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  )م 2014 ماي 27( هـ 1435 رجب 27 الثال6ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . رئHس اGلسل الرابعاخلليفة ،  ش<يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا الس<يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساQات وثالثة وعرشون دقKقة، ابتداءا من الساQة الرابعة  ثالث :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  . واYقKقة اخلامسة والثالثني بعد الزوال
 ٔZدول ا[ ٔZدول ا[ ٔZدول ا[ ٔZس<ئ^ الشفهية ::::عاملعاملعاملعامل]دول اZٔم`اقشة ا.   

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

        ::::الس<يد ش<يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئHس اجللسةالس<يد ش<يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئHس اجللسةالس<يد ش<يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئHس اجللسةالس<يد ش<يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئHس اجللسةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
 .jسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  .Q�ٔلن عن افlتاح اجللسة
  الس<يدة الوز�رة احملرتمة،

  الس<يد الوز�ر احملرتم،
  ت والسادة املس�شارون احملرتمون،الس<يدا

من اYس<تور، ووفقا ملقlضيات النظام  100معال بrٔحاكم الفصل 
اYا|يل Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هاته اجللسة Zٔس<ئ^ السادة 

  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Qلهيا
ق�ل الرشوع يف تناول اZٔس<ئ^ الشفهية املدر]ة يف ]دول اZٔعامل، 

مة �لس<يد اZٔمني ٕالطالع اGلس Qىل ما ]د من مراسالت ٔ�عطي اللك
  . وٕاQال�ت

  .اللكمة لمك الس<يد اZٔمني

        ::::املس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اGلساملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اGلساملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اGلساملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اGلس
  .شكرا الس<يد الرئHس

مع  اتتوصلت رئاسة اGلس �رسا� من الس<يد الوز�ر امللكف �لعالق
السؤال املو]ه ٕاىل الس<يد وز�ر الربملان واGمتع املدين، يطلب فهيا تrٔجKل 

العدل واحلر�ت، وهو السؤال الوحKد الشفه�ي املدرج يف ]دول ٔ�عامل 
  . هذه اجللسة م�ارشة بعد قطاع الص�ة

كذ  �ل�س<بة لٔ�س<ئ^ الشفهية والكlابية اليت توصل هبا جملس 
  : ماي 27املس�شار�ن ٕاىل ¢اية يوم الثال6ء 

  سؤ¤؛ Q :18دد اZٔس<ئ^ الشفهية -
  .ٔ�س<ئ^ Q :3دد اZٔس<ئ^ الكlابية -

 .شكرا الس<يد الرئHس

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس<يد اZٔمني

  .هللا خيليمك اشوية د�ل الهدوء

من النظام اYا|يل، توصلت الرئاسة بrٔربع  128طبقا ملقlضيات املادة 
  . طلبات ٕا¥اطة، اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار طلب إال¥اطة

اللكمة �لفريق الفKدرايل يف ٕاطار طلب .. ق اYس<تورين�lقل ٕاىل الفري
  . إال¥اطة

اللكمة �لفريق ¤س<تقاليل يف ٕاطار طلب إال¥اطة، تفضل الس<يد 
  . املس�شار

واZٓن ªرشع يف معاجلة اZٔس<ئ^ الشفهية املدر]ة يف ]دول ٔ�عامل هاته 
سؤ¤ مهنا �ٓنية مو¬ة لقطاQات  12سؤ¤،  21اجللسة، وQددها 

والر�ضة، الص�ة، املرٔ�ة واZٔرسة، ال�شغيل، الشؤون العامة، الش<باب 
الب³Hة، و²سعة ٔ�س<ئ^ Qادية موزQة Qىل قطاQات ال�شغيل، الشؤون 

  . العامة، الب³Hة، العدل، التجهزي، املقاوالت الصغرى
ªس<هتل ]دول ٔ�عامل هاته اجللسة �لسؤال اZٓين اZٔول املو]ه ٕاىل 

وضوQه رضورة دمع �ر�مج التمنية الس<يد وز�ر الش<باب والر�ضة وم
اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن من الفريق ¤س<تقاليل لتقدمي . الر�ضية

  .السؤال، تفضل الس<يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس<يد عبد امحليد بلفKلاملس�شار الس<يد عبد امحليد بلفKلاملس�شار الس<يد عبد امحليد بلفKلاملس�شار الس<يد عبد امحليد بلفKل
  .شكرا الس<يد الرئHس

  الس<يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  الس<يدات والسادة املس�شار�ن،
حوا يل ٔ�ن ٔ�تقدم لمك �Àهتنئة ومن |اللمك لرؤساء ؤ�طر بداية، امس

الفرق الوطنية Qىل ٕامتام انتÃاب هيالك اجلامعة امللكKة املغربية لكرة القدم، 
وكذ  Qىل اخlيار ٕاطار وطين لتدريب الفريق الوطين، وما شلكه اZٔمر 
من رد ¤عتبار �لكفاءات الوطنية، مع ما Éمتناه من متكKنه من مجيع 

حKاته وQدم التد|ل يف اخlصاصاته ليحقق ما ن�lظره من جناح وعودة صال
قوية �لفريق الوطين، اZٔمر اËي ]اء بعد طول انتظار Qاشه الشارع العام 

  . ملا ²شلكه هذه الر�ضة من ٕاجامع واهÌم
وكام تعلمون ٔ�ن املغاربة قاطبة يولون اهÌما Ïبريا �لقطاع الر�يض 

مجعية ر�ضية،  8000وهاما، Qلام ٔ�ن هناك ٔ�كرث من  �عتباره قطاQا حKو�
، الزتمت 2014كام ٔ�ن احلكومة ٔ�ثناء تقدمي مرشوع القانون املايل لس<نة 

مبخطط معل مlعلق �لتمنية الر�ضية، وكذ  بوضع �ٓليات احلاكمة اجليدة 
لتدبري هذا القطاع، كام الزتمت بتعز�ز املامرسة الر�ضية وتدعمي ش<باكت 

  الر�ضية، فrٔ�ن حنن من الفعل بدل القول؟  امل�شrٓت
ف�عدما عش<نا عهدا ر�ضيا زاهرا يف ر�ضتنا Ïرة القدم ؤ�لعاب القوى، 
فrٔ�ن ٔ�مØال نوال املتولك، سعيد عويطة وهشام الكروج، موالي ٕا�راهمي 
بوطيب، بواليم والساكح و¢ريمه؟ يف زمن يمت التبايه �ملراكز الوطنية 

  . ى، وق�لهم يف زمن يدعي ¤¥رتافوإالسرتاتيجيات الكرب 
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فهذا دليل واحض Qىل فشل اÀهنج احلايل، مما يدعو ٕاىل التفكري يف بدائل 
  . حقKقKة �لريق �لر�ضة الوطنية

|الل هذه الس<نة يف Qدة  - ال حما�-ولعلممك ٔ�ن املغرب سHشارك 
تظاهرات وطنية ودولية، |اصة اZٔلعاب اZٔوملبية الصيفKة �لش<باب 

اب اZٔوملبية الش<توية، وسH`ظم áٔس العامل لٔ�ندية يف Ïرة القدم وáٔس واZٔلع
  .ٕافريقKا لٔ�مم وáٔس العامل Zٔلعاب القوى والبطو� إالفريقKة Zٔلعاب القوى

ما يه إالجراءات اليت س�Ãlذها احلكومة : Ëا، ªسائلمك، الس<يد الوز�ر
 Yمع القطاع الر�يض jشلك Qام وتrٔهيä ليلعب دوره؟

 .شكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة Qىل السؤال

        ::::الس<يد محمد والز�ن، وز�ر الش<باب والر�ضةالس<يد محمد والز�ن، وز�ر الش<باب والر�ضةالس<يد محمد والز�ن، وز�ر الش<باب والر�ضةالس<يد محمد والز�ن، وز�ر الش<باب والر�ضة
  .شكرا الس<يد الرئHس

  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 ،ٔ�شكر الس<يد املس�شار Qىل تفضä بطرح سؤال هام ]دا ،بداية

  .Qىل اهÌمه �لقطاع وطبعا
ما خنتلفوش ٔ�� و�ك، الس<يد املس�شار، Qىل ال�رشحي ا�يل مقت به 

طبعا ¢ادي Éرجع �لسؤال اZٔول ا�يل تفضلتو به، يه . �لر�ضة بصفة Qامة
متكني الناخب الوطين من الصالحKات د�لو، هذي مسrٔ� كنضمهنا  ، 

يف اجتاه حتديد هاذ  Zٔن اليوم ابغينا فعال يتحملوا املسؤولية اكم^
املسؤوليات، Zٔن ¢دا ٕاذا تد|لنا ال يف الصالحKات وال ¤خlصاصات راه 
ميكن هاذ اليش ¢ريجع Qلينا وغنتحملو املسؤولية مرة ٔ�خرى، فاليوم اح`ا 

يتحمل  هاZٔمور ابغيناها óكون واحضة يف اجتاه ٔ�ن لك وا¥د من موقع
  .املسؤولية يف ٕاطار املهام املنوطة به

ذÏرت املايض وذÏرت وا¥د اGموQة د�ل اZٔبطال ا�يل ... rٔ� د�لاملس
اليوم ميكن ال الطبيعة وال الوقت ما بقاش Ïيجود هبم، الس<يد املس�شار 
احملرتم، ؤ�� ٔ�اكد Ï�ٔون مKال ٕاىل القول ٔ�ن هاذ اZٔبطال ا�يل اهرضت Qلهيم 

ا كنظ�ش، ٕاىل �ٓخره، م... من الطينة د�ل نوال املتولك والكروج، عويطة
وميكن Éكون |اطئ، ٔ�هنم اكنوا نتاج س<ياسة ر�ضية واحضة ا�يل وصلهتم 
Ëاك املس<توى، كنظن هاذو اكنت مواهب ]اد هبم القدر و]ادت هبم 

  . الطبيعة والزمن د�هلم
اليوم يف غياب هاذ املواهب، احبال الش<تا، حىت يه ما ابقا²ش 

شلك يف الر�ضة، ميل كتصب، ابدينا كنبدلو الرؤية الفالحKة، نفس ال 
املواهب ما ابقا²ش كتجي خصنا نعاودو Éرجعو لٔ�صل، اZٔصل ٔ�ش<نو 
يه؟ يه القاQدة د�ل املامرسني، ٔ�� ميكن مايش خطرة مايش جوج يف هاذ 
. الق�ة املوقرة ذÏرت بrٔن عند� رمق صادم فû خيص القاQدة د�ل املامرسني

، Ïيفاش )licencié(رس، يعين ٔ�لف مما Q ü�250ليمك ٕاىل كنا اليوم يف 
هذا رمق صادم، راه يف ٔ�صناف ر�ضية اخرى ا�يل مايش ... يعين ¢ادي

  . ٔ�لف 400ٔ�لف و 300شعبية يف ب�ان جماورة واصلني لــ 
ٕاذن، اكن |لل من حشال هذي، اليوم كن�اولو ٔ�ننا نتدارÏوه Zٔن اكنت 

يش، رجعنا يف ٕاطار غياب هاذ القاQدة د�ل املامرسني، اليوم رجعنا لهاذ ال
وا¥د الرؤية ا�يل ما غميك�ش خنتلفو Qلهيا، Zٔن اZٔمر ما ¢اد�ش نعاودو 
ن
lكرو الع	^، شف`ا اYول Ïيف وصلت، وصلت بثالثة ٔ�و ٔ�ربعة د�ل 

  .احملاور
ابدات ٔ�وال �حلاكمة، ؤ�� فرست اQالش احلاكمة Zٔن فهيا اYميقراطية، 

Zٔن إالشاكل ا�يل عند� اليوم يف  فهيا إالجامع Qىل وا¥د ¥امل مرشوع،
اجلامعات هام Ïيتقاتلوا بH`اهتم، فاش كتكون اYميقراطية كنحسمو Qىل 

، ولكن كنحسمو Qىل اZٔقل الرصاع حول وا¥د %100اZٔقل، مايش 
الشخص ا�يل Ïيكون ¥امل مرشوع، عندو رؤية، وÏيقدر جيمع العائ^، 

اYميقراطية Zٔهنا ٔ�يضا  هذي Qالش كنت�دثو Qىل احلاكمة وكنت�دثو Qىل
  .�لنتاجئ -كام ٔ�سلفت-لصيقة ورهينة 

ه Qاد المث ٔ�يضا اك�ن التكو�ن، التكو�ن عند� ضعيف، حلد اليوم �
ابدينا يف Ïرة القدم مØال، هل يعقل ٔ�ن ما عند�ش مراكز ¬وية �لتكو�ن؟ 
هل يعقل؟ ما ميك�ش، حىت الفرق الك�رية راه معدودة ا�يل عندها وا¥د 

راكز د�ل التكو�ن، ومايش يف املس<توى ا�يل ابغينا ومايش بذيك امل
¤¥رتافKة واملهنية ا�يل كنقلبو Qلهيا، اليوم اح`ا� بصدد ٕاعطاء ¤نطالق 

 .  د�ل هاذ التو]ه د�ل التكو�ن
مث ٔ�يضا اك�ن اس<تكامل وتفعيل الرتسانة القانونية الر�ضية، Zٔن اليوم 

رش ا�يل فlحنا د�ل احلاكمة ٔ�هنا óرجع �لقانون، مك`نا اجلامعات يف ٕاطار الو 
وٕاىل ردييت البال اليوم اك�ن نقاش Ïبري، اQالش؟ Zٔنه وقعت وا¥د التعرية 

 .د�ل الواقع الر�يض ا�يل قام به هاذ القانون اجلديد
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

  .Kباللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق 

        ::::املس�شار الس<يد عبد امحليد بلفKلاملس�شار الس<يد عبد امحليد بلفKلاملس�شار الس<يد عبد امحليد بلفKلاملس�شار الس<يد عبد امحليد بلفKل
  . ٔ�شكرمك، الس<يد الوز�ر، Qىل هاذ التوضي�ات د�لمك ا�يل فدتو� هبا

ٔ�ظن . ٕاىل امسحت يل، قلت يف اللكمة د�  خصنا Éرجعو �لقاQدة
مشالك الر�ضة يه مشالك كثرية، ٕاىل جKنا نت�دثو Qلهيا ¢ادي خيصنا 

ن شاء ٕاىل اكن ممكن �ش �كون لهذا كنطلبو إ . سوايع وما ¢�ساليوش
وا¥د ا�لقاء يف ا�لجنة ا�يل مlلكفة وا�يل �قشو و ا�يل نقدرو خنرجو ببعض 

  .التوصيات
ندوزو اشوية لكرة .. اليوم، ٕاىل مسحت يل، ¢ادي نبغي �قش اشوية
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القدم ا�يل يه الر�ضة اZٔوىل ا�يل عند� يف املغرب، وا�يل الشعب د�لنا 
مع اZٔسف هذي س<نني والشعب د�لنا مlحمس �ش لكو تيحهبا، وا�يل 

Éرجعو �لكرة ا�يل اكنت عند� يف وا¥د الوقت، Éرجعو �لوقت ا�يل اكن مع 
، وÉرجعو )la finale de la coupe d’afrique(الزايك ا�يل وصلنا لــ 

وكندوزو ) la coupe du monde(لوا¥د املس<توى ا�يل كنا كمنش<يو لــ 
اليوم Ïرة القدم يف املغرب مع اZٔسف وصلت لوا¥د ، )2ème    tour(فKه لــ 

يف ... املس<توى، ؤ�� ٔ�ظن ٕاىل وصلت لهاذ املس<توى Zٔنه ما عند�ش وا¥د
املغرب البطو� املغربية ضعيفة، ٕاىل اكنت البطو� عند� ضعيفة ال ٔ�ظن 
¢ادي �كون عند� وا¥د الفريق يف املس<توى د�لها، ¢ادي �كون فريق 

  .وطين يف املس<توى
ٕاذن خصنا التفكري، الس<يد الوز�ر، الشعب املغريب Ïي�ساءل وÏيقول 
اQالش �كري كنا يف الس<بعينات وال%نH`ات كنعقل كنا يف ا�لHس<يات 
كنلعبو الكرة؟ اكنت البطو� د�ل الكرة ما بني املدارس، اQالش اليوم هاذ 

  البطو� تي�دت من املدارس؟ اQالش ما óرجعش؟
¢ادي ) l’athlétisme(دم وال يف كذ  يف ميكن هذي يف Ïرة الق

  .تعطي بعض الش<باب ا�يل ¢ادي يطلعوا و¢ادي يبانوا فهيا
كذ  جيب التفكري، وهذا ا�يل اكن Qليه النقاش طويل، يه مالعب 
القرب ا�يل مع اZٔسف مازالني ما اكي�ش Ïيفاش خصهم �كونوا، وهنا كذ  

اZٔندية، ومهنم حىت اZٔندية مجيع  هاك�ن وا¥د املشلك ا�يل هو Ïي�شىك م`
   ...ا�يل راه اليوم مربوك خلنيفرة وال كنبارÏو كذ  �لخمHسات اليوم،

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد املس�شار، اÉهت�ى الوقت

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Qىل التعقKب، دقKقlان

        ::::الس<يد وز�ر الش<باب والر�ضةالس<يد وز�ر الش<باب والر�ضةالس<يد وز�ر الش<باب والر�ضةالس<يد وز�ر الش<باب والر�ضة
املس�شار، راه مlفقني معك، هللا هيديك،  ال، ما تتrٔسفش، الس<يد

اح`ا ما غنختلفوش Qىل هاذ اليش، ميكن اجلوهر ما غنحتلفوش Qليه، دا� 
  ...ميكن كنختلفو ¢ري Qىل يش روتوشات، ولكن اجلوهر

ال، ¢ري ابغيت نذÏر بrٔن البطو� د�لنا راه مايش ضعيفة، البطو� د�لنا 
ن بني البطوالت احملرتمة، ميكن نقدر يه البطو� اZٔوىل عربيا وٕافريقKا م

نصنفها   ما بني الثالثة د�ل البطوالت ا�يل اكينني حىت Qىل املس<توى 
  . إالفريقي

املسrٔ� د�ل مالعب القرب ا�يل ذÏرت، فعال اك�ن ٕاشاكل، اح`ا 
مالعب القرب ٔ�ش<نو هو املشلك ا�يل عند� اليوم فهيا؟ هو ٔ�ش<نو هو 

 ٔZ ،مي التقين د�لهاKين وا¥د امللعب التق
ن دا� ما ابقا²ش ¢ري يف ¢ادي ت
  . د�ل القرب وختليه وتفlحو والناس كتلعب، ٔ�ش<نو تق`يا كرتحب فKه

هذا |ال� نفكرو يف وا¥د الرب�مج ا�يل ابغينامك تبعوه وتدمعوه اليوم، 
ا�يل اعطينا ¤نطالقة د�لو، ودامئا ¢ادي Éرجع �لنقطة د�ل التوس<يع د�ل 

د�ل املامرسني يه ٔ�بطال احلي، هاذ ٔ�بطال احلي وا¥د الرب�مج ا�يل القاQدة 
ٔ�لف مشارك يف اZٔحKاء د�ل  55نقدر نقول   اليوم وصلنا لــ .. فKه

  . س<نة 14املغرب اكم^، والعمر ٔ�قل من 
هذي طبعا جتربة ا�يل ابغينا فعال نبداوها �ش اجلامعات من بعد يه 

، اح`ا Ïوزارة ابديناها يف ٕاطار توس<يع ا�يل ¢ادي تويل ¥ام^ �لمرشوع
القاQدة د�ل املامرسني، Qىل ٔ�ساس ٔ�ننا Éرامكو Qلهيا جتربة، �ش ٕان شاء 
هللا من بعد فاش تنجح، ¢ادي �كون عند� وا¥د الت�ش<يط ر�يض Qىل 
مدار الس<نة يف اZٔصناف اكم^، مØال نبغي ªشوف مØال وا¥د شهر�ن د�ل 

ي ــــــــ، ف)le volley(، وا¥د شهر�ن يف )le basket(ٔ�بطال احلي يف 
)le hand( يف ،)le foot ...(ش �كون ذاك الت�ش<يط، ذاك . ٕاخل�
)l’animation(اذوك ـــــــ، ويف نفس الوقت ٔ�وال كنعطيو مضمون له
)les CSP1( ذوك املالعب د�ل القرب، يف نفس الوقت كتكون ،

نقدرو حنيلوها Qىل ٔ�ندية،  التنقKب Qىل مواهب ا�يل ¢ادي تقدر تبان �ش
ومن بعد ¢ادي نعطيو اجلامعات، Zٔن دا� حىت يف دفرت التحمالت، هذا 
م�دئيا اجلامعات ا�يل خصها تقوم هباذ اليش د�ل توس<يع القاQدة، اح`ا كنا 
س<باقني اعطيناها هاذ املرشوع وو]د�ه �ش نعطيوه �ل	امعات ا�يل تويل 

و¢ادي �كون حىت اÀمتويل د�لو ¢ادي  يه ¥اماله مس<تق�ال ٕان شاء هللا،
يف دفرت التحمالت �ش ميكن نوسعو ) la rubrique(�كون يف وا¥د 

  . هاذ لقاQدة د�ل املامرسني
طبعا فاش اهرضت Qىل املنتخب الوطين، املنتخب الوطين مايش ما 

اكن غياب، ¢ادي ند|ل، عند�ش بطو�، مايش ما عند�ش العبني، 
د|ل يف هاذ اليش، اكن غياب ¤ªس	ام، اليوم وا|ا مايش من حقي ن

خصو يتÃلق يعين ¤ªس	ام وسط الالعبني ؤ�يضا حىت إالQداد مايش 
¢ري بدين، حىت اËهين ا�يل اكن عند� فKه وا¥د الضغف، كن�اولو 

  .نتدارÏوه ٕان شاء هللا، ولهال حيشمنا معمك يف هاذ اجللسة

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
الس<يد الوز�ر، هللا ... كرا الس<يد الوز�رشكرا الس<يد الوز�ر، ش

الس<يدات والسادة املس�شار�ن، السادة الوزراء، . خيليك ا¥رتموا الوقت
  . راه عند� وا¥د املدة حمددة زم`يا

وق�ل ٔ�ن ن�lقل ٕاىل السؤال الثاين، البد ٔ�ن Éرحب �لوفد اËي حيرض 
لرتابيني جلهة معنا يف هذه اجللسة، وهو وفد ميثل املنتخبني واملوظفني ا

احلوز اتفاقKة -;ªس<يفت-Ïيدال جبمهورية مايل اليت جتمعها جبهة مرا9ش
كام Éرحب كذ  . رشاكة من ٔ�]ل óكو�ن املنتخبني بدار املنتخب �لجهة

  . بتالمذة الثانوية إالQدادية لال Qا=شة �لر�ط
ون�lقل ٕاىل السؤال اZٓين الثاين موضوQه نصHب ٕاقلمي خ`يفرة من 

اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن من فريق . اخلاصة ب�منية الر�ضة املشاريع

                                                 
1 Centres Sportifs de Proximité  
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  .التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد جامل ساككاملس�شار الس<يد جامل ساككاملس�شار الس<يد جامل ساككاملس�شار الس<يد جامل ساكك
  .شكرا الس<يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  الس<يدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس<يدات املس�شارات احملرتمات،

  الس<يد الوز�ر، 
ال خيفى Qليمك إالجناز الك�ري اËي حققه فريق ش<باب ٔ�طلس خ`يفرة 

ش<باب ٔ�طلس خ`يفرة بصعوده Zٔول مرة يف . شكرا... بصعوده Zٔول مرة
;رخي Ïرة القدم املغربية ٕاىل صفوف الفرق الكربى ومتثيل ٕاقلمي خ`يفرة يف 

ية Qىل البطو� الوطنية ¤¥رتافKة، ويعترب هذا احلدث الر�يض حمطة ;رخي 
صعيد إالقلمي �خلصوص، ويه ن�K	ة طموح وجمهودات ش<باب إالقلمي، 

  . وطبعا مبساندة مجيع الفعاليات احمللية وإالقلميية
وال تفوتين الفرصة دون التنويه ٔ�يضا �لفريق ال�سوي لكرة القدم خبنيفرة 
والنتاجئ اليت حصل Qلهيا، حKث فاز بrٔربع بطوالت وثالث بطوالت د�ل 

  .عرشáٔس ال
  الس<يد الوز�ر احملرتم،

رمغ اGهودات املبذو�، يبقى النقص الك�ري اËي تعرفه املنطقة Qائقا 
Ïبريا حيول دون طمو¥اتنا، خصوصا Qىل مس<توى املرÏبات الر�ضية 
والسوس<يو اجÌعية، وكذ  فû يتعلق بدور الش<باب واليت تعترب مlنفسا 

  . ٕازاحlه من لك ¤حنرافات�لش<باب، ٕاذ ²سامه يف تrٔطريه وóكوينه و 
Ëا، ªسائلمك، الس<يد الوز�ر احملرتم، عن �ر�مج الوزارة ¤س<تع	ايل 

  خبصوص الب�Kة التحتية الر�ضية لهاته املنطقة؟ 
ٔ�ال óرون معي، الس<يد الوز�ر، رضورة ٕايالء عناية |اصة لهذا إالقلمي 

óمنية هذه املنطقة، الغين بطاقاته الشابة اليت من الواجب Qلينا اس�%رها يف 

وQىل اخلصوص اÀهنوض �لقطاع الر�يض، وQىل رٔ�س ذ  رصد ¢الف 
مايل لرتممي امللعب الب�ي خلنيفرة، وتوس<يع مدر]اته حىت �كون يف 
املس<توى املطلوب الس<تق�ال م�ار�ت يف مس<توى البطو� ¤¥رتافKة، 

، ومل ال ٕاضافة ٕاىل ختصيص ملعب فقط الحlضان احلصص التدري
Kة �لفريق
  التفكري يف بناء ملعب ٔ�ومليب ملنطقة اZٔطلس؟ 

  .شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس<يد الوز�ر

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

ٔ�شكر بداية الس<يد املس�شار احملرتم Qىل اهÌمه بقطاع الش<باب 
  . والر�ضة

ويت ٕاىل صوت الس<يد املس�شار احملرتم طبعا، ابغيت ٔ�يضا ٔ�مض ص
Zٔتقدم �هتاين اخلالصة طبعا لش<باب خ`يفرة، ؤ�يضا حىت ¤حتاد الزموري 

وHQشو� معهم هاذ احلمل، Zٔهنم �ٓم`وا .. �لخمHسات طبعا ا�يل Qاشوا وا¥د
بذاهتم، و�ٓم`وا �لقدرات د�هلم، وفعال الوصول د�هلم ٕاىل قسم الصفوة هو 

ودات ا�يل داروا، ؤ�� ك�شد حبرارة Qىل ٔ�يدي ال املسري�ن تتوجي لهاذ اGه
وال الالعبني وال ٔ�يضا حىت امجلهور ا�يل اكن صانع هاذ امللحمة، ٕاذا حص 

  . التعبري
مث ٔ�يضا البد ما ٔ�هJ الفريق التطواين ٔ�يضا �لفوز د�لو يف البطو�، 

لو¥ات  -مل ال-ٕان شاء هللا، و�رمس  اؤ�متىن K ٕان شاء هللا ٔ�نه �كون ¥ارض 
ٔ�خرى يعين يف ٔ�جماد الكرة املغربية �ملشاركة د�لو يف املوند�ليتو القادم 
ٕ�ذن هللا، وما ذ  Qلهيم بعز�ز، تبارك هللا راه عندمه من املؤهالت ما 

  .�كفي ٔ�هنم حيمروا الو]ه
�لرجوع ٕاىل خ`يفرة، طبعا اك�ن وا¥د اGموQة د�ل املشاريع ا�يل 

يش ما كنقولش ٔ�هنا اكفKة، نقدر نذÏر، اهرضت، الس<يد تنجزات، هاذ ال
 c’est(اهرضِت Qىل óرممي امللعب الب�ي، .. املس�شار، س<بقlيين وقلت

fait( رمه لرتمميYات تقريبا د�ل س<تة ٔ�و س<بعة املليون د�ل اKدارتو اتفاق ،
  .امللعب الب�ي خلنيفرة

ادي �كون اك�ن ٔ�يضا ملعب 6ين �لعشب ¤صطناعي ٔ�يضا ا�يل ¢
الحlضان التداريب، �ش �كون ذاك امللعب كام تفضلت، �كون يف ذاك 

  .الفضاء املالمئ خلوض املبار�ت
طبعا اك�ن بناء ثالثة د�ل املراكز سوس<يو ر�ضية �لقرب، �لك من 

ٓ تيغسالني، س
ت  ٓ يت رحو، � يت احساق؛ ٕاصالح وóرممي دور الش<باب يف �
  . ر�رت9هف ال�سور، يف موالي بوعزة، يف ام

هذا . مث ٕا¥داث مركز سوس<يو ر�يض �لقرب �مجلاQة احلرضية خلنيفرة
اكن فKه وا¥د املشلك، Zٔن فاش جKت ٔ�� لقKتو �دي فKه وا¥د املشالك، 

املقاول ا�يل اكن فKه، ميكن رامك كتعرفو هاذ ) l’entrepreneur(وهذاك 
ل وما امللف، الس<يد املس�شار، اكن ما ابغاش �مكل، واكن |لصوه ق�

  .مكلش، اح`ا راه مlبعينو �ش حناولو حنلو هاذ املشلك
ٔ�� ٔ�ش<نو ابغيت نقول   هنا، يه ٔ�هنا فعال اك�ن وا¥د اGموQة د�ل 
اZٔش<ياء ا�يل مازال خصها تدار، ولكن هاذ اليش راه اعرفlيو كند�روه 
معمك، كند�رومه يعين بت�س<يق مع السلطات احمللية ومع اGالس املنتخبة، 

راه اح`ا ) le foncier( ما اكªش املشلك د�ل اZٔرض، يعين د�ل ٕاىل
اتفاقات رشااكت ا�يل  يف ٕاطار موجود�ن، جنيو، كام كنذÏر دامئا به،

  .كتعرفو، Éزيدو ندمعو هاذ الب�Kة التحتية الر�ضية
�ل�س<بة Yور الش<باب، رامك كتعرفوها، راين قلهتا مايش خطرة مايش 

اح`ا ا�يل كنب�Kومه، كتب�هيم اGالس احمللية، جوج، دور الش<باب مايش 
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واح`ا كنجهزوها، ومن بعد كنوليو كند�رو فهيا الت�ش<يط، كنعطيوها ذاك 
  .املضمون، ؤ�يضا كند�رو فهيا حىت يعين ال�س<يري والتدبري د�لها

فك`بقاو م`ف�lني طبعا Qىل ٔ�ي اقرتاح يف اجتاه دمع هاذ الب�Kة التحتية 
ت ر�ضية ٔ�و اكنت ش<بابية، وطبعا اZٔبواب د�ل الر�ضية، سواء اكن

الوزارة مفlو¥ة، ٕاىل اكنت يش ¥ا]ة مازال |اصة، ؤ�� Ï�ٔيد بrٔن مازال 
  . حواجي |اصة، �ٓجKو ٕان شاء هللا وغنتدارÏوها

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس<يد جامل ساككاملس�شار الس<يد جامل ساككاملس�شار الس<يد جامل ساككاملس�شار الس<يد جامل ساكك
شكرا الس<يد الوز�ر Qىل اجلواب د�لمك، وQىل اGهودات اجلبارة ا�يل 
تتعملوها معنا، ٕاال اك�ن اشوية د�ل النقص يف ر�ضات ٔ�خرى، راه عند� 
ٔ�بطال، رامه شدوا، راه تتوجوا بrٔبطال Qامليني من اZٔطلس، وخصنا 

حىت هام ٔ�بطال، اك�ن العدو ) les boules(ر�ضات ٔ�خرى، احبال 
  .يفي، حىت هو راه اكينني فKهالر 

اك�ن اGهودات خصنا املناصفة، املناصفة يه فريق ش<باب اZٔطلس 
خ`يفرة ال�سوي، راه هذا فريق خصنا املناصفة د�لو، راه اح`ا الر�ضة 

  . ابغيناها óكون م`اصفة، وراه اكينني ٔ�بطال يف خ`يفرة
ك رشاكة واك�ن وا¥د امللعب د�ل القرب هو يف ٔ�لكموس، اكنت متا

معمك، وخصصوا وا¥د الغالف مايل، وو]دوا اZٔرض، ؤ�� اجمتعت مع 
رؤساء د�ل امجلاQات مس<تعد�ن �ش يد�روا رشاكة معمك يف ٔ�ي ¥ا]ة 
ابغيتو، حلقاش انÌ، الس<يد الوز�ر، من ذيك املنطقة، راه تتعرفوا بrٔن 

 ó ات ا�يل قراب لنا راه ميل تيكون الفريق العب، راه لكهمQهيبطوا، راه امجلا
  . ، لكهم والو يف الر�ضةملك 20، لكم 15ما بH`اتناش 

امحلد ü ميل املالعب Qامرة، والت احليوط مكlوبني، وىل الفر¥ة، 
ميل والو العجزة وال�ساء والش<باب لكيش تيد|ل �لتريان، وتي�مل �لكرة، 

  .هذا فضل لنا لش<باب ٔ�طلس خ`يفرة
ل الرQاية متا، وزيدوا اGهودات، راه وت�متناو، الس<يد الوز�ر، اشوية د�

تتعملوها، ولكن ابغينا اكرث ٕان شاء هللا، ويش مس<بح ب�ي وملعب 
  .ٔ�ومليب

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة �لس<يد الوز�ر، ٕاذا اكن �Yمك تعقKب
  

        ::::الس<يد وز�ر الش<باب والر�ضةالس<يد وز�ر الش<باب والر�ضةالس<يد وز�ر الش<باب والر�ضةالس<يد وز�ر الش<باب والر�ضة
ما ابقى يل ما  ما ابقى يل ما نعقب، راه الس<يد املس�شار قال لكيش،

  . نعقب
ال ¢ري، الس<يد املس�شار، كتعرف انت العاطفة ا�يل عندي Qىل ذاك 
إالقلمي وQىل ذاك اجلهة، Zٔنين ٔ�� ا�هنا، ٔ�يضا قريب لها، ؤ�صهاري مهنا، انت 

  .راك Qارف القصة
Ë ، فطبعا هاذ العطف اك�ن وهاذ ¤هÌم اك�ن، ال املسrٔ� د�ل 

ولكن، ٔ�� كنقول   يف ٕاطار اتفاقKة، جييو  املس<بح الب�ي، مل ال؟
إالخوان �لمكlب ند�رو وا¥د اجللسة، ªشوفو ذوك املالعب د�ل القرب 

 Q)unىل مس<توى امجلاQات، ومل ال حىت يف وا¥د االتفاقKة ند�رو 
montage financier(،  يد ٔ�نÏ�ٔ ،د�ل املس<بح الب�ي �ٔrشوفو املسªو

`يفرة معروفة �حلر د�لها يف فصل املنطقة معروفة وخصوصا م`طقة خ 
الصيف، فÏٔrيد ٔ�ن مس<بح ب�ي يعين Ïيفرض ذاتو اليوم، ٔ�� كنقول   ٔ�� 

  . مس<تعد، جKو جنلسو، وٕان شاء هللا ما �كون ¢ري اخلري
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا، وªشكر الس<يد الوز�ر Qىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

 اZٔس<ئ^ املو¬ة ٕاىل الس<يد وز�ر الص�ة، والسؤال ون�lقل اZٓن ٕاىل
. اZٓين اZٔول موضوQه حول غياب اZٔمن دا|ل املس�شفKات العمومKة

اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي 
  .السؤال، تفضل الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد حسن عواكشااملس�شار الس<يد حسن عواكشااملس�شار الس<يد حسن عواكشااملس�شار الس<يد حسن عواكشا
  الس<يد الرئHس،

  �رة،الس<يدة الوز
  السادة الوزراء،

  الس<يدات والسادة املس�شار�ن،
ق�ل ما نطرح السؤال د�يل �لس<يد الوز�ر كنبغي ٔ�وال ªشكرك وهننيك 
Qىل التدابري ا�يل ا|ذييت وا�يل اكنت طلبت   جرٔ�ة وجشاQة Ïبرية، 

هاذ إالصال¥ات ا�يل دريت ما ميكن . والس<û ¤خنفاض د�ل ٔ�مثنة اZٔدوية
ك، واح`ا يف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار نواÏبك يف هاذ لنا ٕاال ªشجعو 

  . إالصال¥ات
من إالصال¥ات ا�يل |اص óمكل فهيم، معلوم اك�ن مشالك Ïبرية، 
مشالك د�ل النقص يف اZٔطباء، يف املس�شفKات، املمرضني، ٕاىل �ٓخره، 

  .ولكن اك�ن مشلك Ïبري وهو املشلك د�ل اZٔمن يف هاذ املس�شفKات
ل اZٔمن كنعHشوه يف مجيع املس�شفKات، و�Zٔخص يف املشلك د�

)les urgences ( بHراك طب Ìخص، حبيث كتعرفوا، انZٔ� و��ليل
وتتعرفوا هاذ اليش احسن م`ا، Ïيجيو الناس يف ا�ليل، اك�ن ا�يل مريض 
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وعندو مرض نفساين وÏيكون يف وا¥د احلا� د�ل هس<تري�، وهذاك 
  . يوا]ه ذاك املريض ش ميكن KالطبHب ما Ïيكوªش مر;ح �

اك�ن �س ا�يل �Zٔخص الس
ت يف ا�ليل ٕاىل �ٓخره، Ïيكونوا يف وا¥د 
احلا� د�ل سكر ٔ�و حتت اWدرات، يعين وا|د�ن خمدرات، ٕاىل �ٓخره، 

  فrٔ�ن اZٔمن يف هاذ املس�شفKات املغربية؟ 
وهذا مشلك Zٔن اح`ا كنطلبو الكØري من اZٔطباء د�لنا واملمرضني 

ح هلم مسفرو هلم وا¥د الفضاء ا�يل ¢ادي � واملمرضات، ولكن واش كنو 
  . �ش �ش<تغلوا يف را¥ة وميكن هلم يد�روا العمل د�هلم جبدية

فهاذو من اZٔش<ياء ا�يل مطرو¥ة اليوم، الس<يد الوز�ر، وابغينا نعرفو 
ٔ�ش<نو يه إالسرتاتيجية د�لتمك؟ ؤ�ش<نو هام التدابري ا�يل ¢ادي ;|ذوا �ش 

  لحوا هاذ احلال؟ تص
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة عن السؤال

        ::::الس<يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس<يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس<يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس<يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ة
  .شكرا الس<يد الرئHس احملرتم

  الس<يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
 ٔ�وال، الشكر اجلزيل لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار Qىل طر¥ه هذا

  . السؤال ا�يل óهيم اZٔمن يف املس�شفKات العمومKة
فا�يل ابغيت نذÏر ٔ�وال ٔ�ن هذي ٕاشاكلية اZٔمن يف املس�شفKات 
العمومKة هو مشلك مايش د�ل املغرب و¥دو، يه Qىل الصعيد العاملي، 

  . و|اصة ¢ري ا¥دا� توªس وال ٔ�ور�، فرªسا، بلجياك، ٕاىل �ٓخره
وختريب وٕاتالف ٔ�و هنب املؤسسات ¤عتداءات ا�لفظية واجلسدية 

العمومKة، و|اصة الصحية، ٔ�صبحت óزداد يف اZٓونة اZٔ|رية، اك�ن óزامن 
مع هاذ اجلو الس<يايس ا�يل تنعHشوه، 6نيا مع óزايد الضغط، وذÏرت، 
الس<يد املس�شار احملرتم، Qىل اخلدمات الصحية، ميل تيكون الضغط Qىل 

ملس�شفKات، والس<û يف ٔ�قسام املهنيني وQىل اخلدمات الصحية يف ا
رمق فقط فû خيص املس<تع	الت يف املغرب، تزتداد املرور، . املس<تع	الت

، يف ¥ني ٔ�نه %10الناس ا�يل óميروا من املس<تع	الت س<نو� يف املغرب 
  . املوارد ال
رشية ت�`خفض، ٕاما التقاQد وٕاما ق^ املناصب املالية

، يف املغرب �لتذكري فقط مر العالج ٔ�و �ش حندو من هاذ إالشاكلية
Qام،  40-30بثالثة املرا¥ل، املر¥^ اZٔوىل ٔ�� عقلت Qلهيا هذي س<نوات، 

  . اكن توا]د ر]ال اZٔمن يف املؤسسات الصحية، اليوم ما ابقاوش
دز� �لمر¥^ الثانية ا�يل اكينة دا� يه املناو�، الرشاكة مع القطاع 

Zٔمن وتنظمي الولوج ٕاىل املؤسسات اخلاص، رشاكت |اصة تقوم �حلراسة وا
  . الصحية، ولكن فKه مشالك

ٔ�|ريا، النقطة الثالثة يه تنظمي |دمات ¤س<تق�ال يف املس�شفKات 
ا�يل ابدينا تدرجييا بعض املساQدات ¤جÌعيات ا�يل بدٔ� مع تعممي نظام 

  . املساQدة الطبية
اما، ²شوهبا ولكن البد من ¤Qرتاف ٔ�ن هذه إالجراءات ¢ري اكفKة مت

نقائص ومشالك واخlالالت، ويف الس<نني اZٔ|رية ازدادت ¥دة العنف 
  ... و¤عتداءات Qىل ]ن الص�ة، ٔ�� ترنبطها خشصيا جبوج د�ل

النقطة اZٔوىل يه اخلاطر ما ابقاش، لكيش ابغى جيي �لمس�شفى 
  ؛وتعطيه ذاك اليش ا�يل ابغى و�لطريقة ا�يل ابغى، ودا�

، لك وا¥د، وهذا ا�يل خطري وا�يل مرفوض، هو ا�يل النقطة الثانية
تيجيب بعض الناس ساحمهم هللا، ت�Hغي يد�ر رشع يديه، ا�يل ابغى هذي 

  ...ما اكيناش، وتيد�ر ارشع يديه وت�`وض الفوىض يف
ولهذا، التدابري ا�يل ا|ذينا ٔ�وال هاذ اليش لكيش اجلوهر د�ل املشلك 

، و|اصة óكو�ن املهنيني �لعدد الاكيف هو حتسني اخلدمات الطبية والصحية
  .واجلودة

حتسHس وóكو�ن املهنيني jرشاكة مع وزارة العدل، ابدينا بعض 
اZٔوراش ٕاىل ]انب املهن يف لك ¬ة، هناك |ال� �لوقوف ٕاىل ]انب 
املهنيني يف لك ¬ة من ¬ات اململكة، فني ما اكن يش مشلك اك�ن |ال� 

  .ا�يل ت��ع مع املهين
، در� حمايم يف لك ¬ة ا�يل هاذ احملايم تHمت مقاضاة لك من ؤ�|ريا

  .يعتدي Qىل ]نيي الص�ة
  .شكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . اÉهت�ى الوقت، الس<يد الوز�ر

  .اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس<يد حسن عواكشااملس�شار الس<يد حسن عواكشااملس�شار الس<يد حسن عواكشااملس�شار الس<يد حسن عواكشا
  . شكرا الس<يد الوز�ر

ما خصناش اكع نوصلو �لم�ايم، هو احلل مايش نوصلو �لم�ايم، 
  .خص هاذ املشالك نوا¬وها ق�ل ما تنفجر

ادوي�Kو، الس<يد الوز�ر، Qىل ق�ل اكنوا ر]ال الرشطة، اليوم هاذ 
الناس ا�يل عندمك رشاكة معهم، وا�يل هاذ الرشاكت ا�يل كتكون يف 
املس�شفKات، هاذو �س ا�يل مايش ]نيني، ما عندمهش املهنة د�ل 

�التايل ما ¥د� ما عند�ش رشاكت ا�يل ميكن هلم يوفروا هاذ اZٔمن، ف 
اخلدمات، ميكن Éرجعو فني كنا ق�ل وهو البولHس �كونوا يف اZٔبواب د�ل 

  .املس�شفKات
ادوي�Kو، الس<يد الوز�ر، Qىل املوارد ا�يل ما اكيناش، دا� ¢ادي نفlحو 

Qىل س
Kل وا¥د القوس، املوارد ما اكيناش وهذا مشلك Ïبري، نعطيمك 
، ما فهيش )gynécologue(املثال الس
Kطار د�ل ب�سلûن ما فهيش 
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)pédiatre(،  نûن وٕاقلمي ب�سلûفاش مدينة احبال ب�سلK20ٕاىل �ٓخره، فك 
  .من الر�ط وÏيعHش مشالك احبال هااك Ïيمل

ولكن فû يتعلق �Zٔمن، ما ميك`اش نبقاو مس<متر�ن يف هاذ الطريق 
ت ا�يل هام Ïيف قلت لمك ما عندمهش �س ]نيني، د�ل هاذ الرشاك

املشلك د�ل اZٔمن مايش مشلك ¢ري د�ل الناس ا�يل Ïيطالبوا ا�يل �¢ني 
بعض .. Zٔن Ïيف قلتيو اليوم يف املغرب اك�ن هاذ الشوية د�ل.. يد�روا

املرات اك�ن يش �س ا�يل Ïيد�روا الفوىض يف الشارع وال يف هاذ 
ٔ�� كندوي Qىل ¥ا� |اصة، اك�ن ا�يل عندو املرض املس�شفKات، ولكن 

النفيس وÏيجي يف ¥ا� هس<تري�، وهذي شفهتا بعيين يف الس
Kطار يف 
بوزنيقة هذي وا¥د شهر ونصف، عش<هتا والس<يد مريض مايش يش وا¥د 

  .ا�يل وا|ذ خمدرات، Ïيف كنقولو القرقويب، هذا مريض نفيس
مئا كت	اوبو� بدقة وبرصا¥ة فشكرا الس<يد الوز�ر، وك�شكرومك Zٔن دا

  .بدون س<ياسة س<ياسوية
  .شكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .تفضل الس<يد الوز�ر يف دقKقlني

        ::::الس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ة
  .شكرا

ال، ٔ�� مlفق Qىل ذاك اليش ا�يل قلت، و|اصة فû خيص الرشاكت 
اخلاصة د�ل هاذ اليش، Zٔن اح`ا ابدينا هذي شهر يف ٕاطار مراجعة دفرت 

الت، Zٔن اQالش؟ خص رضوري ٕاQادة النظر يف دور هؤالء التحم
احلراس ا�يل اكينني دا�، وÏيفKة معلهم يف مرافق لها خصوصيات ممتزية، 
Zٔهنا ختتلف كثريا عن املرافق إالدارية اZٔخرى، Zٔن راك قلهتا راه مايش ¢ري 
ا�يل تيجي óهيرس وال تيضارب، ما تيد�رهاش، بعدا اح`ا ما تنعممش، 

ت فرادية معزو�، مايش حصيح، ولكن Ïيكون مريض خشصيا وتيكون ¥اال
  . حمتاج اشكون غيواÏب معه

فٕاىل امسحت يل ¢ادي خنمت بوا¥د اللكمة، ٔ�وال ٔ�نه هنين وªشكر مجيع 
املهنيني د�ل الص�ة ا�يل تيقوموا بوا¥د اGهود ج�ار، ا�يل قلتهيا يف السؤال 

يعملوا الكØري، رمغ ق^ العدد ورمغ د�لمك وتنطالبو مهنم الكØري، وفعال ت 
الصعبة ]دا ا�يل تيقوموا هبا، تHس<هتلوا لك |ري م`ا ولك الظروف الصعبة و 

  .هتنئة م`ا
6نيا، وكنطلب حىت من املواطنات واملواطنني يد�روا معنا يد هللا، 

 Zٔ7ن هذي بالد�، ادوييت Qىل املوارد ال
رشية، ميل تنقول دا� راه دز� 
�ٓالف  10ف ا�يل خصنا نقص فû خيص اZٔطباء، ٔ�كرث من �ٓال �8ٓالف، 

دا�، وصلنا نقص يف املمرضات واملمرضني، هذي راه بالد�، ما نبقاوش 
وا¥د يلوح ل�ٓخر، خصنا ن�ساQدو، ٕاىل خصو يش ¥ا]ة راه اكينني 
الناس ا�يل يف املس�شفى ا�يل ميكن �ساQدوه، خصنا منش<يو يد يف يد �ش 

  . ٕان شاء هللاحنلوا هاذ املعض^
  .شكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

اللكمة Zٔ¥د السادة . السؤال اZٓين الثاين، موضوQه معا�ة اZٔطر الطبية
  .املس�شار�ن من الفريق احلريك ل
سط السؤال

        ::::املس�شار الس<يد عبد الك�ري �رقKةاملس�شار الس<يد عبد الك�ري �رقKةاملس�شار الس<يد عبد الك�ري �رقKةاملس�شار الس<يد عبد الك�ري �رقKة
  .شكرا الس<يد الرئHس

  معايل الوز�ر،
الصحية ببالد� ²س<تaٔrر �هÌم امجليع، ٕان احلا� . ما Éراه الواقع واخليال

فواقع املس�شفKات واملس<توصفات ببالد� يؤكد ٔ�هنا الزالت يف ٔ�مس احلا]ة 
ٕاىل مزيد من ¤هÌم والعناية، حبيث ٔ�ن ظروف العمل هبا ال ²ساQد ال 
املرىض وال اZٔطر الطبية وال مزاو� ]نHهتم الن
K^، بدءا بغياب كام ]اء من 

  . ة لٔ�منق�ل �ل�س<ب
كام ٔ�ن واقع البنا�ت الصحية، واليت ]لها يف وضعية مزرية و�ٓلياهتا 
مlالش<ية ومl	اوزة العرص، �هيك عن ظروف ووسائل العمل �ل�س<بة 
لٔ�طباء واملمرضني اليت ال حيسدون Qلهيا، �هيك عن ال�ش�ت العائيل اليت 

 مزاو� تعاين م`ه بعض اZٔطر الطبية يف غياب �ر�مج وظيفي ²سمح يف
]ا]م �لك ٔ�رحيية وعطاء وتrٔصيل Qالقة ٕاªسانية بني الطامق الطيب واملريض، 

  .وكذ  معام^ إالدارة املركزية اليت ²س<تعمل ٔ�سلو� ¢ري ٕاªساين
ما هو �ر�مج اÀهنوض �ملس�شفKات املغربية وجعلها يف تطلعات 

فس املواطنني، Qلام ٔ�ننا جند اكتظاظ ٔ�طباء يف نفس التخصص ويف ن
  املس�شفى، بcH ال تو]د اخlصاصات وخمتصني يف مس�شفKات ٔ�خرى؟

وهل ٔ�سلوب العمل اËي وQدت به الوز�رة السابقة، حcK الزتمت بrٔن 
اZٔطباء ¤خlصاصيني ٕ�ماكهنم ¤لت�اق بعائالهتم بعد قضاء س<ن�ني يف 

  ماكن بعيد عن Qائالهتم؟
وقف الش<باب الواعي لقد مقمت بلقاء حزيب يف مدينة تيفلت، واكن م

عن Qدم وجود بعض ¤خlصاصيني يف مس�شفى املدينة، كام ;بعمت، معايل 
الوز�ر، ما وقع يف الرماين حKث ضاع ر]ل من موقف Qدم وجود من يقوم 

  .بصحته
ٔ�ال óرون، معايل الوز�ر، ٔ�ن مصل�ة القلب اليت تو]د فوق مس�شفى 

لها مصعد ولHس لها  اZٔطفال يف الر�ط، ويه يف الطابق السادس لHس
  مركز ¤س<تع	ال؟ 

ٔ�ال óرون، معايل الوز�ر، ٔ�ن مركز ¤س<تع	ال مبس�شفى ا�ن سH`ا، 
  اZٔشÃاص ي�lظرون يف احلديقة؟ 

ٔ�ال óرون، معايل الوز�ر، ٔ�ن قاQات ¤س�شفاء مبس�شفى ا�ن سH`ا 
  ، معايل الوز�ر؟%50، ٕاىل 40حرص Qدد اس<تغاللها ٕاىل 
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        .شكرا الس<يد الرئHس

  :يد رئHس اجللسةيد رئHس اجللسةيد رئHس اجللسةيد رئHس اجللسةالس< الس< الس< الس< 
  . شكرا الس<يد املس�شار احملرتم، اÉهت�ى الوقت
  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ثالث دقائق

        ::::الس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ة
  .شكرا الس<يد الرئHس احملرتم

  الس<يدة والس<يدات الوزراء احملرتمون،
ٔ�وال، الشكر اجلزيل �لفريق احلريك Qىل طر¥ه لهاذ السؤال، ا�يل Qىل 

فKه جزٔ��ن، اجلزء اZٔول هو معا�ة اZٔطر الطبية من جراء ما ]اين ٔ�� 
احلركة ¤نتقالية، ا�يل قلتهيا ¤لت�اق �Zٔزواج، ؤ�رشت ��ورية ا�يل 
خصها Qامني �رجع؛ والنقطة الثانية يه �ر�مج الوزارة �لهنوض 

ٔ�� تنظن يف ثالث دقائق ما ¢اد�ش، واليين مز�ن . �ملس�شفKات املغربية
  .ن�`اقشو

ٔ�وال، فû خيص اجلزء اZٔول من السؤال، هناك دورية احلركة ¤نتقالية 
مت حتيHهنا، هاذ اYورية مايش ٔ�� ا�يل درهتا، اكنت موجودة من ق�ل، ومت 

ما معرو اكنت هاذ القضية د�ل التحيني د�لها لك Qام تيوقع التحيني، 
 يش بالصة Qامني مكlوبة يف اYورية، ما اكيناش، هذي رمبا اكينة يف

  . واليين يف اYورية ما اكن�ش
اح`ا حKناها ¢ري �ش نؤكد Qىل وا¥د النقطة، ٔ�نه التحيني د�لها مت مع 
وزارة الص�ة ومع مجيع النقا�ت بدون اس<تe`اء، واكن االتفاق Qلهيا 
�ٕالجامع، مايش ¢ري النقا�ت اZٔكرث متثيلية، مجيع النقا�ت ا�يل ك�ش<تغل 

ودر� وا¥د جلنة الت��ع والتقKمي Zٔن هاذ اYورية لك Qام يف وزارة الص�ة، 
ت��دل وتتعرف بيل ت��داو �حلركة ¤نتقالية اخلاصة �اللت�اق �لزوج 

د�ل املناصب، من بعد ت��عها احلركة  %10والزو]ة وا�يل ¥ددو لها هاذ 
ام ، هاذو ه%5¤نتقالية اخلاصة �ملناطق الصعب óزويدها �ملوارد ال
رشية 

ا�يل اخlاروها، ومن بعد كتجي احلركة ¤نتقالية ¤عتيادية ا�يل تتكون 
ت�Hان  ، الس<يد املس�شار، اك�ن الشفافKة التامة، . حملية، ¬وية ووطنية

  ... ٕاىل اك�ن عندك ملف ٔ�راه فû خيص
ٔ�ما فû خيص اجلزء الثاين من السؤال ا�يل óهيم اÀهنوض �ملس�شفKات، 

لس<ياسة الصحية، تتذÏرين ببعض املشالك، ٔ�� دامئا كنت Zٔن هذي óهتم ا
ٔ�قر، حىت دا� ٔ�قر ٔ�ماممك، ما معري قلت ٔ�� راه فضينا، صاوبنا 
مس�شفKات د�لنا مز�نني، ذاك اليش تتعادو وعندك احلق، مز�ن تعاودو 
وتذÏر به املواطنات وتذÏرين ٔ��، واليين حىت ٔ�� تنقولو يف بالصتك، هاذ 

واليين مايش اك�ن وسكlنا، راه ابدينا تدرجييا، ¢ادي نقول    اليش اك�ن،
ميل تتقول اÀهنوض �ملس�شفKات العمومKة، ¢ري يف هاذ الشهور اZٔ|رية 

ا�يل اكنت  16¥لينا اجلديدة، ¢ادي حنلو قلعة مكونة، اكنت املس�شفKات 
، مØال د�ل طن	ة، د�ل تطوان، د�ل قلعة 2010خصها خترج يف 

د�ل السعيدية ها هو ¢ادي يبدا يف ٔ�س<بوQني، هذي ثالثة  الرساغنة،
واك�ن دراسات ... اZٔسابيع بدا مس�شفى �ن جر�ر، يعين هذي تنظن

مشات بعيد يف ثالثة د�ل املس�شفKات ]امعية، د�ل طن	ة، د�ل ٔ�اكد�ر 
يعين هذي جمهودات تتدار، وهاذ اليش راه مس�شفى ما . ود�ل الر�ط

وج املليار للك مس�شفى ]امعي، واYراسات وهاذ اليش راه ج... تي��ناش
  . ا�يل ¢ادي

6لثا، ا�يل ابغيت نقول ٔ�نه اقlنH`ا مس�شفى مlنقل ا�يل غيبدا اخلدمة 
  . د�لو ابتداء ٕان شاء هللا من ٔ�كتو�ر

  .اك�ن جمهودات، والكامل ü ٕان شاء هللا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

  .يد املس�شاراللكمة لمك الس< 

        ::::املس�شار الس<يد عبد الك�ري �رقKةاملس�شار الس<يد عبد الك�ري �رقKةاملس�شار الس<يد عبد الك�ري �رقKةاملس�شار الس<يد عبد الك�ري �رقKة
  معايل الوز�ر، 

اح`ا تنعطيومك م`اس<بة �ش ندافعو Qىل الص�ة، و�ش óكون يف 
املزيانية املق�^ هاذ املتطلبات اكم^ óكون موجودة يف املزيانية، Zٔنه ٔ�ول ٔ�مر 

  . هيم املواطن ويه حصته
مدية، املس�شفى د�ل ولكن، معايل الوز�ر، هللا خيليك، يف احمل

و]ابوا مساQد�ن �ش  ،)2INDH(مليون من  100احملمدية ]ابوا لمك 
  . يدار Qىل اZٔقل وا¥د الساكنري، ووافقlو وما تطبقش هاذ الوQد د�لمك

، وما )RAMED(óميش<يو الناش �لورقة د�ل ) RAMED3(اليوم، 
  . اكي�ش ا�يل تيق�لها مهنم

ا تنفقدو املصداقKة ال Qىل مس<توى هذي لكها ²ساؤالت جتعلنا بrٔهن
احلكومة، تنفقدو املصداقKة ال مس<توى الربملان، ٕايوا مىت س<نكون يف 

  مس<توى احلدث، Zٔنه جيب ٔ�ن نلزتم مبا جيب ٔ�ن نقوم به، هللا خيليك؟ 
  معايل الوز�ر، 

تتقول يل بrٔنه هذي مذÏرة داروها هام، هذا املبين �لمجهول، هام، 
هذا مذÏرة تدارت حسب الظروف نغريوها، �ٓس<يدي راه مايش قر�ٓن، 

  . ونبدلوها واح`ا مس<تعد�ن نعاونوها
قلت بrٔنه ما امسعتHش، ٔ�� يف جلنة الص�ة مع الوز�رة السابقة قالت 

  . هاذ اليش الزتمت به، وراه اك�ن احملارض
ورصحlو به قلتو بrٔنه  ههللا خيليك، معايل الوز�ر، ا�يل ت�lخوفو م`

دوية النتقاد ما س<بق، ولكن اليوم راه ٕاىل ابقKنا يف طن د�ل اZٔ  250رمKتو 
حKد� اZٔدوية، ومك من ¥ا]ة قضيناها برت9ها، ... مس�شفKات قضينا Qىل

مواطن  250ميل ما اكي�ش ٔ�دوية هنائيا، ولكن نعرفو بrٔنه راه ¢ادي ÉرمKو 

                                                 
2 Initiative Nationale du Développement Humain 
3Régime d'Assistance Médicale  
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  . يف الق�ور
وم، �ٓش هللا خيليمك �رااك ما نبقاوش حنملو املسؤولية، اح`ا اوالد الي

خصنا ند�رو اليوم؟ ٔ�ش<نا يه املشالك د�لنا اليوم؟ احللول د�لنا اليوم، 
  . ناقشوها مجيع واح`ا مس<تعد�نن 

  .شكرا معايل الوز�ر

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Qىل التعقKب يف دقKقlني

        ::::الس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ة
  س�شار احملرتم، الس<يد امل 

¢ري ٔ�� ما مlفقش معك متاما، امسح يل، نقول  ، Zٔن احبال دا� انت 
تتجي تتقول يل تتقول يش ¥ا]ة ما معري قلهتا، تتقول بعدا املذÏرة داروها، 
ٔ�� قلت   ما يش داروها زعام هام مسؤولني، ال امسح يل �ش Éكونو 

نه خندم Qلهيا، وتنمكل م`صفني، هام ا�يل خرجوها، وتريجع يل الرشف �ٔ 
Qلهيا، وتنحيهنا، ما يش داروها ¢ري هام ا�يل داروها، ال ما تبقاش تقول يش 

  .¥ا]ة، ٔ�� ما معري ما قلت هاذ اليش
النقطة الثانية، فû خيص املزيانية مز�ن كتقول يل تتدافع �ش óزيد�، 

لنا ¢ري هللا جيازيك خبري، ٔ�� ما ابغي�ش الفلوس، نتعاونو ¢ري �زيدوا 
ٕايوا انت قلت ¢ادي تعاون، ٕايوا ... املناصب املالية ا�يل تنعHشو مشلك

  .Qاون، يف املالية ٕايوا د�رها، Qاون، د�ر يد هللا
6لثا، تتقول يش حواجي ما اكي��Kش، تتقول الساكنري اتفقت Qليه، واش 
اتفقت يه الهرضة، ما اكيناش اتفاقKة رشاكة، امسح يل ٔ�� Qارف �ٓش 

تقول يل ؤ�� ا�يل تندوي معك، دا� انت سولتHين ٕايوا امسعين، تنقول، 
اتفاقKة رشاكة ام`ني ¢ادي ند�روها بH`اتنا، ¢ادي نطبق، واليين دا� ما يش 

  . الشفوي، انت �راسك ابغييت اوالد اليوم، حىت اح`ا اوالد اليوم
اح`ا ابدينا تدرجييا، وٕاىل ابغييت الس<ياسة ¢ري ما اكªش حصل يل 

ٔ�نين شفlك يف ا�لجنة، Zٔن تن�`اقش يف هاذ اليش ساQات  الرشف
وساQات وساQات، ٔ�� لٔ�سف ما معري شفlك �ش تفKد� �Zٓراء د�  

  .النرية، ومرح�ا بك الس<يد املس�شار
  .شكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

. يف ٕاقلمي مHسور ذامالسؤال اZٓين الثالث موضوQه ان�شار مرض اجل
  .سادة املس�شار�ن من فريق اZٔصا� واملعارصة لتقدمي السؤالاللكمة Zٔ¥د ال 

        ::::املس�شار الس<يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس<يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس<يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس<يد عز�ز ا�لبار
  .شكرا الس<يد الرئHس

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

ٕان عودة هذا اYاء من ]ديد ٕاىل املغرب، و|اصة ٕ�قلمي مHسور، 
قة مع العقد�ن، فالنتاجئ تطرح ٔ�كرث من Qالمة اس<تفهام لHس فقط يف Qال

املهمة يف احلد من خطره وان�شاره، بل تطرح ٔ�س<ئ^ م�ارشة حول الوضع 
الصحي ببالد� بصفة Qامة، وما يعرفه من óراجعات óزيد ¥دهتا لكام تو¬نا 
حنو املناطق النائية واملهمشة ٕاكقلمي بوملان جبميع دواpره، Ïس
Kل املثال 

ط احلاج، Ïيكو، وخمتلف امجلاQات الرتابية مHسور، ٕاميوزار، مرموشة، ٔ�وطا
ٕ�قلمي صفرو وموالي يعقوب، هذه اجلهة اليت É�ٔمتي ٕاÀهيا ؤ�عرف عن قرب 
ما تعانيه من هتمHش وٕاقصاء، واËي ما فlئنا نندد ونطالب ٕ�يالء املزيد من 
¤هÌم والعناية بrٔوضاع الساكنة، كام ال ن�ىس ٔ�ن النقصان يف املدينة 

  .س من �حKة املوارد ال
رشيةالعتيقة بفا
ٕاذن، الس<يد الوز�ر، تعاين ساكنة مHسور، �ٕالضافة ٕاىل واقع اÀهتمHش 
اËي تعHشه، من اس<مترار جتاهل املسؤولني �لقطاع الصحي لالخنفاض 
املهول اËي يعرفه املس�شفى إالقلميي �Zٔدوية واملس<تلزمات واZٔطر الطبية 

يني، |اصة قسم التوليد ؤ�مراض وغياب ش<به دامئ لٔ�طباء ¤خlصاص 
ال�ساء، وهو ما يؤدي ٕاىل معا�ة حقKقKة تعHشها ال�ساء احلوامل ا�لوايت 
اضطررن �لوالدة يف ظروف ال ٕاªسانية و¢ري حصية ٔ�و ¤نتقال مبسافة 
طوي^ حنو اZٔقالمي اGاورة، واليت óزيد من óاكليف ٕاضافKة ويعرضن حKاهتن 

  .^�لخطر jس
ب املسافات الطوي
ؤ�مام خطورة هذا الوضع، ويف غياب ٔ�ية م�ادرة ]ادة ٕالجياد ¥لول 
حقKقKة ومضنية حلق املواطنني يف التطبHب، وخصوصا حصة املرٔ�ة والطفل، 
ªسائلمك، الس<يد الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري املزمع اختاذها لت	اوز 

  .مHسورهذه الوضعية الاكرثية اليت يعرفها املس�شفى إالقلميي ٕ�قلمي 
كام ªسائلمك، الس<يد الوز�ر، ماذا ختططون ٕالجياد ¥لول يف هذا 
الشrٔن، و|اصة اللك يعرف بrٔن هاذ املرض و]د لهاذ املشالك الصحية 

  ا�يل تتدور يف املناطق النائية يه ]د خطرية؟ 
يف نطاق يعين املدينة العتيقة لفاس وكام �لتذكري البد ٔ�ن تعيدوا النظر 

البد من ٕاQادة ، )les ressources humaines(د�ل  املدينة يف الناحKة
  . النظر حىت يف هاذ الشrٔن
  .وشكرا الس<يد الرئHس

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ة
  .شكرا الس<يد الرئHس احملرتم

  الس<يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
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  .رصة Qىل طرsم لهاذ السؤال املهمٔ�وال، ت�شكر فريق اZٔصا� واملعا
 ٔZ ،ىل مرض  هن السؤال ميل ]اين سؤال لك¢ري ٔ�� ما عرفتQ

ال، واليين Zٔن يف ثالث دقايق، ٔ�� ما عندي مانع ¢ادي ن�`اقش ... ذاماجل
معك، Zٔن هذا ٔ�� و]دت   �ش نعطيك اZٔرقام، Zٔن ٔ�وال ا�يل ]ا يف 

ار احملرتم، ومن |اللمك ساكنة السؤال ¢ري �ش ٔ�طمئنك، الس<يد املس�ش
مHسور ومجيع املغاربة، راه هاذ يش ا�يل قلت راه ما اكي�ش Qىل ٔ�رض 

Zٔن ٔ�نت حبسن نية، ٔ�� تنعطيك ٔ�رقام .. الواقع، نقول   اQالش، مايش
  . ا�يل اكينة

ام كثرية يف مHسور، ما اكي�شاي ذZٔن هاذ اليش كتقول ٔ�ن ¥االت اجل
  .اكينة ¥ا� وا¥دة همن هاذ اليش، هاذ العام لك

6نيا، تتدوي تتقول عودة هاذ اYاء من ]ديد ٕاىل املغرب، ما اكي�شاي 
املغرب داز من ثالثة، اك�ن ثالثة د�ل ٔ�نواع د�ل .. هاذ اليش، ¢ري �ش
  :ٔ�مراض الساري، اك�ن

ٔ�وال، وضع ٕاجيايب ]دا �متثل يف القضاء Qىل بعض هاذ اZٔمراض، مØال 
هو الرمد احلبHيب، الكولريا، ومهنم ) trachome(ا، املالر�، البلهارس<ي

  .بقاش يف املغرب، ٔ�� نقول   ٔ�ش<نو يه ما ابقاشاا�يل ما  ذاماجل
6نيا، وضع ي�سم �س<مترار انتقال العدوى لبعض اZٔمراض حبال اÀهتاب 

  . ا�يل �يق) la méningite(الس�ا� 
 تيفرض Qلينا واك�ن ٔ�|ريا وا¥د الوضع ا�يل عند� يف املغرب ا�يل

التعامل مع ٔ�مراض ]ديدة ومlعددة حبال ٔ�نفلوÉزا اخلناز�ر ا�يل اكنت يف 
  . ٕاخل)... coronavirus(، احبال ٕايبوال د�ل دا�، احبال 2009

، فاملغرب خصك تعرف املنظمة العاملية �لص�ة تتقول ذامفû خيص اجل
يل تيكون وا¥د املرض تتحيدو، يه تتحس<بو بيل ما ابقاش يف البالد م

�ٓالف مواطن، ما ابقاش يف البالد، وهاذ اليش ا�يل  10ٔ�قل من ¥ا� لــ 
¥ا� س<نوية يف ال�سعينات، دا� ما  246اح`ا يف املغرب كنا دز� من . ¥ل

  . ¥ا� س<نو�، وقلتهيا فني اك�ن الهشاشة واك�ن الفقر 40 - 38تندوزوش 
ûال فØسور، العام ا�يل داز اكنت جوج دمHل احلاالت، هاذ  خيص م�

العام اك�ن ¥ا� وا¥دة ووحKدة، مفا ميك�ش ¥ا� و¥دة ونقوال راه رجع هاذ 
  . املرض

فû خيص ذاك اليش ا�يل قلت د�ل املشالك ا�يل تتعHش فهيا الساكنة، 
ونقزت حىت لفاس ما اك�ن مشلك، هاذيك اجلهة لكها، فrٔ� عندك احلق ٔ�نه 

وارد ال
رشية، و¢ادي ن
رشك ٔ�نه هاذ اليوم النقص الك�ري ا�يل اك�ن هو يف امل
ج�ت هاذ الورقة ٔ�نه ¢ادي يزتاد يف اZٔسابيع املق�^ ثالثة د�ل اZٔطباء 

 26د�ل اZٔطباء مlخصصون، و¢ادي يزتادوا  Q7امون، ¢ادي يزتادوا 
ممرضة وممرض يف إالقلمي، ٔ�� تنظن هذا ¢ادي �ساQد �كØري Qىل جتاوز هاذ 

 .Qىل مHسورتندوي ... املشالك
 

    ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

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

        ::::املس�شار الس<يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس<يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس<يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس<يد عز�ز ا�لبار
  .شكرا الس<يد الوز�ر

ٔ�وال، ¤Qرتاف د�لمك اQرتاف مضين ميل تتعرتفوا حبا� ٔ�و ¥التني، ٕاذن 
اZٔكرثية، هذا اQرتاف مازال اك�ن اخلطر، Zٔن من اZٔقلية óميكن óكون 

  . مضين
ٔ�� خشصيا، الس<يد الوز�ر، توصلنا من إالخوة، هذي رسا� يعين من 
مHسور ا�يل تيقولوا فهيا املشالك، رمغ اYورية الوزارية اZٔ|رية اليت تنص 
Qىل جمانية الوالدة، ولك ما يتعلق �ملرٔ�ة احلامل يف ساpر املس�شفKات 

لبوملان ال  "املسرية اخلرضاء"ى إالقلميي العمومKة �ملغرب، فٕان املس�شف
يعمل هبا، حKث يمت اس<تÃالص اZٔداءات املتعلقة �Zٔشعة والت�اليل 

  . والعالج واÀمتريض واZٔدوية
وال خنفKمك ٔ�ن املس�شفى إالقلميي اZٓن بدون طبHب ال�ساء والتوليد، مما 

حنو فاس من ٔ�]ل  ملك 200يضطر ال�ساء واحلوامل ٕاىل قطع مسافة 
الوالدة، وغياب اZٔطباء ¤خlصاصيني عن العمل، مØل الطب الباطين، 
الفحص �Zٔشعة، اZٔمراض النفس<ية، جرا¥ة املسا  البولية، طب�Hة ال�ساء 

  . والتوليد
6نيا، ارتفاع ªس<بة الوفKات وتواóرها jس
ب إالهامل، وهذا ما تؤكده 

س�شفى ملدة جسالت الوفKات، واملثال Qىل ذ  وفاة موظف ٕ�دارة امل 
، ومت Ïرس الباب Qليه من طرف الرشطة بrٔمر 13/12/2013يومني |الل 
xيل املÏمن و .  

وبطائق التعاضد�ت يف Qدة ) RAMED(6لثا، Qدم ق�ول بطاقة 
  . |دمات طبية

وغياب اZٔمن وان�شار الرسقة  ،رابعا، سوء معام^ املرىض والزوار
  . دا|ل املس�شفى إالقلميي

ق`ينات ¢از اZٔوÏس	ني عوض غرفة نظام التوزيع  |امسا، اعÌد
  . املعمول به، مما �شلك خطرا Qىل املرىض واZٔطر والزوار

سادسا، وجود ٔ�¬زة �ملس�شفى دامئا معط^، مØل 
)mammographie (وهو ¬از �لكشف عن ...  

  .سوء الوج�ات الغذائية املقدمة �لمرىض
  . رة إالسعافاZٔداء املس<بق ملصاريف نقل املرىض يف س<يا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
الس<يد املس�شار، هللا خيليك، وا .. اÉهت�ى الوقت الس<يد املس�شار
  . الس<يد املس�شار، راه اÉهت�ى الوقت

تفضل الس<يد الوز�ر، راه اك�ن .. الس<يد الوز�ر، الرد Qىل التعقKب
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  .جوج دقايق يف التعقKب مايش ثالثة

        ::::الس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ةالس<يد وز�ر الص�ة
  . رشكرا الس<يد املس�شا

دز�  ذامZٔن دا� يف هاذ السؤال د�  بعدا ابدينا �جل.. ال، ¢ري �ش
  . �لس<ياسة الصحية لكها، ود|لت الوالدة ود|لت �ٓش قالوا الناس

دا� انت تتقرا وا¥د الرسا�، هاذ اليش ا�يل ... ٔ�وال ¢ري �ش نقول  
د قلت راه اك�ن، ٔ�� Qارفو Qىل الصعيد الوطين، واليين ¢ري، الس<ي

املس�شار، ٕاىل مlفق معا�، ما خصناش �|ذو ¥االت فرادية ومعزو� 
K سمع هاذ اليش �س�ابHهاذ  هاملغرب لك ونبقاو نعمموها، راه ا�يل ت

  . اليش، ٔ�� ¢ري �ش نذÏر، مز�ن اعطيتHين هاذ الفرصة
ٔ�وال، جمانية الوالدة، ٕاىل يش وا¥د يف ٔ�ي مس�شفى مغريب يتحمل 

هذا قرار حكويم ٔ�|ذته احلكومة السابقة ومثنته هاذ املسؤولية د�لو، 
  . احلكومة

6نيا، ٕاىل اك�ن يش وا¥د ما ت�HغHش، يتحمل املسؤولية د�لو، 
ٕاىل عندك ملفات �ٓرامه، دا� بال ملفات، دا� ميل .. Qاود6ين ما ميك`اش

قلت يل هاذ اليش ٔ�� غنقوم jشغيل، دا� ما حمتاجش ملفات، Zٔن قلتهيا، 
ت
ت هاذ اليش ¢ادي نصيفط جلنة ويه ¢ادي تقول لنا لكيش، و¢ادي ٔ�� ك 

  . ند�روه
فû خيص ميل تتقول مØال اZٔطباء ما اكي��Kش، خصك تفهم اQالش، �  
لٔ�سف واح`ا ¥لينا هاذ املشلك، � لٔ�سف جوج د�ل اZٔطباء د�ل 
الوالدة، جوج ªساء وجوج ¥امالت، هذا حقهم ٔ�هنم ميش<يو، اح`ا ¥لينا 
املشلك بطريقة، ما خصناش Qاود6ين ªشدو، يعين تنحكو Qىل هاذوك 
جوج د�ل العياالت ا�يل ٔ�طباء ¥امالت، خرجوا زعام، واليين ما 

 les(اك�ن اجلرا¥ة د�ل ٔ�وطاط احلاج ا�يل تيجي تيد�ر حىت هو .. |ليناش
césariennes(يعين تن�اولو حنلو هاذ املشلك ، .  

ذ اليش ما نعمموش، املشالك اكينة، �ٓرا يل ٔ�� ¢ري ا�يل تنطلب م`ك ها
امللف ٔ�� ¢ادي نقوم �لواجب، ومن هذا املنرب و|ا حKيهتم ق�اي^ غنحيهيم 
مجيع املهنيني د�ل الص�ة ا�يل تيقوموا هباذ الواجب يف هاذ الظروف 

  . الصعبة
  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . Qىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسةشكرا، وªشكر الس<يد الوز�ر 

واZٓن ن�lقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس<يد وز�ر العدل واحلر�ت، 
اللكمة Zٔ¥د . موضوQه رضورة سن قانون واحض �لص�ة العقلية وتفعيلها

  .السادة املس�شار�ن من الفريق ¤س<تقاليل لتقدمي السؤال
 .تفضل الس<يد املس�شار احملرتم

  

        ::::الس<يد محمد اZٔنصاريالس<يد محمد اZٔنصاريالس<يد محمد اZٔنصاريالس<يد محمد اZٔنصاري    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .شكرا الس<يد الرئHس

  الس<يدة والسادة الوزراء،
  الزمK^ والزمالء اZٔعزاء، 

لقد فا]rٔين الس<يد الرئHس ٕ�عطايئ اللكمة ؤ�� بصدد هتييء سؤايل 
Zٔنين انطالقا من اجلدو� املوزQة Qلينا لٔ�س<ئ^ كنت ٔ�قول بrٔنين ٔ�� يف 

  . هناية الرتتHب، ولكن ال بrٔس

        ::::رئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسة    الس<يدالس<يدالس<يدالس<يد
ال، الس<يد املس�شار، ¢ري �ش نوحض  ، اZٔمني ا�يل اكن راه قرٔ� يف 

  .بداية اجللسة

        ::::املس�شار الس<يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اZٔنصاري
  الس<يد الرئHس، 

  .Qىل لك ¥ال ٔ�� ال ٔ�ريد جوا�

  :الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .ابغيت ¢ري تعلق بال جواب، تفضل

  :املس�شار الس<يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اZٔنصاري
  ز�ر، الس<يد الو 

اح`ا يف الفريق ¤س<تقاليل �لو¥دة والتعادلية قد س<بق لنا ٔ�ن طرح`ا 
سؤ¤، ٔ�ي هذا السؤال حتديدا املتعلق �لص�ة العقلية، وذ  م`ذ ٔ�زيد 
من س<نة، انطالقا من دراس�`ا �لتقر�ر اËي س<بق �لم	لس الوطين حلقوق 

املوجودة بني إالªسان ٔ�ن ªرشه، واËي ٔ�شار مبقlضاه ٕاىل العالقة اجلدلية 
العقل السلمي يف "الص�ة العقلية ٔ�و الص�ة البدنية، وذ  انطالقا من 

  ".اجلسم السلمي
وبدون شك ٔ�ننا Éرى يف جممتعنا اليوم ٔ�ن هناك تنايم لظاهرة Ïبرية ]دا، 
ولها انعاكسات ]د سلبية، ويه تتعلق ٕ�صابة Qدد من املواطنني 

ع هذه الرشحية، وٕان اكنت واملواطنات �خlالالت عقلية، والتعامل م
القوانني ²شري ٕاىل بعض الضوابط وبعض إالجراءات، سواء تعلق اZٔمر 
�لقانون اجلنايئ ٔ�و املسطرة، ٕاال ٔ�ننا نعتقد ٔ�ن هناك بياضات وفرا¢ات من 

  .الناحKة القانونية �لتعامل مع هذه الظاهرة
نني و�لتايل، نود لو التفlنا ش³Hا ما ٕاىل هذه الرشحية من املواط 

واملواطنات، Qىل اZٔقل ليحسوا فû عرفه املغرب من تغيريات وتطورات 
يف ش<ىت اGاالت، وال ٔ��قش اZٓن املشالك الصحية حبضور الس<يد وز�ر 

  . الص�ة، ولكن املسائل اليت لها ارتباط �لعقل
ؤ�نمت، الس<يد الوز�ر، تعرفون ٔ�ن هناك Qدد Ïبري من هذه الرشحية 

وتمت حمامكهتم، ويف بعض اZٔحKان ٕاعفاء العديد مهنم من  حيالون Qىل احملامك
املسؤولية، وبدل ٕا¥اÀهتم واحلمك Qلهيم بعقوبة السجن حيالون Qىل املراكز من 
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  .ٔ�]ل ¤س�شفاء
و�لتايل، ªسائلمك، الس<يد الوز�ر، ٕاىل مىت س��قى مكlويف اZٔيدي 

  دون التصدي لهذه الواقعة من الناحKة ال�رشيعية؟
  .وشكرا

        ::::س<يد رئHس اجللسةس<يد رئHس اجللسةس<يد رئHس اجللسةس<يد رئHس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا

  .تفضل الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد املصطفالس<يد املصطفالس<يد املصطفالس<يد املصطفىىىى الرمKد، وز�ر العدل واحلر�ت الرمKد، وز�ر العدل واحلر�ت الرمKد، وز�ر العدل واحلر�ت الرمKد، وز�ر العدل واحلر�ت
  . شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

ويه م`اس<بة ساحنة Zٔقول، حبضور الس<يد وز�ر الص�ة، بrٔن صلب 
السؤال هو من اخlصاص الس<يد وز�ر الص�ة، Zٔن الص�ة العقلية يه 

واع الص�ة اليت يقوم الس<يد الوز�ر بصفlه حصة يعين ت�متي ٕاىل صنف ٔ�ن
  .مسؤوال عن القطاع بتدبريها

موضوع الص�ة العقلية ميكن ٔ�ن تrٔ|ذ مسارا يتقاطع مع مسار العدل 
ٕاما ;م اZٔهلية ٔ�و  - ٔ�ي ٕاªسان-حó cKرóكب جرمية معينة، ٕاذ إالªسان 

�قص اZٔهلية ٔ�و م`عدم اZٔهلية، وحcK �رóكب جرمية تطبق Qليه هاذ 
  . من القانون اجلنايئ 137و 136، 135، 134القواQد، واك�ن عند� الفصل 

ٕاما ;م اZٔهلية ف�رسي Qليه القواQد العامة، ٕاما �قص اZٔهلية ٔ�و م`عدم 
اZٔهلية، هنا احملمكة حcK تناقش قضيته وتظهر Qليه Qالمات ¤خlالالت 

ة يه اليت هتدي العدا� العقلية ي��غي ٔ�ن حتيQ äىل اخلربة، واخلربة يف اÀهناي
  .لتقول لكمهتا

ال �كون مسؤوال وجيب احلمك  134و�لتايل، فٕانه حسب الفصل 
ٕ�عفائه من اكن وقت ارóاكبه �لجرمية امل�سوبة ٕاليه يف ¥ا� �س<تحيل Qليه 

ٕاذن، هنا انعدام . معها إالدراك ٔ�و إالرادة ن�K	ة خللل يف قواه العقلية
  . اZٔهلية

الشخص �قصة ٕاذا اكن وقت ارóاكبه اجلرمية  طبعا óكون مسؤولية
مصا� بضعف يف قواه العقلية، يف هاذ احلا� احملمكة ترصح مبا ترصح به 
وتrٔمر �ٕاليداع يف مس�شفى خيضع لوزارة الص�ة، وهاذ املقlضيات املرتبطة 

jشrٔن ضامن  �1.58.295الس�شفاء من اZٔمراض العقلية م`ظمة بقانون رمق 
 ٔZمراض العقلية ومعاجلهتا وحامية املرىض املصابني هباالوقاية من ا.  

حصيح ٔ�نه اك�ن عند� مصاحل ومؤسسات تد�ر هذا املرضوع، عند� 
املصل�ة املركزية �لص�ة العقلية بوزارة الص�ة العمومKة، وعند� املؤسسات 
العمومKة واخلصوصية املعدة الس�شفاء املرىض، يعين املس�شفKات ٕاما 

Kة، وعند� جلنة الص�ة العقلية املؤسسة مبوجب الفصل خصوصية ٔ�و معوم 
السادس ا�يل اك�ن يف هاذ النص، الفصل السادس فKه فعال ٔ�ن السلطة 

  . القضائية ممث^
ؤ�يضا النيابة العامة Qلهيا يف لك ثالثة ٔ�شهر ٔ�ن óزور هاذ املس�شفKات 

م ٔ�و هاذ املص�ات لتضطلع Qىل ٔ�حوال هاذ املرىض عقليا وتنجز jشrٔهن
  . تقار�ر

 .شكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

  .اللكمة لمك الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اZٔنصاري
  . شكرا الس<يد الوز�ر

ٔ�عتقد ٔ�ننا اليوم حمظوظون �عتبار� مجعنا بني احلس<نHني، فصاحب 
امللكف �لص�ة البدنية موجود وصاحب الص�ة ٔ�و التدبري من الناحKة 

  . القانونية، الس<يد وز�ر العدل موجود
و�لتايل، ٔ�� ó�ٔلكم Qىل املر¥^ اليت ختص ٕا¥ا� هذا اWتل عقليا بعد 
ارóاكبه جرمية Qىل احملمكة، وبعد اخلربة واحلمك Qليه ٕاما بنقصان اZٔهلية ٔ�و 
بفقدان اZٔهلية، و�لتايل انعدام املسؤولية وٕا¥الته Qىل املس�شفى من ٔ�]ل 

  .نا يد|ل يف |انة ال�س<يان، وهذا هو بHت القصيدالعالج، ه 
كنت ٔ�ود ٔ�ن óكون هنا  ٕاحصائيات ٔ�وال لهذه الرشحية لنعرف مك Qدد 
احملكوم Qلهيم ا�Ëن طاهلم ال�س<يان يف املس�شفKات، ولHس هناك من 
يتفقدمه ملعرفة هل رجعت هلم اZٔهلية ولو جزئيا، وميكن ٔ�ن يدجموا من 

حنيلهم Qىل احملامك وQىل املس�شفKات، واÉهتت ف`حن . ]ديد يف اGمتع
  .القضية

هنا تنقولو هاذ الرشحية ٔ�صبحت مزتايدة، وÉمتىن يف ٕاطار سؤال موايل 
ٔ�ن يتعرف الرٔ�ي العام Qىل Qدد هذه الرشحية اليت س<يفا]rٔ امجليع بrٔهنا 
ٔ�صبحت تزتايد لضغوطات نفس<ية وٕالÏراهات، و�لتايل اYو� من واجهبا 

الرشحية، ؤ�ن تعمل Qىل Qال¬ا وٕاخرا¬ا من |انة احملكوم  ٔ�ن ت��ع هذه
  . Qلهيم فاقدي املسؤولية ٕاىل ٔ�حصاب املسؤولية وٕادما¬م يف اGمتع

هذا هو السؤال د�لنا حتديدا، و�لتايل يف هذا الشق املتعلق بوزارة 
  . العدل اليت لها تدبري الفصول والقوانني اليت ]اء هبا الس<يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر يف ٕاطار التعقKب

        ::::الس<يد وز�ر العدل واحلر�تالس<يد وز�ر العدل واحلر�تالس<يد وز�ر العدل واحلر�تالس<يد وز�ر العدل واحلر�ت
  .يف هذا الباب سrٔقول ما ي��غي ٔ�ن ٔ�قوK حبضور الس<يد وز�ر الص�ة

الس<يد وز�ر الص�ة احملرتم اËي ٔ�جنز مرشوQا يف هذا املوضوع، 
لعرضه Qىل اGلس احلكويم واملوضوع اZٓن يتداول بني اZٔطراف احلكومKة 

  . ٕان شاء هللا من ٔ�]ل املصادقة Qليه
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لكن البد ٔ�ن نقول بrٔن هناك خصاص يف املس�شفKات اليت تعاجل ذوي 
اZٔمراض العقلية، هناك خصاص Ïبري، هناك خصاص ٔ�يضا يف Qدد اZٔطباء 
ا�Ëن يعين Yهيم هذا التخصص، وٕ�ماكهنم ٔ�ن يعاجلوا هذا النوع من 

  . املرض
 ٔ�كمتمك هذا موضوع راين والس<يد وز�ر الص�ة يف تواصل معه، وال

عند� مشلك، وهاذ املشلك هو ٔ�نه احملمكة ملا تقرر ٔ�ن هناك انعدام 
املسؤولية jس
ب إالصابة خبلل عقيل، وتقرر إاليداع ٕ�¥دى املص�ات، ال 
ة يعين قادرة Qىل اس�Kعاب اZٔشÃاص ا�Ëن ي��غي ٔ�ن يمت  جند يعين ٔ�ِرسّ

  . اهبم هبا، و�لتايل اك�ن مشالك يف هاذ الصدداس�Kع
ؤ�� خشصيا س<بق يل عرفت هذا من |الل جواب .. وتعرفون بrٔنه

الس<يد وز�ر الص�ة، ٔ�نه Qدد املتخر]ني من اللكيات املتخصصني يف هذا 
الباب Qددمه حمدود، املس�شفKات ٔ�يضا حمدودة، وهذا ما Ïيتالءمش مع 

ٔ�هنم يتوضعوا هباذ املص�ات jس
ب انعدام العدد د�ل اZٔشÃاص ا�يل ممكن 
  . املسؤولية

الس<يد  ٔ�ن ٔ�� مrlٔكد .اس<تدراكهي��غي ٕاذن كنعرتفو بrٔنه اك�ن خصاص 
وز�ر الص�ة، الزمKل احملرتم، �ش<تغل ��ليل واÀهنار من ٔ�]ل ¥ل كثري من 
 K رب الزمن، و�لطبع ٔ�متىنQ رامكتó عقد الص�ة ومشالكها املس<تعصية اليت

 .Kقالتوف 
ويف هذا الصدد، فقد س<بق لنا ٔ�ن ٔ�صدر� م�شورا Zٔعضاء النيابة 
العامة من ٔ�]ل ت��ع هذا املوضوع اËي تفضلمت 6�ٕرته، واكن هذا يف الس<نة 

  .املاضية
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .شكرا، وªشكر الس<يد الوز�ر Qىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

اZٓين املو]ه ٕاىل الس<يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واZٓن ن�lقل ٕاىل السؤال 
واZٔرسة والتمنية ¤جÌعية، وموضوQه مرشوع الس<ياسة العمومKة املندجمة 

اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن من الفريق ¤س<تقاليل . محلاية الطفو�
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس<يد محمد زازاملس�شار الس<يد محمد زازاملس�شار الس<يد محمد زازاملس�شار الس<يد محمد زاز
  .لسالم Qىل س<يد املرسلنيjسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة وا

  الس<يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
يف ٕاطار املناظرة الوطنية اZٔوىل اليت نظمهتا احلكومة بقرص املؤمترات 

حول مرشوع ٕاQداد س<ياسة معومKة  2014ٔ��ريل  15و �14لصÃريات يوم 
قوق اZٔطفال م`دجمة محلاية الطفو�، اليت تعد |ارطة طريق، óروم ضامن ح

من |الل حتديد ٔ�هداف ٕاسرتاتيجية دقKقة ومlاكم^، óمتثل �Zٔساس يف 

ٕادماج ٔ�هداف حامية الطفو� من لك الس<ياسات والربامج العمومKة، 
وóكØيف اجلهود خبصوص اجلوانب الوقائية، وتعز�ز وتقوية فاQلية إالطار 

Àرابية م`دجمة واó رب |لق ٔ�¬زةQ ،هنوض �لقمي القانوين محلاية الطفل
  . ¤جÌعية، ووضع م`ظومة معلومات فعا� ومو¥دة �لت��ع والتقKمي املنتظم

مع اZٔسف يبدو ٔ�ن هناك مجموQة عوائق مازالت حتد من حتقKق  ،لكن
  :هذا املبتغى، اليشء اËي جيعلنا ن�ساءل، الس<يد الوز�رة

 ٔ�وال، هل هناك �لفعل ٕاسرتاتيجية واحضة �لحكومة يف هذا الشrٔن،
  واليت مت تفعيل التوصيات واخلالصات اليت |لصت هبا املناظرة؟

6نيا، هل من �ٓليات �لت�س<يق ولتفعيل هذه التوصيات Qىل ٔ�رض الواقع 
حىت نقدم ٔ�جوبة اكفKة من حKث التكفل وإالدماج واملتابعة لاكفة ٔ�طفالنا 

  وم`ع لك ٔ�شاكل إالهامل و¤عتداء و¤س<تغالل والعنف ضدمه؟
  .دة الوز�رةوشكرا الس<ي

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يدة الوز�رة، لٕال]ابة Qىل السؤال

        ::::الس<يدة jس<الس<يدة jس<الس<يدة jس<الس<يدة jس<ميميميمية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واZٔرسة والتمنية ¤جÌعيةة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واZٔرسة والتمنية ¤جÌعيةة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واZٔرسة والتمنية ¤جÌعيةة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واZٔرسة والتمنية ¤جÌعية
  .شكرا الس<يد الرئHس

  الس<يد املس�شار احملرتم،
من واZٔرسة ٔ�وال ٔ�شكرمك Qىل ت��ع اZٔعامل اليت تقوم هبا وزارة التضا

والتمنية ¤جÌعية، وخصوصا ٕا6رóمك �لمناظرة اخلاصة �لطفو�، واليت 
انعقدت يف الشهر املايض، واليت ]اءت تتوجيا ملسلسل من املشاورات مع 
القطاQات احلكومKة املعنية ومع مجعيات اGمتع املدين امل�شغ^ بقضا� 

  .اء من اخلارجالطفو�، وكذ  اكنت هناك بعض املشاورات مع |رب 
هذه املناظرة اليت توجت هذا املسلسل اكنت لها خمر]ات، العمل بدٔ� 
م�ارشة بعد اÉهتاء املناظرة بقKام`ا مبجموQة من ا�لقاءات لبلورة س<ياسة 
معومKة م`دجمة محلاية الطفو�، ؤ�نمت تعلمون ٔ�ن التقKمي السابق �لخطة 

ناك خصاص Ïبري ]دا 9شف Qىل ٔ�ن ه  2011الوطنية �لطفو� اËي مت يف 
اªشغالنا اليوم هو Ïيف حنقق هذه امحلاية . Qىل مس<توى حامية الطفو�

  انطالقا من خمر]ات هذه املناظرة ومسلسل املشاورات؟
طبعا الف³ات املعنية هبذا العمل مه اZٔطفال معوما، نذÏر مهنم اZٔطفال 

 وضعية يف الشارع، اZٔطفال يف مؤسسات الرQاية ¤جÌعية، اZٔطفال يف
  .صعبة، اZٔطفال املتÃىل عهنم، اZٔطفال وال�شغيل، و¢ريه من القضا�

و�ل�س<بة للك ف³ة، هناك معل خضم نقوم به اZٓن من ٔ�]ل تقدمي ٔ�جوبة 
²ساءلنا حول لك ف³ة Qىل ¥دة، انطالقا ٔ�وال عن مجيع اZٔس<ئ^ اليت طبعا 

 lول ¤خÏة اليت وقعها املغرب، وكذ  الربوتوKياري، ؤ�يضا من االتفاق
 .2013ا�يل وقعنا Qلهيا يف  )Lanzarote(اتفاقKة 

هاذ املبادرة، سواء �الخنراط يف املنظومة اYولية �لتوقKع Qىل  ،ٕاذن
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االتفاقKة، وال من حKث املشاورات واWر]ات د�لها، اليوم خصنا نوفرو 
  .اZٔجوبة

Qىل الطفو�  ابغيت نقول لمك ٔ�ننا اليوم فهمنا ٔ�ن القطاع احلكويم الويص
كذ  احلكومة و¥دها �لك مكو�هتا . بو¥دو ما ميك�ش يوفر هذه اZٔجوبة

ال ميكهنا ٔ�ن توفر هذه اZٔجوبة، وهناك |دمات القرب اليت ميكن ٔ�ن تقدم 
  .ٔ�جوبة ٕاىل ]انب املبادرة احلكومKة، هام امجلاQات احمللية

يل من ٔ�]ل، ٕاذن، البد من اعÌد مقاربة óرابية، واس<تحضار البعد اGا
ا�يل Ïيتعلموا فهيم ) les crèches(ٔ�وال، تقدمي �رامج وقائية ابتداء من 

اZٔطفال، ٕاىل مؤسسات الرQاية ¤جÌعية ا�يل يه كتقدم |دمات 
  ...القرب

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .شكرا، اÉهت�ى الوقت

        ::::وز�رة التضامن واملرٔ�ة واZٔرسة والتمنية ¤جÌعيةوز�رة التضامن واملرٔ�ة واZٔرسة والتمنية ¤جÌعيةوز�رة التضامن واملرٔ�ة واZٔرسة والتمنية ¤جÌعيةوز�رة التضامن واملرٔ�ة واZٔرسة والتمنية ¤جÌعيةالس<يدة الس<يدة الس<يدة الس<يدة 
املعاجلة óرابية، مايش دامئا مركزية انطالقا من  وخص óكون وا¥د

  .الر�ط

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب، تفضل

        ::::املس�شار الس<يد �املس�شار الس<يد �املس�شار الس<يد �املس�شار الس<يد �����    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس<يد الرئHس

  الس<يدة الوز�رة،
  الس<يدات الوز�رات،

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

ªشكر الس<يدة الوز�رة Qىل العرض اËي قدمlه، ٔ�� نبغي نقول  ، 
الس<يدة الوز�رة، ق�ل ما óكوين وز�رة، رايك ٔ�م، و�لتايل هاذ اZٔطفال ا�يل 
كن�ساءلو Qلهيم هام ٔ�طفال يف وضعية صعبة، و�لتايل ال Éرىض لنفس<نا 

ق�ل �كونوا ك�شوفومه كدو� مغربية، مكغاربة، Qىل ٔ�هنم �كونوا ٔ�طفال املس<ت 
يف الشارع، هذا حيز يف نفس<نا ٔ�ننا دو� مغربية مlقدمة، نلقاو اZٔطفال 

  ... د�لنا يف الشارع، ٕاما مÃlىل عهنم ٔ�و، ٔ�و، ٔ�و
و�لتايل هاذ املناظرة ا�يل ²ساءلت فهيا طف^، و�لتايل ن�ساءل معها 

لصحية عن العنف اجلسدي واجل�يس يف ٕاطار ال�شغيل، كذ  اخلدمات ا
والرتبوية و¤جÌعية بدون HQش Ïرمي، حقوق الطفل، زواج القارصات 

  . و¤غتصاب
ªس<تحرض كذ  اZٔخت مرمي اليت وضعت ¥دا حلياهتا، كذ  مجموQة 
د�ل املشالك، ا�لجوء ٕاىل ح�وب الهلوسة واWدرات Qرب اZٔطفال ا�Ëن 

  .يتوا]دون يف الشارع
لطفو� هناك خصاص Ïبري، و�لتايل �لطبع، É�ٔمك قلمت س<ياسة حامية ا

اZٔجوبة ¢ادي ميكن جتاوب Qلهيا، ما ميك�ش جياوب Qلهيا القطاع د�لمك وال 
  .احلكومة، و�لتايل ميكن جتاوب Qلهيا امجلاQات احمللية

اح`ا ما عند�ش مشلك، الس<يدة الوز�رة، óكون اتفاقKة مع امجلاQات 
وا¥د النظرة مس<تق�لية لٔ�طفال احمللية ٔ�و اجلهات، و�لتايل �كون عند� 

د�لنا، ٔ�ننا ما ªشوفوش اZٔطفال يف الشارع، ما ªشوفوش اZٔطفال ت�هتك 
احلرمة د�هلم، ما ªشوفوش مجموQة د�ل اZٔساليب ا�يل كÌرس Qىل 

  .اZٔطفال د�لنا
ٕاذن، خصنا �كون عند� ¬ود مس<تق�لية مع مجيع اZٔطراف 

Q طفال د�لناواملسؤولني، لكنا مسؤولون مجيعاZٔىل ا .  
  .وشكرا الس<يد الرئHس

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس<يدة الوز�رة، �لرد Qىل التعقKب يف دقKقlني

        ::::وز�رة التضامن واملرٔ�ة واZٔرسة والتمنية ¤جÌعيةوز�رة التضامن واملرٔ�ة واZٔرسة والتمنية ¤جÌعيةوز�رة التضامن واملرٔ�ة واZٔرسة والتمنية ¤جÌعيةوز�رة التضامن واملرٔ�ة واZٔرسة والتمنية ¤جÌعيةالس<يدة الس<يدة الس<يدة الس<يدة 
لية ¢ري �سمح يل الس<يد املس�شار، ٔ�� ما اعني�ش ٔ�ن امجلاQات احمل ٔ�� 

و¥دها سوف حتل هذا املشلك، البد من رشاكة بني احلكومة واGمتع 
املدين وامجلاQات احمللية ولك املهمتني واملتد|لني، �ش Éكونو واحضني يف 

  .هاذ النقطة
املسrٔ� الثانية، ابغيت ن
رشمك بrٔن اZٔرقام لكها ا�يل كتدل Qىل بعض 

ü راجع الظواهر املؤرقة اخلاصة �لطفو�، امحلدó نعطيمك ¢ري . راها يف
  :اZٔرقام اخلاصة ب�شغيل اZٔطفال

: 2012ٔ�لف، ويف  117: 2004ٔ�لف، يف  517اكن عند�  1999يف 
 - حبضور الس<يد وز�ر ال�شغيل  - ٕاذن، راه ²شغيل مØال اZٔطفال . ٔ�لف 92

  .ٔ�هنا يف احندار
كذ ، هناك مجموQة من املؤسسات، جKل ]ديد من املؤسسات اليت 

حصيح، ما عند�ش . Qىل حامية اZٔطفال، مهنا و¥دات حامية اZٔطفالتقوم 
التو]ه د�ل ٕا¥داث و¥دات مؤسسات كثرية، ولكن اح`ا ¢اديني يف هاذ 

  .محلاية اZٔطفال jشلك م`اسب ويليب احلا]ة
، عند� )4Le SAMU(عند� كذ  و¥دات إالسعاف املتنق^ 

)SAMU (يقوم بوا¥د العمل ]مÏ ٓن ا�يل هوZار البيضاء اYيف مدينة ا .
عند� مشاريع د�ل و¥دات مlنق^ لٕالسعاف يف مدن ٔ�خرى، ولكن التو]ه 
اليوم بعد هاذ املناظرة ٔ�ن Éكرث من هاته الو¥دات املتنق^، وما ن�ساوش ٔ�ن 
الظواهر مرÏبة وكذ  مlنوQة، ما ميكن لكش تقول ٔ�� عندي Qالج للك 

ة، اكينة مجموQة من املبادرات، وٕان مشالك الطفو�، للك ¥ا�، للك ظاهر 
                                                 

4 Service d’Aide Mobile d’Urgence 
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شاء هللا غتخرج وثيقة ا�يل يه غتكون ملزمة �لحكومة، وكذ  كتو¬نا 
حنو رشاكة، سواء مع امجلعيات وال مع امجلاQات الرتابية، ا�يل، ٕان شاء 
هللا، هاذ الوثيقة غتكون يه ما �ربط بني مجيع هذه املكو�ت، �ش Éزلو 

اح`ا ك�شلكو فهيا وكنبلورو هاذ الس<ياسة العمومKة، املضامني ا�يل اليوم راه 
Zٔن ما ميكن لناش نبقاو ªش<تغلو بربامج امجلعية، البد من س<ياسة معومKة 

 .م`دجمة محلاية الطفو�

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .شكرا، وªشكر الس<يدة الوز�رة Qىل مسامههتا معنا يف هاته اجللسة

س<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون واZٓن ن�lقل ٕاىل اZٔس<ئ^ املو¬ة ٕاىل ال 
¤جÌعية، والسؤال اZٓين اZٔول حول óزايد ªس<بة البطا� يف صفوف 

اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن من الفريق ¤س<تقاليل لتقدمي . الش<باب
  .السؤال، تفضيل الس<يدة املس�شارة

        ::::املس�شارة الس<يدة |داملس�شارة الس<يدة |داملس�شارة الس<يدة |داملس�شارة الس<يدة |دجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  .شكرا الس<يد الرئHس

  ر�ن،ٔ�خيت، إالخوة املس�شا
  الس<يد الوز�ر احملرتم،

نود ٔ�ن نطرح سؤ¤ يف س<ياق معني و]د حمدد، �عتبار ٔ�ن ²شغيل 
الش<باب هو مكسب هام يف امليثاق امجلاعي، ؤ�ن الش<باب هو ٔ�كرث ترضرا 
من البطا�، مث كذ  ال�شغيل هو نقطة هامة ]اءت يف الرب�مج 

يف الشغل، ٕاذ احلكويم، مث كذ  الش<باب هو اËي يعاين من الهشاشة 
دامئا ٔ�جوره مlدنية يف غياب حامية اجÌعية، معدل البطا� �رتفع يف 
احلوارض، بل و�رتفع �رتفاع املس<توى اYرايس، وهذا يؤكد Qىل Qدم 

  . مالءمة التكو�ن و¥اجKات السوق
 114لك هذا نضيفه Qىل ٕاQالن املندوبية السامKة �لتخطيط ٔ�ن حويل 

العاطلني مقارنة مع الس<نة املاضية، مبعىن ٔ�لف خشص انضموا ٕاىل صفوف 
، وهذا رمق كفKل بrٔن %10,7، ٔ�ي ب�س<بة 1.191.000ٔ�ننا وصلنا ٕاىل 

يفرس الرتاجعات ¤قlصادية اليت عرفها املغرب |الل هذه الس<نة، رمغ 
لها ٔ�ي a�ٔر  -لٔ�سف  -إالجراءات اليت ٔ�طلقهتا احلكومة، واليت مل �كن 

ملعHيش �لساكن ٔ�و Qىل امlصاص Qدد ٕاجيايب، سواء Qىل املس<توى ا
  .العاطلني وكذ  Qىل مس<توى توفري م`اصب الشغل

Ëا، ªسائلمك، الس<يد الوز�ر، óرى ما يه اZٔس<باب اليت يعزى ٕاÀهيا هذا 
الرتاجع املهول يف Qدد م`اصب الشغل اËي س<بق ٔ�ن الزتممت بتوفريها يف 

قطاع ال�شغيل مبناس<بة الرب�مج احلكويم وعند م`اقشة املزيانية الفرعية ل
  ؟2014قانون املالية 
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ثالث دقائق

        ::::الس<يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعية
  .شكرا الس<يد الرئHس

  الس<يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
املس�شارة احملرتمة Qىل وضعها هاذ  ٔ�ريد بداية ٔ�ن ٔ�شكر الس<يدة

السؤال خبصوص بطا� الش<باب ٔ�و ²شغيل الش<باب وٕاشاكلية ال�شغيل 
  . بصفة Qامة

�لطبع كام تعلمني، الس<يدة املس�شارة، وكام ورد يف سؤا ، حسب 
اZٔرقام اليت صدرت عن املندوبية السامKة �لتخطيط خبصوص الفصل اZٔول 

ٕاىل  %9,4تفاع يف معدل البطا� من ، يبدو ٔ�ن هناك ار 2014لس<نة 
، هذا ¤رتفاع حسب ما ورد من توضي�ات Yى املندوبية يعزى 10,2%

  :ٕاىل ثالث عوامل ٔ�ساس<ية

العامل اZٔول هو ارتفاع معدل ال�شاط ¤قlصادي، اËي ارتفع بـ  -
ٔ�لف وافد�ن ]دد لسوق الشغل، ما  200، مبعىن ٔ�ن هناك تقريبا 1,8%

  ٔ�لف؛ 200يه  1,8باب �لضبط، عرف`اش �لطبع اZٔس< 

ٔ�لف م`صب شغل يف البناء  14مث 6نيا هناك فقدان د�ل وا¥د  -
واZٔشغال العمومKة، وهذا يعرف امجليع ٔ�ن قطاع البناء واZٔشغال العمومKة 
يعرف وا¥د النوع د�ل الرتاجع |الل الس<ن�ني املاضيتني، Éمتىن ٔ�ن تت	اوز 

  هذه اZٔزمة؛

فقدان الشغل يف قطاع الصناQة، حبوايل  والس
ب الثالث يعزى ٕاىل -
  . ٔ�لف م`صب شغل 45

رمغ هذا الفقدان متك`ا يف . ٔ�لف م`صب شغل صايف 90مع ذ  هناك 
ٔ�لف م`صب شغل صايف، ٕاال  90اZٔزمة ٔ�ننا خنلقو  -كام قلت  –ظروف 

سؤال و¬ته يف نقاش معويم لواضعي املسؤولني .. ٔ�ن هناك ٔ�ش<ياء
السامKة �لتخطيط، وا�Ëن حنرت]م وحنرتم معلهم، واWتصني يف املندوبية 

وهناك يشء ¢ري مفهوم، Ïيف يعقل ٔ�ن اعطاو� إالحصائيات يف هناية 
ٔ�شهر من بعد انتقل معدل البطا� ٕاىل  3و %9,4مبعدل بطا� د�ل  2013
 2013املنطق ال يق�ل ذ ، ٕاما ٔ�ن املعطيات اليت صدرت يف  ! 10,2%

  .ٔ�ن يصححوها، يعين اك�ن يش |لل ما|اطئة، و�لتايل Qلهيم 
و]ام �كن من ٔ�مر، بال ما ند|لو يف النقاشات النظرية، احلكومة 
شاعرة خبطورة البطا�، هذي مسrٔ� ال هتم املغرب لو¥ده، هتم ساpر 

Ë ، ٔ�وال هناك بعض املنجزات وا�يل الرٔ�ي العام الوطين يعرفها، . الب�ان
يل الشهادات óراجع jشلك ملحوظ، من فû خيص معدل البطا� د�ل ¥ام

 .%17ٕاىل دون  25,8%

    ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . اÉهت�ى الوقت، الس<يد الوز�ر
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        ::::الس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعية
  ...وا|ا �ٓس<يدي، هاذ اليش ما

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
دقائق يف التعقKب،  2دقائق ا�يل عندك، وعندك  3ٕايوا راه قلت   

اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . ق �لسؤالدقائ 5عندك 
  .التعقKب

        ::::املس�شارة الس<يدة |داملس�شارة الس<يدة |داملس�شارة الس<يدة |داملس�شارة الس<يدة |دجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
        .وا|ا الس<يد الرئHس
  .شكرا الس<يد الوز�ر

رمغ ٔ�نين ¢ري مقlنعة مبا ورد يف جوا�مك، ولن يقlنع ٔ�ي ٔ�¥د لس
ب 
jس<يط، هو ٔ�ننا ٔ�وال ثالثة ٔ�شهر، الس<يد الوز�ر، اكفKة لقلب ¤قlصاد 

  . ملي واملعطيات د�لو، ثالثة ٔ�شهرالعا
ٕاذن، ٔ�� لست بصدد م`اقشة ٔ�رقام املندوبية السامKة، هل يه حصي�ة 

ٔ�� ٔ�قول بrٔن هناك óزايد وتفامق يف . ٔ�م ¢ري حصي�ة، فrٔ� يف م`rٔى عن هذيك
هذه الظاهرة، ولكن اËي اكن جيب ٔ�ن نت�دث Qليه يه ٔ�ننا حنتاج ٕاىل 

ٕاسرتاتيجية وتزنيلها ٕاكجراءات قاب^ �لتحقق س<ياسة ٕارادوية، البد من وضع 
  .وكذ  �لقKاس و�لت��ع áٔولوية وطنية، و�سامه فهيا امجليع

ٔ�� ما كنقولش، راه القطاع اخلاص والعام واGمتع واحلكومة واZٔ¢لبية 
ٕاذن، الس<يد الوز�ر، خص . واملعارضة جيب ٔ�ن �سامهوا يف هاذ الورش

ية والتكو�ن، Zٔن قلت   فني ما Ïيطلع ٕاد|ال ٕاصالح معيق يف نظام الرتب 
املس<توى د�ل التكو�ن كرتتفع البطا�، ما تقولش يل óراجعوا، الشارع يعج 

  . �لبطا�
حصيح ق�اي^ الس<يد وز�ر الص�ة Ïيقول   خصو اخلصاص، وز�ر 
التعلمي Ïيقول   عندو اخلصاص، والزنقة معمرة بعباد هللا، والقطاع اخلاص 

ٕاذن، احلكومة جيب ٔ�ن تتحمل مسؤوليهتا، وخصها  !ةقلت عندو اZٔزم
توظف الناس يف القطاع العام، ما تقول لHش القطاع اخلاص، القطاع 
اخلاص اZٓن مريض، كتقولو انÌ اك�ن ٔ�زمة، ٕاذن ما ميك�ش اZٔزمة Qىل 

هذي معاد� ما اكيناش يف  !احلكومة واZٔزمة ما اكيناش Qىل القطاع اخلاص
ولهذا كنقولو خص تطو�ر الوساطة، خصنا ند�رو . وز�رالقKاس، الس<يد ال

ٕاذن، مجموQة من . حاكمة óرابية لتحر�ر الطاقات وتعبئة املبادرات احمللية
  . اZٔش<ياء ا�يل خصنا ند�روها، الس<يد الوز�ر

كتقول يل كت^ اZٔجور غتطلع، كت^ اZٔجور ما معر� كنحس<بوها اح`ا 
�ك، الس<يد الوز�ر، انت . اس�%ر يف املنطق النقايب بrٔهنا عبء، بل يه

¥دايث الزنQة؟ معر� ما كنعتربو احلا]ة ا�يل ÏيعHش هبا ٔ�فراد اGمتع يه 
  . عبء، بل يه اس�%ر

لهذا خصمك توظفوا الناس، وبدءا من معطيل حمرض ٔ��ريل وال يوليوز، 
ٔ�لف م`صب  30ٕاذن خص لكيش ي�شغل يف احلكومة Zٔن عندمك ٔ�كرث من 

 .خصاص

        ::::رئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسة    الس<يدالس<يدالس<يدالس<يد
  . شكرا الس<يدة املس�شارة

  .تفضل الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعية
نقول  ، الس<يدة املس�شارة احملرتمة، ٔ�ن احلكومة شاعرة شعور Ïبري 
�ملسؤولية د�ل توفري الشغل مجليع املواطنني وضامن الكرامة �لمواطنات 

ا ٔ�وال راجعنا الس<ياسات العمومKة �ل�شغيل واملواطنني، ويف هاذ الصدد اح`
  .ومازال اح`ا بصدد املراجعة

6نيا، ٔ�عطينا ¤نطالقة يوم امجلعة املايض ٕالQداد ٕاسرتاتيجية وطنية 
يف ;رخي املغرب ٔ�ن  - ٔ�قول Zٔول مرة  -�ل�شغيل، سوف �كون Zٔول مرة 

صمك بدل óكون عند� ٕاسرتاتيجية وطنية �ل�شغيل، ا�يل معرو ما متك`ا، وخ
يعين ¤نتقاد ساهل، ٔ�� ال ٔ�سعى ٕاىل ٕاق`اQك، .. ما ²ساQدو� يف هاذ اليش

حنن نتو]ه ٕاىل الرٔ�ي العام، قلت بrٔن احلكومة شاعرة و¢ادي Éمتك`و، ٕان 
شاء هللا، من التغلب، من التقليل من وطrٔة البطا�، اح`ا شاعر�ن هبا، 

 مهنا، ولكن اح`ا عند� هذي �ٓفة Ïيعانيو مهنا، كتعاين مهنا اZٔرس، كتعاين
وا¥د العدد د�ل املياكنزيمات كذ ، ملا كنÃلقو صندوق د�ل التعويض 
عن فقدان الشغل، هذا كذ  وا¥د الوس<ي^ ٕاجيابية �لحامية ¤جÌعية، 
محلاية الس<يد ا�يل Ïيفقد الشغل، ملا كنوسعو التغطية ¤جÌعية كذ  

  . كHس<تافد مهنا العامل
ٕالسرتاتيجية د�ل التصنيع ا�يل ٔ�طلقها صاحب اجلال� Qىل ٔ�ي، ¢ري ا

ٔ�لف م`صب  Q500دد  2020يف املدة اZٔ|رية ¢ادي توفر لنا من دا� لـ 
ٔ�لف م`صب شغل د�ل الناس املكونني،  500شغل، مايش ¥ا]ة ساه^، 

  ...�لطبع عند�. مايش د�ل الهشاشة
ضريها، ¢ادي هاذ إالسرتاتيجية الوطنية ا�يل ¢ادي نعملو Qىل حت

  :óمتحور حول مخسة د�ل اZٔش<ياء، مخسة عوامل ٔ�ساس<ية
ٔ�وال، ٔ�ننا نوفرو شغل الئق وم`تج �ش حناربو الهشاشة، وكتعرفوا   -

  الهشاشة اكينة؛
6نيا، �ش خنلقو املالءمة ما بني املنظومة د�ل التكو�ن و¥اجKات  -

 سوق الشغل؛
 ؛6لثا، �ش حنس<نو كذ  احلاكمة د�ل سوق الشغل -
 .رابعا، �ش نقومو مببادرات حملية �ل�شغيل Qىل فني ما اكن -

ويف هاذ ¤جتاه ¢ادي نعطيو ¤نطالقة، ابتداء من الشهر اجلاي، 
�ش منش<يو �لسا¥ة، منش<يو �لعامالت واZٔقالمي �ش حناورو املنعشني 
¤قlصاديني، الفاQلني ¤قlصاديني، املنتخبني، السلطات امللحية، اGمتع 

Zٔن مسrٔ� ال�شغيل لHست مسrٔ� حكومة، بل مسrٔ� جممتع، وال .. دينامل
 .ي��غي ٔ�ن نزتايد يف شrٔهنا، Zٔهنا مصل�ة الوطن
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    : : : : الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

السؤال اZٓين الثاين موضوQه توس<يع التغطية الصحية ل�شمل واYي 
لت�الف ¤شرتايك اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن من فريق ا. املؤم`ني

  .لتقدمي السؤال، تفضل الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد العراملس�شار الس<يد العراملس�شار الس<يد العراملس�شار الس<يد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  .شكرا الس<يد الرئHس

  .jسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة املس�شارون،

  الس<يدات املس�شارات،
  السادة الوزراء،

عن Qدد من املاكسب �لشغي^ ونتاجئ  2014لقد Q�ٔلنمت ق�يل فاحت ماي 
ر ¤جÌعي، ومن مضن ما Q�ٔلنمت عنه مرشوع هام �لحكومة، ٕاجيابية �لحوا

ورمغ ٔ�مهية هذا . يتعلق بتوس<يع التغطية الصحية ل�شمل واYي املؤم`ني
املوضوع وارتباطه �لتقاليد املغربية jشلك وثيق، اعتبارا �لتحمالت العائلية 

Ëم اÌن يف كثري من احلاالت، فٕانه مل حيظ �اله�Yي اليت ²شمل الوا
  .�س<تحق، كام مل تقدم jشrٔنه التوضي�ات الاكفKة

هل يتعلق اZٔمر �لك املؤم`ني، : ومن اZٔس<ئ^ املطرو¥ة هبذا اخلصوص
سواء املنخرطني �لصندوق الوطين ملنظامت ¤حlياط ¤جÌعي ٔ�و 
الصندوق الوطين �لضامن ¤جÌعي القطاQني العام واخلاص ٔ�م املرشوع 

ا يه اZٔج`دة احملددة �لرشوع يف تنفKذ هذا خيص قطاQا دون �ٓخر؟ وم
  املرشوع الهام؟ 

و�رتباط مع موضوع توس<يع التغطية الصحية تطرح وضعية ٔ�بناء 
املؤم`ني، فالنظام احلايل حيرص اس<تفادة اZٔبناء ٕاىل ¥دود سن اخلامسة 
والعرش�ن مع إالدالء jشهادة مدرس<ية، لكن تفامق بطا� اخلرجيني جتعل ٔ�بناء 

ني بدون ٔ�ي تغطية حصية، مما يفرض ٕاجياد صيغة الس<مترار اZٔبناء يف املؤم`
¤س<تفادة من التغطية الصحية ٕاىل ¥ني ولو¬م سوق الشغل، فهل �Yمك، 
الس<يد الوز�ر، مرشوع هبذا اخلصوص Yمع وتوس<يع التغطية الصحية 

 ل�شمل اZٔبناء بعد سن اخلامسة والعرش�ن؟
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعية
  .شكرا الس<يد الرئHس

ك�شكر فريق الت�الف ¤شرتايك Qىل وضعه هذا السؤال، �لطبع ا�يل 
فKه شقني، شق مlعلق بتوس<يع التغطية الصحية �لوا�Yن، وشق مlعلق 

  .�متديد سن ¤س<تفادة �ل�س<بة لٔ�بناء
الس<يد املس�شار احملرتم، يف سؤالمك، هذا القرار اختذته  كام قلمت،

احلكومة يف ٕاطار احلوار ¤جÌعي ا�يل داز مع النقا�ت عش<ية فاحت ماي، 
وي��غي ¤Qرتاف ٔ�ن هذا القرار قد و]د óر¥ا� واسعا Yى خمتلف الرشاكء 

  . ¤جÌعيني
  مباذا يتعلق اZٔمر؟

بع �ل�س<بة �لناس املس<نني ا�يل عندمه ٔ�ن �لط  -كام قلمت  - يتعلق اZٔمر 
رامه اكفKني jشغلهم، ولكن Qدد Ïبري  -هللا يطول معرمه -تغطية اجÌعية 

من اZٓ�ء واZٔ]ات بلغوا من بعد ما ابقاوش تHش<تغلوا، ما عندمهش تغطية 
حصية، فاك�ن ٕاما ٔ�¥د اZٔمر�ن، ٕاما ٔ�هنم �س<تافدوا من نظام املساQدة 

ٕاما نلقاو هلم يش ¥ل �ٓخر، فاح`ا فكر� بrٔن  ،)RAMED(الطبية، من 
�كون إالªسان ا�يل كHش<تغل هو ا�يل ¢ادي ميكن يؤمن معه الوا�Yن 
د�لو، والس<û هاذ اليش مييش �لطبع مع تعالمي دي�`ا احلنيف، كنعرفو 

لكن ما ،  و "فَالَ تَقُل لَّهمآ أُف والَ تَنْهرهما"، " "وبِالْوالدينِ إِحسانًا"
  .يعين يتكفل هبم ،"الوا¥د يداوهيم"و" وQاجلهام"فهيا �س ٕاىل زد� لها 

اZٔمر اZٓن óلكفت، كام قال الس<يد رئHس احلكومة هاذ العش<ية يف 
جملس النواب، الصندوق الوطين �لضامن ¤جÌعي Ïيقوم بدارسة، Zٔن 
خصنا كذ  دراسة اجلدوى �ش نعرفو بعد احشال د�ل الناس ا�يل 
معنيني �Zٔمر، وjش�ال ميكن لنا ند�رو وا¥د ال�س<بة د�ل املشاركة، Zٔن 
خص رضوري óكون وا¥د املشاركة ووا¥د ال�س<بة معينة �ش ميكن 
حنتفظو Qىل اYميومة د�ل الصندوق الوطين �لضامن ¤جÌعي واZٔنظمة 
د�لنا ¤جÌعية، اZٔنظمة ¤جÌعية خصنا حنرصو بقدر ما نوسعوها، 
ولكن يف نفس الوقت ما خصش �كون اÉزالق مايل، Zٔن ٕاىل اكن اÉزالق 

  . مايل يش ما در�ه
فٕاذن Éمتناو، ٕان شاء هللا، بrٔن يف ٔ�قرب وقت ممكن اYراسة غت�هت�ي 
و¢ادي منرو ٕاىل اZٔجرٔ�ة، ؤ�� حسب ما �ٓمä هو تقريبا، ٕان شاء هللا، 

قل Qارفني امللف ، Éكونو Qىل اZٔ 2014نوصلو ق�ل ممت هاذ الس<نة، س<نة 
äبتفاصي.  

ٔ�ما خبصوص املوضوع الثاين وهو ا�يل Ïيتعلق �Zٔبناء، هو إالªسان 
هذا هو ... Qام Q26ام، Ïميكن لو مييش حىت لــ  25فاش تيقرا، مايش 

  .القانون

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . اÉهت�ى الوقت

  .الس<يد الوز�ر، راك شفت الوقت.. تفضل الس<يد املس�شار

        ::::يد العريد العريد العريد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوشاملس�شار الس< املس�شار الس< املس�شار الس< املس�شار الس< 
ٔ�وال، ٔ�شكر الس<يد الوز�ر Qىل هذه إاليضا¥ات، ولكن، الس<يد 
الوز�ر، ت��غي نؤكد Qىل الشطر الثاين من سؤالنا، وهو توفري التغطية 
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س<نة وما óميكن ما يلقاوش  26الصحية لٔ�بناء، Zٔنه ميل تيد�روا ذيك 
Qلهيا، خصهم Qىل الشغل، ونظرا لهاذ البطا� ا�يل اكينة دا� ا�يل تنذاÏرو 

اZٔقل �س<تافدوا من التغطية الصحية، وهذا ٔ�مر ]م، واح`ا تندمعو 
احلكومة يف هاذ املسrٔ� هذي، Zٔنه رشحية كثرية من اZٔبناء تو]د يف 

  .مرض، ولكن ما اكي�ش تغطية حصية
 .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر

        ::::¤جÌعية¤جÌعية¤جÌعية¤جÌعية    الس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤونالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤونالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤونالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون
  . ما مكل�ش اجلواب د�يل، الس<يد املس�شار

�ل�س<بة . Qام 26ٔ�وال، قلت �ل�س<بة �لطلبة ا�يل Ïيقراو Ïميش<يو حىت 
لٔ�بناء ا�يل عندمه مرض عقيل Zٔن كنتلكمو Qليه، كHس<تافدوا من التغطية 
¤جÌعية Qىل مدى احلياة، هذا Qلام ٔ�ن املوضوع ا�يل aرتوه قابل �لنقاش، 

كن إالªسان ي�`اقشو، ما فKه حىت ¥ا]ة حمرمة، نوضعوه Qىل طاو� مي
احلوار وªشوفو اجلدوى د�لو، Qلام ٔ�ن احلكومة عندها مرشوع طموح 
وواسع لتوس<يع التغطية ¤جÌعية والتغطية الصحية لوا¥د اGموQة د�ل 

  . الف³ات ¤جÌعية
ة ¤جÌعية من اح`ا عند� هدف حكويم �ش ن�lقلو يف معدل التغطي

يف هناية هاذ الوالية ال�رشيعية، ٕان شاء  %50¥اليا ٕاىل ٔ�زيد من  35%
هللا، وس<نعمل �لك ]دية �ش حنققو هاذ الهدف، Zٔن يف ذ  ٔ�وال 
مصل�ة اجÌعية، يف ذ  ضامن �لكرامة د�ل املواطنني، Zٔن ٕاىل اكنت 

، هذا هو التقدم التغطية ¤جÌعية والتغطية الصحية راه هذي يه الص�ة
وهذي يه التمنية، ٔ�كرب Qاملني اقlصاديني Ïيقول ٔ�ش<نو يه التمنية؟ التمنية 
يه الص�ة، ٕاىل مضنا الص�ة �لمواطن، راه بالد� ¢ادي óكون مlقدمة، ٕاىل 

  . ما مضناش الص�ة ¢اد�ن نبقاو ب� مÃlلف
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

لكة اجلديدة لوزارة ال�شغيل السؤال اZٓين الثالث موضوQه الهي
اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن من الفريق الفKدرايل . والشؤون ¤جÌعية

  .لتقدمي السؤال، تفضل الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس<يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس<يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس<يد عبد الرحمي الرماح
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  الس<يدة والسادة املس�شار�ن،
، الس<يد الرئHس، املوضوع د�ل سؤالنا يتعلق �لهيلكة كام ٔ�رشمت

  .اجلديدة لوزارة ال�شغيل
  الس<يد الوز�ر، 

ٔ�ثناء ٕاQداد مرشوع املرسوم املتعلق بت�ديد اخlصاصات وزارة 
ال�شغيل والشؤون ¤جÌعية، مل ²س�شريوا املنظامت املهنية لٔ�جراء 

  . 150رمق واملشغلني وفق ما تنص Qليه االتفاقKة اYولية 
وكام تعلمون، الس<يد الوز�ر، حنن نتابع اZٓن اك�ن احلوار ¤جÌعي ا�يل 
انطلق، اك�ن املناظرة ا�يل كهتيrٔ حول مدونة الشغل، وهذي ٔ�ش<ياء ا�يل 

  . ك�س	لو ٔ�نه اك�ن خطrٔ فهيا ا�يل ما اكªش خصو �كون
د ¤س�شارة، انÌ كتعرفوا، الس<يد الوز�ر، لو É�ٔمك اس�رشمت حىت وا¥

ما غيكون ضد التقوية د�ل وزارة ال�شغيل، واملذاÏرة Zٔن هذي عندها 
طابع ]ين وطابع اجÌعي، و�لتايل ما ٔ�عتقد ٔ�نه ¢ادي �كون |الف حول 

  . Ïيف óكون الوزارة
ف� ، ما اكن حىت مربر �ش ما ²رشÏوش املشغلني وال اZٔجراء �ش 

 Ïيعنهيم، وÏ ن هذا قطاعZٔ ،يفاشÏ لام يعطيو رٔ�هيمQ ،يف قلت حىت االتفاق
بrٔنه طبيعة احلال اYس<تور املغريب Ïيrٔكد وÏينص Qىل مسو املواثيق اYولية 

  .Qىل ال�رشيع الوطين
و|اصة ٔ�نه ... ف� ، ك�س	لو Qىل ٔ�نه ما اكªش مربر �ش �كون

كذ  هاذ اليش ا�يل ]ا ما ا|ذيتوش بعني ¤عتبار وا¥د اGموQة د�ل 
طلب اZٔمر بعد ¤قرتا¥ات ا�يل ك�شوفو، اكن ٕا¥داث املتغريات، فاكن يت

مد�رية Qامة �لشغل Qىل غرار ما هو معمول به يف توªس وٕاس<بانيا وفرªسا، 
وóكون فهيا بطبيعة احلال كذ  مد�رية، وóكون كذ  مد�رية د�ل املراق�ة 
بطبيعة احلال ;بعة لها، Qلام بrٔنه املراق�ة خصها تفصل Qىل الزناQات د�ل 

لشغل، وóكون كذ  يف قسم �ٓخر، وóكون مد�رية ٔ�خرى تتعلق ا
�لعالقات املهنية وتتلكف ب�سوية ÉزاQات الشغل و�ملفاوضة امجلاعية 

الفصل الثامن . كرتمجة فعلية ومعلية ملا ]اء يف الفصل الثامن من اYس<تور
  .من اYس<تور يقlيض �ٓلية تفعيل املفاوضة امجلاعية

ق مشلك Ïبري، و�لتايل خصها óكون كذ  ÉزاQات الشغل كتÃل
عندها وا¥د العمل ا�يل خصو يتدار مKداين اس��ايق، ومن هنا كذ  كام 

كمتنع مف�يش الشغل �ش يقوموا ب�سوية  81تعلمون ٔ�ن االتفاقKة رمق 

طبعا اح`ا يف خصوصي�`ا كند�روها، ولكن ند�رو لها وا¥د . ÉزاQات الشغل
فهاذي ٔ�ش<ياء بطبيعة احلال . Qات الشغلالناس |اصني ا�يل Ïيتلكفوا بزنا

  ... ا�يل اكن
، 86كذ  ما معلتيوش Qىل هيلكة املصاحل اخلارجKة ا�يل كرتجع لــ 

 Q2.05.1369لام بrٔنه املرسوم ا�يل بنlHو Qليه، الس<يد الوز�ر، املرسوم رمق 
قواQد تنظمي القطاQات الوزارية  jشrٔن حتديد 2005دج`رب  2الصادر يف 

الالمتركز . إالداري، هذا اQالش ت
ىن بطبيعة احلال املرسوم والالمتركز
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إالداري، ما معىن ٔ�نه كهنمتو jشلك |اص �لوضعية د�ل املصاحل اخلارجKة، 
  .وٕاىل ما در�ش مصاحل áٔننا ما در� والو

 .ٕاذن، ٔ�متم فû بعد يف التعقKب
 .شكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .تفضل الس<يد الوز�ر

        ::::غيل والشؤون ¤جÌعيةغيل والشؤون ¤جÌعيةغيل والشؤون ¤جÌعيةغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�ش الس<يد وز�ر ال�ش الس<يد وز�ر ال�ش الس<يد وز�ر ال�ش 
  .شكرا الس<يد الرئHس

  الس<يد املس�شار احملرتم،
كنت ٔ�تصور بصفlك نقايب وهتمت، كام عهدت فKك، بقضا� ال�شغيل 
ٔ�نك ٔ�وال هتين وزارة ال�شغيل وهتين احلكومة ا�يل وضعت Zٔول مرة املنظام 

 - كام تعمل -ا�يل ) l’organigramme(اجلديد د�ل وزارة ال�شغيل، هاذ 
  . ، هذا من ¬ة1996ما عرفش ٔ�ي تغيري م`ذ 

من ¬ة 6نية، ²شري ٕاىل بعض االتفاقKات ٕاىل ¢ري ذ ، هاذ االتفاقKات 
ال تلزم احلكومة Qىل اس�شارة النقا�ت يف وضع املنظام 

)l’organigramme( تلزم احلكومة يف اس�شارة النقا�ت يف وضع ،
غيل، وهذا ما نعمل Qىل ا¥رتامه، إالسرتاتيجيات العمومKة فû خيص ال�ش 

فrٔنمت النقا�ت ²س�شار يف لك القضا�، ؤ�نمت Qىل Qمل اح`ا كهنيؤو ندوة ]مة 
د�ل تقKمي مدونة الشغل، ؤ�نمت ٔ�طراف فهيا وك�سامهوا، ؤ�نمت مشكور�ن 
Qىل ذ ، اح`ا كهنيؤو كذ  إالسرتاتيجية الوطنية �ل�شغيل، ؤ�نمت ٔ�طراف 

دي ²سامهوا فهيا معنا، هذي يه املشاركة، هذا هو فهيا وك�سامهوا و¢ا
) l’organigramme(إالرشاك، هذا هو روح اYس<تور، ٔ�ما وضع الهرم 

د�ل الوزارة، �لك رصا¥ة و�لك ٕا|الص ال ٔ�رى داعي لٕالرشاك، هذه 
  .]ام وزارية حكومKة معلنا Qلهيا

املشاهد مث رضوري ما دم`ا نتلكم Qىل التنظمي اجلديد د�ل الوزارة ٔ�ن 
واملواطن املغريب يعرف بrٔنه Zٔول مرة ¢ادي خنلقو كذ  املرصد الوطين 

س<نوات واح`ا  10س<نوات،  �10ل�شغيل، هذا املرشوع معر م`ذ ٔ�زيد من 
كنتلكمو Qىل املرصد، وا¥د العدد د�ل اYراسات ووا¥د البلعة د�ل 

، ]اب ولكن، امحلد Benchmarking(، ü(اZٔسفار، وا¥د البلعة د�ل 
هللا التHسري Qىل يد هاذ احلكومة، ٔ�ن ¢ادي ند�رو مرصد وطين �ل�شغيل 
كام ¢ادي ند�رو ٕاسرتاتيجية وطنية �ل�شغيل، وٕان شاء هللا اZٔمور ¢ادي 

  .تتقدم
ٔ�ما فû خيص الهيلكة د�ل املصاحل اخلارجKة، اح`ا م`ك�ني Qلهيا، القرار 

صاحل اخلارجKة ود�ل ¢ادي يصدر عام قريب �ش óكون هيلكة د�ل امل
املندوبيات، |لق`ا وا¥د العدد د�ل املندوبيات، لك العامالت اجلديدة ا�يل 
اكنت م`دوبيات مؤقlة ¢ادي óكون م`دوبيات رمسية، وكن�اولو �ش نقربو 
إالدارة من املواطن �ش ميكن الوزارة تلعب اYور د�لها املنوط هبا واYور 

ع لوزارة ال�شغيل دور حموري، Zٔن س<ياسة د�لها املتقدم، ا�يل خصو �رج
يه س<ياسة عرضانية كهتم خمتلف القطاQات  - كام تعرف  -ال�شغيل 

  .احلكومKة، ويف هذا اZٔساس ك�ش<تغلو
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس<يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس<يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس<يد عبد الرحمي الرماح
  الس<يد الوز�ر، 

ٔ�وال اح`ا كنا .. مسحتيو، مايش رضوري نقلبو Qىل �شٔ�وال اح`ا، ٕاىل ا
، و�ٓش 150ٕاجيابيني ٕاىل تبعتيو، و6نيا ٔ�� ¥لتمك Qىل االتفاقKة اYولية رمق 

  .تتقول االتفاقKة، راه معروف �ٓش تتقول، فrٔ� ما óلكم�يش من عبث
ضف ٕاىل ذ ، ¥لتمك كذ ، الس<يد الوز�ر، Qىل املرسوم، ٔ�� ا�يل 

ها انÌ ها املرسوم .. دج`رب ا�يل Ïيتلكم يف شrٔن حتديد 2 قلت الصادر يف
. د�لمك، يف شrٔن حتديد قواQد تنظمي القطاQات الوزارية والالمتركز إالداري

ا�يل طارح ٔ�ولوية اح`ا مكهنيني، كنتلكم كنقايب، اح`ا �غيني اهننيو، اح`ا 
  .مايش �ش ند�رو العرق^

، يه املصاحل اخلارجKة، انت ا�يل مطروح حبدة، واملف�شني تيعرفوه
Qارف هاذ اليش، ٕاىل ما عرفHlش هذا مشلك، املصاحل جزء من الهيلكة، 
املصاحل اخلارجKة طار¥ة مشلك معيل، وا¥د العدد د�ل املندوبيات د�ل 
الشغل، املندوب د�ل صفرو راه اك�ن يف فاس، املندوب د�ل ;و�ت راه 

هذا القانون، كنتلكمو Qىل الهيلكة د�ل ٕايوا هنا ... اك�ن يف فاس، اZٔ¢لبية
  .الوزارة و¥ددت املرسوم، Ë  ٕاىل امسحتيو، الس<يد الوز�ر

كذ  اح`ا طرح`ا �ش ندمعومك، كذ  خص ٕا¥داث مد�ر�ت ¬وية 
كذ  طرح`ا ما هو معيل، قلنا بrٔنه الزناQات د�ل الشغل . يف اجلهات

جلهاز |اص بزناQات ، ند�رو وا¥د ا|اص �كون وا¥د اجلهاز |اص هبا
الشغل، وكذ  حىت احلوار ¤جÌعي، ما هو معيل Ïيطرح لنا ٔ�ش<ياء، 
�ٓش اكن Ïمينع لو É�ٔمك اس�رشتو معنا وتذاÏرتو معنا، واالتفاقKة كتعطينا هاذ 

.. ما مlفقش معمك، الس<يد الوز�ر، مايش يف لك ¥ا]ة نبH`و ٔ�ننأ��  اليش؟
  ... �لعكس النقا�ت ٕاجيابية، و�غية

هاذ العمل ا�يل Ïيدار د�ل احلوار ¤جÌعي ما Ïمينع، اك�ن احلواجي ا�يل 
ما فهياش الفلوس، هذي ما فهياش الفلوس، املناظرة ا�يل دا�رة �ش 
تنجحوا احلوار ¤جÌعي، د�روا هاذ اليش، �ش تنجحوا احلوار اليش 

د الرفع من Qد ا�يل ]اري يف شrٔن املدونة، د�روا هاذ اليش، |اص
وما اكفKي�ش، ما  3ىل Q ريبلهيمóاملف�شني، مف�يش الشغل ا�يل اكينني 

  . عندمه وسائل العمل
Ë ، ك�شوفو، الس<يد الوز�ر، �ش هننيومك، اح`ا �غيني هننيومك، 
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 ...ولكن خصمك ما جتعلو�ش Qىل الهامش، هذا قطاع ÏيعنH`ا وخصمك

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد املس�شار

  .لمك، تفضل، الس<يد الوز�ر، يف دقKقlني اللكمة

        ::::الس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعية
  . شكرا

  .ٕايوا هنيو� �ش ²شجعو�، ]م، ما فهيا �س ٕاىل هنlHو�
¢ري ابغيت، الس<يد املس�شار . اعطيوين ¢ري اخلاطر د�لمك.. Zٔول مرة

د�ل املصاحل اخلارجKة  احملرتم، املواضيع ا�يل aرóهيا اح`ا يف الهيلكة اجلديدة
، مجعنا بعض اجلهات يف 12د�ل املد�ر�ت ¬وية Qىل  9¢ادي خنلقو 

انتظار صدور التقس<مي اجلهوي اجلديد، ذيك الساQة ¢ادي ند�رو مد�ر�ت 
  . ¬وية، Zٔن خصنا كذ  �كون عقلنة د�ل املوارد، ما نضيعوش املوارد

فû خيص العامالت واZٔقالمي ا�يل رشتيو لها ا�يل اكنت ك�ش<تغل، صفرو 
و;و�ت ووا¥د العدد د�ل اZٔش<ياء، ¢ادي óكون عندها اZٓن م`دوبيات 
ٕاقلميية يف Qني املاكن، ولكن �ش Éكونو كذ  رص¥اء مازال ¢ادي �كون 

ند�رو  عند� بعض اZٔقالمي احملدثة ٔ�|ريا، ا�يل ما عند�ش ٕاماكنيات �ش
م`دوبيات، ¢ادي ند�رو يش متثيليات مؤقlة ري% ¢ادي حنلو املشلك، مØال 
¥لينا املشلك د�ل جرس<يف، ¥لينا املشلك د�ل صفرو، ¥لينا املشلك 

الر¥ام`ة اZٓن، ؤ�� Qىل Qمل مبا . د�ل ;و�ت، ¥لينا املشلك د�ل الر¥ام`ة
Ïواغطو، يعين هاذ ¥دث يف الر¥ام`ة، املندوب ما عندوش حىت فني حيط 

اليش لكيش شاعر�ن به، ولكن، امحلد ü، هاذ اZٔمور لكها سويناها و¢ادي 
نبذلو قصارى ¬ود� لتوفري ظروف شغل مالمئة �ش �ش<تغل امجليع، 
ؤ�حث مجيع املف�شني د�ل الشغل وال اZٔطباء د�ل الشغل وال املهندسني 

ح`ا كنعولو Qلهيم �ش د�ل الشغل �ش يقوموا لكيش �لعمل د�هلم، وا
حنس<نو ظروف العمل د�ل الشغي^، وحنس<نو كذ  املناخ د�ل العمل 

  . و�ش املقاو� تلقى الرشوط كذ  د�ل ¤س�%ر ود�ل إالنتاج
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

واZٓن ن�lقل ٕاىل السؤال الرابع، موضوQه الوضعية املالية ملوظفي 
اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن من فريق . رات اZٔج`بية �ملغربالسفا

  .التجمع الوطين لٔ�حرار لطرح السؤال، تفضل الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد توفKق املس�شار الس<يد توفKق املس�شار الس<يد توفKق املس�شار الس<يد توفKق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس<يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  الس<يد الوز�ر،
اZٔج`بية �ملغرب ٔ�طرا  لقد جرت العادة ٔ�ن توظف بعض السفارات

ومس<تÃدمني مغاربة ملساQدة ٔ�طرها Qىل القKام مبهام دا|ل السفارة، 
خصوصا ما يتعلق ��لغة اليت يصعب Qىل اZٔطر اZٔج`بية القKام هبا، ٕاال ٔ�نه 
املالحظ، الس<يد الوز�ر، هو التقصري يف ²سوية وضعيهتم اجلبائية 

مما ي�lج Qىل ذ  هضم  والقانونية، وفق ما تنص Qليه مدونة الشغل،
  .حقوقهم املرشوQة وٕاثقال اكهلهم برضائب لHسوا مسؤولني عهنا

  الس<يد الوز�ر،
املئات نتاع مس<تÃديم البعثات اYبلوماس<ية اZٔج`بية �ملغرب ال 
�س<تفKدون، ما عندمه ال ضامن اجÌعي وال معاشات وال معاشات التقاQد، 

سكlوا  هلعمل، وهاذ اليش لكوما Ïميلكوش، الس<يد الوز�ر، حىت عقود ا
Qليه حبمك القوي Qىل الضعيف، ولكن إالشاكل الك�ري، الس<يد الوز�ر، ا�يل 
ما قدروش �سكlوا Qليه هو مطالبة ٕادارة الرضائب هاذ املوظفني بدفع 

، يف ¥ني ٔ�ن هاذ الرضيبة 2007مrlٔخرات الرضيبة Qىل اY|ل م`ذ س<نة 
  .اما معر يش وا¥د طالب هب 1989كتوارث من 

ن�ساءل، الس<يد الوز�ر، عن قانونية هاذ املسrٔ�، وخصوصا ٔ�ن مدونة 
واحضة، كتقول   بrٔن  156الرضائب ا�يل كتنظم هاذ املسrٔ� يف املادة 

هاذ الرضيبة ا�يل مسؤول Qلهيا هو املشغل، ما معر املس<تÃدم اكن 
 ٔ�و املد�ن يقوم رب العمل : "كتقول 156مسؤول Qىل هاذ املسrٔ�، املادة 

، )�ٕال�راد املس<توطن ٔ�و املس<تقر �ملغرب حبجز الرضيبة املرتتبة من املنبع
جيب ٔ�ن تدفع الرضائب احملجوزة : "كتقول بrٔن 174واملادة، الس<يد الوز�ر، 

، الس<يد )et en aucun moment(، "من املنبع من طرف املشغلني
ن مlابع الوز�ر، مدونة حتصيل اYيون العمومKة ما كتقول بrٔن املوظف Ïيكو

�ٔrمن هاذ املس . 
ٕاذن، هاذ الناس اليوم، الس<يد الوز�ر، راه مجيع الفرق د�ل هاذ 

 des(اGلس احملرتم اجمتعوا هبم، اكينني الناس، الس<يد الوز�ر، ا�يل عندمه 
avis d'imposition ( د�ل مليون درمه، وختيل معا� وا¥د املوظف

  واش ¢ادي ينعس؟jس<يط اليوم كتطالبو إالدارة مبليون درمه 
  ٕاذن، �ٓش دارت الوزارة د�لمك لهاذ الناس �ش حتل هلم املشلك؟

  .وشكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعية
  .شكرا الس<يد الرئHس

اZٔمور نظرا حلساس<ية املوضوع، ٔ�س�سمح لقراءة اجلواب حىت óكون 
واحضة ]دا، مادام اZٔمر يتعلق jسفارات ٔ�ج`بية، و�لتايل ال ميكن ٔ�ن 
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ªسمح Zٔنفس<نا اZٔمور ا�يل كتعلق بH`اتنا مكغاربة ميكن نقومو فهيا بrٔش<ياء 
óكون فهيا ز� لسان، كتبقى د�لنا، ٔ�ما املسائل املتعلقة �Yول اZٔج`بية 

  .Éكونو واحضني
تفضلمت بطر¥ه حول الوضعية املالية جوا� Qىل السؤال الشفوي اËي 

ملوظفي السفارات اZٔج`بية �ملغرب، �رشفين، يف البداية، ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن 
ٔ�ي السفارات والق`صليات ومتثيليات املنظامت اYولية - البعثات اYبلوماس<ية 

ختضع التفاقKات دولية، مهنا Qىل اخلصوص اتفاقKة فKينا حول  - وإالقلميية
واتفاقKة فKينا حول  14/04/1961ماس<ية املعمتدة بتارخي العالقات اYبلو 

  .24/04/1963العالقات الق`صلية املعمتدة بتارخي 
من اتفاقKة فKينا حول العالقات  33ٕان هاتني االتفاقKتني يف املادة 

يف االتفاقKة الثانية، متزيان بني ٔ�عضاء هذه الهيئات  48اYبلوماس<ية واملادة 
x اYبلومايس وا�Ëن ال خيضعون لنظام الضامن ا�Ëن ي�متون ٕاىل الس

¤جÌعي املعمول به �Yو� املعمتد�ن Yهيا وبني اZٔعوان احملليني 
 -كام قلمت  -املس<تÃدمني من طرف هذه الهيئات اËي خيضعون 

  .�لمقlضيات القانونية املعمول هبا Qىل مس<توى ب� ¤عÌد
الد� برضورة احملافظة Qىل حقوق ويف ٕاطار حتسHس البعثات املعمتدة بب

اZٔجراء املس<تÃدمني Yهيا، قامت وزارة الشؤون اخلارجKة والتعاون بتوجKه 
رسا� ٕاىل لك البعثات اYبلوماس<ية واملراكز الق`صلية وكذا متثيليات 
املنظامت اYولية وإالقلميية �ململكة املغربية، تؤكد من |اللها ٔ�ن توظيف 

ة مغربية ٔ�و ٔ�]انب مقميني �ملغرب جيب ٔ�ن يمت Qرب ٔ�عوان حمليني من ]�س<ي
ٕا�رام عقد معل حسب القوانني املغربية اجلاري هبا العمل، ٔ�ي مدونة الشغل 

  .واملراس<مي التطبيقKة وحوادث الشغل وقانون الضامن ¤جÌعي
املقاربة الودية، تقوم املد�ر�ت اجلهوية وواكالت الصندوق     ويف ٕاطار

جÌعي اليت تتوا]د يف نطاقها اجلغرايف بعثات دبلوماس<ية الوطين �لضامن ¤
�لتواصل �لمس<متر معها، قصد توضيح ÏيفKة التطبيق الفعيل والشامل 

املتعلق �لضامن ¤جÌعي، واليت تلزم لك  17.02ملقlضيات القانون 
املشغلني، مبا فهيم البعثات اYبلوماس<ية، �لترصحي بrٔجراهئم ؤ�داء 

اخلاصة هبم Yى الصندوق الوطين �لضامن ¤جÌعي يف ¤شرتااكت 
  .اZٓ]ال القانونية

ونظرا خلصوصية مقرات البعثات اYبلوماس<ية، فٕانه يتعذر Qىل 
الصندوق الوطين �لضامن ¤جÌعي القKام �ز�رة تفHlش ومراق�ة لهذه 

و�لرمغ من ذ ، يمت ربط االتصال معها يف ¥ا� وجود مطالب . املقرات
  .اك�ت من طرف املس<تÃدمنيوش

ويف اخلتام، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن الوزارة والصندوق الوطين �لضامن 
¤جÌعي س<يعمالن Qىل الت�س<يق مع املصاحل املعنية من ٔ�]ل ربط 
االتصال جمددا �لبعثات اYبلوماس<ية والق`صلية Yراسة الس<بل املثىل لضامن 

ون املتعلق بنظام الضامن التطبيق الفعيل والشامل ملقlضيات القان
¤جÌعي، هبدف متكني اكفة اZٔجراء املعنيني التابعني لهذه البعثات من 

التغطية ¤جÌعية والصحية، مبا فهيا حىت املسrٔ� د�ل الرضائب، ونعطي 
  .توضي�ات ٔ�خرى فû بعد

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .تفضل، الس<يد املس�شار، يف ٕاطار تعقKب

        ::::توفKق توفKق توفKق توفKق مكمكمكمكيليليليلاملس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد 
  .لس<يد الوز�رشكرا ا

  الس<يد الوز�ر، 
ك�شكرومك Qىل هذا اجلواب، فقط ٔ�ننا امسح يل نقول   بrٔننا ما 

، 33مlفق�Kش معمك، ÉZٔمك ٔ�نمت óلكمتو Qىل االتفاقKة د�ل فKينا وجلrٔمت �لامدة 
ا�يل  34وما جلrٔتوش �لامدة  23ما عرف`امكش اQالش ما جلrٔتوش �لامدة 

يعفى املمثل اYبلومايس : "كتقول   34ل   مØال املادة واحضني، Ïيقو 
". من اكفة الرضائب والرسوم مع اس<تe`اء الرضائب والرسوم Qىل اY|ل

  .ٕاذن، اك�ن اس�Øاء هنا، خصو خيلص
انÌ من |الل اجلواب د�لمك، تطرقlو �لمسrٔ� ا�يل قلنا ٔ�ن هاذ الناس 

ي ومسrٔ� العقود سكlوا سكlوا Qلهيا، مسrٔ� صندوق الضامن ¤جÌع
. Qليه، ولكن املسrٔ� د�ل الرضيبة ما قدروش �سكlوا Qلهيا، الس<يد الوز�ر

ٕاذن، هاذ الناس ما ابغينامهش �كونوا ك
ش الفداء، Zٔن هاذ الناس ميل 
 Ï)c’est une affaireيجمتعوا �ملشغل د�هلم، �ٓش Ïيقول هلم؟ 

morocco –morocco(ع ـــــــــــــــــــــمك م، سريوا ¥لوا املشلكة د�ل
)le gouvernement ( لهيمQ د�لمك، ٕاىل ما اقدرتوشاي)ne pas 

imposer ( هاذ الناس، هذا هو املطلب د�لنا، ¥لوا املشلك مع
اZٓخر�ن، |لصوا تبارك هللا، نظرا �لحساس<ية ا�يل ذÏرتو، ولكن ٕاىل ما 

  .ذا ظلام وQدوا�ونظلمومه هك نفرضو Qلهيم الرضيبة |لصوش ما ميك�ش لنا
  .شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعية
ٔ�وال، بعدا هاذ احلاالت ال هتم، ما ابغي�ش ند|ل يف التفاصيل، راه 
عندي معطيات، هتم بعض السفارات، و¥اولنا ¥لينا بعض إالشاكليات 

ي السفري �ش Éكونو رص¥اء، مØال مع ٕاس<بانيا تقريبا املشلك حتل، ]ا عند
ما ابغي�ش Éكون |ارج القانون وريين  د�ل �ريطانيا قال يل هللا خيليك ٔ��

  �ٓش ¢ادي ند�ر؟
)Finalement ( دمنيÃيعطي �لمس<تÏ يازات ا�يلlت عندمه امKلق

املغاربة Q�ٔىل �كØري مما ي��Kه املغرب، يعين النظام املغريب، قلت لو �ٓودي 
النظام املغريب، هاذ اليش راه من  |ريمه، ٕاىل ابغاو النظام املغريب فليكن

مصلحهتم، يعين Ïيعطهيم امlيازات كربى تت	اوز �كØري ما هو مس<تحق، 
فٕاذن اح`ا ¢ادي نعملو حىت مع ٕادارة الرضائب، ٕاىل اكنوا ¥االت بعيهنا، 
ميكن لنا ن�`اقشو فهيا وªشوفو Ïيفاش حنلو �ليت يه ٔ�حسن، �لطريقة 

بلوماس<يني، خصنا كذ  حنرتمو ونعملو اYبلوماس<ية، Zٔن اح`ا مع �س د
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Qىل احلفاظ Qىل جودة العالقة بH`اتنا وما بني خمتلف اÀمتثيليات اZٔج`بية 
  .يف بالد�

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

اللكمة Zٔ¥د السادة . السؤال اخلامس موضوQه توقف احلوار ¤جÌعي
  .املس�شار�ن من فريق اZٔصا� واملعارصة لتقدمي السؤال

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

  .jسم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يد الوز�ر،

يف ظل واقع الغموض اËي �كlنف موقف احلكومة من دعوات 
املركز�ت النقابية لفlح احلوار ¤جÌعي والرشوع يف مفاوضات جامعية 

لف اZٔطراف، ويف ]ادة ومسؤو� تفيض ٕاىل تعاقدات جامعية ملزمة Wت
ظل تعطيل احلكومة �لحوار ¤جÌعي ومتاطلها و²سويفها وتغيHهبا املمهنج 
ملبادئ احلوار والتفاوض وال�شاور مع املركز�ت النقابية، يف ظل هذا الواقع 
نثري ان��اه احلكومة ٕاىل ٔ�ن هذه السلواكت من شrٔهنا ٔ�ن ²سهم يف تrٔزمي 

ان ¤جÌعي وتعميق الهوة بني احلكومة اZٔوضاع يف اجتاه املزيد من ¤حlق
ٕاىل هتديد السمل  -ال قدر هللا  - والطبقة العام^، بل ميكهنا ٔ�ن تؤدي 

  .¤جÌعي والتوازن اGمتعي
ويف هذا الصدد، ªسائلمك، الس<يد الوز�ر، عن ٔ�س<باب توقف احلوار 

احلكومة  ¤جÌعي وتrٔثري ذ  Qىل السمل ¤جÌعي، كام ªسائلمك عام تعزتم
  .القKام به الس<ت�`اف احلوار ¤جÌعي مع املركز�ت النقابية

  .شكرا الس<يد الرئHس

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¤جÌعية
  .شكرا الس<يد الرئHس

 ك�شكر السادة املس�شار�ن من فريق اZٔصا� واملعارصة Qىل وضعهم
  .هذا السؤال

ٔ��ريل، الوقت ا�يل  16ملا رجعت حقKقة �لتارخي د�ل وضع السؤال يوم 
كنا م�lاور�ن، اكن احلوار ¤جÌعي يف ذاك الوقت �لضبط، و²�ٔساءل 
قلت رمبا �كون خطrٔ يف التارخي، يعين توقف وا¥د املدة، ٔ�ما يف ذاك 

ؤ�قول لمك . ..الوقت فاش توضع السؤال ما اكªش توقف، و�لتايل حقKقة
�لك رصا¥ة حىت الناس يف الوزارة ما لقاوش جواب، يعين اعطاوين 
اجلواب فارغ، ولكن ¢ادي جناوب، Zٔن اك�ن التوقف وما اكي�ش توقف، 

ميكن إالªسان �كون óلكم Qىل Qدم وصول احلوار ٕاىل نتاجئ مرضية، ٔ�ما 
  ... التوقف ال، التوقف

لنواب اكن عندو سؤال ق�ل قليل الس<يد رئHس احلكومة يف جملس ا
حموري حول احلوار ¤جÌعي، ووا¥د العدد د�ل اZٓليات، وا¥د العدد 

احلوار ¤جÌعي قامئ ومسرتسل ومlواصل، احلوار  .د�ل املنجزات
  .¤جÌعي مل يتوقف

�لطبع، هناك Qدة ٔ�شاكل د�ل احلوار ¤جÌعي، مايش فقط احلوار 
اه اك�ن احلوار ¤جÌعي مع الوزراء ¤جÌعي مع رئHس احلكومة، ر 

املعنيني �Zٔمر، اك�ن حوار اجÌعي يف ا�ل	ان الثالثية، اك�ن حوار اجÌعي 
يف هاذ اليش ا�يل قلت مع إالخوان د�ل Qدد من الو6ئق واملشاريع 

  . التمنوية، هذا حوار اجÌعي
مع العامل يف اZٔقالمي، اك�ن حوار اجÌعي يومKا حول إالرضا�ت مØال 

اك�ن حوار . والوالة، ما بني النقا�ت وما بني ٔ�ر�ب العمل، واZٔمØ^ كثرية
اجÌعي يف اGلس ¤قlصادي و¤جÌعي، ا�يل فKه النقا�ت واملنظامت 
املهنية واGمتع املدين، اك�ن حوار اجÌعي هنا� عندمك يف جملس 

جÌعي، هاذ احلوار ا�يل املس�شار�ن، يعين وا¥د املؤسسة د�ل احلوار ¤
كنقومو به هذا حوار اجÌعي، اك�ن احلوار ¤جÌعي مع اGمتع املدين، 

يعين . اك�ن احلوار ¤جÌعي ما بني النقا�ت وما بني اZٔحزاب الس<ياس<ية
اك�ن وا¥د اYينامKة قوية د�ل احلوار ¤جÌعي، واك�ن كذ  مrٔسسة 

  .احلوار ¤جÌعي
حقKقة مرينا بوا¥د املر¥^ معينة يف وا¥د الوقت معني،  اح`ا مØال

ولكن اZٓن احلكومة اس<تrٔنفت احلوار مع النقا�ت اZٔكرث متثيال حول ]دول 
ٔ�فىض احلوار ٕاىل نتاجئ ال بrٔس هبا، مبا فهيا الز�دة يف احلد . ٔ�عامل حمدد

 Qىل مر¥لتني، مبا فهيا الرفع من احلد اZٔدىن %10اZٔدىن لٔ�جور د�ل 
درمه، مبا فKه هاذ اليش د�ل  3000لٔ�جور يف الوظيفة العمومKة ٕاىل 

وكذ  اختذ� القرار Qىل ٔ�ننا س�س<تrٔنف . توس<يع التغطية الصحية �لوا�Yن
احلوار حول خمتلف القضا�، مبا فهيا إالصال¥ات الكربى، مبا فهيا ٔ�نظمة 

  .التقاQد
ن هناك وا¥د ا�لقاء وليكن يف Qمل السادة املس�شار�ن احملرتمني ٔ�ن اك

 18من هاذ الشهر، ولكن مت تrٔجäK ٕاىل ¢اية  27اكن ¢ادي �كون يوم 
يونيو، نظرا اللزتامات النقا�ت واملنظامت النقابية يف ج`يف يف مؤمتر العمل 

ف�لك . اYويل، وبطلب من النقا�ت ٔ�نه مت التrٔجKل د�ل هاذ ا�لقاء
رى، مlفقني، ٔ�ما احلوار رصا¥ة، ميكن لنا ن�`اقشو Qىل يش ¥ا]ة اخ

  .¤جÌعي �ش نقولو مغيب، ال، مايش مغيب مع النقا�ت اZٔكرث متثيال

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس<يد املس�شار، تفضل



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

23 

 )م 2014 ماي 27( ه 1435 رجب 27

        ::::املس�شار الس<يد عبد الكرمي بواملس�شار الس<يد عبد الكرمي بواملس�شار الس<يد عبد الكرمي بواملس�شار الس<يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  الس<يد الرئHس،
  الس<يد الوز�ر، 

ارات القطاعية، راه حىت اح`ا نقابيني، وكنفهمو، انت كت�دث Qىل احلو 
كنعرفوها، وقفزت Qىل وا¥د النقطة، وذÏرت رئHس احلكومة، وهذاك 
اليش هو ا�يل كنقصدوه اح`ا�، Zٔننا كنعرفو Qالش كنث�دثو، ما 

  .ت��lدثوش من فراغ
التفاQل د�ل رئHس احلكومة مع النقا�ت مكؤسسات فاQ^ يف اGمتع، 

ني، ؤ�� زو�ن، هذي يه هذيك ا�لغة د�ل املظلومKة ود�ل لكيش جمرم
  . ا�لغة ا�يل ابغيناها حتيد

كنعرفو القطاع، احلوارات، اح`ا ا�لقاء، كنعرفو احلوارات القطاعية 
واليومKة والشهرية ويف لك دقKقة، وهاذ اليش اكع ا�يل وصفlيه، هاذ 
التوصيف ا�يل عطي�Kه �لحوار كنعرفوه، ولكن التعامل مع النقا�ت 

9عفريت، هذا هو ا�يل كنقصدوه اح`ا�، يه  9هاجس، 9عدو، كمتساح،
  .ا�لغة ا�يل ابغيت

انت راك ]اوبت، الس<يد الوز�ر، وقفزت Qلهيا، يه هذيك ا�يل 
ابغيناك óركزوا Qلهيا، يه التعامل مع رئHس احلكومة مكسؤول Qىل 
احلكومة، مايش حتدثت Qليمك انÏ Ìوز�ر وال Ïوزراء قطاعيني، حتدث Qىل 

يفهم Qىل ٔ�ن املسريات ا�يل داروها النقا�ت لHست رئHس احلكومة ٔ�ن 
  ... مسHسة، يه مسريات اجÌعية، حKث يه ا�لغة ا�يل ابغينامك

  .شكرا الس<يد الرئHس، �ش ما Éزيدش اكرث

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Qىل التعقKب، ما عند9ش 

  .مهته القمية معنا يف هاته اجللسةتعقKب؟ وªشكر الس<يد الوز�ر Qىل مسا
واZٓن ن�lقل ٕاىل السؤالني املو¬ني ٕاىل الس<يد الوز�ر املنتدب Yى 
رئHس احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، وا���ن جتمعهام و¥دة 

  .املوضوع
اللكمة Zٔ¥د . السؤال اZٓين اZٔول موضوQه حقKقة الز�دات يف اZٔسعار

مجموQة ¤حتاد الوطين �لشغل �ملغرب لتقدمي  السادة املس�شار�ن من
  .السؤال، تفضل الس<يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس<يد محمد رماشاملس�شار الس<يد محمد رماشاملس�شار الس<يد محمد رماشاملس�شار الس<يد محمد رماش
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئHس،
  الس<يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
سؤالنا اليوم �رتبط مبا تت�دث عنه كثري من املنا�ر إالQالمKة مبختلف 

¬اهتا حول الز�دة يف اZٔسعار، ز�دة Qىل مس<توى املواد مكو�هتا وتو 

وهاذ . ٕاىل ¢ري ذ  ،الغذائية، Qىل مس<توى النقل، Qىل مس<توى الكهر�ء
التو]ه اËي جنده من |الل هاته املنا�ر إالQالمKة �لطبع خيلق وا¥د النوع 

  . من ال�ساؤل معويم، يفlح وا¥د اGال د�ل النقاش
وز�ر احملرتم، من |الل املالحظات اليت قدمهتا ومن هنا، الس<يد ال

املندوبية السامKة �لتخطيط يف �ٓخر شهر ا�يل هو ٔ��ريل، ٔ�عطت وا¥د 
، %3,8اGموQة د�ل املعطيات، مهنا هناك اخنفاض ٔ�مثان اخلرض بــ 

، ٕاضافة يف النطاق %1,3القهوة والشاي ، %2,4السمك وفواكه البحر 
طة �لز�دة اZٓن املت�دث عهنا Qىل مس<توى اZٓخر، وهاذ ال�ساؤالت مرتب

املاء والكهر�ء، ميل كرتفع وا¥د ال�س<بة كمتس �لطبع هاذ الز�دة وا¥د 
ا�يل دارتو " عقد الرب�مج اخلاص"الرشحية Ïبرية ]دا يف ٕاطار ما �سمى بــ 

احلكومة ٕالنقاذ هاذ املكlب ا�يل �لطبع هذا عندو وا¥د اaZٔر وعندو وا¥د 
  .، و�لطبع هذا كريجع لوا¥د التارخي معنيالتداعيات

كام ٔ�ن هاذ اZٔسعار، الس<يد الوز�ر احملرتم، كنلقاو وا¥د التفاوت بني 
املدن من |الل التقدمي ا�يل اك�ن د�ل املندوبية السامKة، كنلقاو يف 

  .مس<توى ٔ�اكد�ر اYارالبيضاء، ويف مس<توى ٔ�دىن احلس<مية وبين مالل
رتم، بغض النظر عن املنا�ر إالQالمKة من هنا، الس<يد الوز�ر احمل

  : واملصادر اليت ت�lقي مهنا هاته اZٔخ�ار، ªسائلمك
هل هذه الز�دات حقKقKة، ÉZٔمك مصدر �لحقKقة Qىل مس<توى 
املعلومة؟ وما نوعها وجحمها كام وÏيفا؟ ما يه مسؤولية احلكومة �لضبط، 

والتنافس<ية يف هاذ  Qلام ٔ�ن ¤قlصاد K وا¥د الشلك د�ل العرض والطلب
  اجلانب؟ 

6نيا، ما يه التدابري املتÃذة وإالجراءات العملية اليت تعزتمون ٔ�|ذها 
يف هذا اجلانب �لحفاظ Qىل وا¥د الرÏن ٔ�سايس ا�يل هو القدرة الرشائية ٔ�و 

  القدرة ¤س<هتالÏية �لمواطن املغريب؟ 
 .شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

 ٓZية السؤال اÏه الز�دة يف ٔ�سعار بعض املواد ¤س<هتالQين الثاين موضو
اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي . واخلدمات

  .السؤال، تفضل الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد حيحيحيحيفظه �منباركفظه �منباركفظه �منباركفظه �منبارك
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس<يد الرئHس احملرتم
  حملرتمون،الس<يدة والسادة الوزراء ا

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
عرفت بعض ٔ�سعار املواد ¤س<هتالÏية واخلدمات مؤخرا ارتفاQا، ٕاذ 
تفا]rٔ املواطن املغريب �لز�دة يف مثن بعض م`تو]ات مش<تقات احلليب، 
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ؤ�ر�ب س<يارات اZٔجرة الصغرية قرروا الرفع من ٔ�سعار |دماهتا، كام ٔ�صبح 
قرارا �لز�دة يف سعر الكهر�ء ملوا¬ة ٔ�زمة  من املؤكد اختاذ احلكومة

  . املكlب الوطين �لامء والكهر�ء
  :بناءا Qليه، ªسائلمك، الس<يد الوز�ر احملرتم، كام ييل

 xىل املس<هتQ ثيات هذه الز�دات و�6ٓرهاKٔ�وال، ما يه ٔ�س<باب وح
 الصغري؟

ة 6نيا، ما يه التدابري اليت س�Ãlذها احلكومة �لحفاظ Qىل القدر 
 الرشائية �لمواطن؟ 

 .وشكرا الس<يد الرئHس احملرتم

    ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد املس�شار

اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة Qىل السؤالني، ٕاىل ابغييت 
  .تفضل، الس<يد الوز�ر، يف ست دقائق ٕاىل املنصة

ف �لشؤون ف �لشؤون ف �لشؤون ف �لشؤون الس<يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكالس<يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكالس<يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكالس<يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللك
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  .jسم هللا الرمحن الرحمي 
  الس<يد الرئHس احملرتم،

  الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
حصيح Ïيف قلتو، السادة املس�شار�ن، لك . يف احلقKقة عندي ¥رية

صباح كتطلع الصحف ووسائل إالQالم هباذ املادة زادت، هاذ املادة 
Ïميكن يل نقول لمك وا¥د احلا]ة ٔ�ساس<ية، راه زادت، هاذ املادة زادت، 

اح`ا عند� لكنا مسؤولية بالد ومس<تق�ل بالد، Ïميكن إالªسان يوصل عند 
مول اخلرضة ويلقى ارشى من عندو اخلرضة البارح �مثن وقال لو ٕاىل ابغييت 
راه زايدة، هذا مايش هو املقKاس �ش كتحسب اYول اZٔسعار والز�دة 

مرة قررت فكرت Ïيفاش نوا]ه هاذ جوج اZٔس<ئ^ جبوج، ٔ�ول . يف اZٔسعار
  :قررت نقرا Qليمك بعض السطور

�ل�س<بة لشهر  %0,3ٕان مؤرش ¤س<هتالك قد جسل اخنفاضا ب�س<بة 
، وذ  بعد ¤خنفاض اËي مت ²سجيä |الل شهر فربا�ر 2014مارس 

ويعزى هذا ¤خنفاض ٕاىل óراجع مؤرش . 0,2املايض، واËي ¥دد يف 
، Qلام %2,3، مؤرش اZٔسعار Éزل بـ %2,3ار املواد الغذائية ب�س<بة ٔ�سع

ٔ�ن مؤرش ٔ�سعار احملروقات والزيوت النفطية قد جسل ارتفاQا ب�س<بة 
0,2%.  

معىن هذا؟ رمغ الز�دات ا�يل كزتاد يف احملروقات اZٓن بصفة تلقائية 
: مسحوا يل Éمكل. اخنفضت اZٔسعار، مؤرش اZٔسعار بصفة Qامة اخنفض

س<تe`اء اGموQات السالفة اÏËر ومجموQة املواد املق`نة اZٔخرى من ¢ري �
من شهر Zٓخر، فٕان ªس<بة  %0,1احملروقات، واليت عرفت ارتفاQا ªس
Kا بـ 

بعد ٔ�ن عرفت اس<تقرارا |الل  %0,1التضخم اZٔسايس قد اخنفضت بــ 

كومة معىن هذا؟ احلكومة كتبع التضخم، وٕاذا ما اكن�ش احل. الشهر املايض
  . كتبع التضخم ¢ادي تتÃىل Qىل وا¥د املسؤولية د�لها Ïبرية وخطرية

هاذ اليش ا�يل قريت هو التقر�ر د�ل بنك املغرب د�ل شهر ماي، 
د�ل هاذ الشهر هذا، Zٔن التضخم معلية، اك�ن مواد ا�يل كتحسب، وما 
 عند�ش ما خنفي Qليمك، هذا التقر�ر د�ل �ٓخر اZٔسعار، ام`ني كتجيب

احلكومة هاذ اZٔرقام؟ اك�ن مصاحل اقlصادية �لعامالت ا�يل كتبع هاذ 
اZٔرقام، وهاذ اZٔرقام هذي كتطلع �لفوق، ويه ا�يل كند�رو لها املعدل، 
وراه هاذ اZٔرقام ا�يل كتطلع من العامالت يه ا�يل كمتيش حىت عند 

غرب املندوبية السامKة، ولكن بنك املغرب Ïيد�ر امللخص، Zٔنه بنك امل
. Ïيد|ل عندو كذ  من ¢ري املواد Ïيد|ل من عندو احلركة د�ل النقود

Ë ، هذي معلية مايش سه^، واYو� مlبعاها شهر jشهر، Zٔنه لك 
حكومة ما كتبعش اZٔسعار كتعرض البالد �لخطر، هذا ا�يل وا¥د العدد 

�ن الناس ما فهموش ملا óلكمت Qىل اخنفاض اZٔسعار وخصنا Éردو البال، اك
  .اخنفاض

عند� ز�دة وقعت عند� يف اخلرض، ولكن هاذ اليش راه تقليدي يف 
املغرب، ميل Ïيربد احلال راه كزتاد اخلرض Zٔنه العرض Ïينقص، كزتاد، 
ولكن اليوم شوفوا السوق، ملا ]اوبت Qىل هاذ السؤال وا¥د الصحفي قال 

هذاك Qلهيا مطHشة رخصت، و ايل حKث ما ارشا²ش م`مك ٔ�ور� مطHشة 
اليش ا�يل كن
Kعو Zٔور� راه �يق كن
Kعوه Yا�، الص�افة كتكlب ا�يل 
ابغات، �ٓش غند�رو؟ ما عند� ما ند�رو، وا¥د الص�ايف امىش ولقى يش 

  .مادة ¢الية Ïيقول   ¢الء اZٔسعار
جنيو دا� �لحواجي اZٔساس<ية، ٔ�وال الطاÏس<يات ما عندمهش احلق �زيدوا 

 ...مع، ولكن هذاك اYمعZٔنه اح`ا خمصصني هلم د

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .اYقايق وانت هترض 6اÉهت�ى الوقت، الس<يد الوز�ر، 

الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ٓ نعم،  دقايق امشات، Zٔنه صعيب هاذ اليش د�ل  6س<يدي،  �
  .¤قlصاد

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .¤حتاد الوطين �لشغل يف ٕاطار التعقKب اللكمة GموQة

        ::::املس�شار الس<يد محمد رماشاملس�شار الس<يد محمد رماشاملس�شار الس<يد محمد رماشاملس�شار الس<يد محمد رماش
يف ٕاطار التعقKب، الس<يد الوز�ر، هو هاذ اليش ا�يل ك�رشح لنا وا�يل 
ك�رشح �لمواطن Qرب هاذ املؤسسة اYس<تورية، تقريبا راه بعض املرات 

خم املغاربة خصهم وا¥د الت
س<يط، Zٔن بعد املرات هاذ املصطلح د�ل التض
وا¥د الس<ياسة تواصلية �جعة كتبقى  - رمبا نقدر نقول  -وكذا، يف غياب 
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اZٔمور مقلوبة، و�لتايل Ïيبقى إالªسان Ïيصدق بعض اZٔمور ا�يل يه ¢ري 
حقKقKة، و�لتايل Ïيبقى هذا ]انب، معىن هذا خصنا خنلقو وا¥د الثقافة 

  .العملية ثقافة اقlصادية، Ïيفاش املواطن يواÏب هاذ.. مرتبطة Ïيفاش
6نيا، الس<يد الوز�ر، رمغ هاذ اZٔمور ا�يل فعال كت�دث فهيا احلكومة 
مشكورة وا¥د التواز�ت اقlصادية Zٔن هاذ اليش مايش ساهل، رمبا اZٓن 
املواطن فعال ميل كنتلكمو معه ٔ�نه Ïيقول   �ٓودي، شوف ¢دا مØال 

درمه ونصف،  ر�ل، البص^ 30مجموQة دا� Ïيقول   املطHشة دا� اليوم 
كذا، كذا، ٕاىل ¢ري ذ ، وÏيقوم Qلهيا، ولكن ¤قlصاد ما ÏميشHش هباذ 

  .املنظور هذا، و�لتايل هنا اYور د�لنا اح`ا
اجلانب اZٓخر، وهو البد اح`ا دوز� قانون املنافسة، املراس<مي التطبيقKة 

راق�ة د�لو خصها خترج، ولكن هاذ القضية د�ل املراق�ة، الس<يد الوز�ر، امل
Zٔن بعض .. من |الل جلان د�ل العامالت، واملراق�ة والت��ع من |الل

املرات مايش فقط املراق�ة Qىل املس<توى املومسي، حىت Ïيكون عند� 
ال، خص يبقى العمل به، ورمبا حندثو �ٓليات ٔ�خرى، óكون مراق�ة . رمضان

ف وخنلقو د�ل القطاQات احلكومKة لك Qىل ¥دة، رمبا املراق�ة د�ل الغر 
Zٔن ما ميك�ش Zٔن ٔ�� كنعرفو .. وا¥د اZٓلية ا�يل يه كتÃلق لنا وا¥د فعال

اح`ا اك�ن بعض اZٔمور |اضعة �لعرض والطلب، وإالªسان حبال ٕاىل Ïيبغي 
يترصف يف املزرQة د�لو، ولكن، امحلد ü، هاذ اليش هو Ïي
رش بrٔن اك�ن 

�رشيعية، ال Qىل مس<توى ٔ�مور ]اية ال Qىل مس<توى الرتسانة القانونية ال 
كنمتناو، ٕان شاء . احلاكمة والضبط من |الل مجموQة من التقار�ر ا�يل عند�

.. ا�يل فعال ٔ�نه ¢دا ÏيفKق املواطنني) البعبع(هللا، ٔ�ن ªس<متر، و|اصة هاذ 
مØال ذاك اÀهنار Ïيتلكموا Qىل النقل، يف اZٓخر بrٔنه ما اك�ن ال ز�دة ال والو 

ٔ�ننا خصنا نضبطو هاذ اليش، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار  يف النقل، و�لتايل
Qالقة ²شا�كKة بني لك املكو�ت، ال املكو�ت الس<ياس<ية وال النقابية وال 

  . احلكومة
  .شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . اÉهت�ى الوقت

  .اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد حيحيحيحيفظه �منباركفظه �منباركفظه �منباركفظه �منبارك
  .يد الرئHس احملرتمشكرا الس< 

  . ªشكر الس<يد الوز�ر Qىل جوا�مك
الواقع ٔ�ن القدرة الرشائية، الس<يد الوز�ر احملرتم، �لمواطن املغريب، 
و|اصة الف³ة الفقرية والهشة ترضرت كثريا يف الس<نوات اZٔ|رية بفعل 
الز�دات اليت عرفهتا بعض املواد ¤س<هتالÏية، ن�K	ة اZٔزمة العاملية وارتفاع 

   .واد يف السوق اYوليةامل
كام ٔ�ن املعض^ الكربى، الس<يد الوز�ر، يه الز�دة يف فواتري الكهر�ء، 

بناء Qىل عقد �ر�مج لسد جعز املكlب الوطين �لكهر�ء، ف�الرمغ من ٔ�ن 
ماليني ٔ�رسة لن تعرف  4,5الس<يد وز�ر الطاقة يؤكد Qىل ٔ�ن حوايل 

xاليت ²س<هت xيلواط يف الشهر 100ٔ�قل من  فواتريها الز�دة، ٔ�ي تÏ .  
هل تعلمون، الس<يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن صاحب الرباكة يف اZٔحKاء 

من اZٔرس  %95الهامش<ية �س<هتx ٔ�كرث من ذ  القدر، مما يعين ٔ�ن 
  .املغربية س�شملها الز�دة، عكس تقد�رات الس<يد وز�ر الطاقة
ة قصد حامية وQليه، نrٔمل ٔ�ن تتÃذ احلكومة مجيع إالجراءات الالزم

  .املس<هتx من لك التضار�ت اليت ²س<هتدف قوته اليويم
  الس<يد الوز�ر احملرتم،

وٕاذا مازال املونوبول يف يد املكlب الوطين �لكهر�ء واملاء يف إالنتاج، 
اZٔزمة س�س<متر، وجيب فlح الباب كام مت ذ  يف الهاتف النقال والعملية 

  .ٔ�عطت نتاجئ ]د سارة
  .Hسوشكرا الس<يد الرئ 

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .دقائق 4اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، �لرد Qىل التعقKبات يف 

الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ٕاىل امسحت ¢ادي نبدا هباذ املوضوع ا�يل Qاود ¢ادي يق�ط وا¥د 
البارح ٔ�وال ما اك�ن ز�دة يف الس<يد رئHس احلكومة . هاحلجم ا�يل ٔ�كرب م`

. الفواتري، Qاد غتوقع الز�دة، اح`ا ما خمبعي�ش هاذ اليش Qىل املغاربة
د�ل اZٔوراق، كنمتىن  7ٔ�صدر الس<يد رئHس احلكومة البار¥ة بيان طويل، 

ومن الرٔ�ي العام ومن الص�افKني  -وهذا مؤكد  -من السادة املس�شار�ن 
  . اWتصني �ش يقراوه

ة كنقولو احلقKقة �لمغاربة يف هاذ املوضوع د�ل املكlب الوطين، ٔ�ول مر 
كنقولو ٔ�وال ها الوضع د�لو اZٓن، وٕاىل ابقى ¢ادي هااك راه اح`ا ¢اديني 

ساQة  24لوا¥د احلا� ا�يل مرضة �القlصاد د�لنا هو يتقطع الضو، يعين يف 
ٔ�� ساQات، ويف وقت اËروة، يعين ميل ند|ل  7ساQات  ó6زول   

  .و�ك ٕاىل بي�`ا يف املغرب يتقطع الضو
هاذ اليش ا�يل كنعاودوه راه ما يش كنعاودوه كهنولو اZٔمور، راه يف 

اعطينا احلقKقة د�ل الوضع، . دول اكينة اليوم، بال ما جنبدو السميات د�لها
ما ختاذش، لو  2006و 2007هاذ اليش اكن |اص تتÃذ فKه قرارات م`ذ 

وقت بصفة تلقائية اشوية اشوية، معر� ما نوصلو �ل�ا� اكن زاد يف ذاك ال
  .ا�يل اح`ا وصلنا لها اليوم
 Ï100يلواط، قلهتا لمك، ودا� صايف رمسية، 100اYو� ¢ادي تدمع 

kWh  لس، حس<بوها املهندسني،  5يهG5البوالت، قلهتا يف هاذ ا 
 ما ¢ادي يزتاد kWh ،100 kWh 100البوالت وتلفزيون وثال]ة يه 
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  . مرت مكعبة يف املا ما ¢ادي يزتاد Qلهيم حىت س<ن�مي Q .6لهيم حىت س<ن�مي
د|لنا وا¥د احلا]ة ا�يل ما كناش قادر�ن نقولوها ذاك الساQة، ولكن 

، النصف د�ل kWh 100نقولوها دا�، الشطر الثاين ا�يل Ïيدوز فوق 
، النصف د�ل kWh 100ذاك الشطر ¢ادي خيلصوا اÀمثن د�ل 

  .kWh 100ك د�هلم غيÃلصوا د�ل ¤س<هتال
ى بــ ــــــــــــــهذا راه وا¥د اليشء ]م، راه ٔ�ول مرة كند�رو ما �سم

)le ciblage ( و ذاكKنه من ق�ل كنجيو نعفZٔ ،ملعقول �لطبقة الضعيفة�
100 kWh 100، ولكن ذاك  xس<هتH500كنطلعوها حىت لهذاك ا�يل ت 

kWh.  
ك احلق الهشة، وا�يل املدخول د�لها قس<نا الطبقة الهشة، معاليوم 

اس<نني، Zٔنه هاذ  4اصعيب، ما ¢اد�ش توصل لها يف اÀمثن د�لها مدة د�ل 
اس<نني،  4الرب�مج ا�يل وقعنا البارح الوزراء املعنيني اك�ن ا�يل املدة د�لو 

يف مخس اشهر د�ل  2014وóلكمنا مع املغاربة �ملعقول، ها ا�يل ¢زنيدو يف 
، �ش 2017، وها ا�يل ¢زنيدو حىت 2015ا ا�يل ¢زنيدو يف ، وه2014

نوضعو هاذ املكlب د�لنا ا�يل مؤسسة اسرتاتيجية يف وا¥د الطريق د�ل 
  . املعقول، وا�يل ما يعاودش يش وا¥د �رجع Qىل ذاك اليش

 ، Ë100و kWh ، والنصف د�ل الشطر الثاين ما اكي�ش ا�يل
 ... هاذ اليش راه ]م �لشعب .غيوصلو، وما غيزتاد Qليه ر�ل

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  ...اÉهت�ى الوقت، لكيش ]م، مجيع املواضيع

الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ٔ�ميل ٔ�نين نفرس وا¥د العدد د�ل احلواجي، . معك احلق، الس<يد الرئHس
 ... ولكن الوقت

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .راه اك�ن السؤال املوايل رمبا عندو نفس املوضوع

الس<يد املس�شار، ... السؤال الثالث موضوQه حامية القدرة الرشائية
  . د�روا يش لقاء لالجÌع يف ا�لجنة

اللكمة Zٔ¥د . السؤال الثالث موضوQه حامية القدرة الرشائية �لمواطنني
قدمي السؤال، تفضل السادة املس�شار�ن من فريق اZٔصا� واملعارصة لت

  .الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد احلسني ااملس�شار الس<يد احلسني ااملس�شار الس<يد احلسني ااملس�شار الس<يد احلسني اWWWWلصلصلصلص
  .شكرا الس<يد الرئHس

  الس<يد الوز�ر احملرتم، 
نالحظ ٔ�ن احلكومة مل حترك ساكنا خبصوص اZٔزمة اليت �كlوي بنرياÉهيا 
املاليني من املواطنني املغاربة املتعلقة �الرتفاQات املهو� اليت عش<ناها يف 

اد الغذائية، والس<û ٔ�سعار اخلرض والفواكه، وذ  يف غياب ٔ�سعار املو 
وٕاذا ٔ�|ذ� بعني . �اكد �كون ;ما Zٔية مراق�ة ٔ�و تنظمي لسوق التوزيع

¤عتبار ٔ�ن اخلرض ²شلك اجلزء اZٔسايس من س^ مشرت�ت املواطن، ومبا 
  .ٔ�ن نفقات التغذية ²شلك ªس<بة ]مة من مزيانية العائالت املغربية

قا من هذا الوضع املتدهور وما يرتتب عنه من مساس �لقدرة وانطال
  : الرشائية �لمواطنني و�كرامهتم إالªسانية، ªسائلمك، الس<يد الوز�ر

ٔ�وال، عن إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة محلاية القدرة الرشائية 
  �لمواطنني من جشع املتضاربني؛ 

ت التوزيع 6نيا، عن ٔ�س<باب غياب س<ياسات حكومKة لضبط ق`وا
  .حامية �لمس<هتلكني واملنت	ني الفالحKني، ال س<û الصغار مهنم

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر

الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  الس<يد الرئHس احملرتم،
  الس<يدات والسادة املس�شار�ن،

قول �لس<يد النائب، ؤ�� مس<تعد، مع اZٔسف الورقة ا�يل ابغيت ن
قدايم �لفرªسوية، نعطيك حمرض ا�لجنة الوزارية، عند� جلنة وزارية، فهيا 
وزارة اYا|لية، وزارة الت	ارة والصناQة، وزارة الفال¥ة، وزارة ¤قlصاد، 

 ٔZصاصيني د�ل هاذ اليش د�ل الت��ع د�ل اlمثان وزارة احلاكمة، وفهيا اخ
وóزويد اZٔسواق، وجتمتع وكتد�ر وا¥د احملرض، ها احملرض اZٔ|ري د�لها يف 

ٔ��ريل، كتجمتع ملدة د�ل س<تة السوايع، وكتطلع لنا التقار�ر من اZٔقالمي،  29
  . من عند املصاحل ¤قlصادية املوجودة يف العامالت

اح`ا اك�ن وا¥د اGهود مديور Qىل مس<توى املراق�ة ومlبعينو، وراه 
كنعيدو النظر يف ذيك الورقة د�ل املراق�ني، Ïيوقعها رئHس احلكومة �ش 

  . نعطيومه وا¥د السلطة ٔ�كرث �ش ما يبقاش هاذ اليش هااك
¥ا�، Qدم ²سلمي الفاتورة  Q487دم ٕاشهار اZٔسعار : �ٓخر اZٔرقام قدايم

، Qدم 1، رفض البيع 25¥ا�، الز�دة ¢ري املرشوQة يف اZٔسعار املق`نة  78
املرور Qرب ٔ�سواق امجل^، وهذا وا¥د املشلك عويص يف اخلرض ويف 
السمك، وا¥د املشلك Ïبري يف املغرب، ولكن راه يه كتغلب Qليه 
امجلاQات احمللية، Zٔن مايش من اخlصاص احلكومة، اخlصاص امجلاQات 

  .622احمللية والسلطات احمللية، ٔ�ي مجموع احلاالت 
، ¢ادي هاذ 1900¢ري من ٔ�كتو�ر لهنا كنا يف  غميكن يل نقول   بrٔنه

  . اليش وÏهيبط
6نيا، ا|ذينا اس<تعدادات Ïبرية لشهر رمضان، غنقول   ٔ�نه درس<نا 
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ك�شوفو Ïيفاش |اص اZٔسواق د�لنا óكون مزودة |الل شهر رمضان، 
  : اصعيب ند|ل يف التفاصيل د�ل املواد، ولكن غنعطيك مØال

طن ا�يل خصاتنا،  98.400 رمضان السكر، الطلب ا�يل عند� يف
  طن؛ 419.782عند� بني يدينا اليوم يف املغرب 

  .ٔ�لف ق`طار 367ٔ�لف ق`طار خصنا، عند�  �30|ذ العدس، 
Qام اكن Ïيوقع، ها هام اك�ن  40امحلد ü بالد� كتحسن، راه هذي 

بعض السادة هنا ميكن �شهدوا، اكنت وا¥د العدد د�ل املواد ما 
احلبوب در� ¤حlياط، كت
ت . ، اليوم عند� ¤حlياطكتو]دشاي

ما عندي ما   الص�افة، �ٓش ¢ادي ند�رو Qاود لهاذ اليش د�ل الص�افة؟
ند�ر، تدارت احلرب يف ٔ�وÏرانيا قال   ك�رشيو احلبوب من ٔ�وÏرانيا، اح`ا 

 ٕان شاء هللا، بالعند� املغاربة ما �لكوا، . ما ت�رشيوش احلبوب من ٔ�وÏرانيا
 .احلصيدة د�هلم

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

  .اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس<يد احلبHب بنطالباملس�شار الس<يد احلبHب بنطالباملس�شار الس<يد احلبHب بنطالباملس�شار الس<يد احلبHب بنطالب
شكرا، الس<يد الوز�ر، Qىل هاذ إاليضا¥ات، ولكن، الس<يد الوز�ر، 

ذوا ٕاجراءات القدرة الرشائية �لمس<هتx، امحلاية د�لها لن تتrٔىت ٕاال بعدما ;|
ٕاضافKة Qىل هاذ اليش ا�يل قلتو، مهنا ٔ�وال هاذ �ٓليات املراق�ة، البد من 
التطو�ر د�لها، و¢ادي Éرجع نقول اQالش، وكذ  القوانني املنظمة Zٔسواق 

  .امجل^ راه قوانني مl	اوزة، البد من حتيHهنا وóكKيفها مع املعطيات اجلديدة
حلد من تعدد الوسطاء، راه كذ  ذÏرتو القطاع الفال�، البد ا

املرات �ش �ع الفالح، ؤ�� óهنرض مكهين، راه  5املس<هتx تيالك املنتوج 
املرات، وهذا يف س<نة ا�يل فهيا وفرة إالنتاج، ولكن املس<تفKد  6املرات و 5

  .هو الوس<يط، لHس املس<هتx ولHس الفالح
ون وا¥د كذ  تنظن، الس<يد الوز�ر، راه املغاربة اليوم من حقهم óك

اجلودة مغربية، املس<هتx تيrٔدي وا¥د اÀمثن مقابل وا¥د اجلودة معينة، 
، املغريب عندو احلق �ش )une qualité marocaine(اليوم خصنا 

، و|ري دليل Qىل ذ ، الس<يد الوز�ر، )ó)la qualitéكون عندو وا¥د 
الصادرات اليوم، حKث ترتفض يش ¥ا]ة من املنتو]ات ميل تتخرج �را، 
فني óمتيش؟ تيالكوها املغاربة Zٔن ما اكي�ش وا¥د اYفرت د�ل التحمالت 
ا�يل óهيرض لنا Qىل اجلودة، يعين ال من �حKة المك وال كذ  حىت من 

  .�حKة املكو�ت د�ل املادة
ٕاذن، اليوم خصنا جمهودات Ïبرية �ش حنميو القدرة الرشائية د�ل 

س<بق، ما تنكروش ٔ�نه املصاحل دا|ل املس<هتx، �ٕالضافة لهاذ اليش ا�يل 
العام� تتقوم �Gهود د�لها، ولكن اليوم، الس<يد الوز�ر، راه الطرق �ش 
تHمت التوزيع �لشلك �ش اكن، راه ٔ�صبح اليوم ¢ري مق�ول، راه املغريب 

  ... اليوم تيÃلص اÀمثن �ش
  .شكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . اÉهت�ى الوقت، الس<يد املس�شار

  .الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Qىل التعقKب تفضل،

الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب Yى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ٔ�� ك�شاطرك وا¥د العدد د�ل احلواجي، الس<يد املس�شار، ا�يل قلتهيا، 
اك�ن هاذ اليش، ولكن راه البد Qاود نقlنعو بوا¥د احلا]ة، راه الت	ارة د�لنا 

ة حرة، راه Qاود كتطلبوا بتد|ل اYو�، وراه جربنا تد|ل اYو�، جتار 
  . احلا� اكنت ٔ�صعب من هاذ اليش

شوف انت كتعرف هاذ اليش، شوف دا� اح`ا عند� ¢ري óزويد 
السوق �YقKق، هذاك اYقKق املدمع، شوفوا املواد اZٔخرى ا�يل مايش 

ريب، وهذاك اYقKق  Ïيف ¢ادية �لسوق وفهيا الرا¥ة د�ل س<يديمدمعة 
ٔ�لف، Ïهيزوه لنا  100املدمع، كتجمتع ا�لجنة، كتقول هاذ إالقلمي غنعطيوه 

راه اح`ا ;بعيهنم حبال ا�يل ¥ايض ما . من ذاك إالقلمي ويديوه Ëاك إالقلمي
عرفت �ٓش، ولكن راه الت	ارة د�لنا حرة، خصنا Éزيدو نضمو هاذ اليش، 

قانون Ïيخصو يت	دد وقانون اجلبا�ت ٔ�سواق امجل^ ال - معك احلق  -|اص 
احمللية خصو يت	دد يف ٕاطار هاذ ٕاصالح املنظومة الرضي
Kة د�لنا ود�ل 

 .اجلبا�ت د�لنا
املوضوع الثالث هو عند� وا¥د اهلم يف احلكومة، هو óزويد السوق، 
Zٔنه اك�ن مواد ما كنتجوهاش، كنجيبوها من �را، Ïيخصنا نقلبو Qىل الوقت 

بوها بال ما يؤaر لنا Qىل ¤قlصاد د�لنا، جنيبوها ¢الية وخنرسو ا�يل جني 
، يه ا�يل، امحلد هللا، ا|ذينا ¤حlياط �لحبوب، اليوم )devises(فهيا 

عند� �لكو املغرب حىت لشهر غشت، هاذ اليش ا�يل ارشينا، ومع ذ  
ٓ املزيان الت	اري غرقlوه ٓ ٕايه، .. الص�افة � ن س<يدي، ولكن راه املزيا �

ٔ�شهر ما �قHش غنجيب ذاك  8الت	اري ٕاىل غرقlو يف شهر�ن، راه يف 
املادة، ولكن اليوم عند� يف ¤حlياط د�ل بالد�، وهذي يه املك�س<بات 

ٔ�شهر Qاد الصابة  8ا�يل حققهتا بالد�، عند� يف ¤حlياط د�ل بالد� 
  ...د�لنا، ٕان شاء هللا، فوق ذاك ¤حlياط ا�يل

  .شكرا

        ::::رئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسة    الس<يدالس<يدالس<يدالس<يد
شكرا الس<يد الوز�ر، وªشكر الس<يد الوز�ر Qىل مسامهته القمية معنا 

  .يف هاته اجللسة
واZٓن ن�lقل ٕاىل السؤال اZٓين اZٔول املو]ه ٕاىل الس<يدة الوز�رة املنتدبة 
Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب³Hة امللكفة �لب³Hة، وموضوQه تلوث 

دة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، اللكمة Zٔ¥د السا. الب³Hة
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        .ملس�شارااااتفضل الس<يد 

        ::::املس�شار الس<يد عبد الوا¥د الشاعراملس�شار الس<يد عبد الوا¥د الشاعراملس�شار الس<يد عبد الوا¥د الشاعراملس�شار الس<يد عبد الوا¥د الشاعر
  .شكرا الس<يد الرئHس

  الس<يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ٕان حتقKق ٔ�هداف التمنية ال
رشية jشلك فعال ومس<تدمي يتوقف Qىل 

Qكون مبثابة دó ،³ة سلميةHمتعي بGامة ورافعة ٔ�ساس<ية ٕالجناح هذا الورش ا
الك�ري، ¢ري ٔ�ن واقع احلال ال يعكس ذ  �مللموس، ٕاذ جند مبعظم اجلهات، 

تطوان، مجموQة من إالشاكالت اليت تعيق ¬ود  -وQىل رٔ�سها ¬ة طن	ة
التمنية، نذÏر من بHهنا Qىل س
Kل املثال ال احلرص بrٔن هناك مطارح عشوائية 

ا رواحئ Ïرهية، اZٔمر اËي يؤaر jشلك Ïبري Qىل جودة الهواء ت��عث مهن
واملاء والرتبة والغطاء النبايت، وتفيش بعض اZٔمراض اخلطرية اليت هتدد 
حصة وسالمة املواطن، وكذا اWلفات السلبية �لمقالع واس<تغاللها jشلك 
عشوايئ، مl	اهال مقlضيات كناش التحمالت، اليشء اËي يؤaر سلبا 

  .لفرشة املائية والقضاء Qىل اZٔجشار والنبا;ت وتدمري الطرق اGاورةQىل ا
  الس<يدة الوز�رة،

ٕان الود�ن واملياه العادمة لبعض املرÏبات الس<ياحKة املوجودة Qىل طول 
تصب م�ارشة يف مKاه البحر بدون ) Tamuda Bay(لــ     الرشيط السا¥يل

ن قعر البحر وامللقب تصفKة، وكذا الرتاخKص ملقالع اس<تخراج الرمال م
�ملنطقة الشاملية �لوحش الفوالذي، املمتدة Qىل طول الرشيط السا¥يل 
بني اجلهبة والف`يدق، مما ي�س
ب يف قlل اZٔسامك الصغرية وٕاتالف 

  .الصدفKات وتدمري الب³Hة البحرية
لك هذا يؤaر سلبا Qىل الرثوة السمكKة اليت يه مx للك املواطنني 

يونيو اليوم العاملي �لب³Hة، كذ  حنن  5والعامل خي� اليوم املغاربة، |اصة 
Qىل ٔ�بواب العط^ الصيفKة، حKث تعترب ¬تنا بوابة املغرب حنو ٔ�ورو� 
وٕافريقKا، وحصولها Qىل ا�لواء اZٔزرق خلري دليل Qىل ذ ، وحتسب بrٔهنا 

هذا ، نرصه هللا، لقضاء عطلته الصيفKة و¬ة مفض^ لصاحب اجلال�،
ع ملا يوليه ]اللته من عناية خشصية والسهر Qىل تدشني ٔ�وراش كربى راج

�لتمنية، مما �س<توجب Qلينا مجيعا احلفاظ Qىل هذه املك�س<بات جبميع 

  .  الوسائل املتا¥ة
  .  وشكرا الس<يدة الوز�رة

    ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس<يدة الوز�رة، لٕال]ابة Qىل السؤال. شكرا

حليطي، الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء حليطي، الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء حليطي، الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء حليطي، الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس<يدة حكالس<يدة حكالس<يدة حكالس<يدة حكميميميمية اة اة اة ا
        ::::امللكفة �لب³Hةامللكفة �لب³Hةامللكفة �لب³Hةامللكفة �لب³Hة    ،،،،والب³Hةوالب³Hةوالب³Hةوالب³Hة

  الس<يد الرئHس،

  السادة املس�شارون،
  الس<يد املس�شار، 

Ïيخصين وا¥د اÀهنار �ش جناوبك Qىل هاذ اليش اكمل، ولكن ¢ادي 
  :نلخصو   يف جوج د�ل احملاور ٔ�ساس<ية

التمنية املس<تدامة واحلق يف ب³Hة تدسرتت  2011ٔ�وال، بعد دس<تور 
سلمية، فٕاذن اYس<تور د�لنا حسم يف احلق يف الب³Hة السلمية والتمنية 

  . املس<تدامة
ا�يل ]اب جوج د�ل  2014جKنا بقانون ٕاطار هاذ العام يف ينا�ر 

املبادئ ]مة ]دا، ويه اQالش ابنH`ا إالسرتاتيجية Qىل املدى املتوسط 
  املبادئ؟ والبعيد، ٔ�ش<نو هام هاذ

املسؤولية املشرتكة، مث ٕادماج التمنية املس<تدامة، مبا فهيا املقاربة البي�Kة، 
يف مجيع الس<ياسات العمومKة، هاذ اليش ا�يل óهنرض Qليه غيبدا من دا� 

اZٓن راه اح`ا ªش<تغل مع مجيع الوزارات، Zٔن الت�د�ت يف املغرب . Qامني
  . ت اكملÏبرية، وعندك احلق يف ذاك اليش ا�يل قل

اZٓن عند� �ر�مج اس<تع	ايل، ٔ�ش<نو غند�رو يف هاذ الرب�مج 
  ¤س<تع	ايل؟

ٔ�وال التrٔهيل البHيئ �ش نت	اوزو هاذ اليش ا�يل قلت اكمل، التrٔهيل 
مطرح عشوايئ يف املغرب، القدرات د�ل امجلاQات  220البHيئ عند� 

Yٓن |دامة مع وزارة اZا|لية ومع البنك احمللية لكنا كنعرفوها، الوزارة ا
نجزو ن العاملي يف رشاكة ٔ�ننا ند�رو وا¥د الرب�مج مكØف ا�يل ¢ادي لك Qام 

  . 2016مطرح عشوايئ يف  50مطرح عشوايئ حىت  25فKه ما بني 
فٕاذن �ش ªرسعو الوترية د�ل العمل دز� لوا¥د املقاربة د�ل التمثني، 

ا�ت الصلبة يف املغرب، ٔ�لف وا¥د |دام يف النف 50رامك كتعرفوا بrٔن اك�ن 
ا�يل كرتوج يف مليون د�ل اYرمه  890هاذو لكهم خصنا ندجمومه، 

)l’informel (يف النفا�ت يف القطاع ¢ري املهيلك.  
كذ  النقط السوداء، عند� الناس Ïيحرقوا الع	الت، عند� التلوث 

دينا ٔ�ول يعين الت�د�ت، عند� العامل القروي ا�يل مازال Qاد اب... الصناعي
س<نة غند�رو �ر�مج م`دمج لتدبري النفا�ت والتدفقات السائ^ يف العامل 
القروي، ؤ�ول مزيانية ¢ادي تتحط العام اجلاي ¢ادي óكون ¢ادية �لعامل 

  .القروي
فٕاذن، الت�د�ت Ïبرية ]دا، ووزارة الب³Hة يه �ش<ئة، Qاد ابدينا، ابدينا 

ما ميك�ش لها ختلينا Éرفعو  اس<نHت، ولكن وترية العمل 5بربامج هذي 
الت�د�ت، جفميع الوزارات اZٓن م`ك�ة Qىل تزنيل إالسرتاتيجية الوطنية 
�لتمنية املس<تدامة، وكنÃدموها قطاع مع قطاع، مبا فKه هاذ اليش اQالش 

  .اهرضيت د�ل املقالع مع اليس الر�ح
  .فٕاذن راه الورش Ïبري، وكنمتىن ٔ�ننا ¢ادي نتغلبو Qليه

  .شكرا
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        ::::س<يد رئHس اجللسةس<يد رئHس اجللسةس<يد رئHس اجللسةس<يد رئHس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا

  .اللكمة �لس<يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس<يد عبد الوا¥د الشاعراملس�شار الس<يد عبد الوا¥د الشاعراملس�شار الس<يد عبد الوا¥د الشاعراملس�شار الس<يد عبد الوا¥د الشاعر
  الس<يدة الوز�رة،

ªشكرك Qىل هاذ الرصا¥ة حقKقة Qىل جوا�مك، وÉمثن اGهودات اليت 
تبذلوهنا من ٔ�]ل حتسني املنظومة البي�Kة ببالد�، ال س<û ٔ�ن هذا اGال 

اليشء اËي �س<توجب العمل ٔ�كرث والرفع من وترية  يعرف تعدد املتد|لني،
الت�س<يق بني خمتلف املتد|لني احلكومKني، وكذا ¤نفlاح Qىل اGمتع املدين 

  .مع حتديد املسؤولية وربطها �حملاس<بة والزجر ٕان دعت الرضورة ٕاىل ذ 
  الس<يدة الوز�رة،

بعض املشاريع Q�ٔمل مدى اZٔمهية اليت تولوهنا لهذا القطاع، ¢ري ٔ�ن هناك 
اليت يمت الرتخKص لها ت�`اىف مع املعايري البي�Kة، Ëا ٔ�سrٔلمك مرة ٔ�خرى، 
الس<يدة الوز�رة، عن مدى ممارسة اقرتا¥اóمك دا|ل ا�ل	ان مع �يق 

  إالدارات اZٔخرى، هل óكون ملزمة ٔ�م Gرد ٕابداء الرٔ�ي فقط؟
يجية وزارóمك هذا جيعلنا ªسائلمك، الس<يدة الوز�رة احملرتمة، Qىل ٕاسرتات 

�لهنوض �Gال البHيئ معوما وحماربة لك ٔ�شاكل التلوث اليت ذÏر�ها 
�ملنطقة، س<û ؤ�نمت، الس<يدة الوز�رة، من ذوي ¤خlصاص وخ�رية يف 

  .اGال
  .وشكرا الس<يدة الوز�رة

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يدة الوز�رة، �لرد Qىل التعقKب يف دقKقlني

لس<يدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب³Hة، امللكفة لس<يدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب³Hة، امللكفة لس<يدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب³Hة، امللكفة لس<يدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب³Hة، امللكفة اااا
        ::::�لب³Hة�لب³Hة�لب³Hة�لب³Hة

دراسة التrٔثري Qىل الب³Hة، Ïيف ٔ�ش<نو اكن؟ اكن من ق�ل مlابعة ق�لية، 
تتعرفوا، ولكن اكنوا بعض املشاريع ما Ïيدوزوش فهيا، مهنم بعض املقالع ما 

 Hىل البQ ٔثريrيدوزوا يف دراسات التÏ ٓن يف صدد القانون ا�يل اكنوشZ³ة، ا
اح`ا كنو]دوه مع الس<يد الوز�ر، د|لنا دراسات التrٔثري Qىل الب³Hة يف مجيع 
املقالع، ما اكي�ش دا� يش مقلع ا�يل ¢ادي يدوز يف املغرب بال دراسة 

  . التrٔثري Qىل الب³Hة
كذ  الوزارة ا|ذات املراق�ة د�ل املقالع، املسrٔ� ا�يل ما اكن�ش 

حKث ما اكن�ش عند� دراسات التrٔثري Qىل الب³Hة، كذ  اZٓن  عند�،
ك�ش<تغلو يف هيلكة القطاع الوزاري �ش Éزلو �لم�يل �ش ميكن لنا óكون 
عند� وا¥د القدرة Qىل الت��ع د�ل الربامج ا�يل تيخضعوا لهاذ اYراسات 

 .د�ل التrٔثري Qىل الب³Hة
الوطين �لب³Hة ا�يل هو كذ  ك�ش<تغلو اZٓن �ش ند�رو من اWترب 

K وا¥د املزيانية ا�يل يه ]مة، والناس  رجعتو ٕاىل الر�ط وا�يل خصصنا
د�لو اZٓن رامه Ïيد�روا يعين كرنفعو القدرات د�هلم �ش �رجع خمترب ا�يل 

  . ¢ادي ي��ع مجيع املشاريع
جوج د�ل الطلبات هو ٔ�ن طلبنا من وز�ر التعمري ٔ�ن وزارة الب³Hة 

 le permis(^ يف ا�ل	ان ا�يل كتعطي الرخص، مايش ¢ري óكون ممث
d’habiter( حىت ،)le permis d’exploiter( ، ال ¥لييت معملØم

óكون وزارة الب³Hة ) le permis d’exploiter(خصك يف الرخصة د�ل 
  .ممث^، وكذ  طلبنا يف املقالع ٔ�ن óكون ٕالزامKة املراق�ة د�ل وزارة الب³Hة

  .شكرا

        ::::ئHس اجللسةئHس اجللسةئHس اجللسةئHس اجللسةالس<يد ر الس<يد ر الس<يد ر الس<يد ر 
  . شكرا

اللكمة Zٔ¥د . اZٓن السؤال الثاين موضوQه معاجلة النفا�ت اخلطرية
تفضل الس<يد  ،السادة املس�شار�ن من الفريق ¤شرتايك لتقدمي السؤال

  .املس�شار

        ::::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 الرئHس

  الس<يدة الوز�رة،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
سؤال فريق`ا K ارتباط وثيق �لسؤال اËي اس<متعنا ق�ل هو يف احلقKقة 

ٕاىل جواب الس<يدة الوز�رة عنه، ويف احلقKقة ح�ذا لو اكنت هذه اZٔس<ئ^ 
الثالث مجعت يف ٕاطار و¥دة املوضوع ليكون اجلواب اكفKا وشافKا �لجميع، 
|اصة ؤ�ن الكØري من عنارص اجلواب رمبا ]اءت يف اجلواب د�ل الس<يدة 

  .Qىل السؤال اZٔول الوز�رة
ومع ذ ، الس<يدة الوز�رة، لعل من ٔ�مه الت�د�ت البي�Kة اليت تعرفها 
بالد� يه ٕاشاكلية معاجلة النفا�ت معوما، والنفا�ت اخلطرية مهنا Qىل و]ه 

  . اخلصوص
وتت	ىل حساس<ية إالشاكل املرتبط �لنفا�ت الصناعية والطبية اخلطرية 

ارب، حسب بعض إالحصائيات، من Ïون املغرب ي�lج مهنا ما يق
طن س<نو�، وهو ما يعين ٔ�ننا مطالبون بتخصيص إالماك�ت  300.000

الالزمة ملعاجلة هذه النفا�ت �لطرق التق`ية اليت حتمي الب³Hة وحتافظ Qىل 
  .سالمة وحصة املواطنني

وٕاذا اكنت بالد� قد بذلت |الل حكومة التناوب جمهودا Ïبريا Qىل 
لرتسانة ال�رشيعية محلاية الب³Hة، وذ  ٕ�صدار قوانني تنظم مس<توى ٕاقرار ا

معلية مجع النفا�ت والتÃلص مهنا، فٕاننا نالحظ تعرثا واحضا Qىل مس<توى 
óرمجهتا Qىل ٔ�رض الواقع، بل رمبا املالحظ كذ  ٔ�ن احلكومة معدت ٕاىل 

ن تrٔجKل ٕاªشاء املركز الوطين ملعاجلة النفا�ت الصناعية اخلطرية اËي اك
  .2014مربجما يف مزيانية س<نة 
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سؤالنا ٕاليمك، الس<يدة الوز�رة، هو حول دواعي تrٔجKل هذا املرشوع، 
يعين مرشوع ٕاªشاء املركز الوطين محلاية النفا�ت الصناعية واخلطرية ٕان 
اكن قد ٔ�]ل �لفعل رمغ احلا� املل�ة ٕاليه؟ مث ما يه التدابري، السؤال 

ابري اليت تنوون القKام هبا 9حكومة Qىل املمكل �لسؤال اZٔول، يه التد
مس<توى معاجلة النفا�ت اخلطرية ببالد�، وامجليع يدرك خماطرها Qىل حصة 

  املواطنني وQىل الب³Hة معوما؟
  .شكرا الس<يد الرئHس

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

رمبا، الس<يد املس�شار، السؤال املوايل نفس املوضوع، �لفريق 
 .ارتrٔيمت �ش حتطوا نفس السؤال ٕاذا¤شرتايك كذ ، 

        ::::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
النفا�ت د�ل املطارح رمبا ]اوبت الس<يدة الوز�رة Qىل بعضها، عنارص 
اجلواب ]ات يف السؤال اZٔول، ولكن رمبا، الس<يدة الوز�رة، حسب 
 ٕاشارهتا يه كتقول Qىل ٔ�ن فهيا ما تقول يف املوضوع الثاين، |لينا جتاوبنا

Qىل هاذ السؤال اZٔول، وªشوفو وÉركزو ٔ�كرث Qىل هذه النفا�ت اخلطرية 
  .وªشوفو السؤال الثاين

  .شكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .تفضيل الس<يدة الوز�رة

الس<يدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب³Hة، امللكفة الس<يدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب³Hة، امللكفة الس<يدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب³Hة، امللكفة الس<يدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب³Hة، امللكفة 
        ::::�لب³Hة�لب³Hة�لب³Hة�لب³Hة

 ٔZن ما ]اوب�ش يف اZٔ ،لهيم جبوجQ ارفة جناوبكQ نZٔ ،ىل لكيشQ ول
  .اك�ن السؤال من بعد

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .تفضل الس<يد املس�شار، موضوQه تrٔهيل مطارح النفا�ت

        ::::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
السؤال الثاين د�لنا هو حول ٕاذا اكن مجع النفا�ت طبعا والنقل د�لها 

معروف، ٕاال ٔ�نه  من مصمي اخlصاصات امجلاQات احمللية، وهذا يشء
�لتجربة امللموسة ٔ�كدت Qىل ٔ�ن امجلاQات احمللية ٔ�صبحت مØق^ ]دا هباذ 
املهام، و¢ارقة يف مجع النفا�ت وٕاتالفها، و|اصة ٕاذا ٔ�ضف`ا ٕاÀهيا تدبري معلية 
التطهري ا�يل كمت كذ  بوا¥د الطريقة عشوائية وفوضوية، اليشء اËي 

طنني وQىل الوضع البHيئ والصحي �س
ب يف ٔ�رضار جس<مية Qىل حصة املوا
  .والس<يا� و¤قlصادي ببالد�

والسؤال املطروح، الس<يدة الوز�رة، هو ٔ�ش<نو يه التدابري ا�يل 
ك�شوفوها Ïوزارة وصية Qىل هاذ القطاع و9حكومة بصفة Qامة لتدبري 

ٔ�حسن لهذا القطاع د�ل مجع النفا�ت؟ وما هو مس<توى الت�س<يق فû بH`مك 
ارة اYا|لية الوصية Qىل القطاع وكذ  مع �يق القطاQات وما بني وز

  احلكومKة اليت لها Qالقة �ملوضوع؟ 
  .يعين يف احلقKقة اZٔس<ئ^ مرتبطة جبو¬ا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة لمك، الس<يدة الوز�رة، يف ست دقائق

الب³Hة، امللكفة الب³Hة، امللكفة الب³Hة، امللكفة الب³Hة، امللكفة الس<يدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء و الس<يدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء و الس<يدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء و الس<يدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء و 
        ::::�لب³Hة�لب³Hة�لب³Hة�لب³Hة

  .شكرا الس<يد الرئHس
  .شكرا الس<يد املس�شار

ٔ�وال، القطاع الويص Qىل مجع النفا�ت والتدبري د�لها هو وزارة 
اYا|لية، واح`ا ك�ش<تغلو jرشاكة اكم^ مع وزارة اYا|لية، Zٔن وزارة الب³Hة 

بع ٔ�ش<نو عندها؟ عندها ٕاسرتاتيجية، ٔ�وال كتحط إالسرتاتيجيات وكت 
وكرتاقب، هذا هو ¤خlصاص د�ل وزارة الب³Hة، ولكن اح`ا اZٓن 
ت�ش<تغلو يف رشاكة مع وزارة اYا|لية، وÏيف كتعرفوا الرب�مج الوطين 
لتدبري النفا�ت الصلبة تدار jرشاكة مع وزارة اYا|لية والبنك العاملي، 

امجلع حىت لهنا در� يعين من �حKة  2008ووزارة الب³Hة اكنت هناك من 
د�ل مجع النفا�ت، وكذ  ملعاجلة النفا�ت  %78حىت  75وصلنا لــ 
مطرح عشوايئ  26د�ل املطارح Ïبرية، ودر�  15، در� %36وصلنا لــ 

ا�يل در� لو الهيلكة، ولكن Ïيف قلتو، الس<يد املس�شار، اك�ن مشلك 
عاجلة د�ل القدرات د�ل امجلاQات احمللية يف التدبري، هذا اخlصاص، م

  .النفا�ت هو اخlصاص Qلمي Ïيخص óكون اكينة القدرات
فٕاذن ٔ�ش<نو در� �ش نوسعو وترية العمل؟ املطارح العشوائية 
كند�روها، اZٓن عند� �ر�مج ٔ�ننا مجيع املطارح العشوائية ا�يل يه كتحط 
مشلك �لص�ة د�ل املواطنني وال اكينة يف م`اطق هشة من الناحKة البي�Kة 

ي تقوم الوزارة د�ل الب³Hة jرشاكة مع وزارة اYا|لية يف ٕاQادة لكها ¢اد
التrٔهيل د�لها م�ارشة، هذي ا�يل ¢ادي ªسدو، ¢ادي نعيدو التrٔهيل د�لها 

  .وªسدوها
�ل�س<بة �لمطارح ا�يل ¢ادي نعيدو التrٔهيل د�لها وخنلقو فهيا حمطة 

الوزارة ¢ادي �لمعاجلة، هذيك غتكون رشاكة مع امجلاQات احمللية، ولكن 
. تواÏب من الناحKة التق`ية بني ماكتب اYراسات ا�يل يه معمتدة، ٕاىل �ٓخره

 2016فهذي ٕاسرتاتيجية ا�يل در�ها هاذ العام وا�يل غتÃلينا من هنا ٕاىل 
مطرح من  24ه الّ كنا در� �) alors que(مطرح عشوايئ،  66ند�رو 
  .2014حىت  2006

لنفا�ت يف املغرب، اZٓن إالسرتاتيجية فû خيص التو]ه ا�يل غنعطيو � 
ا�يل دا|^ يف ٕاطار إالسرتاتيجية الوطنية املس<تدامة، النفا�ت ¢ادي 
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ٔ�ن اكينني بعض  2015ميش<يو يف التمثني، دا� اZٓن ¢ادي ²شاهدوا من 
املدن، مهنا اYار البيضاء ا�يل ¢ادي نبداو هبا، بين مالل، الناظور، اك�ن 

دفاóر التحمالت بدلنامه اZٓن مع وزارة اYا|لية، . عٕاQادة الفرز يف الشار 
يعين الصفقات ا�يل ¢ادي يدوزوا العام اجلاي لكهم ¢ادي �كون فهيم الفرز 

�ٓالف  �10ش ند|لو هذاك القطاع ¢ري املهيلك و¢ادي ند|لو العام اجلاي 
ªسمة ا�يل كتÃدم يف اYار البيضاء لتدو�ر النفا�ت، ¢ادي تد|ل بطريقة 

  . ة ومعقلنة]يلك
كذ  ¢ادي ندوزو من حمطات د�ل مطارح النفا�ت ٕاىل حمطات 
د�ل معاجلة النفا�ت، و¢ادي ند|لو يف ٕاطار التمثني، وÏيف قلت لمك 

مليون د�ل اYرمه ا�يل كمتيش يف  850ق�اي^ راه يف تدو�ر النفا�ت اكينة 
  .هذا فû خيص النفا�ت. ¢ري املعقلن

�ش نقول لٔ�س<تاذ ا�يل óلكم يل Qىل طن	ة  �ل�س<بة لطن	ة، ¢ري
مليون د�ل اYرمه ا�يل امشات  540وتطوان يف النفا�ت، راه اكينة 

مليون  79تطوان يف التطهري السائل، واكينة  - مكساQدة �لجهة د�ل طن	ة
د�ل اYرمه ا�يل امشات، هذي خترست، ا�يل ترصفت يف التطهري 

مليون د�ل اYرمه ا�يل اح`ا دا|لني  67الصلب، وكذ  اكينة دا� اZٓن 
فٕاذن، . jرشاكة مع مدينة طن	ة، وراه اح`ا كنتدارسو اZٓن مدينة تطوان

  .اك�ن وا¥د اGهود Ïبري ا�يل حتط يف اجلهة د�ل تطوان طن	ة
. �ل�س<بة �لنفا�ت اخلطرية، ك�شكرك، الس<يد املس�شار، Qىل السؤال

ليون طن د�ل النفا�ت الصناعية يف م  1,8النفا�ت اخلطرية حصيح اكينة 
ٔ�لف طن د�ل النفا�ت اخلطرية، هاذ النفا�ت  300املغرب، فهيا ما يقارب 

الس<نوات واYراسات  4اخلطرية فاش جKت لقKت اYراسات تداروا ملدة 
Ïيتداروا، اعطاو� الرشح د�ل النفا�ت النوعية د�لها فني مlوا]د�ن Qىل 

ره، اعطاو� املواقع فني ميكن لنا ند�رو هاذ احملطة الصعيد الوطين، ٕاىل �ٓخ
ٔ�زيالل، تدارت دراسة التrٔثري Qىل -د�ل املعاجلة، عزلنا وا¥د املوقع يف ;د�

يف البحث العمويم، �ضت الساكنة وقفت . الب³Hة، ٔ�|ذ املوافقة البي�Kة
   .ٕاذن مايش الوزارة ا�يل وقفت املرشوع وقفاتو الساكنة. املرشوع

الس<يد املس�شار، ا�يل ]م هو ٔ�ن ٔ�� تنقول ميكن، امحلد ü  ولكن،
 290ا�يل وقف هاذ املرشوع، Zٔن هذا املرشوع اكن مديور �ش نعاجلو 

ٔ�لف طن وقطعناها، دا�  290ٔ�لف طن �لضبط، فاش جKنا ق�طت هاذ 
اZٓن راه اح`ا وقعنا اتفاقKة د�ل ٕاQادة تدو�ر البطار�ت مع املصانع ا�يل 

يونيو ¢ادي منضيو تدو�ر الع	الت،  20وا البطار�ت يف املغرب، تيد�ر 
ٔ�لف طن  300ٕاQادة تدو�ر الزيوت املس<تعم^، المكبيوóرات، راه اح`ا هاذ 

. ٔ�لف 44مليون د�ل اYرمه ¢ادي خنليو فهيا  260ا�يل اكنت ¢ادي óلكف`ا 
اه فٕاذن املرشوع ما وقفاتوش الوزارة Zٔنه Ïون اكن ما توقفش لو اكن ر 

تدار، ولكن ٔ�� كنقول، امحلد ü، ا�يل ما تدارش Zٔنه ¢ادي نقلصو من 
¤س�%ر و¢ادي نقلصو املسا¥ة ا�يل ¢ادي ند�رو فهيا املرشوع، واZٓن راه 
اح`ا يف صدد البحث عن ¥ل مع الرشاكء �ش ند�روه يف رشاكة ما بني 

Yن هذا مايش مرشوع د�ل اZٔ ،و�، هذا القطاع العام والقطاع اخلاص
مرشوع Ïيخص رشاكت ا�يل عندها معرفة Ïبرية بتدبري ومعاجلة النفا�ت 
اخلطرية، هذا مايش ¤خlصاص د�ل اYو� وال يف اخlصاص وزارة 

ٔ�وال : الب³Hة، اح`ا ا�يل ميكن ند�رو Éراق�و، ولكن Ïيخص جوج ¥ا]ات
 .ةإاللزامKة د�ل القانون إالطار لت�ديد املسؤولية، و6نيا الرشاك

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . اÉهت�ى الوقت، الس<يدة الوز�رة

  .اللكمة لمك، الس<يد املس�شار، يف ٔ�ربع دقائق �لتعقKب

        ::::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
هو يف احلقKقة ما عند�ش تعقKب Qىل الس<يدة الوز�رة بقدر ما عند� 

ن ٔ�]ل ميل كنطرحو اZٔس<ئ^، الس<يدة الوز�رة، Qليمك راه فقط م.. وا¥د
ٔ�ن ªس<تحثمك Qىل إالرساع لتنفKذ املشاريع واWططات ا�يل كتكونوا درتوها 

  . وكذا، لHس من ٔ�]ل التع	زي ٔ�و من ٔ�]ل فقط طرح اZٔس<ئ^
¢ري فقط، الس<يدة الوز�رة، ؤ�نمت اZٔقرب ٕاىل هذا القطاع د�ل الب³Hة 

lو واملسؤولني Qليه jشلك م�ارش، ]اء يف اجلواب د�لمك ٔ�نه �لفعل |دم 
وكتÃدموا، وهللا جياز�مك خبري، ما عند� ما نقولو، ولكن ابغينا نقولو لمك 
فقط واش ك�س<تحرضوا، |اصة ٔ�� كرنكز Qىل هاذ النفا�ت اخلطرية ٔ�كرث 
من النفا�ت اZٔخرى العادية، واش ك�س<تحرضوا jشلك يعين مس<متر 

د، Zٔنه ويويم اخلطورة د�ل ٔ�ي تrٔجKل ؤ�ي ٕار]اء لهاذ املوضوع ٕاىل ما بع
مجيع تقريبا اZٔجوبة د�لمك، الس<يدة الوز�رة، ]ات Qىل ٔ�نه كتقولوا ٔ�نه 

اح`ا كنقدرو Qىل ٔ�نه �لفعل، . �لفعل راه در� و¢ادي ند�رو، و¢ادي ند�رو
  .هاذ اليش راه Ïيحتاج وا¥د احلزي زمين ا�يل غيطبق فKه

ة ولكن اح`ا ا�يل ك�شوفو مدى اخلطورة د�ل هاذ النفا�ت اخلطري 
�خلصوص، وا�يل كرنكزو Qىل يعين املطارح فني كرتىم، يف ضوا� املدن، 
منش<يو ¢ري �را ملدينة سال، كنلقاو مØال وا¥د املطرح، ويف مجيع املدن 
املغربية، مايش ¢ري سال، كتختلط فهيا النفا�ت اخلطرية هذي مع النفا�ت 

ذو مرتع ومراعي و¢البا ما كتكون هاذ املطارح ها. املزنلية، ٕاىل ¢ري ذ 
لوا¥د العدد د�ل اÀهبامئ ا�يل كHس<هتلكوها املغاربة يف هاذ املدن هذي ا�يل 

  .Ïيقطنوا فهيا، يعين �لتÏٔrيد راه ك�شوفوها يومKا
6نيا، كنعرفو اخلطورة د�ل هاذ املطارح د�ل النفا�ت اخلطرية Qىل 

  .ن متاكالفرشة املائية، ا�يل وا¥د العدد د�ل الناس تHرشبوا ¢ري م
�ٕالضافة ٕاىل وا¥د اGموQة د�ل اZٔمور ا�يل Ïميكن لها تتعاجل رمبا دون 
ٔ�ن ن�lظر ٕاجناح هاذ املشاريع، بال ما ن�lظرو هاذ اليش، هاذ اYراسات 
ا�يل كتدار، وهاذ الرشااكت ا�يل كتدار سواء مع القطاQات املعنية، بال 

ويم ا�يل عندمك مع الوزراء هذي راه Ïميكن لنا، ؤ�نمت يف ٕاطار التضامن احلك
د�ل القطاQات اZٓخر�ن، ميكن توصلوا ٕاىل احلد من خطورة هذا املوضوع 
ق�ل ما تنجزوا هاذ املشاريع الكربى ا�يل كنقولو Qىل ٔ�نه �لفعل س<تكون 
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  .¥ال �جعا وشامال لهذا
اكينة ٔ�مور ٔ�خرى �لت�س<يق مع القطاQات اZٔخرى، هل مازال مق�ول 

تلط لنا النفا�ت د�ل مس�شفى ا�ن سH`ا مع املطرح د�ل Qىل ٔ�نه اليوم خت 
النفا�ت املزنلية يف ضوا� مدينة سال والر�ط؟ ما ابقاش مق�ول، بال ما 
ن�lظرو، نقولو ٔ�نه خصنا ند�رو يش دراسة، وهاذ اليش كنقولوه Qىل مجيع 
املدن املغربية، ما كنقولوهيش ¢ري Qىل هذي، كنرضبو مØال د�ل املدينة 

  .اZٔقرب لنا
اكينة ٔ�مور ا�يل رمبا كتحتاج لوا¥د الت�س<يق فû بH`اóمك كقطاQات 
حكومKة، ا�يل ميكن حتد وختفف وتقلص من اخلطورة د�ل هاذ اليش هذا، 

  .ٕاىل ¥ني الوصول ٕاىل هذا
ٕاضافة ٕاىل ٔ�نه، الس<يدة الوز�رة، ما ]اوبتH`Hش Qىل واش �لفعل تrٔ]ل 

؟ واش 2014، ا�يل اكن مربمج يف س<نة املركز الوطين د�ل ا�يل قلت  
تrٔ]ل �لفعل وال ال؟ اQالش تrٔ]ل ٕاال اكن تrٔ]ل؟ مع العمل ٔ�نه اكن مربمج 

هذا املركز الوطين ملعاجلة النفا�ت الصناعية .. 2014يف املزيانية د�ل 
  .اخلطرية

كنقول . Qىل لك ¥ال ما ان��اه�ش ٕاىل كنت ]اوبتHين يف هاذ املوضوع
 ûشلك الت�س<يق فj ة يف هاذ املوضوع يعينKات احلكومQبني القطا

اس<تع	ايل، jشلك مس<تع	ل، ٕاىل ¥ني توصلوا تطبقوا هاذ الربامج ا�يل 
  . كتقولوا É�ٔمك سطرتوها وهللا يوفقمك Qلهيا

  .شكرا الس<يد الرئHس

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يدة الوز�رة، يف ٕاطار الرد Qىل التعقKب

الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب³Hة، امللكفة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب³Hة، امللكفة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب³Hة، امللكفة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب³Hة، امللكفة     الس<يدةالس<يدةالس<يدةالس<يدة
        ::::�لب³Hة�لب³Hة�لب³Hة�لب³Hة

  الس<يد املس�شار، 
�ل�س<بة �لمرشوع، ٔ�� ... �لعكس، ٔ��. ك�شكرك Qىل هاذ اZٔس<ئ^

قلت   اح`ا ما ٔ�]لناش املرشوع، هو ابقى، ا�يل اكن هو ٔ�ن الساكنة 
ٔ�لف طن،  290ار بــ رفضت املرشوع، واملرشوع اكن مربمج �ش يتد

  .ا�يل اكنت يف املرشوع) la capacité(هذي يه 
اZٓن، ٔ�� لقKت ¥ل �ٓخر ا�يل ¢ادي جييب لنا الفلوس، وغيÃلق لنا 

دا� راين ك�شوف مع الرشاكت اخلاصة ٔ�نين ند�ر . فرص د�ل الشغل
. ٔ�لف طن 290ٔ�لف طن، ما ابق�Kش حمتا]ة لــ  40مرشوع ¢ري د�ل 

البطار�ت اكنت . صة عندي د�ل |لق الشغلٔ�لف فر  240هذيك 
  .هذا �ل�س<بة لهاذ السؤال. خطرية، ٔ�� كنعيد فهيا ¤س<تعامل، ٕاىل �ٓخره

�ل�س<بة �لت�س<يق، راه اح`ا يف ٕاطار الت�س<يق يف إالسرتاتيجية الوطنية 
راه اح`ا |دامني . �لتمنية املس<تدامة ا�يل يه دا� قانونية، وعندها قوة قانون

الفال¥ة، وك�شوفو املشلك د�ل البالس�Kك، وك�شوفو . لقطاQاتمع مجيع ا
  .التجهزي، ك�شوفو املشلك د�ل املقالع، ٕاخل. املشلك د�ل اZٔمسدة

راه مجيع القطاQات، الص�ة كذ ، النفا�ت اخلطرية، ٔ�� مlفقة معك، 
. الس<يد املس�شار، هذا ٕارث راه اح`ا كن�اولو نفكو من املشالك د�لو

¥د إالرادة من عند مجيع القطاQات ا�يل كتعامل معنا، وكذ  اكينة وا
فٕاذن، ٕان شاء هللا كنمتىن . د�ل املقاوالت) la fédération(املقاوالت، 

 .ٔ�ن من دا� وا¥د ثالث س<نني ¢ادي تبان لنا يش ¥ا]ة

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا، وªشكر الس<يدة الوز�رة Qىل مسامههتا معنا يف هاته اجللسة

Zٓن ن�lقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس<يد وز�ر التجهزي والنقل وا
. وا�لو]Hس�Kك، وموضوQه اWاطر النامجة عن جرف رمال الشواطئ املغربية

اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن من فريق اZٔصا� واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال، تفضل الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد محمد العقاوياملس�شار الس<يد محمد العقاوياملس�شار الس<يد محمد العقاوياملس�شار الس<يد محمد العقاوي
  Hس احملرتم، الس<يد الرئ 

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين اZٔعضاء احملرتمني،

  الس<يد الوز�ر احملرتم، 
لقد ٔ�ثب�ت مجموQة من اYراسات مبا ال يدع جماال �لشك تنايم اZٔخطار 
النامجة عن ¤س<تغالل العشوايئ لرمال اجلرف الشاطئية، |اصة Qىل 

قدم مKاه البحر جراء تrٓلك املس<توى البHيئ، وذ  بفعل óراجع الشواطئ وت
  . الكØبان الرملية اليت تعلو

ومما يؤسف K ٕاقدام وزارóمك، وحسب العديد من املنا�ر إالQالمKة، 
عن الرتخKص GموQة من الرشاكت يف جرف رمال البحر، وذ  يف حتد 
صارخ �لت�ذ�ر العلمي والقوانني الطبيعية ملا قد ينجم من Ïوارث طبيعية ٕان 

  .اجع عن هذا القرارمل يمت الرت 
مفن هنا ªسائلمك، الس<يد الوز�ر، عن مدى حصة هذه اZٔخ�ار اليت 
تداوÀهتا وسائل إالQالم بقوة، وما يه Qىل اZٔقل ¤حlياطات اليت اختذهتا 
وزارóمك يف ¥ا� الترصحي �لرشاكت والقKام جبرف الرمال يف الشواطئ 

  املغربية؟ 
  .شكرا الس<يد الرئHس

        ::::لسةلسةلسةلسةالس<يد رئHس اجل الس<يد رئHس اجل الس<يد رئHس اجل الس<يد رئHس اجل 
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف الرد Qىل السؤال

        ::::الس<يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kالس<يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kالس<يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kالس<يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kكككك
  .jسم هللا الرمحن الرحمي



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

33 

 )م 2014 ماي 27( ه 1435 رجب 27

  الس<يد الرئHس،
  الس<يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
ك�شكر الفريق احملرتم Qىل طرح هاذ السؤال، يعين اكن ¥ديث وا¥د 

ت الصحفKة، و¥اولت ما ٔ�مكن ٔ�ال ٔ�جKب عهنا، Zٔنه العدد د�ل املقاال
ٕاىل عبث، ٔ�وال هل يتصور يف دو� د�ل  -صدقين–عندما حتول اZٔمر 

احلق والقانون ويف املؤسسات وا�يل عندها مKثاق د�ل الب³Hة، وانÌ مسعتو 
�لس<يدة الوز�رة تت�دث عن الب³Hة اZٓن مكرشوع طموح د�ل البالد د�لنا، 

�ر óرشق لو هكذا بدون دراسات، بدون الزتام، بدون قوانني وا¥د الوز
  . ينوض يبدا �رخص لهاذ اZٔمور هباذ الشلك

وË ، اك�ن ٔ�مور رصا¥ة تتداول Yى الرٔ�ي العام، ٔ�� يف اعتقادي 
  . غنضيعو الوقت ٔ�ننا جناوبو Qلهيا، �ش Éكون معمك رصحي

 مؤسسة ولكن ت�رشمك لطرح هذا السؤال، حنن ٔ�مام مؤسسة يعين
دس<تورية ا�يل يه كرتاقب، و�ملناس<بة راه الربملان يف ٕاطار ا�لجن طارح 

  . �ش ٔ�ننا نعاجلو هاذ املوضوع
ا�يل ميكن نوحض لمك، يف السؤال د�لمك اك�ن جوج د�ل النقط، 
كتلكموا Qىل ٔ�وال الرمال الشاطئية ا�يل يه اZٓن |الق فهيا مشالك �ل�س<بة 

املوضوع د�ل اجلرف ا�يل كنا|ذو الرم^ من معق  �لشواطئ د�لنا، مث اك�ن
  . البحر، جفوج د�ل امللفات خمتلفني

كنوحض لمك  ٔ�نه ٔ�هنينا إالQداد �لقانون د�ل املقالع، املرشوع ا�يل ¢ادي 
ا�يل ميكن يل نقول لمك اليوم . جيي عندمك �لربملان وس�lداول فKه �لتفاصيل

ط تق`ية �ش ميكن   تد�ر وا¥د اك�ن ثالثة الرشوط ٔ�ساس<ية، اك�ن رشو
املقلع، سواء اكن |ارج البحر ٔ�و دا|ل البحر، اك�ن رشوط مالية ا�يل 
خصك تؤدي ��و� وامجلاQات احلق د�لها، واك�ن رشوط بي�Kة صارمة، 

  . ٔ�قول صارمة يف هذا املوضوع
مرة ٔ�خرى ال Ï�ٔرر ما ٔ�شارت ٕاليه، الس<يدة الوز�رة، Zٔن ا�لجنة 

الع ممث^ فهيا مجيع الوزارات املعنية، من اYا|لية، املالية، الب³Hة، الوطنية �لمق
املاء، التجهزي بطبيعة احلال اËي �رٔ�س هذه ا�لجنة، ملقاربة هذا املوضوع، 

  . هذا اZٔمر اZٔول
اليوم اجلرف موجود Qىل مس<توى .. اZٔمر الثاين ا�يل ابغيتمك óكونوا

تغل بال ما ند�رو جرف الرمال، البحر، �س<تحيل املوا§ د�لنا اZٓن ²ش< 
وٕاال انÌ كتعرفوا املعا�ة ا�يل كتعاين مهنا وا¥د العدد د�ل املوا§، اZٔمام 
د�ل املوا§ اليوم الرم^ jشلك Ïبري ]دا ¢ادي نضيعو مجيع ¤س�%رات 
بعرشات املاليري د�ل اYرامه ٕاىل ما در�ش اجلرف د�ل الرمال �ش 

   .البواخر تبقى تد|ل
مرت يف العمق،  8اليوم اح`ا كنحتاجو �لبواخر ا�يل كتد|ل ا�يل خصها 

مرت، ٕاىل ما در�ش اجلرف د�ل هاذ  16مرت، ا�يل خصها  12ا�يل خصها 
الرمال وزولناها، ف�طبيعة احلال غنضيعو اكع هاذ ¤س�%رات، واYليل 

و�لتايل  Qىل ٔ�نه من ٕافين ٕاىل اجلنوب عند� هاذ إالشاكلية د�ل الرتمل،
  . البد ند�رو اجلرف

، )les lagunes(ٕان حص التعبري " املرا�"مث عند� وا¥د العدد د�ل 
احبال ا�يل در� يف الواليدية اZٓن امحلد ü والت فهيا حKاة، والت فهيا حىت 
اZٔسامك، Zٔن ملا حKد� الرم^ وىل املا Ïمييش، اليوم عند� املر]ة الزرقاء 

ام ا�يل خصنا نوضو نعاجلوها Zٔهنا ختتنق وهذا وا¥د د�ل موالي بوسله
ف�التايل، اجلرف د�ل الصيانة ا�يل حمتا]ني لو هذا Ïمييش . إالرث ٔ�يضا

 .�لعمق
مث اك�ن ما �سمى �جلرف د�ل الت	ارة، ميكن يل نؤكد لمك، الس<يد 
املس�شار، مجيع اYول تت
ىن هذا اجلرف، لكن وفق معايري بي�Kة وتق`ية 

حىت ال ترض برتبية اZٔسامك، وحىت ال ترض �لتوازن البHيئ دا|ل  صارمة،
  .الب�ار

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس<يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس<يد Qابد شكKلاملس�شار الس<يد Qابد شكKلاملس�شار الس<يد Qابد شكKلاملس�شار الس<يد Qابد شكKل
  الس<يد الوز�ر، 

  . شكرا Qىل لك هاذ اZٔجوبة
اليشء، ما  لكن، الس<يد الوز�ر، اح`ا تنKeقوك، ولكن ت�Hقى وا¥د

تنفهموش Ïيفاش الباحØني والعلامء واخلرباء هتربوا من ¤س<Ìع ٕاÀهيم ؤ�|ذ 
الرٔ�ي د�هلم العلمي، تنو]دو احلكومة تعمل Qىل ٕابعادمه وٕاقصاهئم، وخنص 
�ÏËر، الس<يد الوز�ر، عن Qدم مشاركهتم يف املناظرة اYولية حول البحر 

  . �جلديدة
و هنا سؤال احبال هكذا، اح`ا ميل وهاذ اليش ا�يل تيÃلينا نطرح

ت�سمعو الترصحي د�  احبال هكذا، الس<يد الوز�ر، ما ميك�ش لنا نقولو 
بrٔنه مايش حص، ولكن ميل ªسمعو املعام^ د�لمك مع هاذ العلامء وهاذ اخلرباء 
Ïيفاش ¢ادي اÉكونو اح`ا تنخممو، ما تنعملوش املعارضة، ولكن تن�اولو 

  .نعرفو �ٓش اك�ن
، اليشء الغريب يف اZٔمر، الس<يد الوز�ر، والصديق احلبHب، هو 6نيا

ٔ�ن ¤نتقاد ]اء كذ  من دا|ل الفريق د�لمك احلكويم، ؤ�خص �ÏËر 
يه الوز�رة احملرتمة الس<يدة احليطي اليت Qربت عن اخlالفها ومعارضهتا 

  ملقارنتمك و¥ذرت من تداعياهتا اخلطرية، Ïيفاش نقولو، �ٓ الس<يد الوز�ر؟ 
ٔ�نمت ق�ل ٔ�ن óكونوا وز�را، ال شك كنمت تقومون بنفس اZٔس<ئ^ ا�يل 
تنقومو هبا اح`ا اZٓن، وميل كنتو تتو]دوا يف موقع حبال هكذا، واش ¢ادي 
ثيق احلكومة ٔ�و óكذهبا �خلصوص ميل تيكونوا وزراء من ج`هبا ما 

  .óميش<يوش معها يف املقارنة د�لها
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  .وشكرا الس<يد الوز�ر

        ::::لسةلسةلسةلسةالس<يد رئHس اجل الس<يد رئHس اجل الس<يد رئHس اجل الس<يد رئHس اجل 
  . اÉهت�ى الوقت

  .تفضل الس<يد الوز�ر يف ٕاطار التعقKب

        ::::الس<يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kالس<يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kالس<يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kالس<يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kكككك
ٔ�وال، كنبغي نؤكد ا�يل كنا كنقولوه يف املعارضة كنقولوه يف احلكومة، 

، Ïيتغريوا الناس واحلق "احلق وا¥د"، ما كن��دلوشاي، "اح`ا هام اح`ا"
  .Ïيبقى هو احلق

و ٔ�نه كنبغي نوحض، �لعكس ما تقوم به الس<يدة الوز�رة اZٔمر الثاين وه
ممتاز، ٔ�� ٔ�ساندها فû تقوم به، مايش خمتلف ٔ�� و�ها، �لعكس اح`ا ابغينا 
الصناQة ا�يل فهيا التمنية املس<تدامة، ابغينا الفال¥ة ما تدارش فKه اZٔمسدة 

ب³Hة، ابغينا ا�يل كترض �Zٔرض، ابغينا الت	ارة ا�يل ما كترضش �لص�ة و�ل 
النقل البحري ا�يل ما Ïيرضش �لبحر، ابغينا ٔ�يضا املقالع ا�يل ما كمتشHش 
�لفرشة املائية وما كتحيدش لنا الب³Hة وما كترضش �لناس، فٕاذن راه ما 

  .اكي�ش تناقض بي�`ا وبني الس<يدة الوز�رة
اجلرف د�ل الرم^ Qىل مس<توى الب�ار فKه اخلطورة، فKه اخلطورة ٕاذا 

Yراسة Qلمية، Ë  ٔ�ش<نو وقع دا|ل  -كام قلت لمك يف البداية-خيضع مل 
  هذه الوزارة؟

مواقع بعدما ٔ�|ذت  6ٔ�� جKت لقKت تدارت دراسة ا�يل ¥ددت 
 20د�ل العمق، �ملناس<بة مايش ا¥دا الشاطئ، يف  20الشواطئ لكها، يف 

 هاذد�ل العمق، دراسة و¥ددت املواقع فني �كون اجلرف ا�يل قالت 
املواقع قاب^ ٔ�ن �كون فهيا جرف الرمال، لكن ميل Ïيتدار طلب العروض 
وكتختار وا¥د الرشكة، كتد�ر دراسة د�ل الب³Hة وكتا|ذ املوافقة البي�Kة، 
مبعناها حىت كتوافق لها ا�لجنة البي�Kة Qىل ٔ�ن ما فهياش رضر �Zٔسامك وما 

 .فهياش رضر �لتوازن البHيئ Qاد ميكن لو مييش �ش<تغل
وË ، راه ما اكي�ش تناقض بHين وبني الس<يدة الوز�رة، �لعكس 
óاكمل، ؤ�� �لعكس حريصني Qىل ٔ�نه ٔ�ي اس�%ر اليوم يف ¤قlصاد ما 
يرضش �لص�ة والب³Hة، مع العمل ٔ�نه البد �كون وا¥د اشوية د�ل الرضر، 

جر، اليوم ٕاىل ابغييت تد�ر طريق يف السكة احلديدية البد ¢ادي حتيد الش
لكن ٔ�ش<نو كند�رو �ملقابل؟ هذا مØال بغيت نذÏرو، يف الوقت ا�يل اZٓن 

ٔ�لف جشرة ¢ادي óزرعها الطريق الس<يار  50كنحيدو الشجر، راه اZٓن 
كتعويض �لشجر ا�يل ¢ادي ند�روه �لطرق، مبعىن �ٓخر ٔ�ن Ïميكن   تد�ر 

بعمل  هنا ترض وا¥د يش اشوية ولكن تتعوضها هبذه التمنية وكتعوضها ٔ�يضا
  .بHيئ ا�يل هو م`اسب

  .شكرا الس<يد املس�شار Qىل التعقKب د�لمك، واح`ا ت�lفهو يعين املقرتح

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

اللكمة Zٔ¥د . السؤال املوايل موضوQه جودة الطرق وامل�شrٓت الف`ية
 السادة املس�شار�ن من الفريق اYس<توري لتقدمي السؤال، تفضل الس<يد

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس<يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس<يد الوز�ر، 
ال ننكر لمك اGهودات املبذو� حىت اZٓن يف جمال ٕاªشاء الطرق والطرق 
الس<يار اليت تعززت بطرق الس<يار بين مالل خريبكة، وشكرا Qىل هذا 

إالرساع Qىل املقطع البايق من خريبكة ٕاىل �رش<يد، كام وQدمت  العمل، وÉمتىن
  . سابقا

ٕاال ٔ�ن، الس<يد الوز�ر، ب�ية ثالث لوالد ت��عد Qىل اخلر]ة د�ل 
)l’autoroute ( لكم، وهاذ الب�ية ا¥داها ب�ية ٔ�خرى د�ل اوالد  26بــ

ساكن د�ل امجلاQات ت��عد Qلهيم الطريق، ا�يل هاذ ال  7امراح وا¥داها 
  . تيطالبوا م`مك، الس<يد الوز�ر، يش خر]ة لهاذ ب�ية ثالث لوالد

ونطالبمك، الس<يد الوز�ر، ٔ�يضا املزيد من اGهودات لتعز�ز وتقوية الب�Kة 
التحتية الطرقKة، سواء من ق�ل وزارóمك ٔ�و يف ٕاطار رشاكة مع امجلاQات 

  .احمللية
ولهذا، ٔ�ريد .  شكؤ�نمت، الس<يد الوز�ر، مسؤولون عن هذا القطاع بال

ٔ�ن ٔ�ذÏرمك مبا قاK ٔ�¥د الص�ابة امل
رش�ن �جلنة وهو س<يد� معر �ن اخلطاب 
لو ٔ�ن بغ^ Qرثت يف العراق لسrٔلين هللا عهنا ملاذا مل متهد لها الطريق : "قال

  . لهذا، الس<يد الوز�ر، هاذ اليش راه مايش ساهل". � معر
ٔ�ن الكØري من املقاطع  ٕاال ٔ�ننا نالحظ ويالحظ معنا لك املواطنني

الطرقKة والكØري من امل�شrٓت الف`ية يف ¥ا� تدهور دامئ، وال يتعلق اZٔمر 
فقط �لطرق وامل�شrٓت القدمية، بل هناك طرق س<يار وم�شrٓت وطرق 
وطنية مت ٕا¥دا¨ا مؤخرا، ولكن Qىل الرمغ من ذ  تتعرض لالهنيار ٔ�و 

ريق الس<يار بني فاس و;زة، لالÉزالق Zٔس<باب تق`ية، كام هو احلال يف الط
ومك`اس والر�ط، مث اهنيار ق`اطر حمدثة ]ديدة �لك من واد اجلديدة بني 

^Øفاس ومك`اس، وهذه فقط ٔ�م .  
وحلد اZٓن ال يعرف الرٔ�ي العام ٔ�س<باب هذه ¤هنيارات و¤Éزالقات 
والتدهور الرسيع �لطرق، ؤ�نمت تعلمون، الس<يد الوز�ر، ٔ�ن املغرب ال يتوفر 

Q دة ;بعةKشغال، بل املؤسسة الوحZٔىل مؤسسة مس<تق^ ملراق�ة جودة ا
  .لمك انÌ، ٔ�نمت اخلصم ؤ�نمت احلمك يف نفس الوقت

واخلطري يف اZٔمر ٔ�ن هناك بعض احملاور الطرقKة ال تمت س<نة ٔ�و س<ن�ني 
Qىل ٕاصالsا حىت تصبح يف ¥ا� تدهور ٔ�سوء مما اكنت Qليه، اZٔمر اËي 

مك حول دفرت حتمالت هذه الصفقات؟ ومدى ت��ع ٕاجنازها يدفعنا ملساءلت
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  وصياÉهتا؟
وكذ ، الس<يد الوز�ر، ªسائلمك عن �ٓلية مراق�ة ¥ا� جودة الطرق 

  .وامل�شrٓت الف`ية
  .شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، لٕال]ابة Qىل السؤال

        ::::�لو]Hس��Kلو]Hس��Kلو]Hس��Kلو]Hس�Kككككالس<يد وز�ر النقل والتجهزي واالس<يد وز�ر النقل والتجهزي واالس<يد وز�ر النقل والتجهزي واالس<يد وز�ر النقل والتجهزي وا
طيب، الس<يد الرئHس، ٔ�� ٔ�متىن يف ثالثة د�ل اYقائق �ش جناوب 
الس<يد املس�شار احملرتم من طرق العامل القروي ٕاىل احملول يف الطريق 

  . الس<يار ٕاىل الرتبة اليت óهنار، ٕاىل موضوع الصفقات
ولكن ك�شكرك فعال Qىل هاذ إال¥اطة، Zٔنه هذا ميكن ا�يل نقول لمك، 

س<تعد ٔ�ن ٔ�يت يف يوم من ا�Zٔم �ش نعرض Qليمك ٔ�ش<نو يه ؤ�� م 
عند� �ر�مج . إالصال¥ات ا�يل كند�رو يف قطاع البناء واZٔشغال العمومKة

طموح د�ل إالصال¥ات يف موضوع البناء واZٔشغال العمومKة، غنعطيمك 
 .عناو�هنا، يعين الوقت ما كHسمحش

قاوالت ا�يل غيويل نظام ٔ�وال هو النظام د�ل تصنيف ود�ل تrٔهيل امل
  . شفاف وQادل، �ش فعال نrٔكدو هباذ املوضوع د�ل اجلودة

ٔ�يضا النظام د�ل اWتربات، ا�يل هو عندو وا¥د اYور Ïبريا ]دا Qىل 
  .املس<توى يعين اجلودة د�ل اZٔشغال

اZٔمر الثالث هو ٕاد|ال تق`يات ]ديدة يف امليدان د�ل الطرق ا�يل 
فû هو عند� موجود من مواد البناء، و|اصة املقالع ا�يل غتÃلينا ªس�مثرو 

موجودة ويه كثرية عند� يف البالد د�لنا، مث ٔ�يضا اللكفة ميكن ٔ�ن يتحمك 
  .فهيا

رابعا، إالضافة د�ل املوارد ال
رشية، ا�يل اك�ن خصاص واك�ن ¥ا]ة 
  .Ïبرية �ل�س<بة �لسوق د�ل البالد د�لنا

مج، قريبا س<ميىض بي�`ا وبني املهين يف |امسا، كنو]دو عقد �ر�
موضوع د�ل البناء واZٔشغال العمومKة، ا�يل Ïهيدف ٕاىل ٔ�وال نطورو هاذ 

  .القطاع، Zٔنه القطاع اقlصادي، ولكن ٔ�يضا ضامن هاذ اجلودة
  .والالحئة طوي^، اZٔمن والسالمة، ٕاىل ¢ري ذ .. مث

 هجتاه، الهدف م`فٕاذن اك�ن وا¥د العمل ج�ار كنقومو به يف هاذ ¤
بطبيعة احلال ميكن يل نقول   حصيح ٔ�ن اك�ن مقاطع غتبقى .. هاذ اليش

دامئا، Zٔنه مؤخرا رشكة الطرق الس<يار نظمت وا¥د املؤمتر يف مرا9ش 
حول وا¥د العدد د�ل اóZٔربة اZٔرضية ا�يل يه ¢ري مس<تقرة موجودة يف 

لت البد غتبقى ¢ري مس<تقرة، Qدد د�ل املواقع يف البالد د�لنا، يعين ]ام فع
و�لتايل اح`ا كن�اولو نواÏبو من ٔ�]ل الصيانة، حبال هاذ اليش ا�يل óلكمت 
Qليه ما بني فاس وو]دة يعين وا¥د العدد د�ل املقاطع، ٔ�و فهيا بعض 

  .املقاطع يف ¤جتاه د�ل طن	ة
Ìىل ٔ�نه يعين انQ لكمتوó ٓخر وهو ٔ�نهZمر اZٔميكن ا�يل نؤكد لمك.. ا ،

ٔ�وال، وا|ا عند� وا¥د املد�رية د�ل الشؤون التق`ية ا�يل اYور د�لها هو 
¤ف�lاص، وهو التدقKق يف هاذ اZٔمر، راه ما ت�ساوش بrٔن اك�ن 
مؤسسات يف البالد ٕاذا اتضح لها ٔ�نه ما اكي�ش هناك جودة، راه اك�ن 

لعامة اGلس اQZٔىل �لحسا�ت، Ïميكن تتد|ل ٔ�يضا حىت املف�ش<ية يعين ا
|ا يف اجلانب التدبريي، ولكن ٔ�حKا� ٕاذا توصلت مبلفات ا�يل اد�ل املالية و 

  .فهيا |لل Qىل مس<توى إالجنازات تتد|ل يف هاذ اGال
ميكن يل خنربمك ٔ�يضا بrٔنه لك ما ]ا� الطلب فû يتعلق �حملول، 
وكنالحظو بrٔنه هذاك احملول ك�س<تحقو املنطقة، ك�س<تجبو، اQالش؟ ما 

ش ند�رو حمول قريب من حمول، ولكن Ïيخضع لهاذ املعايري، احملول ا�يل ميك�
óلكمتو Qليه راه اح`ا طلبنا �ش تدار اYراسة د�لو وما ميك�ش نعزلو وا¥د 

  .العدد د�ل املناطق بدون ٔ�ن óكون حمول �ل�س<بة �لطرق الس<يار
الها، حتدثمت عن س<يد� معر وعن البغ^، ٔ�� نقول لمك فعال س<يد� معر ق

ٔ�بو ¬ل ا�يل خرب الطرق،  هولكن س<يد� معر �متىن ما �كوªش ق�ل م`
فلام �كون عندك ٔ�بو ¬ل ا�يل خرب الطرق، احشال خصك د�ل الوقت 

  .�ش س<يد� معر �س<تجيب �لبغ^ حىت ال تعرث

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .تفضل �لتعقKب

        ::::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
Q قشكرا الس<يد الوز�رKد، ونطلب لمك من هللا التوفKىل جوا�مك املف .  

ٕاال Qىل س
Kل املثال، الس<يد الوز�ر، ٔ�ذÏر ٔ�ن ٕادارة التجهزي ٕ�قلمي 
بدون  خريبكة وقعت وا¥د االتفاقKة رشاكة مع املكlب الرشيف �لفوسفاط

مرمقة حتت     وٕان هذه الطريق، ، ، ، حضور امجلاQة القروية مجلاQة مفاسHس
Qىل Qمل هباذ الطريق وال ال؟ هللا Q�ٔمل، ]ات  ما اعرفlمكش واش ،3514

Ïيلومرت ومر جباÉهبا وا¥د اZٔنبوب تيحمل  20وطولها  Qىل بغثة، هللا Q�ٔمل،
   .املاء، وهو ما �سمى �ملغرب اZٔوسط  لنقل املاء

بليغة �مجلاQة و�ملركز و�ملؤسسات  اوهذه اZٔشغال óرÏت ٔ�رضار 
وٕان هذه الطريق اكنت . 3514ريق ؤ�كرث ترضر هو ما حصل �لط إالدارية،

ٔ�ما اZٓن ٔ�صبحت متر مهنا ٔ�كرث  س<يارة يومKا، ó20متر مهنا، الس<يد الوز�ر، 
س<يارة، والس
ب، ؤ�كرثمه هام الرمواكت واحلافالت الك�ار Zٔهنم  600من 

لكهم تHش<تغلوا مع اGمع الرشيف �لفوسفاط، وهاذ الطريق ٔ�صبحت رئHس<ية 
  . �لمجمع الرشيف �لفوسفاط

وكام طلبنا من املكlب الرشيف �لفوسفاط �ش يصلح هاذ الطريق، 
واكن اجلواب د�لو بrٔن وزارة التجهزي يه اليت جيب Qلهيا من تدق ٔ�بواب 
ليك تعمل وا¥د الرشاكة من ٔ�]ل إالصالح، ٕاال ٔ�ننا ت�شاهدو، الس<يد 
 الوز�ر، املد�رية د�لمك �مئة، واملواطنني يتخبطون يف مشالك الهجرة ٕاىل
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املدينة jس
ب الطرق، Zٔن فصل الش<تاء óزداد احلا� سوء Qىل سوء، يف 
  .عز�

  الس<يد الوز�ر، 
كام ذÏرت لمك يف السؤال د�يل، ٔ�� وا¥د الطريق تنعرفها خشصيا ما 
. مر²ش Qلهيا هذي ¢ري س<نة، لكها رجعت Ïيف ما اكنت، ما اكي�ش مراق�ة

د ا�لجنة مركزية �لوقوف لهذا، تنطلبو م`مك، الس<يد الوز�ر، ٕارسال وا¥
، والطريق املؤدية من ب�ية حطان ٕاىل جامQة Q3514ىل تدمري الطريق 

املفاسHس، راها تدمرت وما اكªش إالصالح د�لها، هذا ما اكي�ش 
)même pas (امQ.  

 .شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .تفضل الس<يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Qىل التعقKب

        ::::لتجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kلتجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kلتجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kلتجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kككككالس<يد وز�ر االس<يد وز�ر االس<يد وز�ر االس<يد وز�ر ا
ورديغة، -من بعد نعطيك، عندي وا¥د ثالثة ٔ�وراق د�ل ¬ة الشاوية

  . وما ينجز اZٓن وما هو مربمج لٕالجناز 2013-2009ما ٔ�جنز 
ميكن يل نقول لمك املقاربة ا�يل تب�Kناها اZٓن، ولينا مع السادة الوالة 

Zٔوليات د�ل ٔ�ش<نو حمتا]ة والسادة العامل ومع املنتخبني كن�اولو حنددو ا
الطرق وكند|لو معنا رشاكء، بطبيعة احلال ٔ�حKا� نلتقي مع وزارة الفال¥ة، 

و�ملناس<بة يف  ،)Zٔ)5l’OCPن اك�ن م`اطق فالحKة، مث كند|لو معنا 
Qرب Qىل ٔ�نه مكlب الرشيف ) l’OCP(خريبكة Qىل س
Kل املثال، اZٓن 

لرشااكت، مايش فقط متا، حىت �ش ٔ�نه يد|ل معنا يف وا¥د العدد د�ل ا
وË  اح`ا ]اهز�ن  ،يف اليوسفKة، حىت يف املناطق ا�يل عندو فهيا إالنتاج

  .�ل�س<بة لهاذ املوضوع
ولكن ا�يل نبغي نؤكد   ميل نعطيك هاذ اZٔوراق ¢ادي تتrٔكد جحم 
عرشات املاليري اليت ٔ�نفقت واليت تنفق اZٓن، ؤ�خرى مربجمة �ش ميكن لنا 

  . ªس<تجبو
ولكن نبغي نقول ٔ�مام السادة املس�شار�ن ملا Ïيكون عند� جودة الطرق 

كنا|ذوها  2012جKدة وحس<نة، ولكن يف  %64ٔ�هنا تقريبا  2002يف 
نقطة  11ا�يل يه جKدة وحس<نة، كنفقدو ما يقارب  53ه ال9حكومة �

من الش<بكة الطرقKة يه دون  %50نقطة، بطبيعة احلال مبعىن  13حىت 
ٔ�لف Ïيلومرت من  20ٔ�لف Ïيلومرت، مبعىن حوايل  45من  %50املتوسط، 

  . طرق ٕاقلميية و¬وية ووطنية، شوفوا احشال احلجم
املليون د�ل اYرمه  2لك Ïيلومرت ٕاىل تطلب فقط يعين مليون حىت 

مبعىن احشال حمتا]ني، حمتا]ني مزيانية مضاعفة، �ش انQ Ìارفني الوضعية 
ن�ددو اZٔوليات مع السادة العامل ومع السادة د�ل البالد د�لمك، وË  ك 

املنتخبني �ش óكون مقاربة موضوعية مايش يف املاكتب د�ل الر�ط، 
                                                 

5 Office Chérifien des Phosphates 

ومايش ا�يل احبال ا�يل قلت، �لعكس املد�ر�ت إالقلميية كHش<تغلوا، وا�يل 
ما كHش<تغلش بطبيعة احلال راه ما عندوش ماكن د�لو يف املغرب اجلديد، 

  . كHش<تغلوا وÏي�اولوا �س<تجبوالكن املد�ر�ت 
�ش ند�رو ) l’OCP(ؤ�� كنمتىن فعال �كون عند� هاذ اجلواب د�ل 

Ïيلومرت، مقطع  53هاذ الرشاكة لهاذ الطريق، هاذ الطريق فهيا ٔ�كرث من 
ا�يل هو يعين دون املس<توى، واح`ا مس<تعد�ن ٕان شاء هللا ٕاىل  20د�ل 
فو يش مقاربة وند|لوها يف مس<تعد يد|ل معنا �ش ªشو ) l’OCP(اكن 

  .اZٔوليات د�ل إالقلمي ا�يل انÌ رشتو لو الس<يد املس�شار احملرتم
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
شكرا الس<يد الوز�ر، وªشكر الس<يد الوز�ر Qىل مسامهته القمية معنا 

  . يف هاته اجللسة
ز�ر واZٓن ن�lقل ٕاىل السؤال املوايل واZٔ|ري واملو]ه ٕاىل الس<يد الو 

املنتدب Yى وز�ر الصناQة والت	ارة و¤س�%ر و¤قlصاد الرمقي، امللكف 
�ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ¢ري املهيلك، وموضوQه دمج القطاع 

اللكمة Zٔ¥د السادة املس�شار�ن يف . املهيلك يف ال�س<يج ¤قlصاد الوطين
  .ملس�شارفريق اZٔصا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل الس<يد ا

        ::::املس�شار الس<يد احلبHب بنطالباملس�شار الس<يد احلبHب بنطالباملس�شار الس<يد احلبHب بنطالباملس�شار الس<يد احلبHب بنطالب
  .شكرا الس<يد الرئHس

  .والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني، jسم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يد الوز�ر،

ÏيعHش القطاع ¢ري املنظم ف³ة عريضة من املواطنني من خمتلف الف³ات 
لعدا� من ٔ�مه التوصيات د�ل املناظرة الوطنية حول ا. ويف مجيع القطاQات

اجلبائية ا�يل تعقدت الس<نة املاضية �لصÃريات يه ترضيب القطاع 
  . الفال� وٕادماج القطاع ¢ري املهيلك يف ال�س<يج ¤قlصادي

Ëا ت�سولومك، الس<يد الوز�ر، ªسائلمك بعد مرور س<نة Qىل تنفKذ هاذ 
التوصيات، ٔ�ش<نو ا�يل مقتو به من ٔ�]ل حتفزي هاذ الف³ة من املواطنني ودمج 

Hمتزي اليوم ت ذ  هاذ ¤قlصاد ¢ري املهيلك يف ¤قlصاد الوطين ا�يل ك

وÏيعرف Qدة صعو�ت، نذÏر مهنا ضعف اÀمنو، ارتفاع ا�Yن اخلار�، 
ضعف الس<يو�، يعين تدهور القدرة الرشائية، ارتفاع ªس<بة البطا�، ارتفاع 

  ªس<بة العجز الت	اري، يعين Qدة مشالك؟ 
  .وشكرا الس<يد الوز�ر

        ::::س<يد رئHس اجللسةس<يد رئHس اجللسةس<يد رئHس اجللسةس<يد رئHس اجللسةال ال ال ال 
 . شكرا الس<يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر يف ثالثة دقائق
  



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

37 

 )م 2014 ماي 27( ه 1435 رجب 27

الس<يد محمد مامون بوهدود، الوز�ر املنتدب Yى وز�ر الصناQة والتالس<يد محمد مامون بوهدود، الوز�ر املنتدب Yى وز�ر الصناQة والتالس<يد محمد مامون بوهدود، الوز�ر املنتدب Yى وز�ر الصناQة والتالس<يد محمد مامون بوهدود، الوز�ر املنتدب Yى وز�ر الصناQة والت				ارة ارة ارة ارة 
و¤س�و¤س�و¤س�و¤س�%%%%ر و¤قlصاد الرمقي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ر و¤قlصاد الرمقي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ر و¤قlصاد الرمقي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ر و¤قlصاد الرمقي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع 

    ::::¢ري املنظم¢ري املنظم¢ري املنظم¢ري املنظم
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  لرئHس احملرتم،الس<يد ا
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�وال ابغيت ªشكر الس<يد املس�شار احملرتم لطر¥ه لهذا السؤال ا�يل هو 
  . ]م و]م ]دا، ا�يل Ïيتعلق ٕ�دماج القطاع ¢ري املهكKل

خصمك تعرفوا بrٔن هاذ السؤال من ٔ�ولو�ت العمل احلكويم د�لنا، 
Hس حماربته، Zٔنه عندو وا¥د البعد واح`ا |دامني ٕالدماج هاذ القطاع ول 

وهاذ اخلدمة كند�روها jرشاكة مع وزارة . اجÌعي ا�يل هو ]م و]م ]دا
  . اYا|لية، وزارة ¤قlصاد واملالية والوزارة د�لنا ا�يل يه الت	ارة والصناQة

ابغيت نبدا نذÏر لمك بعض املعطيات Qىل هاذ القطاع ¢ري املهكKل، 
د�ل الو¥دات ا�يل ÏيÃدموا يف هاذ  %90رث من خصمك تعرفوا بrٔن ٔ�ك

القطاع ¢ري املهكKل مقاوالت صغرية ]دا واملقاولني اËاتيني، ذاك اليش 
  .Qالش العمل احلكويم د�لنا ¢ادي �ركز Qىل هاذ النوQني د�ل املقاوالت

فû يتعلق �ملقاوالت الصغرية ]دا، احملاور د�ل العمل د�لنا اك�ن ربعة 
  : اورد�ل احمل

اZٔول كام ذÏرتو، الس<يد املس�شار احملرتم، هو احملور اجلبايئ، اح`ا 
ابغينا ªسهلو لهاذ الناس وجنعلوا املالءمة بني النظام اجلبايئ ٕالدماج هاذ 
القطاع ¢ري املهيلك، وابدينا ببعض التدابري، نقدر نذÏر لمك ٔ�ننا عند� اليوم 

لناس ا�يل ابغاو يدوزوا من خشص إالعفاء من املراجعة الرضي
Kة �ل�س<بة � 
  .)la personne morale(لرشكة ) la personne physique(ذايت 

وكذ  اك�ن هاذ إالعفاء من املراجعة الرضي
Kة �ل�س<بة Ëوك املقاوالت 
  . ا�يل اكنوا |دامني يف القطاع ¢ري املهيلك ود|لوا �لقطاع املهيلك

مقاوالت الصغرية ٕاىل كذ  معلنا Qىل ختفKض الرضيبة �ل�س<بة �ل
 300، خصوصا هاذوك ا�يل عندمه ذاك الرحب اجلبايئ ا�يل ٔ�قل من 10%

  . ٔ�لف درمه
احملور الثاين ا�يل هو ]م و]م ]دا من بني التحفزيات ٕالدماج القطاع 
¢ري املهيلك هو الولوج ٕاىل اÀمتويل، هاذ القضية ]مة و]مة ]دا، ذاك 

تفاقKة Zٔول مرة بني الوزارة د�لنا اليش اQالش معلنا وس<نH`ا وا¥د اال
وهاذ االتفاقKة �ٓش تتقول؟ تتقول لنا بrٔن Zٔول مرة عند� . واZٔبناك

املقاوالت الصغرية ]دا مكحور ٔ�سايس �لتعاون بني احلكومة واZٔبناك، واح`ا 
|دامني اليوم Qىل وا¥د العرض ا�يل ¢ادي �كون |اص هباذ املقاوالت 

  . د|لوا �لقطاع املهيلكالصغرية ]دا ا�يل ابغاو ي
  .احملور الثالث وهو التكو�ن، خصوصا �ملساندة التق`ية

احملور الرابع، وهو اZٔسايس كنظن، هو القضية د�ل التغطية 
¤جÌعية، هاذ التغطية ¤جÌعية نقدرو نعتربوه ٔ�نه س<يكون التحفزي 

غينا اZٔسايس ٕالدماج القطاع ¢ري املهيلك، وذاك اليش اQالش اح`ا اب 
نعطيو وا¥د العناية |اصة واح`ا |دامني Qرب مجموQات العمل ا�يل ÏيÃدموا 
�ش يقرتحوا لنا وا¥د العرض ا�يل ¢ادي يتعلق هباذ املقاوالت الصغرية 
]دا وا�يل |دامني يف القطاع ¢ري املهكKل وا�يل ابغاو يد|لوا �لقطاع 

  . املهيلك والنظام د�ل املقاول اËايت
  .وشكرا

        ::::ئHس اجللسةئHس اجللسةئHس اجللسةئHس اجللسةالس<يد ر الس<يد ر الس<يد ر الس<يد ر 
 . اÉهت�ى الوقت الس<يد الوز�ر

  .اللكمة �لس<يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس<يد احلبHب بنطالباملس�شار الس<يد احلبHب بنطالباملس�شار الس<يد احلبHب بنطالباملس�شار الس<يد احلبHب بنطالب
  . شكرا الس<يد الوز�ر Qىل هاذ إالفادات

¢ري �لرجوع �لم ا�يل جKتو به فهو �ل�س<بة �لمتويل، فكKظهر اك�ن 
Zٔنه ما اكي�ش يش صعو�ت Ïبرية �لمتويل خصوصا �ملقاوالت الصغرى، 

مؤسسة مالية معومKة ا�يل تتلكف �متويل املؤسسات الصغرى، من بعد ما 
ه الّ ما ¥لت يف بالصهتا حىت مؤسسة مالية، �) la BNDE6(مشات 

  . الرشاكت الكربى يه ا�يل عندها سهو� �لولوج �لمتويل
كذ  �ل�س<بة لٕالعفاءات الرضي
Kة، القانون اجلديد ملدونة الرضائب 

يل ابغى يتحول Zٔن إالعفاءات اكينة، ما اكي�ش يش ¥ا]ة ]ديدة، ا�
إالعفاء ا�يل تدار يف واج�ات ال�سجيل فه�ي اكنت يف القانون القدمي، ٔ�ما 
التحويل من خشص ذايت لشخص معنوي فهو ما تنظ�ش التحفزيات ا�يل 

بrٔهنا اكفKة،  2014اكنت فهيا احلكومة حسب املدونة العامة �لرضائب د�ل 
لعكس ٕاىل شف`ا القطاع الفال� ا�يل اكن قطاع معفي ٔ�نه ]اء الترضيب �

يف ظروف ا�يل يه ترضب هذا القطاع يف ظروف ا�يل ت�شوفوها هاذ 
الس<نة، ظروف ا�يل يه ]د صعبة Qىل مجيع املس<تو�ت، Zٔنه اك�ن صعوبة 
يف ²سويق املنتو]ات واك�ن صعو�ت عند املنت	ني، �ٕالضافة الرتفاع 

  . نظرا �لز�دات املتكررة يف املواد ا�يل يه تد|ل يف عوامل إالنتاج التلكفة
كذ  �ل�س<بة �لت	ار، ٕاىل شدينا ¢ري هاذ القطاع الفال� والقطاع 
د�ل الت	ار، فû يتعلق �لنظام اجلزايف راه شف`ا كذ  �ٓش عرف من 
صعو�ت يف التزنيل د�ل هاذ القرارات ا�يل ]ات يف املدونة العامة 

 .لرضائب فû خيص النظام اجلزايف�
وكذ  القطاع الفال� اليوم، الس<يد الوز�ر، راه الفال¥ة يف وضعية 

  .مازال ما |لصوا الرضائب ويف وضعية ا�يل يه ]د مزرية
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا
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  .اللكمة �لس<يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Qىل التعقKب

لصناQة والتلصناQة والتلصناQة والتلصناQة والت				ارة و¤س�ارة و¤س�ارة و¤س�ارة و¤س�%%%%ر و¤قlصاد ر و¤قlصاد ر و¤قlصاد ر و¤قlصاد الس<يد الوز�ر املنتدب Yى وز�ر االس<يد الوز�ر املنتدب Yى وز�ر االس<يد الوز�ر املنتدب Yى وز�ر االس<يد الوز�ر املنتدب Yى وز�ر ا
        ::::الرمقي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ¢ري املنظمالرمقي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ¢ري املنظمالرمقي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ¢ري املنظمالرمقي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ¢ري املنظم

  . شكرا الس<يد املس�شار
فعال هنا كتوضع وا¥د النقطة ٔ�ساس<ية، مجيع هاذ التدابري ا�يل ا|ذينا 
املشلك اZٔسايس د�لو مايش التفكري Qلهيم وال Ïيفاش إالسرتاتيجيات 

 ذاك اليش اQالش اح`ا غن�اولو جنيو بوا¥د. هو التفعيل د�هلمد�هلم، و 
الرؤية ا�يل يه مركزة Qىل التفعيل ٔ�ساسا، وهاذ التفعيل Ïيفاش ابغينا 

  ند�روه؟
ابغينا ند�روه Qرب القطاQات، خصوصا القطاع د�ل الصناQة ا�يل Ïهيمنا 

خصنا  والت	ارة، ؤ�يضا Qرب اجلهات ا�يل عندمه وا¥د البعد حميل ا�يل
�ل�س<بة �لتفعيل Qرب القطاQات، اح`ا ابدينا، خصمك تعرفوا . هªس<تافدو م`

بrٔن هاذ ٕادماج القطاع ¢ري املهيلك حمور ٔ�سايس د�ل ٕاسرتاتيجية ال�رسيع 
الصناعي ا�يل قدم`اها ٔ�مام صاحب اجلال� نرصه هللا، ؤ�ن إالشاكلية ا�يل 

  طاع Zٓخر، ¤قlصاد اكينة يه هاذ ¤قlصاد ¢ري املهيلك Ïيختلف من ق

¢ري املهيلك د�ل قطاع صناQة ال�س<يج مايش هو د�ل صناQة احلديد، 
  .ذاك اليش اQالش خصنا خندمو بدقة مع لك قطاع لتفعيل هاذ املبادئ

�ل�س<بة �لجهات، فعال Ïيف ما قلت ابغينا ªس<تافدو من البعد احمليل 
الوطنية د�ل  د�لو، واح`ا ابدينا خصوصا فû يتعلق �ٕالسرتاتيجية

د�ل اجلهات، ٕان شاء هللا  4املقاوالت الصغرية ]دا، وابدينا كنÃدمو مع 
¬ات ٔ�ش<نو هام؟  4هاذ . ٕاىل جنحوا ¢ادي نعممو Qىل مجيع ¬ات اململكة

  .تطوان، و¬ة الرشق-درQة، طن	ة-ماسة-اYار البيضاء الكربى، سوس
مهية  ا�يل بغيت نقول ٔ�|ريا هو الرؤية اجلديدة د�لنا هو ٔrاح`ا واعيني ب

هاذ القطاع، ما ابغيناش حناربوه، ابغينا ند�رو إالدماج وªساندوه �ش �كون 
  .مس<تفKد لالقlصاد املغريب
  .وشكرا الس<يد الرئHس

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
شكرا الس<يد الوز�ر، شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني Qىل 

  .مسامهتمك القمية
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


