخمتو وتتعرفوا هاذ اليش وNاëشني فKه، ٔ$ن ت�شوفوا وNارفني، واش معر 
  واش عندمك يش مقدورية؟ واش ميكن لمك تصيبوا يش »لول؟
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ٔ$ن كام تتعلموا احشال د³ل املرىض امشاو حضا³ وماتوا ق�ل ما يدzل 
  . لبعض املصÙات

ٕاذن، هذا شoٔن ال �ريض Xل املواطنني، ؤ�� ت¨ساءلومك وت¨س=تغلو 
مك مكهين مرة الفرصة من هاذ املنرب، الس=يد الوز�ر، ملعرفة املقدورية د³ل

  ٔ�خرى ٕالجياد »لول يف هذا الشoٔن؟
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙة
  الس=يد الرئGس احملرتم،

  الس=يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال ٔ�ؤكد رفعا للك التباس ٔ�نه ما اكي¨ش هنا ش=هبات يف طلبات 

وض واقiناء بعض التجهزيات البيو طبية وال اقiناء ö�ٔزة Åري صاحلة، العر 
فاقiناء أ$öزة الطبية د³ل التÙاليل ا�يل ٔ�رشت هلم، الس=يد املس�شار 

 ،)les automates de biochimie et les échographes(احملرتم، 
طبقا �لمعايري وطبقا  2009/2010/2011ٕاىل �ٓخره متت zالل س=نوات 

د³ل الرشاكت مiنافسة وداز املاريش  10اجلاري هبا العمل، اكنوا �لمساطر 
  .�يف تيقولوا

ولكن املشلك ا�يل اكن مطروح �ٓنذاك ميل Xات احلكومة، �لك 
�مكن يف تoٔطري وåكو�ن املوارد ... شفافKة اكن املشلك ما يش يف هاذ

الßرشية الس=ت°دام هذه ا$ٓليات، ٔ$ن امشاو ٕاىل العامل القروي، ولكن 
  .ûٔسف الناس ما اكنوش تيعرفوا ëس=تعملومه لكهمل

ٔ�ول ٕاجراء من بني إالجراءات أ$ولية، مقنا ٕ�نتاج  2013ففي س=نة 
وتوزيع دليل املس=ت°دم لهذه أ$öزة اخلاصة، ومقنا كذ· بتعز�ز وåكو�ن 

öاز  298املوارد الßرشية، هذا املشلك ما ابقاش مطروح، حصيح اكنت 
ما اكن�ش zدامة ٔ$ن الناس  %60ت، حصيح ٔ�نه ا�يل íرشى يف ذاك الوق

  .ما اكنوش مiوفر�ن Nىل التكو�ن، املشلك هذا حتل
ٔ�ما ف÷ خيص تقKمي وت��ع الربامج الصحية، وzاصة ت� اليت ينجزها 
املغرب gرشاكة مع �حتاد أ$وريب، فoٔوال �يفاش تنعملو التقKمي د³لها؟ 

  و�يفاش تن��عوها؟

Nىل وزارة الصÙة واجلهوي، هناك جلنة القKادة Nىل الصعيد املركزي،  -
�لربامج ا�يل تيرتٔ�سها الاكتب العام وا�يل تتحرضها بعض الوزارات، �وزارة 

  .ٔ�شهر 4ٔ�شهر،  3املالية ا�يل ت��ع، وتتجمع هاذ ا�لجنة لك 

8نيا، اكينة جلنة تق]ية ا�يل ت��ع من الناحKة التق]ية، ولكن ٔ�كرث من  -
z دهبم �حتاد أ$وريب، مايش اح]ا اكع، هام هذا هناك جلنة فهياi¨رباء ي

تي¨iدبوا هاذ الناس وتيجيو عند� Nىل أ$قل يف املغرب مرتني، Nىل أ$قل 

مرتني �ش ي��عوا فني ما حطوا يش �ٓ¾، فني ما ارشاو يش �ٓ¾، فني ما 
ابناو يش »اXة تGشوفوها وتG]جزوا الت��ع والتقKمي، وتG]جزوا تقار�ر ا�يل 

يش ٕاىل امسيتو، واح]ا³ �وز�ر، مع �حتاد أ$وريب ت¨iجمعو مرتني لك åمت
س=نة، وتيكون التقومي Nالنية، ٔ�ش=نو تدار ؤ�ش=نو ما تدارش، وفني اك�ن 

 .إالجراءات
ف÷ خيص املصÙات اخلاصة ا�يل رشت لها، ٔ�� ٔ�وال Èشكرمك ؤ�شكر 

حتيني هذا ا�يل غيد�ر وا»د اليوم درايس حول فريق أ$صا¾ واملعارصة 
القانون، ٔ�� تنظن رمبا عندي اشوية د³ل الوقت يف التعقKب، فهاذ القانون 

خصو ي��دل، أ$س=باب لكها، ورشت �لبعض مهنا، رشت ليه،  10.94
الس=يد املس�شار، راه ٕاىل ما بدلناش ٔ$ن املشلك مايش �يف قKل البيع، 

ا نKßعو والو، القطاع وز�ر Xا ابغا يKßع، احلكومة ابغات تKßع القطاع، ما ابغين
العام غندافعو Nليه، وخصو مييش، ويف مجيع دول العامل القطاع هو ا�يل 

، دا� الربوفGسور يف هذا هو )le privé(اك�ن الفوق، ٕاىل امشGيت لفرÈسا 
ا�يل Åادي يت°لص يف املس�شفى، وهذا ال يعين ٔ�ن ما ند�روش النظام يف 

ح]ا³، وÅادي نقولها ٕان شاء هللا القطاع اخلاص، هاذ اليش ا�يل تنقولو ا
  . �ش جني حنرض معمك ذاك ا$هنار وÅادي Ãمكل يف التعقKب ٕان شاء هللا

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

اللكمة ٔ$»د السادة ٔ�عضاء الفريق، أ$س=تاذ عبد الكرمي يف ٕاطار الرد 
  .Nىل تعقKب الس=يد الوز�ر

        ::::بوبوبوبومنمنمنمنرررر    املس�شار الس=يد عبد الكراملس�شار الس=يد عبد الكراملس�شار الس=يد عبد الكراملس�شار الس=يد عبد الكرميميميمي
  .شكرا الس=يد الرئGس

مبا ٔ�ن الس=يد الوز�ر احملرتم ذ�ر اليوم اSرايس، وحنن Åادي ëرشف]ا 
�حلضور، وهو جمال �لنقاش، حناولو �قشو بعمق إالشاكليات د³ل الصÙة 
يف املغرب، ولكن رمغ ذ· Åادي حناول Èس=تغل الفرصة �ش ند�رو 

  . ٕاشارات gس=يطة
حية ٔ�و الربامج gشلك Nام، هناك ح�K نتÙدث عن الربامج الص 

ٕاماكنيات، اك�ن إالماكنيات الßرشية وإالماك�ت املادية، هاذو جوج د³ل 
)les rails ( ش هاذ جوج د³لTيل كمتيش هلم ٔ�ي �ر�مج، ٕاىل ما عند�ا

  .أ$مور، ٕاذن ما ميك¨ش تنجح يف ٔ�ي �ر�مج
يف السؤال  املسoٔ¾ د³ل العنرص الßرشي حتدثتو Nلهيا، الس=يد الوز�ر،

ا�يل س=بقين د³ل أ$خ العريب، والوزارة كتÙدث بلغة واملهنيني يتÙدثون 
لغة ٔ�خرى، واح]ا ما اس=تطعناش نفهمو فني اك�ن املشلك، ميل ت�سمع من 
ا$ٓخر كتحس �ٕالح�اط، ميل ك¨سمعو الس=يد الوز�ر تنقولو لكيش مز³ن 

ر�ش نلقاو ذيك اك�ن دا� هو إالشاكل، هو ٔ�ننا ما قد... ٔ$ن هام ا�يل
احللقة املفقودة، هذا يف املسائل د³ل املوارد الßرشية، رمغ ٔ�ن العنرص 
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الßرشي ٔ�و التكو�ن يف املغرب وامحلد m حKث عند� وا»د اHموNة د³ل 
أ$صدقاء د³لنا ا�يل يف اHال د³ل الصÙة، التكو�ن ما غناقشوهش، 

اHال د³ل الصÙة تبارك هللا، أ$طباء وال املمرضني ٔ�و العنرص الßرشي يف 
عند� إالماك�ت وعند� �س ا�يل هام وصلوا وا»د املس=توى Nايل يف اHال 

  .د³ل الصÙة
املشلك الثاين هو املشلك د³ل املادي، فKه إالماكنيات وفKه الب¨Kات 
التحتية، الواقع، الس=يد الوز�ر، ما غنقولش �كذب �ش ما åكوÈش، الواقع 

، ٔ�� �ٔ$مس القريب كنت يف املس�شفى اجلامعي ا�ن سG]ا يقول يشء �ٓخر
Nىل ٔ�ساس وا»د العملية gس=يطة، وقع حلسن حظي ٔ�و لسوء حظي ٔ�نين 

، ولكن )le privé(ما درهتاش متا، تدzل وا»د أ$خ وصدق]ا در�ها يف 
  .تدارت مبهنية Nالية

Kة إالشاكل فني اك�ن هو ٔ�ن أ$طباء كGشكKو، الس=يد الرئGس، من الب̈ 
املهتالكة، ٔ$ن عيب، الس=يد الوز�ر، �كون الصدٔ�، الصدٔ� ما خصوش 
�كون يف السKßطار، ٔ�� عندي Åري هاذ املالحظة، الصدٔ� Tظاهرة ما 

  . خصوش �كون يف املس�شفى
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .Kباللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Nىل التعق 

        ::::الس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙة
ٔ�� مiفق معك، الصدٔ� ما خصش ٔ�كرث من الصدٔ�، املس�شفى خص 

ؤ�ش=نو هو احلل دا� يف هاذ اليش؟ اح]ا ج�نا »لول، ... �كون Åري �ش
مايش حKث انت ت�شيك ؤ�� ت¨شيك، �لعكس ٔ�� ما ت¨شكGش، اح]ا ج�نا 

�ش نب¨Kو ٔ�شهر وال ٔ�كرث  8»لول، ج�نا متويل وابدينا دراسات وهذي 
مس�شفى Xامعي Xديد، هذا هو احلل، ٕاىل ابغينا Ãرقعو هذاك املس�شفى 

، ها »ل، وٕاىل ابغيتو نبقاو نضخو متا ٔ�موال ا�يل عند� مايش 1954من 
�زاف، النص هنا، النص هنا، ما نب¨Kو هنا ما نصاوبو هنا، هاذ اليش ا�يل 

  . اك�ن
ة يه هذي، ٔ�� تنقول Åادي يقول · واليين تتد�ر وهاذ اليش، احلقKق

· احلقKقة، Åادي تقول يل واليين احلقKقة ما Åادëش ن�س=ىن ٔ�� وzا، 
ابغييت ٕاىل كنتو مiفقني �zذو النصف د³ل أ$موال �ش Åادي نب¨Kو 

الطوابق، ذاك اليش امشG]ا  8وجنهزو من الطراز العايل، Åادي �كون Nىل 
ليج، يعين ج�نا لكيش بعيد، كنت رافقت ٔ�� صاحب اجلال¾ يف دول اخل 

موجود، واح]ا ابدينا يف اSراسات، واليوم اكن عندي اج�ع ال د³ل 
الر�ط وال د³ل طنýة وال د³ل ٔ�اكد�ر، يعين ابداو، انطلقو، �$متويل 

  .د³هلم و�لكيش، هذا هو احلل
ودا� راه ما عند�ش، ٔ�� تنقول ·، �لك تواضع ما عند�ش ٕاماكنيات 

يد وجنهزو Xديد، وNاود 8ين هاذ اليش غنصاوبوه يف دقKقة ٔ�نه غنب¨Kو Xد
امسيتو، ما اكي¨ش، Ãكذبو Nىل هللا، ٔ�� ما Åادëش Ãكذب Nليك، ا�يل 

  . عندي تند�رو، وا�يل قد يد�ر اكرث مرح�ا
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

وضعية  ن¨iقل ٕاىل السؤال املوايل يف نفس القطاع دامئا، وهو حول
  . املراكز �س�شفائية، واللكمة ٔ$»د ٔ�عضاء الفريق احلريك

  .أ$س=تاذ مرون، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرëس مروناملس�شار الس=يد ٕادرëس مروناملس�شار الس=يد ٕادرëس مروناملس�شار الس=يد ٕادرëس مرون
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يد الوز�ر،
السؤال د³يل فKه جوج أ$شطر، الشطر أ$ول هو امل¨شoٓت الصحية 

ٔ�� Nارف قادر بصفة Nامة، �برية وال صغرية، وzا ما مكiو�ش متا واليين 
جتاوب، ٔ$ن ميل كنحطو السؤال و�يدوز الوقت، كتبان وا»د مجموNة 
املسائل Xديدة، اعتبار ٔ�ن السؤال ما �يكوÈش اجلواب د³لو م�ارشة داzل 

يوم، ٕان ٕاىل åاك|رت عند� أ$مور كنقولو مهنا يش »اXة والوقت  20
  . �يدوز

نظافة ود³ل الصيانة فعند� مشلك د³ل أ$من ود³ل احلراسة، د³ل ال 
يف خمتلف البنا³ت د³لمك، سواء يف املدن ٔ�و يف القرى، أ$طباء كGش=تغلوا 
يف ظروف Åري �ٓم]ة وÅري مؤم]ة، يف لك وقت �ميكن هيجم ٔ�ي اكن Nىل 
ٔ�ي فرملية وال ٔ�ي طبGب، وهذا Åري مق�ول، يف الوقت ٔ$نه كنýربو ٔ�نه 

ارة املالية، وهللا ما �ش تدzل إالدارات ٔ�خرى اصعيب �ش تدzل لوز
خيليوك تدzل Nىل ما Nذبوك متا يف الباب، ب�G املؤسسات د³لمك ٔ$ن يه 
مفروض ٔ�ن �كون فهيا الناس بعقلهم ومايش بعقلهم، وا�يل عندمه ضغوط، 

  .ٕاىل �ٓخره، يه يف »اXة ٕاىل حراسة ٔ�كرب مما يه فKه إالدارات أ$خرى
ا جمهود يف هاذ التوXه، ولو ٕاذن، مطلوب م]مك هللا جيازيك خبري تد�رو

ٔ�نه يف ٕاطار االتفاقKات حىت مع إالنعاش الوطين، ذاك العامل ا�يل �يدوزوا 
اليوم �هيزوا الرمY و�ردوها لبالصهتا، ما فهيا �ش جييو �لسKßطارات 

  .ينقKومه
، )SEGMA5(النقطة الثانية تتعلق �ملؤسسات اليت íش=تغل يف ٕاطار 

لواج�ات د³لها حسب املعطيات ا�يل هذي اSو¾ ما zلصت لهاش ا
ٔ�� اعطاوين ... عندي، مليار ويش »اXة، مليار وس=بع مائة مليون د³ل

هاذ الرمق، لكن ال ٔ�دري هل هو حصيح ٔ�م ال، لكن هو رمق �م Xدا ٔ�ن 
اSو¾ مل تؤد واج�اهتا لهذه املؤسسات، و�لتايل هذا يؤ|ر Nىل معلها 

  .ا نصلحوه Åادي نضيعوهواش=تغالها وذاك اليش ا�يل ابغين

                                                 
5 Services de l'Etat Gérés de Manière Autonome 
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)RAMED (ىل املؤسساتN وال  ،زاد الضغط)le tiers payant 
qui est l’Etat (شاي غنطيحو يف مشلكíلصاz ما .  

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙة
  .شكرا الس=يد الرئGس احملرتم

  املس�شارون احملرتمون، الس=يدة والسادة
ٔ�وال ف÷ خيص اجلزء أ$ول من السؤال، أ$من والنظافة والصيانة، 
ورشت ليه أ$طباء ëش=تغلون يف ظروف Åري �ٓم]ة وÅري مؤم]ة وzاصة فهيا 
املس=تعýالت، فiنقول · تنÙاولو ند�رو ما ٔ�مكن Nىل حساب إالماكنيات 

ها، وزارة الصÙة راه ا�يل عند�، فهذي مايش مشلك وزارة الصÙة بو»د
رشت لها، خصنا نبقاو يف ٕاطار رشاكة بني امجلاNات، بني اجلهات، بني 
املنتخبني، بني وزارة اSاzلية، راه لكنا خصنا نتعاونو فKه، واش اح]ا ذاك 
املناصب احبال هاذ اليش احبال ا�يل �يطرا، �زاف د³ل إالخوان وأ$خوات 

· ما عندوش الش=يفور، تنقول، تنقول يعين املنتخبني تيعيطوا يل، تيقول 
· وöة نظري TطبGب، رمبا ٔ�� Åالط، تنقول هاذ املوارد الßرشية اح]ا 
تن�]اقشو Nلهيا ضعيفة Xدا، مايش الش=يفور، الش=يفور كGس=تاهل لك zري، 
واليين اح]ا عند� وظائف ا�يل حمتاXني، جراح، حمتاXني لــ 

)pédiatre(ني ٔ�طباء ٕالنعاش املXواليد، حمتا.  
ٔ�ما الش=يفور ميكن تعطيه امجلاNة، ميكن تعطيه اجلهة، نفس اليشء ف÷ 
خيص، يعين خصنا ند�رو يد يف يد وغمنش=يو يف هاذ �جتاه، واجلهة ا�يل 

السßت �ش كنظن  15ت¨متي لها ٕان شاء هللا، ٔ�� عندي اج�ع متا يوم 
  . هاذ اليشهذاك اجلهة لكها، وzاصة Pزة، �ش وا»د اتفاقKة رشاكة يف

وش، ال ــــــدويت Nليه ٔ$ن ما ختلصاا�يل ) RAMED(ٔ�ما ف÷ خيص 
)les hôpitaux SEGMA( ، اء املراكزX وال يف السؤال د³لمك

 700مليار و �2س�شفائية اجلامعية، Åري نذ�ر هذاك الرمق ا�يل Xا هنا 
. ..هو رمق د³ل مجيع املس�شفKات، Åري رمبا هذاك Åلط يف مايش د³ل

  اNالش؟
ٔ�وال لس=بßني، السßب أ$ول يف املغرب ما كناش ولف]ا ق�ل هاذ نظام 

)RAMED (ات، تيجي تيداويKرة يف املس�شفåتند�رو، ما  ،نظام الفو
ولهذا، �ش اح]ا نعطيو الفلوس، وال وزارة املالية تتقول · قول . تنعرفوش

 د³لو، يل �ٓش دريت، وقول يل ملن غنعطيو، �مس د³ل املريض، الرمق
  .واش در�، ما ولف]اش، اح]ا ابدينا يف هاذ اليش

النقطة الثانية، ٔ�� تنظن التدبري د³ل نظام املساNدة الطبية Nىل 
ٔ�عطى �لواك¾ الوطنية �لتoٔمني الصحي، ٔ�� تنظن  65.00حساب القانون 

هذا Åلط، ؤ�� �وز�ر Åادي نصحح هاذ أ$مور، ما ميك¨ش الواك¾ ا�يل 
 juge et(، وت��قى خصم وحمك )régulateur(ر وا»د اSور ت��قى تتد�
partie( ما ميك¨ش يه ،)régulation( ومن بعد تتزنل تتد�ر، و�راسها ،

  .، ها فا�ن طحنا)la régulation(خصها اشكون يد�ر لها يه بعدا 
ولهذا، وzا خرجت هاذ اليش اكن تعطى لوزارة الصÙة، يف ذاك 

ا�يل ت�سري هاذ اليش، هذا Åلط، حىت اح]ا  الوقت راه وزارة الصÙة دا�
وزارة الصÙة، واش وزارة الصÙة يه ا�يل تتداوي ويه ا�يل تتعطي 
اSواء، وٕاىل ابغييت ختلص تت°لصين ٔ��، ٕاذن اح]ا رجعنا فKنا وزارة الصÙة 
ووزارة املالية، ما ميك¨ش، خص هيئة تدبريية مس=تقY، احبال دا� ٔ�� يف 

غنعطيو لهاذ  7300فKات ا�يل تتدوي Nلهيم، داوينا وزارة الصÙة، املس�ش 
zلصينا، ؤ$ن صندوق ال�سك �ج�عي  7000�لهيئة ونقولو لها داوينا 

  .ا�يل دا� ما وصلش �لسقف د³لو 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .هناك تعقKب؟  تفضلوا اليس ادرëس

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرëس مروناملس�شار الس=يد ٕادرëس مروناملس�شار الس=يد ٕادرëس مروناملس�شار الس=يد ٕادرëس مرون
  الوز�ر، الس=يد 

يه إالماك�ت ال بد ٔ�ن åكون اكينة، ولكن خص ا�يل يقلب Nلهيا، 
ا�يل مرضور خصو يقلب Nلهيا، املبادرة، املبادر مه ٔ�نمت، ملا �كون خصمك 
خمزين خصمك تطلبوه، السKßطار ما فهيش خمزين ولكن ا5زين كنýربوه يف 

  .öة ٔ�خرى، وال بولGيس
Yzيف هاذ القضية د³ل  ف÷ يتعلق �$ٓليات ٔ$ن يه دا)RAMED( ،

  .�لطبع ٕاىل اك�ن يش خطoٔ ال بد ما ٔ�نمت ٔ�يضا تبادروا وتصلحوا هاذ اليش
فoٔ� حطيت إالشاكلية ٔ�ن اSو¾ مبكو�هتا خصها ختلص هاذوك ا�يل 

  .åلكفت �ش ختلص Nلهيم، بoٔي وس=يY وبoٔية �ٓلية ٔ�نمت ٔ�درى بذ·
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
ëليس ادر�  . سشكرا 

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Nىل التعقKب

        ::::الس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙة
هاذ اليش راه ابدى، الس=يد املس�شار احملرتم، العام ا�يل داز وزارة 

مليون درمه، هذي  140الصÙة ووزارة املالية اعطينا �لمس�شفKات 
مليون درمه  50ٔ�موال، اعطينامه كذ·، لبعض املس�شفKات اجلامعية 

  .ëرشيو املس=تلزمات الطبية�ش 
اكنت مليار  2012مليون، يف  8675لثا، زد� يف أ$دوية ا�يل اكنت 
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مليون درمه، هاذ اليش  200مليار و 2: 2013مليون درمه، يف  400و
، هذا Åري اكف، ولكن اليوم صبا»ا اكن )RAMED(راه لكيش لصاحل 

س�شفائية اجلامعية، �ج�ع يف وزارة املالية ووزارة الصÙة واملراكز �
يف هاذ النطاق، ٔ$ن ت¨شجعو هاذ الناس، ) les SEGMA(وغتكون مع 

ٔ$ن هنا ما عند�ش اح]ا الفوåرة، تيجي املريض تيدوز حىت وا»د ما 
تيقKد، اzذا هذي وzذا هذي، قلتهيا وعندك احلق، ا�يل ابغا الفلوس 

ي عندي مييش يقلب Nلهيا، ولكن خص �كون عندو و8ئق، ما ميك¨ش جت
، ولكن فKنا يه 7000ٔ�� �وز�ر الصÙة وتقول يل شوف ٔ�� داويت 

الو8ئق؟ ٔ$ن حىت ٔ�� عندي ا�يل �راق�ين، غمنيش �لاملية، خص �ٕالمس، 
هذا بداية، واليوم اكن اج�ع يف الصباح، لك ... وهاذ املسائل ما اكيناش

غنÙاولو مركز حصي بو»دو، �ش لك وا»د جييب الفواتري ا�يل عندو �ش 
  .�يفاش غنÙلو هاذ املعضY 2014ابتداء من 

ؤ�ظن ٔ�ن هذا وا»د اHهود جامعي Xدا ا�يل خصنا نقومو به، وتنقومو 
به، وت¨iحملو هاذ املسؤولية، ؤ�� تنقول · احلل أ$جنع د³ل هاذ اليش 
�ش يتÙل خص هيئة مد�رة مس=تقY �ش ا�يل عندو يش »اXة åمييش 

  .عندها
ش لكيش وزارة الصÙة يه ا�يل تداوي، يه ا�يل تت°لص، دا� ما ميك¨

يه ا�يل تت°لص الفلوس، ما ميك¨ش، وهذا ا�يل تيقول · يف وزارة 
الصÙة لكيش تيدور متا، ما ميك¨ش، ٔ�� لو اكن ابغيت ذاك امسيتو، ابغاو 

�ٓس=يدي Åري يديوه، اح]ا ابغينا Åري ينجح، ... حييدوا يل من وزارة الصÙة
م]و، لو كنا عرف]ا غينجح عند� Å¨شدو فKه، عرف]ا ما مايش ت¨هتربو 

Åادëش ينجح، ا�لهم z³ذو يش وا»د ا�يل Åادي ينجحو، هاذ اليش ا�يل 
  .ميكن يل نقول · الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

 م]ع التدzني وإالشهار واNSاية �لتبغ يف أ$ما�ن العمومKة هو موضوع
. السؤال اÂي تقدم فريق التجمع الوطين لûٔحرار، واللكمة ٔ$»د ٔ�عضائه

  .تفضل ٔ�س=تاذ

        ::::ننننحسGسحسGسحسGسحسGساااااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد امحلمحلمحلمحليد يد يد يد 
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

لتدzني وإالشهار مiعلق مبنع ا 15.91ٔ�قرت اململكة املغربية قانون 
، ومت تعديî 1991واNSاية �لتبغ يف أ$ما�ن العمومKة، وقد صدر يف ٔ��ريل 

، وقد اكن فريق التجمع الوطين 2008واملصادقة Nليه يف الربملان يف يوليوز 

س=نة Nىل  23لûٔحرار من مقرت� هذا التعديل، ومل يمت تفعيî م]ذ مرور 
شفت دراسة ملنظمة الصÙة العاملية س=نوات Nىل تعديî، كام T  5ٕاقراره، و

عن Nدم تطبيق املغرب ٕاجراءات ماكحفة التدzني، �لرمغ من توقKعه يف 
Nىل االتفاقKة يف ٕاطار املنظمة العاملية �لصÙة حملاربة  2004ٔ��ريل  16

  .2003مايو  21التدzني املؤرzة يف 
ٔ��ن حنن من م]ع التدzني وإالشهار : Âا، Èسائلمك، الس=يد الوز�ر

واNSاية �لتبغ يف أ$ما�ن العمومKة وٕادارات اSو¾ وامجلاNات احمللية ووسائل 
النقل اخلاصة؟ وما يه أ$س=باب احلقKقKة وراء Nدم احلزم يف تطبيق هذا 

  القانون؟ 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::الس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙة
  حملرتم،الس=يد الرئGس ا

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال ٕاىل امسحتو يل الشكر اجلزيل �لفريق ا�يل طرح هاذ السؤال، 

قرار مينع ابتداء  اولكن كذ· الشكر اجلزيل لرئاسة جملس النواب ا�يل اzذ
من فاحت فربا�ر التدzني يف اHلس، وهذا ëرشف البالد، وهذا تنظن قرار، 

  .قرار يف مجيع أ$ما�ن ٕاىل اكن ممكنؤ�متىن ٔ�نه يت°ذ هذا ال
8نيا، ا�يل ابغيت نقول ٔ�ن اح]ا مiفقني ٔ�نه التدzني هو مرض عضال 
ومزمن وخطري، وهو ظاهرة Nاملية، وíشلك حماربته حتد³ �بريا ٔ�مام 

  . حكومات اSول Nامة وحىت املغرب
املليون  8فiنعرفو وÅري نذ�ر بعض املعطيات ٔ�نه يف العامل ٔ�كرث من 

د³ل الرXال  %30وå ³ميوتوا بواسطة التدzني، يف املغرب اك�ن س=ن
يف املغرب من املدخ]ني  %60د³ل ال¨ساء، اك�ن  %1تيدخ]وا و

السلبيني، اح]ا Åري تنýلسو مع الناس ا�يل تيمكيو تيمكيو�، حىت اح]ا 
  .تندzلو معهم

ف÷ خيص Åري هاذ اليش، خصنا انعرفو Åري رسطان الرئة ٔ�كرث من 
من  %50ٔ�و  %42د³ل رسطان الرئة هو من التدzني، ٔ�كرث من  92%

ٔ�مراض اجلهاز التنفيس هام التدzني، اك�ن ٔ�مراض القلب والرشايني حوايل 
  .يعين التدzني خطري وخطري Xدا، %20و 15

الوضع القانوين، املغرب اكن س=باقا وسامه يف صياÅة االتفاقKة إالطار 
لûٔسف يف ٕافريقKا والرشق املغرب  �لمنظمة العاملية �لصÙة، ولكن ³

والصومال هام اSولتني الوحKدتني ا�لتان مل تصادقا ٕاىل يوم]ا هذا وقلتهيا، 
Nام، وهذا تنحطو  23مايش Åري املصادقة، ادوييت Nىل وا»د القانون ا�يل 

ه جKنا Nامني، تنقول · اNالش الّ السؤال لكنا، مايش Åري اح]ا، اح]ا ³
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  .لعكس اح]ا خصنا Ãزيدو القدام دا�ق�ل، واليين اح]ا �
احلكومة اليوم، ٔ�� نoٔكد ·، الس=يد املس�شار احملرتم، لكها ٕارادة، لكها 
عزمية لتطبيق هذا القانون حبزم، وقد توصلنا يف أ$³م أ$zرية مبرشوع 
قانون، هاذ أ$³م أ$zرية ٔ�� �وز�ر حصة، ٔ�ظن حىت ان� åكونوا توصلتو به، 

اقرت»ه الفريق �شرتايك احملرتم، ا�يل اقرتح وا»د القانون، بقانون Xديد 
وس=ندرسه اح]ا �وزارة �لك ٕاجيابية، ٔ$ن تنظن ٔ�� قريت القانون القدمي، 

ٔ�صبح مýiاوزا، فKه �زاف د³ل املسائل، يعين اجلوهر  15.91القانون 
Nام،  23د³لو �يق، واليين اك�ن تطورات، قلتهيا الس=يد املس�شار 

د هذا القانون، ونعمل Nىل ٕاخراج النصوص التطبيقKة ٕاىل داز، ٕاىل وس¨سان
  .كنمت مiفقني

فقد حرضت خشصيا الندوة اليت نظمت يف جملس املس�شار�ن ف÷ 
نومفرب  13خيص التدzني، وكذ· وزارة الصÙة Åادية يف هاذ اليش، يوم 

 اكنت وا»د املناظرة حول إالرساع يف املصادقة Nىل االتفاقKات 2013
  . إالطار مع املنظمة العاملية �لصÙة

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .هنا· تعقKب الس=يد املس�شار؟ تفضل

        ::::ننننحسGسحسGسحسGسحسGساااا    عبد اعبد اعبد اعبد امحلمحلمحلمحليديديديداملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
ٔ�شكرمك الس=يد الوز�ر Nىل املعطيات ا�يل تقدمiو هبا، ولكن اكن 

ا�يل ابقى هاذ القانون مجمد، الس=يد  السؤال د³لنا هو ٔ�ش=نو السßب
، ومت التصويت Nليه يف الربملان 2009الوز�ر؟ راه مت التعديل د³لو يف 

بغرفiيه، ولكن لûٔسف الشديد، الس=يد الوز�ر، �يق اح]ا ت¨شوفو نفس 
الصفة، �يق حىت »اXة ما تعملت يف هاذ القانون هذا، وتتعرفوا ٔ�ن لك 

هذه أ$مراض åرتفع، واملرض الفiاك ا�يل هو  يوم مير، الس=يد الوز�ر، ؤ�ن
  ...مرض الرسطان، الس=يد الوز�ر، ا�يل �يبقى دامئا �يعمل

وكام تعلمون، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن Nدم تنفKذ هذا القانون �يبقى دامئا 
خطر �ل¨س=بة �لحياة إالÈسانية، واكن ميكن ��و¾ ٔ�نه احلكومة ٔ�هنا اكنت 

صار املفعول يف اSول أ$وربية، ٔ�هنا معلت  تنفذو ولو بطريقة تدرجيية كام
وا»د املبادرة فرضت Nىل مجيع أ$ما�ن العمومKة �ش ختصص وا»د املاكن 
�لتدzني، ختيل بعدا أ$ما�ن أ$خرى ا�يل ميكن نصفو ولو �لقليل Åري 
املدخ]ني، ا�يل حقKقة رجعت أ$ما�ن العمومKة نقط سوداء وش=به حمرمة 

  .ني�ل¨س=بة لغري املدخ]
كام ال خيفى Nليمك، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن هذه املادة السامة املوجودة يف 
السýاúر، ٔ�ال ويه مادة النيكوتني، قد ترض �جلسم بoٔكرث من الكïري من 

  . بعض ا5درات
وÂا، الس=يد الوز�ر، كنطلبو م]مك ٔ�ن يف بعض اSول املتقدمة ٔ�مر�اك، 

ن ٔ��ن حنن من هاذ القانون، راه متنع التدzني ولو يف داzل البيوت، ٕاذ
  الس=يد الوز�ر؟

وكنضيف لهاذ اليش ٔ�ن قد ٔ�صبح اليوم حقKقة ٔ�ن Nدد �بري من 
  . املواطنني ي¨iحرون gسßب التدzني بطريقة بطيئة

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا · الس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Nىل التعقKب

        ::::الس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙة
  لس=يد املس�شار احملرتم، ا

كنظن اح]ا مiفقني، Åري يه وا»د القضية جوج املرات تتحط يل 
وقلت اكن ... Nام وهو 23السؤال اNالش؟ اجلواب عندك، راه قلت 

اح]ا ا�يل ... ، ما نقدش جناوبك، رمبا جيابوك ا�يل2009التحيني د³لو يف 
دة، لكها عزمية �ش ميكن يل نقول · دا� يف احلكومة احلالية، لكها ٕارا

منش=يو �لقدام، اج�Nات واج�Nات �ش امسيتو، وٕان شاء هللا Åادي 
جنيبو �لحكومة، واح]ا مiفقني ٔ�نه مادام الفريق �شرتايك احملرتم دار وا»د 
�قرتاح، ٔ�� ما عندي حىت يش مانع، �لعكس ٔ�� ٔ�ح�ذ هاذ اليش، 

�لنصوص التطبيقKة وÅادي ندافع Nليه، وÅادي منش=يو ٕان شاء هللا.  
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس=يد الوز�ر

ن¨iقل ٕاىل السؤال أ$zري يف هذا القطاع وهو حول تدبري قطاع 
  . الصÙة، واللكمة ٔ$»د ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لûٔحرار

  .اللكمة لûٔس=تاذ مفKد، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد محمد املفKداملس�شار الس=يد محمد املفKداملس�شار الس=يد محمد املفKداملس�شار الس=يد محمد املفKد
  .شكرا الس=يد الرئGس

  لرئGس،الس=يد ا
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
من بني املشالك العويصة اليت يعGشها قطاع الصÙة ببالد� ٕاشاكلية 

ويه من  ،%50تدبري القطاع، فiنفKذ املزيانية مل يتýاوز يف مجيع أ$حوال 
ٔ�حسن الس=نوات �لنظر ٕاىل الس=نوات املاضية اليت اكن ال يتýاوز فهيا 

  .من التنفKذ 35%
  يد الوز�ر، الس= 

ٕاهنا معضY �برية مرتبطة ٔ�ساسا بضعف مردودية القطاع، ٕاذا ما قGس 
�Hهود املايل الك�ري ��و¾ ا5صص N Òىل قلته، حKث يبقى املغزى من 
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وضع هذا السؤال هو حتسني اخلدمات الصحية لفائدة املواطنات 
  .واملواطنني، ٕاذ جندمه Åري راضني متاما ملس=توى هذه اخلدمات

  الس=يد الوز�ر، 
  ما يه ٕاسرتاتيجيتمك ٕالرساء احلاكمة يف قطاع الصÙة؟ 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

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

        ::::الس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙة
  .شكرا الس=يد الرئGس احملرتم

  السادة املس�شارون احملرتمون،
åهيم تدبري القطاع وتنظمي وتنفKذ  فشكرا Nىل طرحمك لهاذ السؤال ا�يل

فoٔنت كتعرف مايش �ش نذ�رك، Åري كنذ�ر هبا املواطنني . املزيانية خصوصا
  . احملرتمني، ٔ�نه جيب ا$متيزي بني مزيانية �س��ر ومزيانية ال�س=يري

ف÷ خيص هذه أ$zرية، مزيانية ال�س=يري، فه�ي يصل ٕاجنازها يف Åالب 
من حKث  %100كتوصل  %90كرث من أ$حKان يف وزارة الصÙة �ٔ 

  . �لزتام �لنفقات ومن حKث ٔ�داهئا
ٔ�ما ف÷ خيص ا�يل رشت Ò مزيانية �س��ر، كام تعلمون فoٔن املشاريع 

يف �س��ر Åالبا ما يتطلب ٕاجنازها  -من طرف الوزارة-املمو¾ من طرفها 
 مايش ٔ�كرث من س=نة وس=نوات، نعطي مïال املس�شفKات اجلامعية، ا�يل

ه الّ Nام �يق N16 ³ام، د³ل مراTش  16اح]ا ا�يل ش=يد�ها، د³ل وXدة 
Nام، يعين �ش نقول ·، و�لتايل ال ميكن ٔ�داء  15النص، د³ل فاس 

نفقاهتا لكيا zالل الس=نة، ونعترب، وقلتهيا الس=يد املس�شار، ٔ�ن هاذ العام 
ف÷ يتعلق مبزيانية و  من إالجناز اليت ٔ�رشمت ٕاليه، %50لـــ  35دز� من 

  .للك القطاNات Nىل الصعيد الوطين %�60س��ر فه�ي ال تتعدى 
هاذ مزيانية �س��ر معقدة إالجناز، ٔ$ن بناء املس�شفKات يتعدد فهيا 

Nام، مما ي¨iج عنه ارتفاع  16- 15املتدzلون، وتطول مدة ٕاجنازها قلنا 
وكذ· أ$داءات  ،%50-  35مس=تو³ت �ع�دات املر»Y، ولكن دز� 

، هذا ٕاجناز ولكن Åري اكف، لكن حنن Åري راضون %63- 43دز� من 
  .Nىل هذه ال¨س=بة، وقد وضعنا مجموNة من تدابري احلاكمة من بGهنا ثالثة

ٔ�وال، موا�بة ا$ٓمر�ن �ملساNد�ن �لرصف Nىل صعيد الوزارة، Nىل 
اص zار�، وNىل صعيد املندوبيات واجلهات �فÙiصعيد املس�شفKات، 

  .Èسعى من zالÒ ٕاىل مساNدهتم لتدليل الصعاب
8نيا، �ٕالضافة ٕاىل هذا، التكو�ن واخنراط امجليع يف املقاربة التعاقدية 

  .املب¨Kة Nىل النتاجئ
وz�ٔريا، Nدم �رجمة هذا، اكن مشلك عند� يف وزارة الصÙة، م]ذ 

وع Xديد س=نني وس=نني Nدم �رجمة، هذا قرار اzذيناه، Nدم �رجمة ٔ�ي مرش 

حىت يمت التoٔكد من توفري الوNاء العقاري الصايف وٕاجناز اSراسات أ$ولية 
املرتبطة، كنا ق�ل Åري åمنش=يو تيعطيو� يش ٔ�رض، وت¨�دو ند�رو اSراسات 
حىت من بعد �يبقى Nاود 8ين ذاك اليش مايش هو هذاك، وتنعاودو 

  .تنضيعو يف الوقت
تبان يل ٔ�� �مة، اzذيناها لتحسني هاذو هام إالجراءات الثالثة ا�يل ك 

  .هاذ الوضعية وتدبري املزيانية
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .أ$س=تاذ، لمك تعقKب ٔ�س=تاذ؟ تفضل

        : : : : املس�شار الس=يد توفKق مكيلاملس�شار الس=يد توفKق مكيلاملس�شار الس=يد توفKق مكيلاملس�شار الس=يد توفKق مكيل
  .شكرا الس=يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس=يد الوز�ر، 
طرح]ا السؤال Nىل تنفKذ املزيانية، ما åلكمناش Nىل املزيانية  اح]ا ميل

كنتلكمو Nىل مزيانية ال�س=يري، كنتلكمو Nىل مزيانية �س��ر، هاذ ... د³ل
املزيانية د³ل �س��ر يه ا�يل كتفرس لنا اخلصاص ا�يل اك�ن يف 

ذ التجهزيات يف القطاع، ولكن، الس=يد الوز�ر، اNالش طرح]ا Nليمك ها
، جرت )Des études préalables(السؤال؟ ٔ$ن املزيانية �يخصها 

العادة ٔ�ن اكينة وا»د املد�رية عندمك د³ل املس�شفKات العمومKة ومد�رية 
التجهزيات ا�يل كتجمتع س=نو³ �ملسؤولني Nىل تدبري املزيانية اجلهوية �ش 

ملزيانية كتخصو احلاجKات د³ل لك öة بو»د�هتا وNىل ٕا|رها كتoٔسسوا ا
، الس=يد الوز�ر، ختصصت يف املزيانية 2014د³لمك، ولكن الس=نة د³ل 

مليار، Nىل ٔ�ي ٔ�ساس هاذ الناس ما اجمتعوش �ش  12,91د³ل الوزارة 
  مليار؟ 12,91خيصصوا ٔ�ش=نو احلاجKات؟ ٕان Nىل ٔ�ي ٔ�ساس تقدرت 

 هنا، الس=يد الوز�ر، ميل كندويو Nىل تنفKذ املزيانية ا�يل ما �يتعداش
، كن�ساءلو %50حلسن حظ هاذ الس=نة اكن اشوية وصلت لــ  35%

اNالش؟ ٔ�� رٔ�يي الشخيص، وممكن Ãكون zاطئ، الس=يد الوز�ر، هو بoٔن 
 des chefs(ٔ�و ) sont des médecins(املسؤولني Nىل تنفKذ املزيانية 

des services administratifs ( يل عندمه� une formation(ا
médicale( ، وا»دكتنقصهم )la formation (يف )la gestion 
financière( وان� كتعرفوا، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن القانون د³ل الصفقات ،

، )des spécialistes(العمومKة صعب التطبيق، خصهم الناس �كونوا 
واش ما كتظنوش معا³، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن هذا ٕاشاكل داzل الوزارة ٔ$ن 

ا�يل �يoٔسسوا املزيانية  ) la gestion financière(ما اكي¨ش الناس د³ل 
  �ش ممكن ٔ�ننا حندو من هاذ اخلصاص ا�يل اك�ن يف التجهزيات؟ 
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  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك رد عن التعقKب

        ::::الس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙةالس=يد وز�ر الصÙة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

، واح]ا هاذ 60لصعيد الوطين �س��ر ما تيدوزش فقلتهيا ٔ$ن Nىل ا
، ويف %50ٕاىل  35العام قلنا · ما دار�ش العجب، ولكن دز� من 

، هذا يف »د ذاته قفزة نوعية Åري اكفKة %63ٕاىل  43أ$داء من دز� 
  .مiفقني

... ف÷ خيص قلت يل اNالش اعمتد� �ش ند�رو هذا، رمبا اعطاوك
س�شار احملرتم، ال ف÷ خيص املوارد الßرشية، وال ف÷ ٔ�ؤكد لمك، الس=يد امل 

خيص التجهزيات، ف÷ خيص يعين املزيانية تتجمع مد�رية املس�شفKات، 
مد�رية التجهزيات واملدراء اجلهويون، ٕاىل ما اكÈش يش مد�ر öوي ما 
دافعش Nىل راسو Nىل حساب ذاك اليش، اح]ا Nاود مايش تنضاربو، 

ها ا�يل اك�ن، هذا تيقدم، هذا تيقدم، وتنوصلو لوا»د تنجي وتنقول هلم 
احلل وسط، واليين تيحرضوا، مايش اح]ا ا�يل تنقررو يف بالصهتم، هذا 
Åلط، ٕاىل اعطاك يش وا»د، ٔ�� ٔ�حتداه يقول يل لكيش تيدار، وهذا ال ف÷ 
خيص التجهزيات وال ف÷ خيص املوارد الßرشية، كنت واNدåمك العام ا�يل 

هاذ الق�ة ٔ�نه ابتداء هاذ العام Åادي åكون م�ار³ت öوية،  داز حتت
Åادي åكون م�ار³ت öوية، �ش هاذ الناس، ال املد�رية، ال 
املس�شفKات، ال املدراء املسؤولني، ا�يل الولوج د³لها Nرب م�ار³ت، ما 
ميك¨ش ٔ�� Åادي ند�ر مد�ر öوي وال ند�ر مسؤول مد�ر مس�شفى ا�يل 

غا الولوج ٕاىل هاذ م]اصب القرار تيدوز املباراة، وÅادي جني لكيش ا�يل اب
�zذ القرار يف بالصتو، وهذا خصو مييش حبالو الش، �لعكس قوال وفعال 
ٔ�� تنقول �لمدراء اجلهويون وتنoٔكدها من هاذ املنرب، تنقول هلم ان� وزراء يف 

مايش يعين  öتمك، حتملوا املسؤولية د³لمك، ٕاىل يش »اXة اصعابت Nليمك،
تنلوح $هيم، �لعكس ٔ�� ت¨iحمل املسؤولية د³يل، واليين ٔ�� ÈساNد، ٔ�� 
نعاون ٕاىل اكنت تدليل الصعاب، واليين ما ميك¨ش �كون هو مد�ر öوي 

  .Nىل اجلهة ؤ�� تناzذ قرارات يف وزارة الصÙة، ال تيحرضوا معنا
ا�يل ملكفة  ٔ�ما ف÷ خيص تنفKذ املزيانية، هام مايش ٔ�طباء، مد�رية

)DPRF6 ( يل ملكفني هباذ اليش �لعكس هام عندمه املزيانية�الناس ا
ا�يل ) L’économie de santé(الطبية، وال ما نعرف امسح يل �يفاش 

تيد�روا هاذ اليش، يعين الناس كفؤ يف هذا، zدامني معهم ٔ�طباء، ؤ�� 
اذ مiفق معك ٔ$ن Nىل الصعيد الوطين يف تدبري املس�شفKات اكن ه

  . املشلك، ومiفق معك لك االتفاق وخصنا نلقاو ليه »ل

                                                 
6 Direction de la Planification et des Ressources Financières 

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا الس=يد الوز�ر، وÈشكرمك الس=يد الوز�ر Nىل املسامهة د³لمك معنا 

  . يف هذه اجللسة
ون¨iقل ٕاىل قطاع العدل gسؤال فريد وهو حول دمع قطاع العدل، 

  . دة ٔ�عضاء الفريق �س=تقاليل �لو»دة والتعادليةواللكمة ٔ$»د السا
  .أ$س=تاذ أ$نصاري، تفضل لßسط السؤال

        ::::املس�شار الس=يد محمد أ$نصارياملس�شار الس=يد محمد أ$نصارياملس�شار الس=يد محمد أ$نصارياملس�شار الس=يد محمد أ$نصاري
  .شكرا الس=يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  الزمالء أ$عزاء،

امسحوا يل، الس=يد وز�ر العدل، ٔ�ن g�ٔسط اليوم ٔ�ماممك سؤال الفريق 
واجلديد �عتبار ٔ�ن Pرخيه كام  �س=تقاليل، هذا السؤال القدمي

، لكن هذا السؤال 2011س=تالحظون يعود ٕاىل حكومات ما ق�ل دس=تور 
يف نظر� مل يفقد �ريقه، ومل يفقد ٔ�مهيته ،والزال دامئا حمور³ نظرا ملا يعرفه 

  .قطاع العدل من ٔ�عطاب وٕا�راهات
ئة لقد اس=تßرش الرٔ�ي العام zريا والعاملني يف القطاع عند åكو�ن هي 

ٕاصالح م]ظومة العدا¾ وتقدمي zالصهتا وعصارة ٔ�عاملها ٕاىل Xال¾ امل�، 
وذ· م]ذ ٔ�زيد من نصف س=نة، وٕان ٔ�رسة العدا¾، كام تعلمون، من قضاة 
وحمامني وكتاب ضبط وم]متني �لمهن القضائية بصفة Nامة، الزالت م]ذ ذ· 

  .التارخي يف قاNة �نتظار، ت¨iظر ذ· إالصالح املنتظر
ٕان هذه الوضعية ٔ�دت ٕاىل ارتفاع »دة �حiقان و�حýiاج Nىل و 

مجيع املس=تو³ت بني مكو�ت العدا¾ نظرا ملا يعرفه القطاع يف نظر� من 
رة داخiالالت وٕاشاكليات، Xلها ميس ٔ�ساسا Nدم لياقة الفضاءات ون

الوسائل واملوارد الßرشية وNدم �عتناء �ٔ$وضاع، Nىل الرمغ من ت� 
 .فاتة �لز³دة يف أ$جور z�ٔريا، واس=تN]اء رشحية �برية من القضاة مهنا�لت

بطبيعة احلال كنا نود، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن íسارعوا، وقد gرشمت بذ· 
يف Nدد �بري من أ$جوبة Nىل أ$س=ئY املطرو»ة ٔ�ماممك، ؤ�ن تفرجوا عن 

من اكن ت� إالصال»ات، وبطبيعة احلال حنن ملزمون مبساءلتمك كام سoٔلنا 
  من ق�لمك، مىت س=يفرج Nىل مرشوع ٕاصالح وتoٔهيل العدا¾؟ 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد مصطفالس=يد مصطفالس=يد مصطفالس=يد مصطفىىىى الرمKد، وز�ر العدل واحلر³ت الرمKد، وز�ر العدل واحلر³ت الرمKد، وز�ر العدل واحلر³ت الرمKد، وز�ر العدل واحلر³ت
  .gسم هللا الرمحن الرحمي
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ذ السؤال اÂي طرحمتوه، لGس هو �لفعل، الس=يد املس�شار، ها
، مقمت �ملالءمة 2010ٔ�كتو�ر  27السؤال اÂي اكن مطرو»ا م]ذ 
  .الرضورية، لGس لنا اNرتاض Nىل ذ·

ٕامنا ؤ�نمت تتÙدثون عن ٕاصالح م]ظومة العدا¾، ٔ�قول لمك ٕاننا ٔ$ول مرة 
نتوفر Nىل رؤية واحضة وخمطط مضبوط، ٔ�ساسه هو حوار وطين، ٔ�نتج 

الح ملنظومة العدا¾، Xال¾ امل� صادق Nليه، املكو�ت مKثاق ٕاص
  .أ$ساس=ية ٔ�نتجته، وطبعا Èسري يف راكبه

اليوم، إالصال»ات دzلت »زي التنفKذ، حفي� يتعلق أ$مر �س=تقالل 
السلطة القضائية، ف�ينا مرشوعي قانونني تنظمييني، يتعلق ٔ�وهلام �Hلس 

  .�لنظام أ$سايس �لقضاة، س=يعرض Nليمك أ$Nىل �لسلطة القضائية، وÃ8هيام
قاض، س=يكمتل  4000ٕاذا تعلق أ$مر �ملوارد الßرشية، فٕان Sينا ا$ٓن 

قاض، س=تعني يف أ$سابيع املق�Y، و�لتايل ٔ�قول لمك،  N228ددها بــ 
الس=يد املس�شار احملرتم، بoٔننا دzلنا يف املعايري اSولية، ٔ�ي ٕان مس=توى 

 10الساكن ٔ�صبح طبقا �لمعايري اSولية ا�يل يه بني  قضاتنا �ل¨س=بة لعدد
  .�ٓالف Èسمة 10للك  12و

تتÙدثون عن املوارد الßرشية املتعلقة �كiابة الضبط، عند� يف zالل 
موظف اليوم، مل نعد Èش=تيك من قY املوظفني، ولكن  1885ثالثة س=نوات 

لسادة القضاة املشالك اليت Èشكو مهنا يه رفع القدرات املؤسساتية، سواء ا
  .ٔ�و املوظفني Nىل صعيد يعين التكو�ن املس=متر

Sينا Nىل مس=توى الب¨Kات التحتية �ر�مج طموح، تتÙدثون ؤ�نه مل 
يقع ٔ�ي يشء، ٔ$نه يف هاذ املدة هذي مثان بنا³ت Xديدة �لمÙامك يعين 
دش¨ت، وSينا zالل ٔ�ربع س=نوات خمطط من X�ٔل حتديث مجيع البنا³ت 

  .ماليري درمه 2قدمية، وذ· مبا قميته املهرتئة وال
Sينا يعين تصور �لرت�يبة املالية اليت س=نعمتدها اليت يه ٔ�ساسا من 

، وعند� مس=توى �ٓخر، يعين احلساب اخلاص، %45مزيانية اSو¾، يعين 
  .مث عند� م]توج بيع العقارات د³ل الوزارة

هزي Nىل املس=توى ا$ٓخر ا�يل هو الثالث، عند� موضوع التج 
�لكرتوين �لمÙامك، ا�يل هو حتدي �بري، ٔ�ؤكد لمك بoٔننا Èسري يف الطريق، 
وعند� ا$ٓن معطيات مشجعة، وعند� ٔ�يضا حىت يف ٕاطار التعاون اSويل 
مساNدات �مة، وس=تجعلنا يف ا$هناية س=نقوم ٕ�جناز اكفة مقiضيات 

  .إالصالح
ا حمل íساؤل، ٔ�� فقط ٔ�قول، ؤ�قول ؤ�قول، ٕان اÂي سوف يبقى دامئ

ٕاىل ٔ�ي »د سوف Èس=تطيع ٔ�ن Ãكس=به وحنصî، هو ما حتدث عنه Xال¾ 
  .امل� �لضمري املسؤول للك مiدzل يف امليدان ٕالنتاج العدا¾

 .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة لûٔس=تاذ أ$نصاري يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس=يد محمد أ$نصارياملس�شار الس=يد محمد أ$نصارياملس�شار الس=يد محمد أ$نصارياملس�شار الس=يد محمد أ$نصاري
  . يد الوز�رشكرا الس= 

بطبيعة احلال حنن ال نتلكم مع بعضنا ٔ$ننا نعرف وجنالسمك، ودامئا حنن 
Nىل Nمل بعدد �بري من املعطيات، ولكن Ã�ٔهتز هذه الق�ة ٕاليصال صوتنا 
وصوåمك ٕاىل الرٔ�ي العام، ٔ$ن هناك الÞم وهناك الواقع، ؤ�نمت من ٔ�بناء 

  .القطاع
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

ما ٔ�جنز مجيل، ولكن حنن Èس=تعýلمك ملعاجلة بعض  الÞم مجيل،
إالشاكليات يف ٕاطار احلاكمة اليت ال تتطلب القوانني بقدر ما تتطلب 
التدzل من طرف املصاحل التابعة لمك ٕالعطاء الشحنة ٔ$ولئك ا�Âن يعملون 

  . يف فضاءات Åري الئقة
ما وقKل يل عند ،واليوم يف هذا الصباح كنت يف احملمكة التýارية

طلبت ملفا ٔ�ن هناك íرسب ٕاىل خمدع د³ل امللفات ؤ�تلفت الو8ئق، هذا 
  . ال يتطلب �نتظار

كذ· ٕاذا رٔ�يمت بoٔم عينمك الوضع اÂي ëش=تغل فKه القضاة من اكتظاظ، 
  . هذا ال يتطلب ٔ�ن نبقى مكiويف أ$يدي ٕاىل ٔ�ن تoٔيت القوانني

امك لربط التواصل، ٕاذا طلبت م]مك تعممي ش=بكة الهاتف اSاzلية يف احمل
هذا ال يتطلب ٕاال تدzلمك، و�لتايل نبدٔ� �ملسائل الصغرى كمتهيد �لمسائل 
الكربى، ٔ�ما املسائل الكربى ف]حن رشاكء وس=تÙال Nلينا، وس=ندلو بدلو� 
من X�ٔل حتسGهنا، وÃمتىن لعدالتنا ٔ$ن يه صلب لك ٕاصالح، وٕاذا مل تصلح 

  . يف ب�� العدا¾ فه�ي القلب النابض للك ٕاصالح
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Nىل التعقKب

        ::::الس=يد وز�ر العدل واحلر³تالس=يد وز�ر العدل واحلر³تالس=يد وز�ر العدل واحلر³تالس=يد وز�ر العدل واحلر³ت
ؤ�� ٔ�شكرمك الس=يد املس�شار احملرتم Nىل ما تفضلمت به من ٕا8رة مجموNة 

دا¾ �لتجهزيات من إالشاكليات والقضا³ املرتبطة بتجهزي م]ظومة الع
  . الالزمة

يف احملامك Nرب ربوع اململكة، ولن مير ثالثة ٔ�شهر  90ٔ�قول لمك ٔ�� زرت 
حىت سoٔ�ون ٕان شاء هللا زرت مجيع احملامك، ؤ�� ا$ٓن ٔ�س=تحرض وبني عيين 
ٔ�حوال مجيع احملامك، عند� حمامك ا�يل يه جKدة، وعند� هناك ٔ�حاكم حمامك 

يه يعين بنGهتا سxGة، ٔ�� ا$ٓن ٔ�س=تحرض  مiوسطة، وعند� حمامك ا�يل
طنýة، ٔ�س=تحرض مك]اس، ٔ�س=تحرض الر�ط يعين العامصة، ٔ�س=تحرض 
يعين �ن امحد، ٔ�س=تحرض �رش=يد، ٔ�س=تحرض الصو�رة، يعين مجموNة من 

  . احملامك، ال ميك]نا برضبة الزب ٔ�ن نقوم ٕ�صالح لك هذه احملامك
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مة يعين وضعت رهن لكن تoٔكدوا بoٔن العزمية يعين موجودة، واحلكو 
ٕاشارة وزارة العدل واحلر³ت لك إالماكنيات الرضورية من X�ٔل ا$هنوض 
�لب¨Kات التحتية �لمÙامك، وٕان شاء هللا تعاىل Ãرجو ٔ�ن نتعاون مجيعا من 

  . X�ٔل ٕاجناز هذا ا5طط الطموح
حتدثمت عن احملمكة التýارية �لر�ط، ٔ�� ٔ�قول لمك بoٔننا اقiنG]ا يعين عامرة، 

ا$ٓن يه يف طور يعين ا$هتيئة، ويه قريبة من احملمكة العسكرية، Åري بعيد و 
من هنا، وس=تصبح هذه احملمكة ا$ٓن ا�يل فهيا حممكة ٕادارية وحممكة 
ٕاس=ت ]افKة وحممكة جتارية، zاصة �حملمكة إالدارية واحملمكة إالدارية التýارية، 

  . واك�ن هناك يعين معل جKد
يه رديئة بنا�هتا هنا �لر�ط، عند� مر�ب  احملمكة �بتدائية ا�يل

قضايئ اقiنG]ا أ$رض، ا»دا احملافظة العقارية عند مدzل الر�ط من öة 
متارة، عند� مشالك مع بعض الساكن ساحمهم هللا م�شïßون �لبقاء هناك 
�لرمغ من أ$حاكم القضائية الصادرة ضدمه، مع ٔ�نه س¨]فذ هذه أ$حاكم، 

  . ëساNدوننا  Nىل ٕاجناز خمططاتنا يف ٕاصالح م]ظومة العدا¾ونطلب مهنم ٔ�ن 
عند� يف مك]اس ا$ٓن تفاهامت مع وز�ر أ$وقاف حىت يعين ميك]نا 
مشكورا من وا»د البقعة عندو معها Ãزاع مع اHلس الب�ي مبك]اس، 
عند� öود �برية در�ها يف طنýة ليك حنصل Nىل بقعة، يعين هذه 

هل ٔ�ن حنصل فهيا Nىل نتاجئ ملموسة بني عش=ية املشالك لGس من الس 
  . وحضاها

  . شكرا الس=يد الرئGس
  .شكرا الس=يد املس�شار والسادة املس�شار�ن

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا لمك Nىل املسامهة يف هذه اجللسة

ون¨iقل ٕاىل السؤال كذ· الفريد املوXه ٕاىل الس=يد وز�ر التجهزي والنقل 
ب¨Kات التحتية �لعامل القروي، واللكمة ٔ$»د وا�لوGXس�Kك حول ضعف ال 
  . ٔ�عضاء فريق أ$صا¾ واملعارصة

 .اليس الس=نGيت، تفضل لßسط السؤال

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيتاملس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيتاملس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيتاملس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيت
  .شكرا الس=يد الرئGس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني
  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،
  ة احملرتمة،الس=يدة الوز�ر 

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
الس=يد الوز�ر احملرتم، يعد ضعف الب¨Kات التحتية �لعامل القروي ٔ�»د 
أ$س=باب املبارشة يف تعطيل التمنية Nىل مجيع أ$صعدة، ٕاذ تعد الطرقات 
واملسا· والق]اطر القلب النابض واحملرك للك åمنية gرشية، وغياهبا يعمق 

Gىل لك املس=تو³تالعز¾ وا$هتمN ش والهشاشة وإالقصاء .  
ويف هذا الس=ياق، الس=يد الوز�ر احملرتم، وتoٔسGسا Nىل الزتامات 
احلكومة يف هذا اHال، نود �طالع Nىل ما مت ٕاجنازه من مشاريع م]دجمة 

  . م�نية Nىل مقاربة جمالية وíشار�ية لفك العز¾ عن العامل القروي
ر، ٔ�ن العامل القروي Nاىن وNاىن اليشء ال خيفى Nليمك، الس=يد الوز�
  . الكïري من ا$هتمGش، ٕاىل Åري ذ·

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

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

        ::::الس=يد عبد العز�ز الر�ح، وز�ر التالس=يد عبد العز�ز الر�ح، وز�ر التالس=يد عبد العز�ز الر�ح، وز�ر التالس=يد عبد العز�ز الر�ح، وز�ر التججججهزي والنقل وا�لوGXس�Kهزي والنقل وا�لوGXس�Kهزي والنقل وا�لوGXس�Kهزي والنقل وا�لوGXس�Kكككك
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
ٔ�شكرمك Nىل هذا السؤال، ولكن هذه م]اس=بة يف احلقKقة، ٔ�� موضوع 
د³ل العامل القروي، ٔ�� ٔ�متىن ٔ�ن ٔ�قرتح Nليمك ٕاذا اكن �ٕالماكن تنعقد جلنة، 
ؤ�� ما ندzلش يف الشؤون د³لمك، ٔ�ن åكون Xلسة فهيا م�سع من الوقت، 

 القروي، يف اعتقادي ورمبا لك وز�ر من Xانبه نتداول فKه ٔ�مور العامل
  . يتÙدث عن �راجمه

مع العمل، الس=يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن احلكومة قررت ٔ�ن åكون مقاربة 
م]دجمة �لعامل القروي È�ٕشاهئا ٔ�وال ملد�رية Pبعة لوزارة الفال»ة لت¨س=يق 

يد رئGس التدzل يف العامل القروي، وٕ�»داث جلنة وزارية حتت رئاسة الس= 
احلكومة �لت¨س=يق بني مجيع املتدzلني يف العامل القروي، نظرا ٔ$مهية، ٔ$ن 
هو جمال ٔ�فقي، فKه كرثة املتدzلني، وعند� جتربة رائدة نzٔoذها بعني 
�عتبار يه التمنية الßرشية، وzاصة �ر�مج التoٔهيل الرتايب ا�يل �هيم وا»د 

الصÙة والتعلمي والر³ضة  جامNة، ا�يل �مييش فKه 900ٕاقلمي، وا»د  22
  . والطرق واملاء والكهر�ء، ٕاىل Åري ذ·

فالتوXه احلكويم، التوXه د³ل اSو¾ مايش يف هاذ �جتاه د³ل 
ٕاعطاء العامل القروي أ$مهية د³لو واملاكنة د³لو واحلق د³لو يف املشاريع 

وا»د النوع من 8نيا، املقاربة، كام قلت، املندجمة �ش ما �كوÈش . التمنوية
  . �Èشطار Nىل مس=توى التدzالت

أ$مر الثاين ا�يل نبغي نقولو �لس=يد املس�شار، وهذي م]اس=بة، اجلانب 
�ج�عي يف الرب�مج احلكويم واzذ احلزي ا$ٔكرب، ٔ�متىن، بغض النظر عن 
ان�ءاتنا، ٔ�ننا نتداولو فKه، عندما نتوXه ٕاىل وا»د العدد د³ل الفxات، نتوXه 

 الفxات ونتوXه ٕاىل اHال، هذا توXه ابغيتمك تقراوه من zالل الرب�مج Nىل
احلكويم، كمنش=يو عند الفxات، املطلقة، أ$رمY، التلميذ، الطالب، يعين، 
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ٕاىل Åري ذ·، وامشG]ا عند �س ا�يل Åادي يفقدوا الشغل، يعين نبغي 
نو هو نقول · الالحئة طويY حول الفxات، لكن امشG]ا �لمýال، ٔ�ش= 

  . اHال؟ يه العامل القروي واملناطق اجلبلية
ف÷ خيصنا بطريقة موجزة، ميكن يل نقول · ٕاىل اzذيت Åري الطرق، 
اك�ن جوج د³ل الربامج اليوم، ان� يف Nلممك، اك�ن الرب�مج الطريق الثاين، 

 17.800ا�يل �هيم ٕاىل اzذيت · Nدد الكKلومرتات، يعين ... واك�ن �ر�مج
لومرت يف العامل القروي، ٕاىل اzذينا �ملليار، �ٔ$موال، الرب�مج الثاين �ي

ٕاىل اzذينا Nدد أ$قالمي  ،د³ل املليار د³ل اSرمه 7PMAT (2,5(و 15,3
جامNة، اzذينا Nدد  1000ٕاقلمي، اzذينا Nدد امجلاNات ما يقارب من  74

ر ٔ�هنم ëساليو يف املس=تفKد�ن من هاذ الربامج جبوöم ا�يل ٕان شاء هللا مقد
  . مليون Èسمة ا�يل GÅس=تافدوا 4، يه 2015

Åادي نتفق معك، ؤ�� منيش معك، اك�ن خصاص، Â· مقنا مبقاربة 
اليوم، ٔ�ننا امشG]ا، وراه رمبا يف Nلممك، عند السادة العامل، مع السلطات 
احمللية، مع رؤساء اSواúر، ودر� �ر�مج د³ل العرش�ن س=نة املق�Y، ٔ�ش=نو 
zاص يف العامل القروي يف جمال الق]اطر والطرقات، و»دد� اخلصاص 
العام، ا$ٓن كند�رو أ$ولو³ت ا�يل Åادي نعرضوه ٕان شاء هللا وÅادي 
حنددوه مع السلطات، مع املنتخبني �ش ما åكوÈش فKه الفرز³ت وال 

 .الوöيات يف حتديد الربامج

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .مة �لس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقKباللك

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيتاملس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيتاملس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيتاملس�شار الس=يد ٔ�محد الس=نGيت
  . شكرا الس=يد الوز�ر Nىل هاذ املواضيع اليت ذركمت

فقط، الس=يد الوز�ر، �ل¨س=بة، هذا موضوع هام ëس=تحق �لجميع ٔ�ن 
و�لتايل، الس=يد الوز�ر، هذا رٔ��مك، من اÂي م]عمك . يعطيه عناية zاصة

مة جتمتع وتقررون �Âهاب ٕاىل أ$قالمي، ٕاقلمي وراء احلكو  ؟حىت جتمتعون
ٕاقلمي، ٕاىل Åري ذ·، و�لتايل، الس=يد الوز�ر، احملرتم ما ابقاش الوقت، 

س=نة والعامل القروي Nاىن وNاىن اليشء الكïري، ويعGش  60الس=يد الوز�ر، 
  .ا$ٓن يف عز¾ zانقة ويف هتمGش zانق

 ننكر بعض أ$مور مت املعاجلة و�لتايل، الس=يد الوز�ر، هذه أ$مور ال
  . د³لها، ولكن رشت يف بعض أ$قالمي فقط دون ٔ�قالمي ٔ�خرى

و�لتايل، الس=يد الوز�ر احملرتم، العامل القروي هو كزن، احلكومة 
اس=تغنت، احلكومات السابقة، مايش حكومة وا»دة، ٔ�غفلت العامل 

�ر، Nىل Ã�ٔمك القروي، وجxمت كذ· ٔ�نمت، كنا ننوي ون¨iظر، الس=يد الوز
س=تNريون اه�ما �لغا �لعامل القروي، Nاود تبعتوا احلكومات السابقة، 

  .و�لتايل، الس=يد الوز�ر احملرتم، هذا شoٔن مؤمل، يؤمل امجليع

                                                 
7 Programme de Mise à niveau Territoriale 

مباذا سG]جح وز�ر التعلمي؟ املراكز بدون طرق، العامل القروي بدون 
رض كذ· الصÙة، بنGت مس�شفKات بoٔموال اSو¾ وبقKت تتع. طرق

لالهنيارات يف غياب الب¨Kة التحتية، ؤ�نمت وز�ر التجهزي هو أ$ول ا�يل 
خصمك متش=يو �لعامل القروي، املسرية لكها كتنجحها انت، العامل القروي 

  .خصو ينجح حىت توXد الب¨Kة التحتية
و�لتايل، الس=يد الوز�ر احملرتم، ٔ�نوي فKمك اخلري الكïري، الس=يد الوز�ر، 

يه اليت ٔ�غرقت ؤ�مهلت ؤ�فلست هذا  - يف نظري- قKعية وهذه احللول الرت 
  .العامل القروي اÂي هو يف بدايته مفلس

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Nىل التعقKب

        ::::وز�ر التوز�ر التوز�ر التوز�ر التججججهزي والنقل وا�لوGXس�Kهزي والنقل وا�لوGXس�Kهزي والنقل وا�لوGXس�Kهزي والنقل وا�لوGXس�Kككككالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  الس=يد املس�شار، 
يعا، ما ميكن يل نقول · العامل القروي فKه خصاص، ما اح]ا مغاربة مج 

ملا احصينا ٔ�ش=نو هو اخلصاص د³ل . ميكن يل ال نزتايد Nليك وال åزايد Nيل
 �45.000يلومرت العامل القروي ويف املناطق اجلبلية،  45.000الطرقان لقKنا 

 مليار د³ل اSرمه �ش Ãكونو واحضني، ٔ�� ما ت¨�غGش ندzل �50يلومرت 
�لاميض، ولكن ما Åادëش نتحملو املسؤولية د³ل اخلصاص، اليوم اح]ا 

  .اوالد اليوم
ٔ��، ٔ�س=تاذي، مس=تعد نعطيك ٔ�ش=نو يه الربامج ا�يل در�، مجيع 
أ$قالمي تدzلنا فهيا، وما اكي¨ش فهيا الوöيات، ٔ�� مجيع أ$قالمي كزنورها، 

� فهيا مد�رية، وا$ٓن رمبا إالخوان �يتابعوا، �لعكس راه زر� وزان، ودر
Åادي ند�روا مد�ر³ت يف ٔ�قالمي ٔ�خرى، وميكن يل نقول · مشG]ا ٔ$قالمي 

  .احملدثة واجلبلية، �ٓخرها اكنت يه خ]يفرة، وبعد ³�ٔم Åادي Ãكون يف صفرو
اح]ا هاذ الوزراء لكهم امحلد m �ميش=يو، كتiGحملوا املسؤولية د³هلم، 

م، العمل القروي ٔ�عتقد هو كزن، ؤ�� مiفق املس�شار�ن �يقوموا �Sور د³هل
معك، وÂ·، احلكومة z�ٔذته بطريقة م]دجمة، مايش الرتقKع، ا$ٓن الفال»ة 
�ج�عية، ما اعرف�ش واش إالخوان Nارفني املزيانية احشال خصصنا 

�لفالح الصغري؟ مك خنصصه ا$ٓن لالقiصاد �ج�عي يف العامل القروي؟  
عمك، التجهزي خصو مييش، ٔ$نه ميكن يل ند�ر ؤ��يد، ؤ�� مiفق م

املدرسة واملس�شفى، ولكن ٕاىل ما در�ش الطريق والنقل يف العامل القروي 
ما اكي¨ش، وÂ· نتحمل هذه املسؤولية وكنمتناو ٕان شاء هللا ان� بدورمك 
ال�رشيعي والرقايب و�قرتا�، ولكن ٔ�يضا التمنية احمللية بتاكمل مع احلكومة 

شاء هللا العامل القروي ٕ�ذن هللا يف س=نوات قليY س=يzٔoذ حقه من ٕان 
  .املشاريع التمنوية
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        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس=يد الوز�ر Nىل املسامهة د³لو معنا يف هذه اجللسة

ون¨iقل ٕاىل السؤال الفريد كذ· املوXه ٕاىل الس=يد وز�ر ال�شغيل 
ر ومس=ت°ديم القرض والشؤون �ج�عية، وهو حول ٕاقصاء بعض ٔ�ط

الفال� �لمغرب من احلق يف تقاNد ٔ�سايس، واللكمة ٔ$»د السادة ٔ�عضاء 
  .تفضل أ$س=تاذ دعيدNة. الفريق الفKدرايل

        ::::املس�شار الس=يد محمد دعيدNةاملس�شار الس=يد محمد دعيدNةاملس�شار الس=يد محمد دعيدNةاملس�شار الس=يد محمد دعيدNة
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يدة والسادة الوزراء،
  الس=يد وز�ر ال�شغيل،

�لمغرب، وا�Âن  يعاين Nدد �بري من ٔ�طر ومس=ت°ديم القرض الفال�
مت ٕاقصاهئم من �س=تفادة من نظام تقاNد ٔ�سايس، ويصل Nدد هؤالء 

 40و 30ٕاطار ومس=ت°دم، وا�Âن قضوا ما بني  750املس=ت°دمني ٔ�كرث من 
س=نة من اخلدمة �لقرض الفال�، ليÙالوا بعد ذ· Nىل تقاNد åمكييل 

ني القرض هزيل، دون �س=تفادة من تقاNد ٔ�سايس، وذ· وفق اتفاقKة ب
 17الفال� وصندوق الضامن �ج�عي، واليت دzلت »زي التنفKذ م]ذ 

  .2004يونيو 
ويعود ٔ�صل هذا املشلك ٕاىل ٕاقصاء هؤالء أ$طر واملس=ت°دمني 

وٕاذا . ٔ�شهر ٔ�ثناء دخول هذه االتفاقKة »زي التنفKذ 6س=نة و 49لبلوغهم سن 
، يتحمî لك من اكنت مسؤولية ٕاقصاء هذه الرشحية من التقاNد أ$سايس

القرض الفال� وصندوق الضامن �ج�عي، فٕان من مسؤولية احلكومة 
  .وضع »د ملعا�ة هؤالء املواطنني �ج�عية والنفس=ية وٕاNادة �عتبار ٕا$هيم

È ،·Âسائلمك، الس=يد الوز�ر، عن إالجراءات املت°ذة ل�سوية هذه 
الني Nىل التقاNد حبقوقهم الوضعية الشاذة، $متتيع املس=ت°دمني وأ$طر احمل

�ج�عية املكفو¾ مبقiضيات اSس=تور واملواثيق اSولية، zاصة ؤ�ن 
مؤسسة القرض الفال� راسلت صندوق الضامن �ج�عي ٕالجياد »ل 

  .2012ٔ��ريل  30لهذا املشلك م]ذ 
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .لوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوااللكمة �لس=يد ا

        ::::ال�شغيل والشؤون �ج�عيةال�شغيل والشؤون �ج�عيةال�شغيل والشؤون �ج�عيةال�شغيل والشؤون �ج�عية    الس=يد عبد السالم الصديقي، وز�رالس=يد عبد السالم الصديقي، وز�رالس=يد عبد السالم الصديقي، وز�رالس=يد عبد السالم الصديقي، وز�ر
  الس=يد الرئGس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
�لطبع، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الس=يد املس�شار احملرتم Nىل طر»ه هذا السؤال 

وظفني يف القطاع الشفوي الهام، اÂي كام قلمت يعين وا»د الرشحية من امل
  .754الفال�، وNددمه �لضبط كام قلمت هو 

كام تعمل، الس=يد املس�شار احملرتم، ملا مت حتويل الوضعيات القانونية د³ل 
القرض الفال� ٕاىل رشكة القرض الفال� �ملغرب، واكن ذ· مبثابة 

، نصت املادة 2003اÂي صدر gشoٔنه الظهري د³ل  99القانون د³ل 
يظل املس=ت°دمون احملولون ٕاىل : "من هذا القانون، Nىل ما ييل التاسعة

القرض الفال� �ملغرب م]خرطني، �لرمغ من مجيع أ$حاكم املنافKة، يف 
نظام املعاشات ويف الصناديق اليت اكنوا مشرتكني فهيا بتارخي دخوÒ »زي 

  ".التنفKذ
  الواقع، �ٓش وقع �لضبط؟ 

اكنوا  1985ق�ل . ام قلمت، وا$ٓنك 1984، 1985: هناك ثالث مرا»ل
الناس ا�يل كGش=تغلوا �ٓنذاك يف القرض الفال�، ما اكن�ش عندمه معاشات 
�ملفهوم العرصي �للكمة، اكن عندمه وا»د الصندوق �يجمعوا فKه وا»د 
الربكة، املشغل من öة واملوظف من öة ٔ�خرى، وعند التقاNد �يعطيو لو 

، يعين وا»د الكYi ٔ�و مساNدة )sous forme de pécule(ذيك الربكة 
  .يف �ٓخر املطاف
Åري فقط ف÷ خيص  ، ولكن)8CIMR(اخنرطوا يف  1985يف س=نة 

 une couverture(التقاNد التمكييل، ما داروش التقاNد أ$سايس، يعين 
de base ( ذينا بعني  2004التغطية أ$ساس=ية، ابتداء من س=نةzا

و�لطبع اكنت هناك م�ادرة يف هاذ  ،�عتبار هاذ الوضعية �س=تN]ائية
�جتاه �ش حن�س=بو أ$³م ا�يل اقضاها العامل واملوظفني يف القرض 

وال ٕاقصاء الناس ا�يل �يتعدى معرمه  - مع أ$سف-الفال�، فلك ما مت 
س=نة، اNالش؟ ٔ$ن ما اكنوش ت�Gلغوا يعين �س=تحقاقKة لالس=تفادة  15

يوم، وهو املرشوع ا�يل Åادي  3240من املعاش، وهو كام تعلمون د³ل 
ندرسوه بعد قليل يف اجللسة العامة، ÙTد ٔ�دىن لالشرتاك، وهاذ الناس كام 

  .754قلت لمك åهيمهم 
اح]ا شاعر�ن �ٔ$مهية د³ل هاذ املوضوع، �ٔ$مهية د³لو �ج�عية، 
Â· هناك وا»د ا�لجينة مشرتكة بني الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي 

والوزارة ؤ�� خشصيا ... رض الفال� �يعملوا �ش يوXدوا احلل الالزموالق
 754سoٔسهر �ش ٕان شاء هللا نلقاو »ل مريض لهاذ الفxة، وليطمنئ هاذ 

ا�Âن ٔ�سدوا zدمات، ولكن امشاو حضية د³ل وا»د التدبري معني يف زمن 
دي معني، هذي åراكامت د³ل املايض، واح]ا كنجرجروها ٔ�مام]ا، ولكن Åا

نلقاو لها احلل، احلكومة مسؤو¾ وÅادي تعاجل مجيع إالشاكليات ا�يل 
  .ورثناها

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا · الس=يد الوز�ر

  ؟هنا· تعقKب أ$س=تاذ ٔ�فر³ط
  .تفضل يف ٕاطار التعقKب
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        ::::املس�شار الس=يد عبد املا· ٔ�فر³املس�شار الس=يد عبد املا· ٔ�فر³املس�شار الس=يد عبد املا· ٔ�فر³املس�شار الس=يد عبد املا· ٔ�فر³طططط
  .شكرا الس=يد الرئGس

 حبل هذا إالشاكل، وÃمتىن ٔ�ن البد ٔ�ن Èسýل، الس=يد الوز�ر، الزتاممك
  . ي��لور Nىل ٔ�رض الواقع

لكن لûٔسف الشديد هذه مؤسسة وطنية، ويه مؤسسة بنكKة، 
ومس=ت°دمو ؤ�طر هذه املؤسسة ال ëس=تفKدون ٕاال من تقاNد åمكييل اÂي 
هو الصندوق املهين املغريب �لتقاNد، وحنن نعرف ٔ�ن اع�د قمية النقطة، 

درامه،  10، ويف هاذيك الوقت اكنت ٔ�قل من درمه 13وا�يل يه ا$ٓن 
ؤ�ن Nدد هذه النقط يمت، طبعا، رضهبا يف قمية النقطة وتقسم Nىل Nدد 
الشهور وتعطي تقاNدا هزيال وهزيال Xدا، ؤ�� Sي شهادة ٔ$»د 

درهام، ها يه، الس=يد  70مس=ت°ديم هذه املؤسسة، ال يتýاوز تقاNده 
ن ٔ�ن احلد أ$دىن �لتقاNد اليوم الوز�ر، يف الوقت اÂي يتÙدث فKه ع

  .درمه �1000ملغرب هو 
Â·، فطبعا حنن مكركزية نقابية نناضل من X�ٔل حتسني أ$وضاع 

Yلطبقة العام�درهام، ها يه، Â· فهذا هو املشلك،  70... �ج�عية 
هذي وثيقة، السادة الوزراء احملرتمون، وحنن ال نقول هذا ليك Èشوش 

تتعرفو� اح]ا نقول ما نؤمن به، ونعرب عن معا�ة . الواقع Nليمك، ولكن هذا
  .الطبقة العامY بعيدا عن احلسا�ت أ$خرى، وعند ر�مك ختتصمون

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا أ$س=تاذ ٔ�فر³ط

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Nىل التعقKب يف »دود دقKقiني

        ::::�عية�عية�عية�عيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج
  الس=يد املس�شار، 

يف هذه املسoٔ¾، قلت لمك ٔ�نه اكنت هناك مشالك يف املايض، لس=مت 
الوحKد�ن ا�Âن تدافعون عن الطبقة العامY، احلكومة بدورها z�ٔذت Nىل 
Nاتقها اSفاع لGس فقط Nىل الطبقة العامY لو»دها، بل Nىل الشعب 

Yاملغريب قاطبة، مبا فهيا الطبقة العام .  
ن حنيي وحنيي حبرارة اSور اÂي تقوم به الطبقة العامÅ ،Yادي وحن

  .نعطيومه حقهم ؤ�كرث من حقهم

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اليس دعيدNة، هللا خيليك

        ::::الس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج�عيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج�عيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج�عيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج�عية
حنن هنا Åادي نعطيو احلق �لجميع، وحنن نقيض وقiا �بريا ملعاجلة 

  . عن ٔ�سلوب تدبريي يف املايض �خiالالت اليت ورثناها
جxنا لنعاجل أ$وضاع و�خiالالت، وس¨iوفق ... ا$ٓن أ$مور تغريت

درمه،  �70لطبع مبساNدåمك، خصمك íساNدو�، ٕاىل اكنت هاذ احلا¾ د³ل 
ٔ�� مد يل هاذ احلا¾، الس=يد املس�شار احملرتم، Åادي Èشوف ٔ�ش=نو يه 

  .أ$س=باب، وس=نÙاول معاجلهتا

        ::::ئGس اجللسةئGس اجللسةئGس اجللسةئGس اجللسةالس=يد ر الس=يد ر الس=يد ر الس=يد ر 
  .شكرا الس=يد الوز�ر، وشكرا · Nىل املسامهة د³· يف هذه اجللسة

ون¨iقل ٕاىل السؤال املوايل يف قطاع التجهزي والنقل وا�لوGXس�Kك، 
امللكف �لنقل حول íشجيع النقل اجلوي حنو الوöات الس=ياحKة الصاNدة، 

  . لواللكمة ٔ$»د السادة ٔ�عضاء الفريق اSس=توري لتقدمي السؤا
  .تفضل أ$س=تاذ العاليف

        ::::املس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا �لس=يد الرئGس

  الس=يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

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

�لرمغ من املوقع اجلغرايف الهام �لمغرب، واÂي �زخر مبؤهالت س=ياحKة 
تطو�ر النقل اجلوي  �مة ومiنوNة، الزالت الس=ياسة احلكومKة يف جمال

واSفع به لتكون رافعة لالقiصاد الوطين وٕانعاش الس=يا»ة اSاzلية 
واخلارجKة حم�شمة، وال íسا�ر طمو»ات الشعب املغريب، فالر»الت 
اSاzلية تبقى معدودة Nىل رؤوس أ$صابع وÅري مiاكفxة بني اجلهات 

Nىل الر»الت  املتواXدة بني املطارات، وNىل ارتفاع ٔ�مثاهنا، و�قiصار
التقليدية دون ا�لجوء ٕاىل البحث Nىل ٔ�سواق Xديدة وواNدة من شoٔهنا ٔ�ن 

  . تنعش الس=يا»ة gشلك Nام
وNىل هذا أ$ساس، فٕاننا نالحظ ٔ�يضا غياب اع�د ٕاسرتاتيجية ملوا�بة 

  . Xلب الس=ياح Nرب النقل اجلوي اÂي يعد �ٓلية فعا¾ جللب الس=ياح
أ$وقات املعنية لتغطية  لبعض )RAM9(رشكة كام نالحظ احiاكر 

ر»الت جوية دون ٔ�ن تنافسها رشاكت اجلوي اخلاص، Nلام ٔ�ن هذه أ$zرية 
تصل يف بعض أ$حKان ٕاىل »ذف  ،تقوم بتخفKضات Nىل تذا�ر النقل

اليت �درا ما  (RAM) نصف ا$مثن، اليشء اÂي ال نلمسه عند رشكة 
  . تقوم بتخفKضات من هذا الق�يل

iفاء رشكة النقل اخلاص يف فصل الصيف، ٔ�ي الفرتة كام نالحظ اخ
  . اليت تعرف انتعاشا يف Xلب Nدد �بري من الس=ياح يف دول كثرية

ما يه الس=ياسة اليت تعمتدوهنا يف مKدان : وNليه Èسائلمك، الس=يد الوز�ر
  النقل اجلوي، خصوصا حنو الواöات الس=ياحKة التقليدية والصاNدة؟ 

مة �لبحث عن ٔ�سواق Xديدة النتعاش وهل هناك من �رامج �لحكو 
  الس=يا»ة اخلارجKة؟ 
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  و�ملقابل، ما هو تصورمك حنو النقل اجلوي اSاzيل معوما؟

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا

الس=يد محمد الس=يد محمد الس=يد محمد الس=يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التيب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التيب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التيب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التججججهزي والنقل هزي والنقل هزي والنقل هزي والنقل 
        ::::مللكف �لنقلمللكف �لنقلمللكف �لنقلمللكف �لنقلوا�لوGXس�Kوا�لوGXس�Kوا�لوGXس�Kوا�لوGXس�Kكككك، ا، ا، ا، ا

  .شكرا الس=يد الرئGس
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Nىل طرحمك هاذ السؤال

Åري من أ$ول نقول · بoٔنه الشق د³ل الس=يا»ة ركزت Nليه كثري، 
ولكن طرحت السؤال Nىل الوز�ر امللكف �لنقل، فٕاذن اك�ن »دود د³ل 

جواء املفiو»ة التعامل، وهذا Xاي من إالسرتاتيجية الوطنية د³ل ا$ٔ 
مع �حتاد أ$ورويب، وا�يل  2006مع الوال³ت املتÙدة أ$مر�كKة،  2004

  . �لفعل اك�ن فهيا ا$ٓن åاكمل
تنقول لمك اك�ن رؤية وٕاسرتاتيجية، بل ميكن نقول لمك رؤية ٕاسرتاتيجية 
م]دجمة ا�يل تن°دمو فهيا مع وزارة الس=يا»ة، وتن°دمو فهيا ٔ�يضا مع 

املغربية، ٔ$هنا فاNل رئGيس ؤ�سايس، وعند� معها عقد  اخلطوط امللكKة
�ر�مج ا�يل فKه الزتامات، وا�يل هاذ �لزتامات اح]ا مiابعني اخلطوط �ش 
تطبقها، وا�يل فهيا وا»د اHموNة أ$مور ا�يل åلكمتو Nلهيا ،وت¨ش=تغلوا ٔ�يضا 

ٕاطار هاذ  الوطين د³ل الس=يا»ة يف د³ل املكiب) ONMT10(مع 
  . سة املندجمةالس=يا

ٔ�ش=نو اعطاتنا هاذ الس=ياسة املندجمة؟ اعطاتنا Nىل ٔ�نه تنجهتدو Nىل 
أ$سعار، الس=ياسة السعرية ا�يل �لفعل ا$مثن ما ميك¨ش، الس=يد املس�شار 

 2004هو ا�يل اكن هذي يف  2014 - 2013احملرتم، اليوم تقويل ا$مثن د³ل 
ارات ا�يل د³ل املط، وما ميك¨ش تقول يل ٔ�ن الب¨Kات التحتية 2006و

ت¨ش=تغلو Nلهيا من حKث التجهزي ومن حKث فiح املطارات د³ل املغرب 
س=نوات، مبعىن  10ٔ�يضا بoٔن الوضعية د³ل اليوم يه الوضعية د³ل هذي 

ٔ�ن اك�ن تطور، وهاذ التطور ف÷ يتعلق �لب¨Kة التحتية د³ل املطارات، ف÷ 
  . ا جبلب �س��ريتعلق �لب¨Kة السعرية، وف÷ يتعلق ٔ�يض

رشكة ا�يل تتجي  41ا$ٓن، الس=يد املس�شار احملرتم، اك�ن ٔ�كرث من 
، د³ل املطارات 106ب� Nىل الصعيد العاملي،  48�لمغرب، مربوطني بــ 

ر»Y ٔ�س=بوعيا ا�يل تتجي �لمغرب وا�يل åمتيش م]و، هذي لكها  1400
�لمطارات د³ل مليون ا�يل �يجيو اليوم  17- 16معطيات ا�يل تتعطينا 

  . املغرب
مبعىن ٔ�نه اك�ن هناك تطور حقKقي Nىل هاذ الصعيد، وهذا ا�يل تيجعنا 
نقولو Nىل ٔ�نه الس=ياسة ا�يل كتعمتدها احلكومة عندها مجموNة من 
إالجيابيات، وهذا ا�يل تتجعلنا نقولو ميل تتلكم Nىل اجلديد، اك�ن ا$ٓن دول 

                                                 
10 Office National Marocain du Tourisme 

�يل åهنرض معمك يف هاذ الساNة، املد�ر ا�يل اح]ا ت¨iوöو لها، يف هاذ اليوم ا
د³ل اخلطوط راه تيوقع اتفاقKة ٕا»دى الب�ان إالفريقKة الصاNدة Nىل ٔ�ساس 

  .ٔ�نه ند�رو الزتام د³ل الرشكة �ش تبقى متيش لهاذ الب� إالفريقي
)Rio ( اد اعطينا اخلطN دة، ها ان� ش=تو راهNيف الربازيل دو¾ صا

ا� ا�يل عند� د³ل الباليار ؤ�يضا د³ل اجلزر د³ل �نطالق، اSول د
  .اخلاSات ٔ�يضا راه اح]ا افiحنا فهيم

ا$ٓن اك�ن توXه حنو اSول أ$س=يوية الصاNدة، احبال مرص ودول 
اخلليج ٔ�يضا، �ش Ãزيدو منيو فهيا اخلطوط، مبعىن ٔ�نه يف إالسرتاجتية ا�يل 

  . ورعند� راه �لفعل عند� تصور واحض Nىل هاذ أ$م
) un hub(حنن Ãريد Nىل ٔ�نه اSار البيضاء تبقى ا$ٓن مركز حقKقي 

ا�يل هو عندو معق ٔ�فريقي، تويل اSار البيضاء مشوار رضوري مير م]و 
الوا»د ٕاىل ابغى مييش جلنوب ٕافريقKا، وهذا مايش سهل، هذا تيطلب م]ا 

تيقول ال راه ٔ�ننا نوقفو مع الرشكة الوطنية د³لنا ا�يل ميكن البعض ا$ٓن بدا 
خص نفiحوا ٔ�كرث من ذ·، راه عند� ا$ٓن »دود ا�يل ممكن ندzلو فهيا 
�ش �كون عند� أ$مور واحضة، واش اح]ا ابغينا الس=ياسة إالسرتاجتية 
د³ل Xلب الس=يا»ة متيش يف اجتاه دمع فاNل قوي ا�يل هو الفاNل الوطين 

ا عند�ش ٔ�سطول، ، وىل ا$ٓن م)تفرط يف الفاNل البحري(وال ٔ�يضا كام 
ا$ٓن هناك من جيهتد Nىل ٔ�ن حىت هاذ الفاNل اجلوي نبداو خنلقو لو بعض 

  .املتاعب
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .لمك تعقKب الس=يد املس�شار؟ تفضل

        ::::املس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس=يد عبد الرحمي العاليف
  . شكرا الس=يد الوز�ر

-2003ايش اليوم حبال أ$مس، مايش اليوم حبال ٔ�� نتفق معمك، ٔ$ن م
  .، Ãمتناو لمك التوفKق، ولكن البد من التعقKب2004

  الس=يد الوز�ر، 
مطار دويل  12يف الواقع، �لرمغ من ٔ�ن البالد د³لنا تتوفر Nىل 

مبختلف öات املغرب، ٕاال ٔ�ن بعضها ت�Gقى ش=به Nاطل نظرا لقY الر»الت 
هيك عن أ$سعار املرتفعة �لر»الت اSاzلية، مما ال املربجمة لت� اجلهات، �

ëشجع املغاربة Nىل السفر Nىل مiهنا، دون احلديث عن توقKت بعض 
الر»الت اليت �كون يف الغالب مoiٔخرا، وال �راعي معا�ة أ$رس اليت ت¨iقل 

  .مع ٔ�طفالها Nىل منت الطاúرة
قiصادية وNليه، فٕاننا، الس=يد الوز�ر، مقiنعون ٔ�ن التمنية �

و�ج�عية بني اجلهات وأ$قالمي، وفك العز¾ عن بعض املناطق لن يoٔيت 
ٕاال gسن س=ياسة حكومKة م�نية Nىل íشجيع الس=يا»ة اSاzلية Nرب النقل 
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اجلوي، والز³دة يف الر»الت اSاzلية، zاصة ³�ٔم العطل، مع العمل Nىل 
�متكن املواطنون  مراجعة بعض أ$مثنة اليت تعترب Xد �هظة، وذ· حىت

  .املغاربة يف املسامهة يف انتعاش الس=يا»ة اSاzلية Nرب الر»الت اجلوية
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ�ر السادة املس�شار�ن  الوز�ر، ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس=يد
رجوا ٔ�ن Nىل ٔ�ن لنا موNد مع Xلسة íرشيعية م�ارشة بعد هذه اجللسة، Âا �ٔ 

  . يبقى السادة املس�شارون يف القاNة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Nىل التعقKب

الس=يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التالس=يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التالس=يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التالس=يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التججججهزي والنقل وا�لوGXس�Kهزي والنقل وا�لوGXس�Kهزي والنقل وا�لوGXس�Kهزي والنقل وا�لوGXس�Kكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
  ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس=يد الرئGس
  . مرة ٔ�خرى شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

لت به من تعقKب، �عتبار ٔ�نه اSاzيل ٔ��يد ٔ�� ال ٔ�خiلف معك ف÷ تفض
ٔ�يضا، الر»الت اSاzلية يه ٔ�يضا �مة يف التطو�ر د³ل النقل اجلوي، 
و�مة ٔ�يضا يف الس=يا»ة اSاzلية، و�مة ٔ�يضا يف التمنية ا�يل يه اHالية 

  .ا�يل åلكمتو Nلهيا
ميكن نعطيمك ا$ٓن مطارات ا�يل يه س=ياحKة يف هاذ اHال، ا$ٓن 

مطار دويل، ٔ�اكد�ر مفiو»ة ا$ٓن يه وفاس Nىل  17مفiو»ة Nىل مراTش 
  .مطار دويل، مبعىن ٔ�نه ا$ٓن يف هاذ �جتاه 12حوايل 

ف÷ يتعلق �لس=يا»ة اSاzلية، ويف التنقل اSاzيل، كام تعلمون، الس=يد 
معلت Nىل ٔ�ساس ٔ�هنا تبلور ٕاسرتاتيجية öوية املس�شار احملرتم، احلكومة 

، در� ا$ٓن اتفاقKات مع ثالثة د³ل اجلهات، اجلهات ٔ�ساسا يف هاذ اHال
اجلنوبية، ا�يل ا$ٓن ٔ�صبح اخلط، ورامك Nارفني هاذ املوضوع، ٔ�صبح اخلط 

درمه �ش مييش الوا»د لûٔقالمي اجلنوبية، ا$ٓن اتفاقKة  700و 600اليوم بــ 
  . مع الراش=يدية ومع ورزازات

�يل Å¨ش=تغلو Nلهيا مع اجلهة، عند� عند� اتفاقKة ا$ٓن يف اجتاه وXدة ا
احلس=مية، وÅادي نفiحو ٔ�يضا اتفاقKة مع öة -اتفاقKة مع اجلهة د³ل Pزة

  . الشامل Nىل هاذ أ$ساس
الهدف هو ٔ�نه �لفعل Åادي يويل النقل اجلوي والس=يا»ة اSاzلية من 
 zالل النقل اجلوي g�ٔسط ما ميكن، وحىت التلكفة ا�يل ت¨ش=تغلو Nلهيا، ٔ��

درمه �ش ت�]قل اليوم يف املغرب Nرب الطاúرة، Nىل  700 - 600كنتصور 
ٔ�ية »ال �يبقى مثن Xد Xد معقول قKاسا ٕاىل ما اكن يف السابق، و�لتايل يف 
هاذ اHال احلكومة Nازمة ودارت خمصصات مالية �مة �لت¨س=يق، ومن هنا 

ني د³ل اجلهات، من هاذ املنرب، ٔ$ن امحلد m جملس املس�شار�ن فKه ممثل
من هاذ املنرب نبغي نقول ٔ�ن احلكومة مس=تعدة مع مجيع اجلهات دون 

اس=تN]اء Nىل ٔ�نه �لفعل تد�ر معهم اتفاقKة د³ل رشاكة مع الواكالت د³ل 
التمنية، د³ل الرشق، د³ل الشامل، د³ل اجلنوب ا�يل هام داzلني حىت هام 

اس ٔ�ننا ندمعو الر»الت ٔ�يضا Tطرف ومع بعض اHالس اجلهوية Nىل ٔ�س
  . اجلوية مع مجيع اجلهات دون اس=تN]اء

أ$فق د³ل هاذ اليش هو ٔ�نه مجيع املناطق ومجيع اجلهات åكون عندها 
�لفعل مطارات ا�يل íش=تغل، وكمتكن املواطن سواء املغريب ٔ�و Åري املغريب 
ا�يل ابغا ي�]قل داzل اجلهات ما تبقاش عندو ٕاشاكالت من احلجم د³ل 

  . ٔ$سعارا
  .وشكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد الوز�ر Nىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

ون¨iقل ٕاىل السؤال أ$zري يف هذه اجللسة، وهو حول بناء السدود 
�ٔ$قالمي اجلنوبية، وهو موXه ٕاىل الس=يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة 

  . بxGة امللكفة �ملاءواملعادن واملاء وال 
  .اللكمة �لس=يد املس�شار لßسط السؤال، وهو من الفريق �شرتايك

        ::::املس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKه
  الس=يد الرئGس،

  .شكرا الس=يد الوز�رة
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه Nاليا ق�ل اSخول يف السؤال مبوضوع س=بق هذا السؤال 

ت اجلوية، وهذه م]اس=بة ٔ$شكر الس=يد وز�ر التجهزي والنقل وهو الر»ال
وا�لوجس�Kك ا�يل بطبيعة احلال عقد معنا اتفاقKة يف أ$قالمي اجلنوبية، واكن 
يعين مسX ¾ٔoدل �بري بي¨]ا وبني الوزراء، ولكن لسعة صدر اليس الر�ح 
ا�يل خصين Èشكرو من هاذ املنرب، بدون ٔ�ي حساس=يات س=ياس=ية واكن 

ح املكiب د³لو، وعقد� اتفاقKة يف هاذ املوضوع وكذ· حىت �ل¨س=بة مفiو 
لûٔوطوروت ا�يل نفذ �لزتام د³لو، اطلق اSراسات يف اجتاه لكممي 
ٔ�مسكروط، مفشكورا، الس=يد الوز�ر، �ش ما تعتربش بoٔن املعارضة راه 

اح]ا راه ا�يل دار يش »اXة نقولو لو شكرا، وهذا  ..ك�شوف Åري امسو
Nب د³·، وقلت · وiاتقي اليس الوز�ر يف املكN ىلN د كنت قطعتو

Åادي نقولو يف الربملان، فشكرا · وشكرا �لس=يد وز�ر النقل بطبيعة احلال 
  ). l’autoroute(وÃمتىن خنرجو هاذ املسoٔ¾ د³ل 

و�ملناس=بة، الس=يد وز�ر التجهزي والنقل، �يق ذيك الز³رة د³· راه 
اHلس أ$zري د³ل اجلهة طلبوا مين �ش �يق جتي  ابقات واقفة، ويف

åزور، ٔ$ن عند� معك مجموNة د³ل النقط، �لطريقة �ش Nاجلت هاذيك 
  . أ$مور، ابغيناك تعاجل هبا أ$مور أ$خرى

وكذ· ابغيت نوXه الشكر د³يل كذ· م]ذ ٔ�سابيع، اكن النقاش »اد 
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 حتت هاذ الق�ة، وبطبيعة احلال بGين وبني وز�ر الفال»ة يف هاذ القاNة، ويف
  . لك ما الزتم به اح]ا يف طريق احلل د³لو ٕان شاء هللا

وهنا السؤال د³يل كريتبط �لس=يدة الوز�رة، ويه السدود، السدود، 
الس=يدة الوز�رة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الس=يدة الوز�رة قطاعمك، من اليس زهود، 

فؤاد اSو�ري، ولمك من اليس عبد الك�ري، �لس=يد الوز�ر السابق اليس 
كذ· ٔ�نمت مبا تقومون مع öتنا يف ٕاطار اتفاقKات رشاكة من وقاية 
الفKضا�ت، وكذ· من الرشاكة مع Xل امجلاNات من X�ٔل يعين الربط 

تطهري السائل، ولكن �يق لنا هاذ مشلك السدود، الس=يدة الوز�ر، ا�يل ل �
درNة، -ماسة- سوس ٔ�ظن يف �ٓخر اج�ع د³ل واك¾ احلوض املايئ د³ل

وNدت املمثلني د³ل ٔ�قالمي د³ل اجلهة د³لنا ٔ�نك Åادي åزوري اجلهة، 
  . وحتيل لنا هاذ إالشاكلية

السدود �ل¨س=بة لهاذ املنطقة يه ٔ�صل التمنية، القطاع الفال� هو ا�يل 
Åادي يعطي وا»د إالقالع حقKقي لهاذ املناطق، فالس=ياسة ا�يل هنجها 

لسادس، وال كذ· Xال¾ امل� املغفور Ò احلسن س=يد�، يعين محمد ا
الثاين، د³ل السدود، يعين الس=ياسات الناحجة، وا�يل اعطات وقدمت 

  . بالد�، واليوم، اح]ا اليوم واقفني Nىل هاذ السدود
درNة، وكذ· د³ل - ماسة- وكتعريف بoٔن واك¾ احلوض املايئ د³ل سوس

اHموNة د³ل يعين اSراسات ا�يل  الساقKة امحلراء، دارت وا»د-واد اÂهب
كنا  2013، كنا يف 2013يه جKدة وجKدة Xدا، واكنت تربمج سد يف 

غنبداو أ$شغال، مع اكمل أ$سف، الس=يدة الوز�رة، اكنت رسا¾ من 
غيتربمج هاد  2016الس=يد الوايل السابق لمك، وقلتو بoٔنه Xاوبتو Nلهيا بoٔن 

اكن  2014، و2013ٕالدارية اكنت يف السد، ولكن اSراسات يف اHالس ا
  .السد الثاين

  ... فهاذ السدود، ابغيناك، الس=يدة الوز�رة، اح]ا كنتفهمو
  .واzا شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يدة الوز�رة يف ٕاطار اجلواب

دن دن دن دن املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعااملنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعااملنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعااملنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعا    ٔ�فKالل الوز�رةٔ�فKالل الوز�رةٔ�فKالل الوز�رةٔ�فKالل الوز�رة    اليدرياليدرياليدرياليدري    الس=يدة رشفاتالس=يدة رشفاتالس=يدة رشفاتالس=يدة رشفات
        ::::واملاء والبGواملاء والبGواملاء والبGواملاء والبxxxxGة امللكفة �ملاءة امللكفة �ملاءة امللكفة �ملاءة امللكفة �ملاء

املغرب اكنت  ،�لفعل. Nىل السؤال ،الس=يد املس�شار ،شكرا لمك
عندو س=ياسة اس��اقKة واس�شعارية يف جمال تعبئة املوارد املائية الصحية، 
و�خلصوص تعبئة امل¨شoٓت املائية ا�يل من مضهنا السدود الكربى واملتوسطة 

ملوöة �ٔ$ساس �لسقي واملاء الصاحل �لرشب، من X�ٔل ختز�ن يعين املياه ا
مليار  17,5سد �بري بقدرة طاقة اس�Kعابية  135حبيث ٔ�ننا كنتوفرو Nىل 

  .مرت مكعب، ٕاال ٔ�ن �لفعل، و�ٕالضافة ٕاىل ذ· مxات السدود الصغرى
املنطقة د³ل اجلنوب، و�خلصوص ثالثة اجلهات د³ل اجلنوب يه 

ل الندرة د³ل ال�ساقطات وNدم انتظا�ا، اك�ن م]طقة كمتزي بوا»د النوع د³
س=نوات ا�يل كمتر Xافة gشلك ٕاجاميل، وس=نوات ا�يل كتعرف وا»د النوع 
د³ل امحلوالت رمبا غتكون يف املس=تق�ل مطالبني �لتفكري يف م¨شoٓت مائية 

  .لتخز�ن هاذ امحلوالت
يل سد صغري، ا� 20ثالثة اجلهات د³ل اجلنوب بصفة Nامة كتوفر Nىل 

 30مليون مرت مكعب، وهناك ٔ�يضا  127»اليا القدرة �س�Kعابية د³لو 
  .املشاريع يف طور السدود 7دراسة ا�يل Xاهزة، و

�لفعل، اكن عندي لقاء مؤخرا يف ٕاطار اHلس إالداري لواك¾ احلوض 
املايئ لسوس، واكن هناك يعين ضغط �بري من طرف املنتخبني د³ل öة 

  . X�ٔل ٕاجناز سد الفاصك لكممي السامرة من
سد الفاصك، كنا كنتوفرو Nىل دراسة، ولكن لûٔسف هاذ اSراسة 
ٔ�صبحت مýiاوزة بفعل التغريات ا�يل عرفها املوقع، وخبصوص التغريات 
ا�يل عرفها املوقع اجليولو� د³ل املنطقة، ٔ�� طالبت بoٔنه يمت حتيني 

ßيل غت�ع واش ميكن ند�روه �لفعل بoٔنه يعين املرشو تاSراسة، ويه ا
  .�سد �بري وال سد مiوسط وال سد صغري

وكنت واNدت املنتخبني بoٔنين Åادي نقوم جبلسة معل مع الس=يد الوايل 
و�يق املنتخبني وممثيل مجيع القطاNات املعنية من X�ٔل يعين تدارس مجيع 
احلاالت وإالماكنيات من X�ٔل åمنية املنطقة، و�خلصوص ف÷ يتعلق 

  .صغرى والسدود التلية ا�يل عندها دور ٔ�سايس يف التمنية احمللية�لسدود ال
ولكن خص �كون عند� ضام�ت بoٔن هاذ السدود هذي �Åس=تغل، 
ٔ$ن العديد من السدود لûٔسف الصغرى واملتوسطة È�ٔش ت، ومل يمت 

  . اس=تغاللها سواء من طرف Ãزاع د³ل الساكنة وال Nدم حتمل السلطات
الس=يد املس�شار، وال خص اخنراط د³ل تنقول · ٔ�ش=نو اك�ن، 

املؤسسات املنتخبة �خلصوص امجلاNات �ش يعاونو� يف املسoٔ¾ د³ل 
التدبري هاذ امل¨شoٓت الصغرى واملتوسطة واملسoٔ¾ د³ل الصيانة، ما ابغيناش 
ن¨شئ سد صغري وال مiوسط، وما نلقاوش ا�يل ëس=تغلو، ما نلقاوش ا�يل 

  .Åادي يد�ر الصيانة
، الس=يد النائب، ٔ�� قلت · ري� تتßني يل الرؤية والنتاجئ د³ل ولكن

اSراسة ا�يل انطلق]ا فهيا ف÷ يتعلق gسد الفاصك، اح]ا مس=تعد�ن نقربو يف 
ا$Xٓال املق�Y، ؤ�ثب�ت اSراسات بoٔن �لفعل اجلدوى �قiصادية 

Nىل  و�ج�عية والتمنوية د³ل هاذ السد، غتكون عندها �8ٓر ٕاجيابية
  . ساكنة املنطقة، و�خلصوص ساكنة لكممي

  .شكرا لمك الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يدة الوز�رة

  .لمك اللكمة، الس=يد املس�شار، يف ٕاطار التعقKب، تفضلوا
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        ::::املس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKه
  .شكرا الس=يد الرئGس

  . ·شكرا الس=يدة الوز�رة، وشكرا Nىل التفهم د³
Åري ابغيت نبني ·، الس=يدة الوز�رة، هو ٔ�نه السدود التلية رمغ العدد 

  .ا�يل اعطيت راه ما اعطاوش وا»د إالنتاجKة، وما عطاوش وا»د الفعالية
وÅ�ٔلب امسيتو كام Xاء Nىل لسانك، يعين يف ٕاطار التدبري د³هلم Åري 

¨ش وا»د موفق، وكذ· يعين هاذ السدود، Å�ٔلب د³لها هترست، وما اكي 
  . الت��ع، وما اكي¨ش وا»د إالماكنية د³ل املراق�ة املس=مترة

ٕامنا السد د³ل فاصك، راه Åادي �كون سد يعين مبعىن اللكمة، ما 
خصوش �كون سد صغري ٔ�و مiوسط، ذاك اليش ا�يل اك�ن، هو �يجي 
Nىل وا»د الواد امسيتو واد صياد، وXاي يف وا»د البالصة ا�يل يه بالصة 

طقKة Åادي �كون ذاك اليش ا�يل اعطى هللا، ذاك اليش ا�يل يف يعين م] 
  . هذاك الوادي Åادي حيßسو، وخصو يدار

وهاذ السد اكن يف اSراسات وحبضور اHلس إالداري ا�يل åرٔ�سو 
الس=يد الاكتب العام د³ل الوزارة، ؤ�ظن الزال اكتب Nام د³ل هاذ 

ل ٔ�سااك Åادي يبدا يف ، والسد د2013³القطاع، ٔ�نه اكن خصو يبدا يف 
بÅٔoلفة مالية، فهذا التحيني د³ل هاذ اSراسات ا�يل اعطاتنا واك¾  2014يف 

احلوض املائية، اح]ا كنمتناو، ٔ�نت ٔ�هل اSار، يعين ٔ�س=تاذة و�ندسة تبارك 
  .هللا Nليك ٔ�س=تاذة هللا جيازيك �خلري

ال الثاين Ãمتناو، الس=يدة الوز�رة، �ش تقريب لنا ا$Xٓال، ٔ$ن فالسؤ 
Åادي نبني بoٔن اك�ن اخلطورة، اح]ا يف اخلط أ$سود �ل¨س=بة �لامء الصاحل 

�لرشب .  
ٕاذن، هناك ٕاشاكلية، يعين هاذ الس=نوات أ$zرية كنعGشو خصاص 
»اد وخطري �ل¨س=بة ملدينة لكممي، وال ن¨ىس ٔ�ن مدينة لكممي يه ا�يل كزتود 

  .اء الصاحل �لرشبمدينة طانطان ومجموNة د³ل املناطق ٔ�خرى �مل
هذا، ٕاضافة ٕاىل ما قلت سابقا وهو الفال»ة، اليوم الس=يد وز�ر 
الفال»ة ميل �ي�]اقش معنا �يقول · السدود، ٕاىل ما اكن السدود 
ٕاشاكلية، واح]ا كنعرفو بoٔن احلكومة مiضام]ة ف÷ بGهنا، فالبد ٔ�هنا حتل لنا 

  . هاذ إالشاكلية
، ؤ�� ملمتس ·، الس=يدة الوز�رة، ٕاشاكلية هاذ السد، الس=يدة الوز�رة

ٔ�نك åزوري هاذ املنطقة �ٔ$طر د³·، واح]ا مس=تعد�ن يف امجلاNات، وال 
يف واك¾ اجلنوب ا�يل حىت يه كتقوم بوا»د اSور رائد يف املناطق 
اجلنوبية، وال كذ· لك املؤسسات ا�يل ميكن لها تدمع gرشاكة، هنا ما 

  .نزتايدوش Nلهيا
  .ون يف السؤال املق�ل ٕان شاء هللاشكرا، Åادي �ك

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا · الس=يد املس�شار

  .لمك تعقKب الس=يدة الوز�رة؟ تفضيل

الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبxxxxGة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة الس=يدة الس=يدة الس=يدة الس=يدة 
  ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  الس=يد املس�شار، 
K¨و السدود، ما اح]ا ما عند�ش مشلك يف بناء السدود، مس=تعد�ن نب

اك�ن مشلك، وٕاذا اكن السد عندو قمية مضافة من X�ٔل التمنية Åري خصنا 
åكون عند� وا»د الضام�ت بoٔن السدود Åادي تعمر �ملاء وما Åادي 

  .تعمرش gيش »اXة ٔ�خرى �حلجر وال �لغGس
اSراسة التق]ية يه ا�يل كتثßت واش اكينة محوالت اكفKة �ش ميكن لها 

د �بري، سد �بري اللكفة د³لو كتعدى دا� يف الظرف احلايل ٔ�ننا نßين س
مليون، ميل Åادي تثßت اSراسة التق]ية بoٔن  500مليار وال حىت مليار و

اكينة محوالت اكفKة كتعرفها املنطقة و�يعرفها اHرى د³ل الواد ا�يل Xاي يف 
ت الفاصك، اح]ا مس=تعد�ن نقربوه، ولكن åكون ضام�ت بoٔنه اك�ن محوال

ا�يل Åادي ميكن ختزن يف هاذ السد، اك�ن سدود ٔ�خرى ا�يل مïال يف 
  .%0اجلنوب ا�يل ثب�ت Nدم اجلدوى د³لها، دا� Èس=بة امللء د³لها 

اك�ن بفعل التغريات املناخKة، هناك íساقطات ا�يل كتعرف وا»د النوع 
يدو د³ل التفاوت، وا»د النوع د³ل Nدم �نتظام ا�يل كت°لينا نفكرو ونع 

نقميو �لفعل هاذ س=ياسة السدود، واش س=ياسة اكنت �جعة وال خصنا 

  نعاودو نقميوها و�يفاش Èشوفوها ند�روها مس=تق�ال؟
  .وشكرا لمك الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا، Èشكرمك الس=يدة الوز�رة Nىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

السؤال تيقول  نعم؟ ٔ$نه س=بق يل ٔ�ن íسلمت ورقة من عند صاحب
يل نؤîX، ابغييت تلقKه والس=يدة الوز�رة اكينة ٔ�حسن، Èس=تافدو م]ه ما 

  .اك�ن حىت يش ٕاشاكل، ٔ�حسن، تفضل
امسح يل موضوع هذا السؤال هو Nدم اس=تفادة بعض املناطق القروية 

  .من املاء الصاحل �لرشب، �لفريق �شرتايك

        ::::املس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKه
  .شكرا

ويف نفس تقريبا، الس=يدة الوز�رة فه�ي ذات ختصص، ٔ�ود فقط  ٕاذن،
ٔ�ن ٔ�نوه Nاليا �لس=يد املد�ر العام �لمكiب الوطين �لامء الصاحل �لرشب ملا 
يقوم به من معل، مفؤخرا عقد اتفاقKة وبطبيعة احلال مع قطاعمك كذ· ومع 

مالية  واك¾ اجلنوب ومع املؤسسات املنتخبة �ٕالقلمي، من X�ٔل تعبئة موارد
�لحفاظ Nىل البxGة وكذ· Nىل الفرشة املائية مبجموNة من امجلاNات ٕ�قلمي 

  .لكممي
ولكن، الس=يدة الوز�رة، يف �جتاه اÂي س=بق يف السؤال اÂي س=بق 
ٔ�ن طرحiه Nليك هو قضية السدود، هناك ٕاماكنية من X�ٔل ٕاجناز سد 
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ب�ت ذ·، هذا فاصك، والبد م]ه، هذا يعين البد م]ه، ودراسة اجلدوى ٔ�ث 
درNة، وكذ· -ماسة-ما ٔ�ثب�ت دراسة واكلتمك، يعين واك¾ حوض سوس

السد د³ل ٔ�سااك، فهذه السدود يعين من الرضوري ٕاجنازها، وهناك محو¾ 
مباليني ٕان مل نقل مبئات املاليني مرت مكعبات ا�يل كتخوى يف ا�يل كمتر 

حصراوية ٔ�و بطبيعة احلال اك�ن هناك م]طقة ش=به  .البحر Åري هاكك
  .حصراوية �SرXة أ$وىل، فiعرف جتاذ�ت يف ال�ساقطات املطرية

ف÷ خيص هاذ السؤال الثاين املناطق القروية، ؤ�ذ�ر ٕاقلمي س=يدي ٕافين 
ا�يل �يعرف وا»د احلدة، وهذا مïال فقط Nىل اكفة م]اطق الوطن، ٕاقلمي 

ش املاء الصاحل س=يدي ٕافين فهناك مجموNة من أ$ما�ن القروية ا�يل ما فهيا
�لرشب، يف داúرة س=يدي ٕافين ٔ�و داúرة اخلصاص ٔ�و قKادة جماط ٔ�و  ٓ يت �
  .رzا، فلك هاذ املناطق íش=به م]اطق قروية ٔ�خرى Nىل الصعيد الوطين

وÃمتىن ٔ�ن åكون �لوزارة و�لقطاع املسؤول س=ياسة قطاعية اس��اقKة، 
ب لاكفة بoٔن åكون هناك معل مKداين من X�ٔل åزويد املاء الصاحل �لرش 

اSواو�ر وكذ· املناطق ش=به احلرضية، ف�الد� عرفت تقدما �بريا يف 
قطاعي املاء والكهر�ء، وال ننكر ذ· Nىل مس=توى العامل احلرضي وال Nىل 
مس=توى العامل القروي، ولكن الزالت هناك جمهودات جيب ٔ�ن تبذل، فالعامل 

لسة، جيب ٔ�ن åكون القروي، وكام Xاء يف مجموNة من أ$س=ئY يف هاته اجل 
هناك س=ياسة م]دجمة، س=ياسة حكومKة تعطي �لعامل القروي ماكنته، 

  .وzاصة املاء الصاحل �لرشب
  الس=يدة الوز�رة، 

ال ٔ�خفKك رسا ٔ�� شاهدت والمست عن قريب معا�ة هاذ الساكنة يف 
هاته املناطق، Ãمتىن · التوفKق والنýاح، ٔ$نه قطاع Xد حساس، فلن 

  .oٔس=ئY، وٕامنا بواقع نعGشهنزتايد Nليك ب
  .شكرا الس=يدة الوز�رة

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .الس=يدة الوز�رة، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

الس=يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبxxxxGة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  . شكرا لمك الس=يد املس�شار Nىل هاذ السؤال
فعل ا�يل يؤرق �ل العديد من املغاربة و�خلصوص املناطق ا�يل �ل

كتعرف ندرة وحش يف ال�ساقطات، ولكن هذا ما �ينفGش بoٔننا نقولو بoٔن 
املغرب حقق Nدة مك�س=بات �مة يف جمال åزويد العامل القروي �ملاء 
الصاحل �لرشب بفضل تفعيل الرب�مج الوطين لزتويد الوسط القروي �ملاء 

 %93وصلت Èس=بة الزتود ٕاىل  2012احل �لرشب، حبيث ٔ�نه يف هناية الص
 95مليار د³ل اSرمه ما بني  13,5واس��رات �مة Xدا ا�يل بلغت 

  . 2012و

مليون Èسمة د³ل  12,5و�لتايل، اكن هناك اس=تفادة د³ل تقريبا 
��ر الساكنة القروية من الزتود هباذ املادة، اكن هناك ٔ�يضا الرفع من �س 

مليون درمه  200نفقات  ، اكنت هناك)PAGER11( 1995لس=نوي ق�ل ا
مليون لكها íس�مثر يف  200ا�يل اكنت íس�مثر س=نو³، دا� تقريبا مليار و

  .العامل القروي ف÷ يتعلق بتعممي الزتويد
ٔ�يضا الرفع من وترية تدzل املكiب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل 

، ق�ل ما يدzل 2001مركز ق�ل  12 �لرشب، حKث ٔ�نه اكنت فقط
مركز س=نو³  20املكiب كفاNل ٔ�سايس يف العامل القروي، ا$ٓن مبعدل 
  .يتدzل فKه املكiب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب

هناك ٔ�يضا Nدة öود مiواصY �خلصوص يف املناطق ا�يل تتعرف ندرة 
تضارëس وعرة ٔ�و ما  وحش د³ل ال�ساقطات، واملناطق اجلبلية ا�يل عندها

يصطلح Nليه �لعامل القروي العميق، �ملقابل مع ذ· هناك �ر�مج �م 
وطموح ٔ�يضا يف ٕاطار عقدة �ر�مج مع املكiب الوطين �لكهر�ء واملاء 

مليار  5، ا�يل خصصت لو تقريبا 2017و 2013الصاحل �لرشب ما بني 
، 2017ود يف »د %96,5مليون �لرفع من Èس=بة الزتود ٕاىل  200و
  .مكعدل يعين ٔ�قل معدل �ل¨س=بة لûٔقالمي %80و

هناك �ر�مج موازي مع املد�رية العامة �لجامNات احمللية من X�ٔل ٕاجياد 
احللول الناجعة ��واو�ر امل�ش�iة، ا�يل مايش مجمعة، ا�يل يه يف أ$ساس 
zالقة مشلك ف÷ خيص مد الق]وات وف÷ خيص التجهزيات املائية وامل¨شoٓت 

 725املائية ا�يل ميكهنا، ولكن هناك اس��ر رصيد مايل يقدر تقريبا بــ 
مليون، فKه جزء ممول من طرف املكiب الوطين �لكهر�ء وجزء ٔ�يضا ممول 
من طرف املد�رية العامة �لجامNات احمللية من X�ٔل ٕاجياد احللول التق]ية 

وال العامل القروي  الالزمة لتوفري املاء، �خلصوص يف هاذ املنطقة واSواو�ر
  .ا�يل �يعرف وا»د النوع د³ل ال�ش�ت يف الساكنة وNدم جتميعها

سامرة، كنظن بعلممك، الس=يد -ف÷ خيص املنطقة، و�خلصوص öة لكممي
املس�شار، بoٔنه Åادي يمت انطالق الرشوع يف اس=تغالل حمطة التÙلية ا�يل 

ة الضغط ا�يل عرفهتا طانطان، وا�يل Åادي متكن ٔ�هنا åرخف يش اشوي
كتعرفو öة لكممي وطانطان وس=يدي ٕافين، وهناك ٔ�يضا مرشوع لتوسعة 
هاذ احملطة من X�ٔل يعين معاجلة ٕاشاكلية النقص يف املوارد ا�يل كتعرفها 

  ...�خلصوص املنطقة نظرا �لصعو�ت
  .شكرا لمك الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا · الس=يدة الوز�رة

  .، تفضلوا لمك تعقKبالس=يد املس�شار
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        ::::املس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقKه
بدوري، الس=يدة الوز�رة، ٔ�تقدم �لشكر لوزارة اSاzلية Nرب مد�رية 
امجلاNات احمللية ا�يل كتقوم بوا»د اSور هائل Tرشيك فعال يف هذا القطاع 

  . وقطاNات ٔ�خرى
  الس=يدة الوز�رة، 

د اSوار وال جوج �قصني يف ٔ�� ٔ�قول · بoٔنه ٔ�تفهم عندما �كون وا»
، ٔ�� كنقول · ميل ءجامNة، ولكن ميل كتكون جامNة لكها ما عندهاش املا

اعطيتك ق�ايY اخلصاص، واعطيتك جماط و�ٓيت رzا، واعطيتك داúرة 
ٓ س=يدي ٕافين  يت �معران، يعين وا»د املنطقة ا�يل كتعرف وا»د الشح يف �

ة وا»د ا$هنار وا»د الروبورPج Nلهيا، ندرة املياه، راه دوزت الق]اة أ$مازيغي
Åادي íشوف وا»د احلا¾، التلميذ �يجي من املدرسة وخصو يغيب نصف 
هنار ما يقراش �ش �ر�ب Nىل ا$هبمية �ش جييب املا، هاذ اليش راه ما 

  . فهيش مزايدات، وحنن نتقامس معك هاذ أ$مر هذا
Xا»د، ٔ�نه قامت  ٔ�� يعين Èش=يد gس=ياسة اSو¾، وهذا ال ينكره ٕاال

بدور �بري �ل¨س=بة لزتويد العامل القروي، ولكن هناك م]اطق الزالت يعين 
  . تعرف خصاصا »ادا

ٔ�ما �ل¨س=بة �لمحطة د³ل طانطان، احملطة د³ل طانطان ما Åادëش 
لرت يف الثانية تقريبا، تقريبا هذا هو ما اكن، ا�يل  í110شغل ما يقرب من 

  . لرت يف الثانية، ال �كفي Å 45ادي �رجع للكممي هو وا»د
مدينة لكممي خصوصا، وتعرف توافد الساكنة gشلك �بري يف الصيف، 

س=نوات، راه املا �يتقطع Nىل املدينة  4وا�يل راه تقريبا هذي ٔ�كرث من 
لكيش، راه خصاص »اد وخطري وخطري Xدا، خصنا نتفهمو هاذ النقطة 

  . هذي
 T ياطات يعينiذينا احzرشاكء اكملني يف املنظومة الس=نة املاضية ا

 ن بعضـه كنعطيو ساNة وما �يوصلش، اكيالاحمللية، اعطينا � حبي، ³
³�ٔم Nاد كتوصلو قطرة املا،  ³�ٔ5م،  4اخلطرات احلي ما �يوصلو Nىل 

فأ$مر خطري وخطري Xدا، ال ميكن ٔ�ن يعين حىت �الش=تغال د³ل احملطة 
  . ء الصاحل �لرشبد³ل طانطان ٔ�ن لكممي Åادي تنفس من املا

فٕاىل ما اكÈش تßىن، ٕاىل ما تß]اíش السدود، راه ما ميك¨ش، الس=يدة 
الوز�رة، ونطلب ونؤكد Nىل ز³رتك �لمنطقة حىت åكون املشالك يف 

  . ٕاطارها احمليل ٕالجياد »ل للك هذه املشالك
  .شكرا الس=يدة الوز�رة

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .تعقKب الس=يدة الوز�رة، تفضيللمك رد Nىل ال 

الس=يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبxxxxGة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  . شكرا
ٔ�� �لفعل الزلت Nىل وNدي، الس=يد املس�شار، وÅادي نقوم �ز³رة يف 
القريب العاXل، Åري اح]ا خصنا اÃكونو رشاكء يف اختاذ القرار، �ش مايش 

تتحمل املسؤولية بو»دها، خصها املنتخبني والسلطات ولكيش  احلكومة
  . يتحمل املسؤولية

وٕاذا �لفعل اSراسات ٔ�ثب�ت بoٔن Xدوى د³ل سد الفاصك، ٔ�� 
مس=تعدة وتنواNدك اهنا³ يف هاذ املؤسسة ال�رشيعية نقربو ا$Xٓال د³ل 

  . سد الفاصك
-طقة öة لكمميوف÷ خيص »ل املشلك د³ل املاء، تنقول · بoٔن املن

سامرة و�ٔ$ساس كتحظى بعناية zاصة عند املكiب الوطين �لكهر�ء واملاء 
الصاحل �لرشب، وهناك اس��رات �مة لسد اخلصاص، و�ٔ$ساس 

  . اخلصاص يف املاء الصاحل �لرشب
  .وشكرا لمك الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
Èشكر ، ه اجللسةشكرا �لس=يدة الوز�رة Nىل مسامههتا معنا يف هذ

كذ· مجيع من سامه فهيا من السادة الوزراء والسادة املس�شار�ن، سامهوا 
  . يف ٕاجناwا، وهبذا Ãكون قد ٔ�هنينا Xدول ٔ�عامل Xلسة أ$س=ئY الشفوية

  .، طبعا Xلسة أ$س=ئY الشفويةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


