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  )م 2014 ٔ�كتو�ر 14( هـ 1435 من ذي احل#ة 19 الثال6ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئKس اJلساخلليفة اGٔول ل ،السEيد محمد فوزي بنعاللاملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
وسEبعة عرش دقNقة، ابتداءا من الساRة اخلامسة مساءا  ساعتان :التوقNتالتوقNتالتوقNتالتوقNت

  .واYقNقة الواXد والثالثني
  .م_اقشة اGٔسEئ[ الشفهية ::::]دول اGٔعامل]دول اGٔعامل]دول اGٔعامل]دول اGٔعامل

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

    ::::املس�شار السEيد محمد فوزي بنعالل، رئKس اجللسةاملس�شار السEيد محمد فوزي بنعالل، رئKس اجللسةاملس�شار السEيد محمد فوزي بنعالل، رئKس اجللسةاملس�شار السEيد محمد فوزي بنعالل، رئKس اجللسة
  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني

  .R�ٔلن عن افlتاح اجللسة
  السEيد الوز�ر احملرتم،
  السادة املس�شار�ن،
  س�شار�ن احملرتمني،السEيدة والسادة امل 

من اYسEتور، ووفقا ملقlضيات النظام  100معال بqٔحاكم الفصل 
اYاzيل Jلس املس�شار�ن، خيصص اJلس هذه اجللسة GٔسEئ[ السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Rلهيا
ق�ل الرشوع يف تناول اGٔسEئ[ الشفهية املدر]ة يف ]دول ٔ�عامل هذه 

 Eىل ما ]د من اجللسة، ٔ�عطي اللكمة �لسR لسJمني ٕالطالع اGٔيد ا
  .مراسالت وٕاRال�ت، تفضل السEيد اGٔمني

        ::::املس�شار السEيد محمد Rذاب الز�اري، ٔ�مني اJلساملس�شار السEيد محمد Rذاب الز�اري، ٔ�مني اJلساملس�شار السEيد محمد Rذاب الز�اري، ٔ�مني اJلساملس�شار السEيد محمد Rذاب الز�اري، ٔ�مني اJلس
  .شكرا السEيد الرئKس

من النظام اYاzيل Jلس  244و 175، 114طبقا Gٔحاكم املواد 
  :املس�شار�ن نعلن عن توصل جملس املس�شار�ن مبا ييل

        ::::رشيعيةرشيعيةرشيعيةرشيعيةالنصوص ال� النصوص ال� النصوص ال� النصوص ال�  ----1111
يتعلق �لقضاء العسكري، واحملال Rىل جملس  108.13، مرشوع رمق ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال -

 املس�شار�ن من جملس النواب؛
يتعلق �لساXل، واحملال Rىل جملس  81.12، مرشوع قانون رمق 6نيا6نيا6نيا6نيا -

 املس�شار�ن من جملس النواب؛
يتعلق �لتعاونيات، واحملال Rىل جملس  112.12، مرشوع قانون رمق 6لثا6لثا6لثا6لثا -

 �شار�ن من جملس النواب يف ٕاطار قراءة 6نية؛املس 
كام  39.08من القانون رمق  2، مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعديل املادة رابعارابعارابعارابعا -

املتعلق مبدونة احلقوق العي�Nة، تقدم به  22.13مت �متميه مبوجب القانون رمق 
 ٔ�عضاء الفريق ¢شرتايك مب#لس املس�شار�ن؛

من القانون رمق  23و 22و 6ملواد ، مقرتح قانون jشqٔن تعديل اzامساzامساzامساzامسا -

املتعلق �¦تربات اخلاصة �لت¤اليل البيولوجNة الطبية، تقدم به  12.01
 بعض ٔ�عضاء الفريق ¢سEتقاليل مب#لس املس�شار�ن؛

، مقرتح قانون حول ٕا©شاء الهيئة الوطنية لٕالحNائيني، تقدم به سادساسادساسادساسادسا -
 �ن؛بعض اGٔعضاء من الفريق ¢سEتقاليل مب#لس املس�شار 

يقيض X�ٕداث وتنظمي مؤسسة  60.12، مرشوع قانون رمق سابعاسابعاسابعاسابعا -
-�لهنوض �Gٔعامل ¢ج®عية لفائدة العاملني بوزارة الفالXة والصيد البحري

قطاع الفالXة، واحملال Rىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب يف ٕاطار 
 .قراءة 6نية

 ::::قرارات و�ٓراء املؤسسات اYسEتوريةقرارات و�ٓراء املؤسسات اYسEتوريةقرارات و�ٓراء املؤسسات اYسEتوريةقرارات و�ٓراء املؤسسات اYسEتورية - 2
  :ــب كام توصل اJلس

من ذي  22املؤرخ يف  14/944قرار اJلس اYسEتوري رمق ، 6م_ا6م_ا6م_ا6م_ا -
وا·ي رصح مبقlضاه بعدم اخlصاصه ) 2014س´مترب  18( 1435القعدة 

�لنظر يف عريضة الطعن الرامNة ٕاىل الترصحي بعدم دسEتورية املرسوم بقانون 
 05.89والقانون رمق  012.71القايض ب�متمي القانون رمق  2.14.596رمق 

احملددة مبوجهبا Rىل التوايل السن اليت حيال ٕاىل التقاRد عند بلوغها موظفو 
ؤ�عوان اYوÃ والبÁÂت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات 

 ؛املدنية واملسEتÆدمون املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاRد
مرشوع  حولبKيئ لم#لس ¢قlصادي و¢ج®عي وال � رٔ�يني�     Çسعا،Çسعا،Çسعا،Çسعا، -

املتعلق بعقود الرشاكة بني القطاRني العام واخلاص،  86.12قانون رمق 
يتعلق مبؤسسات االئ®ن والهيئات  103.12والثاين مرشوع قانون رمق 

  .املعتربة يف حمكها
 ::::اGٔسEئ[ الكlابية والشفهيةاGٔسEئ[ الكlابية والشفهيةاGٔسEئ[ الكlابية والشفهيةاGٔسEئ[ الكlابية والشفهية - 3

و�ل�سEبة لعدد اGٔسEئ[ الشفهية والكlابية اليت توصل هبا جملس 
 : فهÍي اكلتايل 2014ٔ�كتو�ر  �14ن ٕاىل �اية الثال6ء املس�شار 

  ؛41: اGٔسEئ[ الشفوية -
  ؛15: اGٔسEئ[ الكlابية -
 .1: اGٔجوبة الكlابية -

كام توصلت الرئاسة مبراس[ من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان 
خيرب من zاللها اJلس طلب السEيد وز�ر الص¤ة بتقدمي اGٔسEئ[ املوÐة 

بداية اجللسة، ؤ�ن السEيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¢ج®عية لوزارته يف 
سlKوىل إال]ابة �لنيابة عن السؤال املو]ه �لسEيد وز�ر الثقافة، ؤ�نه 
سlKوىل إال]ابة �لنيابة Rىل السؤال املو]ه �لسEيد الوز�ر املنتدب Yى 

  . رئKس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومNة وحتديث إالدارة
  .لرئKسشكرا السEيد ا

    ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  .شكرا

ٕاذن، ©رشع اGٓن يف معاجلة اGٔسEئ[ الشفهية املدر]ة يف ]دول ٔ�عامل 
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سؤ¢، سEبعة مهنا �ٓنية موÐة للك من قطاRات  19هذه اجللسة وRددها 
الرتبية الوطنية، الص¤ة، السEياXة، واثنا عرش سؤ¢ RادÁ موزRة Rىل 

ص¤ة، الطاقة واملعادن، الثقافة، الوظيفة قطاRات العدل، الرتبية الوطنية، ال
  .العمومNة، الوزارة امللكفة �ملاء، والصناRة والت#ارة

©سEهتل ]دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤالني اGٓنيني املوÐني ٕاىل السEيد 
ٕاذن، السؤال اGٓين اGٔول . وز�ر الص¤ة وا��Úن جتمعهام وXدة املوضوع

، اللكمة XGٔد السادة "ٕايبوال"اء حول إالجراءات املتÆذة �لوقاية من د
  .املس�شار�ن من الفريق احلريك ل´سط السؤال

وكذÞ السؤال الثاين موضوRه إالجراءات والتدابري jشqٔن الوقاية من 
  .فريوس ٕايبوال �لفريق ¢سEتقاليل

  . ٕاذن، اليس عبد امحليد، السؤال
  .الفريق ¢سEتقاليل، تفضل

        : : : : املس�شار السEيد محمد بلحساناملس�شار السEيد محمد بلحساناملس�شار السEيد محمد بلحساناملس�شار السEيد محمد بلحسان
  .اشكر 

  .jسم هللا الرمحن الرحمي
  السEيد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  ٔ�خيت املس�شارة،

âسEتعد بالد� الحlضان تظاهرات ٕاقلميية ودولية ]د هامة Rىل اكفة 
، املقرر عقدها zالل 2015املسEتوÁت، يبقى ٔ��رزها äٔس ٔ�مم ٕافريقNا لسEنة 

فربا�ر، واليت سEتعرف توافد R�ٔداد æبرية  08ينا�ر و 17الفرتة املمتدة ما بني 
من املشاركني واGٔنصار واملشجعني من العديد من البÂان إالفريقNة، zاصة 

ال قدر -تé اليت تعرف ان�شارا لفريوس ٕايبوال القاتل، مما قد يعرض بالد� 
  .¦اطر كربى، ميكن ٔ�ن تنعكس سلبا Rىل اGٔمن الصحي لبالد� - هللا

   :سEيد الوز�ر احملرتم·ا، ©سائلمك ال 
ما يه التدابري ¢Xرتازية والوقائية املتÆذة �ل¤د من خطر فريوس 

  ٕايبوال احملمتل نقî من بعض اYول إالفريقNة؟
وهل تتوفر احلكومة، وzاصة الوزارة، Rىل رؤية وخطة ٕاسرتاتيجية 
متك_نا من تنظمي هذه التظاهرات وتضمن لنا يف نفس الوقت اGٔمن الصحي 

  واملواطنني؟  �لوطن
  .وشكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد املس�شار احملرتم

  .تفضل السEيد املس�شار ل´سط السؤال، تفضل السEيد املس�شار

        ::::املس�شار السEيد حيفظه �منباركاملس�شار السEيد حيفظه �منباركاملس�شار السEيد حيفظه �منباركاملس�شار السEيد حيفظه �منبارك
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السEيد الرئKس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ن احملرتمني،السEيدات والسادة املس�شار�
ٕان ان�شار و�ء ٕايبوال القاتل ببعض البÂان إالفريقNة 6�ٔر ختوف وفزع 
خمتلف اخلرباء يف اJال الصحي، خصوصا بعد ضبط Xاالت ٕ�سEبانيا 

  .ؤ�مر�اك
  السEيد الوز�ر احملرتم،

ٔ�مام هذا الواقع اخلطري، ؤ�مام التوافد املسEمتر �لمهاجر�ن �ري الرشعيني 
غرب، ٔ�ضف ٕاىل ذÞ، السEيد الوز�ر احملرتم، æون ب�Â اGٔفارقة Rىل امل

لك هذه املعطيات . مق�ل Rىل تنظمي مجموRة من التظاهرات الرÁضية اYولية
واXGٔداث، جتعل اح®ل انتقال الو�ء ٕاىل بالد� ٔ�مرا واردا Rرب بوابة اململكة 

  .مع ٕافريقNا، ا�يل يه الكرæرات
  السEيد الوز�ر احملرتم،

  جراءات املتÆذة �لوقاية من داء ٕايبوال؟ما يه االٕ 
  .وشكرا السEيد الرئKس

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك السEيد الوز�ر، تفضلوا

        ::::السEيد احلسني الوردي، وز�ر الص¤ةالسEيد احلسني الوردي، وز�ر الص¤ةالسEيد احلسني الوردي، وز�ر الص¤ةالسEيد احلسني الوردي، وز�ر الص¤ة
  .شكرا السEيد الرئKس احملرتم

  السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
، æيف قلتو، مرض فريوس ٕايبوال هو مرض فريويس خطري، مlفيش

السادة املس�شار�ن، يف وسط ٕافريقNا وغرهبا، ي�س´ب يف الوفاة ال قدر هللا 
فهو معدي، ي�lقل ٕاىل إال©سان  .%90حىت  50ا�يل شدو هاذ املرض بني 

مبالمسة دم املريض وال إالفرازات دÁلو وال السوائل دÁل اجلسم دÁلو، ما 
  .يش حبال æورو� فريوستي�lقلش من ٕا©سان ٕال©سان Rرب التنفس، ما

Á لٔ�سف هاذ املرض هو بدون Rالج، ما عندوش مضادات حNوية، 
�ري هاذ الفريوس اخلصوصية دÁلو هو كنقول ٔ�� . ما عندوش لقاح، وقاتل

 une période(فريوس zادع، Gٔن اكينة واXد الفرتة دÁل احلضانة 
d’incubation ( ت ا�يل ما Eعراض، ميكن السGٔانوش فهيا ا�K يد جيي هنا

�سافر لك_دا، مييش ملري�اكن، جيي عند� هنا يلعب الكرة، ما عندو حىت 
يوم ت�Kانوا اGٔعراض وذاك الساRة  21حىت  X2ا]ة، واليين عندو من 

ت�_وض اGٔعراض، ت�Kدا �محلى حبال الزاكم، احللق، ٕاىل �ٓخره، من بعد ت�Kدا 
¤´س ما تتÆدمش، من يتقNا ومن بعد إالسهال، ومن بعد اللكوة دÁلو تت

  .بعد الك�دة دÁلو ما كتÆدمش، ولهذا يعين �ميوت هباذ اGٔعراض لكها
املنظمة العاملية �لص¤ة كتقول اكينة ا�يل  2014ٔ�كتو�ر  8ٕاىل Xدود 

وفاة، واملنظمة العاملية �لص¤ة كتقول  X4033اÃ، ا�يل فهيم  8399مؤكدة 
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طور رسيع، تطور خطري، ٔ�ن التطور دÁل هاذ الفريوس ٕاىل Xدود اليوم ت
غنوصلو حىت ل  2014وتطور �ري Rادي، ٔ�نه ت�سEىن رمبا من هنا Gٔواخر 

20 ÃاX ٔ�لف.  
لكن املغرب æيبقى ٕاىل Xدود الساRة zاليا من هاذ املرض، الوزارة مع 

 0اكفة املتدzلني اختذت مجيع التدابري، ولكن ٔ�ؤكد من هاذ املنرب ٔ�نه خطر 
، واzا مجيع التدابري ا�يل )X)le risque 0 n’existe pasاÃ �ري موجود 

يوم، ميكن مييش وجيي ما  21لـ  2تند�روها Gٔن قلنا لمك zادع، من بني 
  .عندو والو Rاد يبانوا اGٔعراض، ولهذا خصنا حنتاطو لكنا
  ٔ�شEنو هام التدابري ا�يل اzذاهتا اYوÃ ٔ�و احلكومة؟ 

ذ الفريوس ما يدzلش، ٔ�وال التدابري اGٔولية �ش حناولو ما ٔ�مكن ها
م�ال هاذ الناس ا�يل �ريæبوا يف الطيارة، ق�ل ما تريæبوا تتوقع املراق�ة والر�ن 

  .دÁل الطا رة من حقهم ٔ�هنم ما جييهبمش، ٕاىل �ٓخره
  .6نيا، ترناق�ومه يف املطارات

من التدابري اGٔخرى الثانية، التدبري الثاين، ٔ�نه احلا]ة إال©سان ا�يل 
ا¦تربات  4ين خصنا الت¤اليل البيولوجNة jرسRة، وعند� مشكوك فNه يع

  .ا�يل جمهزة Rىل الصعيد الوطين
6لثا، ٔ�نه الناس ا�يل عندمه ٕاىل قدر هللا دzل عند� هاذ الفريوس، 
æيفاش نتلكفو به؟ عند� ٔ�ماæن موجودة جمهزة جبميع التجهزيات �ش نتلكفو 

  .به
طار، ال بي�_ا الت�سEيق اك�ن كذÞ الت�سEيق والتواصل حول اGٔخ

�لناس ا�يل تlKلكفوا Gٔن اكينة الوقاية املدنية، اك�ن اYرك املليك، اك�ن 
اجلKش املليك، اك�ن وزارة الص¤ة، اك�ن وزارة اYاzلية، وال مع املواطنات 
واملواطنني �ش يعرفوا اخلطر دÁل هاذ الفريوس، وكذÞ اك�ن واXد 

�لرد Rىل ال�ساؤالت  08.010.04.747التخصيص لواXد الرمق اقlصادي 
  .دÁل املواطنات واملواطنني

لكن ادويتو Rىل äٔس ٕافريقNا، فاس�_ادا ٕاىل الو6ئق التق_ية، اس�_ادا ٕاىل 
الو6ئق العلمية دÁل املنظمة العاملية �لص¤ة ا�يل تتقول ٔ�ن هاذ النوع دÁل 

التجمعات الفريوس ٕاىل اكن جتمعات jرشية æبرية، وzاصة ٕاىل اكنت هاذ 
]ايني لها الناس من هاذ البÂان املوبوءة، ا�يل فهيم هاذ الفريوس هذا 

  .ٕايبوال، يعين كتكرث �ادي يوقع يعين ين�رش �كرثة
اس�_ادا لهاذ اليش لكو، اململكة املغربية، وزارة الص¤ة، ا�يل تتعمتد Rىل 

، م�دٔ� ¢حlياط )le principe de précaution(م�دٔ� ¢حlياط 
لص¤ة املوطنني واملواطنات طلبت وزارة الص¤ة من احلكومة رمسيا  وحامية

�ش ٔ�نه تqٔجNل هاذ التظاهرة، âس�_د هذه التوصية دÁل وزارة الص¤ة 
رشعيهتا من قرارات املنظمة العاملية �لص¤ة، ٔ�شEنو يه هاذ القرارات دÁل 

 le règlement(من ا�لواحئ الصحية اYولية  3اس�_ادا ٕاىل املادة : املنظمة
sanitaire international ( ٕاىل العمل مبيثاق  3ا�يل املادة Þلو، كذÁد

اGٔمم املت¤دة، كذÞ م�ادئ القانون اYويل، هاذ اليش لكيش تيعطي احلق 

السEيادي Gٔي دوÃ �ش تد�ر ال�رشيعات وتتÆذ إالجراءات دÁلها محلاية 
_ادا ٕاىل هاذ اليش هذي النقطة اGٔوىل اس� . املواطنات واملواطنني دÁلها

  . لكيش
6نيا، ٔ�نه اس�_ادا لهاذ اليش ا�يل قلت، بعض اYول سEبقlنا وz�ٔذت 
ٕاجراءات وâرشيعات �ش حتمي املواطنات واملواطنني، م�ال السEنغال �ري 
بدا هذا املرض z�ٔذت قرار سEيادي X´ست احلدود، م�ال فر©سا ؤ�ور� 

ودية هاذ السEنة z�ٔذت z�ٔذت قرار سEيادي �لقت اجلو دÁلها، م�ال السع
قرار سEيادي كذÞ ا�يل داzل يف هاذ اليش دÁل املنظمة العاملية �لص¤ة، 

  .ٔ�نه ما اعطات تqٔشرية لهاذ الناس �ش يؤدوا م_اسك احلج
z�ٔريا ا�يل ميكن نقول لمك، السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ة يه حامية ٔ�ن دور الوزارة، وزارة الص¤ة، ؤ�مه يشء �ل�سEبة �لوزار 
املواطنات واملواطنني، وهاذ إالجراء اzذيناه ويف الوقت ا�يل تنظن ا�يل 

  .م_اسب ]دا 
  .شكرا لمك

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد الوز�ر

  .اللكمة لمك السEيد املس�شار

        ::::املس�شار السEيد بنجيد اGٔمنياملس�شار السEيد بنجيد اGٔمنياملس�شار السEيد بنجيد اGٔمنياملس�شار السEيد بنجيد اGٔمني
  .شكرا السEيد الرئKس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

لسEيد الوز�ر Rىل التوضي¤ات الهامة و¢Rرتاف ٔ�ن هاذ املرض شكرا ا
دÁل فريوس ٕايبوال راه هو خطري وخطري ]دا، ٕاذن اكن �ٕالماكن حقNقة 
ٔ�ن املغرب ¢سEتضافة دÁل هاذ äٔس اGٔمم إالفريقNة، ولكن حبال ا�يل 
وحضت وقلت بqٔن الص¤ة دÁل املواطن يه ٔ�مه يشء، ٕاذن حىت اYول 

مى م�ال ٔ�مر�اك وال ٕاسEبانيا ا�يل املشلك ا�يل اكن قامئ يف ا�يل يه العظ
ٕاسEبانيا، ٔ�شEين يعين التحرÁت ٕاىل �ري ذÞ؟ والو�ء ا�يل وصل ٕاىل 
ٔ�مر�اك، ومع ذÞ ٔ�ن هاذ اYول املتقدمة Rلينا وكتوا]ه هاذ املشلك 

  .بصعوبة
فكNف يعقل ٔ�ننا يف هاد التظاهرة ا�يل قلت دÁل التجمع ا�يل كتكون 

ات كربى ٔ�ننا نقدرو نتغلبو Rىل هاذ الو�ء لهال يقدرها ٕاىل هو ميكن جتمع
Þلو ٔ�نه هو التنظمي ذÁٕاننا يف الفريق  ،ولكن.. �لمغرب مييش يف الق�ول د

¢سEتقاليل دامئا كنفضلو ٔ�نه هو الص¤ة دÁل املواطن عند� فوق لك 
 يشء، Gٔن التظاهرات ميكن �كون ]اية يف مراXل ٔ�خرى ا�يل حقNقة

املغرب واحلكومة السابقة دارت جمهودات æبرية يف هتييء املالعب، واح_ا 
ا�يل طلبنا ٔ�ننا ©سEتضفو هاذ äٔس اGٔمم املت¤دة، ولكن GٔسEباب ا�يل يه 
�ري يف اسEتطاRة ٔ�ن املغرب يوا]ه هاذ املرض هذا، وzاصة ٔ�ن هاذ املرض 



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )م 2014ٔ�كتو�ر  14( ه 1435 ذي احل#ة 19

  .هذا معيص وæي�lقل بواXد الشلك æبري
ومة �كون واعية يف هاذ اJال هذا، ونبقاو يف ولهذا، كنمتناو ٔ�ن احلك

  .هاذ إالشاكل ٔ�ننا ٕاما نqٔ]لو حىت يتقىض Rىل هذا الو�ء هذا
  .وشكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لسEيد املس�شار

        ::::املس�شار السEيد حيفظه �منباركاملس�شار السEيد حيفظه �منباركاملس�شار السEيد حيفظه �منباركاملس�شار السEيد حيفظه �منبارك
  .شكرا السEيد الرئKس احملرتم

ها تت#ىل ٔ�وال يف توفري ٕان ¢حlياطات اليت ي��غي Rىل احلكومة اختاذ
املوارد املادية وال´رشية الرضورية، Gٔنه ٕاىل Xد اGٓن، السEيد الوز�ر احملرتم، 
املعرب احلدودي �لكراكرات بوابة اململكة مع ٕافريقNا مل �زودها ٕاال يف شهر 
غشت بعض اGٓليات اليت ال âسEتجيب حلجم خطورة الو�ء، �لرمغ من 

  .ة شهوران�شاره بدول ٕافريقNا م_ذ Rد
ٔ�ما خبصوص املوارد ال´رشية، فهناك ممرضتان فقط، لٔ�سف حىت مل 

دÁهلم، ٔ�ما الطبKب اك�ن املندوب ا�يل يف ٔ�ورسد حىت هو æمييش ... تتوصل
والوقود م_عدم، العامÃ دÁل ٔ�ورسد يه ا�يل كزتود كتعطي الوقود �لسEيارة 

  .دÁل الص¤ة، يعين يف غياب Çم لوزارة الص¤ة
بد، السEيد الوز�ر، من املراق�ة الصحية Rىل احلدود لرصد  فعليه، ال

ٔ�ما . لك وافد Rىل املغرب حىت جننب بالد� من هذا الو�ء اخلطري
  . املهاجر�ن، السEيد الوز�ر احملرتم، حفدث وال حرج

السEيد الوز�ر، إالماكنيات املادية وال´رشية يف بوابة اململكة مع ٕافريقNا 
، اك�ن م_دوب دÁل الص¤ة يف ٔ�ورسد، مسكني ما اك�ن والو) الكرæرات(

هام ) des infirmières(هللا �الب، æمييش �لمعرب احلدودي الكرæرات، 
اخلطوط  )1la RAM(�ل�سEبة لـ .. اGٔشقاء اGٔفارقة æميشEيو ..ا�يل æميشEيو

البوا�ت، عند� الشامل وعند�  3امللكNة املغربية حىت يه، اح_ا ٕاذن عند� 
 . اخلطوط امللكNة املغربيةاجلنوب وعند�

ٕاذن، السEيد الوز�ر، �ل�سEبة �لمعرب احلدودي الكرæرات ما فNه والو، 
السEيد الوز�ر، خصمك تد�روا واXد الطامق، وتوفروا ٕاماكنيات مادية æبرية 
]دا، Gٔنه هذا الو�ء كام تعرفوا خطري كام ]ا يف Cممك، وابغينامك ان® 

مت، ما اكي�ش حىت الناس دÁل الوزارة ما âشوفوا وتعاينوا ٔ�شEنو اك�ن 
  . اكي�ش فني خيدموا يف املعرب احلدودي دÁل الكرæرات

  .وشكرا السEيد الرئKس

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد املس�شار

                                                 
1 Royal Air Maroc 

  .السEيد الوز�ر، هناك بضع ثواين

        ::::السEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ة
طبKب راه الكرæرات تنعرف املشلك مزÁن، اك�ن متا ممرضتني واك�ن 

 Þ ل املرض ما تيداواش متا، ٔ�� قلتÁمييش وتيجي، راه دا� هاذ النوع د�

ما عندو ال مضادات حNوية، ال لقاح، ال دواء، دا� اح_ا و]د� املصل¤ة 
ا�يل غينعسو فهيا ال قدر ]او الناس، اكينة يف اYاz[، والكرæرات اح_ا 

مجيع ¢حlياطات، من اجلهتني، اzذينا  800حىت  R600ارفني تيدzلوا 
واك�ن اكمريا حرارية، ما تقولش ما اك�ن والو، اكمريا حرارية حبال ا�يل اكينة 
يف مطار محمد اخلامس، نفس اليشء، يعين املمرضات اكينني، الاكمريا 
احلرارية اكينة، سEيارة إالسعاف اكينة واملصل¤ة اكينة يف امسيتو، راه مجيع 

ماكنيات، يف الكرæرات �ادي ند�رو فني اYول ما ميكن لناش ©ش�lو هاذ االٕ 
 ÃاX ت املت¤دة ]ا لهاÁادي ينعسوا، ما ميك�ش، ما اك�ن حىت الوال�

  . واXدة وماتت، هذي الوالÁت املت¤دة
يعين مجيع التدابري راه تناzذوها، راه مايش، السEيد املس�شار، �لك 

ا �زاف اXرتام Þ، راه مايش مشلك �ري ٕاماكنيات مادية فقط، راه فهي
  .دÁل احلاكمة وفهيا هاذ الفريوس اخلادع

ٔ�ما فD خيص اGٔفارقة، ٔ�� ما مlفقش معك متاما، اGٔفارقة بعد ميل 
تيجيو، هاذو ا�يل تيجيو بطريقة �ري رشعية يه �ري رشعية ٔ�صال، وzا 

  .ابغييت حتسEهبم æيفاش حت´سهم؟ راه ٔ�صال �ري رشعيني
 ٔqراسة ا�يل عند� تت´ني بYىل 6نيا، اR ن هاذو ميل تيوصلوا �لمغرب

 Þ كنقول Áقل تيد�روا شهر ٔ�و شهر ونصف، اح_اGٔا)maximum (
يوم، يعين وzا جيي ذيك الساRة ما عندوش الفريوس، ميل  21خصك 

  .تيد�ر شهر، شهر ونصف
6لثا، ما ابغيناش خنرجو من هاذ القاRة ٔ�نه املغاربة حيساب هلم هاذ 

يل تيدzلوا ونصدقو يف رصاRات، �لعكس هاذو ما اGٔفارقة ا�يل معنا هام ا�
دام موجود�ن، ٔ�ؤكد Þ من الناحNة الطبية حبال املغاربة ما اك�ن ٔ�ي فرق 

  . متاما، ٔ�ؤكده ٔ�ماممك، السEيد املس�شار احملرتم
  .شكرا Rىل طرحمك لهذا السؤال

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

اللكمة . Yم ببالد�السؤال اGٓين الثالث موضوRه النقص يف احlياط ا
  .XGٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¢سEتقاليل، زيد �ٓ اليس زاز تفضل

        ::::املس�شار السEيد محمد زازاملس�شار السEيد محمد زازاملس�شار السEيد محمد زازاملس�شار السEيد محمد زاز
  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل سEيد املرسلني

  السEيد الرئKس، 
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
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X م ببالد� نقصاYياطي اlة �شهد خمزون اح#Nادا واخنفاضا ملموسا ن�
�زايد اسEتعامj Fس´ب Xاالت الطوارئ واGٔمراض املزم_ة اليت حيتاج التكفل 
هبا ٕاىل الزتود املنتظم �Yم، ولٕالشارة ٕاىل ٔ�ن املعطيات إالحصائية املتوفرة 
�كشف عن وضعية وطنية مقلقة يف جمال التربع �Yم، حNث ال تتعدى 

Xني ٔ�ن م_ظمة الص¤ة العاملية حتث Rىل يف  %0,85هذه اzGٔرية ©سEبة 
  .مكعدل ٔ�دىن �لمتربRني �ري املنتظمني %3©سEبة 

ما يه إالجراءات والتدابري  :·ا، ©سائلمك السEيد الوز�ر احملرتم
التحسKسEية املتÆذة لضامن اGٔمن الصحي وتوفري خمزون اYم الاكيف ٕالنقاذ 

  اGٔرواح ال´رشية؟ 
  .وشكرا السEيد الوز�ر

Kيد رئEالسKيد رئEالسKيد رئEالسKيد رئEس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس::::        
  . شكرا السEيد املس�شار

  .تفضلوا السEيد الوز�ر

        ::::السEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ة
  .شكرا السEيد املس�شار احملرتم

فاYم هو دواء ال يصنع وال بديل F، ا�يل خصو اYم راه خصو اYم، 
Á لٔ�سف يف املغرب، . خص بنادم يعطيه لبنادم، مlفقني Rىل هاذ اليش

م، ٔ�ؤكد Rىل ذÞ كذÞ ©س#ل ©سEبة وقلتهيا، السEيد املس�شار احملرت 
، يف Xني ٔ�ن %1ضعيفة ]دا �لمتربRني �Yم اليت تصل يف املغرب بصعوبة 

املنظمة العاملية �لص¤ة تتقول ال بد ٔ�ي ساكنة �ش توا]ه املسEتع#الت 
  .و�كون من الساكنة م_تظمة %3دÁلها خصها Rىل اGٔقل 

رشت F، ٔ�وال ٔ�شEنو  التدابري املتÆذة لضامن هذا اGٔمن الصحي ا�يل
  هو الهدف مهنا؟ 

  ٕاRادة �كو�ن وجتميع خمزون اYم؛
6نيا، �ش Jمتك_و اح_ا æوزارة �ش نلبيو الطلبات واحلاجNات دÁل 

 ٕاىل طلبوا لنا اYم؛ %95املص¤ات ودÁل املس�شفNات Rىل اGٔقل بـ 
6لثا، �ش منشEيو يف اجتاه âشجيع التربع الطوعي واملنتظم، هذا هو 

  .يل Lم ]داا�
فاGٔجرٔ�ة دÁلها، هذا هو السؤال دÁلمك، هو محالت التربع �Yم ا�يل 

يف  2014واكن �رٔ�سها صاحب اجلالÃ هللا ينرصو يف فاس،  2013دÁل 
Þكذ Ãتطوان شارك فهيا صاحب اجلال .  

النقطة الثانية يه الرشاكة مع الوزارات واملؤسسات الكربى ا�يل معهم 
  .ندمه �ش �zذو التربع دÁهلمرشاكة، �منشEيو ع 

6لثا، الرشاكة مع اJمتع املدين ا�يل تنحييه من هاذ املنرب وا�يل تيقوم 
بواXد اYور Lم ]دا، وكذÞ تطو�ر إالماكنيات والوسائل املتنق[ ٔ�ي 

  .وXدات مlنق[ دÁل التربع
التواصل والتحسKس Rرب التك_ولوجNا احلديثة، اzذينا قرار وابدينا 

) SMS(علوه ٔ�نه هاذو ا�يل اعطاو اYم، تنصيفطو هلم �ش نذæرومه بـ نف
اشهر، ميكن Þ جتي تعطي اYم، ٕاىل اكنت  4تنقولو لو راه دا� سالييت 

) SMS(ٔ�شهر ميكن Þ تعطي، تنذæرومه اح_ا بـ  3امرٔ�ة تنقولو لها سالييت 
ا�يل اك�ن احبال  )téléthon(دÁهلم، واح_ا تنفكرو Xاليا يف تنظمي واXد 

)téléthon ( يدا، هذا تفكري يف الوزارةEل السÁد)téléthon ( الش الRا
  .دÁل التربع �Yم �ش نذæرو وحنسسو املواطنات واملواطنني

ا�يل غنذæر z�ٔريا ٔ�ن التربع �Yم ما تKشلك حىت يش خطر Rىل املتربع 
 ساRة، وتKسEتافد من واXد الفحص طيب 72ا·ي �سرتجع دمه يف غضون 

ٕاج�اري ق�ل �ش نعرفو واش يعطي وال ما يعطKش، تKسEتافد �لت¤اليل 
  .دÁل املواطنات واملواطنني 3البيولوجNة جما�، ولكن تKسامه يف ٕانقاذ حNاة 

ٔ�متىن من هاذ املنرب ٔ�ن هاذ التربع ما يبقاش مومسي �ري يف امحلالت 
غاربة، �ش دÁل التربع، يبقى تربع طوعي وم_تظم، ويبقى شEمية من شEمي امل

ٔ�شهر اYم دÁهلم يف العام، والعياالت  3الر]ال ميكن يعطيو Rىل اGٔقل لك 
  .ٔ�شهر 4لك 

  .شكرا السEيد املس�شار احملرتم

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد الوز�ر

  .اللكمة لمك السEيد املس�شار، تفضل

        ::::املس�شار السEيد �املس�شار السEيد �املس�شار السEيد �املس�شار السEيد �QQQQ    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا السEيد الرئKس

  .الرحمي والصالة Rىل رسول هللاjسم هللا الرمحن 
ت�شكرو السEيد الوز�ر Rىل هذه التوضي¤ات ا�يل ٔ�فاد� هبا، ولكن من 

يعين هذي ©سEبة هزي[  %1بعد ما ت�شوفو يعين ال�سEبة املئوية دÁل 
]دا، وzاصة ٔ�ننا خصنا نقذو اGٔرواح، ف�التايل خص Rىل احلكومة وRىل 

مجيع التدابري ا�يل ميكن لها تدار  الوزارة دÁلمك، السEيد الوز�ر، ٔ�ن تzٔqذ
�ش ٔ�نه جيب ٕانقاذ ما جيب ٕانقاذه، Gٔنه ٕاىل اكن م�ال هاذ املتطوع عندو 

ٔ�شÆاص مواطنني، هذا امlياز ]دا �ل�سEبة  3روح املواطنة وابغى ينقذ 
  .لنا، ولكن ٕاىل ما اك©ش هاذ املتطوع ٔ�و ٕاىل ما اك©ش هاذ املواطن

يل فD خيص اقlناء اYم، ٕاما ٕاذن، خص �كون واXد إالجراء مع
©رشيوه، ٕاما ©شوفو æيفاش ند�رو، ما ميك�ش نبقاو �ري �اديني �ري كنقولو 
التطوع، ٕاىل ما اك©ش التطوع؟ اك�ن بطبيعة احلال املواطنني ا�يل عندمه 
روح املواطنة وæميكن هلم يتطوعوا، ولكن ال، راه خصنا ند�رو إالجراءات 

� اYم يف البنوك دÁل املس�شفNات �ش ٔ�نه ٕاىل العملية �ش ٔ�ننا �كون عند
  ...قدر هللا ]ات يش XاÃ ا�يل ميكن لها تنقذ  zاص جيب

وكذÞ �ل�سEبة لٕالRالم خصو �كون عندو واXد الوزن �ل�سEبة 
كذÁ�ٔ Þم حتسKسEية ميكن لنا ٔ�ننا مايش فقط املتطوع هو . �لوزارة دÁلمك

ند�رو ٕاجراءات �ش ٔ�ننا نوفرو اYم  ا�يل ميكن لو يعطينا اYم، ولكن خصنا
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  .يف البنوك دÁل املس�شفNات دÁلمك �ش ننقذ ما جيب ٕانقاذه
  .شكرا السEيد الوز�ر

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك، السEيد الوز�ر، يف بضع ثواين

        ::::السEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ة
صنا �zذو ٕاجراءات واzا بع#اÃ، �ري ميل تتقول السEيد املس�شار خ 

©رشيوه، راه ما عند� ما ©رشيو، وzا ابغييت âرشي خصك مlربع، فا�ن ما 
  .امشKيت مlربع، هاذ اليش البد من مlربع

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد الوز�ر

اللكمة XGٔد . السؤال اGٓين الرابع موضوRه تعممي التغطية الصحية
  .شرتايك، تفضل ٔ�سEتاذةالسادة املس�شار�ن من الفريق ¢

        ::::املس�شارة السEيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السEيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السEيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السEيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السEيد الرئKس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

من اYسEتور واحضة اGٓن هو احلق يف   31املادة، السEيد الوز�ر،
بqٔنه جيب تعممي  2حيث يف املادة  65.00الولوج �لعالج، 6نيا القانون 

كذÞ الترصحي . رة، �لمسEتقلني، ولغري املqٔجور�نالتغطية الصحية �لمهن احل
 :احلكويم، حكومة ا�ن كريان، ]ا بqٔنه

  ٔ�وال، توسEيع التغطية الصحية؛ -
 .6نيا، اخنراط امجليع فD خيص امحلاية ¢ج®عية -

اك�ن إالنفاق املبارش Rىل الص¤ة، كنعرفو  %56اGٓن كنعرفو بqٔنه 
مسEتقلني ا�يل ما داzلي�ش يف دÁل املواطنني ا�يل هام  %40كذÞ بqٔنه 

)2l’AMO(  لي�شzيف وما دا(RAMED3)،  (RAMED)38 ،
)l’AMO ( ا�يل �قني ما عندمهش  %40تقريبا نفس اليشء، ولكن عند�

 .تغطية الصحية ٔ�و تغطية اج®عية
احلكومات السابقة دارت دراسات ودارت ٔ�وراش واكن االتفاق �ش 

 %36طية هاذ املهن املسEتق[، عند� الضامن ¢ج®عي �ادي يتلكف بتغ 
فهيا الطلبة وفهيا  %4دÁل املهن احلرة، فهيم اGٔطباء ٕاىل �ٓخره، وعند� 

 .املهن ا�يل يه �ري مق_نة
و�لتايل، السEيد الوز�ر، ابغينا نعرفو فني وصل هاذ املرشوع؟ هاذ 

Rام، وهاذ اYراسات راه  14عندو  65.00املرشوع راه عندو القانون 

                                                 
2 Assurance Maladie Obligatoire 
3 Régime d'Assistance Médicale  

سEنني وال مخس سEنني، احلكومة الزتمت هذي Rامني  4ت هذي تدار 
بعدا دÁل املهن  %36ونصف، فني وصل هاذ املرشوع؟ وانت Rارف بqٔنه 

احلرة هام ��ني هاذ التغطية، وميكن هلم يلزتموا �الخنراط ويلزتموا، 
  . املسائل وحضت هاذ) CNSS4(واYراسة يف 

  دا� سؤالنا فني وصل هاذ املرشوع؟ 
  .راشك

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيدة املس�شارة احملرتمة

  .اللكمة لمك، السEيد الوز�ر، تفضلوا

        ::::السEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ة
  .شكرا السEيدة املس�شارة احملرتمة

ٔ�وال كتدوي Rىل احلكومة، ؤ�� مlفق معك Gٔن التغطية الصحية يه 
  .X�ٔد ٔ�ولوÁت السEياسة ¢ج®عية لهاذ احلكومة �لك رصاXة

qٔ�، السEيدة املس�شارة، السادة املس�شارون احملرتمون، كنت دامئا ف
ٔ�ماممك ٔ�قول، ٔ�ؤكده اليوم، ٔ�نه تقدمي اخلدمات الصحية ذات اجلودة، 
تطو�رها، تعز�زها، تقر�هبا من املواطنني، ند�رو ا�يل ند�رو يف الب�Nات 
التحتية، ©رشيو التجهزيات، ٕاىل ما اك©ش التغطية الصحية �لمواطنات 

 la couverture(واملواطنني وا·هاب حنو التغطية الصحية الشام[ 
sanitaire universelle ( فقنيlما ميكن لناش نوصلو لهاذ اليش، اح_ا م

  . Rىل هاذ النقطة هذي
  Rالش التغطية الصحية الشام[؟

  Gٔنه مطلب مجليع املغاربة، قلتهيا السEيدة املس�شارة؛  - 1
تتدوي Rىل امحلاية ¢ج®عية  Gٔ31ن اYسEتور اجلديد املادة   - 2

 وRىل التغطية الصحية؛
Gٔنه هو الس´Nل الوحNد ٕاىل اكن يش مغريب فني ما اكن ميكن يتÆاذ  - 3

يعين نداويوه Rىل حساب املرض دÁلو، مايش Rىل حساب جNبو وذاك 
 .اليش ا�يل عندو يف اجليب، مlفقني

ٔ�ة دÁل دا� املراXل ا�يل امشK_ا، املرX[ اGٔوىل دازت اGٔجر 
)l’AMO (  دود  %34، 2005التغطية الصحية إالج�ارية اكنتX ٕاىل

صاحب اجلالÃ اعطى التعممي دÁل نظام  2012مارس  13اليوم، من بعد 
(RAMED)  دة الطبية حوايلRهذي %28مليون يه  8,5املسا ،
 .املرX[ الثانية

سEتقلني املرX[ الثالثة ويه احلالية واzGٔرية يه التغطية الصحية �لم 
واملهن احلرة والطلبة، اكينة جلنة وزارية، يل الرشف ٔ�� ا�يل ت�سق العمل 

ٔ�شEنو . دÁلها، امشK_ا بعيد، قطعنا ٔ�شواط æبرية، واح_ا يف ا�لمسات اzGٔرية

                                                 
4 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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دا� اح_ا �اد�ن يف هاذ  )5la CNOPS(تتقول؟ يه؟ معوما �ٓش 
 4ت هذي ¢جتاه، رمبا ما تتفقش معاÁ، ما اكنوش دراسات ا�يل قل

�ادي متيش يف ) la CNOPS.. (سEنني، ما معرها اكنت هاذ اYراسةا
 )pratiquement( ،)la CNSS(¢جتاه تتلكف �لطلبة، موجود 

غتلكف هباذ املهن احلرة واملسEتقلني، املشلك ا�يل اك�ن هو البد منشEيو يف 
التدرج، اRالش التدرج؟ Gٔن ساهل احبال دا� ميل تتقول يل، السEيدة 

س�شارة احملرتمة، هام مسEتعد�ن، راه لكيش مسEتعد �لهرضة، Gٔن هاذ امل 
  .ا�يل ت�سري هاذ النظام )la caisse(اليش ما خصناش Rاو6ين خنويو 

 اGٔجرٔ�ة دÁلو تدرجييا، اRالش؟
Gٔنه، ٔ�وال، خصنا لك ف\ة ا�يل �كون موجودة، تبدا، لك ف\ة تبدا، 

دÁهلم، خص ٔ�شEنو يه  م�ال خص تنظمي دÁل الف\ات، خصهم متثيلية
) malaxe(القدرة عندمه لٔ�داء؟ املسامهة دÁهلم، واش غند�رو هلم 

يف Xالوش،  ٔ�ما هذا راه ما.. Gٔن دا� املوظفني راه تنحيدو هلم Gٔن.. حبالا
  .؟ هاذ اليش لكيش يف اYراسات)le forfait(واش غند�رو هلم بـ 

�ال، ماعندوش نوع املسامهة، واش �ادي �سامه، ٕاىل ماعندوش م 
، ام_ني غند�رو la banque( F(الشEيك، ما عندوش 

)prélèvement( ىل حساب ذاكR ؟ تنفكرو بعض الف\ات غند�رو هلم
  .اليش ا�يل تيجهيم مع املا والضو، �زنيدو فNه

هاذ املسائل يه ا�لمسات اzGٔرية ا�يل وقف_ا فهيا، وٕان شاء هللا تنعملو 
zالصة الصغري غيÆلص Rىل الك�ري،  لكنا �ش لكيش �ادي �سEتافد �ش

ا�يل مايش مريض Rىل املريض، وا�يل لباس Rليه خيلص Rىل ا�يل ما 
  .ال�سش Rليه

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد الوز�ر

  .تفضيل اGٔسEتاذة

        ::::املس�شارة السEيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السEيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السEيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السEيدة زبيدة بوعياد
  . شكرا

ه، حنن مع ا�يل و]د يتعطى لو النظام دÁلو، هاذ اليش مlفقني Rلي
وا]د�ن، واكنت نقاشات وتدابري ا�يل اختذت مع صندوق الضامن  36%

  .¢ج®عي، م_اقشات اكنت وفضاو
الطلبة، انت Rارف، هذي اكرث من مخس سEنني، والطلبة صايف قادينا 

درمه عند اYخول اجلامعي، و�ادي  100املسائل �ش �ادي �سامهوا بـ 
_ا ما فامهي�ش اRالش هاذ يتدار هلم تغطية، �يق هاذ اليش واقف، اح 

  اليش واقف؟
القطاع �ري املهيلك، مlفقة معك، اصعيب، اصعيب، راه حىت يف 
الرضائب وقع هلم مشالك، اصعيب القطاع �ري املهيلك، ما اكي�ش واXد 

                                                 
5 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 

  .النظام معلومايت ا�يل æيضبط Rدد املواطنني ا�يل كKشEتغلوا يف هاذ القطاع
  . ئلوو�لتايل، ا�يل و]د، قادوا لو مسا

  .شكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا ٔ�سEتاذة

اللكمة لفريق . ٕاذن، السؤال اخلامس موضوRه واقع قطاع الص¤ة
  .اGٔصاÃ واملعارصة، تفضلوا

        ::::محمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيدياااااملس�شار السEيد املس�شار السEيد املس�شار السEيد املس�شار السEيد 
  .شكرا السEيد الرئKس

  السادة الوزراء،
  السEيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

  السEيد الوز�ر،
  فD خيص واقع القطاع دÁل الص¤ة يف املغرب؟ من ٔ��ن س��د�ٔ 

هل س��دٔ� �لتقر�ر دÁل اJلس ¢قlصادي و¢ج®عي؟ Gٔهنا يه 
مؤسسة دسEتورية ا�يل فNه ]ا واXد التقر�ر صادم �لك رصاXة، من 
الناحNة دÁل الرشوة، من الناحNة دÁل النقص اخلطري فD خيص املوارد 

ص ا¦زون دÁل اYواء، و�البا ما �كون بqٔن ال´رشية، ¢خlالالت فD خي
قد اJهتيت صالحNته، صعوبة الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية خصوصا يف 

  .العامل القروي
ٕاذن، يف ظل هناك مشالك كثرية، ولكن لضيق الوقت، ال �سعنا، 
السEيد الوز�ر، ابغينا، فعال بqٔن كنعرفومك ك�شEتغلوا، ولكن دامئا كنطرحو 

هاذ اJال هذا، وابغينا نعرفو، Gٔن الوضع الصحي، ميل  Rليمك ٔ�سEئ[ يف
Þ ب غنعطهيمNجحج، يف التعق Þ ىل الرشوة، وغنعطيوR روæكنتذا.  

ٕاذن، ©سائلمك، السEيد الوز�ر، وكذÞ ©سائل حىت احلكومة، Gٔنه ا�يل 
اعطات وعود �رئKسها، ا�يل اعطات وعود �لمغاربة بqٔن خصوصا الوضع 

  . الصحي
 Eيطالبوا العدل، والص¤ة والتعلمي، اعطييت هلم املغاربة ٔ�شæ يطلبوا؟æ نو

لكيش، اح_ا كنقويو وزارة اYاzلية Gٔن امىش ذاك العهد، يف عهد سEيد� 
  .امحلد b، امىش ذيك العهد دÁل الزرواطة، واYاzلية اكن عندها لكيش

ٕاذن، املواطن æيف�ش Rىل هاذ القطاRات هاذو ا�يل غيكونوا يف 
 ٔG ،توىEن ٕاىل اكن العدل، اكنت الص¤ة، اك�ن التعلمي، اح_ا اعطينا املس

  .املواطن املغريب
ٕاذن، ©سائلمك عن التدابري وإالجراءات اليت اختذمت، السEيد الوز�ر، 

  .حملاربة هذه اGٓفة
  .وشكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا
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  .اللكمة لمك السEيد الوز�ر

        ::::السEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ة
  .شكرا السEيد املس�شار

، ٔ�شكرمك السEيد املس�شار احملرتم Rىل رسدمك وRىل تذكريمك ٔ�وال
�الخlالالت واملشالك والنقائص ا�يل تيعKشها قطاع الص¤ة ببالد�، ؤ�� 
مlفق معمك، رمبا ما عندcش الوقت ٔ�نه اك�ن ما يتقال، وحىت ٔ�� مlفقني 

  .Rىل هاذ اليش
®عي كام ٔ�نين مlفق Rىل نفس اخلط مع اJلس ¢قlصادي و¢ج

والبKيئ، قد حرضت ٔ�� خشصيا يوم تقدمي هاذ الرؤية فD خيص وزارة 
الص¤ة، هاذ النقد دÁل وزارة الص¤ة، واzذيت اللكمة، وقدمت بعض 
التوضي¤ات، وقدمت بعض اGٔجوبة، وقدمت الرؤية، هاذ اليش ا�يل 

  .ابغييت، الرؤية دÁل الوزارة ملعاجلة هاذ املشالك و¢خlالالت
ٔ�وال اح_ا ما جNناش لقNنا ما اك�ن والو، مون، بدٔ�� إالصالح، فكام تعل

لقNنا من الصفر، ٔ�وال ب�مثني و�مكيل ما بدٔ�ته احلكومات السابقة، اك�ن �زاف 
 .دÁل اGٔوراش واح_ا �اديني

ما عند�ش الوقت حىت ٔ�� هذا .. 6نيا، بفlح ٔ�وراش ]ديدة، فD خيص
رد ال´رشية ا�يل رشت لها، فD خيص �zذو املوا.. سؤال ا�يل خض

  . %77فالتكو�ن دا� يف املعاهد دÁل التكو�ن �زاد بـ 
6نيا، ٕاصالح ]ذري لنظام التكو�ن، امشK_ا لٕال]ازة، املاسرت، 

امىش يف Ðوية .. اYكتوراه، ا�يل تيطالبوا به Gٔن هاذو خصنا نعاونو
ارÁت Ðوية، املباراة، ٔ�ول مرة يف Çرخي املغرب ٔ�نه هاذ العام تدارت م�

اRالش؟ فD خيص املوارد ال´رشية اك�ن ا�يل تيدوز من احلسEمية يدوز يف 
الر�ط، واح_ا تنقولو لو سري zدم يف ٔ�اكد�ر، ت��قاو ما �اد�ش ٔ�� مريض، 

  .دا� هاذ العام اعطينا املناصب املالية للك Ðة، وا�يل ابغى اجلهة تlKختارها
وا هبا هاذ املوارد ال´رشية، دÁل 6لثا، اك�ن القوانني ا�يل تيطالب

، التق_يني وzاصة فهيم 2، املوYات القانون 1املمرضات واملمرضون قانون 
 4هاذ ، )les kinésithérapeutes( هام 4، وz�ٔريا 3دÁل اGٔسEنان 

  .القوانني âساالو وهام يف اGٔمانة العامة ٕان شاء هللا �ادي غيجيو �لحكومة
يف خمزون اYواء، وانت كتعرف، السEيد النقطة الثانية اخlالالت 

) la cour des comptes(املس�شار احملرتم، هاذ اليش كنا RارفNنو، 
قاgهتا، هام ٔ�كدوها، اكينة سEياسة دوائية وطنية اGٓن، ا�يل امشK_ا يف 

دواء لالحئة دÁل اGٔدوية  32دواء، ا�يل البارح زد�  1600ختفNض مثن 
، )cancer(ية ]دا، اGٔمراض املزم_ة املق�ول ٕار]اع مصاريفها و�ال 

)diabète( ،)l’hypertension(، Á 3200ه البارح اكنت الّ هاذ اليش 
، حىت البارح زد� 2010دواء ا�يل اكنت âسرتجع املصاريف دÁلها م_ذ 

  .، واح_ا �ادي Jزيدو ٕان شاء هللا32
كذÞ اح_ا تنو]دو واXد املرسوم لتخفNض مثن املسEتلزمات الطبية، 

ت وRد�مك فNه ٔ�نه عام قريب �ادي جيي، هاذ املسائل لكها �اديني يف كن
  . هذا ¢جتاه

ٔ�� مlفق رمبا اك�ن هفوات، رمبا ما .. فهاذ اليش ما �اد�شاي يتصلح
وصل�ش ·اك اليش ا�يل امسيتو، واليين النية احلسEنة اكينة، وند�رو اليد 

  . يف اليد ٕان شاء هللا، ؤ�� مlفائل Rىل العموم
 .را السEيد املس�شار احملرتمشك

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .السEيد املس�شار، تفضل

        ::::محمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيدياااااملس�شار السEيد املس�شار السEيد املس�شار السEيد املس�شار السEيد 
  . شكرا السEيد الوز�ر

�لك رصاXة اعطيتK_ا ٔ�رقام، واعطييت لنا ذاك اليش ا�يل تقدم كذا، 
ولكن واXد السؤال ا�يل Rاطيك، السEيد الوز�ر، ما اعطيتK_اش 

ال ارتفعت الرشوة يف اJال دÁل قطاع الص¤ة؟ Gٔن إالحصائيات احش
غنعطي Þ دليل، وعندك هنا وقعت واXد الواقعة يف مس�شفى موالي 
عبد هللا، واXد املواطن jسEيط ]دا، اGٔب دÁلو مريض ]ا غيعمل 
الراديو دÁل اYوÃ قالوا لو �ادي تعملو �طل، اعرف بqٔن ٕاىل معلو Rىل 

عين مزÁن، السEيد الوز�ر، �ش نعطيك احلقNقة ٔ�لف درمه، امس �35را بـ 
  .دÁل الواقع æيفاش واقع

ٔ�لف درمه Rىل �را �غي ينقذ �ه، دار  35هاذ السEيد هذا �ل�سEبة 
 F د احملسن سولوا قالXنني �ش �ادي يتعاونوا معه، ]ا واEىل احملسR
 ٔ�ودي واRالش انت ما متشKش دÁل اYوÃ، قال لو �ٓودي راه شهر�ن ؤ��

كنطلع وهنبط راه اعطاو يل التلفون كنعيط هلم راه الراديو zارس، قال لو 
دوز يل ذيك اgمنرة �ادي هنرض مع السEيد، اهرض معه قال لو واش اك�ن 
يش ٕاماكنيات وكذا وكذا هذا، قال لو الراديو zارس، قال لو يش ٕاماكنية، 

ادي نتعاون قال لو مايش يف التلفون، قال لو واميش تفامه مع الر]ل ٔ�� �
 �7ٓالف درمه، ورجع عند ذاك احملسن اعطى لو  7معك، ]ا تفامه معه بـ 

  .�ٓالف درمه، ما ابقاش zارس ذاك الساRة
نعطيك Þ واXد الواقعة الحظهتا ٔ�� مؤخرا يف املس�شفى إالدر�يس 

س يف ــــــــــــــ�لق_يطرة، واXد املواطن متا هترس، Rاملني لو اجلبرية و�ع
)le couloir( لواzيدæ ت ا�يلÁىل ذوك اخلدR فني �عس؟ �عس �ري ،

  . ساRة وهو �عس متا l’ambulance( ،24(هبم من 
يعين عند� واXد الوضع قلت Þ بqٔن هاد اليش هذا راه æيخصو 

اك�ن واXد احلا]ة حىت اGٔطباء æي�شاكو بqٔن حىت اGٓليات �ش . �زاف
  ... ٕاذن نظرا لضيق الوقت.. �شEتغلوا

  .شكرا
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        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد املس�شار اJهتÍى الوقت

منر ٕاىل السؤال السادس موضوRه ٕاXداث وXدات طبية مlطورة 
كذÞ فريق اGٔصاÃ واملعارصة، . مlنق[ ٕالسعاف حضاÁ حوادث السري

  .احلاج تفضل

        ::::املس�شار السEيد Rابد شكNلاملس�شار السEيد Rابد شكNلاملس�شار السEيد Rابد شكNلاملس�شار السEيد Rابد شكNل
  السEيدات والسادة املس�شار�ن،

  السEيد الوز�ر، 
ا اعرف�ش كذÞ ام_ني �ادي نبدا بعدما مسعت هاذ اليش ا�يل ٔ�� م

قال صديقي، واش �ادي هنرض؟ واش �ادي ©سكت؟ ولكن احلزب دÁيل 
تيلزم Rيل ٔ�نين نطرح هاذ السؤال ا�يل هو تطرح بعداك يف السEنة املاضية 
نظرا لالرتباط دÁلو مبوضوع حساس، يتعلق، السEيد الوز�ر، حبياة 

بعدما الحظنا ارتفاع حضاÁ احلوادث، وهاذ اليش  املواطنني، خصوصا
تيqٔكدو لنا ذاك اليش ا�يل جNتو به وXدثتو� Rليه حول ا¦طط الوطين 

 .�لتكفل �ملسEتع#الت الطبية
  السEيد الوز�ر، 

. املواطن مل يلمس F يشء، ما شاف حىت يش وقع ٔ�و �6ٓر Rىل حNاهتم
زالت، السEيد الوز�ر، والن#اRة وفعالية وXدات إالسعاف املتنق[ ال

حمدودة، هاذ اليش اRالش ابغينا ©سqٔلوك، السEيد الوز�ر، Rىل التدابري 
وإالجراءات ا�يل اzذهتا احلكومة �ش ختفف من ©سEبة الوفNات النامجة عن 

  .حوادث السري
و�البا، السEيد الوز�ر، ٕا� وقت تتوقع؟ تتوقع يف املاكن فني وقعت 

س�شفى و�ميوت هلم يف الطريق، اRالش؟ احلادث، ٔ�و هام �اديني به �لم 
وانت تتعرف خصوصا ؤ�نك، السEيد الوز�ر، اقرييت يف اخلارج وتتعرف 

 ٓ   .ش اجرى وت�شوف �ٓش اجرى يف دول ٔ�خرى�
كنا لكنا ت�متناو بqٔن دولتنا �كون يف هاذ اليش، و�خلصوص من هنار 

ل، واح_ا ا�يل جNيت وانتاÁ تتفلعص Rلينا وتتقول لنا �ادي ند�ر و�ادي نعم
�قني ت�شوفو، السEيد الوز�ر، ما درت حىت يش Xا]ة، امسح لنا، والناس 
رامه يف XاÃ، وهاذ اليش تيلزم Rلينا �ش نقولوه Þ، املغاربة تي�ساءلوا 
Rىل Xاgهتم، راه عيب، املغاربة ما تيطلبوا حىت يش Xا]ة، تيطلبوا الص¤ة 

م الص¤ة والعداÃ، هاذ والعداÃ، ما طلبوا م_مك حىت يش Xا]ة، حققوا هل
  . اليش ا�يل ابغاو املغاربة، ما حققlوهش

  .وامسحوا يل السEيد الوز�ر

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك السEيد الوز�ر
  

        ::::السEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ة
  .شكرا السEيد املس�شار احملرتم

�لك اXرتايم Þ ٔ�� ما ت�lفلعص، �لعكس ٔ�� ٕا©سان مlواضع ]دا، ٔ�� 
ول Þ رمبا �الط، ما يش ا�يل تنقول لكيش حصيح، وليين تن¤اول �ري تنق

  .هنبط �لواقع
النقطة الثانية ا�يل ما مlفقش معك ميل تنقول املواطن مل يلمس يشء، 
�ادي تقول بعض املواطنني مlفق، �ادي تقول �ري اكيف مlفق، ما 
وصلناش النصف وال الثلث مlفق، ولكن ما جتKش لنا، انت �راسك قلت 

ض، اكينني �ري بعض السEيارات، اح_ا ابدينا وانت �راسك قلت قدمت بع
لنا السEنة ا�يل دازت، واش انت ابغييت خمطط من هاذ احلجم ا�يل قدمlو 

، هذي سEنة، راه هاذ 2013مارس  5ٔ�� ٔ�مام صاحب اجلالÃ يوم الثال6ء 
املسEتع#الت يف مجيع دول العامل، ما يش ت��غي هنرب، ما يش مشلك �ري 

اكنيات، ب�Nة حتتية ارشي وهذا، راه مشلك ٔ�ول موارد jرشية مكونة، ٕام
تlKكون بعد ) le personnel(وما تتكو©ش ال يف Rام وال يف Rامني، 

)minimum ( نني تيكون  3خصوEس)général (اد ت�شوفو التكو�نR.  
6نيا، zاص واXد احلاكمة �ري يف هاذ القطاع، ما يش حاكمة من 

غيفهمو البعض، مبنظور التدبري التخصيص يف هذا املنظور رمبا ا�يل 
امليدان، راه ما يش ا�يل �ادي يفNق �ادي يد�ر املسEتع#الت، هاذ اليش 
راه خصو وقت، اح_ا ابدينا، وابدينا تنحطو الب�Nات، ها م�ال اكن 

)hélicoptère( ش، د� هاذ العام 2، ارشينا دا�cد اكن يف مراXوا ،
راه  141يف العيون، اك�ن الرمق الوطين اJاين  اك�ن واXد يف و]دة وواXد

  . zدام، ميكن Þ جتربو ٕاىل خرجت من هنا، واح_ا �اديني تدرجييا
راه الناس خصهم يتكونوا، وخص القوانني، Gٔن خصك تعرف القانون 
املغريب تيقول �ش تد�ر مسEتع#الت، يعين �ش ختدم يف يش مريض 

 هاذ املفهوم تنقولو املس�شفى هو احليوط، اح_ا دا� 4خص �كون من بني 
ا�يل تيخص خيرج عند املريض، ٕاىل ابغينا خنرجو عندو خندمو يف الزنقة وال 

 . فا�ن خصنا القانون ي��دل، هاذ اليش لكيش ]ايK_و
واش انت ابغييت، السEيد املس�شار، �لك اXرتام يف Rام نبدلو 

 3هلم التكو�ن دÁل القوانني، يعين ٔ�شEنو الناس ا�يل �ادي Jكونومه ند�رو 
سEنني، ٔ�ما الطبKب خصو  3ٔ�شهر، هو دا� �ش �كون �ري امسيتو خصو 

سEنني �ش  5، تيدوز املباراة خصو )la thèse(سEنني تيد�ر  8سEنني  7
  . �كون طبKب اخlصايص يف املسEتع#الت، ٕاىل �ٓخره

هاذ اليش خصو اشوية الوقت، تند�رو الب�Nات التحتية، تنو]دو، 
عدا اكينة الفكرة و�ادي منشEيو تدرجييا، ٔ�� ما قلت لكشاي حىت Jكونو، ب

وصلنا، رمبا هذي æبداية ٔ�� مlفق معك، ولكن ما ميك�ش هاذ اليش ا�يل 
  . اعطى هللا

  .شكرا السEيد املس�شار
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        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة Þ السEيد املس�شار

        ::::املس�شار السEيد Rابد شكNلاملس�شار السEيد Rابد شكNلاملس�شار السEيد Rابد شكNلاملس�شار السEيد Rابد شكNل
  السEيد الوز�ر، 
امسح يل، zذ من عندي رٔ�يي، هاذ اليش .. ولوا يل يف يشهاذ اليش ق

قولوا يل يف يش موضوع �ٓخر نق�لو، ولكن واش انت ك�شوف الناس 
�متوت وما اسEتطعت تد�ر حىت يش Xا]ة، ون�سEناو اح_ا حىت هاذوك 

الناس يتعلموا ويقراو ونب�Nو Rاد حنرصو العدد دÁل املوىت، راه �س �ٓخر�ن 
مسEتع#الت من دول ٔ�خرى �ش عتقوا املواطنني ]ابوا ٔ�طباء، ]ابوا 

  .دÁهلم، راه املواطن هناÁ ا�يل يف Xا]ة ٕاىل هاذ اليش السEيد الوز�ر

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا شاكيل، شكرا

  .تفضل السEيد الوز�ر يف بضع ثوان

        ::::السEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ةالسEيد وز�ر الص¤ة
ىت كتلكم معاÁ احبال ٕاىل جNت ٔ�� وابداو �ميوتوا، اح_ا ما ابغينا ح

ٔ�ما ميل تتقول حوادث السري زادوا، .. واXد ميوت، املغاربة راه فوق الراس
من هنار كنت ٔ�� تنقرا الطب، وت�سمع حوادث السري يف املغرب حوايل 

، ما �زادت ما نقصت، �لعكس يف هاذ الشهور اzGٔرية نقصت يش 4000
  ...Xا]ة، مايش يش Xا]ة

لصورة حبال ا�يل ق�ل ما اكن يعين ما تقولش احبال ٕاىل تتورينا واXد ا
�ميوت حىت واXد، �ري اطلع الوردي وز�ر الص¤ة لكيش �ميوت، مايش 

  . هباذ الطريقة هذي، راه اJهود اك�ن، حسن النية اكينة
  .شكرا السEيد املس�شار احملرتم

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
شكرا السEيد الوز�ر، و©شكر السEيد الوز�ر Rىل مشاركته القمية يف 

  . لسةهذه اجل 
ون�lقل ٕاىل اGٔسEئ[ املوÐة ٕاىل السEيد وز�ر العدل واحلرÁت، والسؤال 
اGٔول حول التقر�ر اzGٔري ملنظمة العفو اYولية حول حقوق إال©سان 

  . �ملغرب
  .اللكمة XGٔد السادة املس�شار�ن من فريق الت¤الف

        ::::املس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا السEيد الرئKس

  ء،السادة الوزرا
  السEيدات والسادة املس�شار�ن،

  السEيد الوز�ر،

سؤالنا اشوية قدمي، ومادام يتعلق حبقوق إال©سان كتعرفوا ٔ�ن حقوق 
إال©سان دامئا �ٓنية، تت#دد، ·J Þريد ٔ�ن حنيي، اكنت هناك تقر�ر، �لفعل 
تقار�ر يه مlعددة تتعلق حبقوق إال©سان وتذهب �لبحث عن املساوئ ٔ�و 

املساس بتقدم و�Jهودات اليت تبذلها اململكة املغربية السلبيات من ٔ�]ل 
يف هذا اJال، ٕاال ٔ�نه اليشء ا·ي تطور يف حقوق إال©سان ٔ�صبح نالحظ 
ٔ�ن هناك بعض املامرسات متس �حلرÁت، ؤ�نمت وز�ر احلرÁت مسؤول 
Rىل هذا zارج ¢لت#اء ٕاىل القضاء، وهذه املامرسات تت#ىل يف ¢لت#اء 

 Amnesty(امجلعيات، مهنا امجلعية املغربية حلقوق إال©سان، مهنا ٕاىل بعض 
International la section locale( ، ٓن، ٕاىلGمهنا مجعية احلرية ا

  فال نعرف ملاذا هذا اGٔسلوب؟ . �ٓخره
وقلمت بqٔنه  ،ف�حمك J�ٔمك وز�ر احلرÁت Jكرمت واس�_كرمت هذه إالجراءات

ٔ�ن حيد من احلرÁت، وهذا حصيح لKس هناك يف املغرب من �سEتطاعته 
 .Gٔن اYسEتور قامئ و]الÃ املé ٔ�كده يف خطابه ٔ�ول البارح يف هاذ املنطقة

 tليه ٔ�ن هيR ،لمنتدى العاملي حلقوق إال©سان يف نونرب� tاملغرب هي
لهذا حىت ©سEتفNد م_ه مجيعا ؤ�ن نعلن �لفعل Rىل ٔ�ن اJهود املبذول لKس 

ٔ�]ل بناء دوÃ احلق والقانون، وٕاعطاء حقوق  من ٔ�]ل الواÐة ولكن من
  .إال©سان ماكنة داzل اJمتع املغريب

فاجلديد هو ٔ�ن هناك Xا]ة من احلكومة لتفعيل مفهوم ¢ن®ء الوطين، 
هناك �لفعل من يبالغ يف التعليق Rىل الوضع ويمت ¢ل®س مع املصل¤ة 

ون هذه الوضعية مع ما سEتعاجلالوطنية العليا ومسÃٔq حقوق إال©سان، æيف 
يتطلب اGٔمر من اXرتام احلرية، اXرتام اسEتقالل امجلعيات، ¢لت#اء ٕاىل 

  القضاء، Rدم املساس مببدٔ� احلرÁت؟ 
هناك مفهوم ]ديد ورد يف اخلطاب املليك، æيف سEميكن لمك ٔ�ن 
تبلوروا �ٓلية ٔ�و طريقة ٔ�خرى يف Xد ¢ل®س بني هذه املالjسات من ٔ�]ل 

إالzالالت اليت حتصل يف مادة حقوق إال©سان من ترصف  التصدي ٕاىل
بعض ٔ�عضاء احلكومة، ومن ترصف بعض ر]ال السلطة، الك�ري من ر]ال 
السلطة ما تيعطيو رخص �لجمعيات، ؤ�ن تقدموا jشلك ملموس �لرٔ�ي 
العام املغريب واYويل بqٔن التطور احلاصل لKس فNه رجعة Rىل إالطالق، 

فقة من ٔ�]ل تنظمي م_تدى هو تعبري عن هذه إالرادة وبqٔن احلصول Rىل املوا
  . وعن هذا إالRداد، وهو ما Rرب عنه ]الÃ املé يف خطابه اzGٔري

 .شكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل السEيد الوز�ر

        ::::السEيد املصطفى الرمNد، وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد املصطفى الرمNد، وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد املصطفى الرمNد، وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد املصطفى الرمNد، وز�ر العدل واحلرÁت
  السEيد املس�شار احملرتم، 

ل ا·ي تفضلمت به âسEتحرضون ٔ�ن شك J�ٔمك ؤ�نمت تلقون السؤا ال
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السؤال املكlوب لKس هو السؤال املطروح، السؤال املكlوب ا·ي هيqٔت 
  .نفيس �لجواب Rليه يتعلق بتقر�ر م_ظمة العفو اYولية

لكن حNث J�ٔمك ارتqٔيمت، السEيد املس�شار، ٔ�ن تعدلوا عن مضمون هذا 
بعض امجلعيات  السؤال لتتفضلوا مبساءلتنا حول موضوع املشلك القامئ مع

: �ل�سEبة لبعض التجمعات، فٕانه ال ميكن ٕاال ٔ�ن ٔ�جNبمك Rىل سؤالمك Gٔقول
�لفعل ٕانين ٔ�ؤكد بqٔن املغرب ماض وٕ�رصار يف طريقه لتوطيد احلرÁت 
واحلقوق اليت نص Rلهيا اYسEتور، واليت تعارفت Rلهيا اGٔمم، واليت صادق 

ا، و·Þ حwN ©سمع عن املغرب Rىل العديد من االتفاقNات املؤسسة له
بعض الت#اوزات هنا وهناك، فNنبغي ٔ�ن ن�ساءل هل هناك فعال مثة 

F دX ىل وضعR جتاوز؟ وٕاذا اكن هناك جتاوز ي��غي العمل.  
ٔ�عتقد ٔ�نه يف موضوع امجلعيات هناك تqٔويل �لقانون من ق�ل بعض 

ل يف القطاRات احلكومNة، وهذا التqٔويل لست يف واردي التدقNق فNه والقو 
مدى حصته من RدLا، لك_ين ٔ�ؤكد بqٔن امجلعيات حwN تقوم بqٔي ©شاط 
مجعوي فلKس مطلوب مهنا ٔ�ن تطلب �رخNصا من X�ٔد، ٕامنا املطلوب هو 

Þٔ�ن ترصح بذ.  
وRىل لك Xال فٕانه حwN يتعلق اGٔمر هبذا املوضوع فٕان التجمعات اليت 

 �كن اGٓالف يف لك نالحظها Rرب ربوع اململكة واليت تعد �ملئات ٕان مل
شهر، لكها متيض يف ظروف Rادية، وا·ي جسل z�ٔريا يه Xاالت معدودة 
وXاالت حمدودة، ؤ�� واثق ومqlٔكد من ٔ�ن هاذ احلاالت س�l#اوزها يف 
ٕاطار متتيع امجلعيات حبقوقها الاكم[، لكن ٔ�يضا مطلوب من امجلعيات ٔ�ن 

ا مع احلقوق واحلرÁت، مبا تعيد النظر يف طريقة اشEتغالها ويف طريقة تعامله
جيعل ©شاطها خيدم الوطن، مما جيعل ©شاطها خيدم احلقوق واحلرÁت 

  .و�كرس مزيدا من التقدم Rىل صعيدها
  .و�لطبع، السEيد املس�شار احملرتم، ٕاذا اكن البد ٔ�ن ٔ�جNب

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  .اJهتÍى الوقت السEيد الوز�ر، شكرا
شار بعض الظواهر املنافNة ملبدٔ� ٕاذن، السؤال الثاين موضوRه ان� 

Ãتوري، تفضل اليس . العداEسYد املس�شار�ن من الفريق اXGٔ اللكمة
  .الرايض

        ::::املس�شار السEيد ٕادراملس�شار السEيد ٕادراملس�شار السEيد ٕادراملس�شار السEيد ٕادر����س الرايضس الرايضس الرايضس الرايض
  . شكرا السEيد الرئKس

  السادة الوزراء،
  السEيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

قضائية، هاذ السؤال دÁلنا، السEيد الوز�ر، يتعلق ب�_فNذ اGٔحاكم ال
 Ãحاكم القضائية اليت تصدر �مس ]الGٔوهبة ا ÃوYاملوضوع �رتبط هببة ا

  . املé وبضامن حقوق املواطنني
ٕاننا ©س#ل �لك موضوعية اJهودات اليت بذلت ل�رسيع مسطرة البت 

يف امللفات املعروضة Rىل احملامك، وبنفس املوضوعية ©س#ل اسEمترار اخللل 
Gٔحاكم القضائية، وهو ما حيول دون حتقNق م�دٔ� Rىل مسEتوى تنفNذ ا

Ãالعدا.  
  السEيد الوز�ر، 

  ما ا·ي تقوم به حكومlمك من ٔ�]ل ضامن تنفNذ اGٔحاكم القضائية؟ 
  .شكرا السEيد الرئKس

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا املس�شار احملرتم
  .تفضل السEيد الوز�ر

        ::::السEيد وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد وز�ر العدل واحلرÁت
  . شكرا السEيد املس�شار

مرة ٔ�خرى السؤال يتعلق �حلاالت اليت تعتربوهنا ترضب يف العمق م�دٔ� 
العداÃ م�ل اRرتاض سEيارات اGٔمن ٔ�و اYرك وحىت بعض اGٔعوان 
القضائيني ا·�ن ميارسون LاLم العتقال املبحوث عهنم ٔ�و تنفNذ اGٔحاكم 

  .القضائية
نون ٔ�ن تصدر �لفعل، فٕان من Rالمات ودالئل وبK_ات دوÃ احلق والقا

اGٔحاكم ؤ�ن تنفذ، ٔ�ن جتد س´Nلها ٕاىل التنفNذ، حNث ال تنفNذ ال ميكن ٔ�ن 
  .نتصور وال ميكن ٔ�ن نت¤دث عن دول احلق والقانون

�لفعل، هناك بعض اجلهات، بعض العنارص، بعض الف\ات، اليت قد 
تعرتض س´Nل تنفNذ اGٔحاكم القضائية، هنا جيدر التذكري بqٔن ٔ�ي خشص 

سلطة وميارس �مسها واج�اته فٕانه ٕاذا اكن هناك ٔ�ي اRرتاض وصل يتوىل ال 
ا·ي يعاقب Rىل هذه اجلرمية، ٔ�ما ٕاذا  263ٕاىل Xد إالهانة، فهناك الفصل 

اكن هناك ٕايذاء معدي ٔ�ي عنف ٕازاء ر]ل السلطة ٔ�و لك من يتحمل 
مسؤولية معومNة، ووقع هذا العنف ٔ�ثناء ممارسEته ملهامه فهذا ٕايذاء عنفي 

  .من القانون اجلنايئ 267قب Rليه يف الفصل يعا
ٔ�ما ٕاذا وصل اGٔمر ٕاىل العصيان ٔ�و ٕاىل ما ميكن ٔ�ن �كون حتقريا Gٔحاكم 
قضائية، فqٔيضا هناك مقlضيات الفصول القانونية اليت تعاقب يف م�ل هذه 
اGٔحوال، ويف م�ل هذه اGٔحوال ٔ�ؤكد بqٔن النيا�ت العامة تتÆذ إالجراءات 

زمة ضد لك من يتجرٔ� ٕاما Rىل ٕاهانة ر]ال السلطة ٔ�و لك القانونية الال
خشص ميارس صالحNاته القانونية �مس اYوÃ املغربية ٔ�و يوا]ه �لعنف ٔ�و 

  .حيقر يعين املقررات القضائية ٔ�و ٔ�نه يقوم �لعصيان
لك ذÞ تواÐه النيابة العامة �Gٔوامر �لبحث الالزمة و¢عتقال ٕان 

بقى �لمحمكة النظر السديد �لقول يف مدى توفر اقlىض اGٔمر ذÞ، وي 
  .عنارص اجلرامئ اليت تqٔسست Rلهيا املتابعة من RدLا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد الوز�ر
  .تفضل اليس الرايض
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        ::::املس�شار السEيد ٕادراملس�شار السEيد ٕادراملس�شار السEيد ٕادراملس�شار السEيد ٕادر����س الرايضس الرايضس الرايضس الرايض
شكرا السEيد الوز�ر احملرتم Rىل جوا�مك، حبيث، السEيد الوز�ر، 

Gٔحاكم F تداعيات خطرية Rىل ¢س�}ر، Gٔن اك�ن تنعتربو Rدم تنفNذ ا
ٔ�شEياء دÁل ¢س�}ر، وRىل ¢سEتقرار ¢ج®عي، ؤ�حNا� حىت Rىل 
اGٔمين كام قلتو، وهاد اليش راه �هيز ٔ�راكن ثقة املواطن يف املؤسسات، 
والقدرة Rىل حامية حقوقه وRىل رٔ�سها اYوÃ، ٔ�� ٔ��لكم ؤ�قول Rىل رٔ�سها 

ÃوYا.  
  السEيد الوز�ر، 

ٕان ما يثري ا¦اوف اليوم Gٔن اك�ن عند� بعض اGٔشEياء ا�يل ما ت�_فذش 
السEيد الوز�ر، ما يثري ا¦اوف اليوم . تيقولوا ٔ�ودي راه اك�ن صعوبة التنفNذ

ٔ�ن يصبح مفهوم صعوبة التنفNذ سالح بيد إالدارة توظفه حسب هواها 
 Kست �لرضورة محيدةوحسب احلاالت، وهذه سلطة تقد�رية واسعة ل.  

  السEيد الوز�ر، 
الثقة دÁلنا يف القضاء م�ينة وقوية، الزناهة دÁلنا يف إالدارة ال X�ٔد 
�شكك فهيا، ٕاننا نظن J�ٔمك معنا اك�ن خماوف مرشوRة، وهذا هو اRالش 
طرح_ا السؤال، ٔ�ن يتحول م�دٔ� صعوبة التنفNذ ٕاىل ٔ�زمة ثقة تؤدي ال قدر 

ي يضطر فهيا املواطن ٔ�و لك مlرضر ٕاىل انزتاع هللا ٕاىل XاÃ الس�Kة ا·
  .وحامية حقوقه بنفسه، وهذا ما ال Jرضاه لبالد�

Gٔن، السEيد الوز�ر، راه اسEبانيا اXدا� اك�ن ٔ�زمة، اك�ن ٔ�بناك ا�يل اGٓن 
مايش احلجز، دÁل التنفNذ، ٔ�هنا ت�_فذ .. تتد�ر املئات يف املئات دÁل ٔ�هنا

ر واGٔمور �ادية �ش املواطن Gٔن ٕاىل zلينا ما واXد اJموRة دÁل اGٔمو 
نفذ�ش، السEيد الوز�ر، راه تتكون ٕاشاكلية مطروXة، وهذا ا�يل ابغينا، 

  . وا�يل ابغينامك تعاجلوه
  .شكرا السEيد الرئKس، شكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا اليس الرايض
  .نفضل السEيد الوز�ر

        ::::السEيد وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد وز�ر العدل واحلرÁت
  شار احملرتم،السEيد املس� 

�ري نبغي نوحض واXد القضية، صعوبة التنفNذ لKس من حق X�ٔد ٔ�ن 
يوا]ه هبا حكام قضائيا æيفام اكن ٕاال ٕاذا تعلق اGٔمر مبحمكة خمتصة، احملمكة 
يه اليت تقول بصعوبة التنفNذ وال تقول هبا إالدارة، حwN يتعلق اGٔمر 

رٔ�يي يعطي �لسادة وCء �سEتعامل القوة العمومNة وٕان اكن القانون حسب 
املé احلق الثابت يف اGٔمر �سEتعامل القوة العمومNة، ولكن بعض 

  .املسؤولني يلتجئون ٕاىل العامل يف ٕاطار مقاربة معينة
بعض السادة العامل ٔ�و الوالة مه ا·�ن يواÐون طلبات اسEتعامل القوة 

ىل إالzالل العمومNة بqٔن من شqٔن اسEتعامل القوة العمومNة ٔ�ن يؤدي ذÞ إ 

  . �لنظام العام ٔ�و اGٔمن العام، ٔ�ما الصعوبة فهÍي اخlصاص قانوين
  .وشكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد الوز�ر

  . ٕاذن، السؤال الثالث موضوRه ظاهرة اGٔطفال بدون هوية
اللكمة XGٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¢سEتقاليل، تفضل اليس 

  .اطري´ش

        ::::محمد اطري´شمحمد اطري´شمحمد اطري´شمحمد اطري´شاملس�شار السEيد املس�شار السEيد املس�شار السEيد املس�شار السEيد 
  .شكرا السEيد الرئKس

  السادة الوزراء،
  ٔ�خيت املس�شارة، 

  ٕاخواين املس�شار�ن،
تفNد بعض اYراسات، السEيد الوز�ر، ٔ�و إالحصائيات ٔ�ن هناك ارتفاRا 

 2009ملحوظا حول ظاهرة اGٔطفال بدون هوية، ؤ�ن Rددمه بلغ سEنة 
عني اعتبار حوايل نصف املليون طفل، وهذا الرمق يف تصاRد مسEمتر ب

، وجيعلنا ندق �قوس اخلطر 2009امخلس سEنوات ا�يل ]ات من بعد 
لاللتفاف حول هذا املوضوع �لك ]دية والعمل يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية 

  .âشارæية مlاكم[
  السEيد الوز�ر، 

ما يه التدابري القانونية املزمع اختاذها ل�سجيل هؤالء اGٔطفال ومتكNهنم 
  من حقوقهم؟ 

  .لرئKسؤ�شكر السEيد ا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك السEيد الوز�ر

        : : : : السEيد وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد وز�ر العدل واحلرÁت
  السEيد املس�شار،

سؤالمك يت¤دث عن ٔ�طفال بدون هوية، هاذ املصطلح ال وجود F يف 
ٕاذا كنمت تعنون اGٔطفال ا·�ن مل �س#لوا jس#الت احلاÃ املدنية، . القانون

من القانون املنظم �ل¤اÃ املدنية توجب اخلضوع  3جفد�ر �·æر ٔ�ن املادة 
�ل�سEبة لاكفة املواطنني لنظام احلاÃ املدنية، و�لتايل فٕان من واجب اGٔب 
ٔ�و اGٔم ٔ�و اGٔخ ٔ�و اGٔخت حسب ال�سلسل الوارد يف القانون âسجيل لك 

  .اGٔطفال ا·�ن هيمهم ٔ�مرمه jس#الت احلاÃ املدنية
Kمال لL قارب ٕ�ماكهنا ٔ�ن وٕاذا و]د ٔ�ن طفالGٔة من اÐ من F س

âس#j îس#الت احلاÃ املدنية، فٕان اGٔمر يؤول ٕاىل وæيل املé ا·ي يقع 
  .Rليه هذا الواجب
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، ففي سEنة â2009س�_دون ٕاىل سEنة و�لطبع جفد�ر �·æر، وما دممت 
قضية تتعلق بطلبات الترصحي  129.854عرضت Rىل احملامك  2009

 92.469ٔ�صبحت هذه القضاÁ  2013فٕانه يف سEنة �الزدÁد، و�لطبع 
  .قضية

ٕاذا كنمت تقصدون اGٔطفال ا�يل مه Lملني، فاGٔطفال املهملني ينظم 
 5و 4موضوعهم قانون كفاÃ اGٔطفال املهملني، وكام قلت فٕانه يف الفصل 

م_ه ينص Rىل ٔ�ن وæيل املY éى احملمكة ¢بتدائية يقوم ب�سجيل الطفل 
احلاÃ املدنية، ويلمتس من احملمكة ٔ�ن ترصح بqٔن الطفل Lمل املهمل jس#ل 

ليك تفlح مسطرة كفاÃ هذا الطفل ٕاما من طرف مؤسسة معمتدة ٔ�و من 
  .طرف املواطنني وRائالت يف ٕاطار القانون

XاÃ  5274اكنت  2009و�لطبع اGٔرقام اليت نتوفر Rلهيا �ل�سEبة لسEنة 
. قضية R5377دد احلاالت  2013طفل Lمل، �ل�سEبة �لسEنة املنرصمة 

ٕاذن، احلديث عن مليون ومليون ونصف ٔ�و ٔ�قل ٔ�و ٔ�كرث ال ٔ�ساس لها 
مطلقا، ويه جمرد ختمينات قد �كون ٔ�دى ٕاgهيا خNار البعض يف م_اسEبة من 
املناسEبات، �ل�سEبة لنا هذه يه اGٔرقام ا�يل عند� وهذه يه اGٔرقام ا�يل 

  .احلكومNة لضبطها ٔ�يضا اسEتعنا من zالل بعض القطاRات
  .وشكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد الوز�ر
  طري´ش؟اهناك تعقNب اليس 

        ::::املس�شار السEيد محمد اطري´شاملس�شار السEيد محمد اطري´شاملس�شار السEيد محمد اطري´شاملس�شار السEيد محمد اطري´ش
  .شكرا السEيد الرئKس

شكرا السEيد الوز�ر Rىل إال]ا�ت املتعلقة ٕ�شاكلية التوثيق يف احملامك 
دÁلنا وهو ال  من ٔ�]ل ٕاثبات الهوية، واملقصود من الهوية ما يش املقصود

هوية هلم داzل املغرب، هام املتÆىل عهنم وكذÞ اGٔطفال ا�يل هام تيكونوا 
zارج عش الزواج وتيكونوا zارج الرشعية الزوجNة، هناك واXد اخلليط، 
هناك Rددمه راه كثري، اك�ن ا�يل هام املتÆىل عهنم ا�يل كنقولو هلم ٔ�بناء 

العائالت دÁهلم وال �سEتطيعون الشارع، واك�ن ا�يل هام تيكونوا عندمه 
التبليغ عهنم، هذا هو إالشاكل، ٕاما الزوج ٔ�و وال الزو]ة خوفا من 
ٕاحرا]ات وعقو�ت القانون، السDE القانون اجلنايئ ا�يل مت تغيريه يف املادة 

  .دÁل مدونة اGٔرسة
إالشاكلية هو ٔ�ن اGٓن Jريد ٔ�ن �كون هذه احللول بني وزارة اYاzلية 

عدل ومجعيات اJمتع املدين، ٔ�ن �كون zالâ Áشارæية ا�يل تقدم ووزارة ال
و�رفع ٔ�سامء هباذ اGٔطفال وتتكفل هبم حىت �متتع الطفل، والهدف دÁلنا من 
هاذ السؤال وهو Rدم حرمان الطفل من احلقوق دÁلو، ابغينا منتعو هاذ 

 ممارسة الطفل �حلقوق دÁلو، يعين يف الص¤ة، يف التعلمي، يف الرتشEيح، يف
حNاته ¢ج®عية Rادية، والسDE ٔ�نه عندما �ريد ٔ�ن حيصل Rىل وثيقة دÁل 

عقد ¢زدÁد وهو يف مراîX اGٔوىل من التعلمي ¢بتدايئ، يف السادس 
ابتدايئ يطلب م_ه ©سÆة ٔ�صلية من جسالت احلاÃ املدنية، وهو �ري 

   .موجود، فÞÚ �كون واXد إالحراج وتيكون عرضة �لضياع
  . هذا ما Jريد ٔ�ن نؤكد Rليه السEيد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك السEيد الوز�ر �لتعقNب

        ::::السEيد وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد وز�ر العدل واحلرÁتالسEيد وز�ر العدل واحلرÁت
Rىل لك Xال، ما ي��غي ٔ�ن تتqٔكدوا م_ه ٔ�ن ٔ�ي طفل من الواجب 
âسجيj îس#الت احلاÃ املدنية، و�لتايل �كون عندو هوية رمسية يعين 
تدل Rلهيا الو6ئق اليت ميكن اسEتخراÐا يف ٔ�ي وقت، ٕاذا اكن الطفل Lمال 
فهنا راه النيابة العامة تقوم بواجهبا، وهنا اك�ن مؤسسات كفN[، وهنا اك�ن 

، وهاذ املشلك ا�يل كتلكموا مواطنني جزامه هللا zريا يقومون بواجهبم
وهناك، ولكن Rليه، ٔ�� خشصيا ال ٔ�عرف Xاالت، ٕاىل اكنت Xاالت هنا 

غتكون Xاالت حمدودة، وي��غي ٔ�ن نتعاون مجيعا Rىل احlواهئا، ؤ�ال نرتك 
  .ٔ�ي طفل Lمال

  .وشكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
شكرا السEيد الوز�ر، و©شكر السEيد الوز�ر Rىل مسامهته القمية يف 
هذه اجللسة، ون�lقل ٕاىل السؤالني اGٓنيني املوÐني ٕاىل السEيد وز�ر الرتبية 

  .نية والتكو�ن املهين وا��Úن جتمعهام وXدة املوضوعوالوط 
، الفريق 2015-2014السؤال اGٓين اGٔول موضوRه اYخول اYرايس 

  .احلريك، تفضل السEيد املس�شار

    ::::املس�شار السEيد ٕادراملس�شار السEيد ٕادراملس�شار السEيد ٕادراملس�شار السEيد ٕادر����س مرونس مرونس مرونس مرون
  .شكرا السEيد الرئKس

  السEيد الوز�ر،
عندي سؤال jسEيط حول اYخول املدريس ا�يل ابديناه ومازال ما 
مكلناهش، املسائل إالجيابية عرف_اها من zالل اخلطا�ت ا�يل اكنت ومن 
zالل اGٔرقام ا�يل تعطات، ابغيت نعرف م_مك ما يه إالشاكليات الكربى 

  اليت و]دمتوها ٔ�ماممك يف اYخول املدريس؟ 
  .شكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . را السEيد املس�شارشك

  .الفريق ¢سEتقاليل، تفضل اليس عبد ا�لطيف
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        ::::املس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح
  .شكرا السEيد الرئKس

  السEيد الوز�ر،
عند� كذÞ سؤال، ولكن لKس jسEيطا، ويتعلق �Yخول املدريس، 

   !وما ٔ�دراك ما اYخول املدريس
ص اYخول املدريس ابتداء املذæرة، السEيد الوز�ر، اكنت واحضة فD خي

اYخول . ٔ�كتو�ر �لرتبية �ري النظامNة 13شEت�رب واسEمتر ٕاىل �اية  10من 
هل فعال : املدريس لهذه السEنة يدفعنا �ل�ساؤل ومساءÃ السEيد الوز�ر

اYخول املدريس اكن مlوفرا Rىل رشوطه؟ ن�ساءل عن النقل املدريس، 
ن�ساءل عن اYاzليات، هل  هل اكن مlوفرا وخصوصا يف العامل القروي؟

اكنت ]اهزة السEتق�ال املمتدرسني؟ ن�ساءل عن الب�Nات املدرسEية 
وا�لو]Kس�NكNة التعلميية والبيداغوجNة، ن�ساءل عن التqٔطري الرتبوي 
والتعلميي، خصوصا ٔ�ن هاذ السEنة اكن إالحصاء الوطين، وقد شارك يف 

ال التعلمي، وطبعا ٕاطار �ربوي وٕاداري من ر] 46.000إالحصاء ٔ�زيد من 
ٔ�سEبوRا، فٕاذا تqٔخر اYخول املدريس  34نعرف مجيعا ٔ�ن زمن اgمتدرس هو 

ٔ�و الت¤اق التالمNذ �Yرس ملدة ٔ�سEبوع ٔ�و ٔ�سEبوRني، فهذا �ربك الزمن 
التعلميي داzل السEنة، و�لتايل ٕاما يمت âرسيع الوترية ٔ�و املرور مر الكرام 

  .Rىل بعض اYروس
ٕالÐاز Rىل مجموRة من مك�سEبات ر]ال التعلمي، الحظنا كذÞ ٔ�نه مت ا

ولعل ٔ�مهها هو املوضوع دÁل التقاRد ا·ي مت اختاذه يف غيبة وغف[ عن 
ر]ال التعلمي، بل فوج\وا به ويف زمن ويف حلظة م�اغثة ويف زمن العط[ 

  . الصيفNة
هاذ ر]ال التعلمي ا·�ن سEيعملون يف اGٔقسام ويف املدارس ويف القطاع 

وي �متديد تقاRدمه، ن�ساءل كذÞ هل هاذ ر]ال التعلمي سKسEتفNدون الرتب
من الرتقNات العادية ا�يل كتكون يف zالل السEنة ومه �شEتغلون، سواء 

  تعلق �لسالمل ٔ�و �لرتب؟ 
كذÞ ٔ�ننا يف هاذ السEنة شاهد� كذÞ موضوRا �ٓخر، ويتعلق �ملنع ٔ�و 

ذÞ احلق يف الرتقNة الرفض لطلب مlابعة اYراسة لر]ال التعلمي وك
  .�لشهادة اجلامعية

ٕاذن، ٔ�مام لك هذا هل ميك_نا ٔ�ن ©س#ل Rىل ٔ�نه دخول مدريس 
موفق؟ والسؤال ا·ي يطرح نفسه ما هو اجلديد �ل�سEبة �Âخول املدريس 

  لهذه السEنة؟ 
  .شكرا السEيد الرئKس

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد املس�شار

السEيد الوز�ر، تفضلوا . يف ست دقائق اللكمة لمك، السEيد الوز�ر،
  .�لمنصة، ا�يل ابغييت

        ::::، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن امله، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن امله، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن امله، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينينينين�ن عبد هللا�ن عبد هللا�ن عبد هللا�ن عبد هللا    السEيد رشEيد �ن ا¦تارالسEيد رشEيد �ن ا¦تارالسEيد رشEيد �ن ا¦تارالسEيد رشEيد �ن ا¦تار
  السEيد الرئKس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  .ٔ�وال، شكرا لمك Rىل وضع هذا السؤال حول اYخول املدريس

qٔن ٔ�عطي بعض املعلومات ا�يل يه Lمة امسحوا يل يف البداية ب
  .©س´Nا Rىل اGٔسEئ[ ا�يل طرحlوها - نقولو  –وكت#اوب 

ٔ�وال، خصنا نعرفو بqٔن هاذ السEنة اكن هناك واXد ¢رتفاع ال بqٔس به 
ٔ�لف، و�خلصوص  800ماليني و 6لعدد التالمNذ والتلميذات، وصلنا ٕاىل 

الوطنية، ٔ�صبح اYخول æهيم  ٔ�دجمت وزارة التكو�ن املهين مع وزارة الرتبية
 R7دد ٔ�كرث من التالمNذ والتلميذات ا�يل وصلنا ٕاىل واXد العدد ا�يل هو 

  . ٔ�لف، وهذا يش ء Lم ]دا 200ماليني و
يف نفس الوقت، وzا اك�ن هناك واXد النوع فD خيص اYميغرافNا ا�يل 

مNذ ا�يل ، ]ا هناك ارتفاع ال بqٔس به فD خيص Rدد التال)stabilisée(يه 
، %3ٔ�لف تلميذ وتلميذة �رتفاع دÁل  â633س#لوا، Gٔن وصلنا لـ 

  .و�خلصوص فD خيص العامل القروي، وهذا Lم ]دا
ٔ�لف، واكن  414ٔ�ما فD خيص التكو�ن املهين، اكن العدد هاذ السEنة 

. ٔ�لف 290، وRدد املس#لني اجلدد هو تقريبا %18هذا واXد الزÁدة دÁل 
 بعض اGٔرقام حول احلجم دÁل العدد، وبطبيعة احلال مع العدد هذا æيعطيمك

  .كتكرث كذÞ املشالك، وهذا يشء طبيعي
Þساتذة كذGٔل اÁخيص العدد د Dخيص . هناك جمهود ا�يل اكن ف Dف

Rدد اGٔساتذة، هاذ السEنة اكن هناك واXد ¢رتفاع ا�يل هو jسEيط، 
، وهذا بطبيعة %2,3هو تقريبا  ولكن ارتفاع ا�يل ]ا بواXد العدد ا�يل

احلال ابغيت نقول بqٔنه جواب �لسؤال ا�يل طرحlو، وصلنا لو �ش Jكونو 
رصحيني، بل هاذ القرار ا�يل هو اختذ بqٔن السادة والسEيدات اGٔساتذة ا�يل 
وصلوا لسن التقاRد يبقاو، طلبنا مهنم �ش يبقاو حىت Gٓخر السEنة، وهذا 

تفسري Rىل هاذ القضية هذي، Gٔن مايش يشء Lم ]دا، و�ادي نعطي ال 
]ات مفا]qٔة، ]ات مفا]qٔة �لجميع و�خلصوص لوزارة الرتبية الوطنية، 

سEنة، هذا  60اRالش؟ Gٔن Rدد اGٔساتذة واGٔسEتاذات ا�يل وصلوا لسن 
لكنا كنعرفوه، وبطبيعة احلال اzذيناه بعني ¢عتبار، ولكن تفا]qٔ� يف �ٓخر 

�يل طلبوا �ش ميشEيو مسEبقا �لتقاRد وصل يوليوز توصلنا بqٔن الناس ا
، ويف هاذ إالطار هذا ما ابقاش ٔ�ي Xل ٕاىل كنا 4600العدد دÁهلم لـ 

ابغينا �ش نفكو هاذ اYخول املدريس يه نطلبو مهنم �ش يقوموا هباذ 
  .اJهود

الرتقNة ولك يشء : ونقدر نqٔكد لمك بqٔن فD خيص مجيع احلقوق دÁهلم
، ومن Ðة ٔ�خرى اك�ن هناك كذÞ ٕاىل اكن هناك تغيري �ادي حيتفظوا هبا

فD خيص سن التقاRد هام ما غميسهمش هاذ التغيري، وابغيت Jزيد بqٔن 
إالحصائيات ا�يل عند� حىت اليوم، امحلد b، الك�ري مهنم نقولو ٔ�كرث Rدد، 
اك�ن بعض احلاالت ا�يل يه حصية ا�يل اح_ا كندرسوها، ولكن اGٓخر�ن 
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  . دzلوا وæيقريو، امحلد b، وك�شكرمه من هاذ املنربلكهم رامه
بقت القضية ا�يل طرحlوها دÁل إالحصاء، نقدر نقول لمك بqٔن إالحصاء 
ما اكن عندو حىت يش ردود فعل سلبية، Gٔن من Ðة z�ٔذ� إالجراءات 
الالزمة �ش التالمNذ �كونوا يف اGٔقسام ويتوزعوا بطبيعة احلال Rىل بعض 

 اGٔماæن ا�يل اكنوا فهيا Rدد كثري من اGٔساتذة واGٔسEتاذات ا�يل اGٔقسام يف
هام اكنوا �ايبني يف هاذ الوقت، ولكن عند� املعلومات ٔ�اكدميية بqٔاكدميية ما 
اك©ش هناك يش مشلك æبري، وهنا كذÞ ال بد �ش ©شكرو اGٔسEتاذات 

 EشGٔقة اNهلم، ورجعوا وحقÁساتذة ا�يل هام قاموا �لواجب دGٔٓن واGياء ا
  .مشت بطريقة ا�يل يه Rادية

بطبيعة احلال، لك سEنة æيكونوا مشالك، Gٔن اRالش؟ اك�ن 
إالحصائيات العامة، ولكن æيكون من طبيعة احلال يف لك مؤسسة 

هذا اGٓن، اح_ا كن¤اولو �ش . مؤسسة، ميكن �كون هناك وال هنا مشلك
جيولنا م�ارشة نواÐو مجيع الصعو�ت، وXلينا واXد البوابة ا�يل æي 

معلومات، واح_ا كن��عو æيفاش æيت¤لوا املشالك Rىل الصعيد احمليل، 
ونقدرو نقولو بqٔن حىت اGٓن، امحلد b، ما اكي�ش يش Xاالت ا�يل يه زعام 

  .ما اسEتطعناش �ش نلقاو لها Xلول
من  –نقولو  –æيبقاو املشالك ا�يل يه نقدرو نقولو ماعندهاش احلل 

يه كتطلب الوقت وكتطلب الك�ري دÁل اGٔشEياء �ش هنار Gٓخر، ا�يل 
  .جنحو فهيا، هذي كتدzل يف ٕاطار إالصالح ا�يل خصنا نقومو به

لك سEنة، وان® كتعرفوا اك�ن مشالك ا�يل يه مlعلقة �Gٔقسام، مlعلقة 
�الكتظاظ، ومlعلقة �ك�ري من اGٔشEياء والنقص يف بعض احملالت 

Rدد اGٔساتذة ا�يل هو اكف وال ٔ�كرث،  لٔ�ساتذة، وحمل �ٓخر ا�يل æيكون
  . اك�ن القضاÁ ا�يل يه æيفاش تنقل الناس من هاذ احملل لهذا

  . هاذو لكهم ٔ�شEياء ا�يل إال©سان خصو يعرتف هبم
  .وشكرا لمك

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .هناÞ تعقNب؟ اليس ادر�س

        ::::املس�شار السEيد  ادراملس�شار السEيد  ادراملس�شار السEيد  ادراملس�شار السEيد  ادر����س مرونس مرونس مرونس مرون
  السEيد الرئKس،

وصل السEيد الوز�ر حىت ملاكنو Rاد نبدا، ما حتس´ش Rيل رمبا Rىل ما ي
الوقت، ٕاىل ]ا Rىل zاطرك، السEيد الرئKس، اXرتاما F، يوصل بعدا 

  .لبالصتو، واليين راه æيدوز ذاك اليش
  السEيد الوز�ر،

]اء زمNيل مبجموRة من اGٔمور ا�يل يه خصها �كون، ما اكيناش، ان® 
المNذ يف ¢بتدايئ، يف الشهادة، ال يعرفون اRرتفمت ٔ�يضا بqٔن مجموRة من الت

القراءة �لعربية، ؤ�� كزنيدمك، ما æيعرفوا ال عربية وال فر©سوية، وهذي يه 

  .الن�N#ة دÁل التعلمي دÁلنا
ٔ�يضا، �ادي نبقاو يف هاذ اgمنط مع اGٔسف، Gٔنه الفضاءات املدرسEية 

دÁل اGٔفواج  4و 3 �قNة يف ٔ��لهبا عيانة، اGٔقسام Rامر�ن، مازال عند�
تتقرا يف نفس القسم، هذي ٔ�مور صعيبة وما غميك�ش لها âسمح لنا بqٔننا 

  .ننطلقو
كذÞ اخلصاص يف اGٔساتذة، يف خمتلف التخصصات، والنقطة 
اGٔساسEية ا�يل بغيت نتلكم Rلهيا يه فقدان املصداقNة �لوزارة ٔ�مام الرشاكء 

 ٔ� Þلها، وخصوصا من مقاولني وممونني، ذÁو دlدمz ،يد الوز�رEمك، السJ
. الناس، ومولتو الوزارة �لفلوس دÁل اخلواص، ورفضتو حىت âسEتق�لومه

  . هذا واقع
ٔ�� من الناس ا�يل كتبوا Gٔ Þن ]او عندي مقاوالت، Rىل اGٔقل 

، وقلنا هلم ٔ�ودي راه البد اYراري يقراو، ولكن لقاو واXد التوافق مع 10
ل، مشغول، مشغول، zليك يف اGٔشغال الوز�ر، فٕاذا به الوز�ر مشغو 

دÞÁ، ٕاىل ما âسEتق�لش الناس ا·�ن يتعاملون معك، وما âسEتق�لش 
الربملانيني، ٔ�� â�ٔساءل ملاذا ٔ�نت هناك يف هذا الوضع، Gٔنه التعلمي ما 

  شف_اش حبالو يف السابق؟
 الباكلورÁ اYولية، السEيد الوز�ر،. ٔ�نتقل ٕاىل ٕاشاكلية الباكلورÁ اYولية

لن �كون Xال ولKست Xال، بل zلقت ورضبت يف العمق م�دٔ� �اكفؤ 
الفرص داzل املؤسسة الوحNدة وبني املؤسسات وبني اجلهات دÁل 

  .املغرب
هذي غتÆلق ٕاشاكلية ]ديدة، Gٔننا ٔ�شEنو در� دا�؟ اzذينا مجموRة 

ة دÁل التالمNذ يف مؤسسة معينة، قلنا هلم ان® هاذ العام غتقراو �لفر©سوي
 !املواد اGٔساسEية العلمية، ٕايوا اGٓخر�ن �ٓش يد�روا؟ ما عند� غرض فهيم

بwK امليثاق، كنا Jرجعو ليه، æيقول التدر�س �لفر©سEية دÁل املواد 
اGٔساسEية ابتداء من السEنة الثانية، ومنشEيو لها م�ارشة، اRالش غندورو 

��ٔ �ٔqورات ونلفو، ولو ٔ�نك �ادي تقول مايش ٔ��، فYلكم عن هاد ا
  . الوزارة، و�لتايل ٔ��لكم عن التعلمياسEمترارية 

كذÞ وعود مقمت هبا ما نفذتوهاش، وهذا زمNل ٔ�مايم الزتممت معه يف 
Þه ومل تقوموا بذlرة م_طقÁٔ�مور لز.  

  .شكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقNب اليس عبد ا�لطيف؟

        ::::املس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح
حت يف البداية �مس الفريق دÁيل Rىل ٔ�نه قلت بqٔنه وصفت ٔ�� �ري طر 

هاذ السؤال بqٔنه سؤال صعب، Gٔنه كنت دامئا كن�سEىن بيل غتكون 
اGٔجوبة ٔ�صعب، Gٔنه سؤال صعب، وفعال ما متش اGٔجوبة Rىل مجموRة من 
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القضاÁ ا�يل يه انتظارات دÁل اYخول املدريس، ويه واحضة، واكن 
lث مفروض ٔ�هنا �كون مNم، حL ث تنقولو النقل املدريس راهNوا]دة، ح

تنقولو اYاzليات يش Xا]ة ٔ�مه Gٔن الناس تيخصهم داzلية، حNث 
كنتلكمو Rىل التqٔطري وRىل احلضور دÁل ر]ال التعلمي يف اGٔقسام راه 

ٕاذن، واXد اJموRة دÁل .. رضوري ؤ�سايس، حNث كنقولو ¢كتظاظ
اوب Rلهيا واكن اجلواب عبارة عن ٕاحصائيات القضاÁ ا�يل يف احلقNقة ما جت

  . كنتوفرو Rلهيا مسEبقا
  .شكرا السEيد الرئKس

        : : : : السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

ٕاذن، السؤال الثالث املو]ه ٕاىل السEيد وز�ر الرتبية الوطنية موضوRه 
  . ٕاRادة ٕاحNاء املرسح املدريس واجلامعي

ة، تفضل السEيد اللكمة �لسEيد املس�شار عن فريق اGٔصاÃ واملعارص 
  .املس�شار

        ::::املس�شار السEيد ٔ�محد السEنKيتاملس�شار السEيد ٔ�محد السEنKيتاملس�شار السEيد ٔ�محد السEنKيتاملس�شار السEيد ٔ�محد السEنKيت
  .شكرا السEيد الرئKس
  السEيد الوز�ر احملرتم،

�شلك املرسح املدريس واجلامعي فضاء ثقافNا لتف#ري الطاقات 
واملواهب �لتعبري عن ا·ات �ل�سEبة �لتالمNذ والطلبة، وملا F من دور يف 

عز�ز روح ¢ن®ء �لوطن، فاملالحظ ٔ�ن الرتبية Rىل �كر�س القمي املشرتكة وت
هذا إالطار الثقايف ٔ�صابه إالهامل، ومل يعد حيظ �اله®م املطلوب يف احلياة 

  . املدرسEية واجلامعية
ومن هذا املنطلق، السEيد الوز�ر، ما يه التدابري اليت تعزتمون القNام 

  هبا ٕالRادة ¢عتبار واحليوية �لمرسح املدريس واجلامعي؟
  .اوشكر 

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك السEيد الوز�ر

        : : : : السEيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهالسEيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهالسEيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهالسEيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينينينين
  .السEيد الرئKس

  .شكرا السEيد املس�شار
فD خيص هاذ السؤال، ٔ�� ابغيت ©شكرك لك الشكر Gٔن حقNقة هذا 
 مNدان ا�يل عندو ٔ�مهية قصوى، وا�يل æيت´ني يل مع اGٔسف هذي سEنوات
ما ابقاâش كتعطاه اGٔمهية ا�يل هو كKسEتاهلها، والقضية ما مlعلقاش �ري 
 Dمة ]دا فL قة يهNشطة ا�يل حق©Gٔري من ا��ملرسح املدريس، ولكن �لك

  .خيص التكو�ن والرتبية

ويف هاذ إالطار هذا، وبطبيعة احلال اك�ن اGٔشEياء ا�يل يه اGٓن كمت 
املرسح املدريس، ا�يل هو اGٓن موجودة، و�خلصوص يف امليدان دÁل 

مدروج يف الك�ري من مؤسسات اجلهة، وهناك عندها واXد الو]ه ا�يل هو 
و]ه اج®عي كذÞ، ويف نفس الوقت اك�ن هناك Lر]ان وطين �لمرسح 
ا�يل æيهتيqٔ لك سEنة، وهاذ املهر]ان بطبيعة احلال الوزارة ك�سامه فNه 

  .امجلعيات املدنية�لك�ري، وكKسامهوا فNه كذÞ كثري من 
دÁل املهر]ان الوطين �لمرسح  2013مت تنظمي اYورة التاسعة يف سEنة 

هذا رمق ا�يل هو ال بqٔس به، ٔ�لف مشارك،  19املدريس، وشارك فهيا 
�ادي كذÞ نو]دو ونظمو دورة ٔ�خرى، هذا �ش نقول بqٔن  2015وسEنة 

  . اك�ن معل ا�يل هو æيقوم
ص هاذ اGٔ©شطة ا�يل يه Lمة ]دا، اكن ولكن ا�يل ابغيت نقول فD خي

واXد النقص æبري فD خيص هاذ اGٔ©شطة يف املدارس واملؤسسات، وال 
R�ٔمل ملاذا Gٔن ما عند�ش العدد الاكيف لٔ�ساتذة واGٔسEتاذات، ونقدرو حىت 

  . التكو�ن دÁلو تنقص م_و
ذ اGٓن اح_ا كنفكرو يف واXد الطريقة ]ديدة يه فlح مراكز التفlح، ها

مراكز التفlح �ادي نفlحوها يف مجيع املدن ويف مجيع اGٔحNاء املمك_ة وا�يل 
�ادي ميكن يوجلوها التالمNذ دÁل واXد العدد دÁل املؤسسات، و�ادي 
�كون هاذ املراكز كتوفر Rىل مجيع إالماكنيات ا�يل �ادي âسامه يف هاذ 

ال القضية دÁل اGٔ©شطة ا�يل يه �ادي متيش مع الرتبية، ومهنا بطبيعة احل
  . املرسح

  .شكرا لمك

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد الوز�ر

  . اللكمة لمك، السEيد املس�شار

        ::::املس�شار السEيد ٔ�محد السEنKيتاملس�شار السEيد ٔ�محد السEنKيتاملس�شار السEيد ٔ�محد السEنKيتاملس�شار السEيد ٔ�محد السEنKيت
  .شكرا السEيد الرئKس

  السEيد الوز�ر، 
اسEمتعنا ٕاىل جوا�مك ٕ�معان، السEيد الوز�ر احملرتم، الوقت ال ي�سع لنا 

مك، السEيد الوز�ر، وفقط، السEيد الوز�ر، نظرا ملساءلتمك ولرشوXات جوا�
Gٔمهية املرسح املدريس Jريد ٔ�ن نذæرمك، السEيد الوز�ر احملرتم، �Gٔدوار 
الطالئعية اليت قام هبا املرسح يف مقاومة ¢سEتعامر، وæيف حتولت 
خشEبات املرسح ٕاىل م_صات �لتعبئة والتqٔطري وتوعية املواطنني، وما 

احملرتم، اليوم ٕاىل سEياسة واحضة هتمت �ملرسح ليقوم  ٔ�حوج_ا، السEيد الوز�ر
بوظائفه لتعز�ز املواطنة و¢Rزتاز مبغربي�_ا، كام �دى بذÞ صاحب 
اجلالÃ، نرصه هللا ؤ�يده، ق�ل Á�ٔم هبذه املؤسسة الربملانية، حNث قال 
حفظه هللا ؤ�طال هللا يف معره ؤ�بقاه هللا ذخرا ومالذا لهذه اGٔمة حىت 

  . لشعبه ما يطمح ٕاليهحيقق 
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  .البد ٔ�ن تبذلوا قصارى Ðودمك السEيد الوز�ر،
وا·ي نqٔسف F، السEيد الوز�ر، هو �Yمك جتربة واسعة يف هذا اJال 
و�Yمك zربة طوال السEنني ؤ�نمت متارسون هذه اGٔمور، واGٓن ج\مت، السEيد 

وى، الوز�ر، ومل تقوموا ٕ�حNاء هذا املرسح، هذا املرسح F ٔ�مهية قص
السEيد الوز�ر، يف حNاة املواطنة املغربية، البد، السEيد الوز�ر، ٔ�ن تعملوا 
ما يف وسعمك من ٔ�]ل ٕاحNاء هذه ا·æرى حىت نصطف وJهتيqٔ ونلتحق 

  .æسا ر اYول املتقدمة اليت تعتين هبذا اJال
  .وشكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .هذه اجللسة ©شكر السEيد الوز�ر Rىل مسامهته القمية يف ن،ٕاذ
ون�lقل ٕاىل السؤال اGٓين املو]ه ٕاىل السEيد وز�ر السEياXة حول تطو�ر 

  . القطاع السEيا� �ملغرب
  .اللكمة XGٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضل

        ::::املس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا السEيد الرئKس

  السEيدة والسادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شارون،

  سEيد الوز�ر احملرتم،ال 
اللك يعمل من مlتبعني وقطاعيني ٔ�ن املناظرة اzGٔرية �لسEياXة ار�كزت 
Rىل حمور�ن ٔ�ساسEيني، اGٔول هو ٕاقالع املناطق السEياحNة، 6نيا متويل 
¢س�}ر يف قطاع السEياXة، وهذا طلب للك املشاركني يف هاذ املناظرة 

ٕانعاش السEياXة، ؤ�مهها ٕاRادة �ش توضع واXد اGٓليات ل�سهيل ¢س�}ر و 
  .ثقة البنوك gمتويل املشاريع السEياحNة

ا�يل ابغينا نعرفو، السEيد الوز�ر، ما يه إالæراهات ا�يل كتواÐمك 
؟ وما هو نصKب السEياXة �2020لوصول لٔ�هداف املسطرة يف رؤية 

  القروية واجلبلية خبصوص صندوق ضامن متويل املشاريع السEياحNة؟
  .لرئKسشكرا السEيد ا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السEيد الوز�ر، تفضلوا

        ::::السEيد حلسن Xداد، وز�ر السEياXةالسEيد حلسن Xداد، وز�ر السEياXةالسEيد حلسن Xداد، وز�ر السEياXةالسEيد حلسن Xداد، وز�ر السEياXة
  .شكرا السEيد الرئKس

  . شكرا، السEيد املس�شار احملرتم، Rىل طرXه هذا السؤال
: �لفعل اكنت م_اظرة وطنية �لسEياXة، وا�يل يه ركزت Rىل موضوRني

وضوع كذR Þىل zلق املناطق السEياحNة، املوضوع دÁل ¢س�}ر وامل

 Þراهات وكذæىل بعض إالR بة حلشد اللك من ٔ�]ل الوقوفEاكنت م_اس
  . إالجنازات دÁل قطاع السEياXة

تنظن ٔ�ن إالجنازات اكنت Lمة يف هاذ الفرتة رمغ الظروف ا�يل يه 
اكنت صعبة، رمغ الظروف ا�يل كنعرفوها دÁل اGٔزمة ¢قlصادية 

جليو ٕاسرتاتيجية، ولكن اكن هناك تطور دÁل السEياXة، سواء والظروف ا
�ل�سEبة لعدد الوافد�ن ٔ�و �ل�سEبة �ليايل املبKت ٔ�و �ل�سEبة كذÞ �لعائدات 

  . دÁل السEياXة
ولكن اكينة ٕاæراهات، ٕاæراهات �متثل يف Rدم رصد مزيانية Lمة �ل�سEبة 

�يل يه Lمة ]دا، �ل�سويق والرتوجي، خصوصا الوصول ٕاىل ٔ�سواق واRدة ا
ولكن اكينة ٕاæراهات كذÞ �ل�سEبة لالس�}ر وإالشاكلية دÁل æيفNة ٕاخراج 
م_اطق Lمة ]دا، خصوصا املنتجعات دÁل ا¦طط اGٔزرق ٔ�و م_اطق ا�يل 
يه بعيدة وا�يل يه مايش CسEيكNا سEياحNة، وهنا فني اكنت اGٓليات 

�}ر، ولكن هناك مشالك دÁل دمع ¢س�}ر من zالل املنح دÁل ¢س 
كذÞ تتعلق ٕ�شاكلية اgمتويل البنيك، واgمتويل البنيك من اGٓليات اليت مت 
التداول jشqٔهنا هو هاذ املسÃٔq دÁل ضامن اgمتويل البنيك ا�يل اح_ا يف ٕاطار 
العمل Rليه مع وزارة املالية، مع كذÞ بنك املغرب ومع البنك اYويل 

]ل ٕاعطاء دفعة قوية �لمتويل و¢س�}ر و�ٓليات ٔ�خرى وضعناها من �ٔ 
  .�ل�سEبة �لسEياXة املغربية

  .وشكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة Þ، اليس عبد امحليد، تفضل

        ::::املس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوي
  . شكرا السEيد الوز�ر

ت�شكروك Rىل هاذ اجلواب وRىل إالجنازات ا�يل وصلتو لها، ٕاال ٔ�نه 
Xد الظرفNة معينة اكن �سEتافد مهنا املغرب، السEيد الوز�ر، ٔ�ن اكنت وا

املغرب انعم �السEتقرار السEيايس و¢قlصادي ا�يل كنعرفوه هو رافعة 
�لسEياXة، خبالف بعض اYول اليت تنافس املغرب يف قطاع السEياXة 
كتو©س ومكرص، واش املكlب الوطين �لسEياXة اكنت عندو ٕاæراهات يف 

ا�يل ما توÐوش يف هاذ املدة هذي لهاذ اYول ]لب هاذ السEياح 
ٔ�و كذÞ رمبا جيب  ؟السEياحNة �مlياز ٔ�و هناك ٕاشاكلية دÁل النقل اجلوي

وâشجيع السEياح و]لب السEياح ٕاىل هذه املناطق  التعرفةمراجعة 
  ؟2020السEياحNة يف املغرب يك ميكن ٔ�ن حنقق رؤية 

  .شكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .السEيد الوز�ر اللكمة لمك
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        ::::السEيد وز�ر السEياXةالسEيد وز�ر السEياXةالسEيد وز�ر السEياXةالسEيد وز�ر السEياXة
  .شكرا السEيد املس�شار احملرتم

�لفعل ٔ�نه اكنت واXد الفرصة مع تداعيات الربيع العريب يف بعض 
الوÐات وا�يل يه م_افسة �ل�سEبة �لمغرب، ولكن جوج حواجي ا�يل 

  :zاصنا نتذæرو
كنتلكمو املسÃٔq اGٔوىل ٔ�نه املنتوج ا�يل كتوفر Rليه هاذ اYول ا�يل  -

Rلهيا ومهنا بعض اYول الصديقة اليت Jمتىن لها مزيدا من التعايف �ل�سEبة 
 Qىل مروR ن هام تريكزواGٔ ،لها، ما عند�ش نفس املنتوجÁة دXياEلس�

اح_ا كرنكزو تقريبا واXد  ،%70حىت  60الرXالت jشلك æبري ]دا، 
  ؛20%

د م�ال يف املسÃٔq الثانية عندمه عرض شاطيئ Lم ]دا ا�يل موجو  -
مرص وتو©س، لهذا فاYول ا�يل كتوفر Rىل عرض شاطيئ احبال اسEبانيا، 
احبال æرواتيا، احبال اليو�ن وحبال �رæيا اكنت عندها تنافسEية ٔ�كرث م_ا، 
لهذا الرتكزي اGٓن ٔ�نه البد ٔ�ننا جنحو ا¦طط اGٔزرق، Rىل اGٔقل ٔ�ننا �كونوا 

احملطات �ل�سEبة �لمخطط  دÁل 3عند� من هنا سEن�ني ٔ�و ثالث سEنوات 
 . اGٔزرق

ٕاذن، من املسائل والقرارات اليت مت اختاذها �ل�سEبة �لمناظرة الوطنية 
الف_ادق �ل�سEبة  5وال  �4لسEياXة هو Rىل اGٔقل ٔ�ننا �ادي Jزيدو واXد 

�ش �كون عندها ) la taille critique(�لسعيدية �ش �كون عندها 
ة، خصنا البد من ٕاخراج �Çازوت راه هذاك واXد احلجم مالمئ من اGٔرس 

دÁل الف_ادق وطاقة  5اح_ا ابدينا العمل Rلهيا �ش ميكن �كونوا عند� 
دÁل الف_ادق �ل�سEبة  7ٕايوائية Lمة ]دا، وخصنا كذÞ ٔ�نه �كونوا 

  . �لكسوس
ٕاذن، هاذ املنح دÁل ¢س�}ر وهاذ ال�سهيل دÁل اgمتويل البنيك 

رضائب، والعمل ا�يل �ادي نقومو به وتقوم به ا�لجنة ص الواGٓليات فD خي
 Þس احلكومة، وا�يل يه اكنت كذKيد رئEإالسرتاتيجية حتت رئاسة الس
من توصيات املناظرة، ٔ�ننا البد �كون عند� واXد العرض شاطيئ Lم ]دا 

ٔ�لف رس�ر ٕاىل ابغينا Jكونو م_افسني Rىل املسEتوى  100ا�يل æيت#اوز 
ٕاذن، هذا ما . لوÐات ا�يل يه موجودة وا�يل يه ذæرتواYول، �ل�سEبة �

  .عند�ش، خصنا البد نعملو Rليه، وهذه من اGٔمور اليت سرنكز Rلهيا
  .وشكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا، و©شكر السEيد الوز�ر Rىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ملعادن واملاء ون�lقل ٕاىل السؤال املوايل املو]ه ٕاىل السEيد وز�ر الطاقة وا
والبK\ة، وموضوRه الرب�مج الوطين ل�شجيع اسEتعامل الطاقة الشمسEية لضخ 

  . مNاه السقي
  .اللكمة XGٔد السادة املس�شار�ن من فريق اGٔصاÃ واملعارصة

        ::::املس�شار السEيد احلبKب بنطالباملس�شار السEيد احلبKب بنطالباملس�شار السEيد احلبKب بنطالباملس�شار السEيد احلبKب بنطالب
        .شكرا السEيد الرئKس

  .jسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Rىل zري املرسلني
  السEيد الوز�ر، 

تعترب �اكليف خض مNاه السقي يف القطاع الفال� ببالد� ]د مرتفعة، 
نظرا الرتباطها مبادة الغازوال، ومثهنا يف ارتفاع مسEمتر Yى الفالح والرتباطها 
كذÞ مبادة الكهر�ء وكذY Þى الفالح اgمثن دÁلها يف ارتفاع مسEمتر، ويف 

ى �لغاز ٔ�و البوطة، وتنعرفو مجيعا ارتباط بعض اGٔحNان ارتباطها مبا �سم
هاذ املادة بصندوق املقاصة، يف Xني ٔ�نه ارتفاع �اكليف إالنتاج تي�س´ب 
يف ارتفاع التلكفة إالجاملية، و�لتايل ضعف القدرة إالنتاجNة والتنافسEية 

  . لٕالنتاج الوطين
قة يف Xني ٔ�ن بالد� تتوفر Rىل ٕاماكنيات خضمة وهائ[ السEتعامل الطا

 Þية وضعف كذEية، ولكن �الء ¢س�}ر يف قطاع الطاقة الشمسEالشمس
اYمع وق[ اYمع وكذÞ التحسKس، Rلام ٔ�ن الطاقة الشمسEية فهÍي طاقة 
نظيفة وطاقة صديقة �لبK\ة، هاذ اليش لكو ٔ�دى ٔ�نه ما اكي�ش واXد 

  .¢خنراط قوي يف اسEتعامل الطاقة الشمسEية
ٔ�شEنو يه التدابري ا�يل اzذيتو �ش �كون ٕاذن، السEيد الوز�ر، ©سqٔلمك 

واXد إالق�ال دÁل الفالXني قوي Rىل الطاقة الشمسEية æبديل �لطاقات 
القدمية، وا�يل هاذ اليش لكو �ادي �سامه يف الرفع من اzYل ويف الرفع من 

  التنافسEية وكذÞ يف نقص التاكليف؟
  . وشكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد املس�شار

  .ضلوا السEيد الوز�رتف

        ::::السEيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالسEيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالسEيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالسEيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبK\\\\ةةةة
  .شكرا السEيد الرئKس

  .شكرا السEيد املس�شار احملرتم
فعال، السEيد املس�شار، حنن نتقامس هاذ إالشاكليات ا�يل تفضلت هبا، 
املغرب عندو ٕاماكنيات هائ[ يف اJال الشميس بطبيعة احلال، ولKس 
معقوال ٔ�ن واXد العدد من اJاالت مبا فهيا اJال الفال� ما يدzلهاش هاذ 
النوع من هاذ الطاقة، ا�يل يه فعال �ادي âسمح لنا بتقليص مثن اللكفة، 

اكينة اتفاقNة  -وæ�ٔيد هذا يف Rلممك، السEيد املس�شار  -هو ا�يل اك�ن عند� 
ة الفالXة والواكÃ الوطنية رشاكة بني وزارة الطاقة واملعادن والبK\ة ووزار 

لتمنية الطاقات املت#ددة والن#اRة الطاقNة ومجموRة القرض الفال� �ش 

ند�رو واXد الرب�مج وطين لضخ مNاه الري بواسطة الطاقة الشمسEية 
ٔ�ساسا اGٔلواح، وهذا بطبيعة احلال �ادي �سمح لنا �ش نقlصدو الطاقة 

مليون درمه، مهنا  R400ىل ٔ�ننا نعبئو يف القطاع الفال�، واكن اتفاق بي�_ا 
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مليون درمه من الواكÃ  70مليون درمه من صندوق التمنية الطاقNة و 30
مليون درمه من صندوق التمنية  300جتي عن طريق التعاون اYويل، و

الفالحNة، �ش منك_و الفالXني الصغار واملتوسطني من اقlناء التجهزيات 
  .�لكهر�ء املوYة �Gٔلواح الشمسEية كام قلتاخلاصة بضخ املاء اليت تعمل 

من  %50واكن االتفاق كذR Þىل ٔ�ننا خنصصو للك فالح يف Xدود 
�لكفة اقlناء جتهزيات الطاقة الشمسEية لضخ مNاه السقي وا�يل ما ميك�ش 

درمه Rىل ٔ�ساس اسEتعامل الري �لنقNط، هذي يه  75.000تت#اوز 
وش ٔ�ن هذا �ادي �سامه يف تقليص الرشوط، ويف احلقNقة اح_ا ما خنبي

  ..ز البوطان ا�يل ان�رش يف امسيتو وا�يل تKشلك امسيتو¢سEتعامل دÁل �ا
ا�يل وقع هو ٔ�ن وزارة الفالXة طلبت ٔ�ننا نعدلو االتفاقNة، يعين نطلعو 

هكlار، وهذا �سلزم تعبئة �الف مايل يت#اوز  20هكlارات لــ  5من 
ٔ�خفNك، السEيد املس�شار، حنن ندرس  املليار ونصف دÁل اYرمه، وال

 Áن اك�ن بعض القضاGٔ مر، لكن �ري يف انتظار ٔ�ننا نتفقو هنائياGٔهذا ا
مرتبطة حىت �لصيانة والقضية دÁل قطاع الغيار واملضÆات م_ني �ادي 
جييو �ش ما يوقعش فهيم يش zلل، لكن القضية دÁل امحلالت 

ن بعض الفالXني ا�يل ما التحسKسEية اكينة، واYليل Rىل ذÞ اك�
انتظروش احلكومة، ابداو تKسEتعملوا هاذ القضية، وæ�ٔيد ٔ�نه عندها 
ٕاجيابيات، لكن نقدر نqٔكد Þ، ٕان شاء هللا تعاىل، ٕاىل �رس هللا، ٔ�ننا ق�ل 
هناية السEنة سEنحسم يف هذا اGٔمر، وسEنوسعه يف اجتاه ٔ�ننا نعطيو واXد 

  .ر �ادي zÇذ الطريق دÁلهااYفعة قوية، Rىل ٔ�ساس ٔ�ن من بعد اGٔمو 
  .شكرا السEيد الرئKس

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

هناك تعقNب السEيد املس�شار؟ ٕاذن ©شكر السEيد الوز�ر Rىل 
  . مسامهته يف هذه اجللسة

ون�lقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل السEيد وز�ر الثقافة حول اه®م الوزارة 
عنه �لنيابة السEيد وز�ر ال�شغيل �لرتاث الثقايف القروي، وسlKوىل إال]ابة 

  . والشؤون ¢ج®عية
  .اللكمة XGٔد مس�شاري التجمع، تفضل اليس املهايش

        ::::املس�شار السEيد عبد اJيد املهايشاملس�شار السEيد عبد اJيد املهايشاملس�شار السEيد عبد اJيد املهايشاملس�شار السEيد عبد اJيد املهايش
  .شكرا السEيد الرئKس

  السEيدة والسادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

  السEيد الوز�ر احملرتم، 
اGٔسEئ[ واليت سEبق ؤ�ن سؤالنا يدzل يف سEياق مسلسل مlاكمل من 

السEياسة الثقافNة "طرح_اها Rليمك وRىل سابقNمك، ولكها تتعلق مبا �سمى بـ 
واليت ٔ�صبحت اليوم Xا]ة ٔ�ساسEية ولKس جمرد �رف، وقد " �لحكومة

ارتبطت âساؤالتنا بتوÐات احلكومة يف رمس معامل السEياسة الثقافNة 
المادي ٕاىل الب�Nات التحتية انطالقا من حامية املوروث الثقايف املادي وال

الثقافNة، اليت توجت وتعززت بتدشني ]الÃ املé، نرصه هللا، ملتحف 
  .محمد السادس �لفن احلديث واملعارص

  السEيد الوز�ر احملرتم،
يف هذا السEياق، نود اليوم ٕا6رة موضوع هام يتعلق حبامية املوروث 

املادي ٔ�و الالمادي الثقايف القروي، سواء تعلق اGٔمر �لرتاث الشفوي 
وا·ي خيزتل عبقرية وخصوصية الشعب املغريب zالل Çرخي طويل من 
انصهار الثقافات والعادات وتنوع املصادر واملظاهر، هناك �راث قروي 
مغريب غين �لشفوي واملكlوب يف تق_يات املعامر، وفNه ا�لباس، ويتضمن 

املتوارثة يف الغناء ٔ�يضا قواRد الفروسEية، فNه كذÞ احلاكÁت الشعبية 
والرقص، لكن هذا الرتاث هو معرض اليوم ٕاىل ¢ند6ر بفعل التحوالت 

  .اليت يعرفها املغرب اقlصادÁ واج®عيا
  فهل �لوزارة تصور واحض وٕاسرتاتيجي محلاية هذا الرتاث �لعامل القروي؟

  .شكرا السEيد الرئKس

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا، السEيد الوز�ر

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¢ج®عية عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¢ج®عية عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¢ج®عية عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¢ج®عية السEيد السEيد السEيد السEيد 
        ::::))))عن السEيد وز�ر الثقافةعن السEيد وز�ر الثقافةعن السEيد وز�ر الثقافةعن السEيد وز�ر الثقافة
  السEيد الرئKس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
بداية، ابغيت ©شكر فريق التجمع الوطين لٔ�حرار Rىل طرXه هذا 

 املادي، كام ]اء السؤال املهم ا�يل æيتعلق حبامية الرتاث الثقايف املادي و�ري
  .Rىل لساJمك، السEيد املس�شار احملرتم، ٔ�ساسا �لعامل القروي

كام تعلمون، السEيد املس�شار، ٔ�ن الوزارة م_ذ ٕاRالهنا Rىل ا¦طط 
إالسرتاتيجي دÁلها ا�يل æهيم الوالية ال�رشيعية احلالية، وضعت مضن 

رب معناه ٔ�ن الوزارة ، ثقافة الق"ثقافة القرب"¢ه®مات دÁلها ما �سمى بـ 
  .كهتمت �لك بقاع املغرب، الوسط احلرضي والوسط القروي بصفة م�ساوية

وهكذا، ودون اYخول يف التفاصيل، فD خيص الرتاث املادي، الوزارة 
قامت، ٔ�وال، برتتKب وتصنيف واXد العدد Lم من املباين التارخيية واملواقع 

س´Nل املثال، ورمبا اGٔم�[ Rديدة،  ا�Gٔرية املتوا]دة �لعامل القروي، Rىل
ٓ ولكن هناك م�ال مواقع النقوش الصخرية بفم الشEنا و  يت واعريق ٕ�قلمي �

زاæورة، ٕاىل ]انب مواقع ٔ�خرى مكوقع ٔ�قواس �لر�ش وموقع اYرش اجلديد 
  .ور و�ريها من اGٔماæنظري ٔ�عامر ٕ�قلمي النافيٕ�قلمي ٔ�صي[ وموقع إ 

، فقد مت �رممي واXد العدد æبري وهتييء مجموRة فD خيص امحلاية والصيانة
من املواقع اGٔرæيولوجNة والبناÁت التارخيية املترضرة، يعين ما zليناهاش 
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لالهنيار، بل Rىل العكس الوزارة كتقوم مبجهود æبري من ٔ�]ل �رممي وصيانة 
  .هاذ املواقع التارخيية وا�Gٔرية، كام ]اء Rىل لساJمك

مليون درمه  30لوزارة خصصت واXد امللبغ مايل وRىل س´Nل املثال، ا
لهذا الغرض، العامل القروي لوXده، هذا م�لغ قد يبدو مlواضع، ولكن ال 
بqٔس به �ل�سEبة لٕالماكنيات واملزيانية دÁل الوزارة دÁل الثقافة، وخصص 
هذا املبلغ ملرشوع هتيئة املوقع ا�Gٔري دÁل ولييل وقصبة بولعوان ٕ�قلمي 

وخمازن جامعية ٕ�قلمي لك من سEيدي سلDن وبين مالل ؤ�اكد�ر اجلديدة 
  .ومواقع ٔ�خرى يف خمتلف املناطق

ومت جرد الرتاث الثقايف الوطين من ٔ�]ل التعريف به وحاميته، قامت 
املصاحل ا¦تصة �لوزارة يف السEنوات اzGٔرية جبرد املعامل الرتاثية وختز�هنا رمقيا 

جامRات قروية �شEتوكة  3من ٕاقلمي طاطا و جامRة قروية �لك 19بqٔكرث من 
 ٓ جامRات قروية  10جامRة قروية ٕ�قلمي سطات ؤ�كرث من  15يت �ها و�

  .ٕ�قلمي احلوز
ٔ�ما فD خيص ¢ه®م �لرتاث �ري املادي، فكذÞ واXد اJهود æبري 
]دا كام ]اء Rىل لساJمك، السEيد املس�شار احملرتم، فD خيص واXد العدد 

 ٔGل اÁن وصلنا لف_ون ... �اين الشعبية، مبا فهيا ف_ون عبيدات معروفةدGٔ
عبيدات راه الناس æيبغيوهوم، والوزارة قامت بواXد اJهود Lم والعيطة 

  . والعيطة اجلبلية ؤ�حNدوس، هاذ اليش لكو الوزارة كهتمت به
  .مرة ٔ�خرى شكرا Rىل السؤال دÁلمك، السEيد املس�شار احملرتم

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسEيد رئKس االسEيد رئKس االسEيد رئKس االسEيد رئKس ا
  . شكرا

  هناك تعقNب، السEيد املس�شار؟

        ::::املس�شار السEيد عبد اJيد املهايشاملس�شار السEيد عبد اJيد املهايشاملس�شار السEيد عبد اJيد املهايشاملس�شار السEيد عبد اJيد املهايش
شكرا، السEيد الوز�ر، Rىل جوا�مك ا·ي Xاولمت من zالF إال]ابة Rىل 

  .ال�ساؤل دÁلنا
حنن نقر مبا تقوم به الوزارة، هاذ اليش ا�يل قليت لكو حصيح، ونقر به 

 Rىل الب�Nات الثقافNة، اخلزا�ت يف ونالحظه يف البوادي، لكن نت¤دث م�ال
امجلاRات القروية، تقريب مجيع اGٔ©شطة الثقافNة، سEياسة القرب يه ا�يل 
اعمتدهتا احلكومة، وهل الوزارة قامت هبذا العمل دÁل تقريب الثقافة من 

  العامل القروي؟ 
·Þ، ندعومك يف املسEتق�ل �ش العامل القروي zÁذ احلق دÁلو من 

  . الثقافة
  .شكرا السEيد الرئKس

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
شكرا السEيد املس�شار احملرتم، و©شكر السEيد الوز�ر Rىل مسامهته يف 

  . هذه اجللسة
ون�lقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل السEيد الوز�ر املنتدب Yى رئKس 

احلكومة امللكف �لوظيفة العمومNة وحتديث إالدارة حول املصاحل اخلارجNة 
والعامالت احملدثة، وسlKوىل إال]ابة عنه �لنيابة الوز�ر امللكف  يف اGٔقالمي

  . �لعالقات مع الربملان
اللكمة XGٔد السادة املس�شار�ن اGٔصاÃ واملعارصة، تفضل اليس 

  .ٔ�محدو

        ::::املس�شار السEيد شEياملس�شار السEيد شEياملس�شار السEيد شEياملس�شار السEيد شEيخخخخ ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدا
  .شكرا السEيد الرئKس

  .رسلنيjسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف امل
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
سEنوات  6، يعين 2009ال خيفى Rليمك، السEيد الوز�ر، ٔ�نه م_ذ سEنة 

هو Çرخي ٕاXداث عامالت ؤ�قالمي ]دد �ململكة هبدف ¢رتقاء �ملراكز 
احلرضية والتجمعات الساكنية الكربى ٕاىل مسEتوى عامالت ؤ�قالمي وكذا 

ل اJاالت القروية واجلبلية و�منيهتا، لكن لٔ�سف، السEيد الوز�ر، تqٔهي
يالحظ ٔ�ن بعض هذه العامالت واGٔقالمي احملدثة مازالت تعاين من العديد 
من الصعو�ت إالدارية jس´ب التqٔخر يف ٕاXداث املصاحل اخلارجNة 

  . �لقطاRات الوزارية
قف وراء التqٔخر يف ما يه اGٔسEباب اليت ت: ·ا، ٔ�سائلمك السEيد الوز�ر

  ٕاXداث املصاحل اخلارجNة �لقطاRات الوزارية �Gٔقالمي احملدثة؟
اXد الوقت حمدد ٔ�مام وكنمتىن م_مك، السEيد الوز�ر، �ش تعطيو� و 

الرٔ�ي العام �ش ميكن لمك �كون واXد التغطية شام[ لهاذ إالقلمي من 
  .القطاRات الوزارية

  شكرا السEيد الرئKس

        ::::سةسةسةسةالسEيد رئKس اجلل السEيد رئKس اجلل السEيد رئKس اجلل السEيد رئKس اجلل 
  . شكرا السEيد املس�شار

  .تفضلوا السEيد الوز�ر، اللكمة لمك

السEيد احلبKب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واJمتع املدين السEيد احلبKب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واJمتع املدين السEيد احلبKب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واJمتع املدين السEيد احلبKب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واJمتع املدين 
نيابة عن السEيد الوز�ر املنتدب Yى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة نيابة عن السEيد الوز�ر املنتدب Yى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة نيابة عن السEيد الوز�ر املنتدب Yى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة نيابة عن السEيد الوز�ر املنتدب Yى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة ((((

        ::::))))العمومNة وحتديث إالدارةالعمومNة وحتديث إالدارةالعمومNة وحتديث إالدارةالعمومNة وحتديث إالدارة
  .شكرا الرئKس

  .ميjسم هللا الرمحن الرح
  .شكرا السEيد املس�شار احملرتم

طبعا سؤالمك املكlوب كام توصلت به احلكومة فNه ما يتعلق ٕ�قلمي تنغري 
حتديدا، لكن ال بqٔس �ادي نتلكمو يف العمومNات، اشوية نتلكمو Rىل 

  .إالقلمي ا�يل ]ا يف السؤال jشلك اخلاص
  السEيد املس�شار، 

رÁ و�لتوجهيات امللكNة ال خيفى Rليمك ٔ�نه Rىل املسEتوى يعين دسEتو 
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والرب�مج احلكويم، اخليار دÁل الالمركزية والالمتركز إالداري خNار 
ٕاسرتاتيجي، ومجيع ¢جهتادات كمتيش يف اجتاه ٔ�ن �كون واقعا يف ٕاطار 

ÃوYل اÁرامك طبيعي وم_طقي حسب إالماكنيات د� .  
  :يف هاذ إالطار، هناك سEياسة معومNة �روم ما ييل

يالك إالدارة ملواæبة اجلهوية املتقدمة، ٔ�نمت تعرفون اGٓن بqٔن حتديث ه  -
النقاش السEيايس وإالصالح اYسEتوري وتفعيل القوانني التنظميية اGٓن 

 �سري يف اجتاه حتقNق هاذ الهدف؛
ٔ�يضا هناك ٕاصدار مNثاق املرفق العام، هذا اGٓن اJهتت اGٔعامل  -

 قة؛احلكومNة فNه، واGٓن معروض Rىل مسطرة املصاد
ٕاصدار مNثاق الالمتركز، ٔ�يضا هذا مNثاق ٔ�سايس ]دا ٕالعطاء  -

 الالمتركز معناه وحقNقlو يف الواقع؛
لاملية، طبعا ت��عون � ئ�يضا ٕاصالح æبري وLم اليوم يف القانون التنظمي -

موضوع املقاربة اJالية املندجمة لربجمة املزيانية العامة �ÂوGٔ ،Ãول مرة �ادي 
ن تنظميي �لاملية ا�يل الربملان æيصوت Rىل ¢ع®دات ا�يل �كون عند� قانو

كمتيش مبنطق جمايل، وهذا æيعين اليوم لغة إالماكنيات املادية غتويل مlاXة 

Ãه م_طق العداNشلك تعاديل فj.  
�ل�سEبة �لوزارة امللكفة هباذ امللف كرتٔ�س جلنة الهيالك إالدارية 

Lمهتا ٔ�ن حتث �سEمترار القطاRات  ويف هاذ إالطار،. والالمتركز إالداري
احلكومNة Rىل اسEتكامل هاذ إالصالXات وهاذ الهيالك إالدارية من ٔ�]ل 
zدمة املواطن بتقريب إالدارة وحتقNق هاذ التمنية املبارشة من zالل معل 

  .املصاحل احلكومNة
�ل�سEبة لٕالقلمي دÁل تنغري �ش نوفNو الساكنة دÁل تنغري حقها يف هاذ 

ل دÁلمك، Gٔنه ]ا jشلك م�ارش يف السؤال كام توصلنا به كتابة، اك�ن السؤا
ٕاقلمي لكن منوذ]ا ٕاقلمي تنغري، اGٓن اك�ن الهيلكة Rىل  13منوذ]ا، طبعا اك�ن 

مسEتوى قطاع الص¤ة، الرتبية الوطنية، الشؤون إالسالمNة، املياه والغا�ت 
يف ٕاطار ¢شEتغال وم_دوبية التعاون الوطين، واك�ن قرارات اGٓن سارية 

�ش خترج ٕاىل Xزي الوجود فD يتعلق �لشEباب والرÁضة، ٕاXداث 
مد�رÁت ٕاقلميية �اكفة إالقلمي احملدثة، اك�ن السكىن وسEياسة املدينة يف 
نفس ¢جتاه، اك�ن ال�شغيل والشؤون ¢ج®عية، ٕاىل �ٓخره من 

  .القطاRات
امللف هذا، وæ�ٔيد، ٕان  ٕاذن، هناك Ðود يف ٕاطار الرتامك املنطقي لهاذ

شاء هللا، ٔ�نه اجلهوية وâرسيع امللف دÁلها سوف يؤدي ٕاىل âرسيع هذه 
  . إالصالXات الهيلكية

  .شكرا السEيد الرئKس

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل اليس ٔ�محدو

        ::::املس�شار السEيد شEياملس�شار السEيد شEياملس�شار السEيد شEياملس�شار السEيد شEيخخخخ ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا
  .شكرا السEيد الرئKس

  السEيد الوز�ر، 
ن لٔ�سف، السEيد الوز�ر، ما ]اوبتو�ش شكرا Rىل اجلواب، ولك

Rىل السؤال، Gٔنه فعال ٔ�� السؤال ما عند�ش فNه تنغري، حطيناه Rىل مجيع 
ٕاقلمي، ورمبا حىت ٕاىل اكن فNه تنغري، تنغري هو جزء  13اGٔقالمي احملدثة يه 

، ولكن 2009ٔ�قلمي مرة واXدة يف  13من هاذ اGٔقالمي، يه مت ٕاXداث 
  :بعض اGٔم�[لٔ�سف نعطيمك �ري 

�ل�سEبة، السEيد الوز�ر، اح_ا Rارفني بيل الالمتركز هو X�ٔد الرها�ت 
الكربى، وRارفني ��يل احلكومة عندها واXد إالسرتاتيجية هامة يف ٕاطار 
الرب�مج احلكويم ا�يل تعهدت فNه والزتمت �ش �كون واXد التدعمي دÁل 

، حلد اGٓن هاذ امليثاق ٔ�سس الالمتركز، و�ش خترج لنا مNثاق الالمتركز
  .�يق ما خرج �لوجود

: �ل�سEبة لبعض اGٔم�[ العادية، السEيد الوز�ر، ٔ�� نعطيك م�ال
�ل�سEبة م�ال ملدينة بو]دور هاذ املدينة قدمية اكع، ٔ�©شئ، السEيد الوز�ر، 

، حلد اGٓن الناس ا�يل م�ال ٕاىل ابغى املواطن خيلص الرضيبة 1976إالقلمي 
لسEيارة وال خيلص الرسوم دÁل ال�سجيل يف XاÃ بيع اخلصوصية Rىل ا

æيلومرت، وا�يل لٔ�سف  400السEيارة وال ارشاها، خص هاذ املواطن يقطع 
Jمتىن لو اكن Xارض معنا السEيد وز�ر التجهزي والنقل يبني لمك الطريق 

  املؤدية بني العيون وبو]دور æيفاش؟ 
م�ال، وهو ٕاقلمي  �ل�سEبة كذÞ نعطيك م�ال �ٓخر �ل�سEبة لطرفاية

، ولكن لٔ�سف مجيع الوزارات �ري ممث[ �سEت�_اء 2009حمدث سEنة 
اGٔوقاف، التعلمي، الص¤ة، الشEب�Kة، التعاون الوطين، و�يق الوزارات نظرا 
لٔ�مهية م�ال، الفالXة، التجهزي والنقل، السكىن، مجموRة من القطاRات 

  . إالقلمياحليوية واملهمة، السEيد الوز�ر، ال متثل هبذا 
ولٔ�سف، اح_ا Jمتناو م_مك، السEيد الوز�ر، �ش ٕاىل اح_ا ابقNنا 

ن�سEناو، �ادي �زيدو�  2009ن�سEناو اجلهوية املوسعة، حلد اGٓن اح_ا من 
ال يعقل، السEيد الوز�ر، Jمتناو م_مك �ش تبارشوا يف . 6سEنني وال  5واXد 

  . اzل اGٔقالمي احملدثةٔ�قرب اGٓ]ال �ش �كون متثيلية وازنة لهاذ الوزارات د
  .شكرا السEيد الرئKس

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السEيد الوز�ر، تفضلوا

نيابة عن السEيد نيابة عن السEيد نيابة عن السEيد نيابة عن السEيد ((((الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واJمتع املدين الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واJمتع املدين الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واJمتع املدين الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واJمتع املدين     السEيدالسEيدالسEيدالسEيد
الوز�ر املنتدب Yى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومNة وحتديث الوز�ر املنتدب Yى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومNة وحتديث الوز�ر املنتدب Yى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومNة وحتديث الوز�ر املنتدب Yى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومNة وحتديث 

        ):):):):إالدارةإالدارةإالدارةإالدارة
  .السEيد الرئKسشكرا 
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فNه إالقلمي دÁل تنغري، �ل�سEبة ٕالقلمي تنغري ا·ي : السؤال يقول ما ييل
كتطرحو سؤال دÁل فريق، و�لتايل هذا .. مازالت ساكنته تعاين من كذا

  .ا�يل توصلت به احلكومة، مايش Xا]ة ٔ�خرى
املسÃٔq الثانية، املسÃٔq الثانية، هذا سؤال يتعلق ٕ�رث من املورو6ت 

، هاذ احلكومة ما اكن�ش يف 2009ان® �لكمتو Rىل . �يل احلكومة كتعاجلهاا
2009Ãي��ذل بطريقة مسؤوæ هودJد اXىل واR و�لتايل كنتلكمو ، .  

مسÃٔq اجلهوية ٔ�ساسEية يف ٕاطار املراجعة دÁل ٕاماكنيات اYوÃ، ولكن 
Áل الهيلكة ودÁهود دJرسيع هاذ اâ ا]ة ٕاىلX ل ٕاخراج نتفق معمك، هناك

  ...املصاحل الال ممركزة

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  .شكرا، شكرا السEيد الوز�ر، شكرا

ٕاذن، ن�lقل ٕاىل السؤال اGٔول املو]ه ٕاىل السEيدة الوز�رة املنتدبة Yى 
. وز�ر الطاقة واملعادن والبK\ة، امللكفة �ملاء حول مشلك اخلصاص يف املياه

  .اللكمة �لتجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل

        ::::املس�شار السEيد عبد اJيد املهايشاملس�شار السEيد عبد اJيد املهايشاملس�شار السEيد عبد اJيد املهايشاملس�شار السEيد عبد اJيد املهايش
  .شكرا السEيد الرئKس

  السEيدة والسادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

  السEيدة الوز�رة احملرتمة،
ٔ�صبح من املسمل اليوم ¢Rرتاف بتقلص املوارد املائية واحlياطي املياه 
 اجلوفNة يف بالد�، هاذ التقلص ا·ي يعزى لعدة ٔ�سEباب، Rىل رٔ�سها ق[

ال�ساقطات اليت عرفهتا بالد� يف السEنوات اzGٔرية وRدم وجود ب�Nة حتتية 
لتجميع مNاه اGٔمطار �ملقارنة مع املياه الضائعة يف البحر، وضعف ©سEبة 
اس�Nعاب السدود jس´ب �رامك اGٔوXال، وRدم �رشEيد اسEتعامل املياه، سواء 

 ذÞ التغريات يف امليدان الفال� ٔ�و الصناعي ٔ�و حىت املزنيل، زد Rىل
املناخNة اليت يعرفها العامل جراء ظاهرة ¢حlباس احلراري والتلوث جبميع 

Fٔ�شاك.  
  السEيدة الوز�رة احملرتمة،

من zالل هذا السؤال ندق �قوس اخلطر من ٔ�]ل وضع سEياسة مائية 
واحضة متكن من جتميع مNاه اGٔمطار والثلوج اليت ت�ساقط Rىل بالد� 

الضياع ٔ�وال، و6نيا البحث عن سEياسة اسEتعامل املياه  واحلفاظ Rلهيا من
من ٔ�]ل احلفاظ Rىل خمزون اGٔجNال املسEتق�لية من هذه املادة احليوية، 

  .و6لثا ٕاRادة توزيع املياه حسب احlيا]ات املناطق واجلهات
  السEيدة الوز�رة احملرتمة، 

  ما يه سEياسEتمك من ٔ�]ل حتقNق لك هذه الطموXات؟
  .رئKسشكرا السEيد ال

  

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .تفضيل السEيدة الوز�رة

Yى وز�ر الطاقة واملعادن Yى وز�ر الطاقة واملعادن Yى وز�ر الطاقة واملعادن Yى وز�ر الطاقة واملعادن     ٔ�فNالل، الوز�رة املنتدبةٔ�فNالل، الوز�رة املنتدبةٔ�فNالل، الوز�رة املنتدبةٔ�فNالل، الوز�رة املنتدبةاليدري اليدري اليدري اليدري رشفات رشفات رشفات رشفات السEيدة السEيدة السEيدة السEيدة 
        ::::واملاء والبKواملاء والبKواملاء والبKواملاء والبK\\\\ة، امللكفة �ملاءة، امللكفة �ملاءة، امللكفة �ملاءة، امللكفة �ملاء
  .شكرا لمك السEيد الرئKس

  السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
هاذ السؤال ا�يل يعترب ٔ�شكر بدوري السEيد املس�شار احملرتم Rىل 

مضن اGٔولوÁت دÁل الوزارة املنتدبة امللكفة �ملاء املتعلقة �Gٔساس يف سن 
، وهنا ٔ�خlلف 2030سEياسة متكن من تqٔمني XاجNات البالد ٕاىل Xدود 

معمك، السEيد املس�شار، æون املغرب ال يتوفر Rىل ب�Nات حتتية مائية متكن 
  .من جتميع مNاه اGٔمطار

بqٔنه بفضل هذه الب�Nات اليت اس�مثرت فهيا اYوÃ ٔ�موال  ٔ�� ٔ�قول
واس�}رات ]د خضمة، واليت مك_ت البالد من اجlياز فرتات جفاف قاهرة 
يف ٔ�واسط ال}نK_ات والسEبعينات، املغرب، وامحلد b، يؤمن XاجNاته 
 املائية، سواء املتعلقة �السEهتالك اليويم ٔ�و املاء املو]ه �لري، ٕاذ نتوفر،

سد æبري، وعندما ٔ�قول سد æبري يعين  135السEيد املس�شار احملرتم، Rىل 
 13ماليري درمه، �ٕالضافة ٕاىل  2لكفة ¢س�}ر تتعدى يف بعض اGٔحNان 

سد æبري يف طور إالجناز، وبفضل هاذ امل�شqٓت املائية الكربى يه ا�يل 
يف اجلبال،  مك_تنا اGٓن �ش نوفرو املاء يف العامل القروي، يف الص¤اري،

نوسعو املساXات املسقNة، ٕاذ نتوفر اGٓن Rىل مليون ونصف هكlار لكها 
  .مسقNة عن طريق امل�شqٓت املائية الكربى Rىل و]ه اخلصوص

ٔ�ما فD يتعلق �ٕالسرتاتيجية، فاملغرب اكن دامئا يعمتد Rىل نظرة 
اس�رشافNة واس��اقNة �لمسEتق�ل بفضل هذه السEياسة اليت هنجها الراXل 
احلسن الثاين، سEياسة السدود، وسن اسرتاتيجية وطنية �لامء اليت اعمتدت 

  : �Gٔساس Rىل ثالث دRامئ ٔ�ساسEية، ا�يل يه
اRYامة اGٔوىل هو ¢قlصاد يف املاء، ما نبقاوش فقط نوفرو العرض،  -

ولكن Jراجعو الطلب وJراجعو æيفNة اسEتعامل هذه املياه احلالية املعبqٔة Rرب 
lياسة اقEماليري ونصف يف  2صاد يف املاء، متكن من توفري تقريبا هنج س

 ؛X2030دود 
اRYامة الثانية يه تعبئة موارد مائية ٕاضافNة وتنويع مصادر التوزيع،  -

ما نبقاوش فقط نعمتدو Rىل سEياسة السدود، Gٔن بفعل �راجع ال�ساقطات 
سEياسة السدود رضورية، ولكن �ري اكفNة، تنويع مصادر التوزيع نلتجئ 
�لمياه السطحية Rرب تعبئة ا�يل ابقى لنا ما نعبئه عن طريق السدود، ا�لجوء 
ٔ�يضا ٕاىل املياه �ري التقليدية، حتلية مNاه البحر �Gٔساس، واملغرب ٔ�صبح 
اGٓن يطور جتربته jشلك ]د Lم يف جمال حتلية مNاه البحر، وٕاRادة 

 . املنتظر م_ه اسEتعامل املياه العادمة اليت مازال فهيا املغرب مل حيقق
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  .شكرا

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل اليس املهايش

        ::::املس�شار السEيد عبد اJيد املهايشاملس�شار السEيد عبد اJيد املهايشاملس�شار السEيد عبد اJيد املهايشاملس�شار السEيد عبد اJيد املهايش
  .شكرا السEيد الرئKس

  السEيدة الوز�رة احملرتمة،
ٔ�عتقد ٔ�نه ٔ�� ما قل�ش Rدم وجود الب�Nات التحتية، قلت Rدم وجود 

الضائعة يف البحر، اك�ن  ب�Nة حتتية لتجميع مNاه اGٔمطار �ملقارنة مع املياه
اخlالف، ٔ�ما ٕاذا قلنا بqٔنه ما اكي�ش ب�Nة حتتية، رضبنا واXد العدد من 
السEياسات دÁل بناء السدود ا�يل متزي هبا العهد دÁل احلسن الثاين هللا 

  . �رمحو، هذا مكالحظة ٔ�وىل
املالحظة الثانية ميل كهنرضو Rىل السدود مبختلف ٔ�شاكلها، الوترية 

هذا واقع كنعKشوه، احشال . بناء دÁلها نقصت يف السEنوات اzGٔريةدÁل ال 
هذي اكن واXد العدد دÁل السدود ا�يل æيتعطى اGٔمر �لبناء دÁهلم، اGٓن 

  . الوترية نقصت
كذÞ هناك سد م�ال نعطي م�ال منوذج دÁل سد الوXدة يف اJعرة، 

Áل اGٓالف دÁل هذاك السد ت´ىن Rىل ٔ�ساس ٔ�نه �اي �سقي واXد العدد د
اGٓن واش كKسقي هذاك العدد ا�يل . الهكlارات، مlفقني Rىل هاذ املوضوع

ت´ىن Rىل ق�لو؟ ال، واXد اجلزء هو ا�يل æي�سقى م_و، واجلزء الك�ري دÁل 
عوض هذيك املياه ا�يل . املا لكو æمييش �لبحر، لهذا ندق �قوس اخلطر

�كون يف املصل¤ة دÁل  خترست Rلهيا فلوس كثرية �ش ت´ىن السد �ش
  .الري يف البالد، راه كتضيع يف البحر

  .شكرا السEيد الرئKس

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة Þ، السEيدة الوز�رة، تفضيل

الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبK\\\\ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة السEيدة السEيدة السEيدة السEيدة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

البحر ما غميكن لناش جنمعوها ٔ�وال فD يتعلق �ملياه ا�يل كتضيع يف 
بصفة مشولية ومننعوها ما متشKش �لبحر Gٔن السد ٔ�وال خصو موقع ا�يل 
حيتضن السد واملواقع اجليولوجNة ا�يل مؤه[ الحlضان هاذ امل�شqٓت الكربى 
ٔ�صبحت قلي[ وملكفة ]دا وبعض اGٔحNان كندرسو حىت اجلدوى 

  . ¢قlصادية لبناء السدود
ا�يل كمتيش �لبحر، حنن اGٓن بصدد دراسة مرشوع Lم  فD خيص املياه

وLيلك يت#ىل �Gٔساس يف نقل هذه املياه من اGٔحواض ا�يل كمتيش 

�لبحر، �خلصوص مNاه الشامل وحتويلها ٕاىل املناطق اليت تعاين من خصاص 
و�خلصوص املناطق اجلنوبية وJمتىن يف القريب العا]ل نو]دو ¢س�}رات 

  .ا املرشوع املهيلكالالزمة لهذ
  .وشكرا لمك السEيد املس�شار

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

ٕاذن، السؤال الثاين �لسEيد الوز�رة موضوRه مqٓل ٕاجناز سد بين عزميان 
اللكمة XGٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¢شرتايك، . ٕ�قلمي اYريوش

  .تفضل السEيد املس�شار

        ::::ن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شناملس�شار السEيد عبد الرحاماملس�شار السEيد عبد الرحاماملس�شار السEيد عبد الرحاماملس�شار السEيد عبد الرحام
  لسEيد الرئKس،ا

  السادة الوزراء،
  السEيدة الوز�رة احملرتمة،

سEبق لنا، السEيدة الوز�رة، ٔ�ن طرح_ا هذا السؤال يف عهد سلفمك ق�ل 
سEنlKني، وتلقNنا فNه جوا� يفNد بqٔن اYراسات املفص[ املتعلقة ٕ�جناز هذا 

بعض السد قد ٔ�جنزت Rىل ال®م، ويه طبعا هذه اYراسة اليت هتم 
  . بناء هذا السد من حNث Rلوه وسعة حقNنته، ٕاىل �ري ذÞمواصفات 

كام تلقNنا يف نفس اجلواب Rىل ٔ�ن هناÞ دراسة يف طور إالجناز هتم 
دراسة اجلدوى ¢قlصادية وكذÞ التqٔثري Rىل البK\ة، ويف نفس اجلواب 
ٔ�يضا تلقNنا بqٔن هناÞ معلية ت�سEيقNة فD بني مصاحل وزار�مك ومصاحل وزارة 

ٓ الية خبصوص البحث عن صيغ متويل بناء هذا السد، يعين سد امل يت �
عزميان ا·ي سEيقام Rىل واد ِكرت ٕ�قلمي اYريوش، ولKس اYرو�ش، 

  .2009السEيد الرئKس، احملدث سEنة 
  :سؤالنا السEيدة الوز�رة مركز حول شEي�ني

ٔ�وال، ما يه نتاجئ دراسة اجلدوى ¢قlصادية وا6ٓGر Rىل البK\ة اليت  -
 لقت م_ذ سEن�ني؟انط

وما يه طبعا نتاجئ معلية الت�سEيق اليت متت فD بني مصاحل وزار�مك  -
  ومصاحل وزارة املالية خبصوص البحث عن صيغ متويل هذا السد؟

  .شكرا السEيد الرئKس

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة Þ، السEيدة الوز�رة

واملاء والبKواملاء والبKواملاء والبKواملاء والبK\\\\ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة السEيدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن السEيدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن السEيدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن السEيدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  .شكرا السEيد الرئKس
ٔ�شكر السEيد املس�شار Rىل طرح السؤال، خصنا �ري نعرفو بqٔن �رجمة 
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وختطيط بناء السدود ختضع ملنطق ا¦ططات املد�رية لتمنية املوارد املائية 
  . Rىل صعيد اGٔحواض

جمت Rىل صعيد احلوض ا�يل كKشمل ٕاقلمي اYريوش، يعين �لفعل د
هاذ السد هذا مضن اخلطط املد�ري ؤ�عطته �ٓفاق زم_ية، وميل �ادي 
توصل �لم�شqٓت احلالية ا�يل æيتوفر Rلهيا إالقلمي وتوصل لواXد النوع دÁل 

  .من بعد �ادي نربجمو هاذ السد) la saturation(ال�شEبع 
يه اYراسات دÁل التqٔثري Rىل البK\ة واYراسات السوسEيو اقlصادية 

اYراسة التفصيلية وا]دة، اللكفة دÁلو كت#اوز مليار ونصف وا]دة، 
اYرمه، و�ادي نربجموه ٕان شاء هللا ميل توصل اGٓ]ال دÁل ال�شEبع دÁل 

  .امل�شqٓت احلالية ا�يل æيتوفر Rلهيا إالقلمي

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيدة الوز�رة

  .تفضل اليس ٔ�شن

        ::::املس�شار السEيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السEيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السEيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السEيد عبد الرحامن ٔ�شن
  .را السEيد الرئKسشك

  السEيدة الوز�رة،
مع اGٔسف، اجلواب دÁلمك ما æيبقاش يف احلقNقة يف املسEتوى دÁل 
ذاك اليش ا�يل كنا كنتظروه من ٔ�مهية هاذ السد، وك�شوف Rىل ٔ�ن هاذ 
السEن�ني ا�يل دازت، Rاد قلت سEن�ني ميل تقال لنا هاذ اجلواب رمبا اكنت 

 مما ©سمعه اGٓن Rىل لسانك يف هذا فNه واXد شوية دÁل إالجيابية ٔ�كرث
  .اجلواب

اGٔمهية دÁل هاذ السد، السEيدة الوز�رة، تqٔيت من حNث، ٕاىل ابغينا 
©سEتحرضو اGٔمهية دÁلو رمبا ا�يل ما ك�شفوهاش ان® كتد�روا اجلدوى 
¢قlصادية و]دوى التqٔثري Rىل البK\ة وكذا وكذا، هذا يشء Lم تق_يا، 

 Jتواه اEىل مسR ريوش هو ٔ�مه من و]دواهYل هاذ إالقلمي احملدث اÁمتع د
هذا �ك�ري، وجيب ٔ�ن ال ننظر ٕاليه هبذه النظرة الضيقة دÁل إالماكنية، ما 

  .اعطيتو� حىت يش ٔ�فق زمين ا�يل �ادي يتحقق فNه هاذ السد
هاذ إالقلمي هذا حمدث وما عندو تقريبا حىت يش مصدر �ش يقوم 

 هذا، زÁدة Rىل ا¦اطر ا�يل æيحملها هاذ يوقف Rىل ر]ليه هاذ إالقلمي
الواد هذا ميل æيفNض، ومازالت ساكنة هذا إالقلمي، إالقلمي دÁل اYريوش، 

حNث ذهب واXد العدد  â2008سEتحرض الكوارث ا�يل محلها يف سEنة 
دÁل الض¤اÁ، وعندو تqٔثري كذR Þىل مNناء الغرب املتوسطي ا�يل �ادي 

  .ورظ ٕاقلمي النايت¤دث رمبا عام قريب يف
نظرا للك هذه اGٔمور، السEيدة الوز�رة، ابغينامك توضعوا هاذ السد هذا 
يف دا رة اه®م هذه احلكومة �ش تعطيو� فNه واXد اGٓفاق، يعين واXد 
اGٔفق زمين حمدد فني �ادي ي�_جز، ما �اد�ش نبقاو �ري يف هذا حىت 

  .ت�Kان، ما فهمنا والو من هذا

 احلقNقة سوف �زيد �ل�سEبة �لساكنة دÁل هاذ اجلواب دÁلمك يف
  ...إالقلمي

  .شكرا، امسح يل السEيد الرئKس

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد املس�شار
  .تفضيل السEيد الوز�رة

السEيدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالسEيدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالسEيدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبKالسEيدة الوز�رة املنتدبة Yى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبK\\\\ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  السEيد املس�شار،
السد دÁل ٕاقلمي اYريوش راه داzل يف ا¦طط  �ري ٔ�طمئنك بqٔن

الوطين �لامء، و�لتايل ال بديل عنه، اGٓ]ال راه حمددة، ميل توصل 
امل�شqٓت ا�يل تتوفر Rلهيا املنطقة اكم[، ما كنربجموش وخنططو فقط ٕالقلمي 
معني، كنخططو واXد امل�شqٔة، واXد املنظومة مائية ا�يل كزتود مجيع ٔ�قالمي 

قط Gٔنه اك�ن يف ٕاقلمي ما ميك�ش يل ٔ�� نربمج وخنطط مرشوع فاملنطقة، 
اYريوش، خصين ©شوف اYور دÁلو، الفاRلني اGٔساسEيني ا�يل معنيني 
بتوزيع املاء الصاحل �لرشب واملعنيني �لفالXة خصهم حىت هام �كون عندمه 

ٔ�� ن´ين السد ونبقى كنتفرج فNه كتحفة، ما غيكو©ش æيقوم .. خمطط داzل
  . Yور دÁلو�

ٕاذن، هو غيكون عندو �ٓفاق واYور دÁلو Lم و�Kسامه يف التمنية 
احمللية و�Kسامه يف امحلاية من الفNضا�ت وميل توصل اGٓ]ال دÁلو داzل 
ا¦طط راه غنربجموه وفق ¢ع®دات املالية املرصودة، ٔ�طمئنك راه السد 

اتيجية واحضة، �ادي �كون، ولكن خصين �كون الرؤية واحضة وإالسرت 
Þ غنقولو ��ٔ Þ فق حىت هو حمدد، ابغيىت نقولوGٔوا.  

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيدة الوز�رة

©شكر السEيدة الوز�رة ملسامههتا يف . اليس ٔ�شن، هللا خيليك، ٔ�رجوك
  .�ٓ اليس ٔ�شن، هللا هيديك.. هذه اجللسة

Rيد وز�ر الصناEقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل السlة والت#ارة ٕاذن، ن�
  . و¢س�}ر و¢قlصاد الرمقي حول ٕاRادة متوقع قطاع ال�سEيج واGٔل´سة

اللكمة XGٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفNدرايل، تفضل اليس 
  .دعيدRة

        ::::املس�شار السEيد محمد دعيدRةاملس�شار السEيد محمد دعيدRةاملس�شار السEيد محمد دعيدRةاملس�شار السEيد محمد دعيدRة
  .شكرا السEيد الرئKس

جسلت القمية املضافة لصناRة ال�سEيج واGٔل´سة معدال سEنوÁ ب�سEبة 
zالل ال�سعينات، بz wKالل السEنوات  z8%الل ال}نK_ات، و 17%

مبعدل منو سEنوي، ومل âسEتطيع  %0,72اzGٔرية عرفت �راجعا ب�سEبة 
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احلفاظ Rىل نفس املنحى التصاRدي، ٔ�ما ¢س�}ر، وا·ي يعد املعيار 
zالل  %46احلقNقي ملدى تطور القطاع، فقد عرف �راجعا ملحوظا بلغ 

  .العقد املايض
·ا، ©سائلمك عن التدابري وإالجراءات املتÆذة من طرفمك ٕالRادة متوقع 
قطاع ال�سEيج واGٔل´سة، ؤ�يضا ما يه املعيقات الهيلكية اليت حتد من تطور 

  هذا القطاع ببالد�؟
  .شكرا السEيد الرئKس

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  .تفضل السEيد الوز�ر

#ارة و¢س�#ارة و¢س�#ارة و¢س�#ارة و¢س�}}}}ر ر ر ر السEيد موالي حفNالسEيد موالي حفNالسEيد موالي حفNالسEيد موالي حفNظظظظ العلمي، وز�ر الصناRة والت العلمي، وز�ر الصناRة والت العلمي، وز�ر الصناRة والت العلمي، وز�ر الصناRة والت
        ::::و¢قlصاد الرو¢قlصاد الرو¢قlصاد الرو¢قlصاد الرمقمقمقمقيييي

  .شكرا السEيد الرئKس
شكرا السEيد املس�شار Rىل هذا السؤال املهم ]دا، Gٔن هذا القطاع 

  :ٕاىل امسحتو نعطيو بعض املعطيات الهامة عن هذا القطاع. قطاع Lم
  . ٔ�لف 167اGٓن العامل ا�يل يف هذا القطاع العدد دÁهلم هو 

مليار دÁل اYرمه،  23املسEتوى دÁل التصنيع اكن يف  2012يف 
مليار دÁل اYرمه  29,4رشكة يف هاذ القطاع، والتصد�ر وصل لـ  1120

، واgمنو يف هاذ السEنوات اzGٔرية، السEبع سEنوات اzGٔرية اكن بــ 2013يف 
11,2% .  

ا�يل خصنا نتذæرو وهو العامل هاذ العرش سEنوات اzGٔرية تغري jشلك 
حت يه الرش�كة املهمة دÁل العامل دÁل التصنيع Gٔن Lم ]دا، فالصني ٔ�صب

مجيع البÂان شافوا التصنيع دÁهلم æمييش �لصني، فاملغرب من مج[ هاذ 
البÂان، عند� Rدة رشاكت âسدوا Gٔن امشاو الناس ابداو æيصنعوا يف 
الصني، فا�يل خصنا نعرفو وهو اGٔجور اGٔدىن يف الصني اكنت حلد اGٓن 

دوالر، وامحلد b هاذ السEنوات اzGٔرية  300ويف املغرب دوالر  141
دوالر، مقارنة مع  500وصلوا يف البÂان ا�يل æيصنعوا يف الصني ب 

  .دوالر 300املغرب 
فالتدابري ا�يل اختذت حلد اGٓن وهو امليثاق الوطين لٕالقالع الصناعي 

ة �لمغرب، ، وا�يل وضع هاذ القطاع دÁل ال�سEيج من املهن العاملي2009يف 
د �العمل مع اYوÃ وضعوا يف نفس الوقت واح ٔ�ر�ب) la CGEM6(و
)le comité ( د ا�لجنة مشرتكةXولية ا�يل قاست ا�واYزمة اGٔيل تبعت ا

هاذ القطاع، وٕاىل كنتذæر هاذ ا�لجنة نقذت العديد من الرشاكت ا�يل اكنوا 
  .�ادي �سدوا يف ذاك الوقت

دÁل الرشاكت دÁل  6وقعنا اتفاقNة مع  ا�يل خصنا نعرفو وهو اGٓن
)L’amont ( لÁد)textile( م ]دا لهاذL يج الق�يل، وهذاEيعين ال�س ،

القطاع æيف امجليع æيعمل، واJموع دÁل ¢س�}ر ا�يل اكن يف هاذ الست 

                                                 
6 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

مليون دÁل اYرمه، وهاذ ¢س�}ر æيعطي تنافسEية  300رشاكت وهو 
  .]ديدة �لقطاع

  .شكرا

        ::::سEيد رئKس اجللسةسEيد رئKس اجللسةسEيد رئKس اجللسةسEيد رئKس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا

  .تفضل اليس دعيدRة

        ::::املس�شار السEيد محمد دعيدRةاملس�شار السEيد محمد دعيدRةاملس�شار السEيد محمد دعيدRةاملس�شار السEيد محمد دعيدRة
  .شكرا السEيد الرئKس

  السEيد الوز�ر،
لٔ�سف �لرمغ من لك ما قلتو بqٔن هاذ القطاع Rىل مسEتوى 

ارتفاع Lم بلغ  2000و 1990الصادرات جيب ٔ�ن نعرف ٔ�هنا عرفت ما بني 
 2000سEنوÁ ما بني  0,6نحو سEنوÁ مقابل ارتفاع ضئيل يقدر ب  %11يف 

  .2013و
 R17%ىل مسEتوى ال�شغيل، ٔ�يضا ©س#ل هناك �راجع æبري ب�سEبة 
 %44لعدد العاملني zالل العقد املايض، بعدما اكن قد جسل ارتفاRا بنحو 

  .2000و 1990ما بني 
ٔ�لف  R50ىل مسEتوى إالنتاجNة، جسل القطاع ٔ�دىن مسEتوى بقمية 

ٔ�لف درمه �لعامل Jموع القطاع  160ته درمه �لعامل مقابل مlوسط قمي 
الصناعي، هذا �رجع ٕاىل اسEمترار الهشاشة الهيلكية اليت حتد من تطور 

  :القطاع، ؤ�ذæر مهنا Rىل اخلصوص
�ركزي العروض Rىل املناوÃ وارتباط قوي بعدد حمدود من العمالء،  -

يمت  من رمق املعامالت املوÐة �لتصد�ر عند بعض املقاوالت% 80ٔ�كرث من 
 ٕاجنازها مع زبون واXد؛

�ركزي ٔ�©شطة القطاع Rىل سوق ¢حتاد اGٔورويب، وا·ي حيتكر  -
خصوصا فر©سا وٕاسEبانيا ا�لتان متثالن ، من صادرات القطاع% 97

و�لرمغ من ٔ�مهية جحم هذه اGٔسواق، فٕان ¢رتباط القوي %. 68لوXدهيام 
تقلبات السوق  ببعض اGٔسواق اGٔوروبية �زيد من هشاشة القطاع بفعل

 واملنافسة؛
ضف ٕاىل هذا ٔ�يضا ضعف اندماج القطاع �لرمغ من اJهودات  -

املبذوÃ من طرف السلطات العمومNة املمتث[ يف âشجيع ¢س�}ر يف قطاع 
ال�سEيج، خصوصا من zالل صندوق احلسن الثاين �لتمنية ¢ج®عية 

  و¢قlصادية، وRىل الرمغ ٔ�يضا من دخول رشاكت كربى؛
كذÞ يظل القطاع هشا حلاجlه القوية �لزتود �ملدzالت من  -

 .فر©سا ٕاسEبانيا �رæيا والصني: اخلارج
  .شكرا السEيد الرئKس

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا
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  هناك تعقNب السEيد الوز�ر يف بضع ثوان؟

        ::::السEيد وز�ر الصناRة والت#ارة و¢س�السEيد وز�ر الصناRة والت#ارة و¢س�السEيد وز�ر الصناRة والت#ارة و¢س�السEيد وز�ر الصناRة والت#ارة و¢س�}}}}ر و¢قlصاد الرر و¢قlصاد الرر و¢قlصاد الرر و¢قlصاد الرمقمقمقمقيييي
  .شكرا السEيد املس�شار

يه Rىل سEبع سEنني، وا�يل خصنا نقارنوها هو  11,7اGٔرقام دÁل  هاذ
مع هاذ الفرتة ا�يل دازت لكهم البÂان ا�يل كنتعاملو معهم اكنت عندمه 
ٔ�زمة، وان® عشEتو اGٔزمة ا�يل اكنت يف الر�ط Rىل الناس ا�يل zدامني مع 

  . اجنلرتا ا�يل تقريبا سدوا لكهم يف واXد الفرتة دÁل Rامني
ذ اGٔزمة يل قاست ٔ�ورو� والعامل، قاست املغرب Gٔن الزبناء دÁلنا ما ها

  .بقاوش كKرشيو ال�سEيج من املغرب
اGٓن ميل ك�شوفو إالسرتاتيجية دÁل املسEتق�ل، ٕاىل شفت الصني ا�يل 

سEنوÁ دÁل % �13ادي Jرجع لها، الصني السEنوات املق�[ �ادي �زيد 
)SMIG7(  هلم، ٕاذن من دا�Áنني 5دEدوالر،  1000 �ادي يوصلوا لــ س

واGٓن ابداو الصينKني æيجيو �س�مثروا يف املغرب �ش خيدموا املغاربة 
  . ويصدروا املنتوج دÁهلم

هاذو مسائل Lمة ]دا ا�يل مازال ما تبK_وش لنا، ولكن يف الوزارة 
  . ك�سEتق�لو ٔ�]انب ٔ�مر�كNني وال صينKني �ش �س�مثروا يف املغرب

                                                 
7 Salaire M inimum Interprofessionnel Garantie  

 le fonds de développement(لثاين وصندوق احلسن ا
industriel ( لÁنة يف املزيانية دEادي يدمع  2015ا�يل وضعنا هاذ الس�

هاذ القطاع بواXد الكNفNة قوية Gٔن القطاع Lم ]دا لبالد�، وضعناه 
اكسرتاتيجي لكن بدون شك، قلهتا هاذ الشهور اzGٔرية، ٔ�ننا بدون شك ما 

حفاولنا يف هاذ إالسرتاتيجية اجلديدة نعطيوه  اعطيناهش اGٔمهية الاكفNة،
ٔ�مهية اكلسEيارات واكلطا رات، واح_ا بعالقة مسEمترة مع الفNدرالية ا�يل دÁل 

و�ادي نوقعو معهم يف اGٔسابيع املق�[ ٕاسرتاتيجية  ،)AMITH8(ج ال�سEي
ٔ�لف م_صب شغل ]ديد يف ٔ�فق  100اكم[ ا�يل �ادي تعطي ٔ�كرث من 

ٔ�لف م_صب شغل ]ديد مسEمتر، ٕاذن خصنا  100ـ �ش نوصلو ل. 2020
ٔ�شهر واح_ا  6©شEتغلو �ملعقول، ال الوزارة وال الفNدرالية، وهذي تقريبا 

كن�شاوفو لك ٔ�سEبوع �ش نوصولو لهاذ النتاجئ، ٕان شاء هللا، يف اGٔسابيع 
  .املق�[

        ::::السEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسةالسEيد رئKس اجللسة
  . شكرا السEيد الوز�ر، شكرا Rىل مسامهتمك

ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة
.  
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