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  )م 2014 يونيو 24( هـ 1435 شعبان 26 ثال9ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساIرئHس اخلليفة الرابع ل، السCيد شCيخ ٔ�محدو ادبدااملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان ومخسة عرش دقLقة، ابتداءا من الساPة الرابعة واOقLقة  :التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت

  . اWٔربعني بعد الزوال
  .WٔسCئ\ الشفهيةامZاقشة  ::::Yدول اWٔعاملYدول اWٔعاملYدول اWٔعاملYدول اWٔعامل

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

    ::::املس�شار السCيد شCيخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئHس اجللسةاملس�شار السCيد شCيخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئHس اجللسةاملس�شار السCيد شCيخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئHس اجللسةاملس�شار السCيد شCيخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئHس اجللسة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  .P�ٔلن عن افiتاح اجللسة
  السCيدان الوز�ران احملرتمان،

  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
من اOسCتور، ووفقا ملقiضيات النظام  100ال بpٔحاكم الفصل مع

اOاyيل Iلس املس�شار�ن، خيصص اIلس هاته اجللسة WٔسCئ\ السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Pلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول اWٔسCئ\ الشفهية املدرYة يف Yدول اWٔعامل، 
ا Yد من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لسCيد اWٔمني ٕالطالع اIلس Pىل م

  . وٕاPال�ت
  .اللكمة لمك السCيد اWٔمني، تفضل

        ::::املس�شار السCيد محمد Pذاب، ٔ�مني اIلساملس�شار السCيد محمد Pذاب، ٔ�مني اIلساملس�شار السCيد محمد Pذاب، ٔ�مني اIلساملس�شار السCيد محمد Pذاب، ٔ�مني اIلس
  .شكرا السCيد الرئHس

احملا� Pىل (قوانني التالية التوصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبشاريع 
  ):اIلس من جملس النواب

ملوقع �لر�ط يوافق مبوج�ه Pىل االتفاق ا 129.13مرشوع قانون رمق   - 1
بني حكومة اململكة املغربية واIلس الفLدرايل  2013شCت�رب  6يف 

  السو�رسي gشpٔن التعاون التقين واملايل واملساPدة إال�سانية؛
يوافق مبوج�ه Pىل االتفاق املوقع �لر�ط يف  75.13مرشوع قانون رمق  - 2

املت دة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الوال�ت  2013فربا�ر  22
 اWٔمر�كLة حول نظام املدارس اWٔمر�كLة �ملغرب؛

يوافق مبوج�ه Pىل الربوتو£ول إالضايف  132.13مرشوع قانون رمق  - 3
لالتفاقLة اWٔوروبية حول حامية اWٔش©اص ا§اتيني اجتاه املعاجلة اWٓلية 
�لمعطيات ذات الطابع الشخيص املتعلق gسلطات املراق�ة والتبادل اOويل 

 ؛2001نومفرب  8ت املوقع gسرتاسCبورغ يف �لمعطيا
يوافق مبوج�ه Pىل اتفاق املقر املوقع  119.13مرشوع قانون رمق  - 4

بني حكومة اململكة املغربية ومZظمة وقائية  2013ٔ�كتو�ر  �2لر�ط يف 
 ؛)NAPPO1(النبا²ت �لرشق اWٔدىن 

يوافق مبوج�ه Pىل االتفاقLة gشpٔن نقل  62.13مرشوع قانون رمق   - 5
 ٔWلهيم، املوقعة بنوا·شوط يف اP بني  2013ٔ��ريل  24ش©اص احملكوم

 حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إالسالمLة املوريتانية؛
يوافق مبوج�ه Pىل االتفاق املوقع بpٔبيدYان يف  01.14مرشوع قانون رمق  - 6

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت  2013مارس  19
 gشpٔن ½شجيع وحامية «س�ºرات Pىل وYه التبادل؛ديفوار 

يوافق مبوج�ه Pىل االتفاق gشpٔن اخلدمات  116.13مرشوع قانون رمق  - 7
بني حكومة اململكة املغربية  2013مارس  19اجلوية املوقع بpٔبيدYان يف 

 .وحكومة مجهورية الكوت ديفوار
مع الربملان، كام توصلت الرئاسة مبراس\ من الوز�ر امللكف �لعالقات 

خيرب من yاللها اIلس ٔ�ن السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية 
سiHوىل إالYابة �لنيابة عن اWٔسCئ\ املوÂة �لسCيد وز�ر السكىن وسCياسة 

 .املدينة والسCيد وز�ر الثقافة
و�ل�سCبة لÆٔسCئ\ الشفهية والكiابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  :يونيو 924ء ٕاىل Çاية يوم الثال

  سؤ«؛ P :29دد اWٔسCئ\ الشفوية -

 . سؤ«ن: Pدد اWٔسCئ\ الكiابية -
  .شكرا السCيد الرئHس

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا السCيد اWٔمني

  ...تفضيل السCيدة

        ::::املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السCيد الرئHس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  ن،ٕاخواين املس�شار�
  ...  يف هاته ا�لحظة، تقوم

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  ...�ٓش من ٕاطار، السCيدة

        ::::املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
 ...هللا خيليك

  

                                                 
1 Near East Plant Protection Organization  
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        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  ٔ�ش من ٕاطار؟

        ::::املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
  .يف هاذ ٕاطار اجللسة العامة

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
 Cا �قني �ال، نقطة نظام ٕاىل اكن يش يف ال�سZادي نبداوالّ يري، احÇ ه.  

        ::::املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
  .يف ٕاطار اجللسة العامة السCيد الرئHس

  ... يف هاته ا�لحظة، تقوم املرٔ�ة املغربية

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
ما عندك حق، ال، ال، شكرا السCيدة املس�شارة، ما عندك حق، ما 

حض، النظام اOاyيل ��ن، ما عند·ش احلق، ما عند·ش احلق، النظام وا
ه الّ عند·ش احلق، عندك احلق يف ال�سCيري، ما اكي�ش ال�سCيري احZا �

  .ابدينا، ال ما عندك احلق هللا خيليك، ما عندك احلق، ما عندك احلق
هللا خيليك، وا املس�شارة ما عندك احلق، ... واWٓن، �رشع يف معاجلة

نظام داyيل، واك�ن نظام داyيل، وهللا خيليك راه اك�ن قانون، راه اك�ن 
هللا خيليك راه ما ميك�ش، واش �شCتغلو �لفوىض؟ �شCتغلو �لفوىض؟ هللا 
خيليك ماعندك احلق، امسحي يل هللا خيليك، السCيدة املس�شارة، وما 
عندك احلق، وما عند·ش، واش من ٕاطار؟ واش من ٕاطار هترضي؟ هللا 

  . خيليك، شكرا
دة املس�شارة، وما عند·ش احلق، فاش وهللا خيليك، وباليت، السCي

من ٕاطار كهترضي؟ �ٓمشن ٕاطار؟ نقطة نظام، ما اكي�ش ال�سCيري، احZا 
  .�يق

هللا خيليك، السCيد رئHس الفريق، هللا  ..ٕاىل جLنا ا�يل ابغى هيرض
  .خيليك، وا السCيد رئHس الفريق راه ما عندها احلق، شكرا، شكرا

ة املدرYة يف Yدول ٔ�عامل هاته �رشع اWٓن يف معاجلة اWٔسCئ\ الشفهي
اجللسة وPددها عرشون سؤ«، مثانية ٔ�سCئ\ مهنا �ٓنية موÂة لقطاعي 
: الص ة والطاقة واملعادن، واثنا عرش سؤ« Pاد� موزPة Pىل قطاPات

الص ة، اWٔوقاف، السكىن، الثقافة، شؤون الهجرة، الصناPة التقليدية، 
  .وال�شغيل

لسة �WٔسCئ\ املوÂة ٕاىل السCيد وز�ر �سCهتل Yدول ٔ�عامل هاته اجل 
  .الص ة حول فريوس £ورو�، واليت جتمعها وâدة املوضوع

اللكمة . السؤال اWٓين اWٔول حول خطر ان�شار فريوس £ورو� ببالد�
âWٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لÆٔحرار لتقدمي السؤال، 

 .تفضل السCيد املس�شار
  

        ::::ملعطي بنقدورملعطي بنقدورملعطي بنقدورملعطي بنقدوراملس�شار السCيد ااملس�شار السCيد ااملس�شار السCيد ااملس�شار السCيد ا
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  السCيد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  السCيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
بعد ½سجيل âا� وفاة بفريوس £ورو� â�ٕدى اOول اIاورة، ومع 
 اقرتاب مومس معرة رمضان واحلج، ٔ�صبح امجليع �س�شعر خطر هذا

  .الفريوس القاتل يف ظل Pدم توفر تطعمي وقايئ ٔ�و مضاد حLوي لعالYه
§ا، �سائلمك، السCيد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات والتدابري اليت 

  . اختذمتوهنا محلاية حصة املواطنني
  .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

السؤال اWٓين الثاين موضوPه فريوس £ورو�، اللكمة âWٔد السادة 
  .ملس�شار�ن من الفريق «سCتقاليل لتقدمي السؤالا

        ::::املس�شار السCيد محمد اWٔنصارياملس�شار السCيد محمد اWٔنصارياملس�شار السCيد محمد اWٔنصارياملس�شار السCيد محمد اWٔنصاري
  السCيد الرئHس،
  السادة الوزراء،

سؤالنا اليوم لمك، السCيد وز�ر الص ة، حول مرض £ورو�، م�سائلني 
  يف نفس الوقت عن ٔ�سCبابه ومضاعفاته وخطورته وٕاماكنية PالYه؟ 

  .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
   .شكرا

السؤال اWٓين الثالث موضوPه فريوس £ورو�، اللكمة âWٔد السادة 
  .املس�شار�ن من الفريق «شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السCيد حامين ٔ�حمزوناملس�شار السCيد حامين ٔ�حمزوناملس�شار السCيد حامين ٔ�حمزوناملس�شار السCيد حامين ٔ�حمزون
  .شكرا السCيد الرئHس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

تعاين اململكة العربية السعودية من ان�شار £بري لفريوس £ورو� ا§ي 
مس حبياة العديد من الض ا�، ويف ظل تضارب الترصحيات وòزايد 
ختوفات احل÷اج املغاربة، ومعهم معوم املواطنني واملواطنات من تpٔثري امحل\ 

  .الن�شار هذا الفريوس اخلطري Pىل جحاجZا وPىل بالد� معوما
§ا، �سائلمك، السCيد الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري الوقائية اليت 

هتا وزارòمك Pىل هذا املسCتوى، وما يه «سCتعدادات املوا£بة داyل اختذ
  املطارات املغربية واملس�شفLات املغربية؟ 
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  .وشكرا السCيد الرئHس

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  .شكرا السCيد املس�شار

السؤال الرابع موضوPه إالجراءات املقرر اختاذها محلاية املواطنني املغاربة 
 . العربية السعودية املتوÂني ٕاىل اململكة

  .اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اOسCتوري لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السCيد حلسن نLúهاملس�شار السCيد حلسن نLúهاملس�شار السCيد حلسن نLúهاملس�شار السCيد حلسن نLúه
  السCيد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
كام يعمل امجليع، تعرف اململكة العربية السعودية وضعا صعبا وقلقا ن�L÷ة 

يف ربوع اململكة، ال زال ي�سúب يف وفLات مiوالية ان�شار فريوس £ورو� 
  .�لرمغ من التدابري املت©ذة لتطويق العدوى

ونظرا لهذا الوضع املقلق يف الوقت الراهن، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�سpٔلمك، السCيد 
الوز�ر، عن التدابري الوقائية اليت تعزتم وزارòمك اختاذها محلاية سالمة 

ٔ�داء مZاسك العمرة، و�ك�افة yالل  املواطنني املغاربة ا§�ن اعتادوا Pىل
شهر رمضان، فضال عن تبديد خماوف املس÷لني Wٔداء مZاسك احلج املق�ل 

  .الوضع كام هو Pليهٕاذا اسCمتر 
  .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
 . شكرا

اللكمة لمك السCيد الوز�ر لٕالYابة Pىل اWٔسCئ\ املتعلقة بفريوس £ورو�، 
  .تفضل السCيد الوز�ر

        ::::ني الوردي، وز�ر الص ةني الوردي، وز�ر الص ةني الوردي، وز�ر الص ةني الوردي، وز�ر الص ةالسCيد احلسالسCيد احلسالسCيد احلسالسCيد احلس
  .شكرا السCيد الرئHس احملرتم

  السCيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال، الشكر اجلزيل لطرحمك هذا السؤال، ا�يل Çادي ميكين ٔ�نين 

  ...نتوYه ٕاليمك �ٕالYابة، وكذ� نتوYه �لرٔ�ي العام الوطين ف� خيص هاذ
روفة مZذ القدمي، اكنت فpٔوال، الفريوسات من نوع £ورو� يه اكنت مع

ال عند إال�سان وال عند احليوان، اكنت ك�سúب ٕاما يف الزاكم ا�يل تنعرفوه 
 Le syndrome(لكنا، وٕاما يف ا�هتاب âاد وخ�يث �لجهاز التنفيس، 

respiratoire aigu sévère ( ا�يل تيدي ٕاىل قدر هللا ٕاىل املوت، ولكن
سات يه الكورو� اجلديد ا�يل Yديد يف هاذ الكورو� يف هاذ الفريو

ا�يل Yديد، هذا من هنار �ن يف ) nouveau coronavirus(واملت÷دد 
يف العربية السعودية ومن بعد تطور لقطر واWٔردن  2012ٔ�واخر يونيو 

فهاذ الكورو� . ودول اخلليج ودول الرشق اWٔوسط ومن بعد Pرب العامل

معروف ٕاىل يومZا هو Çري  )nouveau coronavirus(اجلديد واملت÷دد 
  .هذا ال عند إال�سان وال عند احليوان

  :هذا الفريوس اجلديد عندو ثالثة املزيات

املزية اWٔوىل، هام اWٔعراض يه خطرية ووخمية، اك�ن النقص يف  -
النفس، ضيق يف التنفس، ارتفاع احلرارة، �ٓالم يف املفاصل حبال الزاكم، 

ن ٕاىل قدر هللا ٕاىل التنفس ولكن ميل ت�Hقى تيضيق النفس òمييش �ٕال�سا
«صطناعي يف إالنعاش، وت�Hدا تيظهر القصور اللكوي القاتل، هذي 

ٔ��م امZني تيكون  7ٔ��م حىت  4اWٔعراض د�لو اWٔوىل، وهاذ اليش ت�Hان 
  .إال�سان مع يش ٕا�سان �ٓخر

املزية الثانية، هو ٔ�ن هاذ الفريوس قاتل، Wٔن ٕاىل جLنا �شوفو اWٔرقام  -
 3يونيو ا�يل داز، Wٔن املنظمة العاملية �لص ة لك  20هذا، ٕاىل  ٕاىل يومZا

âا�، ماتوا مهنا  750ٔ��م كتعطي ٔ�رقام Yديدة، وصلنا �لضبط  4ٔ��م 
، دا� ارجع %30، كنا Çري يف %36، يعين حوايل 260، 250حوايل 

، يعين ما معىن هذا؟ )%36(القiل ٔ�كرث، يعين الناس ا�يل òميوتوا ٔ�كرث 
ا�يل عندو هاذ املرض òميوت، ورمبا Çادي منشCيو  3ٕال�سان Pىل واâد ا

 .، قاتل2لواâد Pىل 

املزية الثالثة هو هاذ الفريوس ما عندو دواء، ما عندوش حىت يش  -
دوا، ما عندو لقاح، ما عندوش مضادات حLوية، ما عندو حىت âاYة، 

ىل شد هاذ احلاYة ا�يل ميكن لنا ند�روها يه الوقاية، إال�سان هللا حيفظ إ 
الفريوس وصل ٕاىل إالنعاش، تند�رو احZا ٕاجراءات طبية مصاح�ة، اشوية 

ٕاىل �ٓخره، فقط Wٔن ما اكي�ش دواء ضد هاذ ... اWٔو£س÷ني، السريوم
  .الفريوس

 فpٔشCنو يه إالجراءات ا�يل اyذينا احZا من هنار �ن هاذ الفريوس؟
ول دورية Çري �ن يف السعودية، اكنت �ٔ  2012ما يش Çري دا�، يف 

، توزعت Pىل الصعيد 2012شCت�رب  28د�ل وزارة الص ة �لضبط يف 
  .الوطين �لرفع من املراق�ة والتpٔهب، املراق�ة الو�ئية

من بعد، النقطة الثانية ا�يل اyذينا، وyاصة يف مطار محمد اخلامس 
هد واحلدود، النقطة الثانية ا�يل اyذينا �ش 'رفعو من املراق�ة امشZHا ٕاىل املع 

وملعهد �سCتور ) l’institut national d’hygiène(الوطين �لص ة 
)l’institut pasteur ( ٔن عندمه ٕاماكنيات الكشف املبكرpٔكدو بpش نت�
)le diagnostic biologique.(  

النقطة الثالثة ا�يل اyذيناها ابدينا ت�شوفو يف بعض املصاحل Pىل 
Yد�مه �ٕالماكنيات د�هلم، الصعيد الوطين، وyاصة يف اOار البيضاء، و 

�Wٔطباء د�هلم، ٕاىل قدر هللا Yاتنا يش âا� �ش غنعاجلوها نعرفو 
  .نعاجلوها، هذي النقطة اWٔوىل ا�يل اyذينا

النقطة الثانية، إالجراء الثاين ا�يل اyذيناه هو التقLد �ٕالرشادات 
امس ٔ�وال الصحية ا�يل تنطالبوها من احل÷اج، yاصة ابدينا مبطار محمد اخل



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

4 

 )م 2014 يونيو 24( ه 1435 شعبان 26

ن هذي يومني ابدينا يف مطارات ٔ�خرى، مطارات طن÷ة ٔ�اكد�ر م وابتداء
الر�ط وYدة مرا·ش وفاس، زائد مطار محمد اخلامس Wٔن ابدات العمرة، 

ٔ�قZعة  50يف هاذ املطارات �ٓش تند�رو؟ كنصحو الناس، تنعطيومه ٔ�قZعة، 
نعطيومه للك مواطن ا�يل Çادي مييش �لحج ٕان شاء هللا ٔ�و العمرة، وت 

مطو�ت ا�يل فهيا إالرشادات والنصاحئ ٔ�شCنو هو هاذ املرض؟ £يفاش 
  تيقiل؟ ٔ�شCنو خص يد�ر احلاج؟ ٔ�شCنو ما خصوش يد�ر؟

Pىل اWٔقل للك âاج  50إالجراء الثالث، هو تنقولو هلم هاذ اWٔقZعة 
ا�يل òمييش تنعطيومه، Wٔن اWٔقZعة بواâد الصفة Pلمية Yديدة �ش تنقولو 

 ٔWسف احلج ما عندك ماهلم من اÆٔام، � لâحسن جتنبوا ٔ�ما£ن «زد ..
الطواف البد فLه «زدâام، ولكن ٕاىل اكنوا هاذ اWٔقZعة هام تHساPدوا 

  .gشلك £بري Pىل جتنب املرض
التدبري الرابع، قلنا هلم «حiياطات الالزمة املتعلقة gرشوط النظافة 

اكن ازدâام، فني ما قاس  العامة والنظافة الشخصية، تنطلبو مهنم فني ما
يش âاYة، إال�سان يغسل يديه �لصابون، حياول ما يقHسش عينو Wٔن 
ٕاىل اكن عندو امليكروب تيدوز �لعني، ما يقHسش نيفو، ٕاىل اعطس يد�ر 

  .ٕاىل �ٓخره )...Kleenex(يش مZديل ويلوحو احبال 
لناس إالجراء اWٓخر ا�يل اyذينا الرابع وال اخلامس هو تنطلبو من هاذ ا

احل÷اج £يفاش تيقولوا ا�Oن د�لنا إالساليم احلنيف، تيقول لنا ا�يل ما 
 %36عندوش اسCتعداد بدين من اWٔحسن ما ميشHش، Wٔن قلت لمك 

فهاذ ا�يل . 2/1واPال�ن منشCيو لــ  3/1د�ل الوفاة، يعين  Ç40%اد�ن 
Pالية يعين مجموPة ، )groupes à risque(ت�سميه املنظمة العاملية �لص ة 

ا:اطر، ٔ�شCنو هام هاذو ا�يل عندمه ا:اطر ٔ�كرث؟ هام ٔ�وال الناس ا�يل 
òميشCيو لها هاذ الف;ة، 9نيا اWٔطفال ٔ�قل  %80£بار، واحلج تنعرفو ٔ�كرث من 

اWٔورام، ) P)cancerام، 9لثا ال�ساء احلوامل، رابعا ا�يل عندمه  12من 
مرض : دمه اWٔمراض املزمZةا�يل عندمه نقص املناPة، وyاصة الناس ا�يل عن
فهاذ الناس . ٕاىل �ٓخره... السكري، مرض القلب، مرض اجلهاز التنفيس

ت�سميه املنظمة العاملية الصحية مجموPة Pالية �لم©اطر، تنصحهم من 
اWٔحسن ما ميشCيوش، وهذا اكن نقاش، هذا مايش اyذيناه قرار Çري 

ش يف املنظمة العاملية بوâد�، من بعد هاذ مجموPة Pالية ا:اطر اكن نقا
�لص ة يف جZيف ا�يل كنت حرضت فهيا ٔ�� هذي حوايل شهر�ن، اكن 
نقاش بني الوزراء العرب، فمت �yذو هباذ التدبري هذا، واكن نقاش وت�سCيق 

  .بي�Zا وبني تو�س
فiو�س y�ٔذت نفس القرار ا�يل اyذينا يف املغرب، احZا ما عند�ش 

من اWٔحسن ما ميشCيوش، Çري تنذ£ر  احلق مننع، احZا ننصح الناس ٔ�نه
اخلطورة الك�رية هو إال�سان هللا حيفظ ٕاىل ارجع، احZا تنعرفو هاذ اليش، 
ٕاىل رجع فLه ذاك الفريوس تiHالىق يف املطار تيعنقوه والدو، Pائلتو، تيجي 

  .�?ار تيجيو �سلموا Pليه، غنصدقو يف يش احواجي ا�يل مايش هام هاذوك
�ل هاذ الف;ة Pالية ا:اطر من اWٔحسن يYٔpلوا ولهذا، ننصح الناس د

احلج د�هلم، من اWٔحسن يYٔpلو العمرة د�هلم، وهاذ املنظمة العاملية 
�لص ة، من بعد الت�سCيق بني اOول العربية وyاصة بي�Zا وبني تو�س، اك�ن 

العربية . واâد البيان اصدر من العربية السعودية تؤكد نفس اليشء
ان ت�Zصح املسلمني Pرب العامل يYٔpلوا احلج، يYٔpلوا السعودية خرجت بي

العمرة، وتتpٔكد Pىل هاذ الف;ة د�ل الناس ا�يل ا£بار يف السن واWٔطفال 
احلوامل ا�يل عندمه نقص يف املناPة، اWٔمراض املزمZة، ٕاىل �ٓخره، فاyذينا 
نفس اWٔمراض تطبيقا �لقرار د�ل السعودية، تطبيقا لهاذ الف;ة العالية 

اطر د�ل املنظمة العاملية �لص ة، وت�سCيقا مع دول املغرب العريب ا:
  .اyذينا هاذ القرار

y�ٔريا، در� واâد الرمق اقiصادي يف وزارة الص ة هو الرمق 
ٔ��م Pىل ٔ��م، ٔ�ي ٕا�سان ميكن يتصل �لوزارة �ش  7، 0801004747

د�لو ٕاىل ابغى معلومات حول هاذ، ٔ�شCنو هو هاذ املرض؟ حول الوقاية 
ٔ�شCنو خصو يد�ر؟ حول ٔ�ما£ن �لعالج ٕاذا اقiىض احلال هللا حيفظ يش 

  .واâد �ش يعرف ٔ�شCنو واقع
وy�ٔريا، ابدينا موازاة مع هاذ العمرة واحلج �ر�مج التواصل والتحسHس 
جبميع الفرقاء، وyاصة مشكور�ن وزارة اOاyلية وزارة اWٔوقاف ووزارة 

 ابدينا فLه بطريقiني، طريقة ا�يلٕاخل، �ر�مج حتسHيس ... السCياâة
مسCتع÷\ ٔ�مسيناه �ر�مج اسCتع÷ايل، كنا تزنربو ٕاىل الحظتو ٔ�نه يف هاذ 
ا�Wٔمات اyWٔرية ت��انو �زاف يف التلفزة، ت�رشحو، تن اولو ما ٔ�مكن ٔ�نه 
تنقولو احلقLقة �لمغاربة، ما عند�ش احلق ٔ�ن نقولو هلم ما متشCيوش وليين 

مرة ٔ�خرى ٔ�نه من اWٔحسن ٔ�ن هاذ الف;ة Pالية تنصحومه، من هاذ املنرب 
ا�يل òميوتوا، من  %36ا:اطر، ما ختاطرش �لص ة د�لها ميل تنوصلو 

  ...اWٔحسن يؤYل

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
دقائق ٕاىل ابغييت ختلهيا �لتعقLب،  3السCيد الوز�ر، راه بقت عندك 

  .وٕاىل اسCهتلكت راه ما ابقى تعقLب

        ::::السCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ة
ن دور�ت د�ل الوزارة ا�يل وزعناها Pىل اWٔقالمي يه ٔ�ربعة، �ش اك�

  .التحسHس واليقظة
  . 9نيا، �رش� ٔ�ربع بالÇات حصفLة �ش حنسو املعمتر�ن واحل÷اج

در� ٔ�ربعة وصالت حتسHسCية وتوعوية تقدم يف ٕاذاPة محمد السادس 
  . �لقران الكرمي

  . نفس القZاةدر� كذ� ندوة تلفزية مع وزارة اWٔوقاف يف 
يونيو، لقاء  12در� اج¿ع بعدا يوم .. در� اج¿Pات ا�يل Çادي òكون

  .مع ممثيل واكالت اWٔسفار �ش حىت هام �ساPدو� يوعيو املعمتر�ن واحل÷اج
يونيو مع مد�ري املدراء د�ل  26وy�ٔريا، در� اج¿Pات ا�يل غيجيو 

  .املطارات يف املغرب �ش حىت هام �ساPدوا
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ا �ر�مج اسCتع÷ايل، وغيبدا الرب�مج املسCمتر ٕاىل âدود شهر وال هذ
شهر�ن بعد العودة، �ش نبقاو ن��عو ٕان شاء هللا احل÷اج د�لنا £يف 
كتعرفوا غيكون طامق طيب من املغرب من وزارة الص ة ومن الص ة 

  .العسكرية ا�يل غيوا£ب مجيع التطورات يف Pني املاكن
  .شكرا لمك

        ::::لسةلسةلسةلسةالسCيد رئHس اجل السCيد رئHس اجل السCيد رئHس اجل السCيد رئHس اجل 
 . شكرا السCيد الوز�ر

واWٓن ن�iقل ٕاىل تعقLبات الفرق، اللكمة لفريق التجمع الوطين لÆٔحرار 
  .يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد املعطي بنقدوراملس�شار السCيد املعطي بنقدوراملس�شار السCيد املعطي بنقدوراملس�شار السCيد املعطي بنقدور
شكرا السCيد الوز�ر احملرتم Pىل املعلومات الضافLة، لكن £يبقى £ينقصنا 

اWٔمصال ودامئا  ٔ�شCياء هو تضافر اجلهود بني اOول اليت تبحث دامئا Pىل
½شجع البحث عن اWٔمراض، ما yربتو�شاي، واش اك�ن هناك يش 

  اتصاالت مع اOول اليت لها حبث Pلمي مدقق يف هذا اIال؟ 
ومل تتلكموا كذ� عن اOو� هل هيpٔت نفسها، عصب احلياة هو 
 �ٔpن املسWٔ املاد�ت، هو الفلوس؟ واش وضعتو يش رصيد £بري خمصص؟

ا�يل  â36%ا� توفت، و â250ا� و 750ميل تنلقاو فLه خطرية Yدا، 
وصلت ومرحشة لالرتفاع، فهذه ت�J �:اطر، والبد من اOو� ٔ�ن ال 
òكiفي �الس�شارة وبتوجLه النصاحئ، ولكن قد يصل ٕاىل املنع ٕان اقiىض 

  .احلال جتنبا للك ا:اطر
  .شكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
 . شكرا السCيد املس�شار

  .ة �لفريق «سCتقاليل يف ٕاطار التعقLب، تفضل السCيد املس�شاراللكم

        ::::املس�شار السCيد محمد اWٔنصارياملس�شار السCيد محمد اWٔنصارياملس�شار السCيد محمد اWٔنصارياملس�شار السCيد محمد اWٔنصاري
  .شكرا السCيد الرئHس

احZا، يف الفريق «سCتقاليل، تعمد� وضع هاذ السؤال يف هذه الظرفLة 
�§ات ل�سCمتع من yالل هذه الق�ة الرٔ�ي العام الوطين خماطر هاذ الفريوس 

ديد ا§ي ٔ�عطى السCيد وز�ر الص ة، بوصفه طب�Hا د�ل £ورو� اجل
ؤ�سCتاذا يف الطب ومiخصصا، Pدد £بري من املعطيات والبيا�ت اليت اكن 

  .الرٔ�ي العام يف âاYة ماسة ٕا�هيا
ٔ�ي -ونود، يف ما تبقى لمك من الوقت، ٔ�ن تطمئنوا النظارة الكرام 

  حول هل هاذ الفريوس معدي ٔ�م ال؟  -املواطنني واملواطنات
هل هناك فرق طبية : مث كذ� كنا نود ٔ�ن تقولوا لنا لكمة حول

مiخصصة يف لك ٕاقلمي من Y�ٔل ٕاجراء بعض الفحوصات Pىل املتوÂني ٕاىل 
العمرة ٔ�و احلج من Y�ٔل ٕاسداء النصح هلم ٕاذا اكن يتúني ٔ�ن لHست هلم 

  املناPة الاكفLة ملواÂة هاذ الفريوس اجلديد ال قدر هللا؟
ؤل، هو ٔ�ننا نود ٔ�ن نعرف مZمك يف ردمك، هل �ٓخر ½سا ،مث كذ�

اليت جسلت بعض إالصا�ت اWٓن يف ب?�؟ وما يه اWٔقالمي ٔ�و اجلهات 
  وYدت فهيا تP إالصا�ت والف;ات العمرية؟

وبطبيعة احلال هاجسCنا هو ٔ�ن نطبق يعين الQم ف� خيص دفع الناس 
لسCيد الوز�ر، لHس من ٕاىل Pدم إاللقاء بpٔنفسهم ٕاىل ا�هتلكة، Wٔن قلمت، ا

حق ٔ�ي â�ٔد ٔ�ن مينع مواطن ٔ�و مواطنة عن ٔ�داء مZاسك العمرة ٔ�و مZاسك 
احلج، ولكن كذ� النصح واجب والنصح امللح، والبد ٕاذا رٔ�ينا ٔ�ن هناك 
خطر Pىل حLاة املواطن واملواطنة ٔ�ن نلح ؤ�ن نت©ذ بعض إالجراءات 

 يه م�اâة، ولكن حتت الردعية ملنعه Wٔن هناك Pدد £بري من املسائل اليت
طائ\ إالجراءات املعقدة ميكن لٕال�سان ٔ�ن �ردع، وذ� لفائدته ولHس ملنعه 
من تناول اWٔجر وسCيحول ذ� اWٔجر وتتقامسونه مع املسCتفLد بطبيعة 

  .احلال من ذ� اWٔجر والن÷اة من ا�هتلكة
  . 'متىن ٔ�ن تصل الرسائل ٕاىل املعين �Wٔمر

  .وشكرا

        ::::ةةةةالسCيد رئHس اجللسالسCيد رئHس اجللسالسCيد رئHس اجللسالسCيد رئHس اجللس
  . شكرا السCيد املس�شار، ا'هتRى الوقت

  .اللكمة �لفريق «شرتايك يف ٕاطار التعقLب، تفضىل السCيدة املس�شارة

        ::::بيدة بوعيادبيدة بوعيادبيدة بوعيادبيدة بوعيادز ز ز ز املس�شارة السCيدة املس�شارة السCيدة املس�شارة السCيدة املس�شارة السCيدة 
  .شكرا السCيد الرئHس

�سCتحرض اWٓن، وحنن نناقش هاذ التعفZات بفريوس £ورو�، يف العرش 
 )SRAS(د�ل  فريوس سCنوات اyWٔرية نفس النقاش ا�يل اكن £يدور Pىل

، و«حiياطات ا�يل اكنت اyذات بالد� يف )aviaire(وPىل الفريوس 
هاذ اIال، والتكو�ن ا�يل اكن عند اWٔطباء ا:تصني يف اجلهاز التنفيس، 

  .Wٔنه اجلهاز التنفيس هو ا�يل كHسúب خطر، هو ا�يل كHسúب املوت
والسادة  ، هاذ اليش املواطن خصو يعرفو%95جيب القول ٔ�ن 

من اWٔطباء ا:تصني يف اجلهاز التنفيس هن �ساء،  %95املس�شار�ن، ٔ�ن 
 \Lúهذه الوظيفة الن ،\Lúهن �ساء، و�لتايل نعترب ٔ�ن هذه الوظيفة الن

وال ميكن، .. ال�ساء راه £�رسوها، هذي Çري مالحظة ٔ�ساسCية ا�يل خصنا
تصصني سريوا د�ل ا:  %95هللا حيفظ ٕاىل وقعت يش âاYة نقول ذاك 

  .Yلسوا يف ديورمك راه عند� الرYال ا�يل جييو يعاجلوا هاذ ال�ساء
اWٓن، السCيد الوز�ر، ٔ�� Pارفاك، اWٓن ٔ�نت راه Pارف راه ٔ�كرث من 

د�ل طلبة لكية الطب هام �ساء، ا�يل مس÷لني يف لكية الطب  82%
لقسم Pارفني بpٔنه اصعيب القLام بpٔي يشء هللا حيفظ كتويل ا. اكملني

املسCتع÷الت وقسم ٔ�قسام املسCتع÷الت خص �كون فهيم لك التجهزيات 
  .الاكفLة �ش ميكن املرىض هللا حيفظ يتعاجلوا

د�ل ا�ليل  10لكن مالحظيت، السCيد الوز�ر، ٔ�نه هنار السúت مع 
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الطيارات يف نفس  Y6او ... كنت يف مطار محمد اخلامس راجعة من
والحظت، رمبا اكنت مذ£رات، رمبا  الوقت، ومهنم طاVرة من السعودية،

اكنوا اج¿Pات، رمبا ٔ�� Pارفة اشكون هام املراكز يف اOار البيضاء ا�يل 
Çادي هيمتوا ال قدر هللا ٕاىل اكنوا âاالت، وPارفة التعل�ت د�لمك £يتعطاو 
Pىل مسCتوى مطار محمد اخلامس، ولكن ثق يب، السCيد الوز�ر، راه اك�ن 

� خيص مراق�ة احلدود د�لنا، وهذا ٔ�سايس Wٔنه يف مشلك، اك�ن مشلك ف
الوقت ا�يل Çادي يدyل هللا حيفظ الفريوس متاك فاش Çادي تبدا 

  .املشالك، ٕاذن مراق�ة احلدود
ٔ�ما ف� خيص احل÷اج اكينة مسؤولية فردية ٔ�ساسCية، مسؤولية فردية 

  . ٔ�ساسCية للك âاج £يفاش يترصف
  .شكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . السCيدة املس�شارةشكرا 
.. دا� �ش ما حترجوا الرئاسة اك�ن التوقLت اللك حيرتمو... اللكمة

ٔ�سCيدي احZا مالنا ²بعني .. نصف دقLقة ٕاىل حLدت � انت كتحيد لهذا
Iلس النواب، احZا مؤسسة مسCتق\، ند�رو ٔ�مور�، اك�ن نظام داyيل، 

موا التوقLت �ش ٔ�� ما 'متىن من السادة املس�شار�ن والسادة الوزراء حيرت 
  ). l’écran(هنرض، ما نوقف  يش واâد، اكينة 

  .اللكمة �لفريق اOسCتوري يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد Pادل املعطياملس�شار السCيد Pادل املعطياملس�شار السCيد Pادل املعطياملس�شار السCيد Pادل املعطي
  .شكرا السCيد الرئHس
  السCيدان الوز�ران،

  السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
العام الوطين حول احZا بدور� كذ� طرحZا هذا السؤال لتنو�ر الرٔ�ي 

خطورة هاذ الفريوس، مع العمل ٔ�نه ال يتوفر، كام Yاء يف Xممك السCيد 
  .الوز�ر، Pىل تلقLح، والعدوى د�ل هاذ الفريوس تن�رش gرسPة Pرب العامل

ولقد اطلعنا Pىل ظهور âاالت يف الب? اIاور كام ٔ�رشمت، نعم امحل\ 
ا إالدارة رضورية، لكن نعتربها Çري التحسHسCية اليت ٔ�رشمت ٕا�هيا اليت تقوم هب

اكفLة ٕالقZاع املواطنني عن الت©يل �لسفر ٕاىل اململكة العربية السعودية، Pلام 
، رمبا حسب 284ٔ�ن Pدد الوفLات يزتايد يوما عن يوم، فاق âاليا ٔ�زيد من 

ما قرٔ�� يف بعض اجلرائد د�ل الوفLات، مث ن�ساءل ما مصري احل÷اج 
دوا التاكليف مقابل احلج والعمرة سواء لٕالدارة ٔ�و لواكالت واملعمتر�ن ا§�ن �ٔ 

  اWٔسفار؟
ا�يل 9�ٔر ان��اهنا يف الفريق اOسCتوري هو ظهور فريوس �ٓخر، اWٓن 

، ٕاذن "ٕايبوال"اململكة املغربية تقوم بطبيعة احلال مبراق�ة Pرب احلدود وهو 
متناو ٔ�نه احZا اليوم Çادي نواÂو جوج د�ل الفريوسات يف �ٓن واâد، وت� 

òكون مراق�ة Yد صارمة، سواء يف املطارات ٔ�و احلدود املغربية، Wٔن 

التاكليف د�ل اOواء ٔ�و التلقLح ٕاىل ظهر Çادي òكون �هظة �ل�سCبة 
  . �لخزينة د�ل املغرب

  .شكرا السCيد الوز�ر

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

ة الزمZية املتبقLة، اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، �لرد Pىل التعقLبات يف املد
  .رمبا دقLقiان Çادي ½س÷لها الشاشة

        ::::السCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ة
  . بع÷ا�، ٔ�وال مل ½س÷ل ٕاىل Çاية اليوم ٔ�ي âا� يف املغرب

ف� خيص البحث العلمي فاحZا �تصال دامئ مع املنظمة العاملية �لص ة، 
تتعرف السCيد املس�شار هاذ النوع د�ل اWٔمراض ما خص لك واâد جير 
من Âتو، اك�ن املنظمة العاملية ا�يل عندها ٕاماكنيات هائ\، وليين احZا يف 

  .اتصال دامئ
ف� خيص الفحوصات الطبية، فاحZا تنصحو، وكنا خرجZا بيان، 
تنصحو املعمتر�ن واحل÷اج ٕان شاء هللا ٔ�نه ٕاىل اكع ابغى البد مييش بعدا 

خلاص، وهاذ اليش ما �س�شري اس�شارة طبية يف القطاع العام وال القطاع ا
تيحتاجش اخiصايص، ا�يل عندو مرض القلب مييش عند طبHب القلب 

واش ميكن، وليين من اWٓن من هذا املنرب تنقول �  هو ا�يل Çادي يقول ^
  .من اWٔحسن ٔ�نه ما ميشHش

فyٔpريا ا�يل ابغيت نقول � ٕاىل âد اليوم فاحZا £وزارة الص ة، احZا 
  . هاذ الناس·حكومة، النصح امللح Pىل 

ف� خيص ٔ�شCياء ٔ�خرى فاحZا نت��ع اWٔمر �لك Yدية يومLا، ال ف� خيص 
وس�iواصل مع الرٔ�ي العام  ،)coronavirus(وال ف� خيص هاذ  "ٕايبوال"

�لك ٔ�مانة، �لك شفافLة و�لك مسؤولية، يعين فوقاش ما اقiىض احلال يش 
  . âاYةâاYة تدار نقولوها، ٕاىل يومZا هذا ما اك�ن حىت يش 

  .شكرا لمك

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

نواصل اWٔسCئ\ املوÂة ٕاىل السCيد وز�ر الص ة، والسؤال اWٓن 
  . اخلامس حول تطبيق التعرفة القانونية Pىل رشاكت إالسعاف الطيب

اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لÆٔحرار 
  .لتقدمي السؤال

        ::::البكوريالبكوريالبكوريالبكورياملس�شار السCيد محمد املس�شار السCيد محمد املس�شار السCيد محمد املس�شار السCيد محمد 
  .شكرا السCيد الرئHس

  السادة ٕاخواين املس�شار�ن،
  السCيد�ن الوز�ر�ن،
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تبذل وزارة الص ة Âودا ج�ارة لتpٔهيل قطاع الص ة من yالل توفري 
إالماكنيات املادية والúرشية الرضورية والالزمة، Çري ٔ�ن رشاكت إالسعاف 

رىض، الطيب اليت Pىل الرمغ من تقدميها خلدمات ٔ�ساسCية وهامة �لم
خصوصا يف جمال إالسعافات اWٔولية، ال تلزتم بتطبيق التعرفة القانونية، مما 
خيلق امiعاضا Oى املواطنني، اليشء ا§ي يفرض Pليمك التدyل جبميع 
الوسائل واWٓليات قصد ٕالزا_ا بتطبيق ما تنص Pليه القوانني اجلاري هبا 

 .العمل، وذ� يف ٕاطار احلاكمة اجليدة لهذا القطاع
وجتدر إالشارة كذ� ٕاىل ٔ�ن هذه الرشاكت ½شCتيك بدورها من تطبيق 
الرضيبة Pىل القمية املضافة Pلهيا، يف âني ٔ�ن بعض اخلدمات اWٔخرى معفLة 

  . مهنا
  . §ا، �سائلمك، السCيد الوز�ر احملرتم، عن ما ميكن اختاذه يف هذا إالطار

  .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

 .الوز�راللكمة لمك السCيد 

        ::::السCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ة
  .شكرا السCيد الرئHس احملرتم

ٔ�وال Çري �ش نذ£ر السCيد املس�شار احملرتم، البد من «Pرتاف بpٔن 
بالد� ٕاىل يومZا هذا، ٕاىل âدود الساPة، ما عندهاش تعرفة حمددة حمينة، 

و ما تيطبقوش حىت هام تHشكLو، ٔ�� Çادي �رشح �، WٔLن احZا ت�شك 
ا�يل  3715الرمق د�لها  1984جلريدة الرمسية ا�يل خرجت يف ٔ�وال اك�ن ا

، 40تتقول هاذ اWٔمثنة الناس ا�يل عندمه السCيارات بني درمه وال درمه و
د�ل ) les chevaux(�لكLلومرت ولكن Pىل حساب  90وال حىت درمه و

)l’ambulance( د�ل  4، ٕاىل اكنت ٔ�قل من)les chevaux( ٕاىل ،
، هذا مثن ما ميك�ش ميشCيو فLه، 10ٕاىل اكنت ٔ�كرث من ، 10و 4اكنت بني 

  .Wٔ1984ن حىت احZا� Wٔن هاذ اليش ما معرو حتني مZذ 
9نيا، ما اكي�ش واâد القانون د�ل إالسعاف الطيب يف املغرب، ؤ�شCنو 
وصلنا ^، وصلنا يف غياب هاذ القانون وهاذ التعرفة، اWٔمثنة املطبقة من 

 ٔ�صبحت هام ا�يل اyذاوها، ختضع Wٔحاكم طرف رشاكت إالسعاف الطيب
  .املنافسة، مما جيعل املواطن احللقة اWٔضعف yالل التفاوض

  هاذ اليش ٔ�شCنو هو احلل؟
احلل خص قانون بعدا ٔ�شCنو يه سCيارة إالسعاف؟ خص قانون 

ما ابغيناش .. شامل، واحZا تنوYدو فLه، تنواPدمك ق�ل هناية هاذ السCنة ٔ�نه
وال مايش احشال، ٔ�شCنو يه سCيارة إالسعاف، دا� ندyلو يف هذا احشال 

سCيارة ٕاسعاف، يعين ما ) R12(سCيارة ٕاسعاف، ) R4(لكيش ٕاىل شفiو 
  .ابقLناش نعرفو، ما اكي�ش معايري ا�يل تتطبق

9نيا، خصك تعرف دا� اشكون تيعطي òرخLص لسCيارة إالسعاف، 

 مسpٔ� حصية تتعطيه امجلاPات احمللية، احZا ال دyل لنا، وزارة الص ة يه
 ٓWة احمللية تعطي حمضة، هاذ الوقت هذا وزارة الص ة ال ½س�شار، اPن امجلا

  ...الرتخLص ما تعطHش، ا�يل ابغات تعطيه، ا�يل
وليين لكيش هاذ اليش خصو واâد القانون مؤطر ا�يل داyل فLه 

، من نوع "�ٔ "املعايري ٔ�شCنو يه سCيارة إالسعاف، ؤ�شCنو م�ال من نوع 
  . ه، وكذ� التعرفة ا�يل تنوYدو فLه ٕان شاء هللا، ٕاىل �ٓخر "ب"

  .شكرا السCيد املس�شار

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب، تفضل السCيد 
 .املس�شار

        ::::املس�شار السCيد محمد البكورياملس�شار السCيد محمد البكورياملس�شار السCيد محمد البكورياملس�شار السCيد محمد البكوري
  . شكرا السCيد الوز�ر Pىل التوضيح د�لمك

لسؤال هو £يف قلتو البد من ٕاجياد ٕاطار الغاية د�لنا من طرح هذا ا
قانوين لتنظمي هذا القطاع، yاصة ؤ�ن هذا القطاع يقوم خبدمة مفLدة Yدا 
�لمواطنني، yاصة ف� يتعلق ببعض احلاالت اليت رٔ�يناها يف Pني املاكن ٔ�ن 
هاذ الرشاكت يعين رفضت نقل مصاب نظرا لكون ٔ�نه مل �سCتطع ٔ�داء 

  .ساPات 4و�لتايل اكن مصريه املوت بعد  ال�سعرية اليت طلبت مZه،
فZحن نطلب ٕاجياد هذا القانون يف ٔ�قرب وقت ممكن، وتنظمي هذا 
القطاع مبا يفLد yدمة املواطنني، خصوصا املواطنني ا§�ن يوYدون يف العامل 
القروي، وا§�ن يعانون من ويالت املرض، وكذ� بعض احلاالت د�ل 

�ل الوالدة، فZظرا لكون بعض املناطق إالÂاض، وكذ� بعض احلاالت د
مربوطة بطريق معبدة، £يكونوا مسا� فLطلبون ½سعرية ٔ�كرث، ف�شوفو Çري 

 .£يفاش تقادوا هاذ اWٔمور حىت òكون yدمة جLدة �لمواطن ٕان شاء هللا
  .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  .ٕاىل اكن يش تعقLب، شكرا ،السCيد الوز�ر ،اللكمة لمك

. لسادس موضوPه اخلصاص الك�ري يف مادة الت©د�رالسؤال اWٓين ا
اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لÆٔحرار لتقدمي 

  .السؤال، تفضل اليس املهايش

        ::::املس�شار السCيد عبد اIيد املهايشاملس�شار السCيد عبد اIيد املهايشاملس�شار السCيد عبد اIيد املهايشاملس�شار السCيد عبد اIيد املهايش
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  السCيد الوز�ر احملرتم،

ٔ�ن ٔ�شكرمك Pىل اIهودات اليت تقومون هبا بداية، ق�ل طرح سؤالنا ٔ�ود 
يف قطاع الص ة، ومن املوضوعية ومن إالنصاف ٔ�ن نعرتف لمك خبطوات 
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إالصالح اليت تقومون هبا جبد وثبات رمغ جLوب املقاومة ورمغ عراقLل 
  .ا�لوبيات املسCتفLدة لوضع ما ق�ل إالصالح

�خلصاص احلاصل  ٔ�ما ف� يتعلق gسؤالنا، السCيد الوز�ر احملرتم، يتعلق
يف مادة الت©د�ر ويف جودهتا، حLث ٔ�ن هذه املادة تعترب من املواد 
اWٔساسCية اليت جيب توفرها �ملس�شفLات العمومLة واخلاصة �جلودة 
املتعارف Pلهيا دوليا، نظرا ملا ½س�úه هذه املادة من ٔ�خطار Pىل حصة 

ٔ�و اخلاصة، واليت قد املواطن يف âا� سوء اسCتعاملها �ملس�شفLات العمومLة 
  .½سúب ٔ�حLا� يف املوت ٔ�و إالPاقة اOامئة

§ا، السCيد الوز�ر احملرتم، �سائلمك عن ٕاجراءات وزارòمك يف توفري هذه 
  .املادة ومراق�ة جودهتا

  .شكرا السCيد الرئHس

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك السCيد الوز�ر لٕالYابة Pىل السؤال

        ::::السCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ة
  .شكرا

  .الشكر اجلزيل �لسCيد املس�شار احملرتم
ف� خيص هاذ املادة د�ل البنج د�ل الت©د�ر، ٔ�وال معوما ميل تيكون 
النقص وال نقص يف الزتويد ا�يل ما موجود يف الصيدليات عندو جوج 
د�ل اWٔسCباب، يف املغرب ٔ�� تندوي Pىل بالد� يف هاذ ا�Wٔم، السúب 

ٔ�رشت ^ هو هاذ املرسوم اجلديد لتخفLض مثن اWٔدوية، اWٔول هو هذا ا�يل 
درمه ٕاىل  15.000كنا ت�س�Zاو هاذ اليش ٔ�نه واâد ا�مثن ميل تZHقص من 

درمه لك واâد Çادي يعمل ما يف Âده ٔ�نه يعرقل هاذ العملية  6000
  .هذي، وليين احZا تن لوها تدرجييا

دة د�ل البنج، ما ولكن السؤال د�لمك ف� خيص «نقطاPات وال اجلو 
ا�يل اكنت ) Fentanyl(نعرف ت�شريوا لواâد املادة، وÇادي نقولها ويه 

  yاصنا يف املغرب، اPالش؟
هاذ الوقت  ملي، يفاالصعيد العٔ�وال هاذ اليش ما يش Çري املغرب، Pىل 

دواء Çري موجود،  230ا�يل تندوي معك الوال�ت املت دة اك�ن ٔ�كرث من 
لو، فر�سا يف هاذ الوقت ا�يل تندويو اك�ن ٔ�كرث من د�) le stock(تقطع 
دواء ما اكي�ش، يعين هذا ما يش تنقول � ند�رو حباهلم، وال يين  120

  اPالش؟ 
Wٔن اك�ن ٔ�وال جتميع ا:تربات، ميل تiHجمعوا تيصنعوا ا�يل ابغاو، 9نيا 

، لكهم تيجيو� من �ٓسCيا، )les matières premières(املواد اWٔولية 
 Wٔور� تتجهيا من �ٓسCيا، ٕاىل ما عطاو·ش املواد اWٔولية ما ميك�ش � حىت
  .تصنع

 le(ولكن yاصة ف� خيص هاذ املسpٔ� د�ل الت©د�ر يه 

monopole( د ا:تربات هو ا�يل تيصنعها، هوâاكر، اك�ن واiح» ،
الوحLد ا�يل تيصنعها، ٕاما يعطهيا � ٔ�و ما يعطهياش �، هاذ املادة د�ل 

ٔ�شهر،  4واâد راسلناه هذي  ملي،االصعيد الع©د�ر اكينني جوج Pىل الت
 les(قال لنا ٔ�� ما نبقاش خنرج هاذ اOواء Wٔن عندي مشالك مع 

matières premières( د، هذا اكنâولية، ابقى لنا واWٔمع املواد ا ،
لكيش تHرشي من عندو Pىل الصعيد الوطين، ما اك�ش £ي�سCىن وقع هاذ 

  .املشلك هذا
ٔ��م هاذ املشلك حتل هنائيا، Wٔن  Ç10ري �ش نúرشك، هذي ٔ�كرث من 

وòلكفت ٔ�� خشصيا مع إالخوان يف ٔ�ور�، yاصة يف فر�سا، ... تدyلنا فLه
وâدة، وتوزعت، واWٔمور دyلت يعين يف امسيتو، واحZا  69.000دyلنا 

اyذينا «حiياطات الالزمة �ش هاذ املشلك ٕان شاء هللا ما يتعاودش 
  .ف� خيص هاذ املادة

و ـــــــــــــــــــف� خيص املراق�ة، خصك تعرف بpٔن املغرب ا:ترب د�ل
)le laboratoire de contrôle des médicaments ( ،هو مع ٔ�ور�

  . معرتف به من ٔ�ور�، من الوال�ت املت دة
 OICS : l’Organisme Internationale de Contrôle(9نيا، 

des Stupéfiants ( دول يف  10د�ل هاذ املواد تيصنف املغرب من بني
ل بـ ــــــــــــــــالعامل ا�يل âاضية اشغالها، وليين ما يش هذاك ا�يل تيدخ

)la contrebande( ، ،تندوي هاذوك ا�يل تي��اعوا يف الصيدليات
  ...تندويو Pىل âاYة ا�يل ت��اع
 .شكرا السCيد املس�شار

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . كرا السCيد الوز�رش

  .اللكمة لمك السCيد املس�شار يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد عبد اIيد املهايشاملس�شار السCيد عبد اIيد املهايشاملس�شار السCيد عبد اIيد املهايشاملس�شار السCيد عبد اIيد املهايش
  .شكرا السCيد الوز�ر Pىل اجلواب د�لمك ا�يل اكن واحضا

حZا، �لك رصاâة، ٔ�شCنو ابغينا؟ ابغينا Çري املواطن املغريب ما ا
واطن املغريب يبقى يبقاشاي £ي�شىك حبال هادذ اWٔمور، ما ابغيناش امل

قول يمازال دا� £هيرض Pىل الرشوة عند اWٔطباء، ما ابغيناش املواطن يبقى £ 
� �ٓودي اWٔطباء £يعطيو شواهد طبية �لفلوس، و£يدفعوها �لم امك، ما 

  .ابغيناش ٔ�ن اWٔدوية تبقى ختبع حبال هاذ الشلك، هاذ اليش ا�يل ابغينا
نني هباذ اOوا ا�يل نقص، اك�ن حنن نبلغمك بpٔنه املواطنني اWٓن فرâا

درمه، دا�  200الناس ا�يل £يقول � �ٓودي كنت ك�رشي اOوا بــ 
  .درمه، مز�ن، كنفرحو ميل ك�سمعو احبال هاذ الQم 84ك�رشيه بـ 

§�، احZا ما ميكن لنا ٕاال 'كونو معامك، ٕاىل جZبمك ٕالصالح لك ما 
  . ميكن ٕاصالâه

  .شكرا السCيد الرئHس
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        ::::Hس اجللسةHس اجللسةHس اجللسةHس اجللسةالسCيد رئ السCيد رئ السCيد رئ السCيد رئ 
  . شكرا

  .السCيد الوز�ر، التعقLب عندمك عرش ثواين، شكرا
ن�iقل ٕاىل السؤال السابع، موضوPه اخلصاص املس÷ل يف جتهزيات 

  . ٕاسعاف املواليد اخلدج �لقطاع الصحي العام
اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 

  .تفضل السCيد املس�شار

        ::::لسCيد حيفظه �لسCيد حيفظه �لسCيد حيفظه �لسCيد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركباركاملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السCيد الرئHس احملرتم
  السCيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ال خيتلف اثنان يف £و'مك، السCيد الوز�ر احملرتم، تبذلون جمهودات 

 من «ه¿م ليكون ج�ارة �لهنوض �لوضع الصحي ببالد� ا§ي حيتاج ملزيد
عند انتظارات املواطنني، ٕاال ٔ�ن هناك وضعية املواليد اخلدج اليت تبدو 
قامئة يف ٕاسرتاتيجيتمك املتعلقة بص ة اWٔم والطفل، ٕاذ �س÷ل خصاصا âادا 
Pىل مسCتوى جتهزيات إالسعاف والعناية هبؤالء املواليد ا§�ن مل �متوا شهرمه 

و�ٓليات yاصة اكفLة لسد اخلصاص يف التاسع، مما يتطلب توفري معدات 
  .هذا اIال

مفثال، السCيد الوز�ر احملرتم، مبس�شفى مدينة اOاy\ ال يوYد ٕاال ثالثة 
ٔ�يضا . السCيد الوز�ر £يناش، ما من هذا النوع، �ٓالت التنفس «صطناعية

يف املراكز «س�شفائية اجلامعية اليت ½شكو من هذا النقص، بل وحىت ٕان 
Wٓليات فٕاهنا òكون معط\ حتتاج ٕاىل إالصالح والصيانة، وYدت بعض ا

  .وهذا gشهادة املدراء واWٔطباء العاملني هبذه املؤسسات
  : وبناء Pليه السCيد الوز�ر احملرتم، �سائلمك

ما يه الصعو�ت واWٔسCباب اليت حتول دون العناية هبؤالء املواليد  -
  اخلدج؟

راءات والتدابري املزمع اختاذها 9نيا، السCيد الوز�ر احملرتم، ما يه إالج -
  لضامن العناية املركزة و«ه¿م الرضوري �ملواليد اخلدج؟ 

  .شكرا السCيد الرئHس احملرتم

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا السCيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك السCيد الوز�ر

        ::::السCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ة
  .شكرا السCيد املس�شار احملرتم

يه هو ا:طط الوطين ل�رسيع وترية ختفLض وفLات ٔ�وال، ا�يل غنpٔكد Pل 

 13هاذ ا:طط ابدينا فLه ²رخي . اWٔطفال، yاصة اWٔطفال âدييث الوالدة
  . 2013نومفرب 

Wٔن امZني ت�شوفو الوفLات د�ل اWٔطفال  اPالش ابدينا هباذ ا:طط؟
للك ٔ�لف والدة حLة يف املغرب، مز�ن،  31ٔ�قل من مخس سCنني، هام 

د�ل هاذ الوفLات هام اWٔطفال âدييث الوالدة ا�يل عندمه بني  %63 واليين
هنار وشهر، وهاذو صعيب، اPالش صعيب؟ Wٔن ٕاما تيكون yدج، وٕاما 

 Oناق املوiخ» �ٔpزاد ق�ل الوقت �زاف، وٕاما تيكون مسò تيكون)la 
détresse respiratoire(ميوت يف ذاك احلنيò ،.  

نة الصعوبة؟ ٔ�� �رشح � امZني Yات الصعوبة، قلت يل اPالش اكي 
الصعوبة، الصعوبة Wٔن هاذو يه التخصص الوحLد رمبا، ما تزنيد فLه اشوية 
واليين الوحLد ا�يل تيحتاج ٕاماكنيات �هظة، مايش Çري ٔ�موال، تيحتاج 
ٔ�موال وتيحتاج ختصص، Wٔن هاذ النوع د�ل الناس ا�يل تيداويو هاذ 

ما واصلش £يلو، راه Çري �كون يش تعفن  اOراري ا�يل تيوزن £يلو وال
، يعين خص 24/24اOري مات، ٕاىل Çلطت مات، خص واâد املراق�ة 

مiخصصني يف طب اWٔطفال ا�يل �راسو �كون طبHب خمتص يف طب 
اWٔطفال واليين كذ� خمتص يف طب د�ل âدييث الوالدة، خص �كون 

 خمتصني، و�كونوا اجلهاز التنفيس، خص �كونوا ممرضات وممرضني Pاود 9ين
، اOري صغري مايش حبال واâد £بري Çادي ختليه 24ساPة Pىل  24

  .ينعس
ولهذا، هاذ ا:طط احZا ابديناه تدرجييا، Çادي نعطيك Çري بعض 
اWٔرقام، ٔ�� حصيح ذاك اليش ا�يل قلت ف� خيص اOاy\، وليين ميل 

العيون، مايش  ابديناه قوال وفعال، امشZHا تدرجييا، م�ال ٕاىل اyذييت
جمهز�ن لكهم، ٕاىل اyذينا �ن جر�ر ا�يل âليناه، ابدينا gشوية  7اOاy\، فهيا 

، تطوان ابدينا حLلناه هذي بعض شهور در� P2ىل حساب إالماكنيات 
دا�،  15، كذ� هاذ املركز الصحي اجلامعي د�ل وYدة Çادي فLه 8فLه 

يف اOار البيضاء ا�يل  ،22، كذ� الناظور فLه Ç30ادي مييش حىت لــ 
، Ç ،22ادي منشCيو حىت 9اكن فLه مشلك ابدينا مبوالي يوسف، ابدينا بـ 

، �ش نقول � راه 3، الراشCيدية ابدينا فLه Ç12ادي �كونوا فLه  بوايفيف 
البداية اكينة قوال وفعال، Çري يه ما ميكZاش 'زربو، اPالش ما ميك�ش 

âاYة جنيبو ند�رو فهيا ذاك اOري 'زربو؟ راه مايش منوسCية وال Çري يش 
وÇادي 'زيدو حفالنا، واâد ا�يل تيوزن £يلو وال ٔ�قل خصو ٕاماكنيات �هظة 
وyاصة من املوارد الúرشية، وyاصة خص يش واâد ا�يل ت�Hغي بقلبو هاذ 

 3د�ل الصباح، تبقى معه يف  2املهنة هذي، Wٔن خصك تفLق يف 
لو Çري اWٔو£س÷ني م�ال نقص وال  الصباح، راه تيوزن £يلو ٕاىل Çري مشات

  . زاد صايف �سلمو Pليه
هذي مسائل اصعيبة، واليين اyذينا �زمام اWٔمور، هناك ٕارادة 

  ...سCياسCية، وÇادي منشCيو يف هاذ «جتاه ا�يل ما نق�لوش ٔ�نه
 .شكرا السCيد املس�شار
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        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر

 . ٕاطار التعقLباللكمة لمك، السCيد املس�شار، يف

        ::::املس�شار السCيد حيفظه �املس�شار السCيد حيفظه �املس�شار السCيد حيفظه �املس�شار السCيد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  .شكرا السCيد الرئHس احملرتم

فعال ٔ�فرزت اسرتاتيجيتمك �لتقليص من وفا�ت اWٔ_ات واWٔطفال 
ٔ�هدافا ونتاجئ ½سCتحق، السCيد الوز�ر احملرتم، التنويه، لكن Pىل مسCتوى 

سرتاتيجية «ه¿م �ملواO اخلدج ال �زال املغرب يعرف غياب �ر�مج وا
واحضة املعامل، ولعل اOليل Pىل ذ� £ون �سCبة وفLات هؤالء املواليد 

سCنوات Pىل الصعيد  5اخلدج تعترب 9ين �سCبة لوفLات اWٔطفال اWٔقل من 
  .الوطين بعد الوفLات النامجة عن ٔ�مراض «خiناق التنفيس Oى الرضع

ة و�رجع سúب كرثة وفLات اخلدج ٕاىل افiقار املؤسسات الصحي
العمومLة Wٔقسام طب وٕانعاش هؤالء املواليد، وغياب احلاضنات ومعدات 

ؤ�مام هذا الوضع . املراق�ة ملراق�ة تنفسهم وضغطهم اOموي واWٔو£س÷ني
الصعب، تضطر Pدد من اWٔرس املغربية ٕاىل اع¿د طرق تقليدية �لحفاظ 

  .Pىل املواليد اخلدج
  ...م، ٕاال ٔ�ن نلمتس مZمكويف اyWٔري، ال �سعنا، السCيد الوز�ر احملرت 

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
شكرا السCيد املس�شار، ا'هتRى الوقت، وا السCيد املس�شار راه ا'هتRى 

السCيد الوز�ر، ما .. واWٓن نتقل ٕاىل السؤال. الوقت شكرا السCيد املس�شار
  . ابقى عندك الوقت د�ل الرد Pىل التعقLب

اPدة الطبية ن�iقل �لسؤال الثامن موضوPه حصي\ نظام املس
"RAMED2 ."د السادة املس�شار�ن من فريق الت الف  اللكمةâWٔ

 .«شرتايك لتقدمي السؤال، تفضل اليس خربوش

        ::::املس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  .شكرا السCيد الرئHس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  السCيد الوز�ر،
ة الطبية لقد قدممت yالل شهر مارس املايض حصي\ نظام املساPد

"RAMED" ىلP ن�ني من بدء تطبيقه، ويه حصي\ ٕاجيابيةCبعد س ،
العموم، و½شلك ٕاجنازا حقLقLا لمك و�لحكومة �لنظر ٕاىل متكZمك من òرسCيخ 

  .هذا النظام لHشمل ماليني املغاربة
لكZمك رمغ هذه احلصي\ إالجيابية، ٔ�رشمت ٕاىل الت د�ت اليت تواÂوهنا 

مفا ا§ي سCتقومون ات اليت ٔ�فرزهتا معلية التطبيق، وعزممك Pىل جتاوز الثغر 

                                                 
2 Régime d'Assistance Médicale 

به، السCيد الوز�ر، من Y�ٔل تصحيح «خiالالت اليت �رزت yالل 
سCن�ني من التطبيق، وحىت يؤدي هذا النظام الوظائف اليت ٔ��شئ من 
Y�ٔلها، ويه �Wٔساس حامية حصة املواطن و£رامiه وحقه يف الولوج ٕاىل 

   العيادة؟
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    السCيد رئHسالسCيد رئHسالسCيد رئHسالسCيد رئHس
  . شكرا

  .اللكمة �لسCيد الوز�ر لٕالYابة Pىل السؤال

        ::::السCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ةالسCيد وز�ر الص ة
  .شكرا السCيد املس�شار احملرتم

، نظام املساPدة الطبية، عرف "RAMED"يف احلقLقة نظام 
ٕاجيابيات، ولكن اك�ن مشالك، اك�ن نقائص، اك�ن اخiالالت، واك�ن âلول 

  .كام Yا يف السؤال د�لمك
ه يوم السúت املايض الّ جيابيات بع÷ا�، فÆٔول مرة ٔ�� �ف� خيص «

كنت يف مرا·ش معلية زرع الك�د يف املغرب الثانية لطف\ صغرية 
ا�يل راقدة يف املس�شفى املركز الصحي اجلامعي، هذا تHرشف  "حسCناء"

البالد، معلية زرع القوقعة، العمليات اجلراحLة الكربى، مايش امجليع، اك�ن 
  . مشالك
ٔ�لف مغريب،  14£يتلكف دا� ٔ�كرث من  "RAMED"�ال اWٔورام، م 

ٔ�لف  750مواطن ا�يل اyذينا، فهيم  7300م�ال معليات القصور اللكوي 
يعين تصفLة اOم، ولكن ٔ�� Çري راض، Wٔن كنقولو خصنا ند�رو ٔ�كرث، Wٔن 

  .املواطن املغريب تHسCتاهل لك yري
  :ٔ�شCنو هام املشالك؟ هام حوايل ثالثة

، "RAMED"، اك�ن الب�Lات التحتية ا�يل املشلك مايش مشلك ٔ�وال
مايش بطاقة، هاك البطاقة ومييش، ما اكي�ش، ما  "RAMED"راه 

  .اكي�ش، yارس، yارس، هذي النقطة اWٔوىل
  .اك�ن نقص يف املوارد املالية واملوارد الúرشية _مة Yدا

ٔ�ماممك، رصد� واك�ن 9لثا املشلك د�ل احلاكمة والتدبري، وكنت قلهتا 
، )3la carte RAMED et AMO(ٔ�لف د�ل املغاربة عندمه  200ٔ�نه 

  . واyذينا إالجراءات الالزمة
  :ٔ�شCنو يه احللول؟ حوايل غنقول � واâد ثالثة وال ٔ�ربعة

احلل اWٔول هو ا�متويل، وا�متويل �ساوي الفوòرة، ما معىن ا�متويل 
او ها هو البين، خص الفلوس الفوòرة؟ ٕاىل يومZا هذا الفلوس ا�يل £يتعط

، ٕاىل در� ليه يش âاYة مسCتلزم )RAMED(ي��عو ) RAMED(د�ل 
  .طيب خصنا خنلصوه

النقطة الثانية، خص هيئة مد�رة مسCتق\، احZا Çاديني يف هاذ «جتاه 

                                                 
3 Assurance Maladie Obligatoire 
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  ...واكن عند� اج¿ع اليوم، ٕان شاء هللا عام قريب
يت املندمج الالمركزي بني النقطة الثالثة، يه التدبري، النظام املعلوما

  .وزارة الص ة ووزارة اOاyلية، Çاديني يف هاذ «جتاه هذا ابدينا فLه
  .النقطة اWٔخرى، يه الت��ع، لك Âة تن��عوها يف شهر

) RAMED(وy�ٔريا، ٔ�� من الناس ا�يل غيبقاو يدافعوا ٔ�نه هاذ النظام 
�لمواطن Pام،  حنلوه عن القطاع اخلاص، ال ميكن نبقى قطاع معويم، حق

حق �لمواطن ويعين �ش اOو� ختلص Pليه حصيح، وليين اك�ن الناس ا�يل 
يف القطاع اخلاص ت�Hغيو �ساPدوا، مسCتعد�ن �yذوا هاذ الناس ا�يل 

بتلكفة صغرية �ش نقسمو العبء، �ش ما نبقاوش ) RAMED(عندمه 
  .هاذ الضغط Pىل املس�شفLات

لكن اWٔجرٔ�ة والتفعيل Çادي جتي ٕان ٔ�� Yد مiفائل، املشالك اكينة و 
  .شاء هللا �كون yري

  .شكرا السCيد املس�شار احملرتم

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  .شكرا السCيد الرئHس

ذ£ر بpٔن ٔ�ود، ٔ�وال، ٔ�ن ٔ�شكر السCيد الوز�ر Pىل اجلواب، ؤ�ريد ٔ�ن �ٔ 
الهدف من طرح هاذ السؤال هو تبليغ الرٔ�ي العام بصعوبة التطبيق 
والت د�ت والعراقLل اليت تقف ٔ�مام السري الناجع لهذا الرب�مج، وهذا 

  .الرب�مج 'ريد ^ مجيعا الن÷اح
  .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  .شكرا، و�شكر السCيد الوز�ر Pىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

واWٓن ن�iقل ٕاىل اWٔسCئ\ املوÂة ٕاىل السCيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
  . والبH;ة، واليت جتمعها ٔ�يضا وâدة املوضوع

السؤال اWٓين اWٔول موضوPه هو وضعية املكiب الوطين �لامء 
والكهر�ء، اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا� واملعارصة 

  .لسCيد املس�شار اليس ٔ�محيديلتقدمي السؤال، تفضل ا

        ::::د ٔ�محيديد ٔ�محيديد ٔ�محيديد ٔ�محيديامحمامحمامحمامحماملس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد 
  .شكرا السCيد الرئHس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

بعد إالPالن احلكويم عن الز�دات املرتق�ة يف ٔ�سعار الكهر�ء واملاء 
مرت مربع  600£يلوواط و 100بداية غشت املق�ل �لمسCهتلكني ٔ�كرث من 

ٕالضافة ٕاىل املساهامت املهمة من اOو� ٕالنقاذ املكiب الوطين شهر�، �
واملاء الصاحل �لرشب يه yالصات التوقLع Pىل العقد الرب�مج بني اOو� 

  . 2015-2014واملكiب �لفرتة املمتدة من 
ولكن الغريب يف اWٔمر فاYاء� السCيد املد�ر العام �لمكiب الوطين 

اسCت{Zائية لرؤساء املصاحل كذ�  ٕ�صدار قرار يقيض برصف �رميات
ٔ�لف درمه، وذ� يف ٔ�عز اWٔزمة  250و 5000واملد�ر�ن، ترتاوح قميهتا بني 

اليت تعرفها هذه املؤسسة واليت Y�ٔربت احلكومة Pىل إالPالن عن ز�دات 
  .Yديدة واليت سCيؤدي فواتريها املواطن املغريب

ب وyلفLات هذا لهذه «عتبارات، �سائلمك، السCيد الوز�ر، عن ٔ�سCبا
القرار ا§ي سCيعمق من اWٔزمة مما الشك فLه، وعن التدابري وإالجراءات 

  اليت س�i©ذوهنا بعيدا عن جLوب املواطنني؟ 
  .شكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن من الفريق «سCتقاليل لتقدمي السؤال 
  .يف نفس املوضوع

        ::::ز�ز عزاز�ز عزاز�ز عزاز�ز عزايبيبيبيباملس�شار السCيد عبد العاملس�شار السCيد عبد العاملس�شار السCيد عبد العاملس�شار السCيد عبد الع
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  السCيد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  اWٔخت املس�شارة، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  السCيد الوز�ر،
كام تعلمون ٔ�ن املكiب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب يعHش 
وضعية Yد مiدهورة رمغ توفرها Pىل كفاءات و_ارات وyربات وطنية 

يف موا£بة احiياYات �رامج التمنية «ج¿عية  Pالية، سامهت Pاليا
و«قiصادية ويف تعممي ربط العامل القروي gشCبكة الكهر�ء وتوفري املاء 

  .الصاحل �لرشب
ما يه إالسرتاتيجية «سCتع÷الية ٕالنقاذ  :§ا، �سائلمك السCيد الوز�ر

هاذ املكiب من إالفالس؟ وما هو خمطط العمل املسCتق�يل لتحسني 
الزتويد �ملاء الرشوب وتوفري الربط الكهر�يئ لضامن اسCمترارية yدمات 

اخلدمة العامة يف ٔ�فضل رشوط اجلودة واللكفة gشلك يتالمئ مع 
  «سرتاتيجيات القطاعية والتوÂات اليت تعمل من Y�ٔل املصل ة العامة؟ 

  .شكرا السCيد الرئHس

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

املكiب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل السؤال اWٓين الثالث وضعية 
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اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن من الفريق «شرتايك لتقدمي . �لرشب
  .السؤال

        ::::املس�شار السCيد محمد Pلمياملس�شار السCيد محمد Pلمياملس�شار السCيد محمد Pلمياملس�شار السCيد محمد Pلمي
  .شكرا السCيد الرئHس

  السCيدة والسادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،
  السCيد الوز�ر،

�لكهر�ء واملاء ·شفت اWٔزمة املالية اليت يتخبط فهيا املكiب الوطين 
عن تدبري سC~ لهذا القطاع، اليشء ا§ي ٔ�دى �حلكومة ٕاىل ٕاقرار مراجعة 

  .2014تدرجيية Wٔسعار الفواتري انطالقا من فاحت غشت 
م �Wٔساس ٕاىل وواعتبارا لكون هاته اخلطة اليت سCتعمتدها احلكومة òر 

الوز�ر، عن  الز�دة يف مسامهة املواطنني واملواطنات، �سائلمك، السCيد
املرòكزات التدبريية واملالية اليت اعمتدهتا وزارòمك من Y�ٔل ٕاصالح وضعية 

  املكiب الوطين �لامء والكهر�ء؟ 
  .وشكرا السCيد الوز�ر

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

اللكمة �لسCيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبH;ة لٕالYابة عن اWٔسCئ\ 
تفضل السCيد . ر�ء واملاء الصاحل �لرشباملتعلقة �ملكiب الوطين �لكه

  .الوز�ر

        ::::السCيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالسCيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالسCيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالسCيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبH;;;;ةةةة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السCيد الرئHس
  شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�وال، السادة املس�شار�ن، الوضعية املالية �لمكiب Çري نذ£ر هبا، 
  : س�شار�ن تيعرفوهاالسادة امل 

 ،مليار د�ل اOرمه 2,7العجز يف الصايف داyل املكiب يناهز  -
وا§ي كام ال خيفى Pليمك سCيصل بدون ٕاصالح ٕاىل  2013ت�iلكم ٕاىل هناية 

  ؛ 2017مليار د�ل اOرمه سCنة  7

مليار د�ل اOرمه  4,3وصل تpٓلك رٔ�سامل املكiب ٕاىل �قص  -
 ؛ 2017مليار د�ل اOرمه سCنة  28وسCيصل بدون ٕاصالح ٕاىل �قص 

مليار د�ل اOرمه، �ٕالضافة ٕاىل  51,8بلغت مديونية املكiب  -
مليار د�ل اOرمه، بدون ٕاصالح  18الزتامات صندوق التقاPد تقريبا 

 مليار د�ل اOرمه؛  82س�i÷اوز هذه املديوينة 

مليار د�ل اOرمه، بدون  7,5جعز خزينة املكiب يصل ٕاىل �قص  -
 مليار د�ل اOرمه؛ 38ٕاىل �قص  2017ح سCيصل سCنة ٕاصال

مليار د�ل اOرمه حلساب  2,3ديون الرشاكت املمو� �لمكiب تبلغ  -
 . رشكة ٔ�جZبية 181رشكة وطنية و 1422

. هذه يه الوضعية د�ل املكiب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب
  ٔ�شCنا يه العوامل؟ 

yالل العرش  %7 الكهر�ء مبعدل ٔ�وال، اكن ارتفاع وترية الطلب Pىل
  سCنوات اyWٔرية؛

9نيا، اكن هناك تpٔخر £بري عرفه الرب�مج «س�ºري يف جمال الكهر�ء، 
مLاكواط  3500، حLث من ٔ�صل 2012ٕاىل  Wٔ2006ن اكن �ر�مج من 

ٕاذن ٔ�قل  مLاكواط، 700ا�يل اكن خصها تدار مربجمة، مل ينجز ٕاال حوايل 
  .من امخلس

ٕاىل ٔ�ن تقلبات الطقس ٔ��رت Pىل اسCتعامل الطاقة  �ٕالضافة
دارت  2013الكهرومائية، مما اضطر املكiب ٕاىل ٔ�ن يقوم �س�ºرات يف 

مليار د�ل اOرمه،  4,6حوايل  2012املليار د�ل اOرمه، ويف  5تقريبا 
  .�هيك Pىل ارتفاع ال�سCبة د�ل «سCترياد من اخلارج

لناجتة عن ٕالغاء إالعفاءات الرضيLúة Pىل مث هناك «نعاكسات املالية ا
، òرامك مpiٔخرات واكالت التوزيع وامجلاPات 2007مشاريع «س�ºر سCنة 

احمللية وإالدارات، ٔ�سعار بعض الطاقة الكهر�ئية ال تغطي òلكفة إالنتاج، 
 30خسارة املكiب تقدر بـ  2012حLث بلغت يف ا§روة د�لها سCنة 

  .Pةسا-اطوسCن�مي عن لك £يلو 
 P�ٕ1,5ادة رمس\ تقريبا  2013و 2012ورمغ ٔ�ن احلكومة قامت يف 

مليار درمه ٕاال ٔ�ن الوضعية د�ل املكiب اكنت ½سCتلزم تدyال £بريا من جحم 
£بري Yدا �ش ميكن لنا حنافظو Pىل هاذ املؤسسة �عتبارها مؤسسة 
 ٕاسرتاتيجية، وحنافظو Pىل إالمدادات يف املسCتق�ل ف� يتعلق �ملاء

والكهر�ء، وحنلو «خiالالت Wٔنه هاذو اخiالالت، كام ال خيفى Pىل 
  .السادة املس�شار�ن، اخiالالت òرامكت لسCنوات Pديدة Yدا

ٕاذن، تدyل ٔ�ي حكومة حترتم نفسها جيب ٔ�ن تتدyل، التدyل ما 
ابغيناهش ند�روه بطريقة Çري مZظمة، در�ه عن طريق عقد �ر�مج ا�يل 

حمددة، وهاذ «لزتامات هذي فرضت ٔ�ن اOو� غتكون فLه الزتامات 
وتغيري التعرفة د�ل املاء والكهر�ء انطالقا من  %70غتدyل يف âدود 

  . %30فاحت غشت Çادي òكون يف âدود 
مليار د�ل اOرمه، هاذ التدyل د�ل  22التدyل د�ل اOو� هو 

دمع مايل  اOو� بطبيعة احلال فLه شق ا�يل هو م�ارش �عتبار ٔ�ن اك�ن
مليار د�ل اOرمه، هذا �ش ميكن لنا حنولو املكiب الوطين  14د�ل تقريبا 

من «ع¿د Pىل الفLول �عتباره مادة ملكفة Yدا ٕاىل ٔ�ن يتحول ٕاىل 
  .حمروقات ٔ�خرى ٔ�قل لكفة

 8وكذ� Pىل مسCتوى املكiب الوطين �لكهر�ء، اك�ن Âد د�ل 
هد هذا فLه حتسني احلاكمة وفLه ال�رسيع املليار ا�يل Çادي يتدار، هاذ اجل 
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�Oمج، السادة املس�شار�ن تيذ£روا ٔ�نه اك�ن اOمج بني الشعبتني د�ل 
الكهر�ء ود�ل املاء، وهاذ اOمج من شpٔنه ٔ�ن �رسع �لعملية د�ل حتسني 

املليار د�ل اOرمه، �ٕالضافة ٕاىل  8اWٔداء ا�يل Çادي ختيل املكiب يعطي 
�ش يد�ر اس�ºرات د�ل ) سCنوات 4(لو يف السCنوات املق�\ «لزتام د�

مليار يف القطاع د�ل  20مليار يف قطاع الكهر�ء و 30مليار درمه،  50
املاء، وبطبيعة احلال واâد العدد د�ل املامرسات اWٔخرى اليت تتعلق 

 .بطبيعة احلال �لرب�مج د�ل الن÷اPة الطاقLة
عرية، yالف ما يثار، احZا ت�iلكمو Pىل ٔ�ن �ل�سCبة �لقضية د�ل ال�س

اWٔشطر «ج¿عية، يعين املواطنني املسCتضعفني ا�يل تHشلكوا تقريبا 
املليون  4الغالبية د�ل الساكن ف� يتعلق �لكهر�ء، Wٔن ت�iلكمو Pىل 

  .ٔ�لف، هاذو قلنا وتنعاودو 'كررو لن متس فاتورهتم الكهر�ئية 100و
، Wٔن ت�iلكمو ءلنصف د�ل الساكنة ف� يتعلق �ملاو�ل�سCبة Wٔكرث من ا

ٔ�لف، هاذو كذ� ما غيمتسوش، املواطنني  P200ىل جوج املليون و
اWٓخر�ن بطبيعة احلال اك�ن ا�يل Çادي �سCهتP غيضطر خيلص ال�سعرية 
لكها، وهذا بطبيعة احلال Çادي ينقذ ٔ�وال املكiب الوطين �لامء والكهر�ء، 

ت د�لو اليت òرامكت لسCنوات، ويف نفس الوقت سCيدفع غيعاجل «خiالال
  .املواطن ٕاىل ٕاPادة النظر يف طريقة اسCهتالكه �لامء والكهر�ء

ف� يتعلق ما ورد يف السؤال د�ل إالخوان د�ل اWٔصا� واملعارصة 
�لربميات، ٔ�وال هذي Pالوات ا�يل يه Pالوات قانونية، ف� يتعلق �ملد�ر 

ما اyذا حىت يش Pالوة، وحنن نعترب ٔ�ن هذه اWٔمور  د�ل املكiب هذا
متت بطبيعة احلال يف ٕاطارها القانوين وال جمال �لمبالغة فهيا Wٔن هاذ اWٔمر 
هذا لHست ^ Pالقة مبا وقع �لمكiب، Wٔن احZا ت�iلكمو Pىل òراكامت يف 

سCنوات من «خiالالت اليت اكن جيب ٔ�ن تعاجل يف  10احلد اWٔدىن د�ل 
 .ا ومل تعاجلوقهت

  .شكرا السCيد الرئHس

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر

ون�iقل ٕاىل التعقLبات، اللكمة لفريق اWٔصا� واملعارصة يف ٕاطار 
  .التعقLب

        ::::محمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيدياااااملس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد 
  .شكرا السCيد الرئHس

فعال، السCيد الوز�ر، حنن نعرف، ولن òكون هناك مزايدات، نعرف 
ت من سوء د�ل التدبري، ولكن ٔ��ن هو الشعار د�ل حكومة بpٔن لسCنوا

يف بداية ½شكLلهتا وهو شعار د�ل حماربة الفساد واملفسد�ن �ٓنذاك، كنا 
Çادي نعرفوا هاذ «خiالالت د�ل هاذ املكiب هذا عوض ٔ�ن نلتجئ ٕاىل 

  .جLوب املواطنني
ومل تقعدوها ح�L تتلكمون عن الربميات بpٔن يه قانونية، ؤ�مقمت اOنيا 

Pىل وزارة املالية �ٓنذاك، خصوصا بpٔن هاذ املؤسسة هذي مؤسسة معومLة، 
وا�يل املواطن، سواء الúسCيط ٔ�و املتوسط والغين، ا�يل كHسCتافد مهنا، 
ولكن الطريقة السه\، عوض احملاسCبة الطريقة السه\ هو نلتجئ ٕاىل 

  .املواطن الúسCيط يف هذه الز�دات
رشكة، السCيد  400سCتحقات املالية Wٔزيد من 9نيا، مpٓل ½سوية امل 

الوز�ر، �لصناPة الكهر�ئية وإاللكرتونية املنضوية حتت لواء «حتاد العام 
ملقاوالت املغرب، وهناك ختوف من هاذ الرشاكت بpٔن خصوصا ف� خيص 

  . املشاركة يف بعض الصفقات
ٕاذن، هناك ٔ�زمة حقLقLة جيب Pىل احلكومة ٔ�ن تعرتف هبا عوض 

لبداية د�ل âل املشالك، لHس هناك مزايدات Wٔن كنعطيومك اWٔرقام ا
تذا£رتو Çري ..  وت�متناو بpٔن غتصححوا لنا، Wٔن Yاوبتو� Çري Pىل السCيد

  .Pىل مد�ر، ولكن احZا قلنا لمك هناك مد�ر�ن، هناك رؤساء املصاحل
ت واâد احلقLقة ا�يل يف هاذ الظرفLة هذي ال ميكن ٔ�ن نعطي هاذ الربميا

وÇادي نلتجئ �لجيب د�ل املواطن الúسCيط ا�يل Pا�شني يف العامل 
القروي، ا�يل Pا�ش لك واâد عندو ٕا£راهات �ش تي©لص Çري ذيك 
«شرتاك، وكنقولو بpٔن هاذ اليش راه مسpٔ� قانونية ف� خيص هاذ اليش 

 45د�ل الربميات، خصوصا هناك املبلغ إالجاميل �?مع د�ل املكiب حوايل 
 %30و Y ،70%ات تتحمل اOو� واملكiب 2017-2014ليار درمه يف م 

  .من الناحLة د�ل املواطن
  .شكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا، ا'هتRى الوقت السCيد املس�شار

  .اللكمة �لفريق «سCتقاليل يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد محمد ب�شايباملس�شار السCيد محمد ب�شايباملس�شار السCيد محمد ب�شايباملس�شار السCيد محمد ب�شايب
  .شكرا السCيد الرئHس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  السCيد الوز�ر،

حنن مع إالصالح والتقومي د�ل املكiب ولكن لHس Pىل حساب 
  . املزيانية العامة د�ل اOو� وال Pىل حساب جLوب املواطنني

تعلمون، السCيد الوز�ر، ٔ�ن Pدة رشاكت تعمل يف القطاع اخلاص 
وت�iج ٔ�كرث من نصف الطاقة الكهر�ئية �ملغرب حلساب املكiب الوطين، 

وراء ذ� ٔ�مو« طائ\، نتوفر Pىل اWٔرقام وعن اWٔر�ح ولكن  وجتين من
ال ي�سع اIال §£رها، ملاذا هاذ رشاكت القطاع اخلاص حىت يه ال ½سامه 

  .يف هاذ التقومي ويف هاذ إالصالح؟ هذا السؤال اWٔول
مليار د�ل اOرمه yالل مخس سCنوات،  945نيا، اOو� دمعت بــ 

د�ل املواطنني، واحZا ك�شوفو  %30د�ل اOو� ود�ل املزيانية  70%
هاذ اOمع، السCيد الوز�ر، هو دمع لالسCهتالك، ملاذا ال تفكروا يف دمع 
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  إالنتاج، عوض ندمعو «سCهتالك ندمعو إالنتاج؟
اك�ن رشاكت ½سCهتP الطاقة الكهر�ئية اكملصانع واكلرشاكت الكربى، 

قات بدي\، وÇادي خنفضو ٕاىل �ٓخره، وهاذو ندمعومه �ش ي�iجوا طا
التلكفة، وميكن Çادي خنففو العبء حىت Pىل املكiب الوطين ٕاذا دمعنا 

  .إالنتاج عوض «سCهتالك
هناك رشاكت صغرى ومiوسطة òريد ٕانتاج الكهر�ء عن طريق طاقات 
بدي\ اكلطاقة الشمسCية، اكملطارح العمومLة، ولكن لHس هناك قوانني، 

 ٓ ليات د�ل دمج ٕانتاج الطاقة يف الشCبكة واملكiب ما £يتوفرش Pىل �
الوطنية، و�لتايل هاذ املزية ا�يل عند� خصنا �سCتغلوها وخص òكون 
قوانني واملكiب حىت هو �سمح gرشاكت ي�iجوا الكهر�ء لصاحلو بpٔقل 

  .òلكفة
ٕاىل �ٓخره، ... Çالية يف اWٔسعار اOوليةالفحم احلجري والفLول مادة 

يل و�لتايل خصنا نبحثو Pىل الطاقات البدي\ ا�يل ف�التايل كتلكفZا مثن Çا
يه مiوفرة عند�، وyاصة ٔ�عين هبا الطاقة الشمسCية gشلك £بري يف 
املغرب، و�لتايل خصنا ندمعو هاذ اWٔلواح الشمسCية Pىل مسCتوى 
«سCتغالل وPىل مسCتوى إالنتاج وÇادي 'كونو رضبنا عصفر�ن حبجر 

 .واâد

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . الوقت السCيد املس�شار، شكراا'هتRى 

 .اللكمة �لفريق «شرتايك يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد محمد Pلمياملس�شار السCيد محمد Pلمياملس�شار السCيد محمد Pلمياملس�شار السCيد محمد Pلمي
  .شكرا السCيد الرئHس

  السCيد الوز�ر، 
يف احلقLقة اجلواب د�لمك تطرق ٕاىل العجز ا§ي يعانيه املكiب الوطين 

كن مع لك �لكهر�ء واملاء، تطرق ٕاىل العوامل اليت ٔ�دت ٕاىل هذا العجز، ول
ٔ�سف Çاب يف جوا�مك �لك موضوعية الرسقة اليت يعرفها املكiب الوطين 
�لامء والكهر�ء، سواء من طرف اWٔش©اص ا§اتيني ٔ�و من طرف 

  .اWٔش©اص املعنويني
  السCيد الوز�ر، 

يق اشرتايك رصحيني مع هاذ احلكومة مZذ تنصيهبا، حنن معمك احZا كفر 
من Y�ٔل حماربة الفساد، Çادي تقولوا يل هاذ اليش اسCمتر ٕاىل ما ق�ل 
السCنوات السابقة، القانون اجلنايئ واحض، قانون املسطرة اجلنائية واحضة، 

  .اكن ٕ�ماك'مك عند «فi اص ٔ�ن حتددوا املسؤوليات
سCنة، راه £ميكن يل ٔ��  14ة مالية التقادم راه اك�ن واWٔمر ملا يتعلق جبرمي

سCنة وجتيúين، راه مايش «خiالس وليد اليوم، ٕاذا اكن  14خنتلس هاذ 
«خiالس يعود ٕاىل سCنوات ق�ل، احلكومة خصها òكون عندها اجلرٔ�ة 

  .�ش حتامك هاذ الناس وحتدد املسؤوليات

ٕاىل ... لطلب وتyٔpري الرب�مجٔ�ما ف� يتعلق �القiصار Pىل ارتفاع وترية ا
�ٓخره، فكZظن ٕاذا اكينة اخiالالت ٕادارية فقط خصمك حتسموا مع املواطنني 
املغاربة ومع الربملان، ٕاذا اكن اWٔمر يتعلق بفعل ٕاجرايم �سCهتدف تبديد 
املال العام، احلكومة Pلهيا ٔ�ن حتارب هذا الفساد وما Pلهيا ٔ�ن ½س��دل 

  .لفساد بعفى هللا عام سلفالشعار ا§ي رفعته حماربة ا
احZا، السCيد الوز�ر، سريوا Çري �لعامل القروي، سريوا ٕالقلمي وزان 

و �لمواطنني كتقول لو ي�لضبط كتجي بعض املرات محالت تفHiشCية وكتج 
�ٓالف درمه، ولكن احليتان الك�رية كنعرفو رشاكت  5ارسقت وكتد�ر لو 

كiب الوطين، وهذي كHرسقوا الضو وما كتحر£وش ضدمه املتابعة، امل 
مسؤولية احلكومة، وyا عندو اسCتقاللية مؤسسة معومLة، احلكومة ·لك 
والوز�ر املرشف Pىل القطاع عندو إالماكنية ا�يل يعرف الرشاكت ا�يل 
ك�رسق الضو، ولكن ال حترك املتابعة ضد الرشاكت الك�رية، كمتشCيو 

ٔ�لف ر�ل،  �120ٓالف درمه،  �6ٓالف درمه،  �5لبادية وكتد�روا واâد 
  .كتقول لو ارسقت الضو

حنن معمك من Y�ٔل الزجر، ولكن احZا ضد مZطق «نتقائية، احZا ما 
نالحظ بpٔن «نتقائية اكن معمول هبا سابقا �ش ما تبقاوش تقولوا لنا هاذ 
اليش اكن، اكنت احلكومات وكنا ن�iقده والزلنا ن�iقده يف ظل احلكومة 

  . احلالية
  .وشكرا السCيد الرئHس

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، �لرد Pىل التعقLبات

        ::::السCيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالسCيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالسCيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالسCيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبH;;;;ةةةة
  .شكرا السCيد الرئHس

ٔ�� ابغيت Çري نقول �لسادة املس�شار�ن ف� يتعلق هباذ القضية د�ل 
الصومعة طاحت "املكiب الوطين، ما خصناش ند�رو املثل املغريب د�ل 

، دا� احZا ت�iلكمو Pىل واâد املكiب ا�يل هو مؤسسة "âلقوا احل÷ام
  .ٕاسرتاتيجية

احلديث، السادة املس�شار�ن، Pىل هاذ القضية د�ل العالوات، هاذ 
املليون د�ل اOرمه،  5العالوات مسpٔ� قانونية، لكن هاذ العالوات لكها 

ما خصناش Pاود 9ين òكون مليار د�ل اOرمه، ٕاذن  45احZا ت�iلمكو Pىل 
هذه العالوات يه Pالوات قانونية، ما عندها معىن ٔ�ن واâد ... امسيتو

املكiب فLه واâد العدد د�ل املوظفني ا�يل عندمه واâد العدد د�ل 
العالوات جتي انت Wٔنه اك�ن ٕاشاكالت يف املكiب وتقول هلم ان¿ ما 

نوع من إالنصاف ؤ�ال  عندمكش احلق يف هاذ اليش، جيب ٔ�ن �كون هناك
  .املليون د�ل اOرمه 5خنلط اWٔمور، راه هاذ القضية لكها 

املسpٔ� الثانية، ما نبقاوش نقولو Çادي خيلصها املواطن، احZا تنقولو 
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مليون مغريب ف� يتعلق  1,1، واك�ن 0مليون مغريب Çزتاد Pلهيم  4,1
ل املوضوعية، ال نقول سCن�مي، £ونوا اشوية د� �60لكهر�ء Çادي òزاد Pليه 

ٔ�ن املواطن هو ا§ي سCيدفع، اOو� سCتدفع طبيعي Wٔن اOو� هذي 
مليار د�ل  �50ل�سCبة لها مؤسسة ٕاسرتاتيجية، مرتبط هبا اس�ºرات د�ل 

اOرمه يف السCنوات املق�\ �ش ميكن لنا حنافظو Pىل املاء والكهر�ء، ما 
د�لها حكومة Pاق\ ال ميكن ٕاال ٔ�ن ميك�ش ٔ�ي حكومة كام ابغى �كون ا�لون 

  .تت©ذ هذا القرار
املسpٔ� اWٔخرى ف� يتعلق �لقضية د�ل «خiالالت، احZا عند� 
التقار�ر د�ل اIلس اPWٔىل �لحسا�ت تت دث عن اخiالالت، اWٓن 
السCيد املس�شار يت دث عن رسقات، طيب ٕاذا اكنت هناك رسقات، 

ٔ�نه يد�ر جلنة د�ل تقيص احلقائق، هذا  اليشء مينع جملس املس�شار�ن
  .حقو

9نيا، حنن لHس يف Pلمنا ٔ�ن هناك رسقات ومل نتابعها، ٔ�� قلت، �يق 
تنقول، ٕاذا اكنت هناك ٔ�مور ½سCتوجب املتابعة القضائية، سCتكون هذه 

  .املتابعة القضائية
لكن إالشاكل ا�يل مطروح يف املؤسسة د�ل املكiب د�ل الكهر�ء 

الصاحل �لرشب، ٔ�ن هذه «خiالالت òرامكت، ٔ�� â�ٔد�مك عن واملاء 
مLاكواط، تدارت  �3500ر�مج اس�ºري مل يمت القLام به، اكن yاص تدار 

ٕاذن، من نعلق؟ واش املكiب، وال احلكومات السابقة، وال . 710مهنا 
  املسؤولني؟

خص �كون اشوية د�ل املنطق، Wٔنه احZا هاذ القضية هذي ٔ�� 
ٔ�� ٔ�قول ٔ�مورا يه معقو� . ة يل القضية لHست قضية مزايدات�ل�سCب

�ل�سCبة لهذا املكiب، لو ٔ�نه اكنت هناك اخiالالت ½سCتوجب املتابعة، 
لاكنت هناك مiابعة، لكن اWٓن ٕاىل ابغينا حنلو امللف، خصنا نقولو اPالش 

درPة د�ل - ماسة-هذيك احملطة ا�يل اكن خصها تدار يف اجلهة د�ل سوس
مLاكواط مرضوبة يف جوج، اPالش ما تدار½ش؟ ما مدى مسؤولية  660

املكiب يف ذ�؟ ما مسؤولية احلكومة السابقة؟ وما مسؤولية احلكومات 
  اليت سCبقهتا؟

اWٓن حنن يف وضع �سCتلزم ٔ�ن ننقذ هذه املؤسسة، ٕانقاذها مير Pرب عقد 
ملليار ا �8ر�مج ا�يل تي دد «لزتامات، Wٔنه مفروض Pىل املكiب خيرج 

  .ونصف د�ل اOرمه من yالل حتسني احلاكمة د�لو
بعد ذ�، ٕاذا اكن السادة املس�شار�ن Oهيم معطيات ف� يتعلق 
�لرسقة، حنن لها، ولكن ٔ�ن نقول هذا الQم وحنن Çري قادر�ن Pىل ٕاثباته، 

  . هذا Çري معقول، السCيد الرئHس
  .شكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . ا'هتRى الوقت

  .السCيد الوز�ر Pىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة و�شكر
واWٓن ن�iقل ٕاىل السؤال اWٔول املوYه ٕاىل السCيد وز�ر اWٔوقاف 
والشؤون إالسالمLة، حول رضورة توفري التpٔطري اOيين �ل÷الية املغربية 

  . املقمية يف اخلارج، yاصة yالل شهر رمضان
فريق «سCتقاليل لتقدمي اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن من ال

  .السؤال، تفضل السCيد املس�شار

        ::::املس�شار السCيد محمد بلحساناملس�شار السCيد محمد بلحساناملس�شار السCيد محمد بلحساناملس�شار السCيد محمد بلحسان
  .شكرا السCيد الرئHس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
يضطلع التpٔطري اOيين Wٔفراد اجلالية املغربية املقمية �خلارج بدور ٔ�سايس 

وابت اOي�Lة ملغاربة العامل، و�سامه يف حتقLق وحموري يف حامية وòرسCيخ الث
ٔ�مهنم الرو� وتنو�رمه وحتصيهنم من �را�ن تيارات الفكر املتطرف، وحهثم 
Pىل احلفاظ Pىل القمي اOي�Lة اليت �متزي هبا املغرب Pىل امiداد التارخي، 

  .وا§ي جعلته منوذYا �لتعا�ش وال�سامح وا�متسك �ملذهب املاليك
اكر اIهودات اليت تقوم هبا وزارòمك يف هذا اIال، yاصة وال ميكن ٕا'

yالل املناسCبات اOي�Lة، ويف مقدمهتا شهر رمضان ا�Wٔرك، من yالل 
ٕارسال املرشد�ن واملشفعني والوPاظ والواعظات ملغاربة العامل ٕالقامة صالة 
الرتاوحي، وٕاعطاء اOروس اOي�Lة وإالرشاف Pلهيا، وتقدمي خمتلف صور 

  .وعية وإالرشاد Wٔفراد اجلالية yالل ٔ�داهئم لفريضة الصيامالت
Çري ٔ�ن الوزارة مدعوة اليوم بت�سCيق مع اجلهات املعنية gشؤون اجلالية 
ٕاىل بذل جمهود، وكنغتمنو الفرصة بpٔن السCيد الوز�ر املقمي Pىل اجلالية هو 
هنا �ش ميكن ي�سق معمك يف هاذ املوضوع، بذل جمهودات ٔ�كرب يف ظل 

صاص الك�ري ا§ي تعاين مZه بعض دول «سCتق�ال من yالل تعيني اخل
مقرئني ومرشد�ن ووPاظ قار�ن لتغطية âاجLات اجلالية يف هذا اIال، 
وبناء مساYد وتقدمي خمتلف ٔ�نواع اOمع �لمراكز إالسالمLة التابعة �ل÷الية 

بدول  املغرب املقمية يف اخلارج، وتنظمي دورات òكوي�Lة لÆٔمئة واخلطباء
املهجر، والقLام ب�شخيص دقLق �ل اجLات اOي�Lة Wٔفراد اجلالية املغربية 
املقمية �خلارج من Y�ٔل الوصول ٕاىل حتقLق تpٔطري ديين سلمي للك مغاربة 

  .العامل، yاصة yالل هذا الشهر ا�Wٔرك
ما يه التدابري املزمع اختاذها من Y�ٔل : §�، �سائلمك، السCيد الوز�ر

 اOيين Wٔبناء اجلالية املغربية املقمية �خلارج yالل شهر رمضان توفري التpٔطري
  ا�Wٔرك Pىل وYه اخلصوص؟ 

  .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  .شكرا، اللكمة لمك السCيد الوز�ر
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        ::::السCيد ٔ�محد التوفLق، وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمLةالسCيد ٔ�محد التوفLق، وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمLةالسCيد ٔ�محد التوفLق، وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمLةالسCيد ٔ�محد التوفLق، وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمLة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  السCيد الرئHس احملرتم،

  ارة احملرتمة،السCيدة املس�ش
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�شكرمك، السCيد املس�شار احملرتم وفريقمك، ٔ�� مiفق معمك يف يعين 
حنن مiفقون Pىل ٔ�ن هذه اجلالية ½سCتحق مZا . Çريòمك وسؤالمك وتطلعاòمك

  . لك اه¿م
دو� يف  11مؤطر، موزPني Pىل  344ا§ي هو Yار اWٓن هو ٕارسال 

تعلق مبا ٔ�رشمت ٕاليه من اWٔمئة القار�ن، ما هامش قار�ن، وف� ي . اخلارج
مiعاقد�ن لعدة سCنوات، اWٓن هذي السCنة اخلامسة، التجربة اWٔوىل ا�يل 
عند� مع فر�سا، و'متىن ٔ�ن متتد ٕاىل ب?ان ٔ�خرى، والطلب موجود 
و«ع¿د ٔ�ساسا، السCيد املس�شار احملرتم، Pىل Çرية هؤالء املواطنني ا§�ن 

  . الغربة وا§�ن يعملون هناك، فهم م�ش�úون مببادئ هذا الب? وبثوابته مه يف
§�، فهاذ ا§ي نpٔيت به هو ٕاضافة، وهو حمدود، يعين £ونه ٕاضافة 
حمدود ٔ�يضا مبا Oينا من ٕاماك�ت، هذه إالماك�ت حناول ٔ�ن نقZع بpٔن جند 

يني من مال 5مليون درمه، وحنن ٔ�مام ٔ�كرث من  134فهيا Wٔهنا ال تتعدى 
  .املغاربة يف اخلارج

§�، حنن مiفقون معمك ونعمل مع امجلعيات ومع اIلس العلمي 
  . �لمغاربة القاطنني يف اخلارج Pىل حتسني هذا التpٔطري

 .شكرا لمك

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد محمد بلحساناملس�شار السCيد محمد بلحساناملس�شار السCيد محمد بلحساناملس�شار السCيد محمد بلحسان
  .سCيد الوز�رشكرا ال 

حقLقة �شكرمك، السCيد الوز�ر، Pىل هاذ اIهودات اجلبارة ا�يل كتقوموا 
هبا، ومن yاللمك ابغينامك �ش ½شكروا هذوك الناس الوPاظ ا�يل 
كتصيفطوا �?ول، ولكن واyا هاذ املزيانية ا�يل خمصصة لهاذ اليش د�ل 

إالخوان، ٕاىل اكن وهاذ اليش ما £ي©الفونHش فLه ... هذا احZا مسCتعد�ن كــ
هاذ املزيانيات خصها ما òزاد احZا مسCتعد�ن نصادقو لمك Pلهيا، وابغينامك 
تدمعوا Wٔنه �ل�سCبة الوPاض د�ل اخلارج راه حقLقة يف رمضان £يتكرفسوا 

  . اشوية ولكن ابغينامك هتالو فهيم
  .ومرة ٔ�خرى ك�شكرومك السCيد الوز�ر

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .�ر، ٕاىل اكن عندمك يش تعقLبالسCيد الوز

        ::::السCيد وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمLةالسCيد وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمLةالسCيد وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمLةالسCيد وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمLة
نعم، ابغيت Çري نقول بpٔن هذيك املزيانية ما هيايش �لوPاض د�ل 
رمضان فقط، راه يه ٔ�ساسا لبناء املساYد وواâد العدد د�ل اWٔشCياء ا�يل 

ناك يه £برية، عند� واâد Pدد املساYد ²بعة �لوزارة كنفقو Pلهيا، وه 
  .طلبات د�ل البناء وهناك ٔ�شCياء كثرية

ٔ�ما التpٔطري د�ل رمضان £يدي Çري واâد النصHب قليل، ومع ذ� راه 
  .كنهتالو فهيم وكهتىل فهيم اجلالية كذ�، وشكرا لهذه اجلالية من هذا املنرب

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

مة âWٔد السادة اللك. السؤال الثاين موضوPه املقاتلون املغاربة يف سور�
  .املس�شار�ن من فريق اWٔصا� واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا السCيد الرئHس

شكرا السCيد الوز�ر احملرتم Wٔ'مك ق�لمت إالYابة Pىل هذا السؤال Wٔنه 
  .اâرت� يف البداية يف من سCنوYه ^ هذا السؤال، شكرا Pىل ٔ�ية âال

£يتعلق �ملغاربة ا§�ن يقاتلون ٔ�و �شار£ون يف جهبات القiال  املوضوع
املشCتع\ يف سور�، احلقLقة املؤكدة ٔ�و شCبه املؤكدة Wٔن هناك مغاربة يف 
الك�ري من مZا�ر إالPالم الوطنية واOولية تت دث عن املئات من املغاربة 

ة من داyل الوطن ومن yارج الوطن �شار£ون يف جهبات القiال اOموي
املشCتع\ يف سور�، �مس ا�Oن، �مس اجلهاد، �مس الرشعية الوطنية، �مس 
املعارضة، ولكن املسمى القiال حتت عنوان اجلهاد حسب املنا�ر إالPالمLة 

  .موجود
لن �سpٔلمك، السCيد الوز�ر، عن ٔ�شCنو يه اWٔسCباب واOوافع؟ ولكن 

تعلق حبجم ٔ�و Pدد ابغينا �سولمك ٔ�شCنو هو التقد�ر د�ل احلكومة ف� ي 
املغاربة ا§�ن �شار£ون يف القiال يف سور�؟ ٔ�شCنو يه السCياسة د�ل 
احلكومة، ٔ�و إالجراءات اليت P�ٔددمتوها ملعاجلة ٔ�و لتطويق هاذ الظاهرة 
الشاVكة؟ وما هو تقد�رمك �لم©اطر اليت قد ترتتب عهنا، سواء Pىل مسCتوى 

  ربة؟ٔ�من الوطن ٔ�و Pىل مسCتوى اWٔمن الرو� �لمغا
ويف ارتباط هبذا السؤال ٔ�يضا، هناك وثيقة ٔ�مر�كLة جيري تداولها يف 
الك�ري من املنا�ر إالPالمLة الوطنية واOولية فهيا قامئة د�ل اWٔسامء، ٔ�سامء 
Pدد من الشخصيات من خمتلف الب?ان العربية وإالسالمLة مما �سمى 

، ما يه حقLقة هذه ب�Zظمي إالخوان املسلمني، وفهيا ٔ�سامء خشصيات مغربية
الوثيقة؟ ما يه وÂة نظر احلكومة ف� يتداول يف هاذ الوثيقة، Pىل اعتبار 

  Oو� العراق والشام؟  "داعش"ٔ�نه اقرينا بpٔنه جيري مجع اWٔموال ل
  .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار احملرتم
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  .اللكمة لمك السCيد الوز�ر

        ::::ؤون إالسالمLةؤون إالسالمLةؤون إالسالمLةؤون إالسالمLةالسCيد وز�ر اWٔوقاف والشالسCيد وز�ر اWٔوقاف والشالسCيد وز�ر اWٔوقاف والشالسCيد وز�ر اWٔوقاف والش
  السCيد الرئHس احملرتم،

  السCيدة املس�شارة احملرتمة،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

   .ٔ�شكر السCيد املس�شار احملرتم وفريقه Pىل السؤال
وٕان اكن يف احلقLقة ا§ي هيممك من السؤال، كام ذ£رمت، هو قضية 

 لHست من ٔ�نمت تعرفون جLدا ٔ�ن هذه املسpٔ� وقضية التقوميات، اPWٔداد
يعين وال ٔ�سCتطيع ٔ�ن ٔ�ديل  اخiصاص وزارة اWٔوقاف والشؤون إالسالمLة،

   .Wٔن املعلومات اليت نديل هبا ي��غي ٔ�ن òكون دقLقة يف ذ� بpٔي معلومات،
ولكن ٔ�قول لمك من Yانب وزارة اWٔوقاف والشؤون إالسالمLة، ويعين 

ضع النقط Pىل الهيئة العلمية، واIهود ا§ي يبذل لتوضيح اWٔمور وو
  . احلروف

غنعطيمك هاذ الكiاب، هو كتاب ٔ�جنز لHس ^ م�يل يف العامل 
إالساليم، هاذ الكiاب هو ٔ�عامل ندوة ٔ�قا_ا العلامء يف اOار البيضاء 

د�ل اPOاوى ا�يل  10، و�رش، و�رشه اIلس العلمي اPWٔىل، فLه 2007
ا مرفوضة وÇري حصي ة gسúهبا £يتقاتلوا ا§�ن يقاتلون، ؤ�هنا مدحضة، ٔ�هن

من الناحLة الرشعية، هذا هو ا�يل نقدر نعطيك، ٔ�ما ما Pدا ذ� يعين 
ا�يل سول كن÷اوبوه، واyا ... املعلومات اWٔمZية، ا§ي P�ٔمل ٔ�ن املغرب

  . سCيدي، اWٔمر سهل، سهل
ٕاىل اكنت �يق ال�سخ نعطهيا لمك اWٔسCبوع اجلاي، ٕاىل ما اكن�شاي نعاود 

  .ايفنطبع ونعطيمك، ص
ف� يتعلق بقضية املغرب، كتعرفوا ا�متزي د�ل املغرب يف مiابعة اWٔمن 
ويف مiابعة مجيع اWٔفاكر املنحرفة، فهناك ت�سCيق ²م ما بني اجلهات اليت 
½رشف Pىل الشpٔن اOيين وما بني اجلهات اليت ½رشف Pىل الشpٔن اWٔمين، 

  ... ولك يقوم بواج�ه يف هاذ الباب
ت�سCيق بني اجلهة امللكفة �لشpٔن اOيين وما بني  فقلت لو بpٔن هناك

اجلهة امللكفة �لشpٔن اWٔمين ف� يتعلق مبثل هذه الظواهر، ف�� نعمل لك 
ما يف وسعنا محلاية ب?�، هذا ا�يل نقولو بصفة Pامة، ٔ�ما التدقLقات فiطلب 

  .من اجلهات ا:تصة
  . شكرا لمك

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .، السCيد املس�شار، يف ٕاطار التعقLباللكمة لمك

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
شكرا السCيد الوز�ر احملرتم Pىل هاذ الكiاب، ا�يل يظهر من عنوانه ٔ�نه 

  .فLه ٔ�حاكم الرشع يف شpٔن دPاوى إالرهاب، شكرا

ولكن ثقوا يب، السCيد الوز�ر احملرتم، احZا يف هاذ املوضوع د�ل املغاربة 
قاتلون يف سور� ما £هيمناش فقط Çري العدد، هناك P�ٔداد، ٔ�رقام ا§�ن ي

 2013مغريب التحقوا يف سCنة  900خميفة، م�ال هناك تقار�ر كتلكم Pىل 
  . فقط

هذه مZاسCبة طبعا �ش حنييو اIهودات اجلبارة اليت تبذلها مؤسساتنا 
رهابية الوطنية، سواء اWٔمZية ٔ�و الروحLة، يف ت��ع خLوط هاذ احلراكت االٕ 

اليت شوهت ا�Oن، وòرòكب جمازر و½سCيل و د�ن من دماء ا�Wٔر�ء حتت 
  . مسمى اجلهاد

ولكن هناك جوانب تدعو� ٕاىل القلق، وجيب ٔ�ن تدعو� ٕاىل القلق، 
Wٔنه حسب ما نقرٔ�، هذي لكها تقار�ر ا�يل كنقراوها يف املنا�ر إالPالمLة 

اسCتقطاهبم وجتنيدمه �لقiال يف  الوطنية، يقال بpٔن Pدد من شCبابنا ا§�ن يمت
سور�، فهيم من ٔ�هنRى عقوبة السجن يف ملف ما �سمى �لسلفLة اجلهادية، 
ميل كنقراو وثيقة ٔ�مر�كLة تتضمن ٔ�سامء تنظمي إالخوان املسلمني ا�يل 
£يقدموا، جيمعوا اWٔموال يف مساYد يف هولندا Çري هاذ اWٔسCبوع، وفهيا 

لو �لحكومة ما يه حقLقة املوضوع، ٔ�سامء خشصيات وطنية £يخصنا نقو 
و£يف جيب تطويق هذه الظاهرة Wٔهنا مرتبطة بعصب حساس يف ٔ�مZنا 
الوطين ويف ٔ�مZنا الرو�، ؤ�عتقد بpٔنه هذا موضوع Yد�ر بpٔن يناقش يف 

  .جلنة ٔ�خرى
  .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك السCيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Pىل التعقLب

        ::::وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمLةوز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمLةوز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمLةوز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمLةالسCيد السCيد السCيد السCيد 
ٔ�£رر فقط ما قلته من ٔ�ننا مجيعا حنمل نفس الفكرة ونفس اهلم ف� يتعلق 
بpٔمهية احملافظة Pىل ٔ�مZنا جبميع الوسائل، وامحلد � حلد اWٓن حنن م�ال 
بفضل صاحب الب? ؤ�مريها ؤ�مري املؤمZني وسCياسCته ف� يتعلق حبفظ هذا 

فZحن نعمل من Y�ٔل ٔ�ن �كون هذا الب? ممتزيا . ارجالب? من اOاyل واخل
ٔ�يضا ف� يتعلق مبعاجلة هذه الظواهر، وهنا� سCياسCيا تطور £بري يف 

 .اWٔفاكر يعين عند امجليع

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
السCيد الوز�ر، ا'هتRى الوقت، و�شكر السCيد الوز�ر Pىل مسامهته 

  . القمية معنا يف هاته اجللسة
ىل السؤال اWٔول املوYه ٕاىل السCيد وز�ر السكىن ون�iقل اWٓن إ 

وسCياسة املدينة حول مpٓل حماربة مدن الصفLح جبهة اOار البيضاء الكربى، 
. وسiHوىل إالYابة عنه �لنيابة السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية

 .اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال
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        ::::د سعيد التدالويد سعيد التدالويد سعيد التدالويد سعيد التدالوياملس�شار السCياملس�شار السCياملس�شار السCياملس�شار السCي
  السCيد الوز�ر، 

ما يه التدابري اليت س�i©ذوهنا من Y�ٔل احلد من ظاهرة تنايم ٔ�حLاء 
  مدن الصفLح جبهة اOار البيضاء؟ 

  .شكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

 .تفضل السCيد الوز�ر

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((السCيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عيةالسCيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عيةالسCيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عيةالسCيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية
    ::::))))السكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةعن السCيد وز�ر عن السCيد وز�ر عن السCيد وز�ر عن السCيد وز�ر 

  السCيد الرئHس احملرتم،
  السCيد املس�شار احملرتم من الفريق احلريك، 

ٔ�شكرمك Pىل هذا السؤال خبصوص اIهودات اليت تبذلها احلكومة، 
  . والوزارة بصفة yاصة، �لقضاء Pىل دور الصفLح مبدينة اOار البيضاء

ابقة ي��غي ٔ�ن نعرتف كام تعلمون، �لطبع احلكومة واحلكومات حىت الس
  . ال بpٔس به ج�ار ف� خيص حماربة دور الصفLح ابذ�، املغرب بذل جمهود

. ٕاال ٔ�ننا مل 'متكن حلد الساPة من القضاء Pىل هذه اWٓفة اليت ½سائلنا
�  500خبصوص اOار البيضاء، كام تعلمون هناك مازالت اWٓن تقريبا 

  .�ٓالف ٔ�رسة 110صفLحي ا�يل £يضم تقريبا 
الشك اكن هناك �ر�مج طموح اكن هيدف ٕاىل القضاء Pىل دور 

، مل ينجح هذا الرب�مج، اWٓن الوزارة يف ٕاطار تنفLذ 2010الصفLح يف 
واâد الرب�مج ا�يل رمبا سPٔpلن فLه عن بعض اWٔرقام ا�يل حقLقة مشجعة، 

ٔ�لف ٔ�رسة ا�يل  96حبيث ٔ�وال الوزارة â�ٔدثت مشاريع ذات ٔ�ولوية، مهت 
ا يف اOواو�ر ا�يل كنعرفومه مجيع، � �شكو والسكوي\ وطومة كHسكZو 
مليار  6ٔ�لف �سمة، هاذ املرشوع هذا عندو التلكفة د�لو  100وزرابة، 

املليار د�ل اOرمه راه مايش âاYة  6، هذا حقLقة %100درمه، ٔ�جنز 
  . £برية، ما £يحسCهبا Çري ا�لسان

حLل د�ل دوار الش�Lدر، ا�يل مث هناك واâد الرب�مج �ٓخر هو £هيم الرت 
تقريبا تنجز، ونفس اليشء �ل�سCبة لاكر�ن سونطرال ا�يل  %90اك�ن اWٓن 

  . %85املرشوع تنجز ب�سCبة 
�لطبع هناك ٕا£راهات، وكتعرفوا مدينة اOار البيضاء، ٔ�ول ٕا£راه هو 
املشلك العقاري، مدينة احبال اOار البيضاء فهيا مشلك عقاري £بري Pىل 

  . ملدن اWٔخرى، ومع ذ� احلكومة والوزارة كتعمل Pىل جتاوزهعكس ا
Pلام ٔ�ن كذ� هناك ٕاشاكلية د�ل بعض اWٔرس املر£بة، حسZúا م�ال يف 

�ٓالف ٔ�رسة، وٕاذا به بقدرة قادر وYد� ٔ�نفسCنا ٔ�مام  110واâد الرب�مج 
ٔ�لف ٔ�رسة، Wٔن اك�ن الناس واâد الوO £يزتوج وال يش âاYة وال  136
ٕاىل �ٓخره، واâد العدد، وال الراYل £يطلق و£يزتوج مرة ٔ�خرى،  املرٔ�ة

هذي ٕاشاكليات معيقة وقوية وسوسCيولوجLة . كتصدق اWٔرسة مضاعفة
  . وثقافLة خصنا نعاجلوها

ومث �لطبع بعض الصعو�ت ف� خيص متويل التجهزيات العمومLة 
ود اWٔساسCية، ولكن مع ذ� احلكومة Pازمة Pىل مواص\ وتضافر اجله

بتعاون مع القطاع اخلاص �ش ميكن لنا منحيو دور الصفLح بصفة هنائية يف 
  . 2016ممت سCنة 

  .وشكرا لمك

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
 ...اللكمة لــ. شكرا

        ::::املس�شار السCيد سعيد التدالوياملس�شار السCيد سعيد التدالوياملس�شار السCيد سعيد التدالوياملس�شار السCيد سعيد التدالوي
  . شكرا السCيد الوز�ر

مع اكمل اWٔسف احZا ال ننكر اIهود ا�يل كتقوم به اOو� واحلكومة ف� 
 ،)la CGI(خيص حماربة مدن الصفLح من yالل رشاكت د�ر املنصور، 

ٓ ٕاىل ... العمران   . خره، رشاكت ²بعة �?و��
لكن مع اكمل اWٔسف قلتو اكينة ٕا£راهات يف املشلك د�ل العقار، هذا 
حصيح، ولكن هذا امZني Yاي؟ هذا Yاي من واâد املشلك خطري Yدا 

نادي، واحZا عند� مLعاد مع رئHس وòلكمنا Pليه، ولكن ال حLاة ملن ت 
 احلكومة وكنعرفو الزناهة د�لو يف هذا املوضوع، ٔ�شCنو هو هاذ املشلك؟

املشلك gسCيط، اك�ن واâد النوع من املافLا، ٔ�قول مافLا، �س 
مسؤولني داyل Âة اOار البيضاء، وهام عبارة عن مافLا كHرشيو ٔ�رايض، 

هذا عقد توثيقي، :  احلرصوÇادي نعطيك Pىل سLúل املثال ولHس Pىل
 la zone naturelle(هكiارات  2موثق تيقول يف هاذ اWٔرض فهيا 

comprend l’ensemble des terrains extérieurs de la zone 
urbaine. C’est une zone non équipée et qui n’est pas 
destinée au développement de l’agglomération urbaine 
dans le cadre du présent plan d’aménagement. 
L’occupation du sol normalement est réservée au 

besoin exploitation agricole (  
بقدرة قادر، املعين �Wٔمر يف شهر�ن تيحصل Pىل رخصة يف وسط 

بقعة، و£يبدا يLúع فهيا بـ  131املدار القروي، السCيد الوز�ر، ها يه، فهيا 
مليار، احبال هاذ الناس هاذو ا�يل هام  12، تيدyل مليون �لبقعة 126

ٔ�عضاء يف اIلس إالداري د�ل الواك� احلرضية، ا�يل مع اكمل اWٔسف ما 
²بعاش لوزارة التعمري، ²بعة لوزارة اOاyلية، وعندمه نفوذ، هاذ الناس 
حبال هاذ النوع ما معرمه Çادي خيليو � العقارات وما معر املشلك د�ل 

الصفLح Çادي يتفك، Wٔن هاذ الناس مضاربني، مصاب £ون اكنوا مدن 
yوا ذ£يا)les dérogations( ومصاب اكنوا £يد�روا احبال ا�يل كتد�ر ،
  .£يب�Lو و£يبذلوا جمهود ج�ار" الضحى"و" ٔ�ليو�س دار�"
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هاذ الناس عبارة عن مقارة، ٔ�قولها مقارة، Wٔن £يجيو ملدار قروي، ما 
ش حىت يش âاYة، وتيجزؤوا ٔ�رض ويبداو تيLúعوها فهيش التجهزي، ما فهي
  . �لمرت املربع) �ٓالف درمه 10(مبليون د�ل الفرنك 

هاذ الناس خصهم يت امكوا وòكون تقيص احلقائق يف حقهم، Wٔن هذي 
 l’agence(عقود، ٔ�� ال ò�ٔلكم Pىل الهوا، هذي رخصة معطية من 

urbaine (ار البيضاء، وهذا عقد توثيقيOوهذا عقد د�ل البيع د�ل ا ،
  .من بعد ما جزٔ� هاذ السCيد

  بpٔي صفة £يتعطى هاذ «مiياز لهاذ الناس من هاذ النوع؟
هذا حLف Pىل املواطنني د�ل Âة اOار البيضاء، وهاذو �س الزال 
اWٓن £يرتاماو Pىل ٔ�رايض د�ل الناس، مجعية اWٔعامل «ج¿عية د�ل النقل 

 ٓWىل ٔ�رضهم اP رماو هلمò ذاوyن، وا)dérogation ( ادي يعملوا فهياÇو
  .مò PرفهيRي، هذا راه ظمل £بري

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . ا'هتRى الوقت

  .تفضل السCيد الوز�ر

نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر ((((السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية 
    ::::))))السكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينة

  . ٔ�� ٔ�حيي Çريòمك

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  .دقائق يف إالYابة ويف التعقLب 3السCيد الوز�ر، عندك  ا'هتRي الوقت،

نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر ((((السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية 
    ::::))))السكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينة

  ...هاذ اليش تغري، ٔ�� اكنت عندي

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
تفضل، ما عندك .. السCيد الوز�ر، ثالث دقائق عندك يف السؤال لكو

ع الوقت، ما نعطيك والو، صايف، صايف، صايف، تفضل حىت انت اك
  .ما Pاطيك، ال انت ال الوز�ر، سالينا... السCيد الوز�ر

السؤال الثاين موضوPه اسCتغالل بعض إالعفاءات الرضيLúة �لتعاونيات 
  . السكZية �لتالعب �لقانون

اللكمة âWٔد السادة املس�شارون من الفريق «سCتقاليل لتقدمي 
  .فضل السCيد املس�شارالسؤال، ت

        ::::املس�شار السCيد محمد نصريياملس�شار السCيد محمد نصريياملس�شار السCيد محمد نصريياملس�شار السCيد محمد نصريي
  .شكرا السCيد الرئHس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

يعرف قطاع السكن جلوء مجموPة من السامرسة، وكام قال اWٔخ الوحوش 

ا�يل £يتعاملوا يف بعض التعاونيات والوداد�ت ا:تصة �لسكن �لت ايل Pىل 
ونية لالسCتفادة Çري املرشوPة من «مiيازات املساطر والضوابط القان
  .املمنوâة يف هذا إالطار

اليت §ا، �ساءلمك، السCيد الوز�ر، Pىل إالجراءات والتدابري العملية 
  . اختذهتا الوزارة ملواÂة هذه الظاهرة ومiابعة املسؤولني لها

 .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  السCيد الوز�ر، 

راه اك�ن نظام .. وقت، عندك ثالثة دقائقÇري �ش òكون Pىل Pمل �ل
داyيل Yديد، شوف، السCيد الوز�ر، عندك ثالثة اOقائق من البداية فهيا 

  .إالYابة وفهيا التعقLب، تفضل

نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر ((((السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية 
    ::::))))السكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينة

  .شكرا السCيد الرئHس احملرتم
  . ملس�شار Pىل هاذ السؤالت�شكر السCيد ا

�لطبع كام تعلمون التعاونيات لعبت دور £بري يف توفري السكن �لعديد 
من املواطنني �لضبط حملاربة املضاربة العقارية، الشك ٔ�ن هناك جتاوزات 
بعض الناس، ولكن كتعرفوا كذ� بpٔن هاذ التعاونية كتخضع لقانون 

  . اخلاص، ولكن عكس الودادية ٔ�و امجلعية
وهاذ التعاونيات £يخضعوا ملراق�ة حماسCباتية، كتخضع ٔ�وال �ش �كون 
ٕا�سان مiعاون ميكن لو �سCتافد خصو جييب ٕادالء gشهادة Pدم ا�متP د�ل 
 �ٔpالسكن، يف بعض احلاالت هناك جتاوزات، القضاء موجود لهاذ املس

  . هذي
و�ش نت÷اوزو هاذ املسpٔ� هذي، احلكومة والوزارة P�ٔدت واâد 

رشوع قانون Yديد yاص �لتعاونيات السكZية، راه اWٓن موضوع رهن امل 
ٕاشارة اWٔمانة العامة �لحكومة ا�يل ٕان �شاء هللا Çادي نت÷اوزو لك 
«خiالالت ا�يل اكينة موجودة يف هاذ القانون القدمي، ا�يل احلقLقة هاذ 
ال  التعاونية òرجع لها الروح د�لها ا§ي ٔ�سست من �Y�ٔ ولHست ٕاال حىت

يتالعب به املتالعبون هباذ املؤسسة، يعين ا�يل عندها واâد الرمزية قوية 
  .ٕا�سانية واج¿عية يعين احZا £يخصنا �شجعوها

  :السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن، تفضل

        ::::املس�شار السCيد محمد نصريياملس�شار السCيد محمد نصريياملس�شار السCيد محمد نصريياملس�شار السCيد محمد نصريي
  .شكرا السCيد الوز�ر

صا يف هاذ النقطة د�ل هاذ يف احلقLقة هاذ القطاع هو، وخصو 
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التعاونيات والوداد�ت، وهاذ السامرسة ا�يل £�رسوا واâد السلواكت Çري 
املسؤو�، حقLقة كتعرف واâد «خiالالت £برية ½سCتدعي تدقLق 
املساطر املعمول هبا، اليت وٕان اكنت òروم متكني بعض الف;ات «ج¿عية 

السكن الرئHيس، وهو مطلب احملتاYة من امiيازات قصد احلصول Pىل 
معقول نتفهمه وندمعه، Çري ٔ�ن واقع احلال يفLد عكس ذ�، ويؤكد مبا ال 
يدع جماال �لشك ٔ�ن هذه املسطرة وبدل ٔ�ن ½سدي yدمات �لف;ات 
اIمتعية املسCهتدفة، صارت مصدرا ملرامكة �روات Çري مرشوPة Wٔش©اص 

  .امهتنوا «سرتزاق والت ايل Pىل القانون
  الوز�ر،السCيد 

لقد حتول هاذ اWٔش©اص بقدرة قادر ٕاىل مZعشني عقاريني بلباس 
مجعوي، �سCت�سخون مجعيات، وميهتنون «سرتزاق والعمل Çري املرشوع 
مما انعكس سلبا Pىل القطاع، سامه يف ان�شار �ٓفة املضار�ت يف اWٔمثنة، 

�لسكن Pلام ٔ�ن املرشع عندما ٔ�راد ½سهيل الولوج بعض الف;ات «ج¿عية 
مل òكن يف نiHه التpٔسHس لريع Yديد يثقل اكهن اOو� ويعيق منوها وبعض 
مقاوالهتا اليت ٔ�صبحت تعاين بني مطرقة املساطر وسCندان املنافسة Çري 

  .الرشيفة
وحري بنا إالشارة يف هذا إالطار ٔ�ن Ç�ٔلب امجلعيات السكZية ت�شلك 

ا اللكمة الفصل يف من موظفني يف بعض القطاPات احلكومLة اليت يبقى له
ٕاىل �ٓخره، يف وقت ... ٕاجناز املساطر مرتبطة �لرتاخLص واOراسات والت��ع

قLايس، ؤ�حLا� يف خرق سافر �لقانون وOفاòر التحمالت املنظمة �لعملية، 
مما �شلك خرقا ملبدٔ� املساواة ٔ�مام القانون وولوج yدمات املرافق العامة 

وطنية وال�رشيعات اOولية، واليت نصت اليت �كف� اOسCتور والقوانني ال
Pىل م�دٔ� املساواة الرضيLúة واملنافسة الرشيفة، لكن حتايل هؤالء احملرتفني 

  . Pىل القانون جيعل هذا املبدٔ� م�دٔ� ٔ�جوفا Çري ذي Yدوى
وPليه، السCيد الوز�ر، فٕاننا يف الفريق «سCتقاليل ندعو ٕاىل رضورة 

ل املشاريع املنجزة حتت غطاء امجلعيات تقوية املراق�ة، وم�ارشة ٔ�حباث حو 
السكZية، وتدقLق لواحئ املنخرطني احملفوظة Oى املصاحل ا:تصة والعمل 
Pىل تطو�ر �ٓليات معلوماتية قادرة Pىل جتميع املعطيات اس�Zادا ٕاىل املشاريع 

  .ولواحئ املنخرطني وفرز املسCتفLد�ن ومiابعة املتالعبني رضيLúا وبpٔ�ر رجعي
  وز�ر، السCيد ال

ٕاننا ٔ�مام ظاهرة فساد، ٔ�بطالها مس�مثرون ٔ�شCباح، ٔ�لفوا خرق القانون 
والت ايل Pليه دون حسHب وال رقLب، مسCتغلني يف ذ� الثغرات Çري 

  ...املرتبطة

        : : : : السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . السCيد املس�شار، ا'هتRى الوقت

وا .. اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Pىل التعقLب، تفضل
  . ملس�شار راه ساىل الوقت، حLدت الصوت و�يق هيرضا

نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر ((((السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية 
    ::::))))السكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينة

  .شكرا لمك السCيد املس�شار احملرتم
املؤسسات،  4ٔ�وال، تpٔسHس تعاونية £يخضع ملسطرة فهيا املوافقة د�ل 

، السكن، اOاyلية، والصناPة التقليدية، هذا املالية: قطاPات حكومLة وازنة
  . من Âة

من Âة 9نية، قلت لمك ٔ�ن احلكومة شاعرة هباذ «'زالقات، §� 
P�ٔدت مرشوع قانون Yديد، ؤ�ما òكون هناك جتاوزات، ف�الطبع احZا 
عند� قضاء، وخص òكون عند� ٕاميان وثقة يف القضاء د�لنا �ش حيارب 

  . ر�ن يلجؤوا �لقضاء �ش يعين حيمهيم، هذا من Âةلك الناس ا�يل مiرض 
من Âة 9نية، ٔ�� ٔ�مسع التعليق د��، السCيد املس�شار احملرتم، ؤ�نك 
يعين ختلط، ال متزي بني التعاونية والودادية وامجلعية، الودادية وامجلعية 

  . 1958£يخضعوا �لقانون د�ل امجلعيات سCنة 
بة خشصية يف هاذ اليش د�ل التعاونيات، ٔ�ما التعاونية، ؤ�� عندي جتر 

التعاونيات مسpٔ� واحضة ال يف اIال الفال� وال يف اIال د�ل السكن 
وال يف جماالت ٔ�خرى، واحZا خصنا �شجعو هاذ ا�منط د�ل التعاونية، Wٔنك 
ٔ�وال كريخص التلكفة د�ل إالجناز، ومصل ة الف;ات الفقرية والضعيفة �ش 

 ٔWلهاذ ا ٔp÷ناء السكن، كام قلت سابقا �ش حناربو املضاربة تلiسلوب د�ل اق
العقارية وحناربو التالعب مبصاحل املواطنني، واحZا معمك �لضبط ف� خيص 
هاذ اIال لت©ليق احلياة العامة، وضامن السكن الالئق للك املواطنات 

  . واملواطنني
 .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

اللكمة âWٔد السادة . ضوPه ختفLض العجز السكينالسؤال الثالث مو 
ٓ اليس  املس�شار�ن من فريق اWٔصا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل �

  .البطاح

        ::::املس�شار السCيد محمد البطاحاملس�شار السCيد محمد البطاحاملس�شار السCيد محمد البطاحاملس�شار السCيد محمد البطاح
  .شكرا السCيد الرئHس
  السCيد الوز�ر احملرتم،
  إالخوة املس�شار�ن،

من òزايد الطلب ٔ�مام اسCمترار وòزايد Pدد اWٔرس املغربية وما ينجم عنه 
Pىل السكن ا§ي يعرف خصاصا، وبناءا Pىل الصعيد الوطين Pامة، ٕان مل 

ٔ�لف وâدة سكZية  600نقل مZعدما Pىل صعيد اجلهات اجلنوبية الثالث، 
  . حسب تقر�ر اIلس الوطين حلقوق إال�سان

من yالل هذا الوضع، �سائلمك، السCيد الوز�ر، عن مربرات ختلف 
الزتاماهتا املوÂة �لعجز السكين Pىل املسCتوى الوطين وزارòمك عن تنفLذ 



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

21 

 )م 2014 يونيو 24( ه 1435 شعبان 26

  Pامة وPىل مسCتوى Âاتنا اجلنوبية Pىل اخلصوص؟ 
مث ما يه إالجراءات املزمع اختاذها لتدارك البطء احلاصل يف هذا 

  اIال؟ 
  .وشكرا السCيد الرئHس

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لسCيد الوز�ر

نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر ((((ؤون «ج¿عية ؤون «ج¿عية ؤون «ج¿عية ؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشالسCيد وز�ر ال�شغيل والشالسCيد وز�ر ال�شغيل والشالسCيد وز�ر ال�شغيل والش
    ::::))))السكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينة

  .شكرا السCيد الرئHس
�شكر السCيد املس�شار احملرتم من فريق اWٔصا� واملعارصة Pىل هذا 

  . السؤال �لطبع ا�يل £يندرج يف ٕاطار «ه¿مات د�لمك
ة ف� خيص العجز السكين يف بالد�، كتعرفوا ٔ�نه òراجع بصفة ملحوظ

ٔ�لف بعد وصول  840من العجز د�ل مليون يف بداية هاذ القرن ٕاىل 
ٔ�لف، نقصنا  642، اWٓن احZا اWٓن يف 2012و 2011احلكومة احلالية 

  . ٔ�لف وâدة، هذا يف ظرف سCن�ني 200العجز يف 
  :هناك Pدة ٕاجراءات كتقوم هبا الوزارة واحلكومة بصفة Pامة

 140ن مZخفض ا�مثن د�ل ٔ�وال، هناك مZتوYات مiعددة، هناك السك
 25مليون سCن�مي، هناك السكن «ج¿عي د�ل  14ٔ�لف درمه، د�ل 

مليون، هناك سكن Yديد £يتوYه �لف;ات املتوسطة ا�يل عندها دyل 
درمه �لمرت مربع، وا�يل  7200مليون، وهاذ السكن تقريبا  2شهري د�ل 

  . عندو حىت هو يعين Pليه ق�ول واك�ن انتظارات
سكن معد �لكراء، لهذا Çادي يبدا Çادي �رشعو فLه ابتداء من هناك 

، ومجيع املساطر Yارية، ٕاىل Çري ذ�، �سCت{Zاء يعين �لطبع 2015سCنة 
مع السكن، قلت السكن املعد �لكراء هذا مسpٔ� مع الضام�ت، Wٔن 
املشلك الناس اكنوا £ي©افوا �ش �كريو املنازل د�هلم والشقق د�هلم، اWٓن 

ون الكراء يعين صارم، و£يضمن مجيع احلقوق د�ل املتدyلني، ال املكرتي قان
  . وال املكري

�لطبع اك�ن مشلك د�ل اWٓن الوزارة داy\ يف ٕاطار فiح مقر، يعين 
ٔ�ما£ن د�ل التعمري يف الضوا�، �ٕالضافة ٕاىل مدن Yديدة ا�يل حقLقة 

و £ي©لق واâد نفست شH;ا ما، نفست Pىل املدن الكربى، هاذ اليش لك
الرواج معامري �ش نقللو من هاذ العجز، ا�يل جعز حقLقة ال �رضينا، وال 
�رحينا Wٔن احلق يف السكن من بني احلقوق اليت نص اOسCتور د�ل 

، ومن واج�نا ·حكومة و£وزارة ٔ�ننا نعبؤو لك إالماكنيات مبا فهيا 2011
اâد الرصيد عقاري دyلو يف رشااكت مع القطاع اخلاص �ش ميكZا نعبؤو و ن

ونوفرو ما �كفي من اWٔرايض القاب\ �لبناء مع حماربة املضاربة العقارية �ش ما 
  . �كو�ش واâد النوع د�ل التالعب يف هاذ املسا� هذي د�ل السكن

وy�ٔريا ولHس �ٓخرا، وهو خصنا كذ� �شجعو القروض د�ل السكن 
  . بpٔسعار فائدة مHرسة

 .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

 .السCيد املس�شار، تفضل يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد محمد البطاحاملس�شار السCيد محمد البطاحاملس�شار السCيد محمد البطاحاملس�شار السCيد محمد البطاح
  .شكرا السCيد الرئHس

  السCيد الوز�ر،
�شكرمك، السCيد الوز�ر، Pىل املعطيات ا�يل ادليتو هبا لتنو�ر الرٔ�ي 

  . العام
ٔ�لف  28ٔ�� ا�يل كنقصد �خلصاص املهول Pىل الصعيد الوطين، تدارت 

و«نعدام د�لو يف املناطق اجلنوبية، كنقصد به  yاص د�ل السكن
  . ٔ�لف درمه �لوâدة السكZية 250السكن «قiصادي ا�يل ما £يتعداش 

واحZا ما 'كروش اIهودات اجلبارة ا�يل بذ�هتا اOو� يف ٕاطار «س�ºر 
يف السكن، وا�يل ختصصت هبا مكدينة اOاy\ يه املدينة اWٔوىل ا�يل حتيد 

كن Çري الالئق والسكن القصد�ري، هذا ك�شCيدو به وكنقولوه، مهنا الس
ولكن السكن ا�يل هو مZخفض التلكفة ما اكي�ش بتا² يف املناطق اجلنوبية، 

ال، yيل ذاك ا�يل تتعطي اOو�، ... ما اكي�ش، وهذا اشكون كHرشف
كنقولو السكن املنخفض التلكفة ا�يل كتLúعو مؤسسة العمران، وال ٔ�دل 

يف مدينة اOاy\ مؤخرا رشكة العمران قدمت عروض القiناء  Pىل ذ�
طلب، داروا فهيا رشوط القابلية  7000بقعة Yاوها  700اWٔرايض، عندها 

Yاو يف املطرقة د�ل اWٔمثان ا�يل ٔ�مثان ما .. ميل Yاو �ش.. ورشوط
كتصورش يف البال، وYاو يف الزمن احملدد لÆٔداء ا�يل هو ما ميك�ش يتق�لو 

واâد، و�لتايل الناس ختلت Pىل ذاك املرشوع، مايش ختالت،  حىت
§ا، . ولكن اÇWٔلبية ا�سحبت ووقع فLه خروقات ا�يل ما كتصورش

  . كنطالبو �لتحقLق يف هاذ اليش وتدار اWٔمور يف النصاب د�لها القانونية
  .شكرا السCيد الرئHس

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا السCيد املس�شار احملرتم

 . مة لمكاللك

نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر ((((السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية 
    ::::))))السكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينةالسكىن وسCياسة املدينة

ٔ�عتذر هنا، املس�شار احملرتم òلكم Pىل املناطق اجلنوبية، .. اWٔمر يتعلق
ٔ�ؤكد لمك، السCيد املس�شار احملرتم، و�لرٔ�ي العام الوطين ٔ�ن من بني 

�?و� املغربية هو املناطق اجلنوبية العز�زة  املناطق اليت حظيت �ه¿م �لغ
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Pلينا، وبذلنا فهيا جمهودات £برية ف� خيص توفري السكن، ولكن ٕاىل اكنت 
  ...âاالت بعيهنا مسCتعد�ن �قشوها ونعاجلوها، Wٔن ما ميك�ش خنليو �ش

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . ا'هتRى الوقت السCيد الوز�ر

لسCيد وز�ر الثقافة حول حامية املpٓ�ر ون�iقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل ا
التارخيية، وسiHوىل إالYابة عنه ٔ�يضا �لنيابة السCيد وز�ر ال�شغيل 

  . والشؤون «ج¿عية
اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 

 .تفضل اليس معر

        ::::املس�شار السCيد معر ٔ�دخLلاملس�شار السCيد معر ٔ�دخLلاملس�شار السCيد معر ٔ�دخLلاملس�شار السCيد معر ٔ�دخLل
  . السالم Pىل ٔ�رشف اWٔنLúاء واملرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة و 

  السCيد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ال خيفى Pليمك، السCيد الوز�ر، بpٔن بالد� òزخر �لعديد من املpٓ�ر 
التارخيية واليت ½شهد Pىل احلضارة املغربية ومعقها، ٕاال ٔ�نه مع اكمل اWٔسف 

  . هناك نوع من إالهامل
رتاتيجية الوزارة من Y�ٔل ا�هنوض هبذه املعامل ا�Wٔرية ٕاذن، ما يه ٕاس

  والثقافLة ببالد�؟ 

  .شكرا
  ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة

  . شكرا
 .اللكمة لمك السCيد الوز�ر يف ٕاطار إالYابة Pىل السؤال

نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر ((((السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية 
    ::::))))الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة

  .شكرا �لسCيد الرئHس
  ار احملرتم،السCيد املس�ش

الثقافة ف� خيص حامية املpٓ�ر  ف� خيص إالسرتاتيجية د�ل وزارة
التارخيية، كام تعلمون احZا مiفقني ٔ�ن حامية املpٓ�ر التارخيية يه حامية ٔ�وال 

وحامية Wٔمiنا املغربية، اWٔمة ٕاىل ما عندهاش ذا£رة لرتاثنا، وحامية §ا£رتنا، 
  . ما عندهاش ²رخي

�ٓالف  10امحلد � املغرب �زخر �ملpٓ�ر التارخيية، عند� احZا �لضبط و 
£يلومرت من اWٔسوار، الشك ٔ�ن التلكفة  200موقع ²رخيي، تيغطي واâد 

د�ل الرتممي �هظة وÇالية، ولكن مع ذ� الوزارة عبpٔت هاذ العام سCنة 
مليون  130مليون من مزيانية اOو�،  46مليون درمه، مهنا  176: 2014

 ٕاطار اتفاقLات السCياسات القطاعية احلكومLة اWٔخرى، �ش درمه يف

حقLقة òرمم، وكتعرفوها وبال شك ال âاYة ٕالعطاء اWٔم�\، واâد العدد 
د�ل املدن عرفت هاذ السCنوات اyWٔرية الرتممي د�ل اWٔسوار و«عتناء 

 .�ملpٓ�ر التارخيية
به، ويف هاذ موقع ²رخيي ٔ�ر£يولو�، خصنا نعت�Lو  500عند� كذ� 

الصدد الوزارة بصدد ٕاPداد ٕاسرتاجتية وطنية د�ل الرتاث، هاذ إالسرتاجتية 
: يعين كمتحور حول Pدد د�ل احملاور، يه.. د�ل الرتاث عندها واâد

 l’économie de(حامية الرتاث الثقايف، ٕاقامة اقiصاد òرايث 
patrimoine ( رºٓن و«س�Wٔن الرتاث اpيف الرتاث ٔ�سايس، وكتعرفوا ب

هو اس�ºر مZتج، عندو تpٔثري Pىل «قiصاد، عندو تpٔثري Pىل السCياâة 
مليون  20ٔ�ساسا، ما ميكZاش منيو السCياâة د�لنا ونبلغو ذاك الهدف د�ل 

ساحئ ٕاذا مل نعتين برتاثنا الثقايف ومpٓ�ر� التارخيية ا�يل يه حقLقة ميكن لنا 
  .نفiخرو هبا

مZتخبني وحكومة، �ش ميكن 'هتالو يف  و§�، خصنا مجيعا نتعاونو،
  .هاذ إالرث التارخيي ا�يل £يعطي الروح لب?� وشعبنا

  .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لسCيد املس�شار يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد معر ٔ�دخLلاملس�شار السCيد معر ٔ�دخLلاملس�شار السCيد معر ٔ�دخLلاملس�شار السCيد معر ٔ�دخLل
  .شكرا السCيد الرئHس

  السCيد الوز�ر،
لتارخيية، مبا فهيم بطبيعة احلال �لفعل بالد� òزخر �لك�ري من املpٓ�ر ا

  . البنا�ت، مبا فهيا املواقع اWٔر£يولوجLة
  السCيد الوز�ر، 

�ل�سCبة �لمواقع اWٔر£يولوجLة و�ل�سCبة �لمواقع التارخيية الك�ري من هذه 
  . املواقع، ٔ�وال حتتاج ٕاىل حبث Pلمي حمض يف لك املناطق

صة النقوش الصخرية، ف� خيص كذ� اWٔما£ن اWٔر£يولوجLة، وبصفة yا
السCيد الوز�ر، ٕاىل âد اWٓن حنن نعمل يف هذا اIال من �حLة اIمتع 
املدين، ولكن نفiقر ٔ�وال ٕاىل دراسات يف هذا املوضوع، ٕاىل حبث كذ� 
Pلمي، ٕاىل كذ� خريطة جلرد مجيع هذا املوروث الثقايف املتواYد يف 

  .افاحلال Pىل مجيع اWٔطر  واملنترث بطبيعةبالد�، 
ٕاذن، 'متىن، السCيد الوز�ر، بpٔن الوزارة، ٔ�وال، ختصص، Wٔن هذا اIال 
حيتاج ٕاىل اع¿دات، حيتاج كذ� ٕاىل الت�سCيق مع مجموPة من اجلهات 
املتدy\، وبصفة Pامة السلطات احمللية وامجلاPات القروية وكذ� وزارة 

  .اWٔوقاف والشؤون إالسالمLة وÂات ٔ�خرى
�كون هناك الت�سCيق من Y�ٔل البحث يف هذا  و�لتايل، 'متىن ٔ�ن

امليدان، من Y�ٔل كذ� ٔ�ن يتحمل لك مسؤول ٔ�و لك Âة Oهيا طرف يف 
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هذا املوضوع كذ� ٔ�ن تتحمل مسؤوليهتا ف� خيص ال�شهري ٔ�وال هبذا 
املوروث، التعريف كذ� هبذا املوروث، وضع كذ� yارطة وحبث Pلمي 

ح�ني يف هذا اIال، الت�سCيق كذ� مع يف هذا اIال، دمع كذ� لك البا
Âات ٔ�جZبية من Y�ٔل التعريف هبذا املوروث الثقايف، Wٔن مازال، السCيد 

  .الوز�ر، نفiقر ٕاىل الك�ري من البحث يف هذا اIال
  .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Pىل التعقLب

نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر نيابة عن السCيد وز�ر ((((يل والشؤون «ج¿عية يل والشؤون «ج¿عية يل والشؤون «ج¿عية يل والشؤون «ج¿عية السCيد وز�ر ال�شغ السCيد وز�ر ال�شغ السCيد وز�ر ال�شغ السCيد وز�ر ال�شغ 
    ::::))))الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر السCيد املس�شار حقLقة Pىل املقرتâات د�لو العملية 
  . اليت سCنyٔpذها بعني «عتبار

ابغيت فقط يف الوقت املتبقى، ٔ�ن الوزارة P�ٔدت ثالثة د�ل مشاريع 
  :ويه �لتوايلالقوانني، اWٓن موضوPة Oى اWٔمانة العامة �لحكومة، 

قانون ٕاطار مبثابة مLثاق وطين محلاية الرتاث الثقايف والطبيعي، ويف هاذ 
واملالحظات واملقرتâات Çادي تندرج يف القانون ٕاطار لك هاذ املعطيات 

 .هاذ القانون ٕاطار
مث 9ين مرشوع قانون محلاية الرتاث الثقايف يعين طبقا Wٔهداف 

  . ا Pلهياإالسرتاتيجية الوطنية ا�يل òلكمن
ومث مرشوع قانون ملنظومة الكZوز إال�سانية يعين احلية املرتبطة 
�لرتاث Çري املادي، Wٔن اك�ن òراث مادي واك�ن òراث Çري مادي، 
وكتعرفوا الرتاث Çري املادي كذ� £يلعب واâد اOور ٔ�سايس وممكل 

  . �لرتاث املادي
  .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

السؤال املوYه ٕاىل السCيد الوز�ر امللكف �ملغاربة  ون�iقل اWٓن ٕاىل
املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، وموضوPه ضعف «ه¿م مبشالك املغاربة 

  . املقميني �خلارج
ال اك�ن، ولكن الفريق الفLدرايل ما اكي�ش، خص السCيد ا�يل يطرح 

  . السؤال
ارصة لتقدمي اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا� واملع

  .السؤال

        ::::املس�شار السCيد عبد الرحمي عاملس�شار السCيد عبد الرحمي عاملس�شار السCيد عبد الرحمي عاملس�شار السCيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  السCيد الرئHس،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السCيدة الوز�رة احملرتمة،

  السCيد الوز�ر احملرتم،
يف ظل مجموPة د�ل واâد الوعود و«لزتامات ا�يل قطعهتا احلكومة 

P ث تعهدت يفLىل نفسها خبصوص موضوع املغاربة املقميني �خلارج، ح
�ر�جمها Pىل جعل قضا� مغاربة العامل يف صلب «ه¿مات د�لها واOفاع 

  .عن حقوقهم وحامية مصاحلهم وتوطيد العالقة د�هلم �لوطن اWٔصيل
  السCيد الوز�ر احملرتم، 

 ما مسؤولي�ش Pىل اليوم وبعد مرور ٔ�زيد من سCن�ني ونصف، وان¿
هاذ سCن�ني ونصف لكها، 'ك�شف ٔ�ن تP التعهدات مل حتقق رمغ ٔ�ن هاذ 

  .التعهدات Yاءت يف الرب�مج احلكويم
واليوم ٔ�مام تفامق مشالك اجلالية املغربية املقمية �خلارج وتنوعها واسCمترار 

ة ضعف «ه¿م بقضا�مه رمغ كرثة الوعود والتعهدات اليت قدمهتا احلكوم
لهذه الرشحية من املواطنني، ابغينا نعرفو، السCيد الوز�ر، ماذا معلت 
احلكومة اليوم ف� خيص الهجرة املعا£سة اليت ٔ�صبحت كثرية وا�يل عندها 
الرغبة د�لها يف العودة ٕاىل الوطن لالس�ºر؟ وبpٔي رشوط؟ وماذا P�ٔدت 

  احلكومة خبصوص هاذ التحضري الرضييب وال�سهيالت إالدارية؟
اليوم �ل�سCبة لنا املهاجر .. كذ�، السCيد الوز�ر، 'ريد ٔ�ن نعرف ٔ�شCنو

ٔ�صبح اليوم فاPل سCيايس، ما يه اWٔجZدة د�ل احلكومة السCياسCية 
والوعود اليت قطعهتا هباذ اخلصوص، yاصة ؤ�ن اOسCتور اجلديد يف الفصل 

ينص Pىل متتيع مغاربة العامل حبقوق سCياسCية وPىل حق التصويت  17
  شCيح لالنت©ا�ت احمللية واجلهوية الوطنية انطالقا من ب?ان إالقامة؟والرت 

لهذا، السCيد الوز�ر، �سائلمك حول التدابري وإالجراءات الواجب 
اختاذها من Y�ٔل التفاPل مع املواطنني املقميني �خلارج، وâل املشالك اليت 

  .يواÂوهنا
  .وشكرا السCيد الوز�ر

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
   .شكرا لمك

  .السCيد الوز�ر، تفضل يف ٕاطار إالYابة Pىل السؤال

        ::::امللكف �ملغاربة املقامللكف �ملغاربة املقامللكف �ملغاربة املقامللكف �ملغاربة املقميميميميني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرة    السCيد ٔ�نHس �رو، الوز�رالسCيد ٔ�نHس �رو، الوز�رالسCيد ٔ�نHس �رو، الوز�رالسCيد ٔ�نHس �رو، الوز�ر
  .شكرا السCيد الرئHس

  .شكرا السCيد املس�شار احملرتم
لو متكZت ٔ�ن ٔ�جLب عن لك ½ساؤالòمك يف ظرف ثالث دقائق، لاكنت 

الòمك مiعددة، و�لتايل ال ميكن التطرق لها ٔ�عتقد ٔ�ن ½ساؤ. املعجزة الثامZة
لهذا، ٔ�طرح اقرتاح ٔ�ن نتذا£ر ونت دث ونناقش بتفصيل . يف ظرف وYزي
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  .يف ا�لجنة
  السCيد املس�شار احملرتم،

ميكن نتفقو ونقولو بpٔن ما يعمل جلالي�Zا دون طموâاتنا، طموâاòمك 
ة يف اخلارج، وطموâاتنا Wٔن لكنا مغاربة، ولكنا لنا نفس الطموح �لمغارب

ميكن نتفقو Pىل هاذ القضية، ولكن ا�يل ميكن يل نقول � بpٔنه حامسمك 
وحامسCنا يف نفس املسCتوى، رغب�Zا وٕارادتنا وٕارادòمك ورغبتمك يف نفس 

  .هاذ اليش ال يناقش. املسCتوى
  السCيد املس�شار احملرتم، 

هناك خمطط، هناك �ر�مج، هناك òرامك، هناك معل تقام مZذ سCنني، 
و�لتايل، اOور د�لنا . حنن �سCتفLد و�س�مثر لك ما مت القLام به مZذ سCننيو 

هو «سCتفادة من هذا الرتامك، هو بطبيعة احلال معاجلة «خiالالت، 
 .ولكن ٕاعطاء دامئا اWٔحسن �ل÷الية د�لنا

yاصنا نعرفو، السCيد املس�شار احملرتم، بpٔن اجلالية ما عند�ش Yالية 
ات مiعددة، اجلالية د�ل ٔ�ور� مايش يه د�ل ٔ�مر�اك، وâدة، عند� Yالي

  . مايش يه د�ل اخلليج ما يش يه د�ل ٕافريقLا
انتظارات مiعددة، د�ل اجليل اWٔول مايش يه د�ل اجليل الثالث 

  . واجليل الرابع
òلكمتو Pىل «س�ºر، òلكمتو Pىل العودة، ٕاىل اكن واâد الوقت 

اهلم د�هلم ٔ�نه يúين دارو، ٔ�نه يصيفط الفلوس  املغاربة د�ل اجليل اWٔول
لعائلتو �ش يقرهيا، �ش �سامه يف العHش د�لها، اWٓن اجليل الثالث ت�Hغي 

  .جيي �س�مثر، ت�Hغي جيي �لسCياâة
ٕاذن هناك انتظارات خمتلفة، اOور د�لنا، السCيد املس�شار احملرتم، ٔ�ن 

 P16%ىل الكفاءات، اWٓن نطور مقارب�Zا، عند� الكفاءات، ما òلكمتوش 
د�ل املغاربة يف اخلارج مسCتوى د�ل التعلمي العايل، لكهم �Çني خيدموا 
البالد، ولكن £يفاش نعطيومه إالماكنية �ش خيدموا البالد؟ £يفاش نعرفو 
ها احلاجLات د�ل بالد� �ش �شCتغلو وفق املنظور د�لنا، وفق احلاجLات 

  .د�ل بالد�
د�لنا، السCيد املس�شار، واOور د�لنا اWٔسايس هذا هو املنظور 

£يفاش نقويو «رتباط، هذي الرغبة د�لنا، ولكن ٔ�كرث من الرغبة د�لنا، 
  .الرغبة د�ل املغاربة، اجليل اWٔول والثاين والثالث والرابع

  .وشكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لسCيد املس�شار يف ٕاطار التعقLب

        ::::لسCيد عبد الرحمي علسCيد عبد الرحمي علسCيد عبد الرحمي علسCيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونوناملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
  السCيد الوز�ر احملرتم،

ٔ�� مiفق معمك هذا رغبة د�لنا لكنا مغاربة، واحZا Pارفني �ملشالك ا�يل 

  . تيعHشوها املغاربة يف اخلارج
ٔ�� Pارف امحلاس د�لمك، السCيد الوز�ر، ف� خيص هاذ املشلك، ولكن 

هاذ مغاربة العامل اليوم ا�يل خصنا نعرفوه وتنعرفوه مجيع ٔ�ن هاذ اجلالية و 
  . تيعHشوا مشالك

ٔ�� ا�يل تنقول، السCيد الوز�ر، وهو خص احلكومة، £يف ما قلتو، 
òكون عندها واâد السCياسة اس��اقLة، Wٔن £يف ما قلتو اليوم ما بقا½ش 
ذيك املشالك ا�يل اكنت قدمية، اليوم عند� مشلك د�ل الطاقات اجلامعية 

عوا، خصهم خيدموا �غيني خيدموا البالد ا�يل يف اخلارج وخصهم �رج
  د�هلم، يف ٔ�ي ٕاطار؟

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . ا'هتRى الوقت السCيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Pىل التعقLب

        ::::السCيد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقالسCيد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقالسCيد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقالسCيد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميميميميني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرة
pٔن املقاربة د�لنا مقاربة £يف ما قلت، السCيد املس�شار احملرتم، ب

½شار£ية، مقاربة تنطلق من امليدان، من إالنصات، من كذ� اyWٔذ بعني 
  . «عتبار الت÷ارب اOولية

ونقول لمك يف هاذ اIال، السCيد املس�شار احملرتم، بpٔنه هناك بؤر 
 خمتلفة، اWٓن ؤ�� Pاد راجع من ٕافريقLا، املشالك ا�يل تيعانيو مهنا املغاربة يف

دول ٕافريقLا، رمبا ما تتصوروهاش املسCتوى د�ل هاذ املشالك، و�لتايل ٔ�ي 
  . ٕاYا�ت عند� احZا �ل�سCبة �لمشالك، هناك انتظارات £برية Yدا

املشالك ا�يل عند� يف دول اخلليج د�ل املغاربة يف دول اخلليج، ٔ�شCنو 
وال يه إالYا�ت كذ� يف دول اخلليج؟ هذي يه املقاربة د�لنا، �ٔ 

امليدان، إالنصات، العمل املشرتك و«ع¿د Pىل امجلعيات د�لنا Wٔهنم فاPل 
  ...ٔ�سايس

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  .ا'هتRى الوقت السCيد الوز�ر

        ::::السCيد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقالسCيد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقالسCيد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقالسCيد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميميميميني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرة
  .شكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  .نا يف هاته اجللسةشكرا، و�شكر السCيد الوز�ر Pىل مسامهته مع 

واWٓن ن�iقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون 
  . «ج¿عية وموضوPه رفع احلد اWٔدىن �لمعاشات

اللكمة âWٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفLدرايل لتقدمي السؤال، 
  .تفضل السCيد املس�شار

        ::::املس�شار السCيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السCيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السCيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السCيد عبد الرحمي الرماح
  .لرمحن الرحميgسم هللا ا
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  السCيد الرئHس،
  السادة الوزراء،
  السCيد الوز�ر،

يعHش العديد من املتقاPد�ن واملنخرطني يف الصندوق الوطين �لضامن 
§�، مىت سCتقر احلكومة حبقوق املتقاPد�ن . «ج¿عي ٔ�وضاPا Yد مزرية

 ؤ�راملهم؟ مىت سCتقرر الز�دة يف التعويضات املمنوâة هلم؟ مىت سHمت الرفع
  من احلد اWٔدىن �لمعاشات يف ٕاطار من املساواة والعدا� «ج¿عية؟

  .شكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك السCيد الوز�ر

        ::::السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عيةالسCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عيةالسCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عيةالسCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية
  .شكرا السCيد الرئHس احملرتم

  السCيد املس�شار احملرتم،
  . ة واOميقراطيةٔ�شكرك Pىل هذا السؤال �لفريق الفLدرايل �لوâد

�لطبع كتعرف، السCيد املس�شار احملرتم، ٔ�ن هذا املنحى د�ل التقاPد 
 2008يف . 2008عرف ز�دات مسرتس\، اكنت حمدودة �سLúا ق�ل 

 1000ٕاىل  600انتقلت من  2011درمه، ويف  600ٕاىل  500انتقلت من 
  . درمه · د ٔ�دىن ما اكفLاش 1000درمه، �لطبع 

  : سCيد املس�شار احملرتم، طريقة ا�âساب التقاPدولكن كتعرف، ال 
لك واâد ٔ�وال، التقاPد كريتبط بpٔ�م املشاركة د�ل «خنراط، 

  £يتحسب لو Pدد «خنراط؛ 
9نيا، مع اWٔسف الشديد، وهاذ املوضوع كنا تناولناه يف املايض، بعض 

   ).la sous-déclaration(املقاوالت ال يرصحون �لعامل اكم\، اك�ن 
احZا يف هاذ «جتاه yايضني، وÇادي نقومو حبم\ وطنية بدون هوادة 
مع املف�شCية العامة �لشغل واملف�شني د�ل الصندوق الوطين �لضامن 
«ج¿عي �ش �كون الترصحي �لعامل، �ش هذا ٔ�ساسا، هاذ الوسCي\ 
الوحLدة ٕاىل شدد� املراق�ة �ش �كون ترصحي، Çادي حنسCنو الوPاء د�ل 

  . ا�âساب التقاPد
ه صادقZا Pليه، Pىل الّ مث من Âة 9نية وكتعرفوها، عندمك القانون �

 3240اWٔقل Pاجلنا واâد احليف د�ل ذوك الناس ا�يل ما اكنوش £يوصلوا 
يوم، دا� Pىل اWٔقل Çادي �سرتجعوا ذيك الربكة ا�يل وفروها، رمبا مايش 

 ٔpس بهيش م�لغ £بري ولكن _ام �كن من ٔ�مر فال ب .  
وy�ٔريا، احلكومة كتفكر، وقلناها يف ٕاطار احلوار «ج¿عي، كنفكرو 
جبدية ٕاذا ما توفرت إالماكنيات د�ل بالد� Çادي ميكن لنا نعيدو النظر يف 

هذا �لطبع هاذ .. رفع السقف عن احلد اWٔدىن د�ل املعاشات، راه مايش
مل كHسCتحقوا لك yري، الشغي\، الناس املواطنني ا�يل ٔ�فZوا معرمه يف الع

 ةولكن هللا Çالب £يخصنا كذ� �yذو بعني «عتبار إالماكنيات املتوفر 
  . د�ل بالد�

ويف هذا اIال هذا راه احZا نتقامس نفس اهلم، نتقامس نفس «ه¿م، 
وال âاYة ٕاىل ما ميكن لنا ٕاال 'كونو مiفقني بZHاتنا، Wٔن هاذو مغاربة ما 

 .ميكZاشاي �سمحو فهيم

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة �لسCيد املس�شار يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد عبد املااملس�شار السCيد عبد املااملس�شار السCيد عبد املااملس�شار السCيد عبد املا���� ٔ�فر�ط ٔ�فر�ط ٔ�فر�ط ٔ�فر�ط
  .شكرا السCيد الرئHس

  السCيد الوز�ر،
حنن نت دث عن املتقاPد�ن وعن ذوي احلقوق، وهنا ٔ�سCتحرض تلمك 
 املسCنة اليت راسلت السCيد رئHس احلكومة مiناز� عن تعويضها ٔ�رم\ عن

درهام، راجLة من هللا سCب انه وتعاىل ٔ�ن  180تقاPدها ا§ي ال يت÷اوز 
حي�سب لها ذ� يف املزيان املق�ول، كام Pربت عن ذ� يف رسا�هتا اليت 

  . وÂهتا ٕاىل السCيد رئHس احلكومة
9نيا، طبعا هناك مسائل تقZية جيهلها املواطنون، وميل ت��داو هنرضو 

درمه، �ل�سCبة §وي  1000ىن �لتقاPد هو ونقولو �لمواطن را احلد اWٔد
، 16اWٓخرى ٕاىل اكنوا اWٔطفال دون سن  %50و %50احلقوق راه 

درمه اليت تت دث عهنا احلكومة،  1000درمه، مايش هاذ  500معنHهتا 
Pىل اWٔقل حLث الناس هاذ املسائل ما تيعرفوهاش، والطريقة د�ل 

  . ا�âساب التقاPد
ك Pدم الترصحي، هاذ اخلطاب ما ميك�ش وهناك ٕاشاكالت ٔ�خرى، هنا

لك مرة ميل جنيو نبداو نطرحو ٔ�سCئ\ òكون عند� نفس إالYابة، ٕاىل 
رجعنا لÆٔرشCيف د�ل املساء� د�ل احلكومة كنلقاو نفس اWٔجوبة، نفس 
التعامل، هاذ املسpٔ� جيب ٔ�ن �كون هناك نوع من الرصامة مع ٔ�ولئك 

انون وال يرصحون �Wٔجراء، طبعا رمبا ٔ�ر�ب العمل ا§�ن ال حيرتمون الق
احلكومة £يكون عهنا تصور �ٓخر د�ل التوازن ود�ل الناس يبقاو yدامني 
ٔ�حسن ما يبقاوش yدامني، هذا ال�سHب جيب ٔ�ن جيعل ^ âد ببالد�، 
احZا تنعرفومه اك�ن بعض ٔ�ر�ب العمل حبال امل�شار، طالع والك هابط 

  .اءوالك، يبزت اOو� ويبزت اWٔجر 
§�، من هنا، السCيد الوز�ر، حنن نعمل جLدا ٔ�ن هذه ٕاشاكالت كربى 

  . ال ميكن ٔ�ن حتل ٕاال يف ٕاطار حوار اج¿عي حقLقي ثاليث اWٔطراف
  . وبه وجب إالPالم، السCيد الوز�ر

  .شكرا

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا



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

26 

 )م 2014 يونيو 24( ه 1435 شعبان 26

 .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، �لرد Pىل التعقLب

        ::::الشؤون «ج¿عيةالشؤون «ج¿عيةالشؤون «ج¿عيةالشؤون «ج¿عيةالسCيد وز�ر ال�شغيل و السCيد وز�ر ال�شغيل و السCيد وز�ر ال�شغيل و السCيد وز�ر ال�شغيل و 
  السCيد املس�شار، 

ٔ�� òلكمت معك بلغة رصحية وواحضة، وال âاYة �ش نعليو الصوت 
قلت لمك يف هاذ املسpٔ� هذي، وكتعرفوا مدى قZاعتنا . Pىل بعضنا البعض
 .�ش �سمعوا املواطنني مز�ن يعليو الصوت... يف احلكومة ومدى

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . \ £هيرضوا بصوت Pايل وما تناقشCناشراه حىت وزراء ق�اي

        ::::السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عيةالسCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عيةالسCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عيةالسCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية
ٓ السCيد  احZا يف حوار، السCيد املس�شار احملرتم، ما تقاطعنHش �

  . املس�شار احملرتم
  ...السCيد الرئHس، راه الوقت د�لو

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . ال، Çري باليت، Çادي يعاودوا � الوقت

وز�ر راه اق�اي\ وزراء هرضوا الفوق بصوت Pايل وما ولكن السCيد ال
  . هرض�ش معهم، لك هيرض �لطريقة ا�يل £هيرض هبا، Pادي

  .9نية 15السCيد الوز�ر، عندك 

        ::::السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عيةالسCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عيةالسCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عيةالسCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون «ج¿عية
احلكومة ٔ�وال قلت Pازمة Pىل امليض قدما حملاربة مجيع ٔ�شاكل 

حي، وÇادي نتعاونو مع النقا�ت والزتمZا، التالعبات، هاذ اليش د�ل ال�رس
�لطبع . �لطبع احلوار «ج¿عي حطينا املشلك د�ل التقاPد وÇادي حنلوها

  ... درمه 1000

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
ا'هتRى الوقت السCيد الوز�ر، ا'هتRى الوقت، و�شكر السCيد الوز�ر Pىل 

  . مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة
ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل السCيدة وز�رة الصناPة التقليدية واWٓن ن�iقل 

اللكمة . و«قiصاد «ج¿عي والتضامين وموضوPه متويل الصناع التقليديني
  .âWٔد السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا� واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السCيد محمد العقاوياملس�شار السCيد محمد العقاوياملس�شار السCيد محمد العقاوياملس�شار السCيد محمد العقاوي
  السCيد الرئHس،
  السCيدة الوز�رة،
yد العدد د�ل ق�ل ما ندâيدة الوز�رة، راسلناك واCلو �لسؤال، الس

املراسالت، واâد العدد د�ل الشاك�ت، وتالقLنا هنا يف هاذ القاPة، 
وقلت � هللا جيازيك، السCيدة الوز�رة، عند� واâد العدد د�ل اWٔعضاء 

ٔ�زيالل ابغاو يد�روا عندك - د�ل غرفة الصناPة التقليدية د�ل Âة ²د�

، Wٔن الغرفة ½شغالت، هناك واâد العدد د�ل املشالك وقلت يل ز�رة
  . Çادي �شوفو، من بعد ما اك�ن والو

هللا خيليك، ال مسحي يل، السCيدة الوز�رة، ذوك اWٔعضاء راه Yايبني 
ٕاال مهوم الصناع، ما Yا�هبمش يش âاYة اخرى، هللا جيازيك خبري، ال 

واقع، وراسلناك Pدد د�ل امسح يل، السCيدة الوز�رة، هاذ اليش راه 
ٔ�زيالل، -املراسالت، واâد العدد د�ل الشاك�ت، الغرفة د�ل Âة ²د�

وهنا تالقLت ٔ�� و�ك يف هاذ القاPة هذي وقلهتا �، وقلت � هللا 
خيليك راه احZا ابغاو يد�روا عندك ز�رة، وواPدتHين ومن بعد ما اك�ن 

  . والو، من بعد
السCيدة الوز�رة، هاذ الناس راه Yايبني ٕاال هاذ اليش مايش معقول، 

مهوم الصناع، راه ما Yايبامهش يش âاYة اخرى، راه ما Yا�ش �غي 
يطلب يش âاYة د�لو، راه Yايبو ٕاال مه الصانع، راه الصناع ا�يل £يالكوا يف 

  . العصا، مايش يش âد
ولكن مايش معقول، وPدد د�ل املشاريع موقفة اليوم، واâد العدد 

مليار موقفة، الغرفة مشل\، والوزارة ما اكيناش  14ل املشاريع موقفة، د�
  . ٔ�� نقولها �، نقولها � حبال هااك

تعترب صعو�ت الولوج ٕاىل ا�متويل ٕاشاكلية حقLقLة تعاين مهنا الصناPة 
التقليدية الوطنية، فالصناع التقليديون ال �سCتطيعون «سCتفادة من 

وط اليت تضعها اWٔبناك واليت تفوق يف الغالب القروض البنكLة gسúب الرش 
  . ع التقليديني، وyاصة الصناع الفرادىانقدرة الص 

هذه الوضعية تؤ�ر gشلك gسليب Pىل القطاع وجتع� Çري قادر Pىل 
القLام بدوره مكحرك ٔ�سايس �لتمنية «قiصادية و«ج¿عية، مما جيعل 

âل هذه إالشاكلية والقLام احلكومة مدعوة اليوم �لتفكري gشلك Yدي يف 
�لك التدابري الكفL\ ب�سهيل ولوج ٕاىل الصناع التقليديني �لمتويالت البنكLة 

  . وgرشوط تفضيلية
 إالجراءات اليت ما يه: §�، �سائلمك السCيدة الوز�رة احملرتمة

س�i©ذوهنا لت÷اوز هذا إالشاكل مصدر العديد من الصعو�ت اليت يعاين 
  يديون؟مهنا الصناع التقل 

        ::::لسCيد رئHس اجللسةلسCيد رئHس اجللسةلسCيد رئHس اجللسةلسCيد رئHس اجللسةا
  . شكرا السCيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السCيدة الوز�رة، يف ٕاطار إالYابة عن السؤال

لسCيدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و«قiصاد «ج¿عي لسCيدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و«قiصاد «ج¿عي لسCيدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و«قiصاد «ج¿عي لسCيدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و«قiصاد «ج¿عي ا
  :والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

شكرا السCيد املس�شار احملرتم Pىل هاذ السؤال ا�يل تيúني «ه¿م 
ع وهاذ احلرارة �ش اهرضت Pىل هاذ اليش نتذا£رو Pليه د�� Pىل القطا

  .من بعد
لتمنية الصناPة التقليدية ٔ�عطت واâد «ه¿م  2015تتعرف بpٔن رؤية 
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من  24و 11£بري لهاذ احملور د�ل ا�متويل د�ل الصناع التقليديني يف املادة 
اك ومع عقد الرب�مج، ويف yالل هاذ اليش توقعوا Pدة اتفاقLات مع اWٔبن

الصندوق املركزي �لضامن �ش يتوفروا مZتوYات بنكLة مالمئة لهاذ الصناع 
تفضيلية مع مدة لٕالرYاع، اعطاومه ) les taux d’intérêts(ب�سCبة فوائد 

سCنني،  10بعض «مiيازات ميكن هلم �رجعوا هاذ القروض د�هلم بعد 
P ميكن هلم ما يبداو �رجعو هاذ القروض حىت من بعد يدوزò ام، وبعض

املنتوYات تيعفLو هاذ الصناع من املصاريف د�ل امللفات، هاذ اليش راه 
  . انت اعرفiيه

وتنظموا معليات د�ل التحسHس حول هاذ املنتوYات د�ل اWٔبناك 
yالل ذاك املعارض اجلهوية ا�يل تZHظموها املد�ر�ت اجلهوية د�ل الصناPة 

  . التقليدية التقليدية gرشاكة معمك، مع غرف الصناPة
وا�يل تنالحظو âاليا هو ٔ�ن رجع رضوري التعز�ز د�ل الثقافة املالية 
 �لصانع التقليدي حىت يتعاملون مع اWٔبناك واجلوانب املالية بطريقة سلمية

ليكون القرض اس�ºر مرحب، ما يصبحش عبء لهاذ الصناع، Wٔن خصهم  
  . حتسHس حول هاذ اليشيعرفوا £يفاش يتعاملوا مع اWٔبناك، وخصنا ند�رو 

وقعنا واâد االتفاقLة، اتفاقLة رشاكة مع  2014لهذا، يف مارس د�ل 
مؤسسة الرتبية املالية ا�يل ²بعة لبنك املغرب �ش يتكونوا هاذ الصناع 
التقليديني يف هاذ اIال د�ل ا�متويل، �ش ميكن هلم يعرفوا £يفاش يتعاملوا 

  . د�هلم) le budget( مع اWٔبناك، يعرفوا £يفاش يد�رو
وهاذ اليش راه احZا âارصني Pليه، وعند� Çرية Pىل الصناع 

نتوما Çرية Pلهيم، ؤ�� راين �يب مفiوح �لصناع االتقليديني، كام عندمك 
  . التقليديني

  اليا تنعملو Pىل واâد دراسة مZتوYات Yديدة �د ٔ�ن ح�ا�يل ابغيت 'زي

 . �لمتويل د�ل الصناع التقليديني
        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة

  . ا'هتRى الوقت السCيدة الوز�رة
 .ه عندك دقLقة، تفضيل يف دقLقةالّ �

        :السCيدة وز�رة الصناPة التقليدية و«قiصاد «ج¿عي والتضامينالسCيدة وز�رة الصناPة التقليدية و«قiصاد «ج¿عي والتضامينالسCيدة وز�رة الصناPة التقليدية و«قiصاد «ج¿عي والتضامينالسCيدة وز�رة الصناPة التقليدية و«قiصاد «ج¿عي والتضامين
هاذ التجربة، ٕاىل امسحت، هاذ التجربة Çادي òكون Pرب «قiصاد 

بية يف ب?ان ٔ�خرى، «ج¿عي التضامين، وهاذ التجربة ٔ�عطت نتاجئ ٕاجيا
واحZا ابغينا دا� �ش الصناع د�لنا ا�يل ت��غيومه وPارفة بpٔن هاذ الصناع 

  . وعندي Çرية Pلهيم.. رامه
ٕاذن، ما افهم�ش Pالش قلت اق�اي\ ذاك اليش، ٔ�� راه �يب مفiوح 

  .وقت ما ابغييت مرح�ا بك

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا

 .التعقLب، ٕايوا تفضلتفضل السCيد املس�شار يف ٕاطار 

        ::::املس�شار السCيد محمد العقاوياملس�شار السCيد محمد العقاوياملس�شار السCيد محمد العقاوياملس�شار السCيد محمد العقاوي
  السCيدة الوز�رة، 

هللا جيازيك خبري، Çادي ترضب لنا موPد جنيو لعندك، هاذ اليش ا�يل 
  . اك�ن، £يظهر يل ما اك�ن تعقLب

        ::::السCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسةالسCيد رئHس اجللسة
  . شكرا السCيدة الوز�رة، شكرا السادة املس�شارون Pىل مسامهتمك

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


