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        888893939393رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014ٔ��ريل  22( هـ 1435 ا"ٓخرةجامدى من  22 الثال8ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . رئJس اIلسل الثايناخلليفة ،  محمد فضييلالس@يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ومثانية دقائق، ابتداء من الساPة الثانية واTقMقة  ثالث ساPات: : : : التوقMتالتوقMتالتوقMتالتوقMت

  ال[نية والثالثني بعد الزوال
   .مcاقشة أ"س@ئa الشفهية ::::عاملعاملعاملعامل^دول ا"ٔ ^دول ا"ٔ ^دول ا"ٔ ^دول ا"ٔ 

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

        ::::الس@يد محمد فضييل، رئJس اجللسةالس@يد محمد فضييل، رئJس اجللسةالس@يد محمد فضييل، رئJس اجللسةالس@يد محمد فضييل، رئJس اجللسة املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .nسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  .nسم هللا، P�ٔمل عن افpتاح اجللسة
  حرضات السادة الوزراء احملرتمني،

  رتم،الس@يد الوز�ر احمل
  حرضات السادة املس�شار�ن احملرتمني،

من اTس@تور، وطبقا ملقpضيات القانون  100معال بvٔحاكم الفصل 
 aلس املس�شار�ن، خيصص جملس@نا املوقر هذه اجللسة ٔ"س@ئI ا�يلTا

  .السادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Pلهيا
مني وق�ل الرشوع يف تناول ^دول أ"عامل، ٔ�عطي اللكمة �لس@يد �ٔ 

اIلس ليطلعنا مجيعا Pىل ما ^د من مراسالت وٕاPال�ت، فليتفضل 
  .الس@يد أ"مني مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني اIلساملس�شار الس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني اIلساملس�شار الس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني اIلساملس�شار الس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني اIلس
  .شكرا الس@يد الرئJس احملرتم

يف البداية، ٔ�حMط اIلس املوقر ٔ�ننا س@نكون Pىل موPد م�ارشة بعد 
��راسة والتصويت Pىل ^لسة أ"س@ئa الشفهية مع ^لسة معومMة ختصص 

  :النصوص ال�رشيعية اجلاهزة، ويه اكلتايل
يقيض بتغيري و متمي الظهري الرشيف رمق  85.12مرشوع قانون رمق  - 1

يف ) 1959ٔ�كتو�ر  27( 1379ربيع ا"ٓخر  24الصادر يف 1.59.301
تvٔسJس صندوق وطين �لتقاPد والتvٔمني، واحملال Pىل جملس املس�شار�ن 

  من جملس النواب؛
 44.10يقيض بتغيري و متمي القانون رمق  68.12رشوع قانون رمق م  - 2

املتعلق بصفة القطب املايل ��ار البيضاء، واحملال Pىل جملس املس�شار�ن 
 من جملس النواب؛

مقرتح قانون nسن ٔ�حاكم �اصة تتعلق بدمج بعض اجلامعات، واحملال  - 3
 Pىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

املتعلق ب�cظمي ¯نة املس�شار الفال®،  62.12مرشوع قانون رمق  - 4

 واحملال Pىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
³داث وتنظمي مؤسسة �لهنوض  60.12مرشوع قانون رمق  - 5 ٕ́ يقيض 

قطاع  -´ٔ"عامل ¸ج·عية لفائدة العاملني بوزارة الفال³ة والصيد البحري
 الفال³ة؛

´لوقاية من الصيد ¹ري  يتعلق 15.12ؤ��ريا، مرشوع قانون رمق  - 6
القانوين و¹ري املرصح به و¹ري املنظم وحماربته، وبتغيري و متمي الظهري الرشيف 

نونرب  23( 1393من شوال  27الصادر يف  1.73.255مبثابة قانون رمق 
املتعلق ب�cظمي الصيد البحري، واحملال Pىل جملس املس�شار�ن من ) 1973

 .جملس النواب
اليت سوف س@تخصص ��راسة والتصويت Pىل هذا خبصوص اجللسة 

 .النصوص ال�رشيعية اجلاهزة، هذه من Áة
من Áة ٔ�خرى، توصلت الرئاسة مبراسa من الس@يد ٔ�و الس@يدة الوز�رة 
املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل، خترب من �اللها اIلس ٔ�هنا س@متثل 

ابة عن الس@يد ٔ��ريل، ني 22احلكومة �الل ^لسة أ"س@ئa ليومه الثال8ء 
 ميالوز�ر امللكف ´لعالقات مع الربملان، ؤ�نه نظرا اللزتامه حبضور مراس@

اس@تق�ال الس@يد رئJس مجهورية غيMÇا، فٕان الس@يد وز�ر الش@باب والرÆضة 
  .يلمتس تvٔجMل أ"س@ئa املوÁة لوزارته ٕاىل ^لسة الحقة

طين وتوصلت كذË الرئاسة مبراسa من الس@يد رئJس فريق التجمع الو 
لÌٔحرار، يلمتس من �اللها تvٔجMل السؤال املو^ه �لس@يد الوز�ر امللكف 
´لعالقات مع الربملان، حول موضوع تفعيل دور حراس الغا´ت يف املراق�ة 

  .اليومMة �لمÍال الغابوي ٕاىل ^لسة الحقة
´لÇس@بة لÌٔس@ئa الشفهية والكpابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  :ٔ��ريل 22ال8ء ٕاىل ¹اية يوم الث

  سؤ¸؛ P :65دد أ"س@ئa الشفهية -

  سؤ¸ن؛: Pدد أ"س@ئa الكpابية -

 . ٔ�جوبة 3: وPدد أ"جوبة الكpابية -
  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس@يد أ"مني

، 128وطبقا ملقpضيات القانون اTا�يل �لمÍلس، خصوصا املادة 
ٔ�^ل ٕا³اطة اIلس Pلام بقضية طارئة، ٔ�عطي اللكمة �لفريق الفMدرايل من 

  .فليتفضل الفريق الفMدرايل

        ::::املس�شار الس@يد محمد دعيدPةاملس�شار الس@يد محمد دعيدPةاملس�شار الس@يد محمد دعيدPةاملس�شار الس@يد محمد دعيدPة
  .شكرا الس@يد الرئJس

قرر�، يف الفريق الفMدرايل، ا³رتاما الس@تقاللية القضاء، وٕاىل ³ني ٔ�ن 
من النظام  128يÑت يف اجلوهر فÐ خيص بث إال³اطة Pلام طبقا �لامدة 
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ض عهنا ٕاىل ³ني، Pىل ٔ�مل ٔ�ن يمت ا³رتام اس@تقاللية اTا�يل ٔ�ن Òس@تعي
  .وÔزاهة القضاء من طرف الس@يد وز�ر العدل واحلرÆت

وال تفوتنا الفرصة هبذه املناس@بة، يف الفريق الفMدرايل �لو³دة 
واTميقراطية، ٔ�ن Òس@هتجن وÒس�cكر ما صدر عن الس@يد الوز�ر امللكف 

Æ حرسة، يف حق الصØافMة �دجية ´لعالقة مع الربملان واIمتع املدين، 
يف ر³اب املؤسسة ال�رشيعية، نظرا ملا   2014ٔ��ريل 11الر³ايل يوم 

�ك�س@يه هذا الترصف من خطورة، تمن عن عقلية وثقافة مل يقطع معها 
احلزب أ"¹ليب، اÞي ال زال ميارس اÝمتيزي Pىل ٔ�ساس اجلÇس وا�لباس، 

سلطة، فال فرق بني أ"مس واليوم، سواء Æ�ٔم املعارضة ٔ�و �ونه اليوم يف ال 
اÞي ينص Pىل  2011ٔ"ن النظرة اTونية �لمرٔ�ة يه يه، ويف زمن دس@تور 

ل يف  املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل اÝمتيزي ضد املرٔ�ة واملساواة بJهنا وبني ال̂ر
حفرمة إالÒسان يه من حرمة . احلقوق ¸قpصادية و¸ج·عية والثقافMة

  .وز�راملاكن، Æ سعادة ال
  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة يف نفس إالطار �لفريق احلريك، فليتفضل مشكورا

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس@يد عبد القادر املس�شار الس@يد عبد القادر املس�شار الس@يد عبد القادر املس�شار الس@يد عبد القادر 
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس@يد الوز�ر،

قرار  nشلك ³�ٔادي ومcفرد ٔ�قدم جملس ¸حتاد أ"ورويب Pىل اختاذ
تعديل ٔ�سعار ولوج املنتو^ات الفالحMة املغربية ٕاىل السوق أ"وروبية، 
�اصة ما يتعلق ´لفواكه واخلرضوات، وهو قرار ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن يقال عنه 
 éىل بالد�، وٕان ٔ��ذ هذه املرة شP ٔ�نه فصل ^ديد من فصول احلرب

Æصادpواق Æجتار .  
ف وا³د يف �ونه يرضب و زداد خطورة هذا القرار املتëذ من طر 

عرض احلائط بcÑود االتفاقMة الفالحMة املربمة بني ¸حتاد أ"ورويب وبالد�، 
يعاز من لوبيات  ٕ́ ويه االتفاقMة اليت مل جيف ³رب توقMعها بعد، ليمت نقضها 

  .ٔ�وروبية  زجع مصاحلها جودة املنتوج الفال® املغريب
التصد�ر املغريب، من  ويvٔيت هذا القرار اIحف يف سعي �لضغط Pىل

ونتني، مي�الل اس@هتداف اخلرضوات، وحتديدا الطامطم واخليار واللك 
´ٕالضافة ٕاىل املوز والبطاطس وأ"فواك والفراوñ واجلزر، املعروفة جبودهتا 

  .العالية قMاسا ٕاىل املنتوج أ"ورويب
  الس@يد الرئJس، 

املنتو^ات ٕان ما ٔ�قدم Pليه جملس ¸حتاد أ"ورويب من تضييق Pىل 
الفالحMة الوطنية، يvٔيت ليعمق اخpالل التوازن يف مزيان العالقات 

¸قpصادية مع ¸حتاد أ"ورويب، فضال عن �8ٓره الوخمية Pىل هذا القطاع 
ٔ�لف فرصة  150احليوي ببالد�، واÞي سcJجم عنه ضياع ما يقرب من 

ه من صادرات املغرب، óشلك الفواك %70شغل مرتبطة مبا يعادل 
  .واخلرضوات معودها الفقري

ؤ�مام هذا الوضع، فٕان احلكومة مدعوة �لتد�ل ´س@تعÍال Tى ¸حتاد 
أ"وريب لتصحيح هذا اخللل لتفادي ردود الفعل من طرف الهيئات 
الفالحMة الوطنية اليت لن تقف مكpوفة أ"يدي ٔ�مام هذه احلرب التÍارية 

ية املس@تعمa يف اIال الفال® املعلنة، Pلام ٔ�ن خMار مقاطعة املواد أ"ول 
املس@توردة من ¸حتاد أ"ورويب مكصدر ٔ�سايس ووحMد واملقدرة بÇس@بة 

يظل مطرو³ا ³اñ ال·دي يف تزنيل هذا القرار اÞي س@يد�ل ³زي  80%
التطبيق يف شهر ٔ�كتو�ر املق�ل، مما س@يجعل السوق أ"وربية يه اخلارس 

  .ملدروسا"ٔكرب من تداعيات هذا القرار ¹ري ا
ؤ"ن املناس@بة رشط، فٕان تقÐM ^ديدا لعالقاتنا التÍارية و¸قpصادية 
مع رش�كcا أ"ورويب ٔ�صبح ٔ�مرا واقعا، والبحث عن مcافذ ٔ�خرى ملنتو^اتنا 
الفالحMة خMار ٔ�سايس حىت ال يظل املنتوج الوطين حتت رمحة لوبيات 

  .لعمىاقpصادية، حتب ٔ�سامكنا حىت الهيام و كره طامطمنا ³د ا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا، شكرا

من ٔ�^ل ٕا³اطة اللكمة ا"ٓن لفريق أ"صاñ واملعارصة يف نفس إالطار 
  .اIلس Pلام

        ::::املس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريش
  الس@يد الرئJس،

إال³اطة دÆلنا اليوم عندها Pالقة ´لشÍاPة، الشÍاPة، الس@يد الرئJس 
  .ز�ر العدل واحلرÆت يف أ"س@بوع الفارطاحملرتم، ا�يل �اطبنا هبا الس@يد و 

الشÍاPة ا�يل  لكم Pلهيا الس@يد وز�ر العدل، الس@يد الرئJس، يف 
، تJمتىن، الس@يد الرئJس، شأ"س@بوع ا�يل فات وقال �ليس حكمي بÇشام

الس@يد وز�ر العدل ´ش  كون الشÍاPة عند فريق أ"صاñ واملعارصة يف 
�ٓين، ´ش يتفاPل معنا الس@يد  خشص رئJسه اليس حكمي ´ش يطرح سؤال

وز�ر العدل وجياوب Pىل إال³اطة ا�يل طرحcا ا�يل تتعلق ´لقضية دÆل 
اس@تقاللية القضاء والتعسف ا�يل تعرض لو القايض ا�يل اصدر احلمك دÆل 

  .يوليوز ا�يل تpJعلق ´ملعطلني 20
هاذ الشÍاPة، الس@يد الرئJس، ا�يل  لكم Pلهيا الس@يد وز�ر العدل 

من الفريق احملرتم ´ش يتقدم nسؤال �ٓين، تقدمcا وكتcÑا وراسلنا  وطلب
الس@يد وز�ر العدل ´ش جيي لهاذ الق�ة ويتÍاوب معنا يف ٕاطار السؤال 
ا"ٓين ا�يل  لكم Pليه الس@يد وز�ر العدل، ولكن لÌٔسف الس@يد وز�ر 
العدل رفض ´ش جيي لهاذ الق�ة ويتÍاوب معنا، واحcا كنا ابغينا فعال 

د وز�ر العدل جيي وجياوبنا، ميكن اÔكونو ¹الطني، ميكن يوحض لنا الس@ي
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بعض أ"ش@ياء ا�يل ما هياش يف العمل دÆلنا، ولكن الس@يد وز�ر العدل ما 
  .عندوش الشÍاPة الاكفMة ´ش جيي ويتÍاوب معنا يف هاذ إالطار

هاذ الشÍاPة، الس@يد الرئJس، ا�يل  لكم Pلهيا الس@يد وز�ر العدل 
Æ�ٔم وال يصدق Pىل  3إالميان دÆلو، تÇمتناو مcو ´ش يصوم  و³لف ب¹ٔvلظ

املساكني، ٔ"نه راه اكن ³لف ب¹ٔvلظ إالميان بvٔن هاذ احلزب ما عندوش 
  .الشÍاPة

ولكن الشÍاPة اكينة عند الس@يد وز�ر العدل، فني اكينة الشÍاPة عند 
  احلكومة وعند الس@يد وز�ر العدل؟

يوليوز  20احلمك دÆل احملرض دÆل  يه إال³اñ دÆل القايض ا�يل ٔ�صدر
والتعسف وإال³اñ دÆل هاذ القايض Pىل اIلس أ"Pىل �لقضاء وتعيني 

  .مقرر ا�يل ¹ادي 	س@متع لهاذ القايض
  . الشÍاPة ا�يل اكينة عند هاذ احلكومة يه  مكمي أ"فواه

الشÍاPة ا�يل اكينة عند الس@يد وز�ر العدل ورئJس احلكومة هو 
هاذ . هاب Pىل لك من �دى ٔ�و طلب Áة ما بتطبيق القانونميارسوا إالر 

 ñلو ٔ�ش@نو هو؟ هو متعن وجتاوب مع الرساÆد دMنب الوحÞالقايض ا
امللكMة، هاذ القايض اÞنب الوحMد دÆلو هو من اجليل اجلديد دÆل القضاة 
ا�يل اكن تيعتقد بvٔن إالصالح ا�يل تناديو به هو فعال ٕاصالح حقMقي، 

ح لو، وهاذ احلكومة �¹سهر ´ش تطبق تطبيق سلمي لهاذ لكيش يطم
القوانني، ولكن لÌٔسف احلكومة ما مس@تعداش، واحلكومة ت�سامه يف  مكمي 

  .أ"فواه وإالرهاب Pىل لك ما �دى وطالب

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا �لس@يد املس�شار

ة يف ^دول أ"عامل،  Òرشع ا"ٓن يف معاجلة أ"س@ئa الشفهية املد̂ر
املالية، الرتبية : سؤ¸ مهنا �ٓين موÁة لقطاPات 11سؤال،  17وPددها 

ٔ�س@ئP aادية موÁة  6الوطنية، الصØة، الس@يا³ة، املقاوالت الصغرى، و
  .Pىل القطاPات املالية، الرتبية الوطنية، الصØة وال�شغيل

Òس@هتل ^دول ٔ�عاملنا هذا ´لسؤال املو^ه ٕاىل الس@يد وز�ر ¸قpصاد 
حول اس@تëالص الرضائب من احلسا´ت البنكMة لÌٔشëاص واملالية 

اللكمة ٔ"³د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع . اÞاتيني واملعنويني
  .الوطين لÌٔحرار لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد توفMق مكيلاملس�شار الس@يد توفMق مكيلاملس�شار الس@يد توفMق مكيلاملس�شار الس@يد توفMق مكيل
  .شكرا الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الوز�ر،  الس@يد
متاش@يا مع توصيات املناظرة الوطنية لٕالصالح اجلبايئ ٔ�و الرضييب، 

دا�ل هذه املؤسسة  2014ؤ�ثناء مcاقشة مرشوع قانون املالية لس@نة 

ال�رشيعية، ٔ�ثريت nشلك مس@تفMض ٕاشاكلية ¸س@تëالص املبارش 
واملعنويني، ٔ�ي ما �لرضائب من احلسا´ت البنكMة لÌٔشëاص اÞاتيني 

من مدونة  104ٕاىل  100´حلجز Tى الغري تنفMذا �لفصول من 	سمى 
  .حتصيل اTيون العمومMة

نظرا ملا 	شلكه هذا إالجراء من مصاعب �لمقاوالت املغربية 
واملس�مثر�ن، حMث كنا ن�Çه ٕاىل خطورة هذا إالجراء nسÑب سوء التطبيق 

صالح يف هذا البا ٕ́ ب، تعز�زا دÆلو، ونpÇظر ا"ٓن من احلكومة ٔ�ن تvٔتcJا 
اع ثقة مcاخ أ"عامل ببالد�   .�لثقة بني إالدارة وامللزمني واس̂رت

Þا، Òسائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، عام س�ëpذونه من ٕاجراءات 
وتدابري اس@تعÍالية يف هذا املوضوع، وهل س@تضمنون هذه إالصال³ات يف 

  ؟ 2015مرشوع قانون املالية لس@نة 
            .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . كرا �لس@يد املس�شارش

  .الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال^ابة عن السؤال، تفضل

        ::::الس@يد محمد بوسعيد، وز�ر ¸قpصاد واملاليةالس@يد محمد بوسعيد، وز�ر ¸قpصاد واملاليةالس@يد محمد بوسعيد، وز�ر ¸قpصاد واملاليةالس@يد محمد بوسعيد، وز�ر ¸قpصاد واملالية
  .شكرا الس@يد الرئJس احملرتم

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
نظرا لتوا^د بعض الضيوف معنا، ابغيت ¹ري نصحح �لس@يد املس�شار 

ومة متارس إالرهاب اشوية صعيبة، ابغييت تقول رمبا ٔ"ن لكمة احلك
ال إالرهاب اشوية قاحصة، ٔ"ن ... الرتهيب، ٔ"ن الرتهيب، ٔ"ن الرتهيب

  .إالرهاب جنا� هللا ووقا� وٕاÆمك مcه
طبعا فÐ يتعلق هباذ السؤال، ؤ�شكر الفريق احملرتم Pىل وضعه، هاذ 

ق إالشعار �لغري احلا�ز املسطرة املتعلقة بتحصيل اTيون العمومMة عن طري
ٔ�سالت الك�ري من ) ATD(عرفcا هاذ  ، ٔ"ن)1ATD(يعرف بــ ٔ�و ما 

املداد، وعرفت نقاشا معومMا و^دال واسعا امpد ملدة س@ن�ني، وا�يل هاذ 
تتعلق ´س@تëالص اTيون العمومMة من رضائب  -كام يعمل امجليع-املسطرة 

ٔ"غيار كام كتعلموا مجيعا ورسوم يف �ٓخر مرا³ل �لتحصيل Tى أ"غيار، وا
مه املوثقني، احملامون، احملاس@بني العمومMني، واملودPني Tهيم ٔ�موال بصفة 

  .Pامة، Pىل اخلصوص أ"بناك
هاذ العملية، ٔ�قر ٔ�هنا عرفت رمبا بعض ¸خpالالت، ٔ"ن اكنت فهيا 

  :بعض الثغرات وبعض الهفوات، وكمتثل يف بعض النقط
تيدوز اÝهنار ت�Mجي يش وا³د تيحجزوا لو ٔ�وال، اكن عنرص املفا^vٔة، 

  Pىل احلساب دÆلو دون ٔ�ن يبلغ؛
8نيا، املدة اليت اكنت رمبا ¹ري اكفMة ٕالجياد احللول املرضية واحلبية بني 

  إالدارة وامللزم؛

                                                 
1 Avis à Tiers Détenteur  
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8لثا، وهذي ٔ�يضا من الهفوات، تعممي مسطرة ¸س@تëالص Tى 
إالدارة كتحجز Pىل  ، �مييش ذاك)ATD(البنوك، ميل �يتد�لكوÒشا ذاك 
  مجيع احلسا´ت يف مجيع البنوك؛

رابعا، Pدم تصحيح الوضعية ميل كتخطvٔ إالدارة، تصحيح الوضعية 
  كتا�ذ وا³د الوقت �بري ´ش Pاود 8ين  رد ذاك ¸قpطاPات �لمس@تفMد؛

�امسا، Pدم التواصل مع امللزمني يف تطبيق هاذ املسطرة ´ش نلقاو 
  جوء ٕاىل هاذ املسطرة؛احللول الالزمة عوض ا�ل

سادسا، تvٔطريها ´لÇس@بة �لمvٔجور�ن، حMث بvٔن  ميكن يمت ¸قpطاع 
Pىل لك أ"جر وما تنëليوش ذاك املوظف ٔ�و ذاك املvٔجور اشوية دÆل 

  الفلوس بعدا Pىل أ"قل ´ش يعJش؛
  سابعا، الت��ع املركزي لهاذ العملية، ´ش ما �كوÒش هناك اخpالالت؛

ٔ"س@بوع املايض التوقMع Pىل مMثاق يؤطر لهذه العملية وامحلد #، مت ا
و	سد هذه الثغرات مع لك إالدارات املعنية، ٔ"ن الرضائب وامجلارك 

´ش نعززو الثقة بني  ،)CNSS2(اTوñ، ؤ�يضا واخلزينة العامة دÆل 
إالدارة وامللزم، ´ش Ôزيدو يف حتسني مcاخ أ"عامل، و´ش نؤطرو هاذ 

  .اكع هاذ الثغرات العملية، وحنيدو
ٔ�وال، عنرص املفا^vٔة ما ابقاóش، حبيث ميل �يوقع ذاك �ٓخر إالشعار 

، ٕاشعار بدون صا�ر،  مييش �لمعين )L’avis sans frais(دÆل ذاك 
´ٔ"مر و�مييش يف نفس الوقت Tى البنك ٔ�و أ"بناك ا�يل عندو ´ش 

  .كتØاول ٔ�يضا ذاك أ"بناك تلقى احللول
�يكون إالشعار ´لتحصيل، عندو شهر�ن ´ش يلقى  8نيا، املدة، ميل

  .ال، البد، الس@يد الرئJس، وا�ا �3ذها من السؤال ا�يل من بعد...احللول
Æ�ٔم حىت  Æ�ٔ3م من بعد إالشعار بدون صا�ر، وعندو  810نيا، عندو 

ساPة ´ش �ريس أ"مو دÆلو مع إالدارات  72من ا�يل �يوقع احلجز عندو 
  .املعنية

معلية، لك بنكة Pىل ³دة، حىت  متيش �لبنكة، تيكون ما والت 
  .اكيÇش الرصيد، Pاد كمنش@يو �لبنك املوايل

اع أ"موال املقpطعة عن خطvٔ يف  ̂ر ٕ́   .ساPة 48ٕالزام إالدارة 
ٕا³داث �لية مركزية �لتواصل مع لك امللزمني، وهناك ت��ع �لعمليات 

ٔ�و لك  ¸قpطاPات املنجزة شهرÆ من طرف وز�ر ¸قpصاد واملالية للك
  . )ATD(بــ العمليات املتعلقة 

  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لÌٔحرار من ٔ�^ل التعقMب، تفضلوا
  

                                                 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

        ::::املس�شار الس@يد توفMق مكيلاملس�شار الس@يد توفMق مكيلاملس�شار الس@يد توفMق مكيلاملس�شار الس@يد توفMق مكيل
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الوز�ر،
 رصا³ة احcا تفا^vٔ� احبال اليوم كتلكموا لنا Pىل وا³د امليثاق، ا�يل

مجيع الناس، كنقراو Pليه ¹ري يف الصحف، وكنا كنمتناو ٔ�ننا يتëذ الرٔ�ي 
دÆلنا ٔ"ن عند� ما نقولو يف هاذ املسñٔv، و´خلصوص ٔ�ن اكنت هناك 

  . الوطنية لٕالصالح الرضييب توصيات �برية يف املناظرة
عنرص املفا^vٔة،  واليوم، الس@يد الوز�ر، وضعتو يدمك Pىل Pدة عنارص،

  .املدة، Pدم تصحيح الوضعية، Pدم التواصل مع امللزمني
  الس@يد الوز�ر، 

Æ ٔن هاذ امليثاقvا من �الل الصحف كنلقاو بcىل الّ احP ه �يتلكم
مايش ¹ري إالشعار، ٔ�وال إالشعار ما ) ATD(إالشعار، وإالشاكل دÆل 

عنرص ، إالشاكل يه )ATD(كنتوصلوش به، وإالشاكل ا�يل طرحpو 
املفا^vٔة، ومن ا�يل كرتاسل إالدارة دÆل الرضائب ما ك�س@تÑÍش لهذيك 

دÆل امللزمني، ) les correspondances(إالرسالية دÆلنا، ما 6طريطJش 
¹�ٔلب أ"حMان، الس@يد الوز�ر، احcا كنعرتفو هباذ املساñ نظرا �لنقص يف 

اسلو إالدارة �اطئني، وكرن ) des impositions(املوارد الÑرشية �يكونوا 
راه �اطئة، كنعطيو الو8ئق ) l’imposition(وكنقولو لها راه هاذ 

هذي يه املسñٔv ا�يل اكنت  ،)l’ATD(المسيتو، كنتفاجؤو من بعد بـ 
خصها ي�شار Pلهيا يف امليثاق، ٕاال ٕاىل اكنت الصحف ما نقالóش امليثاق 

  .�يف ما اك�ن
اك، ــــــــــــــــــــــــــبcاك�ن ٕاشاكل �ٓخر، الس@يد الوز�ر، يه دÆل ا"ٔ 

)la procédure ( القدمية اكنت ميل كتبغي تد�ر اخلزينة العامة)l’ATD( 
كرتاسل بنك املغرب، بنك املغرب كرياسل مجيع أ"بناك، وٕاىل عندك وا³د 

 Ëانت ك�سا ñوTمن أ"بناك لكها، كتويل ا Ë 10املبلغ �يهتز  Ë وا�ذة
اع هاذ الفلوس بعدا، ، وخصك تعرف، الس@يد 100 الوز�ر، طريقة اس̂رت

راه اك�ن بعض أ"حMان ا�يل كمتيش س@نة وس@ن�ني و´يق عند� ملفات وٕاىل 
  . ابغيتو نعطيومه لمك، الس@يد الوز�ر

هاذو هام املسائل ا�يل كنا كنطلبو امليثاق ٔ�نه يتطرق لها وحيل هاذ 
س�مثر�ن، إالشاكل، حMث هاذو هام ا�يل óس�Ñوا يف املشالك دÆل امل 

واملشالك Pدم الس@يوñ يف أ"بناك ا�يل �الت الناس ما �يحطوش فلوسهم 
  . يف البنكة

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

ٔ�وال ´مس اIلس املوقر . الس@يد الوز�ر، ٔ�س�سمح الس@يد الوز�ر
، وفد 	رشفين ٔ�ن ٔ��ربمك ٔ�ن الزوار ا�Þن حيرضون يف هذه اجللسة املباركة
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من الهيئة العربية لالس�[ر، يتقد¯م الس@يد الرئJس اTكتور املزروعي، 
  .´مسمك ٔ�رحب هبم، ٔ�رحب هبم مجيعا، ؤ�متىن هلم التوفMق يف ¯ا¯م الكربى

وÔرجع ٕاىل الس@يد وز�ر املالية ؤ�عطيه اللكمة يف ٕاطار الرد عن 
  .التعقMب، تفضلوا

        ::::الس@يد وز�ر ¸قpصاد واملاليةالس@يد وز�ر ¸قpصاد واملاليةالس@يد وز�ر ¸قpصاد واملاليةالس@يد وز�ر ¸قpصاد واملالية
ر، ٔ�ن هاذ امليثاق هو موجود يف موقع الويب دÆل وزارة ´خpصا

¸قpصاد واملالية، والظاهر ٔ�ن ما اقري�هيش، راه ¹ري تقراه تلقى أ"جوبة 
  .Pىل لك أ"س@ئa اليت طرحهتا الس@يد املس�شار احملرتم

ٓ يف  حىت �لبنكة،) l’ATD(´لÇس@بة �لتبليغ، قلت  متيش  خر ٕاشعار، �
   .ذاك إالشعار بدون صا�ر

´لÇس@بة دÆل لك بنكة Pىل ³دة، هذا موثق يف امليثاق، وسوف 
حترص احلكومة Pىل ٔ�ن �كون هذا امليثاق يطبق تطبيقا سلÐ، ٔ"ن املقصود 
اع الثقة، وهو تعز�ز هاذ الثقة بني إالدارة وامللزم، ونعتقد  مcو هو ٕا̂ر

، مع لك طبعا إالداراتمع  ،)4GPBM(ومع ) 3CGEM(ٔ�نه مع صادقني 
عنيني ´ٔ"مر ٔ�ن هذا اكن جوا´ اكفMا وجوا´ شامال لسد هذه النقاشات امل 

يوم ٕاىل  70ولطمvٔنة لك امللزمني، وٕاىل ما داروش هاذ اليش ا�يل اعطينا 
خصنا حنتفظو ´ش �كون . �ٓخره، يه يش وا³د ´غي Æلك اTوñ وصايف

ñوTوازية بني اس@تحقاق الرضائب ا�يل يه طبعا من حقوق اpاحلقوق م 
  .وبني حقوق امللزمني من املواطنني يف ٔ�داء واج�اهتم الرضيMÑة

  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر
نقطة نظام؟ تتعلق ´ل�س@يري؟ تفضل الس@يد ... السؤال املوايل يتعلق بـ

  . املس�شار

        ::::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
  . شكرا الس@يد الرئJس

متسو مcمك ومن إالخوة احلارض�ن نوقفو اجللسة وا³د امخلسة اTقايق كنل 
تزنيل ل تضامcا مع ³�ٔد القضاة أ"شاوس اÞي �ٓمن ´Tميقراطية و�ٓمن ´

الفعيل ��س@تور، حفمك مبا ميليه Pليه مضريه املهين، وحمك حكام Pادال كام 
  .يقpيض أ"مر، فاكن مصريه التنكMل والتعذيب

ٕالخوان املس�شار�ن احملرتمني بvٔن نقف وقفة مخسة فلو مسحمت ومسح ا
  .دقائق ا³رتاما واحÍpا^ا كذP Ëىل التطاول احلكويم Pىل القضاء

اليوم، ٔ�صبحنا ¯دد�ن، الس@يد الرئJس، ٔ�صبحنا ال نثق يف القضاء، 
  . فvٔ�ن نتÍه؟ س@Ð وٕاذا اكن القضاء 	شلك العمود الفقري للك  منية

  .Jسشكرا Pىل تفهممك الس@يد الرئ 

                                                 
3 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
4Groupement Professionnel des Banques du Maroc  

        ::::رئJس اجللسةرئJس اجللسةرئJس اجللسةرئJس اجللسةمحمد فضييل، محمد فضييل، محمد فضييل، محمد فضييل، الس@يد الس@يد الس@يد الس@يد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
تتعلق ´ل�س@يري؟ تفضل الس@يد  ؟نقطة نظام...السؤال املوايل يتعلق 

  .املس�شار

قرار من الس@يد رئJس قرار من الس@يد رئJس قرار من الس@يد رئJس قرار من الس@يد رئJس ما تالها من نقاما تالها من نقاما تالها من نقاما تالها من نقاشششش ب ب ب بقطة نظام و قطة نظام و قطة نظام و قطة نظام و  ³ذف مضمون ن ³ذف مضمون ن ³ذف مضمون ن ³ذف مضمون نمتمتمتمت((((
، وفق ما ينص Pليه النظام ، وفق ما ينص Pليه النظام ، وفق ما ينص Pليه النظام ، وفق ما ينص Pليه النظام عن ^دول ٔ�عامل اجللسةعن ^دول ٔ�عامل اجللسةعن ^دول ٔ�عامل اجللسةعن ^دول ٔ�عامل اجللسة    امامامامخلروÁخلروÁخلروÁخلروÁ    اجللسة،اجللسة،اجللسة،اجللسة،

TاTاTاTلس    ا�يلا�يلا�يلا�يلاÍلس�لمÍلس�لمÍلس�لمÍلم�((((....        

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
ٕاذن ٔ�عطي اللكمة ٔ"³د السادة املس�شار�ن، السؤال الثاين موضوPه  ..

تقليص اس@هتالك احملروقات يف إالدارات واملؤسسات العمومMة، اللكمة 
، فليتفضل ٔ"³د السادة املس�شار�ن من فريق التØالف ¸شرتايك

  .مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد محمد Pذاباملس�شار الس@يد محمد Pذاباملس�شار الس@يد محمد Pذاباملس�شار الس@يد محمد Pذاب
  .شكرا الس@يد الرئJس، ؤ�طلب من إالخوان الهدوء

  الس@يد الرئJس،
  الس@يدة الوز�رة، 

  السادة الوزراء احملرتمني،
  .رفقا �زمMلمك، وشكرا

  الس@يد الرئJس،
  الس@يدة الوز�رة،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
املقا	سة وما  رتب عنه من زÆدة يف ٔ�مثان احملروقات، مع تطبيق نظام 

تطرح من ^ديد مسñٔv التحمك وعقلنة اس@هتالك احملروقات من طرف 
ñة واملؤسسات التابعة ��وMإالدارة العموم.  

مفعلوم ٔ�ن اTوñ تتوفر Pىل حظرية خضمة �لس@يارات، تتÍاوز �ك�ري 
Tة يف اÍMو´لن� ،Æصادpدول كربى، ساكنة واق Rول يه ٔ�كرب مس@هت

وال �مكن املشلك فقط يف العدد الضخم لس@يارات اTوñ، بل . �لمحروقات
ٔ�يضا يف �يفMة اس@تعاملها، حMث óس@تعمل يف ٔ�غراض ٔ�خرى ¹ري تR املقررة 
لها، كام ٔ�ن ¸س@هتالك يمت يف كثري من أ"حMان nشلك م�الغ فMه بدون نظام 

طلوبة فعليا، قد يتطلب تنقل لتدبري عقالين يضبط مكيات ¸س@هتالك امل
درمه تقريبا م�ال، كام ٔ�ن  200وا³د من ٕادارة ٔ"خرى دا�ل نفس املدينة 

 Ëس@تعملون مع ذ	ددا من املسؤولني يتقاضون تعويضا عن التنقل، وP
  .س@يارات اTوñ وحمروقات مؤداة من طرف إالدارة

فMض لك ذË يؤدي ٕاىل  اكليف خضمة ´ٕالماكن التقليص مهنا Pرب خت 
Pدد الس@يارات التابعة ��وñ، ´الكتفاء ´لرضوري مهنا، مع اس@تعامل 
املصلØة فعال، وعقلنة تدبريها واس@هتال6ها �لمحروقات Pرب نظام دقMق حيد 

  .من التبذ�ر وال�س@يري العشوايئ حلظرية الس@يارات
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كام ٔ�ن هذا العدد الضخم من س@يارات اTوñ وسوء التدبري س@يؤدي 
اس@هتالك احملروقات، و´لتايل ارتفاع المكيات املس@توردة  كذË ٕاىل زÆدة

�لك ما يرتتب عن ذË من نتاجئ مالية واقpصادية، ٕاضافة ٕاىل ذË فٕان 
الزÆدة يف ٔ�مثان احملروقات يترضر مهنا املواطن nشلك م�ارش، لكن ٔ�يضا 
nشلك ¹ري م�ارش Pرب زÆدة خمصصات احملروقات يف ال�س@يري، و´لتايل 

  .ال العام  اكليف ٕاضافMةحتميل امل
Òسائلمك، الس@يد الوز�ر، حول ما تنوون القMام به ملعاجلة هذه 
إالشاكليات يف ٔ�فق تقليص ملموس حلظرية الس@يارات وما يرتتب عهنا من 

  .نتاجئ سلبية Pىل املال العام
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

  .Pىل السؤاللمك اللكمة الس@يد الوز�ر لٕال^ابة 

        ::::الس@يد وز�ر ¸قpصاد واملاليةالس@يد وز�ر ¸قpصاد واملاليةالس@يد وز�ر ¸قpصاد واملاليةالس@يد وز�ر ¸قpصاد واملالية
  .شكرا الس@يد الرئJس احملرتم

  الس@يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
شكرا لفريق التØالف ¸شرتايك Pىل طرح هذا السؤال ا�يل هو سؤال 
يف احلقMقة دامئا �يجي و�يتعاود ومpعلق nس@يارات اTوñ واحملروقات والزيوت 

  . و¸قpناءات
نتفقو Pىل وا³د القضية، ٔ�وال اكنت هناك م�ادرات لرتش@يد  ¹ري

، ومهنا ٔ�يضا 98النفقات املتعلقة حبظرية الس@يارات، مهنا املÇشور دÆل 
  .مcاشري ٔ�خرى ا�يل ^ات يف هاذ احلكومة

8نيا، مpفق معمك ٔ�نه مازال خصنا حنسن من تدبري هذا القطاع وهاذ 
رهتا و	يسء �لتو^ه ا�يل وا�ذاه النفقات، ٔ"نه 	يسء لٕالدارة و	يسء لصو 

  .احلكومة ا�يل هو  رش@يد النفقات بصفة Pامة وتقليص نفقات ال�س@يري
¹ري ´ش نعطيمك بعض أ"رقام ´ش نعرفو احلجم ٔ"ن قلت احcا  ،ولكن

Rيف العامل ا�يل ك�س@هت ñصصة ... ٔ�كرب دوVيتعلق ´الع·دات ا Ðٔ�وال ف
�مييش لقطاعي أ"من واTفاع، البايق  %88 القpناء الوقود والزيوت ٔ�كرث من

هناك اس@تقرار يف املزيانية، ونعطيمك أ"رقام، البايق يعين ´يق إالدارات لكها 
من ¹ري القطاع دÆل أ"من والقطاع دÆل اTفاع ٔ�ش@نو هام ¸ع·دات دÆل 

 160: 2010مليون درمه،  154: 2009، 2009الوقود ودÆل الزيوت من 
مليون درمه،  152: 2012مليون درمه،  155: 2011، مليون درمه

  . اس@تقرارمليون درمه، هناك  160:  2013
واش ميكcا نقلصو؟ ´لفعل ميكcا نقلصو، ميكcا نقلصو ٕاىل ³اربنا اكملني 
املامرسات ا�يل ميكن لها  كون، وال التÍاوزات ا�يل ميكن لها  كون من 

خشصية ٔ�و فÐ يتعلق يعين  بعض املوظفني يف اس@تعامل الس@يارات ٔ"غراض
´س@تعاملها �ارج ٔ�وقات العمل، وهنا ^ا مÇشور دÆل الس@يد رئJس 

�لسهر Pىل ا³رتام معلية الزتويد  98احلكومة، ا�يل تيvٔكد Pىل مÇشور
´لÇس@بة لرصف  98´لوقود والقMام ´ٕالصال³ات وفقا لهاذ املÇشور دÆل 

  :النفقات ٔ�و أ"ساليب التقcية الواجب ٕاتباعها
Pدم اس@تعامل س@يارات اTوñ واملؤسسات العمومMة ٕاال ٔ"غراض  -

  املصلØة؛
تفعيل م�دٔ� ¸س@تغالل املشرتك واملتضامن بني القطاPات  -

  لٕالماكنيات املتوفرة حبظرية الس@يارات؛
تعممي وضع شعار حيمل nشلك واحض امس ورمز إالدارة Pىل س@يارات  -

  طات اVتصة؛اTوñ مع تعز�ز املراق�ة من طرف السل
-  aة واملعلØناء الس@يارات ٕاال يف احلاالت امللpوجوب ¸لزتام بعدم اق

مع حتديد ٔ�سقف لالقpناء قابa �لتحيني بصفة دورية بقرار من رئJس 
احلكومة، ورضورة ٕاهناء الس@يارة ٔ�و العربة ا�يل اÔهتت ٔ�و ا�يل ٔ�صبحت 

Xا يف لكفة ٕاصالPب ارتفاÑسó دهورة ؤ�صبحتpهتا مÝا³ا.  
طبعا، ال زلنا نواصل اكملني املبادرات من ٔ�^ل  رش@يد وتقليص هذه 
النفقات، وا�يل كنعتربو ٔ�نه ا"ٓن يه مسؤولية دÆل طبعا دÆل إالدارة 

        .بvٔمجلها واملوظفني Pىل و^ه اخلصوص
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .تفضل اللكمة ٔ"³د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقMب،

        ::::املس�شار الس@يد محمد Pذاباملس�شار الس@يد محمد Pذاباملس�شار الس@يد محمد Pذاباملس�شار الس@يد محمد Pذاب
  .شكرا الس@يد الرئJس

حنن، الس@يد الوز�ر، نتضامن لكيا ونطلب الزÆدات يف ¸س@تحقاقات 
من الوقود ´لÇس@بة �لجهاز�ن اÞي ذ�رمت، ٔ"ن نعرفو القمية اليت يقوم هبا 
اTفاع الوطين وكذË أ"من، وما ٔ�حوجcا ٕاىل تعز�ز كذË حظرية س@يارات 

اTفاع، ال نناقش ذË، بل Ôريد، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن �كون  رش@يد أ"من و 
ملا Y من سلبيات اقpصادية Pىل ب��، هذا هو املطلوب، واÞي جعلنا 

  .نطرح هاذ السؤال
ٔ�ما فÐ خيص اجلهاز�ن فcحن مpضامcني لك التضامن من ٔ�^ل تعز�ز 

Tاز اÁ ،از وتوفري ويعين ٕاعطاء احلق الاكمل لهذ�ن اجلهاز�نÁفاع و
  .أ"من

ٔ�ما املقارنة، الس@يد الوز�ر، فهZي مقارنة حصيØة، لقد حبثنا يف مقار�ت، 
ٔ�لف  72، الوالÆت املتØدة 114ٔ�لف س@يارة، املغرب  50م�ال اليا´ن 

  . ٔ�لف 75ٔ�لف، فرÒسا  26، 3400س@يارة، �ريطانيا 
فهذه مقار�ت يف دول عظمى، وËÞ ٔ�رش� ٕاىل ٔ�نه حظرية الس@يارات 

لÇس@بة يعين لٕالدارة العمومMة، هناك تقريبا ما يناهز ٔ�كرث من الثلثني، ´
 Ëة  51وكذ ٔ�لف س@يارة رهن ٕاشارة إالدارة العمومMة، وذË يف اT̂ر
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  .ٔ�لف 31الثانية امجلاPات احمللية بــ 
ٕاذن، الغرض من طرحcا لهاذ السؤال هو  رش@يد النفقات واحلاكمة يف 

  .هاذ القطاع
Jسوشكرا الس@يد الرئ.  

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

ٕاذن، الس@يد الوز�ر، ق�ل ٔ�ن نpÇقل ٕاىل السؤال املوايل، حيرض معنا يف 
مميوزا ¸بتدائية ----هذه اجللسة املباركة مجموPة من تالمMذ مؤسسة العش

´لقcيطرة، ´مس اIلس Ôرحب هبم مجيعا وÔمتىن هلم مسارا موفقا يف مMداهنم 
  .التعلمييالرتبوي و 

ونpÇقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوPه ٕالزام التÍار ´ع·د جسل 
اللكمة ٔ"³د السادة املس�شار�ن من فريق أ"صاñ واملعارصة، . حماس@بايت

  .فليتفضل ³�ٔد السادة املس�شار�ن مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكين
  .شكرا الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  س�شار�ن،الس@يدة والسادة امل 

ٔ�رشت �لفريق أ"صاñ ق�ل ٔ�ن اطرح السؤال، الس@يد الرئJس احملرتم، 
واملعارصة يف óشويه الفريق، وق�ل ما ندوز �لسؤال هللا �رمح الوا�Tن ٔ�ريد 
مcك ¸عتذار لهذا الفريق احملرتم، فcحن ال نتطاول Pىل الرئاسة، فcحن 

  .مة فقط ^اد�ن يف العمل، واحcا معارضة بناءة لننصح احلكو 

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .ٕاىل امسحت راه مايش هذا هو الéم ا�يل قلت

        ::::املس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكين
  .قلت كJيسء �لفريق، وهو عضو من ٔ�عضاء الفريق

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
قلت Ë خصنا حنافظو Pىل السمعة دÆل هاذ املؤسسة، وابغينا 

ناس، خصو يطلب اللكمة الربملاين ما هيرضش عشوايئ يفرج فMه ال 
�لرئاسة، وميل تعطى لو اللكمة ي�cاول، وميل يوقفو الرئJس يوقف، هاذو 

  .هام أ"�القMات دÆل الربملانية يف العامل
ٔ�� ´لعكس ٔ��ن ¸³رتام والتقد�ر لفريق أ"صاñ واملعارصة م�لام ٔ�كنه 

لéم هللا مجليع الفرق الربملانية ومكو�ت هذا اIلس، ما خصناش نvٔولو ا
  .خيليك

        ::::حسان الرباكينحسان الرباكينحسان الرباكينحسان الرباكينالس@يد الس@يد الس@يد الس@يد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس@يد الرئJس، شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الوز�ر احملرتم، 

مرة ٔ�خرى ÒسÍل غياب املقاربة ال�شار�ية يف اختاذ القرارات، óشمل 
ف^ات عريضة من املواطنني، وهاذ املواطنني احcا  منثلومه يف غرفة التÍارة 

  .ات ��ار البيضاء الكربىوالصناPة واخلدم
  الس@يد الوز�ر،

ٔ�نه تضمن يف املادة  2014لقد اكن من مس@تÍدات القانون املايل لس@نة 
مكرر من املدونة العامة �لرضائب ٕالزام اع·د جسل حماس@بة من طرف  145

  . التÍار
لهذا، إالجراء اÞي قوبل حMهنا ´لرفض واحÍpاج التÍار الصغار 

عية ¯نية مت اس�شارهتا ومت التعبري عهنا مبوقف املنضو�ن حتت لواء مج 
  . دجcرب 27احÍpاج ٔ�مام الربملان يوم 

  الس@يد الرئJس، 
  .ميكن تصÇت لنا اشوية

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .مرح�ا، مرح�ا الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكين
وهذا ما يدعو�، الس@يد الوز�ر، لهاذ السؤال هذا حلقاش در� 

Pات وتواصل مع التÍار يف غرف جتارية ويف اTار البيضاء ويف املغرب اج·
لكو، واكن احلوار يعين احلكومة واTوñ كتخرس Pليه فلوس �برية، 
وال�شارك، ولكن ان· ا�ذيتو هاذ القرار هذا ما اس�رشتو ال مع التÍار 

رة ^ات الصغار وال مع الك�ار ٕاال هاذ القرار واحcا اكنت عند� وا³د الفك
وزار مك واحلكومة يف Òسخهتا الثانية ا�يل اس@تÑرش� �ريا وPاهدتcJا يف جلنة 
املالية ´ش ¹ادي �كون هاذ القرار عندو وا³د الصيغة �اصة، ولكن 

  .لÌٔسف مازال مشفcا والو من الس@يد الوز�ر احملرتم
: ما يه إالجراءات ا�يل ¹ادي تد�روا لنا: فاليوم Òسائلمك، الس@يد الوز�ر

واش الس@يد الوز�ر املنتدب معمك يف الوزارة ^ا �لراديو وادوى وقال ´�يل 
  . هاذ القانون هذا ما ¹اد	ش يتطبق Pىل التاجر الصغري واملتوسط

Y ي ووا³د يقولZا مازال وز�ر يقول �هنcال، ما افهم�ش،  ولهذا، اح
  اشكون ا�يل ¹ادي يعطينا اجلواب الصحيح معايل الوز�ر؟ 

  .شكرا

        ::::ئJس اجللسةئJس اجللسةئJس اجللسةئJس اجللسةالس@يد ر الس@يد ر الس@يد ر الس@يد ر 
  . شكرا �لس@يد املس�شار

        .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕال^ابة Pىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس@يد وز�ر ¸قpصاد واملاليةالس@يد وز�ر ¸قpصاد واملاليةالس@يد وز�ر ¸قpصاد واملاليةالس@يد وز�ر ¸قpصاد واملالية
ا�يل اجعبين، الس@يد املس�شار، هو ذ�رتJين فعال ´ملناقشات ا�يل دازت 
يف ا�لجنة، ٕاذن هاذ املقpىض وهاذ املادة �قش@ناها يف ا�لجنة، وكتجي تقولوا 

هللا Æ ودي، راه اكينني التقار�ر ... لنا ا"ٓن ٔ�نه قرار انفرادي وارجتايل وبvٔنه
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واكينني حمارض، ¹ري ´ش نعرفو، هذا قرار يف قانون املالية، ومت ´ٕالجامع، 
وPدل رمغ Ô�ٔمك طيحتو قانون املالية، ولكن هاذ املادة هذي صوتيو Pلهيا، 

وميكن ٔ�ي وا³د يغلط، ´ش نتفامهو ´ش ما �كوÒش، ٕاما حنن رشاكء 
  . وجنيو نصححو يش ¹لط ٕاىل اكن، وهذا مايش ¹لط ونفرس اPالش

وما جنيوش نقولو ٔ�ي ³ا^ة �لمغاربة �لك صدق، هذا قرار �هيم هذوك 
وا يف ذاك ــــــــالناس، ؤ�نمت تعرفون ذË، الس@يد املس�شار، ا�يل �يتخبع

)le régime du forfait(ذاك الرحب اجلزايف، و�رحبو ،aن ٔ�مو¸ طائ.  
وابغيت ¹ري نقول لمك ٔ�نه حرام موظف وال مvٔجور كنا�ذو لو من 

وهذاك ا�يل 3جر ما  ،)l’Impôt sur le Revenu : I.R(املنبع ذاك 
ٔ�لف ملزم ا�يل �اضع �لرضيبة Pىل ا�Tل،  400. تيëلصش الرضيبة دÆلو

من  %2وا ولكهم �ميثل، )le forfait(ٔ�لف دا�ز�ن يف النظام اجلزايف  300
)les recettes ( ل، ٔ��ن يه�Tىل اP يتعلق ´لرضيبة Ðف ñوTل اÆد

العداñ الرضيMÑة؟ ؤ��ن يه الشعارات اليت رفعناها مجيعا يف املناظرة دÆل 
  اجلباÆت؟

ولهذا، الهدف من هاذ إالجراء اكن هو ٔ�نه ما منسو ال الصغار، ٔ"نه مع 
رو Pىل مول الزريعة ومول داكمل أ"سف حىت يف التvٔويل، ابدينا هن

امخلرية، راه ¹ري معنيني، الهدف هو ٔ�نه Òشوفو ذاك الناس ا�يل �يتخبعوا 
´ش حىت هام 	سامهوا يف ¸قpصاد الوطين ويف ) le régime(وراء هاذ 
  .بناء البالد

رمغ ا�لقاءات وال�شاورات وامشات مد�رية .. ا"ٓن من بعد ما وقع هاذ
مع غرف الصناPة والتÍارة واخلدمات وفرس� الرضائب ٕاىل لك اجلهات 

اء هاذ التدبري دا�ل اIلس  ٔ�ش@نو هو الغرض، اختذت احلكومة قرار ٕا̂ر
احلكويم ٕاىل ³ني يعاود يمت فMه ال�شاور معمك ´ش �كون هناك طمvٔنcJة، 
وامحلد # التÍار راه فهموا ٔ�ن احلكومة الزتمت ٔ�نه ما غتكون حىت يش 

ملصاحل دÆهلم، ؤ�نه ¹ادي Ôرجئ التطبيق دÆل هاذ ³ا^ة ا�يل ¹ادي ترض ´
القرار ٕاىل ³ني يمت ال�شاور فMه ´ش Ôزيدو ��دو الضام�ت ٔ�ن التÍار 
الصغار ¹ري معنيني بتا3 ال برضيبة وال �زÆدة يف الرضيبة وال يف تطبيق يش 

ٕاخل، نظرا ٔ"ن هاذ الف^ة كتلعب وا³د اTور اقpصادي �بري ... مراق�ة ^ديدة
  .دÆل جتارة القرب ودور اج·عي �بري ومسؤولي�cا اكملني يف امحلاية دÆلها

  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

  .الس@يد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقMب

        ::::املس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكين
  .شكرا الس@يد الوز�ر

قرارات انفرادية، ٕامنا ان· احلكومة  دميا كنقول ´يق احلكومة كتا�ذ
ك�ش@تغلوا مع اIمتع املدين ومع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، يعين خصمك 

الس@هتالك البزن�ن واس@هتالك  هóس�رشوا معهم، ودرتو دورات يف املغرب لك
الéم، ولكن هاذ الناس راه ما قدوش خيلصوا هاذ الرضيبة، والناس ا�يل 

رامه معروفني، راه كتعرفومه ان·، وسريوا هلم نJشان،  �يتالواو كام قليت
الش التاجر الصغري كتëلعوه، وهاذ التاجر كJسامه يف ¸قpصاد، الناس 
´يق كتا�ذ الكريدي، �يدي الاكرين و�يصفط وTو عند مول احلانوت، 

واش هاذ احلكومة ^ات ´ش óسد ذوك التÍار . هذا ابغيتو óسدوه
  .´ينني الصغار؟ الك�ار رامه

ولهذا، احcا كام قلت، احcا صوتنا Pليه يف جلنة املالية، احcا يف جملس 
، ويف جملس املس�شار�ن هالنواب، الفريق يف جملس النواب صوت ضد

، واحcا ما يش مع هاذ القرار، و�ا احلكومة ¹لطت كنطلبو هصوتنا ضد
فع أ"مة، ما مهنا  راجع ذاك اليش دÆلها وتعطينا وا³د القرار ا�يل ¹ادي ين

يش تنقول ¹ادي ينفعين ٔ�� مكعارضة، �ينفع الناس التÍار ا�يل هام ما 
عندمهش قوت JPشهم، حيل الباب ا�يل �يMÑع �زبة، يMÑع لرتو الزيت، 

، )les bateaux(روش Pىل ا�يل �يجيب درو Pىل هاذ الناس، ما كهندكهن
  .لوبيات �بار هاذو رامه معروفني، وهاذو ما تقدوش óشدومه ان·، عندمه

  .وشكرا معايل الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
شكرا لمك، . اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، ٕان اكن �Tمك رد Pىل التعقMب

  .الس@يد الوز�ر، Pىل مسامهتمك يف هذه اجللسة املباركة
ونpÇقل ٕاىل أ"س@ئa املوÁة ٕاىل الس@يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 

السؤ¸ن ا"ٓنيان أ"ول والثاين طلب nشvٔهنا الس@يد . املهين، وPددها ٔ�ربعة
الوز�ر الضم يف ٕاطار و³دة املوضوع ووافق الفريقان املعنيان Pىل ذÞ ،Ëا 

  .س@نعرضهام دفعة وا³دة
اللكمة ٔ"³د السادة . السؤال أ"ول موضوPه الباكلورÆ اTولية

  .مروناملس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل أ"س@تاذ 

        ::::املس�شار الس@يد ٕادراملس�شار الس@يد ٕادراملس�شار الس@يد ٕادراملس�شار الس@يد ٕادر				س مرونس مرونس مرونس مرون
  .nسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  زماليئ،
لقد مت التوقMع ما بني الس@يد وز�ر الرتبية الوطنية املغريب ونظريه 

  .الفرÒيس Pىل اتفاقMة من ٔ�^ل اع·د الباكلورÆ اTولية يف املغرب
  الس@يد الوز�ر، 

ريك ٔ�ي اجهتاد، ٔ�ي حبث، ٔ�ي رشاكة، اليت س@متكن احcا يف الفريق احل
من بناء خشصية الطفل املغريب، وحىت حتقMق القدرات دÆلو التفاPلية مع 
حميطه، مث انفpا³ه Pىل العامل وامpالكه لناصية ا�لغات، وامpالكه �لكفاÆت 

  . العلمية ليكون  كوينه  كوينا �فعا، احcا معه
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وPة من ال�ساؤالت، التعلمي يف مجيع البد من ٔ�ن نضع هناك مجم ،لكن
ب�ان العامل لJس ٕاشاكلية وز�ر ٔ�و حكومة و³دها، بل هو ٕاشاكلية جممتع 

ال بvٔرسه ٔ"نه مجيع ا ملشاريع اIمتعية تنÑين Pىل جودة التعلمي وPىل قدرات ̂ر
  .وÒساء الب� يف اÞهاب بعيدا يف وطهنم

  الس@يد الوز�ر، 
اIال دÆل التعلمي، اIلس أ"Pىل  عندمك �ٓليات ا�يل يه ت�ش@تغل يف

�لتعلمي، مث اك�ن اIمتع املدين، اك�ن النقا´ت، اك�ن الربملان، اك�ن ¹ريو، 
فا�يل كنëافو مcو هو Ô�ٔمك �3ذو القرار بو³دمك دون ٔ�ن �كون هناك رشاكة 
يف املناقشة حول هاذ إالشاكلية، Pلام ٔ�ن ا�Þن س@يحملون هذا املرشوع مه 

ال وÒساء التعلمي، ور^ال وÒساء التعلمي ٔ"هنم مpوفر�ن ا"ٓن اك�ن عند�  ̂ر
  .يف البالد ٕاشاكلية دÆل ا�لغة الفرÒس@ية ٕاشاكلية حقMقMة

كذË عند� ٕاشاكلية يف جماالت ٔ�خرى، ا�لغات أ"خرى، واش احcا 
موفر�ن الرشوط، خصوصا فÐ تعلق ´ملوارد الÑرشية اليت س@تحمل هذا 

من الرشح ٔ"عضاء الربملان و�لشعب املغريب من �الل  املرشوع، 8نيا ال بد
  . هذا مضمون هذه الباكلورÆ اليت وقعمت مع زمMلمك Pلهيا

  .شكرا

        :  :  :  :  الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار

اللكمة . اللكمة �لمتد�ل الثاين، موضوPه الباكلورÆ الفرÒس@ية ´ملغرب
س@تقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل ٔ"³د السادة املس�شار�ن من الفريق ¸

  .³�ٔد السادة املس�شار�ن مشكورا

        ::::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
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الوز�ر،
سvٔضيف صويت ٕاىل الصوت اÞي س@بقين �لقول بvٔن الشعب املغريب 
Æليه الباكلورP و´يق أ"رس املغربية ٔ�صبحت هتمت كثريا مبا مسي ٔ�و اصطلح 

الفرÒس@ية ٔ�و الباكلورÆ اTولية، خصوصا بعد االتفاق اÞي ٔ��رممتوه، الس@يد 
الوز�ر، مع الوز�ر الفرÒيس �لرتبية والتكو�ن Pىل اع·د الباكلورÆ الفرÒس@ية 
ٔ�و ما مسيمتوه اTولية، اليشء اÞي 8�ٔر حفMظة أ"رس، ؤ�صبح اÝهتافت 

لميي دون ¹ريه، وشعرت ^ل Pىل التعلمي ٔ�و Pىل الولوج ٕاىل هذا اÝهنج التع 

ح�اط ومتيزي قاتل، س@Ð أ"رس الضعيفة وحمدودة ا�Tل ٕ́   .أ"رس املغربية 
ملاذا اعمتدمت هذا : سؤايل، الس@يد الوز�ر، وسؤال Pامة الشعب

اÝمنوذج؟ هل هو حcني ٕاىل الفرÔكفونية، Pلام ٔ�ن الفرÔكفونية اليوم ٔ�صبحت 
  Pىل التدر	س ´�لغة إالجنلزيية؟ مÍpاوزة، الس@يد الرئJس، ؤ�صبح ¸ع·د

ا قال يف ٕا³دى خطبه مورمح هللا ^الñ املR احلسن الثاين عند
أ"يم هو اÞي ال يتقن ٔ�كرث من لغتني، جيب Pلينا ٔ�ن نتعمل : الشهرية

إالجنلزيية ويه لغة العمل، ٔ�ما فرÒسا فال تلبث ٔ�ن تضعنا Pىل اجلانب لكام 

التÍارب، ؤ�عطت Pدة مواقف  ³ان الوقت يف ذË، س@Ð وقد ٔ�عطت
ٔ�حضت فرÒسا ال متثل القوة التعلميية العلمية يف البحث العلمي، ولك طالب 

  .´حث ٕاال ويعمتد Pىل ا�لغة إالجنلزيية
  الس@يد الوز�ر احملرتم، 

ٔ�متىن ٔ�ن óس@توعبوا rيم، ولمك اIال �لتØدث مع زمMلتمك الس@يدة 
Pليه ٔ"Ôمك قد ٔ�ر�كمت ^ل أ"رس  الوز�رة ٔ"قول جيب توضيح ما ٔ�نمت مق�لون

ل ٕاىل ــــــاملغربية هبذا اÝهنج التدر	يس، ؤ�صبح اÝهتافت Pليه وsٔننا س@ندخ
)la Sorbonne(  سط رشوطn�ٔ ىلP وحنن ال نتوفر Ð@م�ارشة، والس

التعلمي، ال من حMث اجلهاز، ال من حMث احلجرات، ال من حMث املنظومة 
  . ا من شللالرتبوية، لكها ٔ�صاهبا ما يصيهب

  .شكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

ٔ�س�سمح، الس@يد الوز�ر، ق�ل ٕاعطا�مك اللكمة ٔ�ن ٔ�رحب بتالمMذ 
املر�ب الرتبوي ليكسوس �لتعلمي اخلصويص ´لعراuش، ´مسمك مجيعا 
ٔ�شكرمه Pىل زÆرهتم، مع ممتنيايت هلم ´لتوفMق والنÍاح يف مسارمه الرتبوي 

  . يوالتعلمي
ؤ�عطي اللكمة �لس@يد الوز�ر لٕال^ابة Pىل السؤالني معا، يف ³دود 

  .ست دقائق الس@يد الوز�ر

        ::::، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين�ن عبد هللا�ن عبد هللا�ن عبد هللا�ن عبد هللا    الس@يد رش@يد �ن االس@يد رش@يد �ن االس@يد رش@يد �ن االس@يد رش@يد �ن اVVVVتارتارتارتار
  الس@يد الرئJس احملرتم،

  الس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ذ السؤال، ٔ"ن يف احلقMقة ابغيت يف البداية ´ش Òشكرمك لوضع ها

¹ادي يتÑني، وكنمتىن ¹ادي يتÑني، بvٔن اك�ن كثري أ"ش@ياء ا�يل يه ٔ�وال ¹ري 
  . ٕاما ما مفهوماش، وٕاىل يه ¹لط

¹ادي نبدا، ٔ�وال، نقول ما هو هاذ البااكلورÆ اTولية املغربية، ٔ"ن احcا 
P س@ية، و¹ادي نتلكمÒا يف املغرب، شعبة الفرcسا، احÒىل مايش يف فر

  .الشعب أ"خرى
cىل املسلسل ا�يل دازت مP اتØمجيع  ه8نيا، ¹ادي نعطيمك توضي

املر³الت ´ش وصلنا لهاذ الباكلورÆ، و¹ادي نعطي كذË بعض املعلومات 
  . فÐ خيص احلاñ الراهنة، ويف أ"�ري ¹ادي نقول ما يه الرؤية املس@تق�لية

Æ مغربية، شعبة اكلشعب نبداو ´ٔ"ول، هاذ الباكلورÆ ا�يل يه �اكلور
دÆل الشعب، يه �اكلورÆ ا�يل يه كتا�ذ املقايJس  14ا"ٓخر�ن، اكينني 

اTولية ا�يل يه كتعرتف هبا اTول، �يكون الباكلورÆ عندو إالمس بvٔن 
ويف هاذ إالطار، �يكون أ"ش@ياء سهa، �يكون التعلمي . �اكلورÆ دويل

Æل ا�لغات يف مادة ا�يل يه بطبيعة ا�لغات، ولكن �يكون التطبيق د
 .كتكون خمتارة من لك ب�، هذا من Áة
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هاذ الشعبة اجلديدة هو عرض مدريس ا�يل ا"ٓن يف ٕاطار جتربة، وهذا 
التعلمي املعزز ´�لغة أ"جcبية ¹ري يف السR الثانوي، هذا . يشء ¯م ^دا

³د �يبغي يقول بvٔن التالمMذ ا�يل غيد�لوا �لثانوي، ٕاىل اكن عندمه وا
املس@توى يف ا�لغة أ"جcبية ا�يل هو ممتاز، بطبيعة احلال �متكcوا ´ش 
خيتاروا هاذ الشعبة، وٕاىل اخpاروا هاذ الشعبة �يمتكcوا ´ش �كون عندمه 
ساعتني ٕاضافMة يف هاذ ا�لغة، و�يتدرسوا من Áة ٔ�خرى يف وا³د املادة وال 

 .مادتني يف هاذ ا�لغة
والقانوين، ¹ادي نقول لمك هللا خيليمك جنيبو اجلانب ا�يل هو اس�شاري 

´ش متش@يو �لميثاق الوطين ا�يل هو مMثاق اتفق Pليه امجليع وخرج مcو 
�ٓش كتقول ذاك  117واملادة ، 114قوانني ا�يل يه ملزمة، وشوفوا املادة 

املادة؟ كتقول بvٔن فÐ خيص أ"سالك دÆل الباكلورÆ البد ´ش نقريو يف 
رسوا هبا التالمذ يف التعلمي العايل يه ا�يل خصنا نقريو ا�لغة ا�يل ¹ادي يتد

. 114هبا املادات ا�يل ¹ادي يد�لوا يف الشعبة ا�يل ¹ادي خيتاروها، هذي 
كتقول بvٔن الزم ندمعو تعلمي ا�لغات أ"جcبية �يف  117؟ 117واش �يقول 

�ينص Pلهيا اTس@تور بربامج وحبصات دراس@ية ا�يل يه كمتيش يف ذاك 
، هذا �يبني بvٔن اجلانب ا�يل هو دÆل التصور بvٔن هاذ 117هذا ا�لغة، 

 .اليش ^ا وطاح ما اكيÇش
، املسلسل بدٔ� 2009ا"ٓن �يفاش حىت ابدات؟ ¹ادي نصيفطمك لـــ 

، ما كن�ش ³ارض ٔ�� هنا، ما كن�ش يف احلكومة، اكن وز�ر ٔ�ول 2009يف 
س@نة هذي، ذاك الوقت، وانطلق املرشوع ٕال³داث هاذ الشعبة يف هاذ ال 

وعرف املسلسل، ٔ�� نقول لمك، البيان املشرتك الصادر عن رئJس احلكومة 
اÞي ٔ�كد Pىل التعاون  2009املغربية ورئJس احلكومة الفرÒس@ية بيوليوز 

، وان· 2009ٕال³داث مساË مغربية مرجعية ´�لغتني العربية والفرÒس@ية 
م بvٔن هاذ الوز�ر ما تذ�روا اشكون ا�يل اكن الوز�ر أ"ول، ونقدر نقول هل

�يدافعش Pىل الفرÔكفونية، الوز�ر أ"ول، معرو ما دافع Pلهيا، وهو ا�يل 
  .ا�رم االتفاقMة أ"وىل

 ñوTالن املشرتك لتقوية التعاون الثنايئ املوقع من طرف كتابة اPإال
، وÔزيد 2011امللكفة ´لتعلمي املدريس وسفري فرÒسا ´ملغرب يف ٔ�كتو�ر 

وزارة الرتبية الوطنية ووزارة الشؤون اخلارجMة الفرÒس@ية دÆل  االتفاق بني
ٕال³داث الباكلورÆ اTولية اخليار الفرÒس@ية ´ملؤسسات  2012دجcرب  13

املغربية، ¸ج·ع احلادي عرش الرفMع املس@توى املغريب الفرÒيس حبضور 
، 2012دجcرب  13رئJس احلكومة املغريب والوز�ر أ"ول الفرÒيس دÆل 

ؤ��ريا البيان املشرتك الصادر مبناس@بة زÆرة اTوñ لرئJس امجلهورية 
  .، ها هو املسلسل اكمل2013الفرÒس@ية �لمغرب دÆل ٔ��ريل 

، ٔ�� ما كن�ش ³ارض، ما تقولوش الس@يد هونvٔكد بvٔن يف هاذ اجلانب لك
الوز�ر ^ا وحط ومعل وهكذا وهكذا، ولكن هذا ما �يبغي يقولش بvٔن ٔ�� 

، ٔ"ن هاذ املرشوع عندو إالجيابيات دÆلو، ه هاذ اليش لك¹ادي نتالىف
  .وقلتوها إالجيابيات دÆلو

إالجيابية أ"وىل يه اليوم اشكون ا�يل �يتعمل ا�لغة الفرÒس@ية بصفة 
ممتازة، ٔ�بناء أ"غنياء والناس ا�يل عندمه إالماكنيات ´ش خيلصوا ٕاما يف 

  .البعثات ٔ�و املدارس اخلاصة

        ::::لسةلسةلسةلسةالس@يد رئJس اجل الس@يد رئJس اجل الس@يد رئJس اجل الس@يد رئJس اجل 
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .ٔ�عطي اللكمة يف ٕاطار التعقMب �لفريق احلريك، تفضل الس@يد الرئJس

        ::::املس�شار الس@يد ٕادراملس�شار الس@يد ٕادراملس�شار الس@يد ٕادراملس�شار الس@يد ٕادر				س مرونس مرونس مرونس مرون
  .شكرا الس@يد الرئJس

شكرا الس@يد الوز�ر Pىل ٕاعطا�مك نبذة Pىل املسلسل اÞي قطعته هذه 
  .العملية

هنا يف  مع أ"سف الشديد غنطيحو داميا يف القضية دÆل التواصل،
الربملان ٔ�و ال يف التعلمي، ولكن احcا ما مpبعيÇش هاذ اليش، ما PارفMنوش، 

روش Pليه يف دروش Pليه يف التلفزيون، ما كهتداخلطvٔ مايش دÆلنا، ما كهت
رو يش شوية، ذاك اليش ا�يل كند�روه نعرفوه حىت دالو8ئق، خصنا هن

  .يطلع امجليع وحىت ال 	شعر ٔ�نه سقط من السامء
اك�ن بcJاتنا ما بني الشعب من Áة والف^ة املثقفة ٔ�و ¹ري املثقفة  ٕاذن

واحلكومة وا³د النوع دÆل الهوة فÐ يتعلق ´لتواصل، البد ٔ�ن نتÍاوزها، ملا 
  .Pام ؤ�� هنا، ما Pارفش هاذ اليش �15كونوا �رملانيني، ؤ�� 

ٕاذن، هذا خطري ^دا ´لÇس@بة يل، خطري ^دا ´لÇس@بة يل، ٔ�ن ما 
وÒش Pارف هذي وكذË عندي وا³د املدرسة ا�يل يه ¯مة يف Ôك

تلميذ، ؤ�� لست Pىل اطالع Pىل هاذ اليش  1000الر´ط، فهيا تقريبا 
  .اكمل

يف الوقت ا�يل كنقرا امليثاق الوطين ´س@مترار دÆل التعلمي، ولكن مل 
 �كن يف Pلمي Ô�ٔمك بدٔ�مت يف هاذ العملية، كنت ٔ�متىن ٔ�ن ٔ��ون يف Pلمي Pىل

ما تقوم به الوزارة من خطوات، ٔ�وال ´ش Òشكروها وÒسا�روها، 8نيا ´ش 
Ëىل اطالع �لمسامهة ٕاذا اكن هناك ٔ�مر يدعو ٕاىل ذP كونوÔ. 

فÐ يتعلق ´ملضمون ارشحpيه مزÆن، وقلت ٔ�� يف أ"ول احcا مع لك 
ميذ ٕاخل، عند التل ... اجهتاد من اÞي هيدف ٕاىل تقوية �صية ا�لغات والعلوم

مع أ"مور ا�يل ^ات يف ) en conformité(املغريب، فٕاذن ٔ�نمت ا"ٓن 
املسلسل، هننئمك Pليه، وÔمتىن ٔ�ن Ôكون يف دا�ل الربملان يف ٕاطار جلنة 

  .نتذا�رو Pىل هاذ اليش حىت نعمق احلوار فÐ بيcÇا
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .أ"س@تاذ ا�لبار يف ٕاطار التعقMب، تفضلاللكمة �لفريق ¸س@تقاليل، 
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        ::::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
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الوز�ر، 
ٔ�� كزنيد نvٔكد لمك ٔ�ن اليوم البعثة الفرÒس@ية ٔ�صبحت تذهب بدون 
رجعة، يف ^ل املدن ٔ�صبحت تغلق ٔ�بواب املؤسسات الفرÒس@ية، م�ال يف 

ٕاخل، يف اجلديدة، يف فاس، فهناك Pدة . ..ٔ�اكد�ر، يف �واكن يف ٔ�اكد�ر
مؤسسات، هذي كتعمتد ا�لغة الفرÒس@ية دراسة وحتصيال ومهنÍا، اليوم 
احcاÆ ما تنلومومكش، الس@يد الوز�ر، احcا تعود� من هاذ احلكومة ٔ�هنا 

  .تقوم بتفكري ³�ٔادي وال óشاور ³�ٔد
، اعتد� ؤ�صبحنا نتخوف من ٔ�ن يزنل Pلينا س@يدي اقدر من السامء

و�كون ال ق�ل لنا به، أ"رس ا"ٓن ما عندهاش ´ش تقري اوالدها، مفا 
اليوم، املغاربة ٔ�صبحوا �يتخوفوا من ا�يل . ´Ë ٔ�هنا تعمتد مcاجه ٔ�خرى

  . �يصدر من هاذ احلكومة، ٔ"ن التفكري ³�ٔادي ما ك�شاور مع ³�ٔد
ما اكÒش رئJس حكومة، الس@يد الوز�ر، اكن وز�ر ٔ�ول، ما  2009يف 

ش صالحMات، واكن الهدف دÆلو حتسني التعلمي، حتسني جودة عندو 
  .التعلمي ´ل�شاور مع مجيع املهمتني

اليوم، احلكومة كتا�ذ قرار وكتطبقو، من الزÆدة يف أ"سعار، يف 
املشاريع كتد�ر ا�يل كJسلكها، القضاة ا�يل حمكوا تعذهبم، ا�يل �ارج 

ا�يل اصبحنا كنتخوفو مcو، ٔ�ما التو^ه دÆلها لكو تيا�ذ العقوبة، وهذا هو 
ا�يل ¹ادي �زيد �مني التعلمي دÆلنا و�زيد� ا�لغة وميكcنا من التحصيل فاحcا 
معه نباركه صباح مساء، وهذا هو الهدف دÆلنا، واحcاÆ ا"ٓن ٔ�صبحنا 
مpخوفني مما س@تقدم Pليه هذه احلكومة، ٔ"هنا عودتنا التفكري أ"³ادي، 

مها ٕاال ٔ�ن تبقى ٕابنا مدلال لÌٔبناك اTولية ؤ"Áزة القرارات اجلا�رة، ال هي 
ة عن نطاق املعقول اTس@توري كام صوت Pليه الشعب  ٔ�خرى �ا̂ر

  .املغريب
  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار

 4الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Pىل التعقMب يف ³دود 
  . الس@يد الوز�ر دقائق، لمك اللكمة

واش نقطة نظام؟ امسح يل هللا خيليك، راه احcا يف ^لسة معومMة، 
ؤ�عطيت اللكمة �لس@يد الوز�ر، انتظر شوية �ٓ ٔ�س@تاذ هللا خيليك، Òس@متعو 

  .�لس@يد الوز�ر راه اعطيتو اللكمة
  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::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

بvٔن ٔ�وال هاذ الرب�مج هو ٔ�صبح به العمل يف اTخول ´غي نقول 

وا�يل �يوقع يف االتفاقMة . مك، واملسلسل راه قلت ل2013املدريس دÆل 
مسؤول، واجلرائد ذيك الوقت اقراو ذاك االتفاقMات وذاك يش اكمل، ٔ�� 
نقدر نقول بvٔن بعدا ¹ري جMت اطلعت Pليه، اخرج ٕاىل اIمتع ولكيش 

  .Pارفو
ادي منش@يو نقولو ا�يل هو ٔ�مه، ا�يل هو ٔ�مه هو نعطيو فرصة دا´، ¹

ٔ"والد�، ا�يل هام يف املدارس الوطنية ´ش �كونوا يف نفس املس@توى 
  . ا�لغوي اك"ٓخر�ن، وهذا هو الهدف يف هاذ املرشوع هذا

وا"ٓن نقول لمك ما يه إالسرتاتيجية دÆل العمل؟ هذي مسؤولييت، 
� املسؤولية دÆيل يه نوصل لهاذ الهدف، ٔ"ن هو ابدا ق�ل ما جني، �ٔ 

بطبيعة احلال ما ¹ادي نوصلوش يف Pام وال يف Pامني، خصو �هتيvٔ، ا�يل 
  . �يتÑني يل ا"ٓن، ٔ"ن اك�ن هنا مر³لتني

املرa³ أ"وىل، يه �يف الرفع من املس@توى ا�لغوي دÆل التالمMذ 
ل ´ش ذاك ابتداء من الس@نة أ"وىل دÆل إالPدادي، هذا الهدف أ"و 

الثالث اس@نني أ"وىل يوصلوا لوا³د املس@توى ا�يل ميكهنم ´ش يدوزوا 
  .�لسR الثانوي وي�cاولوا دروس ´�لغات أ"جcبية، هذي أ"وىل

8نيا، املرشوع فMه ا�لغات أ"خرى، أ"جنلزيية وإالس@بانية، والتجر´ت 
  .ق�aيف إالجنلزيية وإالس@بانية ¹ادي يبداو ٕان شاء هللا الس@نة امل 

يف الثالث س@نوات ا�يل ¹ادي  كون، ¹ادي Ôكونو أ"ساتذة ا�يل 
  .¹ادي �كونوا قادر�ن ´ش يقريو هاذ ا�لغات بصفة ممتازة، ويقريو هبا

8لثا، ٕاىل زد� يف هاذ الس@نوات املق�a بعض املؤسسات، ما ¹ادي 
نعملومهش يف الر´ط ويف اTارالبيضاء ويف طنÍة وهكذا، ¹ادي منش@يو 

هذا . ان صغرية ولثانوÆث ا�يل يه 8نوÆت �يجيو لها اوالد الشعبلب�
  .حىت هو يشء ¯م ^دا

يف اخلالصة، اخلالصة كتبني بvٔن ارتفاع القدرات دÆل التالمMذ يف 
ا�لغات أ"جcبية �يكون معها كذË وا³د الرفع من املس@توى دÆل مجيع 

  ... ش بvٔناملادات، و´خلصوص ا�لغة العربية، وهذا ما اÒساوه
8لثا، خصنا منش@يو مع النظرة إالسرتاتيجية دÆل البالد، والنظرة 
إالسرتاتيجية دÆل البالد اليوم معروفة، احcا مpفØpني Pىل ¸قpصاد اTويل 
وPىل املعامالت اTولية، و´خلصوص ٔ�فريقMا، وإالفريقMني ا�يل احcا 

ريق، ´ش �يتلكموا؟ كنتعاملو معهم ا"ٓن، وا�يل صاحب اجلالñ ورا� الط
´�لغة الفرÒس@ية، ولكن ٕافريقMا ا�يل يه فرÔكفونية يه ا�يل ا"ٓن احcا د�لنا 

  ...لها، ٔ"ن أ"خرى ´يق، ٔ"ن ٕافريقMا اجلنوبية يه ا�يل
وخصنا نفكرو يف هاذ اليش هذا، مايش فرÒسا، وما خصناش Pاو8ين 

، 2012دÆل دÆل الفزيÆء ) le prix Nobel(نبقاو ماشني ¹ري نرضبو 
yسا، وا�ا ٔ�صÒمتناو اكن �كون ¹ري مغريب فرÔ مغريب، وكنا) .Médaille 

fields (ضياتÆل الرÆل دÆٔن صايف  2012 دvيس، ما نقدروش نقولو بÒفر
  .ما ابقاش عندمه

من طبيعة احلال، اليوم ¸جنلزيية ٔ�صبحت لغة دولية، والبد ´ش 
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هيا ا�يل هو Pايل، وهذا ا�يل اوالد� لكهم �كون عندمه وا³د املس@توى ف
  .خصنا نعملو فMه

ٔ�� ا�يل كنمتىن مcمك، هو لكمك تدمعوا هاذ املرشوع، ٔ"ن مرشوع 
مس@تق�يل، �يØل �ٓفاق الوالد�، وا�يل خصنا ندافعو Pليه هو التطبيق 
دÆلو، والتطبيق دÆلو حفال ا�يل غنقول، Pىل امجليع، ما �كوÒش ¹ري وا³د 

د مcو، وٕاىل جنحنا، ٔ�� نقدر نقول لمك بvٔن هذي الف^ة ا�يل يه ك�س@تاف
¹ادي  كون يه اجلزء أ"ول، نقدرو نقولو، من الرفع من املس@توى دÆل 

يف املدارس التعلمي دÆلنا يف املس@تق�ل، ٔ"ن ال يعقل بvٔن ا"ٓن تالمMذ� 
ساPة دÆل ا�لغة الفرÒس@ية، نقدرو نقولو بvٔن  1800س@نة و 11العمومMة بعد 
يش ¹ري ضئيل، وان· كتعرفوا �ٓش �يوقع هلم ¹ري �ميش@يو مليدان املس@توى ما

  .الشغل
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

نpÇقل ٕاىل السؤال املوايل، ق�ل ذË رمبا ³�ٔد السادة املس�شار�ن طلب 
اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام، هللا خيليمك راه ´يق لنا �ر�مج طويل، عند� 

عند� ^لسة دÆل ال�رشيع Pىل أ"قل فهيا ساPة ونصف ٔ�و سؤال، و  12
  .جوج دÆل الساPات، كنمتىن Ô�ٔمك تلخصوا نقطة نظام

        ::::املس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكين
  .شكرا الس@يد الرئJس

¹ري نقطة نظام دÆل فريق أ"صاñ واملعارصة، ا�يل اكن الزمMل دÆيل 
  . تعسفت Pليه ما �لي�هيش يتد�ل يف الوقت

السؤال ا�يل �ض Pليه هاذ الضÍة يف هاذ اجللسة هذي، وا�يل  ¹ري
^اوبت Pليه احلكومة، الس@يدة الوز�رة ا�يل كتÇمتي ل¹Ìٔلبية، قالت السؤال 

  .ما وصلش، احcا السؤال دÆلنا صيفطناه هنار ´ش نوحضو

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
هللا خيليك ما ¹اد	ش Ôرجعو ا�لور، هاذ اليش عندو مساطر، ما 

دك ما توحض اليس، هاذ اليش عندو مساطر وعندو قوانني، صيفطتو عن
السؤال ملا يوصل ¹ادي جيي جياوب Pليه، واش هللا خيليك هذا موضوع 
ا�يل ¹ادي نضيعو به الوقت �لÍلسة العامة، واش هذا موضوع هللا خيليك، 
هاذو مساطر، ما كÇسÍلوش هنا املواقف، هللا خيليك، هللا خيليك، 

هللا خيليك ٔ�� ... Jس، احcا مايش كناقشو املساطر دÆلالس@يد الرئ 
  .كنلمتس ال�شطيب Pىل هذا الéم اÞي ال يد�ل يف املوضوع

السؤال ا"ٓين الثالث، موضوPه الرتبية البيMzة، . ومنر ٕاىل السؤال املوايل
  .اللكمة ٔ"³د السادة املس�شار�ن من فريق أ"صاñ واملعارصة لتقدمي السؤال

  

        ::::الس@يد Pابد شكMلالس@يد Pابد شكMلالس@يد Pابد شكMلالس@يد Pابد شكMل    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  الس@يد الرئJس،

كنت سvٔقول ٕاليمك 6عاديت الس@يد الرئJس احملرتم، ولكن هذه املرة لن 
  .ٔ�قول لمك الس@يد الرئJس احملرتم

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
ٓ الس@يد الرئJس ٓ اليس، لن ٔ�طلهبا مcك � هللا خيليك . لن ٔ�طلهبا مcمك �

ما óشوشوا Pىل هاذ  الزتام ´ملوضوع دÆل اجللسة، هللا خيليك، ´رااك
  .الربملان

  :املس�شار الس@يد Pابد شكMلاملس�شار الس@يد Pابد شكMلاملس�شار الس@يد Pابد شكMلاملس�شار الس@يد Pابد شكMل
  .ٔ"Ôمك ٔ�نمت حمك ؤ�صبحمت خصم

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
حمك ´مس القانون، حبمك القانون ٔ�� ٔ� رٔ�س هذه اجللسة، الزتموا 

الزتموا ... ل�Ìٔالق دÆل اجللسة، أ"�الق دÆل التلكم مع رئاسة اجللسة
سة العمومMة، هذه مؤسسة مشرتكة، كÇشار�و ا"ٓداب وأ"�الق دÆل اجلل 

  .فهيا مجيعا، مايش دÆل يش ³د هنا

        ::::املس�شار الس@يد Pابد شكMلاملس�شار الس@يد Pابد شكMلاملس�شار الس@يد Pابد شكMلاملس�شار الس@يد Pابد شكMل
  الس@يد الرئJس، 

ٓ الس@يد الرئJس، Ô�ٔمك ق�لمت يف البداية بعدما  اليشء اÞي �زجعين، �
  .اس�رش مك يف املوضوع دا�ل مكpيب وقلت يل ٔ�� قابل ´ش ند�رو

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
كن ما تطرحش يل التضامن دÆل الربملان، ما تطرح لJش التضامن ول

دÆل الربملان هللا خيليك، ما تطرح لJش التضامن دÆل الربملان  يف اجللسة 
العمومMة مع قضية nس@يطة ^دا، ما تطلب لJش التضامن دÆل مؤسسة 
�رملانية، هذا طلب ٔ�كرب مcك ؤ�كرب مين، هللا خيليو �لمؤسسة احلرمة 

ها، هاذ املواقف عندك اك�ن فني اختاذ، هللا خيليمك، �ليو� حنشمو دÆل 
ومتيش املؤسسة ملا ٔ�سست Y، ما خنرجوش Pىل الس@ياق، ما خنرجوش 

  .Pىل أ"داء العادي، هللا خيليمك

        ::::املس�شار الس@يد Pابد شكMلاملس�شار الس@يد Pابد شكMلاملس�شار الس@يد Pابد شكMلاملس�شار الس@يد Pابد شكMل
  السادة املس�شار�ن،

ر وزارة نود مبناس@بة ختليد العامل ليوم �و�ب أ"رض ٔ�ن ن�ساءل حول دو 
الرتبية الوطنية يف تعز�ز الثقافة البيMzة Tى الناش@ئة و رس@يخها �سلوك 

  . وثقافة جممتعية حضارية
و´لنظر ملا تلعبه الرتبية البيMzة من ٔ�دوار ٔ�ساس@ية يف تعمل واك�ساب 
الوعي واملعرفة البيMzة و منية السلوك البJيئ إالجيايب وٕانضا^ه ليتحول ٕاىل 

من �الل إالدماج يف خمتلف املناجه الرتبوية والتدر	س@ية ثقافة قارة و8بتة 
يف اكفة املرا³ل اTراس@ية لتÇش@ئة ٔ�جMال واعية متام الوعي مبفهوم البJ^ة 
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  .و�يفMة التعامل معها واحملافظة Pلهيا
من ٔ�^ل ذÒ ،Ëسائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، عن تصورك لتعز�ز 

  لبيMzة يف خمتلف املناجه التدر	س@ية؟مفهوم الثقافة البيMzة وٕادماج الرتبية ا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
 . شكرا

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، لٕال^ابة Pىل السؤال

        ::::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 احملرتم

 Ðخيص بالد� وف Ðة يه يشء ¯م ^دا، ¯م ^دا فMzقة الرتبية البيMحق
 Iٔس هبا ا�يل خيص اvمتع العاملي، ويف هاذ إالطار ا"ٓن اك�ن جمهودات ال ب

  . قامت هبا الوزارة، ´خلصوص فÐ خيص الرتبية
ويف هاذ إالطار اك�ن �رامج �لتعلمي يف خمتلف املس@توÆت دÆل التعلمي 

تعمتد كذË .. ا�يل هام �اصني ´لرتبية البيMzة، ولكن كذË اك�ن هناك

ٔ�خرى ٕالدراج هاذ الرتبية كذË يف مواد ٔ�خرى، اكلفزيÆء  الوزارة Pىل مcاجه
  ... من Áة والرتبية و¸ج·عيات وهكذا وهكذا

من Áة ٔ�خرى، اك�ن هناك �ر�مج �اص ا�يل هو تتقوم به الوزارة 
يف ٕاطار  2006مبساPدة مؤسسة محمد السادس �لبJ^ة ا�يل يه بدات من 

ة و�رامج ا�يل يه ¯مة، وهاذ تغطية كثري من املؤسسات بنوادي تعلميي
  .مؤسسة 675الرب�مج ا"ٓن ك�س@تافد مcو 

من Áة ٔ�خرى، اك�ن هناك �ر�مج �اص ا�يل هو �هيدف ´ش ند�لو 
التفكري يف البJ^ة وكذË يف التمنية ا�يل يه دامئة يف �رامج البناÆت، ويف 

يل مدرسة ابتدائية ا� 250هاذ إالطار اك�ن كذË الك�ري من املدارس، 
  . ا"ٓن عندها الطاقة الشمس@ية ³اليا

نقدرو نقولو بvٔن هاذو ٔ�هداف ال بvٔس هبا، ولكن كتبقى بطبيعة احلال 
يف ٕاطار التفكري ا�يل ا"ٓن تنفكرو فMه يف املس@تق�ل،  ،ولهذا. ¹ري اكفMة

¹ادي حناولو ´ش ند�لو يف ٕاطار �ٓخر، و´خلصوص ´ش Ôرجعو �لفكرة 
يه دÆل النوادي البيMzة ا�يل اكنت اعطات  ا�يل اكنت يف ال�سعينات ا�يل

وا³د الن�ÍMة ا�يل يه ال بvٔس هبا، وهذي اكنت تعملت بتعاون مع مؤسسة 
)Nicolas Hulot ( رجعوÔ ٔنvة، وكنمتناو ب^Jا�يل هو مشهور يف ٕاطار الب

كذË لهاذ اÝمنوذج دÆل النوادي ا�يل هو �يعطي فرصة �لتالمMذ لتطبيق 
لواقع، و´خلصوص اس@تعامل البJ^ة كامدة لتعلمي املادات ا�يل �يتعلموا Pىل ا

  .أ"خرى، وهذا ٕان شاء هللا ¹ادي نتذا�و فMه يف املس@تق�ل

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .اللكمة ٔ"³د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقMب، تفضلوا
  

        ::::املس�شار الس@يد Pابد شكMلاملس�شار الس@يد Pابد شكMلاملس�شار الس@يد Pابد شكMلاملس�شار الس@يد Pابد شكMل
  .طياتÒشكر الس@يد الوز�ر Pىل هذه املع 

ٔ�� مpفق معمك ٔ�ن يف هذا اIال معلت ٔ�ش@ياء، ولكن ¹ري اكفMة، 
خصوصا ؤ�ن البJ^ة جيب ٔ�ن نعرف ٔ�هنا ٔ�صبحت يشء مذ�ور يف اTس@تور، 

  ولكن واش احلكومة ¹ادي تبقى تعمتد Pىل ا"ٓخر�ن؟ فMنا هو دورها؟
يف اجلامعات ´يق البJ^ة ¹ايبة، Þا احcا تنpÇظرو من احلكومة ´ش 

لك ما هو وسعها ´ش  كرس هذه الفكرة عند املواطن املغريب، ٔ"نه تعمل 
  . يشء ٔ�صبح رضوري

وحنن Ôمتىن من الس@يد الوز�ر لك ما ميكن خصوصا وحنن نعرف 
  . اIهودات اليت يبذلها يف هذه املياد�ن ويف مMاد�ن ٔ�خرى

  .وشكرا الس@يد الوز�ر

            : : : : الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . ن لJس �Tمك رد Pىل التعقMبلمك اللكمة الس@يد الوز�ر، ٕاذ

نpÇقل ٕاىل السؤال املوايل، تنفMذ ¸س@تفادة من التعويضات اخلاصة عن 
اللكمة ٔ"³د السادة املس�شار�ن من مجموPة . العمل ´ملناطق النائية والصعبة

¸حتاد الوطين �لشغل ´ملغرب لتقدمي السؤال، فليتفضل الس@يد املس�شار 
  .مشكورا

        ::::محمد رمامحمد رمامحمد رمامحمد رماششششاملس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  .nسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئJس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

الس@يد الوز�ر احملرتم، سؤال مجموعتنا، ¸حتاد الوطين �لشغل ´ملغرب، 
  . تvٔيت لطرح موضوع ذا ٔ�مهية قصوى

وية يف خمططاتنا ٔ�وال، الس@يد الوز�ر، ٔ�ننا نؤمن بvٔن ´لطبع التعلمي Y ٔ�ول
ونظرا لÌٔدوار دÆلو كقاطرة لٕالصالح والتمنية الشامa، وكذË ٕاميا� مcا 

  . ´Tور دÆل املوارد الÑرشية، Òساء ور^ال التعلمي يف هاذ إالصالح
من هنا البد ´لطبع من العناية املطلوبة من الرتقMات، واليت ´ملناس@بة 

ذت وا³د اجلزء �بري ^دا من هاذ ٔ��ريل ^ات احلكومة ونف 26االتفاق دÆل 
  . مليار دÆل اTرمه 13االتفاق ا�يل وصل تقريبا حىت 

مث كذË فضال عن التحفزيات ا�يل يه مطلوبة يف هاذ اجلانب، من 
هنا كنتلكمو Pىل اجلانب ا�يل ^ا �يتلكم Pليه مMثاق الرتبية والتكو�ن دÆل 

د وىل يف النقاش تعويض التعويضات ´لعامل القروي، هبذا املصطلح، من بع
املناطق النائية والصعبة، وهذا يف ٕاطار ا�لجنة املشرتكة، ا�لÍان ا�يل يه 
ٕاقلميية وا�يل امىش هاذ النقاش، وا�يل هام �يخصو تقريبا جوج دÆل 

  . القطاPات، القطاع دÆل التعلمي والقطاع دÆل الصØة
 Æ26ل ، وتعززت يف احلوار د2008ابدات اكنت يف احلوار دÆل 
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درمه  700ٔ��ريل، لكن فعال ^ا هاذ التعويض و³دد وا³د املبلغ دÆل 
صافMة من الرضيبة، مث تعطى Pىل ٔ�ساس تعويض بوا³د أ"�ر رجعي من 

، ٕاىل ¹ري ذË، وهذا كنقدرو بvٔن وا³د اIهود �بري 01/09/2009وا³د 
  . ^دا

 جلان لكن، الس@يد الوز�ر احملرتم، من بعد ما óشلكت ا�لÍان ا�يل يه
ٕاقلميية وا�يل فهيا متثيليات خمتلفة، مبا فهيم املركزÆت النقابية، ابقMنا حلد 

ٕاضافة ٕاىل ا�لجنة ا�يل يه مركزية، كن�س@ناو وامىض Pىل هاذ .. الساPة
  . 2010اليش ٔ�ربع س@نوات بعدما تدار إالطار املرجعي يف 

 هاذ ¸لزتام مىت سريى: وËÞ، الس@يد الوز�ر، احcا كن�ساءلو
النور؟ ٔ�ربع س@نوات، اشكون ا�يل �يتحمل فMه املسؤولية، احcا عرفcا 

  . النقاش �يف دا�ر، ولكن البد ٔ�ن خنرج من هذا النفق
اجلانب الثاين ا�يل هو وا³د املوضوع ٔ�سايس، الناس دا´ ا�يل انتقلوا، 
هام اكنوا يف ذيك املناطق، واحcا كنقولو بvٔن التعويض عندو �8ٓر دÆلو من 

  هاذو ا�يل دا´ انتقلوا �يفاش ¹ادي �كون الوضع دÆهلم؟  ،2009
وËÞ، ´ش ما �زيدش يتعمق الوضع ٔ�كرث تفامقا، كنطلبوا، الس@يد 
الوز�ر، وٕان اكن هذا السؤال هو فعال كJشمل قطاPات ٔ�خرى مهنا ا�يل 
^اية، ٔ"نه عندو ارتباط ´حلكومة، و´خلصوص أ"خرى ^اية، كنمتناو، 

ٔ�ن جتد احلل الالزم، و�اصة القطاع دÆل التعلمي ٔ"ن فMه الس@يد الوز�ر، 
  .هو الرشحية الكربى دÆل هاذ القطاع

  .شكرا الس@يد الرئJس

        :  :  :  :  الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .لمك اللكمة الس@يد الوز�ر، 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
  . شكرا الس@يد املس�شار

لكو من Áة، ووقفpو يف النقطة ا�يل  هو حقMقة اعطيتو املسلسل
  .وقفت فMه هاذ املسلسل

وحقMقة هاذ السؤال وا�ا ٕاىل مطروح من وز�ر الرتبية الوطنية ¹ادي 
حناول جناوب Pليه، ولكن هو خبصوص اليوم هو سؤال ا�يل هو مطروح 
�لحكومة، و´خلصوص لوزارة ا�يل يه الوظيفة العمومMة، ٔ"ن ا"ٓن يه ا�يل 

ا�يل هام ا�لجن ) les provinces(تقار�ر ا�يل كتجهيا من كتوصل ´ل 
إالقلميية، وبطبيعة احلال هذا تيا�ذ بعض الوقت، ٔ"ن ما كJس@يفطوش لكهم 

  . املعلومات دÆهلم يف مرة
ة يف ٕاطار املشالك املطرو³ة بني  كام اكن احلال، هاذ النقطة يه مcد̂ر

لجنة ا�يل يه وزارة الرتبية النقا´ت، وا�يل احcا كنتذا�رو فهيا يف ٕاطار ا� 
الوطنية كتعامل هبا مع النقا´ت، ويه من النقط، وبطبيعة احلال يه نقطة 

  . ´يق ما وصلنلهاش، اك�ن نقط اخرى ا�يل ق�ل مهنا

ولكن كام اكن احلال، احcا �وزارة ¯متني هباذ النقطة ´خلصوص، بطبيعة 
ا´ت ´ش منش@يو يف العمق احلال كنمتناو ´ش �كونوا مع السادة ممثلني النق

دÆلها، والقضية ا�يل يه ٔ�ساس@ية يه التطبيق، ٔ�ما املبدٔ� لكيش مpفق Pليه، 
يه القضية �يفاش ¹ادي ميكن لنا نطبقوها وميكن لنا نطبقوها بصفة ا�يل يه 

، ٔ"ن املساواة بني الناس خصها  كون )équitable( كون بطبيعة احلال 
خصناش نغلطو، ٔ"ن ا"ٓن احcا  يه هذيك، ولكن يف نفس الوقت ما

�وزارة ما عند�ش ذاك املعطيات ا�يل يه تذا�رت فهيا النقا´ت مع ا�يل يف 
وكنمتناو بvٔن بعد هاذ النقاش ¹ادي منش@يو ونتصلو ، ا�لجن ا�يل يه خمتصة

�زمMيل يف الوظيفة العمومMة ´ش Òشوفو �يفاش حنر�و هاذ امللف ٕان شاء 
  .هللا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس@يد املس�شار احملرتم، يف ٕاطار التعقMب

        ::::املس�شار الس@يد عبد هللا عطااملس�شار الس@يد عبد هللا عطااملس�شار الس@يد عبد هللا عطااملس�شار الس@يد عبد هللا عطاشششش
  .nسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

، 2008الس@يد الوز�ر، هاذ االتفاق، الصديق دÆيل  لكم بvٔنه من 
هاذ ٔ��ريل، واحcا تنعرفوا ٔ�ن  26در� اتفاق  2011خصو ي�cفذ و 2009و

احلكومة حكومة اج·عية، اÞي يغيض البعض، ؤ�ن فعال تتلزتم 
  .%70ٔ��ريل نفذ مcه ٔ�كرث من  26´اللزتامات دÆلها، ؤ�هنا فعال اتفاق 

ولكن هاذ القضية، الس@يد الوز�ر، راه قضية ¯مة ؤ�ساس@ية وحمورية 
ن وت�cفع املنظومة، ما تÇساوش ٔ�ن دا´ ا"ٓن وحنن Pىل ٔ�بواب Æ�ٔم قليa م

ال التعلمي، من بني املسائل أ"ساس@ية ا�يل  بداية احلركة ¸نتقالية دÆل ̂ر
ت�شلك فهيا ¸رتبااكت و¸خpالل دÆل احلركة ¸نتقالية هو Pدم 

  . ¸س@تقرار يف املناطق القروية، وPدم ¸س@تقرار يف املناطق النائية
و´لتايل تنقولو ٔ�ن هاذ التعويض من شvٔنه ٔ�ن خيلق اس@تقرارا ÒسMÑا يف 

درمه صافMة، و´لتايل هذا يف صاحل  700البوادي ويف القرى، دÆل 
ال الرتبية والتعلمي   . املنظومة ويف صاحل ̂ر

فعال ما خصناش نغلطو يف التنفMذ دÆلو، ولكن ما خصناش نغلطو يف 
بع س@نني �زاف هللا �كون يف العون، والناس تvٔ�ري التنفMذ دÆلو، راه ٔ�ر 

يpÇظرون، و¹ادي خنلقو كام قلنا ¸س@تقرار ا�يل تتعرفوا ٔ�ن احلركة ¸نتقالية 
  .%7ٔ�لف تنلبيو  70ٔ�و  60تJشار�وا فهيا وا³د 

ٔ�� حسب تقد�ري لو نفذ هذا، سواء يف قطاع الصØة ووز�ر الصØة 
¹ادي خنلقو وا³د ¸س@تقرار �بري احملرتم مpوا^د معنا، وال يف قطاع التعلمي 

حىت يف وزارة الصØة، راه عندمه ٔ�شاكل دÆل اس@تقرار املمرضني وأ"طباء 
لو �لقcا هاذ التعويض رمغ ٔ�نه ÒسMÑا قليل، ولكن ¹ادي خنلقو به . وكذا

  .وا³د ¸س@تقرار ٔ�سايس ¯م
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الس@يد الوز�ر راه ، وا"ٓن نpÇظر، �اصة ٔ�ن إالشاكل ا�يل ¹ادي �كون
، راه ما ³د� واحcا نتvٔخرو واحcا تنëلقو املشالك، 2009رجعي من  بvٔ�ر

ال التعلمي يغادرون القرى بعد املشاركة يف احلركة  ٔ"ن العدد �بري من ̂ر
¸نتقالية، وت�Jقاو ي�سالوا الفرتة ا�يل اكنوا فهيا يف القرى، و´لتايل وجب 

ا�لجنة الوطنية ¸لزتام، ووجب ٔ��ذ أ"مور جبد، واحلسم يف املوضوع مع 
  .ٔ�و يف احلوار ¸ج·عي واملركزي

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

الس@يد الوز�ر، هل لمك ما تضيفون؟ ٕاذن ٔ�شكر الس@يد الوز�ر Pىل 
  . مسامهته القمية يف هذه اجللسة املباركة

و^ه ونpÇقل ٕاىل أ"س@ئa املتعلقة بوزارة الصØة، السؤال ا"ٓين أ"ول م
اللكمة ٔ"³د السادة . ٕاىل الس@يد وز�ر الصØة حول ختفMض مثن أ"دوية

  . املس�شار�ن من الفريق الفMدرايل لتقدمي السؤال املتعلق بvٔمثان أ"دوية

لكلكلكلكميميميمي         ::::املس�شار الس@يد حسن �ٔاملس�شار الس@يد حسن �ٔاملس�شار الس@يد حسن �ٔاملس�شار الس@يد حسن �ٔ
  .شكرا الس@يد الرئJس

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

ن �ريا عند سامعهم قرار ختفMض الس@يد الوز�ر، لقد اس@تÑرش املواطنو
مثن العديد من أ"دوية، Pلام ٔ�ن ¹البية املغاربة ال يتوفرون Pىل التغطية 

  . الصحية
  Þا، Òسائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، عن مvٓل هذا القرار؟ ؤ��ن وصل؟

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕال^ابة Pىل السؤال

        ::::الس@يد احلسني الوردي، وز�ر الصØةالس@يد احلسني الوردي، وز�ر الصØةالس@يد احلسني الوردي، وز�ر الصØةالس@يد احلسني الوردي، وز�ر الصØة
  .شكرا الس@يد الرئJس احملرتم

  الس@يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
  . ٔ�وال، الشكر �لفريق الفMدرايل Pىل طر³ه لهذا السؤال

فكMف تتعرفوا، الس@يد املس�شار احملرتم، كنا ٔ�رش�، ال حتت هاذ الق�ة 
اء يف املغرب مرتفع مقارنة مع احملرتمة وال يف جملس النواب، ٔ�نه مثن اTو 

اTول ا�يل جبوار� وال ا�يل بعيدة Pلينا، وهاذ اليش ٔ�كدته تقار�ر Pديدة 
، املنظمة العاملية �لصØة 2004ومpعددة، مهنا التقر�ر دÆل وزارة الصØة يف 

، لكيش هاذ ا�لÍان والتقار�ر 2009، اك�ن جلنة دÆل الربملان يف 2004يف 
   .وصلت لهاذ الن�ÍMة

اكن لزاما ميل تنعرفو هاذ اÝمثن دÆل أ"دوية هو مقرر مايش مرسوم 
ا�يل موجود يف املغرب ) c’est un arrêté(ٕاىل يومcا هذا، مقرر يعين 

، وÆ لÌٔسف و�ا موجود ما اكÒش �يتطبق ٔ"س@باب Pديدة 1969من 
  .ومpعددة، ما ¹اد	ش Ôرجع لها، مايش هو موضوعنا اليوم

ومة، واختذت هاذ القرار الس@يايس، ا�ذاتو فاكن لزاما Pىل احلك
احلكومة، امشات يف هاذ ¸جتاه لتخفMض مثن أ"دوية يف ٕاطار س@ياسة 
دوائية وطنية، يعين ختفMض مثن أ"دوية يه نقطة من نقط الس@ياسة 
اTوائية الوطنية، وامشات يف هاذ الطريقة بطريقة óشار�ية، مجيع الناس 

  :ني ¸عتباروالرشاكء دÆلنا، وا�ذينا بع
  ٔ�وال، مصاحل املصنعني، املوزPني وصيادñ الصيدليات؛

8نيا، مصاحل املواطنني، و�اصة أ"�ذ بعني ¸عتبار القدرة الرشائية 
درمه فقط Pىل لك  376الضعيفة ^دا، ٔ"ن املواطن املغريب تيخرس حوايل 

  .خشص يف الس@نة فÐ خيص أ"دوية
ية إالج�ارية، ٔ"ن هاذ اليش ¯م، ٔ"ن ؤ��ريا دميومة نظام التغطية الصح 

ا�يل  هام) 6la CNOPS(ٔ�و ) la CNNS5(الفلوس الناس ا�يل تريجعوا 
  .تpJحملوا هاذ اليش

  :فاكن ثالثة دÆل أ"هداف دÆل هاذ الس@ياسة
  ٔ�وال، تعز�ز الشفافMة يف حتديد مثن أ"دوية؛

  .8نيا، ٕاعطاء وضوح ٔ�كرث ملؤسسات الصناPة الصيدالنية
ا، مالءمة ٔ�مثنة أ"دوية املعمتدة يف املغرب مع أ"مثنة املطبقة يف دول 8لث

دÆل  8، ا�ذينا )benchmark(املقاربة، يعين اTول ا�يل مسيناها احcا 
  . اTول ´ش نتقارنو

فاكن هاذ املرسوم خرج، وأ"مثنة دÆل أ"دوية تدارت Pىل البوابة دÆل 
ٔ��ريل، وPىل حسب  8وجودة يوم أ"مانة العامة �لحكومة، ويه ا"ٓن م

املرسوم شهر�ن من بعد ¹ادي تد�ل ³زي التطبيق، يعين هاذ أ"دوية 
) juin( 8، 2014يونيو  ¹8ادي ينخفض اÝمثن دÆلها ´لضبط يوم أ"³د 

�الفا ملا  %80وحىت  10و 5املق�ل ٕان شاء هللا، وÒس@بة التخفMض بني 
دواء، هاذ العام  320م ا�يل داز يقال، فاكنت يف املرa³ أ"وىل خفضنا العا

  .دواء 1578دواء، يه امجليع  1258
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر
  .اللكمة �لفريق الفMدرايل

        ::::املس�شار الس@يد عبد املاË ٔ�فرÆطاملس�شار الس@يد عبد املاË ٔ�فرÆطاملس�شار الس@يد عبد املاË ٔ�فرÆطاملس�شار الس@يد عبد املاË ٔ�فرÆط
  .شكرا الس@يد الرئJس

                                                 
5 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
6 La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
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  الس@يد الوز�ر،
  السادة املس�شارون،

Ôمثن هاته املبادرة يف انتظار  البد يف البداية، و�لك موضوعية، ٔ�ن

توس@يع التغطية الصحية والتغطية ¸ج·عية ببالد�، حىت 	س@تفMد السواد 
  .أ"عظم من املواطنني من هاته التغطية

لكن حلد الساPة لJست Tينا الالحئة الاكمa لهاته أ"دوية، ؤ�نمت، 
ملتعلقة الس@يد الوز�ر، 6طبJب تعلمون ٔ�ن املغاربة 	س@هتلكون أ"دوية ا

�اصة ما يتعلق ، )les soins ambulatoires(´لعال^ات إالسعافMة 
بvٔمراض القولون واجلهاز الهضمي والزاكم، وما ٔ�صعب الزاكم اÞي ٔ�صاب 

  .جMوب املواطنني بفعل الزÆدات املتتالية يف بعض أ"سعار
ت��عنا Pرب بعض وسائل إالPالم ٔ�نه من مضن العقاقري اليت مت ختفMض 

الفMاغرا م�ال، واملغاربة رامه 	س@تعملون الزجنبيل وهو ٔ�قل  لكفة من  مثهنا
  . الفMاغرا

ËÞ، فاليوم حنن مطالبون، ؤ�� كام قلت يف البداية Ôمثن هذه املبادرة، 
وحنن نعمل ٔ�ن هناك لوبيات، لوبيات يف سوق املواد الصيدالنية ال مه لها ٕاال 

  . ننيمرامكة الرثوات ولو Pىل حساب حصة املواط 
د ــــــــ، ماذا س�س@تفla CNOPS(M(وسؤايل، الس@يد الوز�ر، هو 

)la CNOPS ( ض؟Mمن هذا التخف  
  . 8نية 30ٕاىل امسحتو، الس@يد الرئJس، 
¹ري  ٕاىل ،)7RAMED(جمهودات �برية، مث ٔ�ننا اليوم رمغ ٔ�نه اك�ن 

ذË، ولكن هناك بعض املواد امللكفة املعاجلة لبعض أ"مراض املزمcة 
طرية اكلرسطان، طبعا هناك ختفMض ملواد دÆل السكري والضعط دÆل واخل

ا�يل ) la chimio(اTم، ٕاىل �ٓخره، ولكن اليوم هناك م�ال هاذ اليش نتاع 
ملكف بوا³د الشلك �بري، وا�يل حىت ا�يل عندمه اكع التغطية الصحية 

مراض �يلقاو العديد من املشالك اليت ال متكهنم من تغطية مصاريف هذه ا"ٔ 
  . اخلطرية واملزمcة

  .شكرا الس@يد الوز�ر

  :الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØة
  . شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

ٔ�وال الالحئة ا�يل ت�ساءل Pلهيا يه مÇشورة الالحئة، راها اكينة يف 
ة يف اجلريدة الرمسية اجلريدة الرمسية، ٔ�� ما افهم�ش، الالحئة لكها مÇشور

ويف البوابة دÆل الوزارة، يه مÇشورة الالحئة لكها، ما افهم�ش هاذ ما 
  . اعرفpوهاش

                                                 
7 Régime d'Assistance Médicale 

النقطة الثانية، قلت سولت سؤال، ٕاجراء ٔ�ويل احشال رحبت التغطية 
، )la CNOPS(الصحية يعين ا�يل دارهتا الواكñ الوطنية �لتvٔمني الصحي 

  .ي ٔ�ول ٕاجراء، رمبا ¹ادي  رحبها ٔ�كرثمليون درمه، هذ 190رحبت حوايل 
النقطة الثالثة، هاذ السؤال دÆل الفMاغرا كريجع يف اجلرائد وحىت ٔ�� 
سولوين الصØافMني، Æ ٔ�� دا´ احcا أ"دوية ا�ذينا املعدل دÆل دول 
املقارنة، قلنا مجيع أ"دوية، مجيع أ"دوية يف املغرب ا�يل ت��اع ٔ�كرث من 

، مهنا الفMاغرا، واش ابغيتو 1578 ل �لمعدل لكها، ويهاملعدل، خصها تزن 
ٔ�� ¹ادي نقول هلم Ôزلوا لكيش ٕاال الفMاغرا �ليوه ¹ايل؟ اÔزل ٔ"نه دا�ل يف 
هاذ النطاق �لكه، ما اكÒش عندي نية وال يش ³ا^ة وال اخpارينا هذا، ما 

و مايش اكن نقاش، هذا Ôزيدو فMه، هذا نقص... اك�ن ال اخpيار أ"دوية ال
فMه، ال اكن املعدل، ولكيش ا�يل طالع ٔ�كرث من املعدل خصو يزنل �لمعدل، 

  .هذا لك ما يف أ"مر
فÐ خيص هاذ أ"دوية، راه أ"دوية لكها لÌٔمراض املزمcة، لكها 

 ،aس@تعملوها املغاربة �زاف، نعطيك بعض أ"م�Jك)Amarel 4mg ( اكن
درمه، ٕاىل  84جع دا´ بــ درمه، ¹ري  84درمه ¹ريجع بــ  �180يد�ر عند� 

، كنا ¹اليني ٔ�كرث من 113درمه دا´ تيد�ر يف توÒس  180قار�ه اكن �يد�ر 
درمه، يعين رجعنا ٔ�رخص من  �154.39يد�ر يف فرÒسا دا´ توÒس، و 

  . توÒس، ٔ�رخص من فرÒسا
، اك�ن هذا )chimiothérapie(ا�يل قلت  )Temodal( ��ذو

دÆل  ،)le cancer(ٔ�لف درمه دÆل  15ملغ ا�يل �يد�ر اPال�ن  250
 6000ويش ³ا^ة، دا´ ¹ادي �رجع لــ  14.800الرسطان، ´لضبط 

درمه  6000درمه، رمبا ¹ري اكيف حصيح، ٔ"ن  9000درمه، يعين نقصنا ليه 
ما تيجمعها ¹ري الفم ´لÇس@بة �لموطن، واليين ٔ�� تنظن ختفMض ¯م، راه ما 

. وصلو ٕاىل الصفر، ¹ادي تدرجييا¹ادي ن 15000ميكÇش Pاود 8ين من 
درمه، يعين مقارنة وهاذ اليش  18000وهاذ اTواء دا´ تيد�ر يف توÒس 

التامة،  ¹ادي Òرشوه يف البوابة دÆل وزارة الصØة ´ش  كون الشفافMة
´ش ٔ�ي مواطن مغريب يعرف nشØال تيد�ر اTوا، احشال خفضنا لو، �ٓش 

يقارن مع فرÒسا، وٕاىل ابغى نقارنو  تيد�ر دا´ يف توÒس، يقارن مع توÒس،
  . مع دول ٔ�خرى نقارنوها

ؤ�� تنظن هذي óشجيعات وقلتهيا انت ٔ�حسن وس@يa لطمvٔنة 
 aاملواطنات واملواطنني يه خصنا منش@يو يف اجتاه التغطية الصحية الشام

  .واملفعP aىل ٔ�رض الواقع
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

التدابري ¸س��اقMة املتëذة من ق�ل وزارة الصØة  :املوايل السؤال
اللكمة ٔ"³د السادة . القاتل" ٕايبوال"لتفادي ٕاصابة املغاربة مبرض محى 
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  .املس�شار�ن من الفريق احلريك، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد عبد اIيد احلناكرياملس�شار الس@يد عبد اIيد احلناكرياملس�شار الس@يد عبد اIيد احلناكرياملس�شار الس@يد عبد اIيد احلناكري
  الس@يد الرئJس احملرتم،
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

  والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس@يدة 
  الس@يد الوز�ر،

تعرف بعض ب�ان ٕافريقMا جcوب السا³ل ان�شار مرض فpاك 	سمى 
محى ٕايبوال، ٕاذ P�ٔلنت سلطات بعض هذه اTول ³اñ طوارئ حصية، كام 

  .P�ٔلنت مcظمة ٔ�طباء بال ³دود تفيش هذا املرض nشلك ¹ري مس@بوق
لس@يد الوز�ر، لطمvٔنة الرٔ�ي وانطالقا من هذه املعطيات، Òسائلمك، ا

  :العام الوطين، كام ييل

ما يه إالجراءات والتدابري ¸س��اقMة املتëذة من ق�ل الوزارة  -
  لتفادي إالصابة مبرض ٕايبوال الفpاك ´ملغرب؟

  وهل مت óسجيل ³االت ٕاصابة مبرض ٕايبوال ´ملغرب؟ -
  .وشكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . �شارشكرا لمك الس@يد املس 

  .الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال^ابة Pىل السؤال

        ::::الس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØة
  .شكرا الس@يد الرئJس احملرتم

  الس@يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
  .ٔ�وال الشكر اجلزيل لطرحمك هذا السؤال يف هاذ الظرفMة ´لضبط

 ٔ�وال فريوس ٕايبوال يعين محى إاليبوال الزنيفMة، ٔ"ن هو تيعطي وا³د
الزنيف، هو مرض فريويس خطري، مpفيش يف وسط ٕافريقMا ويف الغرب 
دÆلها، �اصة مايل، سرياليون، ليبريÆ و�اصة غيMÇا �و��ري، هو ا�يل 

، يعين مرض ³اد %90حىت  �50ي�سÑب يف الوفاة Æ لÌٔسف بني 
  . وخطري ^دا

حسب املعطيات أ"�رية، ٔ"ن املنظمة العاملية �لصØة لك يومني 
ٔ��ريل، فلقMت ٔ�ن Pدد احلاالت  19، د�لت ٔ�� �لبوابة دÆلها يوم تتÇرش

 %58وفاة يعين  ³144اñ، ومهنا  248ٔ��ريل يه  19املسaÍ ٕاىل يوم 
  .توفوا -Æ لÌٔسف-دÆل هاذ الناس 

³اد، معدي، قاتل، �ي�cقل Pرب  -كام قلت-هو مرض فريويس 
´ملالمسة، ٕاىل  ، وال �ي�cقل)les liquides biologiques(إالفرازات 

يش ٕاÒسان قاس اTم دÆل يش حMوان ا�يل �كون حىت هو فMه هاذ 
  . املرض

فاملشلك دÆل هذا املرض هو بدون لقاح، ما عندوش ا�لقاح، ما 

دوش ـــــــــــادات يعين حMوية، ما عc،عندوش اTواء، ما عندوش مض
)les antibiotiques .(  

العالج ´ش خنففو من أ"عراض  ا�يل ميكن يل نقول وهو تند�رو وا³د
، ¹ري )traitement symptomatique( دÆلو، كÇسميوه ´لفرÒسوية

تن��عو، نقصو اشوية من احلرارة، نطلعو اشوية الطاÒس@يو، وليين مكرض ما 
  .اكيÇش اTوا، Æ لÌٔسف ذاك اليش ´ش  ميوتوا

ن ب�� ٔ�ؤكد Ë، الس@يد املس�شار احملرتم، ومن �اللمك �لرٔ�ي الوطين �ٔ 
و# امحلد ٕاىل ³دود اليوم �الية من هذا املرض، والوزارة اختذت مجيع 

  . ¸حpياطات والتدابري الالزمة
ٔ�وال تن��عو الو´ء Pىل الصعيد إالفريقي والعاملي، ؤ�� خشصيا يف اتصال 
دامئ مع املنظمة العاملية �لصØة يومMا، ويش مرات ٔ�كرث من خطرة، ومع 

  .وز�ر الصØة يف غيMÇا) Remy Lamah(ور زمMيل الس@يد اTكت

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØة
  . كن��ع هاذ اليش خشصيا مع الس@يد الوز�ر دÆل غيMÇا

8نيا، تقوية وتعز�ز املراق�ة يف نقط العبور ٕاىل املغرب، و�اصة مطار 
الطا�رات  ،)la caméra thermique( محمد اخلامس ا�يل در� فهيا وا³د

ا�يل تيجيو من متا، ٔ�ي ٕاÒسان تيدوز يف ذيك الاكمريا ت�Jان لنا واش 
  . طلعت لو احلرارة وال ال

وا�يل نذ�ر بvٔن ٕاجراءات ا³رتازية ا�ذيناها مع اخلطوط الوطنية امللكMة 
املغربية، ا�يل يف غيMÇا اك�ن طبJب ا�يل تيقلب الناس ا�يل عندو احلرارة، 

شك فMه ما تيطلع اكع يف الطا�رة، هاذ املسائل لكها ا�ذيناها  ؤ�ي وا³د
  . وتن��عوها

اك�ن كذË ٕاPداد وجتهزي خمترب �اص مبعهد ´س@تور ´Tار البيضاء 
�ل�شخيص البيولو�، ا�يل ال قدر هللا ^اتنا يش ³اñ، ٕاىل يومcا هذا ما 

  . اكيناش ´ش اÔكونو مس@تعد�ن
Vتصة �لتكفل هبذا املرض، وتوفري ؤ��ريا، دمع وجتهزي املصاحل ا

ا�لو^Jس�Mك وفقا �لمعايري اTولية، ٕاىل ^اتنا يش ³اñ ´ش �كونوا الناس 
  . جمهز�ن ´ش نتلكفو هبم

زÆدة Pىل هذا، اك�ن تÇس@يق 3م مع السلطات الغيMÇة واملنظمة العاملية 
، وÔمتىن �لصØة، وÔمتناو ٔ�نه هاذ اليش ٕاىل يومcا هذا ا�ذينا مجيع إالجراءات

  .�كون �ري ٕان شاء هللا
  .شكرا

        :  :  :  :  الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

  .الس@يد املس�شار، تفضلوا ٕاذا اكن هناك تعقMب
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        ::::املس�شار الس@يد عبد اIيد احلناكرياملس�شار الس@يد عبد اIيد احلناكرياملس�شار الس@يد عبد اIيد احلناكرياملس�شار الس@يد عبد اIيد احلناكري
  . شكرا الس@يد الوز�ر احملرتم Pىل هذه املعطيات اليت وافMمتو� هبا

ىل املغرب، وPليه فعىل احلكومة ٕان Pدم انتقال Pدوى محى ٕايبوال إ 
مضاعفة اجلهود من ٔ�^ل احليلوñ والتصدي Tخول هذا املرض ٕاىل 
أ"رايض الوطنية Pرب óشديد املراق�ة لنقط العبور وتوفري اكفة الضام�ت من 
ٔ�^ل احلفاظ Pىل حصة املواطنني، سواء املتوا^د�ن بvٔرض الوطن ٔ�و 

ه   . �ا̂ر
هذه أ"مور، ؤ�نمت الطبJب احملنك ومما الشك فMه Ô�ٔمك ³ازمون يف 

املدرك متام إالدراك خلطورة م�ل هذه أ"وبئة ومدى ان�شارها nشلك رسيع 
  . وسط اIمتع

وPليه ٔ�ملنا، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن تتضافر مجيع اجلهود من ٔ�^ل احلد من 
  . لك ما هيدد سالمة وحصة املواطنني

  .وشكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . لس@يد املس�شارشكرا ا

  .الس@يد الوز�ر، ٕاذا اكن �Tمك تعقMب، تفضلوا

        ::::الس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØة
¹ري ´ش نقول هاذ النوع دÆل أ"مراض ما معهاش ا�لعب، ٔ"ن مجيع 
¸حpياطات تؤكد ا�يل ميكن لنا يف وسعنا ند�روها ومطابقة مع املعايري 

  . اTولية يف هاذ اليش تند�روها
ن هاذ اليش مايش يش مرض ت�Jان وال ¹ري اشوية وÔمتناو Pىل هللا، "ٔ 

السëانة، ورمبا اكع ما  كوÒش عندو السëانة، Ôمتناو Pىل هللا ٕاىل يومcا 
هذا ذاك اليش ا�يل تويص به املنظمة العاملية �لصØة حرفMا مطبق Pىل 

  .يف املغرب، Ôمتناو �كون �رئ�رض الواقع 

            : : : : الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

لثالث موضوPه اخpالالت التوزيع اIايل �لعرض الصحي السؤال ا"ٓين ا
اللكمة ٔ"³د السادة املس�شار�ن من فريق أ"صاñ . العمويم واخلصويص

  .واملعارصة، فليتفضل ³�ٔد السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نJيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نJيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نJيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نJيت
  .شكرا الس@يد الرئJس

  .رسلنيnسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف امل
  الس@يد الرئJس احملرتم،

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

  الس@يد الوز�ر احملرتم، 

من ٔ�^ل تقوية وحتسني ولوج املواطنات واملواطنني �لëدمات الصحية 
أ"ساس@ية، البد من وضع خريطة حصية وطنية هتدف ٕاىل تقليص الفوارق 

  . بني Áات الب�
 الصØة ³�ٔد احلقوق أ"ساس@ية املكفوñ دس@تورÆ و´عتبار احلق يف

لسا�ر املواطنات واملواطنني Pىل قدم املساواة، فٕان ذË ال ميكن ٔ�ن يمت ٕاال 
عرض حصي معويم، و�اصة 	شمل اكفة الرتاب الوطين من �الل توفري 

لعرض العال^ات وحتفزي اكفة املتد�لني �لعمل Pىل تطو�ر هذا العرض، 
بة Pىل النحو أ"م�ل حلاجMات الساكن من العالج nشلك ي�Mح ¸س@تÍا

واخلدمات الصحية وحتقMق ¸ÒسÍام يف التوزيع اIايل �لموارد وتصحيح 
  .¸خpالالت بني اجلهات، ودا�ل لك Áة

ويف ظل هذه ¸خpالالت الك�رية، الس@يد الوز�ر احملرتم، Òسائلمك عن 
خpالالت وتقليصها يف ٔ�فق التدابري اليت اختذهتا احلكومة �لØد من هذه ¸

  .بلوغ هذه الصØة مجليع املغاربة ٔ�ي� اكنوا وبنفس اجلودة
ؤ��ريا، الس@يد الوز�ر احملرتم، Òشكرمك جزيل الشكر Pىل املبادرة القمية 
اليت اختذمتوهنا اجتاه ٕاقلمي وزان، ³ني مت تغيري املندوب إالقلميي اÞي اكن 

لوز�ر، �لك رصا³ة و�لك وضوح، يعمل، وا"ٓن اس@تÑرش� �ريا، الس@يد ا
الس@يد املندوب احلايل قام �زÆرة لك امجلاPات يف إالقلمي، وهذا، الس@يد 

  . الوز�ر، لن ومل 	س@بق Y م�يل
و´لتايل Òشكرمك، الس@يد الوز�ر، حىت ال يقال حنن ال Òشكر احلكومة، 
 حنن ا"ٓن نعرتف هبذه اخلطوة، خطوة ج�ارة، البد ٔ�ن تعملوا ما يف وسعمك

  .حىت نصطف وÔهتيvٔ ونلتحق �سا�ر اTول املتقدمة يف هذا اIال
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، لٕال^ابة Pىل السؤال

        ::::الس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØة
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
املس�شار احملرتم Pىل اللكامت دÆلو وPىل ٔ�وال الشكر اجلزيل �لس@يد 

التنويه دÆلو، و8نيا Pىل طر³ه لهاذ السؤال املهم ا�يل  هيم اخpالالت 
  .التوزيع اIايل �لعرض الصحي

ٔ�وال، الس@يد املس�شار احملرتم، ٕاىل امسحيت البد ٔ�ن نقر ٔ�نه يف جمال 
، هناك )Æلمكالسؤال د(تطو�ر وتعز�ز اخلدمات الصحية وتوزيعها اIايل 

  .  راكامت ^د ٕاجيابية، اك�ن ٕاجيابيات كثرية
ولكن البد كذË ٔ�ن ٔ�قر ؤ�� P�ٔرتف ٔ�ن كذË هناك نقائص، 
سلبيات، اخpالالت، مشالك، تفاو3ت وفوارق فÐ خيص التوزيع اIايل 

  . �لعرض الصحي
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الوزارة �لك مسؤولية و�لك تواضع ا"ٓن مcك�ة وتعمل وجتند لك 
ية وحتسني ولوج املواطنات واملواطنني �لëدمات الصحية طاقاهتا لتقو 

أ"ساس@ية، ٔ"ن هذا هو املهم، هاذو هام اخلدمات أ"ساس@ية واملهمة ^دا 
  . وتقليص الفوارق بني Áات اململكة

ؤ�نت قلتهيا يف السؤال دÆلمك، ؤ�� مpفق معك، ا�يل قلت لن يتvٔىت لنا 
خراج وٕا³داث اخلريطة الصحية،  ٕ́ ا"ٓن احcا امشcJا بعيد يف هاذ ذË ٕاال 

  : اليش، ¹ري م�ال تنو^دو مجليع املشاريع

³داث  - ٕ́ ٔ�وال، Pىل وشك ¸Ôهتاء اك�ن مشاريع مراس@مي مpعلقة 
  اIلس الوطين ¸س�شاري �لصØة، ا�يل كتنص Pليه اخلريطة الصحية؛ 

اك�ن كذË ٕاPداد الوثيقة التقcية اليت تعد ٔ�ساسا ا�لجنة الوطنية  -
 اجلهوية لعرض العال^ات؛  وا�لÍان

اك�ن كذË ٕاPداد الوثيقة التقcية اليت تعد ٔ�ساسا لبلورة القانون  -
 . اخلاص ´خلريطة الصحية �لمملكة

  . هاذ اليش لكيش تقريبا �كون ^اهز
وهذه املشاريع لكها ٕان شاء هللا عام قريب س@نعرضها Pىل جملس 

ٔ"داة الوحMدة ا�يل ت�cظم احلكومة والربملان بغرفpيه، فاخلريطة الصحية يه ا
عرض العال^ات Pىل الصعيد الوطين يف القطاPني العام واخلاص، ويه 
ختطط �لتوزيع املÇسجم والعادل �لموارد الÑرشية واملس�شفMات واملصØات 
والتقcيات، يعين الساكنري ٕاىل ابغينا حنطو نعرفو هنا حمتا^ني، هنا ما 

ٓ حمتاجÇMش، ٕاىل  اواة يف التوزيع اIايل ا�يل خره، من ٔ�^ل حتقMق املس�
  . رشت ليه

 Ëظر، يف انتظار ذcÇشاي نقولو �لمواطن س@نعمل، س	ولكن ما ¹اد
ابدينا بعض إالجراءات، وان· تتعرفوها، ٔ�وال، البMÇات التحتية، فvٔوال 

مس�شفى ا�يل موÝهتم الصندوق أ"ورويب  17وال  11إالخراج ٕاىل الوجود 
، )la BEI : la BBBBanque EEEEuropéenne d’IIIInvestissement(�لتمنية 

ىل ما يف اخ�ارمكش مهنم تزنربو هذا دÆل سال، دÆل متارة، دÆل اجلديدة، إ 
  .خرج دÆل املس�شفى اجلامعي دÆل مرا6ش موجود، ابدا �دام تدرجييا

¹ادي ٕان شاء هللا ابدينا دا´ حىت عام قريب، ´ش ¹ادي يتالنصا 
صحي اجلامعي دÆل ٔ�اكد�ر، دÆل طنÍة، املاريش دÆل ٔ�اكد�ر، املر�ب ال

  . دÆل الر´ط، لكو غيهتدم، غيتÑىن وا³د ^ديد، هاذ املسائل لكها
كذË اك�ن خمطط وطين �لمس@تعÍالت، ابديناه تدرجييا، انطلقcا 
مبرا6ش، ودا´ يف اخ�ارمك رمبا ان· Pىل Pمل هبذا، ٔ�نه يف مرا6ش ما ابقاش 

، يعين فوقاش ما اك�ن يش �س@يدة )la protection civile(تتخرج ¹ري 
وال اك�ن يش ³ادثة سري م�ال مميتة، وال خطرية، تيخرج حىت وزارة 
الصØة، احcا ابدينا تدرجييا يف هاذ اليش، يف انتظار ٔ�نه خنرجو �لوجود هاذ 

  . اخلريطة الصحية

  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
 . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

  .ار�ن من فريق أ"صاñ واملعارصةاللكمة ٔ"³د السادة املس�ش

        ::::املس�شار الس@يد عبد الكراملس�شار الس@يد عبد الكراملس�شار الس@يد عبد الكراملس�شار الس@يد عبد الكرميميميمي ا ا ا اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس@يد الرئJس

ر Pىل تغيري املندوب، ديف احلقMقة، الس@يد الوز�ر، ٔ�� مع أ"خ ا�يل اه
ولكن تغيري املندوب، ما الن�ÍMة؟ ما بعد؟ هل Áزمت املس�شفMات 

الاكفMة لتقدمي  احلرضية واملس@توصفات Pىل املس@توى القروي ´ٔ"طر
  اخلدمات الطبية؟

الس@يد الوز�ر، نعطيك ³اñ، هذي جوج اسوايع، مس�شار �رملاين من 
ر يل Pىل الوضع الصحي، ق�ل ما جني دٔ�لف Òسمة، �هي 300تنغري ٕاكقلمي 

  .�لسؤال
ٔ�لف Òسمة، وقفات احÍpاجMة، غياب  150مMضار، دا�رة الريف، 

يف اخلدمات الصحية، الس@يد  أ"طر، غياب التجهزيات، يعين هنا  راجع
  .الوز�ر

ٔ�كنول، م�لث املوت، وهللا �لك رصا³ة، اعيJت ما نقلب Pىل يش 
اك�ن اÒسØاب ... تعبري ا�يل ¹ادي نعطيه P Ëىل ٔ�كنول، مع الغياب دÆل

ٔ�طباء،  2دÆل وزارة الصØة من اTا�رة، مcذ دخول احلكومة اكنوا عند� 
وسيل، ا"ٓن صفر، س@يدي Pيل  اكن عند� طبJب يف تزيي. ا"ٓن صفر

  .بورق�ة صفر، اج�انة صفر
ٕاذن، اÒسØاب، وهنا، الس@يد الوز�ر، كنبلغمك بvٔن خصمك óشكروا 
اIلس اجلهوي ا�يل قام مببادرة، وارشى �ñٓ اساكنري ´ملس�شفى إالقلميي 

  ... دÆل 3زة، يف الوقت ا�يل
ليل خرجوا دÆل ا�  12ٕاذن، الس@يد الوز�ر، احcا ٔ�مام وضع، الساPة 

الناس يف ٔ�كنول �يحتجوا، اشكون ا�يل غيÍاوهبم، الباشا؟ رئJس امجلاPة؟ 
العامل؟ الوايل؟ ان·، الس@يد الوز�ر، وزارة الصØة، ^ا املندوب يف ٕاطار 
وا³د ¸ج·ع مع مجعيات اIمتع املدين وأ"عيان، ما لقا ما يقدم، ما 

  ..Pارفش، ال ٔ�طر طبية
لوز�ر، هو وا³د إالرادة س@ياس@ية عند ٕاذن، املطلوب، الس@يد ا

احلكومة ´ش ختلقوا وا³د التوازن Pىل املس@توى الوطين، ٕاPادة ان�شار 
  .أ"طباء

ٔ�� راه كنحشم نطرح هاذ املشلك دÆل الصØة هنا مخس س@نني دا´، 
رة Pىل قطاع دس@نني، الس@يد الوز�ر، ومازال نفس اله 3ودا´ العمر دÆلمك 

  .الوضع الصØة، يعين خص تصحيح
ر هذي دتنغري، أ"خ املس�شار �هي. ٔ�كنول، قطاع الصØة حيترض فMه

جوج اسوايع ونصف، �يقول Ë ٕاقلمي اكمل ما عندمهش الطبJب، ما 
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  .عندمهش مس�شفى، رمغ توفري أ"رضية
 ñٕاذن، خص تصحيح هاذ الوضع، توفري ٔ�طباء، د�روا ملمتس جلال

وان لرفع ملمتس جلالñ املR ٔ�و املR، قلناها لمك، الس@يد الوز�ر، �ٓن ا"ٔ 
  .تقر�ر ´لوضع الصحي

ر� Pىل التعلمي، ما داها فMنا ³د، حىت ^ا خطاب مليك سايم داه
ا"ٓن، وضع الصØة، لك �رملاين ، لك . �يود ´لوضع ´لتعلمي ٔ�نه يف خطر

وز�ر، لك مسؤول �هيرض Pىل ٔ�ن قطاع الصØة يف تدهور، ولكن اجلرٔ�ة 
لتصحيح و�قشو هاذ املوضوع وحناولو نلقاو ٕا^ا´ت، ٔ"ن وإالرادة �لتغيري وا

  . املواطن يف العامل القروي مريم، �ميوت، مريم ما اك�ن ال ٔ�طباء
تصور امعاÆ، مع الربعة دÆل العش@ية وال اجلوج، مييش يلقى 

ٕاذن، هنا �يقJسهم . دÆل ا�ليل مسدود 12املس@توصف مسدود، يف 
   .إالح�اط، �يقJسهم نوع من الخر

ٕاذن، �اص وا³د إالرادة، الس@يد الوز�ر، دÆل تصحيح الوضع، 
وواPدتcJا �زÆرة ٕاىل ٔ�كنول، وواPدتcJا ´ج·ع مع اIلس اجلهوي لتازة 
احلس@مية 3و�ت، ٔ�� كنكقول Ë الوضع الصحي حيترض، جيب ٕانقاذ ما 

  . ميكن ٕانقاذه
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .يد الوز�رلمك اللكمة الس@ . الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØة
تÇشكرك الس@يد املس�شار احملرتم Pىل هاذ التعقMب دËÆ، ا�يل . شكرا

  .يف حملو
¹ري ابغيت نvٔكد ٔ�نه ادوييت Pىل إالرادة �ٓ اليس، ٔ�� نvٔكد Ë بvٔن إالرادة 
الس@ياس@ية اكينة، ولكن خصنا ¹ري نتفامهو ٔ�ش@نو يه هاذ إالرادة 

  رض الواقع ٔ�ش@نو خصو يتدار؟ الس@ياس@ية؟ ؤ�ش@نو هو Pىل ا"ٔ 
دا´، رامك حىت انت مpفق امعاÆ، احcا ما معرو اÔكر� هاذ اليش، 
تنقولو مcذ ¸س@تقالل عند� مشالك، ٔ�ي وز�ر ^ا ٔ�و ٔ�ي وز�رة ^ات 

  .اكنت  راكامت ٕاجيابية
¹ري اكف، حصيح، رمبا اكنت هفوات، حصيح، اخpالالت تنقرو هبا، 

  .وخصنا ند�رو يد يف يد منش@يو
ؤ�� تÇشكرك، قلت يل الس@يد الوز�ر، خصك óشكر�، ٔ�� Òشكرمك، 
وÒشكر السلطات ا�يل Pاون�cا يف الساكنري، وند�رو اليد يف اليد، ما معري 

  .         Ôكرهتا
8نيا، احللول راه ما ميكن لها  كون ¹ري  كون تدرجيية، راه ¹ري بMÇة 

نصاوبوها يف يومني، اك�ن  حتتية، �يفاش ابغي�هيا، واش نصاوبوها يف هنار،
تدابري كربى تنا�ذوها، دÆل أ"دوية و¹ادي ندوزو �لمس@تلزمات الطبية، 
اك�ن الرشاكة بني القطاع العام ا�يل نوضوا Pليه القMامة ´يق ما ابديناه، ´يق 

ما داز �لحكومة، ´يق ما ^ا من عندمك، هو هذا يعين فpح رٔ�س مال 
  . لكها ¹ادي óسامه يف بعض احللولهاذ املسائل . ٕاخل... املصØات

فÐ خيص قلت يل بعض أ"م�a احبال ٕاىل Pلمك هللا، ¹دا ٕان شاء هللا 
عندي اج·ع ´ش ��ذو ٕاجراءات، تنغري اك�ن مس�شفى، ؤ��،  9يف 

 aم القليÆ"ٔدو يف اPالس@يد املس�شار، ا�يل تيقولها ا³داك، ؤ�� تنوا
ر، اا عند� مشالك تنغري، اTريوش، مMضوأ"سابيع ¹ادي منيش لتنغري، و¹د

  . زايو، ورزازات، ¹دا Pىل الساPة التاسعة صبا³ا
ؤ�كنول ما ¹اد	شاي Ôكذب Pليك، ٔ�� قلت Ë ذاك اليش ا�يل كنا 
و^د�، حMث مايش حMث مسعتمك ¹ادي نقول Ë ¹ادي Ôزيدو ٔ�كنول، 

  . ¹ادي نبقى ¹ري تنخربق
هاذ اليش ا�يل �رجمت ٔ�� ^اوبتك خصنا Ôكونوا معليني، ٕاىل يومcا هذا 

بقليب، ذاك اليش ا�يل مربمج ¹دا، ٔ�كنول دا´ مسعتك غنربجمو، ت�س@تاهلوا 
  . لك �ري

  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

اللكمة . نpÇقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوPه مضار الس@يÍارة إاللكرتونية
دة املس�شار�ن من الفريق ¸شرتايك لتقدمي السؤال، فليتفضل ٔ"³د السا

  .مشكورا أ"س@تاذ عبد الرحامن ٔ�شن

        ::::املس�شار الس@يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس@يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس@يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس@يد عبد الرحامن ٔ�شن
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الوز�ر،
  إالخوان املس�شار�ن،

سؤالنا مو^ه ٕاىل الس@يد وز�ر الصØة، وهو حول موضوع رمبا 8�ٔر ان��اه 
مة، وهو يتعلق ´PTاية اليت كرثت يف ا"ٓونة أ"�رية لنوع املواطنني بصفة Pا

^ديد من السÍا�ر، ويه الس@يÍارة إاللكرتونية بدعوى ٔ�هنا س@يÍارة ¹ري 
مرضة وال تvٔثريات سلبية لها Pىل حصة املواطنني، بل ٔ�كرث من هذا بقي 

  . فقط ٔ�ن يضمن يف هذه اPTاية ٔ�هنا س@يÍارة حصية
كدت مجيع اTراسات، ومن بJهنا حىت بعض هذا، يف الوقت اÞي رمبا �ٔ 

تقار�ر املنظمة العاملية �لصØة ٔ�هنا س@يÍارة مرضة ؤ�ن لها تvٔثريات سلبية 
خطرية Pىل مدخcهيا، ؤ�هنا رمبا óسامه يف تعويد حىت الصغار Pىل إالتيان ٔ�و 
تعمل التد�ني، لك هذا ٔ�كدته هذه التقار�ر كام ٔ�كدته بعض اTراسات 

  . ا مÇشورة يف بعض اجلرائد اVتصةالطبية اليت جنده
  الس@يد الوز�ر، 

ٔ�مام هذه الظاهرة اليت ختفى Pىل ³�ٔد ؤ�مام كرثة ا�لو³ات إالشهارية 
اليت نالحظها يف مجيع املدن، حىت الصغرية مهنا، مل تبق فقط اTار البيضاء 
ٔ�و الر´ط، ويف ٔ�ما�ن حساسة ^دا م�ل حمطات القطار وحمطات 
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  . ا النوع من اPTاية والرتوجي لهذا النوع من الس@يÍارةاحلافالت، فهيا هذ
Òسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن موقف وزارة الصØة من هذه الظاهرة؟ 
وهل �لوزارة دور يف حماربة هذه الظاهرة ٔ�و هل لها تصور ملعاجلة إالقدام 
Pىل ممارسة ٔ�و تد�ني هذه الس@يÍارة إاللكرتونية، اليت رمبا حنن مكالحظني 

ى ٔ�هنا لJس فهيا من إاللكرتون ٕاال ٔ�هنا óرسع يف تدمري حصة فقط Ôر 
املواطن، يعين ذيك الس@يÍارة العادية أ"خرى اكنت رمبا تبطئ تدمري هذه 

  الصØة، وهذه قد تعÍل بتدمري حصة املواطن؟ 
  . خبصوص هذا املوضوع Ôريدمك، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن تنورو�

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .س@يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال^ابة Pىل السؤالال 

        ::::الس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØة
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس@يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

ٕاىل امسحيت، الس@يد املس�شار، فغادي حناول نعطي وا³د إال^ابة ٔ�ولية 
Ô ب ¹اديMارة كام اكن نوعها، ويف التعقÍىل هاذ النقطة حول الس@يP ركز

  . دÆل السÍا�ر ¸لكرتونية
فكMف تتعرف، الس@يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه التد�ني هو مرض عضال 
مزمن خطري، وهو ظاهرة Pاملية، وóشلك حمار�هتا حتدÆ �بريا ٔ�مام حكومات 

Ëول يف العامل لكه واملغرب كذTا.  
  ٔ�ش@نو هو الوضعية دÆلو يف املغرب؟ 

س@يÍارة، ٔ�ؤكد تندوي Pىل التد�ني سواء تعلق أ"مر �يف ما اكنت ال 
ماليني  8´لسÍا�ر إاللكرتونية ٔ�و ¹ريها، جبوج، يف العامل اك�ن ٔ�كرث من 

 ،Æيف املغرب  8وفاة س@نو ،Æرش  ميوتوا س@نوÑل الÆل  %30مليون دÆد
ال تيدخcوا،  دÆل املدخcني سلبيني، احcا ا�يل ما تنمكيوش  %60ال̂ر

من رسطا�ت  %90، %60ناطق العمومMة تندخcو �زمcا كنÍلسو يف امل 
ٔ�مراض القلب  %15ٔ�مراض اجلهاز التنفيس،  %42الرئة يه التد�ني، 

  .ٕاخل... والرشايني
فالوضع القانوين يف املغرب سامه يف صيا¹ة االتفاقMة، املغرب اكن 
س@باقا، واعرفيت هاذ اليش تناقش@نا معمك هنا يف اليوم اTرايس ا�يل كنتو 
الفريق ¸شرتايك مشكور اكن نظمو يف صيا¹ة االتفاقMة إالطار املنظمة 
العاملية �لصØة، ٕاال ٔ�نه لÌٔسف فاملغرب ٕاىل يومcا هذا ٕاىل ^انب الصومال 
هام اTولتني الوحMدتني يف ٕافريقMا والرشق ا�لتان مل تصادقا بعد حلد ا"ٓن 

ىل ما ابديناش ´حلا^ة Pىل هذه االتفاقMة العاملية، مفا ميكÇش Ôزيدو بعيد إ 
ا�يل خصنا نبداو هبا، وهاذ اليش مcذ س@نني ٔ�� كنت ´يق ٔ�س@تاذ ^امعي 

  .اس@نني ¹ادي هاذ إالطار و´يق ٕاىل يومcا هذا 10وتÇسمع هذي 
احلكومة اليوم لكها ٕارادة وعزمية لتطبيق هذا القانون حبزم، وقد توصلنا 

لفريق ¸شرتايك احملرتم، يف أ"Æم أ"�رية مبرشوع قانون ^ديد اقرت³ه ا
ٔ�صبح  15.91 -يف اعتقادي ٔ�� خشصيا-وس@ندرسه �لك ٕاجيابية ٔ"ن القانون 

مÍpاوزا، وسÇساند هذا القانون، ونعمل Pىل ٕاخراج النصوص التطبيقMة 
  .دÆلو

ا�يل ميكن يل نذ�ر ٔ�نه فÐ خيص موقف وزارة الصØة، فوزارة الصØة 
ال ال، خرجcا بالغ هذي يومني دÆل ما نعرف واش خرجوه اليوم اجلرائد و

وزارة الصØة حتذر من التد�ني، وال تنصح "وزارة الصØة، العنوان دÆلو 
، فهيا صفØة ونصف ´ش ترنكزو Pىل بعض "´س@تعامل السÍا�ر إاللكرتونية

النقط السلبية دÆل هاذ السÍا�ر معوما، و�اصة مهنا اك�ن املغالطات ا�يل 
املواطن املغريب ´ش �يف قلت انت ابقى لنا ¹ري  مييش فهيا املواطنة ٔ�و 

  .نقولو هلم هاذ اليش راه حصي، راه تيعاجل
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

  .ن ٔ�شنالفريق ¸شرتايك، أ"س@تاذ عبد الرحام

        ::::ن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شناملس�شار الس@يد عبد الرحاماملس�شار الس@يد عبد الرحاماملس�شار الس@يد عبد الرحاماملس�شار الس@يد عبد الرحام
  .شكرا الس@يد الرئJس

  .لمك الس@يد الوز�ر Pىل هذه التوضيØاتشكرا 
  الس@يد الوز�ر، 

ميل طرحcا هاذ السؤال ٔ��يد ٔ�نه طرحcاه مايش كنا كنجهلو ٔ�ن وزارة 
الصØة ما واعياش هباذ املشالك، كنعرفو، فقط ابغينا تعطيو� املزيد من 
التنو�ر خبصوص موقف احلكومة دÆلنا بصفة Pامة، لJس فقط وزارة 

  . الصØة
Øة مسؤوñ يف ^انب معني، طلبنا الرٔ�ي دÆلمك فMه، ولكن وزارة الص

يف نفس الوقت خناطب فMمك احلكومة كذË، احcا مازال كÇشوفو ٔ�ن 
احلكومة مقرصة يف �وهنا مازال ما ابداóش ك�شعر املواطنني خبطورة هذه 

  . ا"ٓفة اجلديدة
ميل قلتو Pىل ٔ�نه درتو يف وا³د الصفØة دÆلمك دÆل وزارة الصØة 

ٕالشارة ٕاىل خطورة هذه املادة، هاذ الس@يÍارة اجلديدة، كنا كنمتناو ٔ�نه ا
احلكومة بصفة Pامة تن��ه خلطورة هاذ القضية هذي وتوظف حىت التلفزة 
العمومMة ´ش óشري لهاذ اليش هذا و ركز Pليه، ٔ"نه لJس فقط احcا ما 
 كنëاطبوش ¹ري وز�ر الصØة، وز�ر الصØة يف وا³د اجلانب دÆلو، ما

كÇشوفوش التلفزة العمومMة دÆلنا �ٓش ت�س@ىن م�ال ما تقومش ´Tور دÆلها 
الوقايئ، ق�ل ما Ôك�شفو فÐ بعد وا³د العرشات دÆل الس@نني Òشوفو بيل 
هاذ الس@يÍارة اكنت كتحمل يش مادة خطرية رمبا ٔ�كرث مما نتصوره ا"ٓن، من 
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ٔ�ن هاذ اليش راه ا"ٓن اكن جيب óشغيل التلفزة Pىل أ"قل ´ش نقولو Pىل 
  . مرض ومرض ^دا

ٔ�رشمت، الس@يد الوز�ر، ٕاىل مقرتح قانون دÆل الفريق دÆلنا ´لفعل، 
الفريق ¸شرتايك ا�يل حطو هذي احشال وكن�س@ناو �قشوه معمك، ومضناه 

  .ٔ��ريا، هذا ما كناش دا�ر�ن فMه هاذ املصيبة دÆل الس@يÍارة إاللكرتونية
ش ما تفوóش الفرصة دÆل ٕاخراج هاذ ٔ�ضفcا ٕاليه هاذ النقطة هذي ´

املقرتح قانون، ٕاخراج هاذ القانون �لوجود بال ما  كون فMه هاذ املادة 
  .اخلطرية

ËÞ، الس@يد الوز�ر، ابغينامك بدورمك يف ٕاطار احلكومة املتضامcة ٔ�ن 
هاذ املصيبة هذي يعين �3ذ من اه·ممك، تد�روها يف دا�رة ¸ه·م 

الفاو هبا، ٔ"ن الوقاية مهنا ٔ�كرب من العالج، احبال ا�يل nشلك ٔ�كرب ´ش نت
قلت لمك ٔ"نه هذي اكنوا �يقولوا Pلهيا ٔ�هنا ^ات ´ش óساPد الناس لٕالقالع 
عن التد�ني، يف ³ني ٔ�نه ٔ�صبحت أ"داة اليت تعمل �لقارص�ن �يفMة الوصول 

  . ´ش يدخcوا
  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . ملس�شارشكرا الس@يد ا

  الس@يد الوز�ر، ٕاذا اكن �Tمك؟

        ::::الس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØة
رمبا هناك تقصري يف التحسJس والتواصل ا�يل رمبا نتفق Pليه، ولهذا 
يعين ميل تندوي سولتJين �وزارة الصØة، يعين تنÍاوب وزارة الصØة 
ولكن يف ٕاطار احلكومة، هذا rم احلكومة ا�يل مpضامcة، ا�يل ¹ادا يف 

  . اههاذ ¸جت
فا�يل بغيت نذ�ر بvٓخر نقطة ابغيت Òشري لها ٔ�نه ´ش وا³د املعلومة، 
مcظمة الصØة العاملية ٔ�صدرت وا³د البيان، �ٓخر بيان دÆلها فÐ خيص 

، �ٓخر بيان، كتØدد فMه ثالثة 2013يوليو  9السÍا�ر إاللكرتونية اكن 
  . النقط ا�يل ³اولت نلخص فهيا ´س@تëدام السÍا�ر إاللكرتونية

ٕان : "املنظمة العاملية الصØة اكنت كتقول فÐ خيص Òس@بة النيكوتني
هذا rم املنظمة العاملية - الرشاكت املصنعة تدعي بvٔن السÍا�ر إاللكرتونية 

ملغرام من  24و 6تدعي بvٔن الصØة إاللكرتونية حتتوي Pادة بني  - �لصØة
  .غراممل 100النيكوتني، لكهنا ميكن ٔ�حMا� ٔ�ن حتتوي Pىل ٔ�كرث من 

، من املعروف ٔ�ن  كون )propylène glycol(8نيا،  ركزي Pايل من 
وهو ملوث ) formaline(هاته املادة خطرية يف ³اñ اس@تÇشاقها، و

  .مسÑب �لرسطان
8لثا، املواد الكÐوية، ٕان املواد الكÐوية املس@تëدمة يف السÍا�ر 

بيا�ت عن إاللكرتونية مل يمت الكشف عهنا nشلك اكمل، ولJس هناك 
  ." انبعا8هتا

واعتبارا للكيش هاذ اليش، فوزارة الصØة ال تنصح، واحلكومة ال 
تنصح، بل حتذر من التد�ني بصفة Pامة، ومن اس@هتالك الس@يÍارة 
إاللكرتونية بصفة �اصة، كام تدعو املواطنات واملواطنني من هاذ املنرب، 

رية اليت تؤ�ر سلبا Pىل �اصة الش@باب مهنم، ٕاىل اليقظة ٔ�مام إالPال�ت املغ
السلو�يات الصحية، واليت قد تؤدي يف مرa³ ما ٕاىل إالدمان Pىل 

  . التد�ني
 .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

. السؤال املوايل موضوPه بيع بعض أ"دوية احملظورة ببعض الصيدليات
ن من الفريق ¸س@تقاليل لتقدمي السؤال، اللكمة ٔ"³د السادة املس�شار�

  .فليتفضل

        ::::املس�شارة الس@يدة �دجية الزواملس�شارة الس@يدة �دجية الزواملس�شارة الس@يدة �دجية الزواملس�شارة الس@يدة �دجية الزويميميميم
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الوز�ر،
طبعا مcظمة الصØة العاملية P�ٔلنت عن حظر مجموPة �برية من أ"دوية 
 Ð@شلكه من خطورة، السó من ال�سويق وتناولها من ق�ل املرىض ملا

و ´جلهاز العصيب، ٕاال ٔ�ننا نالحظ ٔ�هنا الزالت مpوا^دة املتعلقة بداء الرصع �ٔ 
  . يف الصيدليات، وحىت الصيادñ ال يعلمون ا"8ٓر املرتتبة عهنا

ٕاذن، الس@يد الوز�ر، هذا السؤال قد طرحcاه سابقا، وحنن نعيده فقط 
لÌٔمهية اليت Ôرى بvٔن هذا السؤال هو مربط الفرس، بل قد 	سÑب يف 

ج·عية اخلطرية اليت ٔ�صبحت óسم جممتعاتنا من مجموPة من الظواهر ¸
  . عنف، و¹ري ذË من أ"شاكل ¸حنرافMة

ما يه إالجراءات ¸س@تعÍالية ٔ�و : ولهذا، الس@يد الوز�ر، فٕاننا نقول
¸س��اقMة اليت ميكن ٔ�ن تتëذوهنا ملصادرة هذه أ"دوية احملظورة ومcع 

  امة وضامن سالمة املواطنني؟ óسويقها وبيعها ´لصيدليات حامية �لصØة الع
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا �لس@يدة املس�شارة
  .الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::الس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØة
  .شكرا الس@يد الرئJس احملرتم

  الس@يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال، الس@يدة املس�شارة، الشكر اجلزيل Pىل طرحمك لهاذ السؤال 

  . املهم
. ن امسحوا يل ٔ�ن ٔ�طمنئ مجيع املواطنات واملواطنني من هذا املنربولك
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جيب ٔ�ن ٔ�قول بvٔنه ال يو^د، ٔ�ؤكد ال يو^د رمسيا ٕاىل يومcا هذا ´لصيدليات 
املغربية ٔ�ي دواء ممنوع من البيع Pامليا، ما اكيÇش، ٕاىل اكن يش دواء ٔ�� 

  .ابغيت انعرفو، ٔ"ن ٔ�� مpبع هاذ اليش خشصيا مع ا�لجنة
�يل �اصنا نذ�ر به ٔ�نه خيضع بيع اTواء ´ملغرب لقوانني وتنظÐت ا

  :صارمة
ٔ�وال، كتقوم الوزارة، هاذ اليش مايش حMث ٔ�� وز�ر، ٔ�� ا�يل ج�ت 
هاذ اليش، ٔ�� لقMتو، هاذ اليش راه الوزراء املتعاق�ني صابوا هاذ اليش 

Æ اcداالّ و�دام واحÍت الوطنية ه تزنيدو يف نفس ¸جتاه، بت��ع املس@ت
 la cellule(واTولية اليت ختص سالمة اTواء Pرب �لية اليقظة اTوائية 

de pharmacovigilance( ةÁ رش يف ٔ�ي بوابة، يف ٔ�يÇٔ�ي دواء ت ،
  . من Áات العامل لكو، تتجمع ا�لجنة وتتدرس وتتا�ذ قرار

MوائTل اليقظة، اك�ن جلنة �اصة ´ليقظة اÆة ـــــــــــــــــهاذ اخللية د
)la commission de pharmacovigilance( . ل هاذÆٓخر اج·ع د�

 10امجلعة هذي، التقر�ر ق�ل ما جني ا�ذيتو، �ٓخر اج·ع دÆلها اكن يوم 
، )dompéridone: (ٔ��ريل ا�يل تدارست ثالثة دÆل أ"دوية

)métoclopramide( لÆووا³د د ،)ferritine ( لÆد)l’arthrose (
  ...اليشودÆل ذاك 

يعين تpJجمعوا لك شهر�ن، لك ثالثة ٔ�شهر، ولكن ٕاذا اقpىض احلال 
  .´ن دواء تتجمع الغد يف الصباح ´ش تتëذ القرار

و´ش نvٔكد Pىل هاذ اليش، نذ�ر من بني هذه القرارات، م�ال يف 
، اك�ن قرارات ق�ل، يف يوليوز 2013يوليوز، مايش حMث تنا�ذ ¹ري 

عرض ´لسوق ´لÇس@بة مجليع أ"دوية ا�يل حتتوي مت تعليق إالذن ´ل 2013
ما ابقاش تي��اع، ) Myolastan(، لكهم )P)tetrazepamىل مادة 

حتيدوا، ٔ�� ابغيت ٕاىل تتعرفوا يش صيدلية تتMÑعو قولوها يل، تند�رو 
 ...التفJpش@ية ما اك�ن حىت يش

، )diane 35(، مت تعليق إالذن ´لعرض Tواء 2013كذË يف فربا�ر 
بعد التvٔكد من  2013بقى حمظور يف املغرب ق�ل قرار ٕاPادته ´لسوق هناية ا

تطبيق إالجراءات املناس@بة محلاية املواطنني، ذاك اليش ا�يل تدار يف العامل 
  .لكو

´ٕالضافة ٕاىل هاذ اليش لكيش، فاك�ن ٕاPالم لك املهنيني املعنيني من 
  .ٔ�طباء وصيادñ عن طريق الهيئات اليت يÇمتون ٕاÝهيا

8نيا، الصيدليات �يفاش كنعلمومه، ٕادراج ٕامس اTواء اÞي مت تعليق 
إالذن بعرضه ٔ�و حسبه من السوق يف توصيل ال�سلمي، ميل تتجي صيدلية 

، )bon de commande(بغات ، ا)bon de livraison(تتصيفط لنا 
كنقول لها هاذ اTواء، وا�ا  )le bon de commande(ترنجعو لها يف 

 B، احcا تنقولو لها راهAدÆل يش دوا ) bon de commande(تتد�ر 
  .ما ابقاوش تي��اعوا يف املغرب وال يف العامل Dو Cو

8لثا، تقوم مف�ش@ية الصيدñ مبراق�ة تطبيق القرارات الوزارية عن طريق 

  . محالت تفJpش@ية للك من املصنعني املعنيني واملوزPني والصيدليات
ىل يش وا³د تيMÑع هاذ اليش �ارج هاذ اليش لكيش تنقومو به، إ 

الصيدليات، هاذ اليش اك�ن، تنعرف ٔ�� يف و^دة وتنعرف تيا�ذو، واليين 
هذا راه وزارة الصØة ما ميكÇش متيش لÌٔسواق، هاذ اليش حكومة 

 .مس@تعد�ن، تند�رو محالت ا�يل  هتم �زاف دÆل الوزارات يف هاذ الشvٔن
 .شكرا الس@يدة املس�شارة

    ::::لسةلسةلسةلسةالس@يد رئJس اجل الس@يد رئJس اجل الس@يد رئJس اجل الس@يد رئJس اجل 
  .الس@يدة املس�شارة، Ë اللكمة يف ٕاطار التعقMب، تفضيل

    ::::املس�شارة الس@يدة �دجية الزواملس�شارة الس@يدة �دجية الزواملس�شارة الس@يدة �دجية الزواملس�شارة الس@يدة �دجية الزويميميميم
 الس@يد الوز�ر،

انت صÑت هاذ اليش، حىت احcا صبنا هاذ اليش هذا راه اك�ن يف 
السؤال، ولÌٔسف ما �يوصلنا حىت ٕاىل ٔ�وائل  2011يف ٔ�واخر  2011
يوم لÌٔس@ئa،  21إال^ابة يف ، يعين ٔ�ن احلكومة طبعا كتحرص Pىل 2014

  .ٕاذن حىت احcا ¹ري صبناه
  الس@يد الوز�ر، 

هاذ اليش ا�يل قلت معقول، هو ٔ�نه اك�ن وا³د اIموPة دÆل أ"دوية 
ٕاذن، هذا . تغرق مدينة و^دة وطنÍة واملدن املتامخة �لرشق و�لشامل

�يبقى ٔ�ن اك�ن وا³د اIموPة دÆل Pدميي الضمري ا�Þن �روجون هذه 
حلبوب دÆل الهلوسة، حMث Òسمع الك�ري، ها الصفراء، ها الزرقاء، ها ا

، هذاك هو البوñ امحلراء )klonopin(امحلراء، ها وا³د اTواء اك�ن 
وكÇسمعو ما 	سمى ´ل�رشمMل، . يMÑعوه يف الفرمس@يا�ت، الس@يد الوز�ر� و 

ىن وÒسمعو بvٔن الرا^ل �يقpل مياه، وكنÍربو بvٔن الرا^ل �يقpل ´ه، وز
  .احملارم، وكذا وكذا

ٕاذن، هذه ا"ٓفات لكها مرتبطة هبذه أ"ش@ياء، ٕاذن خص  كون وا³د 
التد�ل عنيف دÆل السلطة، دÆل احلكومة ´ش حتيد لنا هاذ اليش هذا، 
ٕاذن ما ميكÇش احcا Pا	شني هباذ القرقويب معنا، مع هاذ اليش، و�يد�روه يف 

ëدر بوا³د الشلك خطري الكحول، الس@يد الوز�ر، و�يويل يش ³ا^ة كت
^دا، واحcا لكنا كÇشوفو اوالد� �يضيعوا، واحcا كÇشوفوا فهيم، الس@يد 

  . الوز�ر
ٕاذن، ال يعقل ´ش نقولو راه احcا، حقا راه متنع وكذا وكذا، ولكن 

  . جيب الرضب برصامة Pىل ٔ�يدي مرو� هاذ اليش هذا يف هاذ املشالك
ء Pىل دفرت طلبات أ"دوية، مث كذË خصها حىت الصيدليات تعطيه بنا

خصها حترتم حىت التخباع دÆلها يف يش ثال^ات وال يف يش ³ا^ات، 
مايش يف الرفوف، راه ذيك اÝهنار د�لوا لوا³د الصيدلية وشدوا مول 

ٕاذن ما . الصيدلية، وا"ٓخر�ن طاروا Pىل ذاك اليش ا�يل خصهم Æلكوا وزاد
  . مايش معقوñبوا³د الطريقة ا�يل  )exposés(خصهاش  كون 

رو Pىل رضورة óسجيل دواحcا كهن 2005من  ..مث كذË البد
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الوصفات يف ذاك اTفرت، ولكن راه مايش لكيش كJسÍل يف اTفرت دÆل 
ذاك اTواÆت ا�يل اكينة، راه مايش لكيش، الس@يد الوز�ر، وثقوا يب ٔ�ن 

ن راه مايش لكيش، ؤ�� كنتعامل معك بناء Pىل املصداقMة ا�يل اكينة، ٕاذ
  . مايش لكيش �يد�ر هذاك اTفرت دÆل óسجيل أ"دوية

لهذا، نقول، الس@يد الوز�ر، احcا �لمرة الثانية نطرح هذا السؤال ٔ"ننا 
  . Ôراه هو ٔ�ساس ما يقع يف جممتعنا من تعفcات اج·عية فظيعة

  .وشكرا الس@يد الوز�ر

        :  :  :  :  الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .لرد Pىل التعقMب، تفضلوالمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، يف ٕاطار ا

        : : : : الس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØة
تنظن احcا مpفقني، ٔ�� ¹ري ´ش نvٔكد، هاذ احلاالت قلت Ë رمسيا يف 
الصيدلية هاذ اليش ما اكيÇش، واليين و�ا ميل تنقول رمسيا ما ¹اد	شاي 
Ôكذبو، اكينني �س بدون مضري، ٕاىل اكنت ³االت فردية معزوP ñاود 8ين 

الطريقة مايش Pليك، ´ش املواطن املغريب يفهم ´ش ما  ٔ�� ^اوبتك بذيك
Y ش ¹الط حيسابJمجيع الصيدليات راه فهيا ¹ري هاذ اليش ميش .  

´لعكس هذه ³االت فردية، اك�ن �س مcعديم الضمري، احcا تنا�دو 
معهم، وثقي يب ٔ�نه هاذ اليش تنا�ذوه حبزم وبتطبيق القانون و´لرصامة 

ٔ��  ،)n)un smsس@يط ¹ري هذي ولبارح ¹ري الالزمة، نعطيك م�ل 
يف و^دة، هاذ  فرماس@يانا�ذيتو ما تعرفش اكع ٔ�ش@نو، ادوى يل Pىل يش 

  . الصباح صبحوا متا املف�شني
تند�رو ذاك اليش ا�يل قديناه، خصنا ن�ساPدو يد يف يد، ٔ"ن ٕاىل 

، ها احcا )sms(كنت تتعريف املواطن مزÆن ميل صيفط يل هاذ 
  .حيسوا الناس هاذ اليش راه تنا�ذوه جبدية وحبزم وبرصامة ´ش صيفطنا،

ولكن ا�يل ¹ري تنذ�ر ¹ري ´لÇس@بة �لمشاهد املغريب، ٔ�نه اTواء يف 
املغرب ذو جودة Pالية، اTواء املصنع يف املغرب هو من ٔ�ور´، احcا 
تنصدرو لفرÒسا، تنصدرو ��امنارك، تنصدرو لسو	رسا، تنصدرو يعين ´ش 

ا تق�ل من عند� اTوا واTامنارك، راه مايش ساهل، يعين يوصل سو	رس 
  . تpJصدر %10جودة Pالية و

ٔ��ريا ا�يل ¹ادي نقول Ë، احcا هاذ اليش املسؤولية تpÇحملوها من 
أ"ول هذي، ؤ�� مس@تعد فوقاش ما اقpىض أ"مر ذË بعدا ´ش نتواصل 

  . هذامع املغاربة �لك مسؤولية و�لك شفافMة يف هاذ املوضوع 
  .شكرا الس@يدة املس�شارة احملرتمة

        :  :  :  :  الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

. املوضوع املوايل ان�شار ظاهرة التداوي ´ٔ"عشاب Pرب وسائل إالPالم
اللكمة ٔ"³د السادة املس�شار�ن من الفريق اTس@توري لتقدمي السؤال، 

  .فليتفضل مشكورا

        ::::عاليفعاليفعاليفعاليفاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الاملس�شار الس@يد عبد الرحمي ال
  .شكرا الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  الس@يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس@يد الوز�ر، ان�رشت ظاهرة التداوي ´ٔ"عشاب يف بالد� �الل 
الس@نوات أ"�رية، وقد جشعت بعض املنا�ر إالPالمMة املكpوبة وإاللكرتونية 

  . ٔ"عشابواملسموPة واملرئية ٕاق�ال املواطنني Pىل التداوي ´
ٕاال ٔ�ن هذه الظاهرة مل جتد ٕاق�اال مcقطع النظري تطرح Pدة ٕاشاكليات 
ومشالك خطرية Pىل حصة املواطنني، ٔ�مهها اس@تغالل بعض التÍار يف 

  . أ"عشاب �لغش والرتوجي ٔ"عشاب قد  كون لها عواقب ¹ري محمودة
كام ٔ�ن طريقة ¸س@تعامل وغياب ال�شخيص الطيب قد جتعل املواطنني 

رضة �ل�سمم ´ٔ"عشاب، و´لتايل مواÁة خطر التدهور ٔ�و املوت يف ع
  . ³االت كثرية

  الس@يد الوز�ر، 
حنن ال نطالب بتØديد موقف من هذه الظاهرة بقدر ما ن�ساءل عن 
إالجراءات والتدابري اليت تتëذها محلاية حصة املواطنني ومراق�ة هذه 

  .الظاهرة
  الس@يد الوز�ر،

� �زÆرة ٕاىل املس�شفى إالقلميي ٕاىل مدينة خريبكة، ´ملناس@بة Ô�ٔمك وPدتو
وٕاننا ٕاىل ³د ا"ٓن يف ¸نتظار، وهذا املس�شفى 	ش@تيك من قa أ"طباء 
و´خلصوص ¸خpصاصيني واملمرضني، وPىل سMÑل املثال، الس@يد الوز�ر، 
ٕاىل ³د ا"ٓن هذه وا³د املدة �برية والساكنري �ارس، الساكنري ما اكيÇش، 

وز�ر، مس�شفى ٕاقلميي تيجيو مجيع املدن دا�ر�ن به وا³د س@تة الس@يد ال
لهذا، الس@يد الوز�ر، . مدن وال س@بعة لكهم تيجيو والساكنري ما �دامش

  . تنطلبو مcمك وا³د الزÆرة م�اركة
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .لمك اللكمة الس@يد الوز�ر لٕال^ابة Pىل السؤال

        ::::الس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØة
  .ئJس احملرتمشكرا الس@يد الر 

  الس@يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس@يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

ٔ�وال الشكر اجلزيل لطرحمك Pىل هذا السؤال، فvٔرشمت ٕاىل موضوع 
التداوي ´ٔ"عشاب وأ"خطار دÆلو واملضاعفات دÆلو، و�اصة إالشهارات 

P ىل أ"ساسP ال^ات خمتلفة تعمتدP ىل مواد اليت تقدم معلومات حول
نباتية معدنية ا�يل ما اعطاóش �8ٓر PالجMة ا�يل اPرتفت هبا الهيئات العلمية 

كام ٔ�ن البعض من . الطبية Pىل الصعيد اTويل، وال Pىل الصعيد الوطين
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  . هذه الوصفات حيتوي Pىل Òس@بة Pالية من السموم، هتدد حصة املواطن
كتØارب هاذ فوزارة الصØة، الوÁة دÆل النظر دÆلها كتقاوم و 

  :الوضعية Pىل ثالثة احملاور
احملور أ"ول هو ا³رتازي، اك�ن املركز الوطين �ليقظة اTوائية وحماربة 

³اñ  300جسل املركز ما يقارب  2013ال�سمامت، �الل الس@نة املاضية 
³اó ñسمم، يعين الناس ا�يل  ó300سمم ´ٔ"عشاب والعال^ات التقليدية، 

  . ا�يل óسمموا 300ه الّ "ٓالف، Æتعاجلوا ¹ادي �كونوا ´
 �25,5اصة يف Áة اTار البيضاء الكربى،  35هاذ العدد اك�ن فMه 

 5، أ"شëاص عندمه السن دÆهلم بني %7,8مرا6ش Ò3س@يفت، احلوز 
كام óسÍل لÌٔسف مت  ،%38س@نة، وóشلك فهيا ف^ة املراهقني  41و

وفMات ´الس@هتالك دÆل ال 7كذó2013  Ëسجيل يف هاذ املركز يف س@نة 
  .العشوايئ لبعض أ"عشاب

احملور الثاين هو حتسJيس، اك�ن حامية املس@هتR من ¸س@تعامل 
مبثابة  17.04العشوايئ ملس@تحرضات أ"عشاب، �اصة مقpضيات القانون 

مينع حتضري أ"دوية : "هاذ القانون تcJص 21مدونة أ"دوية، ويف املادة دÆل 
 ".ا لك ٕاشهار ٔ�و ٕاPالن مpعلق هباالرسية وصنعها وبيعها وكذ

احملور الثالث قانوين، فاملشلك ا�يل عند� يف املغرب وهو ٔ�ن ¯نة 
العقاقريي ببالد� ´ملفهوم العقاقريي العام ا�يل تيMÑعوا هاذ اليش يه مcظمة، 

اÞي يعود  Æ1.59.367 لÌٔسف راه اكينة يف القانون، الظهري الرشيف رمق 
هو جعل يف نفس اخلانة مقpىض ينظم مزاوñ ¯ن  1960فربا�ر  26ٕاىل 

، وهذا احcا 1960أ"طباء والصيادñ وجرا® أ"س@نان والعقاقرييني 
 ،تنëدمو Pىل هاذ القانون، ٔ"ن هذا هو ا�يل ¹ادي حيل لنا إالشاكلية

مايش شد يل نقطع ليك، م�ال التفJpش@ية مزÆنة، إالجراءات ¸³رتازية 
  . 1960ن خصو �كون موجود، هاذ القانون دÆل مزÆنة، واليين القانو

فهاذ القانون ٔ�صبح مÍpاوزا، وزارة الصØة يف ٕاطار املقاربة ال�شار�ية 
ا�يل . تعمل بتÇس@يق مع اجلهات وامجلعيات اVتصة ويه تتØني هاذ القانون

  ... ابغيت نذ�ر
 .شكرا الس@يد الرئJس

    ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

  .   يد املس�شار، هل لمك تعقMب؟ تفضلواالس@ 

        ::::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
  . ٔ�شكرمك الس@يد الوز�ر Pىل إال^ابة

ؤ�ؤكد يف هذا التعقMب ٔ�ن الغرض من طرح هذا السؤال لJس هو 
حماربة هذه الظاهرة ٔ�و ¸نتقاص من أ"مهية اليت �ك�س@هيا العالج 

تنظمي هذا اIال وٕاخضاPه ٕاىل  ´ٔ"عشاب الطبيعية، ولكن الغرض هو
  . املراق�ة حفاظا Pىل الصØة العامة

مفعظم املواطنني يتلقون أ"خ�ار واملعلومات يف القcوات إالذاعية 
nشلك �اطئ بvٔن والتلفزية دون تدقMق ودون óشخيص طيب، فMعتقدون 

  . ض كثرية، ؤ�خص ´�Þر أ"مراض املزمcةاأ"عشاب Pال^ات حسرية ٔ"مر 
 ،ËÞ س@يةJٔن تقوم الوزارة حبمالت حتسvليمك، الس@يد الوز�ر، بP نلح

وبتوجMه �رامج ٕاذاعية وتلفزية ٕاىل حتسJس املواطنني وحهثم Pىل رضورة 
  .ال�شخيص الطيب ورضورة حتديد مدة العالج ومكية ونوعية أ"عشاب

كام ٔ�ن لك القطاPات احلكومMة املعنية مطالبة مبراق�ة سالمة أ"عشاب 
ٔ"سواق املغربية محلاية حصة املواطنني، خصوصا ٔ�ن هناك، الس@يد املرو^ة ´

  .الوز�ر، بعض الباPة يعرضون هذه أ"عشاب ´لقرب من املسا^د
وPليه، الس@يد الوز�ر، نطالبمك بتك�يف املراق�ة Pىل هؤالء الباPة 

  .املتجولني لÌٔعشاب الطبية
  .شكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .لس@يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Pىل التعقMبلمك اللكمة، ا

        ::::الس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØةالس@يد وز�ر الصØة
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

  فاحللول ٔ�ش@نو يه ´ش Ôكون معك موضوعي؟
ا�يل تيëلط  1960ٔ�وال، هو التنظمي، ٔ�� قلت Ë القانون دÆل دÆل 

لكيش الطبJب ومايش طبJب والعقاقريي ولكيش تيMÑع ولكيش ما تيMÑعش، 
  .قطة أ"وىلهذي الن

النقطة الثانية، وا�يل ت��ان يل ٔ�� ¯مة �لك رصا³ة، يه جيب ال�شديد 
Pىل ٔ�ن ماكحفة هاذ املشلكة تتطلب تضافر لك اجلهود، من قطاPات 
حكومMة، جممتع مدين، مcتخبون، وكذا املواطن املترضر أ"ول وأ"�ري من 

اب، وذË ملا الظاهرة اÞي جيب Pليه ¸مpناع عن رشاء م�ل هذه أ"عش
  .متثy من خطر Pىل حصته

ٔ�ما فÐ خيص، الس@يد املس�شار احملرتم، ´ش الوزارة متيش مايش ،من 
  .الصالحMات دÆلها

ٔ�لف مطرقة يف الراس، واش احcاÆ  870نيا، راه عند�، ندوي معك، 
ا³دا املسا^د وÒشوفو هذاك ا�يل تيMÑع؟  وي¹ادي منش@ دا´ عند� أ"طر 

اليين راه تنØاولو، Pىل حساب الطاقات دÆلنا، ¹ادي Ôكذب خصنا تدار و
نافقك نقول ٕايه دا´ حMث سولتJين غنقول Ë غمنش@يو، ما ن Pليك، ¹ادي 

  . غند�رو والو
¹ادي ند�رو قانون حصيح، وغند�رو التحسJس وتنا�ذو إالجراءات 

 ،)HACA8(كنت راسلت ٔ�� خشصيا وكتعرفوها، رامك ت��عتو اجلريدة ا�يل 
 سلت الس@يد الوز�ر دÆل إالذاPة، وراسلت الس@يد رئJس احلكومة،را

واحcا يف ٕاطار حكومة مpضامcة غنا�ذوا إالجراءات الالزمة يف هاذ 
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  .الشvٔن
فÐ خيص اخريبكة، P�ٔدك، واكن الوPد دÆيل راه ´يق شاد، ¹ري 
الظروف ما وصل�ش ٔ�� نوصل، Ôمتىن ٔ�ن Ôزور هاذ الب� السعيد ٔ�ي بقعة 

  .واليين كنØاول ند�ر ما ٔ�مكنبقعة، 
  .شكرا الس@يد املس�شار

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا لمك الس@يد الوز�ر، وÒشكرمك Pىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

مث نpÇقل ٕاىل السؤال ا"ٓين املو^ه ٕاىل الس@يد وز�ر الس@يا³ة حول ٕالغاء 
مة اللك. بعض رشاكت الطريان املنخفض التلكفة لر³الهتا من وٕاىل املغرب

  .ٔ"³د السادة املس�شار�ن من فريق أ"صاñ واملعارصة

  :املس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريش
  .الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  السادة الربملانيني،

  الس@يد الوز�ر،
Pىل ٕا�ر ٕا³داث الرمس Pىل تذا�ر الر³الت اTولية، واÞي مت حتديده 

ة ¸ 100بـ  2014يف القانون املايل  ة  400قpصادية، درمه ��̂ر درمه د̂ر
ا ٕالغاء Pدد من  أ"عامل، P�ٔلنت Pدد من رشاكت الطريان املنخفض ع̄ز

3رخي دخول هذا إالجراء ³زي  2014الر³الت ابتداء من فاحت ٔ��ريل 
التطبيق، كام ³ذر إالحتاد اTويل �لنقل اجلوي من نتاجئ هذا الرمس اليت 

  .عية �بريةميكن ٔ�ن  ك�د املغرب خسا�ر اقpصادية واج·
ويف هذا إالطار، Òسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن تvٔثريات ٕا³داث هذا 
الرمس Pىل القطاع الس@يا® وPىل قطاع النقل اجلوي و¸قpصاد الوطين 

  .بصفة Pامة
8نيا، عن إالجراءات والتدابري اليت س�ëpذها احلكومة لتÍاوز هذه 

قل اجلوي السلبيات وسد اخلصاص اÞي س@يëلفه اÒسØاب رشاكت الن
  .املنخفض التلكفة

  .  شكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕال^ابة Pىل السؤال

        ::::الس@يد حلسن ³داد، وز�ر الس@يا³ةالس@يد حلسن ³داد، وز�ر الس@يا³ةالس@يد حلسن ³داد، وز�ر الس@يا³ةالس@يد حلسن ³داد، وز�ر الس@يا³ة
  . شكرا الس@يد املس�شار احملرتم Pىل طرح هاذ السؤال

هو مcاس@بة لتوضيح كثري من أ"مور فÐ يتعلق هبذا الرمس اÞي مسي 
رمس الطريان، هو يف احلقMقة هو رمس ما غميشJش �لس@يا³ة فقط ولكن �

كذË لصندوق التاكفل ¸ج·عي، ٕاذن عندو وا³د الهدف ا�يل هو 
  .اج·عي

وهو  2004احcا ق�ل ما نعملو هاذ الرمس اكن مطروح �لنقاش مcذ 
Pاملي، ) benchmark(مطروح �لنقاش، ومعلنا دراسة وا³د املقارنة 

ا يه اTول ا�يل معلت هاذ الرسوم، فرÒسا، أ"رجcتني، �وملبيا وشفcا ٔ�ش@ن
ودول ٔ�خرى، وهذي دول ا�يل معلهتا ا�يل تبني من بعد ٔ�نه الس@يا³ة 
انتعشت وكذË الطريان انتعش، ٔ"نه هناك ٕاماكنيات ¯مة تتكون عند 

  .املاكتب دÆل الس@يا³ة ´ش ميكن لها ٔ�هنا تعمل الرتوجي
و Pىل هاذ أ"مور خصنا نتلكمو Pلهيا مبعطيات، ولكن ٕاىل ابغينا نتلكم

ٔ�� ¹ادي نعطيك املعطيات ا�يل موجودة ا"ٓن حول ´لÇس@بة لقطاع 
  .الس@يا³ة ´ملغرب

قطاع الس@يا³ة ابدا ¸نتعاش دÆلو مcذ الس@نة املاضية، كتعرفوا بvٔنه 
، قطاع الس@يا³ة يف املغرب انتعش بـ %5الس@يا³ة العاملية انتعشت بــ 

، ولكن نعطيك فقط هاذ الثالثة %9ٔ�ن ليايل املبJت زادت بـ ، مع 7%
ٔ�شهر أ"وىل ا�يل هام غيبcJوا مدى التvٔثري دÆل هاذ الرمس دÆل الطريان 

  .Pىل قطاع الس@يا³ة، ونعطيك كذË بعض املعطيات ´لÇس@بة �لطريان
´لÇس@بة �لثالثة ٔ�شهر أ"وىل من هاذ الس@نة هذي، هناك ارتفاع يف 

´لÇس@بة �لسوق  %10، 2013´ملقارنة مع  %8دÆل Pدد الس@ياح 
´لÇس@بة �لسوق إالجنلزيية، اك�ن تطور كذË ´لÇس@بة  %36الفرÒس@ية و

، ينا�ر وفربا�ر ومارس، اك�ن %�10لس@ياح ا�يل مسافر�ن يف الطا�رة بــ 
´لÇس@بة "ٔاكد�ر واTار  %11دÆل ليايل املبJت ا�يل  زادت يف هاذ  8%

Çس@بة ملرا6ش، هاذو بثالثة مرا6ش واTار البيضاء ´ل  %10البيضاء، 
  .من الطاقة إاليوائية ´لÇس@بة �لبالد %70ؤ�اكد�ر راه 

´لÇس@بة �لعائدات دÆل الس@يا³ة تطورت يف هاذ الثالثة ٔ�شهر بــ 
، اكن وا³د النوع من امجلود يف الس@نة املاضية، ا"ٓن العائدات دÆل 2,6%

دÆل العائدات  %11ارس وصلت لــ الس@يا³ة كذË تتطور، ´لÇس@بة مل
  . ا�يل ارتفعت

ٕاذن، هذا ٔ�ش@نو �يعين؟ �يعين هناك انتعاش �بري ´لÇس@بة �لس@يا³ة، 
انتعاش يف Pدد الوافد�ن، انتعاش يف ليايل املبJت، وهذا امcني ^ا؟ ٔ"نه 

  . حركة الطريان تطورت nشلك �بري ^دا
ا س@نوية، اكينة بعض نعم هناك رشاكت �لطريان ا�يل كتعمل الربجمة دÆله

رشاكت الطريان ا�يل P�ٔلنت بvٔنه بعض اخلطوط ¹ادي حتذفها، وP�ٔلنت 
Pلهيا يف ٔ�كتو�ر، مازال احcا ما معلناش يف قانون املالية هاذ الرمس اجلوي، 
قالت بvٔنه يف ٔ��ريل وال يف ماي ¹ادي ميكن يل حنذف هاذ اخلط و¹زنيد 

  .دت بعض اخلطوطهاذ اخلط، وبعض من هاذ الرشاكت الطريان زا
غنعطيك م�ال ما يه Òس@بة ¸رتفاع دÆل الطريان ´لÇس@بة �لمغرب؟ 

، 2014-¹2013ري يف فصل الش@تاء، هاذ فصل الش@تاء هذا دÆل  23%
  . دÆل ¸رتفاع دÆل الر³الت اجلوية ما بني العامل واملغرب 23%

 ٕاذن ،هناك انتعاش �بري ^دا وهذا ¯م، وهذا تيعين بvٔنه لJس هناك
  .تvٔثري ´لÇس@بة لهذا الرمس Pىل حركة الطريان وPىل حركة الس@يا³ة
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  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .لمك اللكمة فريق أ"صاñ واملعارصة

        ::::املس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريش
كنمتناو، الس@يد الوز�ر، لكن التخوف دÆلنا، الس@يد الوز�ر، وابغينا 

ة هاذ الس@ياح ا�يل ^او نطرحو Pليمك سؤال م�ارش، واش سولتو يش مر 
�لمغرب واش والو رجعوا مرة ٔ�خرى؟ ابغينا ¹ري Òشوفو واش فايتني 

  سولتو Pلهيم واش والو رجعوا؟
مليون ساحئ ا�يل ´¹ني  820نيا، تنقول لمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، هاذ 

مليون  20، واش عندمك البMÇة التحتية الس@تق�ال هاذ 2020نوصلو لها يف 
  . ال ساحئ؟ تنقول

واش النقل اجلوي ا"ٓن يعين الرشوط مpوفرة ´ش Òس@تق�لو هاذ 
  الس@ياح؟ 

النقل الطريق، واش اك�ن دا´ س@يارات يف املس@توى، واحcا  منش@يو 
IموPة دÆل اTول، الس@يد الوز�ر، وتÇشوفو الفرق ما بني اTول والوسائل 

  .ا�يل موفراها �لس@ياح، وتÇشوفوا املغرب والوسائل املوفرة
الفcادق، الس@يد الوز�ر، واش الفcادق دÆلنا وأ"مثنة ك�شجع الس@ياح 

  ´ش يوليو �رجعوا لعند�؟
املطامع دÆلنا، الس@يد الوز�ر، واش عند� مطامع ا�يل تتوفر الرشوط 

  �لساحئ؟ 
عند� مجموPة دÆل أ"ش@ياء، الس@يد الوز�ر، تنطرحوها Pليمك، و�لك 

تنعرفو الصدق دÆلمك يف العمل، صدق تنعرفو يعين التÍاوب دÆلمك و 
وابغينامك  زيدوا حتس@نوا ٔ�كرث الس@يا³ة يف البالد دÆلنا، ابغينامك óشجعوا 
الس@يا³ة اجلبلية،ا بغينامك الس@ياح جييو �لمغرب، ولكن خص رشوط  كون 

  . مpوفرة ´ش هاذ الساحئ جيي و�كون يف ظروف �ٓمcة
يف القانون املايل،  8نيا، الس@يد الوز�ر، وهذي ٕاشارة، وقلناها لمك

وطلبناها من الس@يد وز�ر املالية، الوقت ا�يل ج�تو هاذ الفكرة دÆل هاذ 
درمه، قلنا لمك اعفMو احلÍاج، اعفMو  400درمه و 100املبلغ دÆل 

املهاجر�ن، ٔ"ن ذاك املهاجر�ن راه ما ابقاوش يد�لوا �لمغرب ´لشلك ´ش 
رب ما ابقاóش تتجي ´ش اكنت اكن ق�ل، ذاك العمa ا�يل اكنت تتجي �لمغ

درمه  100تتجي، قلنا لمك املعمتر�ن واحلÍاج واملهاجر�ن Òس@ت£cيومه من هاذ 
  .لهذا، تÇمتناو تلقاو يش صيغة مcاس@بة الس@يد الوز�ر. درمه 400وهاذ 

  .وشكرا الس@يد الرئJس

        :  :  :  :  الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .الرد Pىل التعقMب الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار

        ::::الس@يد وز�ر الس@يا³ةالس@يد وز�ر الس@يا³ةالس@يد وز�ر الس@يا³ةالس@يد وز�ر الس@يا³ة
  . شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

هاذو ٔ�س@ئa كذË ¯مة، يعين ٔ�نه ما يه Òس@بة العود ´لÇس@بة �لس@ياح 
  ´لÇس@بة �لمغرب؟ 

عند� معطيات، احcا معلنا وا³د اTراسة، كنعملوها لك ثالثة ٔ�شهر 
Çس@بة �لس@ياح، ودمعنا حول Òس@بة الرضا، وكذË واش اكينة نية العود ´ل 

  . والثانية والثالثة والرابعة 2013يف الثالثة اشهر أ"وىل دÆل 
املرات، ؤ�ش@نو كتعطينا هذي؟ Òس@بة الرضا Pىل  4ٕاذن معلناها 

ٕاذن، هناك Òس@بة رضا Pالية . %83املنتوج الس@يا® املغريب وصلت 
) l’intention(´لÇس@بة �لمنتوج الس@يا® املغريب، الÇس@بة دÆل ٔ�نه 

ٕاذن، هناك . %90ي وصلت تقريبا ذالرغبة يف العود دÆل املغرب، يعين ه
  . وا³د الرضا ¯م ^دا Pىل املنتوج الس@يا® يف املغرب

 ،Ëاكمل؟ ال ٔ�ظن ذpايل مP واش وصلنا لوا³د املس@توى ا�يل هو
هناك مشالك، نعم هناك مشالك يف النقل الس@يا® يف املغرب، نعم هناك 

يات، وهذي كنعاودها وكنقولها دامئا، هناك مشالك يف مشالك يف الطا�س@ 
 Ëاحمليط الس@يا® موجودة ´ملغرب، هناك مشالك تتعلق ´لنظافة وكذ
يعين مبسامهة املدن يف املسñٔv الس@ياحMة ٔ�ساس@ية، ولكن البد ٔ�ننا نعرتفو 
 Ëٔن هناك جمهود �بري ^دا ا�يل تعمل من طرف املهنيني، من طرف كذvب

رف اIالس الب�ية، لتحسني املنتوج الس@يا® املغريب، اTوñ، من ط
  . واTليل Pىل ذË هو هاذ الÇس@بة دÆل الرضا العالية والÇس@بة دÆل العود

ولكن ´لÇس@بة �لنقل اجلوي، النقل اجلوي اك�ن حتسن �بري ^دا، راه 
اك�ن تطور دÆل الس@نة املاضية واكينة تطور كذË ا�يل ملحوظ يف هاذ 

. %¹10ادي نوصلو لتطور دÆل النقل اجلوي ا�يل تقريبا تيفوق الس@نة، و 
يف اTراسة ا�يل معلنا ´لÇس@بة �لنقل اجلوي ´لÇس@بة �لمغرب �ارج الر´ط 

  . رa³ ٔ�س@بوعيا ا"ٓن 550واTار البيضاء، عند� تقريبا وا³د 
رa³  1600مليون ساحئ، خصنا نوصلو لــ  20ٕاىل ابغينا نوصلو لــ 

كن هذا تيعمتد Pىل وا³د الوسائل �برية ^دا، ٔ"ن ذوك ٔ�س@بوعيا، ول
، )les charters(الر³الت اجلوية، خصوصا مع مcخفيض التلكفة، مع 

اك�ن جمهودات ¯مة ^دا يقوم هبا املكpب الوطين املغريب �لس@يا³ة، ويقوم 
  . هبا فاPلون �ٓخرون ´ش ميكن لنا ٔ�ننا نوصلو لهذا

لنا نوصلو، ولكن اك�ن الرغبة  ٕاذن، حنن يف ٕاطار تطور ´ش ميكن
  . ´ش ميكن لنا ٔ�ننا نوصلو ٕاىل هذا اIهود

  .وشكرا جزيال

        :  :  :  :  الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

السؤال املوايل يتعلق ´ملشالك اليت تعرفها بعض الب�ان العربية حبوض 
ادة اللكمة ٔ"³د الس. البحر أ"بيض املتوسط يف جمال القطاع الس@يا®
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  .املس�شار�ن من الفريق ¸س@تقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد محمد �رPاه الس@باعياملس�شار الس@يد محمد �رPاه الس@باعياملس�شار الس@يد محمد �رPاه الس@باعياملس�شار الس@يد محمد �رPاه الس@باعي
  .شكرا الس@يد الرئJس

سؤايل مو^ه �لس@يد وز�ر الس@يا³ة، السؤال دÆيل فMه شوية دÆل 
  . و³دة املوضوع تقريبا يف النصف دÆلو

به مبعية ٔ�طر وزارة  بداية البد من التنويه ´لعمل اÞي تقومون
الس@يا³ة خلدمة هذا القطاع، وكام تعلمون، الس@يد الوز�ر، ^اء يف قانون 

ٕاجراء رضييب ^ديد Pىل تذا�ر السفر مجليع الر³الت اليت  2014املالية 
  . تنطلق من وٕاىل املغرب

ولكن خنىش، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن �كون مصري هذه الرضيبة مماثل 
اقرتاXا من طرفcا بvٔاكد�ر، ومعمت Pىل  واليت مت ،)la TPT9(بة لرضي 

مجموع اململكة، واليت اكنت هتدف ٔ�صال ٕاىل متكني املهنيني �لك اجلهات من 
مداخMلها ل�سويق املنتوج املغريب عوض خضها بدون اس�شارتنا يف مزيانية 
املكpب الوطين املغريب �لس@يا³ة، واليت 	س@تغل جزء �بري مهنا يف تنظمي 

ا�ت وطنية،  ال óسامه يف تطو�ر القطاع الس@يا® ببالد� ´لشلك ¯̂ر
 .املطلوب

وحنن ٕاذ Òسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن هذه الرضيبة، Òس@تحرض ٔ�ن 
معلنا وا³د الرمق  2013القطاع الس@يا® 	سامه مبداخMل هامة، م�ال يف 

 800مليار درمه، وعوض ٔ�ن ختصص احلكومة مليار و 600ا�يل هو 
مليون درمه �ل�سويق بطبيعة احلال، وٕاذا كنا  300مليون، ٔ�عطتنا فقط 

نتفهم إال�راهات اليت و^دمت ٔ�نفسمك ٔ�ما¯ا بتخصيص احلكومة لهاذ املبلغ 
  .الهزيل، فٕاننا Òساندمك يف موضوع هذه الرضيبة ٔ"ن ما عندمك ال�ن

ٔ�ما ´لÇس@بة �لوضعية احلالية، الس@يد الوز�ر، فٕاننا ÒسÍل ´رتياح ارتفاع 
خصوصا Pىل مدينة ٔ�اكد�ر، بعكس ما قلت ق�ايa قلت Pدد الوافد�ن و 

وامحلد #، وذË راجع ´لÇس@بة �لس@نة املاضية  %10، احcا وصلنا لـ 7%
بطبيعة احلال، راجع بطبيعة احلال �لعطل املدرس@ية اليت óشهدها ٔ�ورو´ 

  .�الل هذه الفرتة
  : Òسائلمك، الس@يد الوز�ر

يبة اجلديدة؟ و�يف سJمت ٔ�وال، ما هو مvٓل ومصري مداخMل هذه الرض 
  كام قلت سابقا؟) la TPT(رصفها؟ و�يف ومن طرف من تفادÆ ملصري 

تفادÆ  82014نيا، ٔ�ال ميكن تvٔجMل تطبيق هذه الرضيبة ٕاىل ¹اية نومفرب 
�لمقاومة اليت قد تعرتضها من طرف مجعيات حامية املس@هتلكني بvٔورو´، 

لس@يد الوز�ر، حىت ال  كون ؤ�نمت تعرفون القوة دÆل هاذ امجلعيات، ا
  خسارتنا يف القطاع �برية عوض حتقMق إالقالع الس@يا® املطلوب؟

  .شكرا
  

                                                 
9 Taxe de Promotion Touristique 

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر الس@يا³ةالس@يد وز�ر الس@يا³ةالس@يد وز�ر الس@يا³ةالس@يد وز�ر الس@يا³ة
شكرا الس@يد املس�شار احملرتم، وشكرا كذP Ëىل ¸ه·م اTامئ 

 ´لÇس@بة لهاذ القطاع، هو يف بقطاع الس@يا³ة وكذË ال�شجيع املتوايل
احلقMقة كام قلت بvٔنه املداخMل من هاذ الرمس ا�يل هو يف احلقMقة رمس 

غمتيش �لمكpب الوطين املغريب  %50اج·عي وكذË �ل�سويق، يعين 

�لس@يا³ة، ولكن املكpب الوطين املغريب �لس@يا³ة راه يف العمل دÆلو 
اIالس اجلهوية �لس@يا³ة تيوضعوا واخلطط دÆلو راه يعمل مع املهنيني، مع 

اخلطط دÆهلم، ويف هذاك إالطار يمت متويل يعين جزء �بري من هاذ اخلطط 
  .من طرف املكpب الوطين املغريب �لس@يا³ة

وكذË يعين ٔ�نه املزيانية وخطة العمل دÆل املكpب الوطين املغريب 
ارة اIلس �لس@يا³ة يمت التداول حولها واالتفاق Pلهيا يف ٕاطار جملس ٕاد

الوطين ا�يل هو موجود�ن فMه كذË املهنيني املمثلني يف هاذ إالطار هذا، 
ا�ت ما كتا�ذش يعين وا³د اجلزء �بري ^دا من املزيانية  ولكن راه امله̂ر
دÆل املكpب الوطين املغريب �لس@يا³ة، والبعض مهنا وال الك�ري مهنا و^ل 

 ó ا�ت ا�ت ¯مة ^دا، ٔ"نه ¯̂ر سامه يف التÇش@يط يعين سواء هذه امله̂ر
Pىل مس@توى ٔ�اكد�ر، Pىل مس@توى الر´ط، Pىل مس@توى مرا6ش ٕاىل ¹ري 
ذË، هاذو ال ميكن ٔ�نه Òس@هتني ´لقدرة دÆلها Pىل املسامهة يف التÇش@يط 

  .وكذË إالشعاع دÆل املغرب Pىل املس@توى اTويل
ل مليار دÆ ¹600ري ´لÇس@بة �لعائدات دÆل الس@يا³ة، يه مايش 

مليار دÆل اTرمه،  58، 2013مليار دÆل اTرمه يف س@نة  58اTرمه، يه 
مليار دÆل اTرمه، وان· كتعرفوا بvٔنه اك�ن  58مليار دÆل اTرمه، ٕاذن  60

هناك جعز �بري موجود Pىل مس@توى املزيانية، اك�ن هناك يعين ٕا�راهات 
Pىل املالية موجودة Pىل املس@توى املا�رو اقpصادي، اك�ن هناك ضغط 

العمومMة، وهذا يعين �يجعل بvٔنه الك�ري من القطاPات مpضامcة يف هاذ 
  . إالطار

لهذا، اكن نقص من املزيانية دÆل املكpب الوطين املغريب �لس@يا³ة ا�يل 
مليون دÆل اTرمه، ولكن يف هاذ إالطار هذا ٔ�ىت هاذ  300وصلت لـ 

دÆل الصندوق املغريب  الرمس هذا ´ش ميكن لو ٔ�نه يدمع إالماكنيات
�لس@يا³ة، وا�يل خصنا نقولو ٔ�نه عكس ما يقوY الك�ري، مل �كن هناك تvٔثري 
سليب لهذا الرمس Pىل حركة الطريان ´لÇس@بة �لمغرب، ابدا التطبيق دÆل 

يف هاذ ٔ��ريل، ال ميكن تvٔجyM ٔ"نه القانون واحض  1هاذ الرمس هذا، ابدا يف 
القانون ٔ"ن قانون املالية موجود يف هاذ إالطار  إالطار هذا، وال ميكن تغيري

  .هذا
ٕاذن، ٔ�� نقول Ë اPالش ما اكÒش تvٔثري Y، هناك معطيات ٔ�ساس@ية 
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^دا ا�يل ابغيت ٔ�� نقولها لمك ´لÇس@بة حلركة الطريان، ´لÇس@بة ملدينة 
يف حركة الطريان فقط يف الفصل دÆل  %20مرا6ش اكن هناك زائد 

، مرا6ش يه ٔ�ول وÁة، ´لÇس@بة "ٔاكد�ر 2014و 2013الش@تاء، ما بني 
يف حركة الطريان، هذي مسñٔv ¯مة ^دا يف هاذ الفرتة ا�يل  %38زائد 

حول هذا الرمس، ´لÇس@بة ��ار  (polémique) نقاش وبوÝمييكاكن فهيا 
، ´لÇس@بة %20، ´لÇس@بة �لر´ط %12البيضاء ا�يل يه 8لث وÁة 

تعاش �بري ^دا يف حركة الطريان ´لÇس@بة ٕاذن، هناك ان . %39ور ظ�لنا
  .لهذي

ولكن كذË، وهذا ´لفعل العمل ا�يل تيقوم به املكpب الوطين املغريب 
�لس@يا³ة Pىل املس@توى اTويل ويف ٔ�سواق ا�يل يه عندها ٕاماكنيات �برية 
وقمية مضافة ^دا، ٔ�� نعطيك بعض املعطيات ٔ�نه هناك اه·م �بري ^دا 

  ...مغ هاذ الرمس ´لÇس@بةلرشاكت الطريان ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .اللكمة ٔ"³د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقMب

        ::::املس�شار الس@يد محمد �رPاه الس@باعياملس�شار الس@يد محمد �رPاه الس@باعياملس�شار الس@يد محمد �رPاه الس@باعياملس�شار الس@يد محمد �رPاه الس@باعي
Ôمتناو من عند هللا ٔ�نه ما يvٔ�روش هاذ العرشة دÆل أ"ورو ا�يل مايش 

Æم، وقالوا يل Pىل ٔ�هنم هاذ ا"ٔ  )Royal Air Maroc( زاد ٕامنا ٔ�� اسvٔلت 
  . مازال ما طبقوهاش

احcا ا�يل كن�ساءلو Pليه، الس@يد الوز�ر، هو اجلدية دÆل التعامل 
ٔ"ننا جنهل ٕاىل .. دÆل احلكومة مع القطاع الس@يا®، ٔ�� ما خنفJش Pليك ٔ�نه

³دود اليوم نواÆها اجتاهنا، وقد س@بق يل خشصيا ٔ�ن طرحت السؤال Pليمك 
د رئJس احلكومة خبصوص ٕاسرتاتيجية احلكومة مع وكذP Ëىل الس@ي

الس@يا³ة، ٔ"نين عندي بعض املؤرشات ´ش نقولها Ë جوج وال ثالثة 
  :مهنم

غربية ا�يل مpوا^دة يف املغرب، ما ابقاóش كتوا�ب ٔ�وال، أ"بناك امل -
  هنائيا املشاريع الس@ياحMة؛

، الس@يد الوز�ر، )Renovotel(8نيا، وا�يل هو ¯م �زاف هو  -
، ما �دامش )Renovotel(اPدتcJا Pدة مرات، وكتعرفوا املشلك دÆل و 

) Renovotel(هنائيا، وحىت وا³د ما كJس@تعملو، ËÞ كنت تلقى عوض 
�ٓخر ´ش الناس تقدر تصلح الفcادق دÆلها، ٔ"نه ٔ�� ) le système(وا³د 

) deuxième ligne(تنقول Ë راه الفcادق راه ¹ادية وت�سد، ا�يل هام يف 
 .لكهم كJسدوا) troisième ligne(و

كذË واليشء ا�يل هو كنلقاه ٔ�� خطري ^دا، 8لثا وهذي �ٓخر نقطة  -
ما اك�ن الش نطولو، هو مcذ جميء هاذ احلكومة ما معر� ابقMنا كÇسمعو 

، حبيث ٔ�ن املناظرة الوطنية دÆل الس@يا³ة ا�يل )P )les assisesىل يش

نطورو الس@يا³ة يف بالد� هبا، اكنت كJسامهوا فهيا الناس، يعين ك 
وكنخرجو بتوصيات ¯مة، ما ابقاóش هنائيا، ما ابقMناش كÇسمعو Pلهيا حىت 

 .يش ³ا^ة مcذ جميء هاذ احلكومة
دÆل البحر أ"بيض املتوسط اك�ن ) le bassin(بطبيعة احلال  فــ 

هناك الشقMقpني توÒس ومرص كتعرف املشالك ا�يل عندها اليوم، ولكن يه 
مليون ساحئ هو  25مليون ساحئ، ٔ�قرب الناس لهاذ  25تقطب ك�س@ 

مليون  300املغرب، ٕاال ٔ�ن مع اكمل أ"سف هباذ احلصة الهزيa دÆل 
درمه، ما قدر�ش منش@يو جنيبو الناس، فكpطردمه القربص وكتا�ذمه 

  ).Las Palmas(اليو�ن زعام وتتا�ذمه 
  .شكرا الس@يد الرئJس، ؤ�س�سمح

        ::::ةةةةالس@يد رئJس اجللسالس@يد رئJس اجللسالس@يد رئJس اجللسالس@يد رئJس اجللس
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Pىل التعقMب

        ::::الس@يد وز�ر الس@يا³ةالس@يد وز�ر الس@يا³ةالس@يد وز�ر الس@يا³ةالس@يد وز�ر الس@يا³ة
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

¹ري ٔ�وال ´لÇس@بة �لخطوط امللكMة املغربية يه مضطرة وجمربة م�لها م�ل 
ن، مجيع الرشاكت Pىل ٔ�ن تطبق الرمس، ٕاىل ما ابغاóش  كون خمالفة �لقانو

القانون واحض يف هاذ إالطار، ؤ�� املعلومات ا�يل عندي ٔ�هنم ابداو تيطبقوا 
ٔ��ريل، وسوف يطبق الرمس Pلهيم ´لÇس@بة للك املسافر�ن  1ابتداء من 

  ...ٔ��ريل، لJس هناك 1معهم ابتداء من 
ولكن وا³د املسñٔv ا�يل خصنا نعرفو ¹ري ´لÇس@بة لقطاع الس@يا³ة، 

ل لJست هناك مشالك؟ نعم هناك مشالك، هناك انتعاش ´لفعل، ه
نعم هناك ٔ�بناك ا�يل يه ا"ٓن عندها وا³د النوع من . وجيب ¸Pرتاف هبا

احلذر ´لÇس@بة لقطاع الس@يا³ة، ولكن ا�يل كنواPدمك به وهو ٔ�نه ما اكيÇش 
يش مرشوع ا�يل هو مرشوع يعين مكمتل ومرشوع قابل �لمتويل وأ"بناك 

ع كثرية ^دا، ؤ�� ٔ�تد�ل فهيا خشصيا مع أ"بناك،  رفضه، يعين اكينة مشاري
مبواصفات اليت وأ"بناك توا�ب القطاع، ولكن جيب ٔ�ن  كون مشاريع يعين 

  .تق�لها أ"بناك، هذي املسñٔv أ"وىل
ٕاذن، أ"بناك توا�ب قطاع الس@يا³ة، ٔ�� Pدين تقريبا لقاءات معهم 

ناطق اليت تعرف مpداومة حول الك�ري من املناطق، حىت ´لÇس@بة �لم 
  .مشالك �برية ^دا

راه ٔ�� رشحهتا احشال من مرة،  )Renovotel(´لÇس@بة لــ 
)Renovotel(  ادق ا�يل عندها مشالك، وا�يل عندهاcس@بة �لفÇس ´لJل

، وعندها مشالك مع أ"داءات، وعندها مشالك مع )CNSS(مشالك مع 
ض فقط يه óسهيالت �لحصول Pىل قرو )Renovotel(أ"بناك، 

  .ب�سعرية مcخفضة
ولكن ´لÇس@بة �لفcادق ا�يل عندها مشالك، ما ميكcليناش نعملو فقط 
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صندوق وا³د �لعمل Pىل هاذ الفcادق، هناك فcادق مpعددة و³االت 
مpعددة، واحcا كنعملو Pلهيا ³اñ ³اñ، ³اñ ورزازات م�ال ا�يل الغالبية 

 ، نتعامل)10CIH(ل القروض دÆلها دÆفهيا يه فcادق ا�يل يه حتت ٔ�نه 
  . مع القرض العقاري ´ش ميكن لنا ٔ�ننا نو^دو لها ³لول كذË مع املالكني

ا�يل موجودة يف ٔ�اكد�ر، كذtroisième ligne ( Ë(´لÇس@بة يعين لــ 
  .كذË ٔ�نه كنعملو ´ش ميكن لنا ٔ�ننا نوصلو) deuxième ligne(حنن و

Pد� ´ش ميكن لنا ا�يل 	سا )le mécanisme(وحنن يف ٕاطار التفكري 
ٔ�ننا نتعاملو مع هاذ الفcادق هذي، ونتعاملو مع الصعو´ت ا�يل موجودة 
عندها، ولكن جيب ٔ�ن نعمل بvٔنه اك�ن هناك فرق ما بJهنا وما بني الفcادق 
ا�يل يه ما عندهاش ٕاشاكلية ولكن عندها ٕاماكنية دÆل التطور، ٕاىل ¹ري 

Ëذ.  

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . ز�رشكرا الس@يد الو 

  ... وننقل

        ::::الس@يد وز�ر الس@يا³ةالس@يد وز�ر الس@يا³ةالس@يد وز�ر الس@يا³ةالس@يد وز�ر الس@يا³ة
لكمة ٔ��رية، املناظرة الوطنية ٕان شاء هللا ¹ادي  كون يف الشهور 

 ،aش  5وال  4املق�Òالش ما امعلناهاش؟ ٔ"نه ما اكPولكن ا ،aأ"شهر املق�
عند� ما نتواصلو به، خصنا البد ٔ�نه �كون عند� ا�يل نقولوه وا�يل نعملو 

ٔ�ن وجود كثري من أ"مور ¹ادي  كون املناظرة الوطنية  Pليه، وا"ٓن ما دام
  . ٕان شاء هللا
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . Òشكر الس@يد الوز�ر Pىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

ونpÇقل ٕاىل السؤال ا"ٓين املو^ه ٕاىل الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر 
لكف ´ملقاوالت الصغرى الصناPة والتÍارة و¸س�[ر و¸قpصاد الرمقي، امل

اللكمة ٔ"³د السادة ". امpياز"وٕادماج القطاع ¹ري املنظم حول تعرث �ر�مج 
  .املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لÌٔحرار

        ::::املس�شار الس@يد حلبJب لعلجاملس�شار الس@يد حلبJب لعلجاملس�شار الس@يد حلبJب لعلجاملس�شار الس@يد حلبJب لعلج
  .شكرا الس@يد الرئJس

  .nسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
، هذا الرب�مج اÞي "امpياز"ل �ر�مج ٔ�ضع السؤال اليوم حو 

 ñفع ´ملقاوTصاد واpوضعته احلكومات السابقة يف ٕاطار تعز�ز ¸ق
الصغرى واملقاوñ اليت يه يف وضعية صعبة ٔ�و ش@به صعبة، واTفع 

                                                 
10 Crédit Immobilier et Hôtelier 

  .´ملقاوالت وتقوية ال�شغيل
حنن، ويف ٕاطار إالسرتاتيجية ويف ٕاطار احلكومة اجلديدة اليت ٔ�عطت 

التÍارة والصناPة ثالث وزارات، مهنا الوزارة املنتدبة اليت يف قطاع 
ما هو العمل اÞي مقمت به، الس@يد الوز�ر، لتفعيل هذا : óرشفون Pلهيا

  الرب�مج اÞي تpÇظره املقاوñ املغربية ´مpياز؟ 
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .لسؤال، تفضلواالس@يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال^ابة Pىل ا

الس@يد محمد مامون بوهدود، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناPة والتÍارة الس@يد محمد مامون بوهدود، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناPة والتÍارة الس@يد محمد مامون بوهدود، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناPة والتÍارة الس@يد محمد مامون بوهدود، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناPة والتÍارة 
و¸س�[ر و¸قpصاد الرو¸س�[ر و¸قpصاد الرو¸س�[ر و¸قpصاد الرو¸س�[ر و¸قpصاد الرمقمقمقمقي، امللكف ´ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف ´ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف ´ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف ´ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع 

        ::::¹ري املنظم¹ري املنظم¹ري املنظم¹ري املنظم
  .شكرا

  .nسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئJس احملرتم،

  الس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
وكام تعلمون، . الس@يد املس�شار Pىل طر³ه لهذا السؤالٔ�شكر 

فاملوضوع مpعلق ب�cافس@ية املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ومن مضنه 
حيظى ´ه·م �اص يف ٕاطار إالسرتاتيجية اجلديدة " امpياز"�ر�مج 

اليت مت ٕاعطاء انطالقهتا ٔ�مام  2020- 2014ل�رسيع التمنية الصناعية 
د السادس نرصه هللا، واليت óشلك تطو�ر صاحب اجلالñ املR محم

  .�لمخطط الوطين لٕالقالع الصناعي
 80´لÇس@بة لهاذ �ر�مج امpياز، كام تعلمون هيدف س@نوÆ ٕاىل موا�بة 

مقاوñ صغرى ومpوسطة ذات قدرات اÝمنو القوية وهذه نقطة ¯مة و¯مة 
املادي  من ¸س�[ر %20^دا، فهو يوفر Tمع اس�[ر املقاوالت Òس@بة 

  . مليون دÆل اTرمه 5و¹ري املادي يف سقف 
جناز  ٕ́ دورات، مسحت  8وقد متزيت حصيa �ر�مج امpياز حلد ا"ٓن 

مليار دÆل  3,74مرشوع، وما ميثل اس�[ر ٕاجاميل يبلغ  174´خpيار 
  .اTرمه

ولكن، فعال، هناك Pدة مشالك ´لÇس@بة الخpيار املقاوالت الصغرى 
املقاوالت اليت óسامه يف هذا الرب�مج، ولكن هاذ واملتوسطة، هاذ 

  : املشالك هيلكية، نذ�ر

 مهنا ضعف الوسائل املالية والتقcية واملواد الÑرشية؛  - 

 صعوبة الولوج ٕاىل اÝمتويل، و�اصة �الل الضام�ت البنكMة؛ - 

  .مشلك الولوج ٕاىل العقار - 
 اكنت ^د ٕاجيابية، 2013ورمغ هذه املشالك، حفصيa �الل س@نة 
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  .%99مقاوñ، ٔ�ي Òس@بة إالجناز بلغت  80من ٔ�صل  79حMث اس@تفاد 
ويف أ"�ري، البد من إالشارة ٔ�ن إالسرتاتيجية اجلديدة ل�رسيع التمنية 
الصناعية وفرت مجموPة من احللول لهذه املشالك، حMث توفر هذه 
إالسرتاتيجية ٕاماكنيات مالية هامة يف ٕاطار صندوق التمنية الصناعية، 

 Jي سÞىل ¹الف مايل يقدر بـاP وفرp 20  رمه يف ³دودTل اÆمليار د
	شلك ٕاشارة قوية �لمقاوالت خبصوص الزتام اTوñ  ، وهو ما2020س@نة 

  . ٕاىل ^اÔهبم
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر
  .لمك اللكمة أ"س@تاذ لعلج

        ::::املس�شار الس@يد حلبJب لعلجاملس�شار الس@يد حلبJب لعلجاملس�شار الس@يد حلبJب لعلجاملس�شار الس@يد حلبJب لعلج
احلقMقة هاذ السؤال ^اء يف ٕاطار تنو�ر  شكرا الس@يد الوز�ر، ويف

الرٔ�ي العام فÐ خيص ما يقع وما تقوم به احلكومة من ٔ�^ل دمع هذه 
  .الرشاكت، ودمع القدرة دÆلها �لمنو

ا�يل مطلوب مcمك، الس@يد الوز�ر، اليوم هو التواصل وتفعيل هذا 
ا، التواصل يف خمتلف Áات اململكة، ٔ"نه إالحصائيات ا�يل اعطيتو لن

وٕان اكنت ممتزية يف العطاء، ٔ�قول ٔ�نه جغرافMا Pىل املس@توى الوطين هناك 
وا³د الش@به متركز يف حمور اTار البيضاء ومcاطق معينة يف املغرب، 

  .وهناك مcاطق ٔ�خرى يف املغرب ال óس@تفMد قطعا من هذا الرب�مج
السؤال الثاين ا�يل ¯م ^دا، هو تعطيو الرؤية �لرشاكت ٔ�نه Pرب 

بناك، ٔ�و Pرب وسائل إالPالم ٔ�نه هاذ الرب�مج هل سJس@متر ´لÇس@بة ا"ٔ 
  .�لس@نوات املق�a؟ ٔ"نه ال نعرف ٔ�نه هذه الربامج ٔ�نه فوقاش ¹ادي حتÑس

ٔ�و الو8ئق املكونة لهذه .. 8لثا، ٔ�نه امللف دÆل التكو�ن دÆل هذه
–امللفات دÆل ¸س@تفادة من هذه الربامج، كتبقى ملفات ش@به معقدة 

  .ٔ"نه الرشكة ماعندهاش الوقت ´ش جتمع الو8ئق كثرية - ٔ�قول
ٔ�� كنقول ٔ�نه الرشكة مبا ٔ�نه تتعامل مع البنك، وهو اÞي حيرص Pىل 
الوضعية دÆلها، وPىل الوسائل دÆلها، ٔ�قول ٔ�نه البنك خمول Y ٔ�ن تعطيو 

نه إالماكنية �لبنك ´ش يقول ٔ�نه هذه الرشكة ميكهنا ¸س@تفادة ٔ�م ال، و�ٔ 
ختليو ٔ�نه إالطار دÆل مجع الو8ئق ومجع امللف، ٔ�نه  رحبوا هاذ الوقت 

  .�لرشكة، ويف التنافس@ية دÆلها
اع ا�Tن ما بني اÝمتويل دÆل  كذË فÐ خيص املدة الزمcية الس̂رت

اع ا�Tن هبذه الرشاكت، لتقوية هذه الرشاكت   .¸س�[ر واس̂رت
التواصل، التواصل واجب فMه، املهم اIال املهم ^دا، ٔ�قول Pامل 

 وكذË اTفع ´لرشاكت وٕاعطاهئم الرؤية الالزمة حىت ينجح هذا الرب�مج
  . كام هو مcتظر

  .شكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة ٕاىل اكن هناك رد Pىل التعقMب، تفضلوا

وز�ر الصناPة والتÍارة و¸س�[ر وز�ر الصناPة والتÍارة و¸س�[ر وز�ر الصناPة والتÍارة و¸س�[ر وز�ر الصناPة والتÍارة و¸س�[ر الس@يد الوز�ر املنتدب Tى الس@يد الوز�ر املنتدب Tى الس@يد الوز�ر املنتدب Tى الس@يد الوز�ر املنتدب Tى 
و¸قpصاد الرو¸قpصاد الرو¸قpصاد الرو¸قpصاد الرمقمقمقمقي، امللكف ´ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ¹ري ي، امللكف ´ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ¹ري ي، امللكف ´ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ¹ري ي، امللكف ´ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ¹ري 

        ::::املنظماملنظماملنظماملنظم
  . ٔ�شكر Pىل هاذ التعقMب

�ٔوال، ا�يل ابغيت نقول هو فعال هاذ الرب�مج مايش احcا ا�يل 
مرشوع  174در�ه، واليين النتاجئ جMدة وجMدة ^دا، فاش كام قلت 

اليين �اصمك تعرفوا ´�يل هاذ املشاريع ا�يل اس@تافدوا اس@تافد مcو، و
خصوصا املليار دÆل اTرمه،  40,6مcو، زادت رمق املعامالت دÆهلم بــ 

ٕاذن، احcا . مcصب شغل ^ديد �12.688ٔن هاذ املشاريع �لقت لنا 
)On est obligé (مكلوÔ د . ¹اديMد وجMياز جpل امÆهاذ الرب�مج د

  .فMه^دا، قرر� Òس@مترو 
´لÇس@بة �لسؤال دÆل ¸س@مترار دÆلو، اعطينا ¸نطالقة لهاذ 

، شهر ´ش 2014مارس  14الرب�مج يف الصيغة دÆلو اجلديدة هنار 
طلب  111توصلنا بــ  2014مارس  14اعطينا ¸نطالقة دÆلو، ومcذ 

  .من املقاوالت ا�يل عندمه ال¥تvٔهيل ´ش �كونوا يف هاذ الرب�مج
، قرر� Ôزيدو يف "امpياز"اذ الطلب الك�ري لهاذ �ر�مج ميل شفcا ه

Pدد املقاوالت ا�يل ¹ادي 	س@تافدوا مcو، و�ٔيضا كنØاولو ´ش حنلوه 
  . �لمقاوالت الصغرى ^دا ´ش óس@تافد حىت يه من هاذ الرب�مج

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
   .شكرا لمك الس@يد الوز�ر، ؤ�شكرمك Pىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ونpÇقل ٕاىل السؤال أ"�ري، وهو مو^ه ٕاىل الس@يد وز�ر ال�شغيل 
اللكمة ٔ"³د السادة . والشؤون ¸ج·عية حول حماربة óشغيل أ"طفال

. املس�شار�ن من الفريق ¸شرتايك لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا
  .السؤال... الفريق ¸شرتايك

        : : : : املس�شار الس@يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس@يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس@يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس@يد عبد الرحامن ٔ�شن
  .تvٔجMل دÆلو ٕاىل اجللسة املق�a ٕان شاء هللاكنطلبو ال 

  :الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
ٕاذن، الفريق ¸شرتايك يطلب تvٔجMل السؤال ٕاىل أ"س@بوع املق�ل، 

  .ونعتذر �لس@يد الوز�ر ٕاىل فرصة مق�a ٕان شاء هللا

        ::::الس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج·عيةالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج·عيةالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج·عيةالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج·عية
¸³رتام املتبادل بني املؤسس@تني، ٔ�نين  كونوا صارمني، من ´ب ... 

هنا مcذ ساعتني وال ³�ٔد اتصل يب ليëربين بتvٔجMل السؤال، هذا ٔ�مر ¹ري 
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  .مق�ول من طرف السادة الربملانيني، ؤ�عتذر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
ٔ�رجوك الس@يد الوز�ر، ٔ�نت هنا يف ٕاطار املراق�ة، يعتذر الوز�ر، ويعتذر 

  . الس@يد الوز�ر، ٔ�رجوك، ٔ�رجوك الس@يد الوز�ر. انونالربملاين، وهذا يضمنه الق
  الس@يد الوز�ر،

التvٔجMل يضمنه القانون اTا�يل �لحكومة و�لربملانيني معا، جيب ٔ�ن 
  .نعذر بعضنا البعض، ؤ�نت يف ^لسة املراق�ة، مراق�ة الربملان

  .شكرا �لجميع
  .، ^لسة املراق�ةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

  


