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  )م 2014 ٔ�كتو�ر 28( هـ 1436من حمرم  3 ثال3ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئEس اDلسل الرابعاخلليفة  ،ش;يخ ٔ�محدو ادبداالس;يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان وس;بعة دقائق، ابتداءا من الساOة الرابعة واMقHقة الKنية  :التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

  .والثالثني بعد الزوال
  .^اقشة اYٔس;ئ\ الشفهيةم  ::::Zدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعامل

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

    ::::املس�شار الس;يد ش;يخ ٔ�محدو ادبدا، رئEس اجللسةاملس�شار الس;يد ش;يخ ٔ�محدو ادبدا، رئEس اجللسةاملس�شار الس;يد ش;يخ ٔ�محدو ادبدا، رئEس اجللسةاملس�شار الس;يد ش;يخ ٔ�محدو ادبدا، رئEس اجللسة
  .hسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

  .O�ٔلن عن افjتاح اجللسة
  الس;يدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  ت،الس;يدات املس�شارات احملرتما
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من اMس;تور، ووفقا ملقjضيات النظام  100معال بqٔحاكم الفصل 
اMا}يل Dلس املس�شار�ن، خيصص اDلس هذه اجللسة Yٔس;ئ\ السادة 

  .هللا خيليمك اشوية د�ل الهدوء.. املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Oلهيا
رZة يف Zدول اYٔعامل، ق�ل الرشوع يف تناول اYٔس;ئ\ الشفهية املد

ٔ�عطي اللكمة �لس;يد اYٔمني ٕالطالع اDلس Oىل ما Zد من مراسالت 
        .وٕاOال�ت، اللكمة لمك الس;يد اYٔمني

        ::::املس�شار الس;يد محمد Oداب، ٔ�مني اDلساملس�شار الس;يد محمد Oداب، ٔ�مني اDلساملس�شار الس;يد محمد Oداب، ٔ�مني اDلساملس�شار الس;يد محمد Oداب، ٔ�مني اDلس
  .شكرا الس;يد الرئEس

من النظام اMا}يل Dلس املس�شار�ن،  175طبقا Yٔحاكم املادة 
  :ار�ن �لنصوص ال�رشيعية التاليةتوصلت رئاسة جملس املس�ش

يتعلق �لتعويض عن حوادث  18.12ٔ�وال، مرشوع قانون رمق  -
  الشغل، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

حماسب "يتعلق ب�^ظمي �نة  3127.12نيا، مرشوع قانون رمق  -
لس ، واحملال Oىل جموٕ��داث املنظمة املهنية �لم�اس;بني املعمتد�ن "معمتد

 املس�شار�ن من جملس النواب؛
 13.97بتغيري و متمي القانون رمق  369.13لثا، مرشوع قانون رمق  -

املتعلق �DموOات ذات النفع £قjصادي، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن 
 من جملس النواب؛

يتعلق بتصفHة مزيانية الس;نة املالية  125.13مرشوع قانون رمق  ،رابعا -
 . جملس املس�شار�ن من جملس النواب، واحملال Oىل2011

كام توصلت الرئاسة مبراس\ من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، 

خيرب من }اللها اDلس طلب الس;يد الوز�ر الش;باب والر�ضة بتqٔجHل 
السؤالني املو®ني ٕاليه ٕاىل Zلسة الحقة نظرا لتلكيفه مبهمة رمسية }ارج 

الوز�ر امللكف �ملقاوالت الصغرى ٔ�رض الوطن، وكذا طلب الس;يد 
وٕادماج القطاع ³ري املنظم ٕ�دراج السؤال الشفه²ي الوحHد املوZه ٕاليه 

  .م�ارشة بعد قطاع الص�ة
و�ل¶س;بة لعدد اYٔس;ئ\ الشفهية والكjابية اليت توصل هبا جملس 

  :، فه²ي اكYٓيت2014ٔ�كتو�ر  28املس�شار�ن ٕاىل ³اية الثال3ء 
  ؛28: اYٔس;ئ\ الشفهية -
  .1: اYٔس;ئ\ الكjابية -

رب اDلس املوقر، ٔ�ننا س;نكون م�ارشة بعد Zلسة اYٔس;ئ\ كام خن
الشفوية Oىل موOد مع Zلسة معومHة ختصص �«راسة والتصويت Oىل 

يتعلق حبامية  17.97بتغيري و متمي القانون رمق  23.13مرشوع قانون رمق 
  . امللكHة الصناعية

  .شكرا الس;يد الرئEس

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس;يد رئEس االس;يد رئEس االس;يد رئEس االس;يد رئEس ا
  .شكرا الس;يد اYٔمني

¾رشع اYٓن يف معاجلة اYٔس;ئ\ الشفهية املدرZة يف Zدول ٔ�عامل هاته 
سؤ£ مهنا �ٓين موZه للك من قطاOات  11سؤ£،  19اجللسة، وOددها 

ٔ�س;ئ\ Oادية موزOة Oىل  8الص�ة، الصناOة التقليدية، الشؤون العامة، و
العالقات مع الربملان، ال�شغيل،  قطاOات التعلمي العايل، الرتبية الوطنية،

  .املقاوالت الصغرى
¾س;هتل Zدول ٔ�عامل هاته اجللسة �لسؤال املوZه ٕاىل الس;يد وز�ر 
التعلمي العايل والبحث العلمي و كو�ن اYٔطر حول متكني الطلبة من 

 . التداريب �ملؤسسات العمومHة
لسؤال، اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي ا

  .تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد ٕادرÉس مروناملس�شار الس;يد ٕادرÉس مروناملس�شار الس;يد ٕادرÉس مروناملس�شار الس;يد ٕادرÉس مرون
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يدة الوز�رة احملرتمة،
  الس;يد الرئEس،

  الس;يدة الوز�رة احملرتمة،
اوالد� ا�يل تيقراو يف اللكية بصفة Oامة، يف املدارس العليا �لمهندسني 

داريب، بل هناك و³ريها، مطالبني لك س;نة �ش جيريو بعض الوقت يف الت
تالمHذ Yٔن هام Òيمكلوا اYٓن اMراسة د�هلم، وت��قى التداريب ت�ساهلم، ما 
ك�سلمش هلم الشواهد hسÓب الصعوبة يف احلصول Oىل ماكن دا}ل 

  .مؤسسة معومHة ٔ�و وزارة ٔ�و قطاع }اص من Z�ٔل القHام هباته التداريب
  مهنا الطلبة Oامة؟ مفاذا ٔ�نمت فاOلون لتÕاوز هذه إالشاكلية اليت يعاين
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  .شكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس;يدة الوز�رة

الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث     مسىي بنÙ«ون،مسىي بنÙ«ون،مسىي بنÙ«ون،مسىي بنÙ«ون،الس;يدة الس;يدة الس;يدة الس;يدة 
        ::::العلمي و كو�ن اYٔطرالعلمي و كو�ن اYٔطرالعلمي و كو�ن اYٔطرالعلمي و كو�ن اYٔطر

  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم Oىل طرح هذا السؤال الهام
فعل ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ن موضوع التداريب كتعين ٔ�ساسا الطلبة بداية، �ل

املسÕلني �ملؤسسات ذات £س;تقطاب حمدود، من مدارس �ندسني ٔ�و 
 85.920مدارس الصناOة والتÕارة ٔ�و ³ريها، وا�يل Òيبلغ Oددمه �اليا 

�ل¶س;بة ملؤسسة  كو�ن  �27.597ل¶س;بة �لمؤسسات التابعة �لÕامعات، 
ٔ�لف طالب  113ٔ�لف، ت¶�jدثو Oىل  113وOه تقريبا د�ل اYٔطر، ما مجم

ا�يل معين هباذ إالشاكلية د�ل التداريب، �ٕالضافة �لطلبة ا�يل كذß ا�يل 
مسÕلني يف املؤسسات د�ل £س;تقطاب املفjوح، ولكن مسÕلني يف 
إالZازات املهنية ويف املاسرت املتخصص ا�يل تقريبا عند� يف إالZازة املهنية 

  .ٔ�لف �اليا 11وا�د 
ف�التايل هاذ العدد هو يف ارتفاع مزتايد، وهو مرحج ٔ�نه �كون يف ارتفاع 
ٔ�كرب، نظرا Yٔن الوزارة كتحرص Oىل ٔ�هنا تالمئ التكوينات مع سوق 
الشغل، و�لتايل هاذ النوع د�ل التكوينات هو ا�يل مطلوب يف سوق 

احملدودة كتعرف  الشغل، ف�التايل هاذ التاكو�ن ا�يل يف هاذ £س;تقطا�ت
  .وا�د £رتفاع مزتايد

طبعا، هاذ الطلبة �لفعل Òيحتاجوا تداريب يف خمتلف الس;نوات 
اMراس;ية د�هلم، و�Yٔخص طبعا فè يتعلق �لس;نة اçهنائية، ا�يل Òيكون 

ٔ�الف �ندس Òيتخرجوا س;نو� ا�يل Òيحتاجوا لهاذ  O10ىل اYٔقل حوايل 
  .التداريب

س;نة Òينص Oىل ٔ�نه اجلامعة خصها  كون  14م^ذ  01.00القانون 
م^ف�jة Oىل احمليط د�لها السوس;يو اقjصادي، و�لتايل  كون عندها 
رشااكت ا�يل غميكن لها من }اللها ميكن لها  كون عندها القضية د�ل 
التداريب، لكن هاذ اYٔمر ما تفعلش �لشلك املطلوب، طبعا الوزارة ٔ�مام 

Oة د�ل التدابري، غنذÒر مهنا بعض التدابري هاذ املشلك هذا قامت مبجمو 
ïيف جعا.  

اك�ن تدابري ا�يل تدارت Oىل مس;توى الوزارة، واك�ن تدابري ا�يل 
�ل¶س;بة مñال Oىل مس;توى . تدارت Oىل مس;توى املؤسسات اجلامعية

الوزارة اك�ن تدابري ا�يل كتعلق بتفعيل االتفاقHة مبثابة مHثاق تدريب بني 
من   وزارة التعلمي العايل والتÕارة والصناOة والتكو�ن املهينيفاحلكومة ممث\ 

®ة، والك^فدرالية العامة �لمقاوالت �ملغرب من ®ة 3نية، وا�يل التوقHع 
ٔ��ريل  7د�لها الفعيل اكن حتت الرئاسة الفعلية د�ل صاحب اجلالï بتارخي 

قHة بوا�د اتفاقHة ، و�اليا وز�ر التعلمي العايل فعلنا اح^ا هاذ االتفا2010
  .مع الك^فدرالية العامة �لمقاوالت 2013ينا�ر  17ٕاطار ا�يل وقعناها يف 

  .شكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس;يد ٕادرÉس مروناملس�شار الس;يد ٕادرÉس مروناملس�شار الس;يد ٕادرÉس مروناملس�شار الس;يد ٕادرÉس مرون
  الس;يدة الوز�رة احملرتمة،

زارات، وحىت عند ٕاىل ما اس;تطعناش نفعلو هاذ اYٔمر حىت عند الو 
و³ريمه، ) 2l’ONEP(احبال  ،)l’ONE1(العمومHة، احبال املؤسسات 

تد�ر لنا هاذ اليش، Oلام بqٔن  �ش) 3CGEM(س;نعول Oىل فكHف 
)CGEM ( راه مايش املقاوالت املغربية لكها فهيا، اك�ن وا�د العدد حمدود

دريب }ارج هاذ ا�يل فهيا، والبايق Yٔنه يف إالماكن د�لو Éس;تق�ل الطلبة �لت
  .اYٔمر

فٕاذا اكن من املمكن �كون ٔ�فHد �«وï املغربية ٔ�ن جتي احلكومة بوا�د 
املرشوع قانون ٕالزايم فè يتعلق �لقدرة د�ل لك مؤسسة مؤسسة Oىل 

  .  كو�ن التالمHذ }الل الوقت د�ل التدريب د�هلم
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا

  .3نية 24رة، عندك اللكمة لمك، الس;يدة الوز�

الس;يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و كو�ن الس;يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و كو�ن الس;يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و كو�ن الس;يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و كو�ن 
        ::::اYٔطراYٔطراYٔطراYٔطر

الوزارة راسلت خمتلف املؤسسات العمومHة يف هاذ املوضوع د�ل 
التداريب، املؤسسات كذß اجلامعية راه عندها رشااكت مع مجموOة د�ل 

عندها رشااكت مع  املؤسسات، مدارس املهندسني اس;تطاعت  كون
املكjب الوطين �لسكك احلديدية و³ريها من املؤسسات، وهذا اYٔمر 

  .Éش;تغل
الفكرة د�لمك د�ل القانون، طبعا ٔ�نمت مكرشOني ميكن لمك تqٔتيو مبقرتح 

  . قانون يف هاذ إالطار
  .شكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

ن السكن يف السؤال الثاين موضوOه املعايري املعمتدة لالس;تفادة م
                                                 

1 Office National de l'Electricité  
2 Office National de l’Eau Potable  
3 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
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 . اYٔحHاء اجلامعية
اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 

  .تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس;يدة الوز�رة احملرتمة، 

Òيتعترب السكن ٕا�دى العق�ات اليت تعرتض سHÓل الطالب  كام تعلمون،
ٔ�ثناء الت�اقه �لتعلمي اجلامعي، اعتبارا لتلكفة الكراء الباهظة �ملدن، هذا يف 
الوقت ا	ي ¾سÕل فHه اس;تفادة العديد من الطلبة املEسور�ن من السكن 

  .يف اYٔحHاء اجلامعية ا
صصة ٔ�صال Yٔبناء الفقراء
وز�رة، الوزارة قامت بعدة تدابري مؤخرا Oىل ¾رش حصيح، الس;يدة ال

لواحئ املس;تفHد�ن من اYٔحHاء اجلامعية، وهاذ إالجراء، حنن يف الفريق 
ملاذا، الس;يدة الوز�رة؟ وملاذا نطالب . احلريك �مثنه، لك^ه Òيبقى ³ري اكف

كذß �لتدقHق و�لرصامة الالزمة ٔ�ثناء ال�سجيل املق�ل يف اYٔحHاء 
�ش ميكن لنا نتÕاوزو هاذ £خjالالت املسÕ\ سابقا، و�ش اجلامعية؟ 

  .�كون الطالب املس;تحق هو من Éس;تفHد من }دمة السكن �حلي اجلامعي
ولهذا، الس;يدة الوز�رة، ٔ�س;باب �زول هذا السؤال، ابغينا نعرفو املعايري 
املعمتدة الس;تفادة الطلبة من السكن �YٔحHاء اجلامعية، كذß التدابري 

جراءات اليت سوف تتÙذوهنا مس;تق�ال لتÕاوز £خjالالت املسÕ\ واالٕ 
  . ٔ�ثناء معلية ال�سجيل يف اYٔحHاء اجلامعية

  .شكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يدة الوز�رة

الس;يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و كو�ن الس;يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و كو�ن الس;يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و كو�ن الس;يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و كو�ن 
        ::::اYٔطراYٔطراYٔطراYٔطر

  .شكرا الس;يد الرئEس
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم Oىل هاذ السؤال الهام

�لفعل، الوزارة وبت¶س;يق مع املكjب الوطين لٔ�عامل اجلامعية 
£ج�عية والثقافHة، ووعيا مهنا �Yٔمهية د�ل توفري السكن �ل¶س;بة 
�لطلبة، ٕاذن عند� وا�د الرب�مج طموح ٔ�ننا }الل هاذ امخلس س;نوات 

�زيدو الطاقة  2016- 2015ٕاىل  2013-2012من اMخول اجلامعي 
£س�Hعابية د�ل اYٔحHاء اجلامعية، اYٔرسة ا�يل يف هاذ إالطار �زيدوها بـ 

50%.  

 44ٕاىل  2013-2012ٔ�لف رس�ر يف  41اس;تطعنا ن¶jقلو من  �لفعل،
ٔ�لف رس�ر يف هاذ  50تقريبا  48.900، ٕاىل 2014-2013ٔ�لف رس�ر يف 

ٔ�لف ا�يل مربجمة �ل¶س;بة �«خول اجلامعي  61اMخول اجلامعي، يف ٔ�فق 
املق�ل، وا�يل يه لكها كتد}ل يف ٕاطار اYٔحHاء اجلامعية ا�يل ميكن نعطيو 

ßبعض املدن وما ٕاىل ذ.  
�ٕالضافة ٕاىل ذß، اكنت هناك يعين جمهودات من طرف الوزارة �ش 
اس;تطعنا نوقعو وا�د العدد د�ل االتفاقات مع م^عشني عقاريني �ش 

د�روا ما Éسمى �ٕالقامات الطالبية اخلاصة، ا�يل يه كتكون بوا�د اçمثن ي
  .م^اسب، ولEست الطالبية اخلاصة ا�يل ٔ�حHا� كتكون بqٔمثنة ³ري م^اس;بة

ٕاقامة طالبية  �8600ٕالضافة ٕاىل دور الطلبة، حبيث �اليا عند� 
، د�ل دور الطلبة ا�يل تيكونوا 2965، 3000}اصة، وعند� تقريبا 

  .}لني فهيم امجلاOات، يعين هذا �ل¶س;بة �لعدددا
�ل¶س;بة ا�يل تفضلتيو �لسؤال حول املعايري، فاكن وا�د احلرص فعال 
�ش �كون معايري د�ل £س;تحقاق، و�ش �كونوا الناس ا�يل كEس;تحقوا 

ويف هاذ إالطار هذا، در� . يد}لوا لٔ�حHاء اجلامعية هام ا�يل كEس;تحقوا
ابدينا يف التطبيق  2013دة، من اMخول اجلامعي د�ل وا�د املسطرة Zدي

د�لها، وهاذ الس;نة حس;ناها، كرت كز هاذ املسطرة Oىل ٔ�ربعة د�ل املعايري، 
مهنا اM}ل د�ل اYٔبو�ن، Oدد إالخوة واYٔخوات ا�يل هام حتت الكفاï د�ل 

 . اYٔبو�ن، البعد اجلغرايف عن ماكن إالقامة، والتفوق اMرايس
ربعة د�ل املعايري، طبعا Òيكون املعيار اYٔول هو القضية د�ل هاذو 

Yٔبو�ن، �ش �كونو مqjٔكد�ن ٔ�ن الناس ا�يل حمتاZني هام ا�يل اد}ل 
Òيد}لوا لهاذ اYٔحHاء اجلامعية ا�يل يه يعين طبعا ٔ�حHاء Zامعية ا�يل �بعة 

هنم يف �«وï، والناس ا�يل عندمه وا�د اM}ل مjوسط Òميكن هلم يلقاو ماك
  .دور الطلبة، وكذß ا�يل عندمه د}ل شوية اكرث يف إالقامات اخلاصة

ٕاذن، هاذو هام يعين املعايري ا�يل مديورة يف هاذ إالطار، وÒيكون 
  .عند� احلرص ٔ�ننا فعال نطبقا هاذ املعايري hشلك معلومايت وب¶رش ا�لواحئ

  .شكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .شار يف ٕاطار التعقHباللكمة لمك الس;يد املس� 

        ::::املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
 ßىل هاذ إاليضا�ات، ٕاال ٔ�ننا وك¶شكرومك كذO شكرا الس;يدة الوز�رة
Oىل هاذ املعايري، ولو ٔ�ن Zلها ال يطبق، واح^ا ٕاىل ا}ذينا Oىل سHÓل 
املثال، وهذا هاجس د�ل مجيع الطلبة يف املغرب، وهو ٕاشاكلية Òبرية 

  .ل�ٓ�ء، هو الولوج لٔ�حHاء اجلامعية �ل¶س;بة
خص يتدار وا�د إالحصاء يف إالقامات الطالبية د�ل اخلواص، Yٔن 
يه كذß خصها ختضع �لمراق�ة Yٔهنم اك�ن وا�د £مjياز Òبري لوا�د الف!ة 
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  .معينة دون اYٔخرى
كذß، وان�، الس;يدة الوز�رة، ب¶ت املنطقة، وكتعرفوا املنطقة د�ل 

 دا�رة، ٔ�ن Zل الطلبة ٔ�بناء الضوا"، ا�يل من سوق اYٔربعاء، الغرب يك
د�هلم  %80هاذو .. وال وا�يل من سوق الثالث، وا�يل من س;يدي حيىي
 ïىل إالقامة اجلامعية رمغ ٔ�ن احلاO العائلية د�هلم واملادية د�ل ما حصلوش

عندو اYٓ�ء د�هلم يه �اï مزرية، وبقت فقط ا�يل عندو تد}الت وا�يل 
 .من ينوب عنه �ش يلج، هاذوك هام ا�يل Òيد}لوا لٔ�حHاء اجلامعية

كنطلبو م^مك، الس;يدة الوز�رة، الس;نة املق�\ ٕان شاء هللا %سهروا Oىل 
  .هاذ اYٔمر �ش Éس;تفادوا اوالد الفقراء من هاذ اYٔحHاء اجلامعية

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

        .وز�رةاللكمة لمك الس;يدة ال

الس;يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و كو�ن الس;يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و كو�ن الس;يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و كو�ن الس;يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و كو�ن 
        ::::اYٔطراYٔطراYٔطراYٔطر

  الس;يد املس�شار، 
اح^ا مس;تعد�ن ٕاىل كنت عندمك يش شاكية يف هاذ املوضوع، اح^ا 
حريصني �ش �كونوا الطبقة ا�يل ك�س;تحق اMخول لٔ�حHاء اجلامعية يه 

  .ا�يل كتد}ل
ل الطلبات اكنت عند� من ق�ل فقط ال¶س;بة د�ل التغطية د�

من الطلبات، العام ا�يل فات Oاد ابدينا املسطرة،  %33ك¶س;تطعو نلبيو 
وكنتظرو اYٓن النتاجئ د�ل هاذ الس;نة �يق كنتوصلو هبا ، %60اس;تطعنا 

من الطلبات، يعين الناس  %80من خمتلف اYٔحHاء، ٔ�ننا تقريبا غنغطيو 
هيم املعايري راه Òيد}لوا، كتقدر  كون ا�يل Òيحطوا الطلبات، وÒيكون ف

بعض املرات يش �اZة، مز�ن ٕاىل عندمك شاك�ت نتوصلو هبا، والوزارة 
راه كتÙذ إالجراءات بت¶س;يق مع وزارة اMا}لية Yٔن املدراء د�ل اYٔحHاء 
اجلامعية كتعرفوا ٔ�هنم Òيتعينوا من طرف اMا}لية، ك¶سقو يف هاذ املوضوع 

  . كون فهيا يش ٕاشاكل، فاح^ا كن�لو هاذ إالشاكليف احلاï ا�يل Òي
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . ٔ�شكر الس;يدة الوز�رة Oىل مسامههتا القمية معنا يف هاته اجللسة

واYٓن ن¶jقل ٕاىل اYٔس;ئ\ املو®ة ٕاىل الس;يد وز�ر الص�ة، واليت جتمعها 
القلب  السؤال اYٓين اYٔول حول معا�ة اYٔطفال مرىض. و�دة املوضوع

  . �ملغرب
اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اYٔصاï واملعارصة لتقدمي 

 .السؤال، تفضل اليس العريب
  

        ::::املس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
  الس;يد الرئEس،

  الس;يدتني الوز�رتني،
  السادة الوزراء،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
الوفاة ببالد� كام  %شلك ٔ�مراض القلب والرشايني ٔ�وىل مس�Óات

و زداد ¾س;بة الوفHات يف . ٔ�شارت ٕاليه ٕاحصائيات املنظمة العاملية �لص�ة
صفوف اYٔطفال مرىض القلب والرشايني لكام اصطدمت �رفض 

 15املس�شفHات العمومHة ٕاجراء معليات اجلراحHة لٔ�طفال اYٔقل من 
  .س;نة

  جلة هذه اYٓفة؟ماذا اختذمت من Z�ٔل معا: لهذا، ¾سائلمك، الس;يد الوز�ر

  ::::لس;يد رئEس اجللسةلس;يد رئEس اجللسةلس;يد رئEس اجللسةلس;يد رئEس اجللسةا
اللكمة �Yٔد . السؤال الثاين موضوOه معا�ة اYٔطفال مرىض القلب

  .السادة املس�شار�ن من الفريق £س;تقاليل لتقدمي السؤال، تفضل

        ::::املس�شار الس;يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اYٔمني
  .شكرا الس;يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  الس;يدة الوز�رة، 

  إالخوة املس�شار�ن،
ٔ�لف مغريب ميوتون س;نو�  H60د م^ظمة الص�ة العاملية ٔ�ن ٔ�كرث من تف 

من ٔ�مراض القلب والرشايني، مؤكدة ٔ�ن هذه اYٔمراض مبا فهيا النو�ت 
القلبية والسكjات اMماغية متثل ٔ�مه اYٔمراض الفjاكة يف العامل، حتصد ٔ�كرث 

من مجمل الوفHات  %30مليون ¾سمة من اYٔرواح لك س;نة، ٔ�ي  17من 
  .الÓرشية

ٔ�ي �ز�دة  %40يف بالد� تصل ¾س;بة الوفHات بqٔمراض القلب ٕاىل 
، وذß ن�ÕHة Oدم متكن العديد من العائالت، و}اصة ذات اM}ل 10%

احملدود، من ٕاجراء العمليات �لمصابني، نظرا �لتاكليف الباهظة لهذه 
ٓ العمليات اليت  لكف ٔ�رسمه، حHث تبقى  ماهلم معلقة Oىل مساOدة �

نني، خصوصا ؤ�ن العمليات اجلراحHة تبقى يف بعض اYٔحHان السHÓل احملس; 
الوحHد واYٔجنع �لتصدي DموOة من اYٔمراض القلبية، و}اصة Mى اYٔطفال 
الصغار، واليت يصعب تفسريها، ٕاما من ق�يل ال�شوهات اخللقHة ٔ�و ٔ�مراض 

من مجموع  12و 10الصاممات، واليت تصل ¾س;بة الوفHات فهيا ما بني 
لوفHات املسÕ\ ببالد�، مما Éشلك خطرا دامئا Éس;توجب �ر�جما وتد}ال ا

مس;تعÕال من طرف الوزارة واحلكومة واكفة الفاOلني يف اDمتع املدين لوقف 
  .هذا الزنيف

  ماذا فاO\ الوزارة يف هذا اDال؟ 
  .وشكرا الس;يد الوز�ر
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        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

الثالث موضوOه معا�ة اYٔطفال املصابني بqٔمراض القلب  السؤال اYٓين
  . والرشايني

اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من الفريق التجمع الوطين لٔ�حرار 
  .لتقدمي السؤال، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد اDيد املهااملس�شار الس;يد عبد اDيد املهااملس�شار الس;يد عبد اDيد املهااملس�شار الس;يد عبد اDيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  والسادة املس�شار�ن،الس;يدات 
يف نفس الس;ياق، الس;يد الوز�ر احملرتم، يف نفس س;ياق السؤالني 

  .السابقني
تعEش ٔ�رس اYٔطفال املصابني بqٔمراض القلب والرشايني معا�ة Òبرية من 
Z�ٔل الولوج ٕاىل املس�شفHات العمومHة، �ٕالضافة ٕاىل ³الء اYٔدوية 

  .والعمليات اجلراحHة واكفة  اكليف العالج
ا، ¾سائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، عن نصEب هذه الف!ة من املنظومة 	

الصحية لوزار مك؟ وما يه التدابري £س;تعÕالية الحjواء هذه احلاالت؟ 
  .شكرا الس;يد الرئEس

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

 ٔYس;ئ\ املتعلقة مبعا�ة اYٔىل اO ابةZٓن �لس;يد الوز�ر لٕالYطفال اللكمة ا
  .مرىض القلب، تفضل �لمنصة الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس;يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس;يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس;يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ة
  .شكرا الس;يد الرئEس احملرتم

  الس;يدة الوز�رة احملرتمة،
  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�وال الشكر اجلزيل �لفرق اليت طرحت هذا السؤال ا�يل  هيم معا�ة 
³ري �ش نذÒر ٕاىل مسحتو يل، . ب والرشاينياYٔطفال املصابني بqٔمراض القل

الس;يدات والسادة املس�شارون، ٔ�ن مرض القلب والرشايني عند الطفل 
  :هام جوج اYٔنواع

النوع اYٔول هام ٔ�مراض القلب اخللقHة، تيزتاد هبا الطفل  -
)Cardiopathie congénitale( ب د�لو تي�دث �ني ماÓوهذا الس ،

 قريبة �لقلب بطريقة Oادية ق�ل الوالدة، تيطورش اYٔوعية اMموية ا�يل
 6وهذا تيزتادوا هباذ املشلك د�ل القلب اخللقي، هام تيزتادوا يف املغرب 

  .والدة حHة 1000احلاالت للك 

هاذ ٔ�مراض القلب اخللقHة يه السÓب الرئEيس الثاين، مايش اYٔول، 
، ا�يل )les infections(�لوفاة عند الرضع بعد اYٔس;باب املعدية، يعين 

قلتو، الس;يد املس�شار احملرتم، السÓب اYٔول هو هيم مجيع الف!ات الصغرية، 
ٕاىل ادوينا ³ري Oىل اYٔطفال هو السÓب الثاين، واليين ما يش هذا .. الك�رية

 .هو املشلك
التكفل هباذ النوع د�ل املرض تطور كثري، ال Oىل الصعيد العاملي 

اكنوش عند� التجهزيات �ش يوقع  ماما و}اصة Oىل الصعيد الوطين، ا�يل 
، يعين كذL’echo doppler cardiaque( ß(ال�شخيص املبكر 

  .التصو�ر �لرنني املغناطEيس ا�يل اYٓن موجود، هذي الف!ة اYٔوىل

الف!ة الثانية د�ل ٔ�مراض القلب والرشايني عند الطفل يه ٔ�مراض  -
الناجت عن مرض ، صاممات القلب )les valves cardiaques(الصاممات 

يعين ) l’infection(امحلى الرثوية، يعين ميل تيوقعوا احلالمق، ميل تيكون 
 les cardiophathies(ٕاخل، ت¶سميوه اح^ا ... يف ا�لوزتني

rhumatismales( ،دا �ملفاصل�Eالروماتزيم د�ل القلب، والروماتزيم ت ،
املسائل، هاذو  وال يف ا�لوزتني وتيدوز ذاك امليكروب �لقلب وتيعطي هاذ

 .يه جوج اYٔنواع، وا�د }لقي ووا�د روماتزيم
فالتكفل اك�ن يف القطاع اخلاص، ملكف Zدا، اك�ن �االت تيفjحوا 
. قالئل Zدا، وكن�اولو التكفل بتG اYٔمراض يف املس�شفHات العمومHة

حصيح، ذاك اليش ا�يل ٔ�رشمت H هناك مشالك، نقائص، اخjالالت يف هاذ 
ٔ�وال، اOالش اك�ن هاذ املشالك فè خيص . ادي ¾رشIااليش، ؤ�� ³

التكفل هباذ اYٔطفال؟ ٔ�وال Yٔن التكفل تيكون ٕاىل �دود اليوم يف 
املس�شفHات اجلامعية فقط، اOالش مس�شفHات Zامعية فقط؟ Yٔن خص 

Oالية اجلودة ا�يل  بيوطبية يعينموارد hرشية خمتصة، مؤه\، خص جتهزيات 
Mرشية %س;تجيب �لمعايري اh موارد ßال  -قلت–ولية، خص كذñمؤه\ م
راه ميل تjEفjح اMري وال الب¶ت صغري، راه القلب .. ¾س;تعمل وا�د النوع

د�لو تن�Óسوه، وتند�رو ا�يل ت¶سميوه اMورة اMموية تنخرجوها }ارج 
، وهاذ اليش ما يش )la circulation extra-corporelle(اجلسم، 
hرشية مؤه\، وهاذ اليش ما يش موجود فني خص وا�د املوارد  ساهل،

 .ما امشEيت، راه اك�ن ³ري يف املس�شفHات اجلامعية
النقطة الثانية د�ل هاذ اليش اOالش تيوقع هاذ اليش؟ Yٔن اللكفة 
 èال العام ا�يل داز وزارة الص�ة فñخيص نعطيمك م èدا فZ املالية �هظة

س;تلزمات الطبية، ال Oىل خيص ³ري اYٔدوية، ما تندوÉش ال Oىل امل 
، زائد الصاممات، زائد 500املليون درمه و 10الصاممات، اYٔدوية 

املس;تلزمات الطبية، وهاذ اليش تيجعل £كتظاظ حصيح، وتيجعل بعد 
  .املواعيد

رمغ هذه إالÒراهات، فهناك تدابري تتا}ذها وزارة الص�ة، ٔ�ش;نو يه 
  :هذه التدابري؟ ٔ�وال ثالثة احملاور
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الوقاية اYٔولية، تدريب العاملني يف قطاع الص�ة : اYٔول احملور -
�لعالج املناسب الçهتاب ا�لوزتني، Yٔن هام ا�يل تي�س�Óوا يف هاذ اليش، 

  ؛محالت توعية يف املدارس وا
èت

-les écho(احملور الثاين هو الكشف املبكر، وتن�اولو ¾رشيو هاذ  -
doppler cardiaques ( ات اجلامعية ويف �ش نعممومه يف املس�Hشف

 .املس�شفHات الك�رية، ورشاء اYٔدوية واملس;تلزمات الطبية
ٔ�كرث من : ، وا�د الرمق2013مñال التطبEب واجلرا�ة يف فè خيص 

روماتزيم د�ل القلب ا�يل تداواو Oىل الصعيد الوطين، ٔ�كرث من  5000
  . معلية جراحHة فè خيص ٔ�مراض القلب اخللقHة 770

 6لث هو الرصد والتقHمي، كنظام معلومايت ا�يل ابديناه هذي احملور الثا
 ïىل الصعيد الوطين �ش تن��عو اشكون احلاO ٔ�شهر، معلومايت لهذا املرض
ا�يل فjحنا لها واحلاï ا�يل ما فjحناش لها، �ش ¾شوفو الرمق بعدا Oىل 

  . الصعيد الوطين Yٔن لك وا�د تيقول وا�د الرمق د�لو
لٕالرشاف ودمع اجلهات واملدن �لتكفل هبذه  وضع Zدول زمين

  .اYٔمراض
  ...شكرا، و³ادي �مكل

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

  .اللكمة لفريق اYٔصاï واملعارصة يف ٕاطار التعقHب

        ::::العرالعرالعرالعريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
  الس;يد الوز�ر، 

غيتو تد�روه يف احلقHقة هاذ اليش ا�يل قلتيه مجيل، وهاذ اليش ا�يل اب 
و£�ك�اب د�لمك �م، ولكن، الس;يد الوز�ر، امسحوا لنا ابغينا نتلكمو معمك 

  .اشوية برصا�ة، وان� تتعرفوا املعزة د�لمك عند�
  الس;يد الوز�ر، 

ان� تتعرفوا بqٔنه يعين ما عندمكش وا�د اجلناح }اص لهاذ اYٔطفال، 
الفرق بني ا�يل Oاد }لق  اYٔطفال هاذ العمليات تيد�رومه ما اكي¶ش وا�د

س;نة، ما تنفرقوش بني ا�يل ³ادي  70س;نة وا�يل عندو  15وا�يل عندو 
 Ò70يلو وا�يل فHه  5يد}ل ذاك املس�شفى د�ل القلب والرشايني ا�يل فHه 

Òيلو، هنا راه اك�ن وا�د اخللط، يعين الوزارة ما زال ما }ذا%ش Oىل 
  .ة د�ل اYٔطفال�لمعاجل العاتق د�لها �ش تد�ر وا�د اجلناح }اص

 35نيا، الس;يد الوز�ر، تتعرفوا بqٔن يف املس�شفHات العمومHة راه ما بني 
 7000ا�يل تjEعاجلوا س;نو�، راه ما اكي¶ش ٔ�كرث، العدد راه اك�ن  10حىت 

 7وال  5طفل س;نو� ا�يل تيوجلوا املس�شفى العمويم، ا�يل تيد�روا العملية 
سولت ٔ�� هاذ الصباح �ن يل ضئيل Zدا، ما ، هذا هو العدد ا�يل 8حىت 

اكي¶ش وا�د املبادرة د�ل الوزارة �ش تلقى �ل لهاذ اYٔطفال، Yٔن ميل 
وت¶شوفو الولوج �لمس�شفى  يف هاذ اYٔطفال د�ل الوفاة %40ت¶شوفو 

، وت¶شوفو العدد الهائل د�ل 7و 5ش يعين ما بني Õاوزالعمويم ما تي
  .ا ابغيناش ننك�و Oليه، تنقولو اك�ن مشلك م7000

اح^ا بغينا مندو لمك يد املساOدة مكعارضة Yٔن هاذ اYٔطفال  هيمو� 
اكملني، Nحكومة ومكعارضة، ابغينا نلقاو احلل معمك، الس;يد الوز�ر، اكنت 
. ٕايطاليا مدت لمك يد املساOدة وبغات تعاو�مك وبغات تدمع يف هاذ £جتاه

مشالك د�لها وعندها ٔ�مور د�لها فر¾سا اYٓن ا�يل اكنت كتدمع عندها 
تتعاجلها Oىل مس;توى فر¾سا، اYٓن العني بصرية واليد قصرية، وما عرف^امكش 

  .Òيفاش ابغيتو تعاجلوا هاذ املشلك د�ل اYٔطفال
اح^ا بغينامك دا�، الس;يد الوز�ر، Yٔنه هاذ العدد البد ما تلقاو لو احلل، 

�ل اYٔطباء يعين يف هاذ 3نيا التكو�ن د�ل هاذ اYٔطر العام\ د
£خjصاص د�ل اYٔطفال، 3لثا ابغينامك، الس;يد الوز�ر، يش هنار توقفوا 
Oىل ذاك املس�شفى د�ل السوÉيس و%شوفوا يعين العمل د�ل هاذ 

  ... اYٔطباء، ابغينا وا�د

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . ا�هت²ى الوقت

  .لس;يد املس�شاراللكمة �لفريق £س;تقاليل يف ٕاطار التعقHب، تفضل ا

        ::::املس�شار الس;يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اYٔمني
  .شكرا الس;يد الوز�ر

طبعا املسïٔq مبا ٔ�ن تطرقو لها ا³Yٔلبية د�ل الفرق الس;ياس;ية، فاملوضوع 
ولهذا، كام Zاء Oىل لسا�مك ٔ�نه اك�ن £كتظاظ، وهاذ £كتظاظ . Zد �م

د �لول هذا ابغينا ٔ�ن احلكومة %سعى يف هاذ املسïٔq هذي، و}اصة ٕاجيا
ب اMور د�ل اجلهوية �ش �كونوا فهيا عMى بعض اYٔقالمي ا�يل يه كتل

مس�شفHات من Z�ٔل ٔ�وال ³ري تÓس;يط ذيك التلكفة لٔ�رس الضعيفة ا�يل 
ما كتقدريش ٔ�هنا ت�^قل، و�كون عندها املبEت واملتابعة }اصة لهاذ اYٔطفال 

  .ت ا�يل يه ملكفةهاذو ا�يل Òيعرفوا وا�د النوعية د�ل العمليات ومعليا
ف�اغينا ٔ�نه الوزارة تعمل Oىل هاذ اDال هذا، و%ش;تغل من Z�ٔل 

  . £عتناء �ملس�شفHات Oىل املس;توى اجلهوي
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس;يد عبد اDيد الهاميشاملس�شار الس;يد عبد اDيد الهاميشاملس�شار الس;يد عبد اDيد الهاميشاملس�شار الس;يد عبد اDيد الهاميش
  .شكرا الس;يد الرئEس

¾شكرمك، الس;يد الوز�ر، Oىل جوا�مك، ولو ٔ�ن اجلواب د�لمك اكن Oلمي 
ٔ�كرث ما هو جواب ا�يل كنا كنتظروه، فكHف ما قلتو ما اكي¶ش التجهزيات 
د�ل الكشف املبكر، اYٓن ٔ�صبحت الوزارة عندها اYٔ®زة د�ل الكشف 
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قلتو،  املبكر، ٕاال ٔ�نه السؤال ا�يل مطروح hشدة وهو ٔ�نه ذيك القضية ا�يل
الس;يد الوز�ر، بqٔنه هاذ اYٔ®زة موجودة ³ري يف املس�شفHات اجلامعية، هاذ 
اليش هذا اح^ا مجيعا ما خصناش ¾سمحو هباذ القضية هذي، Oىل اYٔقل 
كام Zاء يف رد الس;يد املس�شار، Oىل اYٔقل يويل املوضوع ®وي ٔ�و ٕاقلميي 

م^مك ٔ��مك  Oىل حسب احلدود، هاذ اليش ا�يل كنتظرو م^مك، كنتظرو
 زيدوا وا�د اDهودات �ش Oىل اYٔقل تويل مسïٔq ®وية ٔ�و ٕاقلميية ٕان 

  .اقjىض احلال
�اï  5000السؤال ا�يل كنطرح Oليمك كذß وهو قلتو بqٔنه ٔ�كرث من 

ا�يل عوجلت من هاذ اYٔمراض د�ل اYٔطفال، ابغيت ¾سولمك ٕاىل اكنت 
وا؟ واحشال Oدد �اï عوجلت، احشال Oدد املرىض ا�يل د}ل 5000

  . الوفHات؟ �ش  كون عند� الصورة مjاكم\
  .شكرا الس;يد الرئEس

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف . اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار التعقHب
  .ٕاطار الرد Oىل التعقHبات

        ::::الس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ة
  .شكرا الس;يد الرئEس

 املعزة د�لمك عندي حىت ٔ�� مjبادï، فqٔ� ٔ�� بدوري ت¶شكرمك، وحىت ٔ��
هاذ اليش . تفهمت بطرحمك السؤال Yٔن ابغينا مجيع يد يف يد نلقاو احلل

  .ا�يل قلتو حصيح، ³ري ابغيت نqٔكد Oىل بعض النقط ا�يل ت��ان يل �مة
ا�يل اك�ن يف العام،  8حىت  7ٔ�وال، فè خيص التكفل �Yٔطفال، مايش 

بو�دو، ها هو  )Avicenne(عك، نعطيك ³ري مñال ال ٔ�� ما مjفقش م
 ،51فjحوا ) décembre 2013(ٕاىل �دود ) juin 2012(�دا�، من ا

³ري هذا بو�دو،  ..ين، ما ميك^اش نقولو 513يونيو يعين Oام نقولو ونصف 
ٔ�� ما تندوÉش Oىل املس�شفHات اجلامعية لكها، زائد الش;يخ زايد، يعين 

تو، ما ابغي�ش ند}لو يف هاذ النطاق، وتيفjح الش;يخ زايد هذي يه �م 
  .Oدد Òبري Zدا يف هاذ اليش

النقطة الثانية فè خيص ®وية التكفل، مفا عند�ش مانع، دا� املشلك 
مايش ما ابغيناش، مايش اخjيار، مايش اخjاريناه Yٔن ابغينا ند�رو 

ورة املس�شفHات اجلامعية، تنقول ß هاذ النوع د�ل اجلرا�ة يه مjط
Zدا، يعين ما ³ادÉشاي �}ذو احلياة د�ل ٔ�طفال صغار و³ادي �}ذو 
ونبقاو نلعبو واش غيعEش واش ما يعEش، Yٔن هذا راه تنقول ß راه يعين 

ختيل معا� دري ت�شدو تتوقف لو قلبو، تيوقف وتتخرج .. اMورة اMموية
 les(�ش ختدمو، وتتÙدمو من �را }ارج اجلسم، راه مايش ساهل، 

perfusionnistes (دوية راه ما ساهلشYٔيعين }اص  ،وهاذ اليش وا
�كون ٔ�®زة مjطورة، خصنا اخjصاص دقHق Zدا، خص إالنعاش، وهاذ 

الناس راه خصهم تنفس اصطناعي، يعين ٕاىل اكن ³ري يش جرثومة صغرية 
 ميوتوا، وهذي مسائل يعين تن�اولو نعطيومه فني غيعEشوا، فني غن�اولو 

مايش ما ابغيناش ٔ�ما من ³دا غنبقاو ³ري تند�رو النص هنا، نقذو ٔ�كرث، 
 .ميل قلتوها والتلكفة د�لها �هظة Zدا )Avicenne(هنا يف ) déjà(اح^ا 

فصحيح ٔ�ن لك هذه إالجراءات، فقلتو ٔ�نه إالخوان اYٔطباء د�ل 
)l’Italie ( واليين هاذ اليش راه مايش ابغاو يعاونو� وحلنامه، راه  يح،حص

امشاو متا،  2013مارس  16ٕاىل  10 معهم، ونعطيك مñال ٔ�هنم من }دامني
امشاو اYٔطباء د�لنا داروا  2013ٔ��ريل  19ٕاىل  Z8او هام هنا، من 

)stage ( او منZ طباء إاليطالينيYٔ8حىت  2يف الطاليان، ومن بعد هاذ ا 
، اح^ا }دامني معهم �ش نطورو ال هنا وال كذß يف اMار 2013يونيو 

  .يضاءالب 
لك هذه إالجراءات يه ³ري اكفHة Yٔن هذه اYٔمراض حتتاج ٕاىل فريق 
مؤهل Òيف قلت من �حHة املوارد الÓرشية، من �حHة التجهزيات البيوطبية 
مبواصفات Oاملية، وكذß اللكفة الباهظة �لمثن، خص فريق طيب، خص 

) Les perfusionnistes(اء صاممات، إالنعاش تق^يات دقHقة، خص رش 
هذا ما جعل صعوبة فjح . ٕاىل �ٓخره ...اجلسمل�شغيل اMورة اMموية }ارج 

ٕاىل �دود  –و%شغيل هاذ النوع من املصاحل يف مجيع املس�شفHات }ارج 
  .املس�شفHات اجلامعية، مايش اخjيار، هذا �زز Oلينا ٔ�نه خنتاروه - اليوم

، متويل لكن حنن واعون هبذه إالشاكلية، ونعمل مبواÒبة املراكز املشغ\
 ßرشية، رشااكت مع فر¾سا، مع ٕايطاليا، وكذh موارد ßاص، كذ{
كن�اولو، ام^ني ³ادي ¾شدو �زمام اYٔمور يف املس�شفHات اجلامعية، 

ßغمنش;يو تدرجييا �لجهوية كذ .  
  .شكرا لمك الس;يدات والسادة املس�شار�ن

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر احملرتم

ىل السؤال اخلامس، موضوOه اخلصاص املهول يف اYٔدوية واYٓن ن¶jقل إ 
ٔ�ش;نو؟ اللكمة حول �ٓش؟ ٔ�عطينامك اللكمة، ال ٔ�عطيت .. اخلاصة مبعاجلة

اللكمة، م�ارشة اعطيتك اللكمة �لتعقHب، ال امسح يل، راه مسÕل احملرض، 
  .ال اعطيتك اللكمة ما اهرضتEش، ال ارجع لو انت

واش ³ادي نعطيك؟ الوز�ر راه .. السؤال اخلامس موضوOه اخلصاص
واش السؤال فHه و�دة .. رد Oىل التعقHبات، واعطيتك اللكمة، هللا هيديك

  املوضوع؟ واش سؤال �ٓخر؟ 
باليت واش نعطيك اللكمة فوىض، باليت هللا خيليك، ما ميك¶ش 
نعطيك، السؤال د�ß حول �ٓش؟ ال فHه و�دة املوضوع، موضوOه وضعية 

ط، ال عندو و�دة املوضوع، وٕاىل كنت ابغييت مس�شفى اYٔطفال �لر�
واش نعطيك اللكمة بعد الرد .. حتتج Oىل و�دة املوضوع، باليت الرئEس

  Oىل التعقHبات؟
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تفضل، تفضل، يعين سؤال بو�دو، السؤال ما دا}لش يف و�دة 
املوضوع، ما دا}لش، صايف تفضل ٕاىل اكن ما دا}لش، صايف ٕاىل اكن 

  .بو�دو تفضل

        ::::لس;يد ٕادرÉس الرالس;يد ٕادرÉس الرالس;يد ٕادرÉس الرالس;يد ٕادرÉس الرايضيضيضيضاملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
ٕاىل ابغى لك وا�د ي�شÓث �ش يوضع السؤال و�كون التعقHب، راه 
من حق املس�شار، ٔ�ما اك�ن و�دة املوضوع تفرضها الرئاسة راه ما اكيناش، 

ولهذا، ٕاىل اكن الس;يد املس�شار ³ادي . هذي راه ما اكيناش يف القانون
O ïٔqث �لسؤال د�لو �ش جياوب الوز�ر املسÓادية، ³ري �ش ما ي�ش

  .نبقاوش منش;يو Oاود 3ين

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
ال، ال، ٔ�� عندي السؤال مدرج يف و�دة .. تفضل الس;يد املس�شار

املوضوع، باليت ولكن ما تغو%ش، ³ري باليت، الس;يد املس�شار، السؤال 
  .ولكن صايف تفضل اطرح السؤال.. راه مدرج عند� يف و�دة املوضوع

        ::::يد م�ارك الس;باعييد م�ارك الس;باعييد م�ارك الس;باعييد م�ارك الس;باعياملس�شار الس; املس�شار الس; املس�شار الس; املس�شار الس; 
  .شكرا الس;يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

يعرف مس�شفى اYٔطفال �لر�ط اكتظاظا، حبيث تفرتش بعض 
ا�Yٔات رفقة ف\ات Ò�ٔبادهن اYٔرض، خصوصا ج^اح مرىض القلب، وهو 

يرضب ما ٔ�ظهرته بعض مواقع الفHديو Oىل مواقع التواصل £ج�عي، مما 
  .عرض احلائط اجلهود املتواص\ من طرف احلكومة �لهنوض بقطاع الص�ة

ما هو تصورمك جتاه �ل معض\ : وOليه، ¾سائلمك، الس;يد الوز�ر
  £كتظاظ مبس�شفى اYٔطفال �لر�ط؟ 

  .شكرا الس;يد الرئEس

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ة
  . ئEس احملرتمشكرا الس;يد الر 

  الس;يد املس�شار احملرتم،
ٔ�وال، مس�شفى اYٔطفال �ملركز الصحي اجلامعي ا�ن سE^ا هو تيقدم 

حىت  60رس�ر، حوايل  422}دمات من الرتبة الثالثة، اYٔطفال، �لزربة، 
. ٕاخل... 2200ٔ�لف �اï مس;تعÕ\ س;نو�، مصل�ة املوارد يف الس;نة  70

 N الالتjه اخHه £كتظاظ، فHداميا تنقرها ولكن تنقول لمك .. جميعف ��ٔ
  . بنفس الوقت تنقلبو Oىل احللول

اOالش اك�ن هاذ £كتظاظ؟ ت�سول، الس;يد املس�شار، بعدا ¾شوفو 

ٔ�وال، اك�ن غياب التخصصات . اOالش اك�ن £كتظاظ Oاد نقولو احللول
ايش اMقHقة يف املس�شفHات اجلهوية، وهذا قلت السÓب د�لو ق�اي\ راه م

ما ابغيناش Yٔن غنبقاو ³ري تزنلعو، ³ري ت¶ش�jو، }اصة فè خيص القلب 
غرام، Òيلو  800والرشايني د�ل اYٔطفال ا�يل تيوزن Òيلو، ا�يل تيوزن 

  .ونصف راه ما ميك^لكش تفjح لو يف يش بالصة اخرى
3نيا، اك�ن ضعف احلاكمة وضعف الت¶س;يق والتواصل بني 

 ٔY ،ات إالقلمييةHسول، املس�شفÉ س;يفطوا بال ماEن ا�يل عندو يش مريض ت
  ...بال ما يقول ٔ�� ³ادي ¾س;يفطو �ش

3لثا، اك�ن املس�شفى كEس;تق�ل ٔ�طفال من مجيع ®ات اململكة، 
و}اصة الشامل، حصيح، واليين هاذ اليش غيت�ل �ملركز الصحي اجلامعي 

والبناء  د�ل طنÕة ا�يل اح^ا ابدينا فHه، و³ادي Éسايل £ش;تغال د�لو
، �ش ي�شغل و³ادي يبدا }دام 2017د�لو والتجهزي د�لو ٔ�واخر 

  .2018وÉس;تق�ل املرىض ابتداء من 
كذß اك�ن، وخصنا نقرو به، اك�ن الصدى الطيب �لكفاءة املهنHEة لهاذ 
املس�شفى، اك�ن ٔ�طباء ٔ�ساتذة Zامعيون، ومن هاذ املنرب ٕاىل امسحت يل، 

لطامق الطيب د�ل اYٔساتذة اجلامعيني ا�يل الس;يد املس�شار، حنيي هاذ ا
  .تيÙدموا يف هاذ املس�شفى

 ،ßالالت ومسريو املس�شفى كذjكام قلت اح^ا واعيني هباذ £خ
، يف التوصية 2014فربا�ر  5حHث ٔ�ن اDلس إالداري ا	ي  رٔ�س;ته يوم 

السابعة د�لو تنص Oىل ٕاOادة التنظمي، Yٔن يف ذاك الوقت عرف^ا ق�ل هاذ 
الس;نني اك�ن £كتظاظ، ٕاOادة التنظمي، £س;تق�ال، وٕاOادة هتيئة مركز 

  .الفحوصات، هذا احلل اYٔول
3نيا،  رممي وجتهزي قاOات العمليات اجلراحHة، طلب العروض داز يف 

  . 2015و³ادي Éساليو يف  2014
بناء مصل�ة Zديدة �لمراق�ة، يعين إالقامة ملدة قصرية �ش هاذ الناس 

 les(يو من مدن بعيدة �ش ما يبقاوش احبال ا�يل قلت يف ا�يل تيج 
vidéos( ة �ش �}ذو  24قصرية ٔ�قل من ال، ؤ�نه �كون هاذ إالقامةOسا

  .القرار
كذß بناء املركز الصحي اجلامعي بطنÕة قلهتا، والت¶س;يق التدرجيي بني 
املس�شفHات اجلهوية وإالقلميية، وهاذ املس�شفى ٔ�نه ٔ�ي مريض، و}اصة 

ا�يل جماين Oىل الصعيد  141ا� ميل ³ادي نبداو نفعلو تدرجييا رمق د
الوطين، ٔ�ي يش وا�د ابغى Éس;يفط يش مريض تيعيط ومن بعد تيدوي 

  .مع الطبEب �ش تjEفامهوا
  .شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس;يد املس�شار، يف ٕاطار التعقHب
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        ::::رك الس;باعيرك الس;باعيرك الس;باعيرك الس;باعياملس�شار الس;يد م�ااملس�شار الس;يد م�ااملس�شار الس;يد م�ااملس�شار الس;يد م�ا
 .شكرا الس;يد الرئEس

اح^ا ت¶jفهمو، الس;يد الوز�ر، وكنعرفو . ك¶شكروك الس;يد الوز�ر
اDهودات اجلبارة ا�يل كتقوم هبا احلكومة Oىل الصعيد الوطين و}اصة وزارة 
الص�ة، لكن، الس;يد الوز�ر، ا�يل ك¶شوفو هو هذاك املشاهد الصادمة 

ج�عي، ك¶شوفو امرٔ�ة �عسة Oىل ا�يل يه Oىل املوقع د�ل التواصل £
كريضعوا يف وليداهتم يف اYٔرض، هذي راه إالدارة  هبادا�ر�ن  10الرس�ر و

د�لمك رمبا يه ا�يل جسلت هاذ املسائل هذي، Yٔن يف الصوت تتقول يش 
  .و�دة ليش و�دة غطي و®ك ٕاىل ما ابغيتEش تتصوري
لس;يد الوز�ر، هذا ٕاذن، هنا اكينة مشالك، الس;يد الوز�ر، ما �ß، ا

مس�شفى ا�يل هو د�ل العامصة، الس;يد الوز�ر، ٕاىل امشE^ا �لمس�شفى 
هاذ املسائل، .. ا�يل هو يف �ٓسفي وال ا�يل هو يف ورزازات وال هو يف

الس;يد الوز�ر، اح^ا كنعرفو بqٔن فعال اكينة جمهودات ج�ارة كتدار من 
و به كفريق حريك يه طرف الوزارة، لكن، الس;يد الوز�ر، اح^ا ا�يل تنطالب

 .التجهزيات اYٔساس;ية واملعدات �ش �كونوا عند�
رس�ر، ولكن فهيا رس�ر وا�د  12وال  10ال يعقل ٔ�ن القاOة كهتز وا�د 

الس;يد الوز�ر، رجعوا لهذاك . واYٓخر�ن لكهم دا�ر�ن هبا مفرشني اYٔرض
 موقع التواصيل £ج�عي راه ³ادي %شوفوا هذاك املشهد Yٔن هو تيرض

�لوطن د�لنا و�لص�ة د�لنا Oىل الصعيد الوطين وOىل الصعيد العاملي، 
Yٔن الناس ا�يل ³ادي Éشوفوا هذاك املشهد هذاك يف هاذ املوقع هذا راه 

 .³ادي يقولوا بqٔنه هو فعال راه املغرب راجع Yٔسفل سافلني
اح^ا امحلد b الص�ة د�لنا واملس�شفHات د�لنا ³اديني يف حتسن، 

Yٔن حىت .. كن، الس;يد الوز�ر، ا�يل ابغينا نعرفو �ش  كونوا معنا يفول
السادة املس�شار�ن وال السادة الربملانيني راه تيد�روا وا�د اDهود، ³ري هو 
حقHقة Òيف ما قال اYٔخ من ق�ل العني بصرية واليد قصرية، ³ري هو هاذ 

  . املشاهد هاذو ما خصناش ¾شوفوها Oىل صعيد الوطن
 .الس;يد الوز�ر وشكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .الثواين ٕاىل اكن يش تعقHب، ما اكي¶ش 10الس;يد الوز�ر، بقت لمك 
السؤال اخلامس موضوOه اخلصاص املهول يف اYٔدوية اخلاصة مبعاجلة 

  . بعض احلاالت املس;تعÕ\ واخلطرية
اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من الفريق £س;تقاليل لتقدمي 

  .سؤالال 

        ::::املس�شار الس;يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اYٔمني
  الس;يدة الوز�رة، 

  ٕاخواين املس�شار�ن،

لقد س;بق لنا يف الفريق £س;تقاليل �لو�دة والتعادلية ٔ�ن �هبنا Oدة 
مرات ٔ�ن Oددا Òبريا من املس�شفHات املوجودة Oىل امjداد الرتاب الوطين، 

%شكو من خصاص و}اصة يف العامل القروي وحتديدا �ملناطق النائية اليت 
  .�ول من اYٔدوية اخلاصة hسموم احلرشات السامة ولسع اYٔفاعي والعقارب

  ما يه اMواعي ٕاىل فقدان هذا اMواء الهام هبذه املناطق؟ 
  .شكرا الس;يد الرئEس

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ة
  . شكرا الس;يد النائب احملرتم

 30، مايش فقدان، يه ال�سمامت Oىل الصعيد الوطين حوايل ٔ�وال
 ،ïفاعي،  30ٔ�لف �اYٔخيص ا èخيص العقارب وف èالبد خصهم  %10ف

ا�يل تيدوزوا  %10التكفل يف املس�شفHات، اكنوا يف املغرب هاذ 
، هذي مدة ثالث س;نني وال ٔ�ربع س;نني، %�6لمس�شفHات  ميوتوا مهنم 

، هذا ³ري اكف، اح^ا ما ابغينا ولو وا�د مغريب 1,5دا� نقصنا،  منوتو 
  .ميوت

فè خيص هاذ اليش ا�يل رشت ليه، ٔ�� دامئا ٔ�ؤكد ٔ�ماممك فè خيص 
د�ل العقارب فهو يعين من الناحHة العلمية ال ) le sérum(املصل، 

Éس;تعمل، اعيEت ¾رشح هاذ اليش والناس �يق عندمه هاذ الفكرة ٔ�نه 
، خصو  رÒيبة د�ل اMواء ا�يل كنفرقومه بني )le sérum(العقرب خصو 

ماي وسÓمترب Oىل املس�شفHات اجلهوية، اOالش املس�شفHات اجلهوية وما 
اكيناش يف ٔ�ي مس�شفى؟ Yٔن خص طبEب د�ل إالنعاش هو ا�يل 

  ..�راسو، د�ل هاذ الرتÒيبة امسح يل هاذ) sérum(غيد�رو، Yٔن هاذ 
، فè خيص اYٔفاعي هاذو )le sérum(فè خيص العقارب، ما اكي¶ش 

، واك�ن، ³ري كنفرقوه بوا�د الطريق معقلنة، ما معىن )le sérum(عندمه 
Yٔن ٕاىل درتيه ليش مريض وما كنتEش طبEب ) le sérum(معقلنة؟ هاذ 

، غميوت )tension(إالنعاش رمبا غيعطيك ن�ÕHة عكس;ية، غي�Óس 
ملس�شفHات ا�يل فهيم طبEب د�ل ولهذا، تنفرقوه يف ا. ٕاىل �ٓخره... املريض
  .إالنعاش

يف هاذ احلاï هذي ا�يل توصلت هبا ٔ�نه هاذ الطفل هللا �رمحو، ومن 
هنا تنعزي العائ\ د�لو ا�يل هذي يش شهر�ن �ش توىف، ٔ�نه هاذ الطفل 
هذا، هاذ اYٔفعى ا�يل عضاتو خصك تعرف ميل كتعض اYٔفعى يعين السم 

  .رة اMموية، يعين تد�ر ا�يل تد�رتيدوز يف نفس الوقت يف اMو 
ولهذا، يه إالنعاش ا�يل ميكن ينقذ املريض، امىش �لمس�شفى، اكن 

)le sérum ( ابوه خلنيفرة، زادوا لوZ داروه ليه، ابغاو �زيدوا امشاو
)sérum ( م، واعطاوهMٓخر، و لكفوا به �لتنفس £صطناعي، واعطاوه ا�
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)le plasma(ß ن قلتYٔ ل د�لو  ، فوحتوا لوZِن ذاك الّرYٔ داZ خطرية
اçميىن تنفخت هللا Éسرت وبقت قاحسة، اكن البد معلية جراحHة، هاذ اليش 

ٔ��م هو �عس يف إالنعاش، دار مجيع اYٔدوية ا�يل  4لكيش تدار، ويف 
خصو �}ذ، ولكن لٔ�سف توىف ٔ�نه مجيع إالماك�ت تjEوفاو، Yٔن ام^ني 

إال¾سان بذاك السم ا�يل تيدوز �لقلب، ا�يل  تنوصلو لهاذ اMرZة ٔ�نه ت�Eقى
تيدوز �لجهاز التنفيس، ا�يل تيدوز �لجهاز العصيب، ت�Eقى إال¾سان تEس;يل 

  .�Mم من لك ®ة
مجيع £حjياطات اختذت، رمبا مjفق معك ٔ�نه تعطل Yٔن �ش من 
الريصاين Yٔرفود �ش يوصل ملوالي Oيل الرشيف يف الرش;يدية مjفقني، 

رو مجيع إالماكنيات، تنقول ß ما عند�ش طبEب إالنعاش، وراه تند�
تنقول ß رصا�ة ما عند�ش طبEب إالنعاش يف ٔ�ي ماكن �ش نعطيو 

، �كذبو Oىل هللا؟ راه غنفرقوه الناس يبقاو يد�روه )le sérum(هاذ 
يقjلوا املرىض، تند�رو ذاك اليش Oىل حساب �ش ³ادي جنحو، �ش 

املريض، مايش نبقاو ³ري نفرقو ونقولو �لناس ³ادي ند�رو ®ة من ®ة 
واليين مايش هذا ) le sérum(، الوز�ر دار )le sérum(والوز�ر دار 

  . هو احلل
  .شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . ا�هت²ى الوقت

 .اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب

    ::::املس�شار الس;يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اYٔمني
هذا السؤال ابغينا ٔ�نه �كون سؤال بصفة Oامة، Yٔن  اح^ا من }الل

املناطق النائية كثرية �ملغرب، والعامل القروي حىت هو كثري، فهذا ما 
غميك^ايش ³ادي نلومو بqٔن احلكومة ما كهتمتش �Yٔرواح د�ل املواطنني، 

رمغ ٔ�ن اYٔرواح راه يه بqٔمر هللا، ولكن كام قلت ٔ�ن هاذ الرتÒيبة د�ل 
راه كتعمتد Oىل التق^ية د�ل اYٔطباء، فاح^ا ابغينا نقولو ٔ�ن �كون  اYٔدوية

وا�د الرؤية واحضة من طرف الوزارة الوصية يف هاذ اDال هذا، �ش 
�كون اعتناء واه�م �ملواطن ا�يل ÒيعEش يف املناطق النائية ويف العامل 

ßفاعي، ٕاىل ³ري ذYٔعرض لهاذ ا�لسع د�ل اjنه هو مYٔ ،القروي.  
هذا السؤال د�لنا واحض، ابغينا ٔ�نه هو �كون اس;تعداد �لمر�الت 

�اï ا�يل ٔ�رشت لها، فابغينا ٔ�نه هو  30.000القادمة، ٔ�ما املشلك د�ل 
�اï تعطينا مñال وا�د الرمق احشال مهنم ا�يل Òيتعرضوا  30.000هاذ 

  �لوفHات؟
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا

س، موضوOه الوضع الصحي املزري ٕ�قلمي ن¶jقل ٕاىل السؤال الساد

لقد توصلنا �لتو بوا�د الرساï من رئEس . فكHك واملناطق املتامخة �ل�دود
  .الفريق لتqٔجHل السؤال ٕاىل Zلسة الحقة، وبه وجب إالOالم

  . السؤال السابع موضوOه  ردي }دمات بعض مراكز تصفHة اMم
اï واملعارصة لتقدمي اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من فريق اYٔص

  .السؤال، تفضل شكHل

        ::::املس�شار الس;يد Oابد شكHلاملس�شار الس;يد Oابد شكHلاملس�شار الس;يد Oابد شكHلاملس�شار الس;يد Oابد شكHل
  الس;يد الرئEس احملرتم والعز�ز،

  الس;يد الوز�ر، 
مرة ٔ�خرى نتقدم ٕاليمك لطرح سؤالنا، الس;يد الوز�ر، ولكن اليوم راه 
خبري وOىل }ري، اللك ٔ�صبحت الصديق العز�ز، امحلد b، ما عرفت يك 

  . ميك¶ش يل نقول يش �اZة }ايبة³ادي ند�ر، دا� ما 
املشلك �ش م^خرصوش الوقت، تتعرف بqٔن مراكز تصفHة اMم 
ببالد� تتعEش وا�د الوضع س;h qسÓب املشالك املتعددة والنامجة عن 
سوء التدبري وال�س;يري، وال مساواة، الس;يد الوز�ر، يف تلقي العالج 

حية �لمرىض و£س;تفادة من اخلدمات الصحية، و ردي اYٔوضاع الص 
وخصاص �Yٔطر، تبارك هللا ال اYٔطباء وال املمرضني وال لكيش ذاك 

  .اليش، وتاليش �ٓالت تصفHة اMم وغياب الصيانة
وهاذ اليش اOالش، الس;يد الوز�ر، ابغينا نعرفو ٔ�ش;نا يه إالجراءات 
ا�يل ³ادي �}ذوها ٔ�و ا}ذيتوها �ش تتÕاوزا هاذ املشالك املطرو�ة، 

  .ملغريب ما تي¶jظر م^ك ³ري الص�ةويه ٔ�ساس;ية، ا
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، لٕالZابة Oىل السؤال

        ::::الس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ة
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

ميل تندويو Oىل  ردي اYٔوضاع ونقص يف املوارد، هذا ما يش ³ري هاذ 
ا تنقولو Oىل صعيد ٔ�ي قطاع، قطاع القطاع، ٔ�� مjفق معك، اح^ا راه دامئ

  ..الص�ة راه هاذ املشالك اكينة، واليين نبقاو يف هاذ
فè خيص القصور اللكوي، تصفHة اMم، فاك�ن خمطط، اك�ن رؤية، ما 

ه البارح زرت، اك�ن الّ ميك¶ش نقولو مجيع اYٓالت مjقادمة، �لعكس، ٔ�� �
ش نقولو در� وال يين ما �ٓالت يعين مjطورة Zدا Zديدة، اك�ن واك�ن، �

Yٔن .. در�ش الكامل، الكامل b، النقص اك�ن، وال يين ما ميك¶ش نقولو
  ...ا
طط ما تEشوفش ³ري اYٓالت، ا
طط هو عندو ثالثة د�ل

احملور اYٔول هو تلبية تصفHة اMم ا�يل تيطلبوها املواطنني ٕاما يف  -
، القطاع اخلاص ٕاىل يوم^ا القطاع العمويم وال ت¶رشيوها من القطاع اخلاص
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 2500مليون درمه زائد املس;تلزمات،  380، 2500هذا تEرشيو حوايل 
ا�يل  8000، 7000مواطن ت¶رشيو H من القطاع اخلاص، زائد حوايل 

  .تنداويومه اح^ا يف القطاع العمويم Oىل حسب إالماكنيات د�لنا
الك�ري ٕاىل  احلل، Yٔن املشلكاحملور الثاين هو زرع اللكي، هذا هو 

زرع اللكي Oىل الصعيد الوطين، ت¶شجعو، وٕاىل  350ٔ�و  300يوم^ا هذا 
امسعتو يف الشهور اYٔ}رية ٔ�ول مرة يف التارخي ابدينا ٔ�نه املوىت تي�ربعوا 

 .وتن�اولو نقذو
ؤ�}ريا، احملور الثالث يه الوقاية، Yٔن ارتفاع الضغط اMموي ومرض 

ا�يل تيدفعو� لهاذ القصور اللكوي،  السكري هام املرضني اYٔساسني، هام
مليون  675تن�اولو ما ٔ�مكن، وانت تتعرف الس;يد املس�شار دز� من 

 2، 200املليار و 2، دا� وصلنا لــ 2011درمه د�ل اMواء ٕاىل �دود 
مليون د�ل اMرمه، ³ري اكيف غتقول يل، حصيح، ما  متشEش  400املليار و

 اكفؤ، ٔ�� ٔ�قر هبا، تن�اولو وهذا مشلك  بطريقة مjاكف!ة، قلت اك�ن ³ري
�ٓخر، �ش نفهمو وانت راك فامه هاذ اليش، وت¶�jاور مع املواطنات 

 675واملواطن املغريب، هذا راه مشلك مايش مشلك فلوس، ها هو من 
والناس لكيش ك�شيك، يعين هاذ اليش راه تدرجييا  400دز� جلوج مليار و

  .هاذ £جتاه ٕان شاء هللا ملصلحتنا لكنا، واح^ا ³اديني يف
  .شكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس;يد Oابد شكHلاملس�شار الس;يد Oابد شكHلاملس�شار الس;يد Oابد شكHلاملس�شار الس;يد Oابد شكHل
  . شكرا

  الس;يد الوز�ر، 
ٔ�� مjفق معك، و³ادي نقول ß بqٔنه £س;تفادة والت �مة، ولكن ٕاىل 

ت، شوف احلاï تو®نا هباذ السؤال Yٔننا، الس;يد الوز�ر، عند� شاك�
السE!ة ا�يل تjEعامل هبا املركز الصحي د�ل يعقوب املنصور، صيفط �ٓش 
Zاري متاك، شوف �ٓش Zاري يف ٕا�زاكن يف الناحHة د�ل ٔ�اكد�ر، �كفHك 
بqٔن اك�ن رصاع ما بني الطبEب وما بني املمرضة، وهاذ اليش لكو ارجع Oىل 

د وÒيل صاحب الص�ة د�ل املرىض، حىت حلقوا �ش تقHد دعوى عن
  .اجلالï ا�يل Oاد ³ادي ينظر فهيا

مفيل تنلحقو لهاذ اليش، Òيفاش، ما ³ادÉش نقول ß بqٔنك انت ما 
تتÙدمش، تتÙدم، وزارتك مز�نة، ولكن راه ميل تيكونوا هاذ املسائل 
حبال هكذا Òيفاش ابغيتEين نصفق Oليك ؤ�� هنا�  منثل �س ا�يل هام 

وا�يل تيقولوا هاذ اليش خصين نقولو ß، نقول مرضور�ن وا�يل تي��ااكو، 
ß راك مز�ن معترب؟ ال، الس;يد الوز�ر، نقول ß ونعطيك �حلجج، يف 
يعقوب املنصور شوف �ٓش اك�ن فHه، تنقول ß ٕا�زاكن، وÒون Zا لهاذ 

السادة النواب لكهم هيرضوا، لك وا�د جيي يبيك حبايل ويقول ß �ٓش 
  .Zاري عندو
  .وشكرا

        ::::Eس اجللسةEس اجللسةEس اجللسةEس اجللسةالس;يد رئ الس;يد رئ الس;يد رئ الس;يد رئ 
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Oىل التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ةالس;يد وز�ر الص�ة
راه حىت ٔ�� تيجيوين الشاك�ت، ٔ�� مjفق معك، ولكن حىت . hرسOة

انت خصك تفهمين، الس;يد املس�شار احملرتم، هاذ اليش شفjيه د�ل 
، هذي رصا�ة، ما ميك¶ش حتلو، القصور اللكوي، هاذ اليش غيبقى س;نني

مايش ³ري اح^ا، غنعطيك ³ري وا�د املثل، يف املكس;يك عندمه نظام 
مليون ¾سمة، هاذ ا�Yٔم اYٔ}رية �Óسوا،  22املساOدة الطبية حبالنا فHه 

ميل وا�د يداوي بال فلوس ٕاال القصور اللكوي وما قدوش Oليه، هذي 
وهذي .. جتاه، ولكن الشاك�تتنعطيك دوï، اح^ا ما منش;يوش يف هاذ £

�االت فرادية ما خصناش Oاود 3ين ند�رو هبا، اكينة ولكن تن�لوها 
  .تدرجييا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا، و¾شكر الس;يد الوز�ر Oىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

واYٓن ن¶jقل ٕاىل السؤال الوحHد املوZه ٕاىل الس;يد الوز�ر املنتدب Mى 
ناOة والتÕارة و£س�Kر و£قjصاد الرمقي، امللكف �ملقاوالت وز�ر الص 

من  %20الصغرى وٕادماج القطاع ³ري املنظم، حول صعوبة تطبيق ¾س;بة 
  . الصفقات العمومHة لفائدة املقاوï الصغرية واملتوسطة

اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار 
  .لتقدمي السؤال

        ::::ار الس;يد توفHق ار الس;يد توفHق ار الس;يد توفHق ار الس;يد توفHق مكمكمكمكيليليليلاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يدة الوز�رة،
  الس;يد الوز�ر،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لقد تلقHنا �رتياح Òبري اع�د احلكومة ٕالجراءات حتفزيية �لهنوض بqٔوضاع 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة، �عتبارها اYٓلية اYٔمñل ل¶شاط اMورة 

ومن بني هذه إالجراءات املهمة اليت اعمتدهتا احلكومة . وطنية£قjصادية ال
من الصفقات العمومHة لفائدة املقاوالت  %20م^ذ س;ن�ني، ختصيص ¾س;بة 

الصغرى واملتوسطة، حHث وZد� ٔ�ثناء معاين�^ا لتزنيل هذا املقjىض، Oىل 
 .ٔ�نه ال زال مل ينفذ بعد لوجود صعو�ت مjعددة Mى إالدارات الوصية

الس;يد الوز�ر، ما يه إالجراءات املس;تعÕ\ اليت تنوون القHام هبا  ٕاذن،
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  لتفادي هذه الصعو�ت اليت تعيق تزنيل هذا املقjىض الهام؟ 
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، لٕالZابة عن . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .السؤال

الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناOة والتÕارة الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناOة والتÕارة الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناOة والتÕارة الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناOة والتÕارة     الس;يد محمد مامون بوهدود،الس;يد محمد مامون بوهدود،الس;يد محمد مامون بوهدود،الس;يد محمد مامون بوهدود،
و£س�Kر و£قjصاد الرو£س�Kر و£قjصاد الرو£س�Kر و£قjصاد الرو£س�Kر و£قjصاد الرمقمقمقمقي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع 

        ::::³ري املنظم³ري املنظم³ري املنظم³ري املنظم
  .hسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئEس احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ل املهم واملهم ٔ�وال، ك¶شكر الس;يد املس�شار احملرتم لطر�ه هذا السؤا

Zدا، وا�يل Òيتعلق �لصعو�ت د�ل التطبيق د�ل ذيك ال¶س;بة د�ل 
د�ل الصفقات العمومHة ا�يل خصها  رجع �لمقاوالت الصغرى  20%

  .واملتوسطة
ٔ�وال، ابغيت نذÒر ٔ�ن هاذ القانون د�ل الصفقات العمومHة رفع ال من 

واليين ٔ�� مjفق معمك  الفعالية وال من الشفافHة د�ل £قjصاد الوطين،
عند� مشلك يف التطبيق د�ل ذاك املرسوم، ا�يل هو مjعلق �ملقاوالت 

ا�يل بغيت نذÒر لمك اليوم هو اYٔس;باب د�ل هاذ . الصغرى واملتوسطة
  .صعو�ت التنفHذ

ٔ�وال، لقHنا بqٔن عند� مشلكة يف التعريف القانوين د�ل املقاوالت 
وهذا مرتبط �مليثاق الوطين �لمقاوالت  الصغرى واملتوسطة، ما واحضش،

الصغرى واملتوسطة ا�يل عندو ٔ�كرث من عرش س;نني، ذاك اليش Oالش، 
يف ٕاطار العمل احلكويم ا�يل اح^ا }دامني فHه، ³ادي نعاودو ٕاOادة النظر 
Oىل هاذ امليثاق الوطين �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة، وابغينا نعطيو 

  .ين د�ل املقاوالت الصغرى واملتوسطةعناية }اصة �لتعريف القانو
هاذ العمل اح^ا ساليناه اليوم، و³ادي ٕان شاء هللا نقدموه �لمÕلس 
احلكويم ق�ل هناية الس;نة �ش  كون عند� الفرصة �ش �قشوه هنا يف 

  .الربملان
³ري ا�يل ابغيت نقول لمك هو هاذ الوضوح د�ل د�ل التعريف القانوين 

ك وال �لقطاع اخلاص وال �لقطاع العمويم هاذ النوع ³ادي Éسهل ال لٔ�بنا
  .د�ل املراس;مي

�ل¶س;بة �لتعريف القانوين ا�يل اح^ا اعمتد� Oليه، ³ادي �كون سهل، 
و³ادي �كونوا ثالثة د�ل اYٔنواع د�ل املقاوالت، غتكون املقاوï الصغرية 

د�ل املليون  Z3دا، ا�يل غيكون رمق املعامالت د�لها من صفر حىت 
املليون د�ل اMرمه، واملقاوï  10حىت  3اMرمه، مقاوï صغرى من 

  .مليون د�ل اMرمه 200لــ  10املتوسطة من 

ولكن، اك�ن وا�د السÓب �ٓخر ا�يل لقHناه يف التنفHذ د�ل هاذ 
املرسوم، هو مرتبط �لرشاكت العمومHة ا�يل عندمه قانون دا}يل ا�يل هو 

Hة، وهاذ القوانني اMا}لية خصهم الت�ديث، }اص مرتبط �لصفقات العموم 
وا�د العمل �ش  كون املالءمة بني املرسوم والقوانني اMا}لية د�ل هاذ 

وهاذ العمل }دامة فHه وزارة املالية، واح^ا Oرب . النوع د�ل املؤسسات
الواكï الوطنية �لهنوض �ملقاوالت الصغرى واملتوسطة ك¶شجعو وكن�اولو 

  . و هاذ العمل�ش ¾رسع
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا �لس;يد الوز�ر

  .اللكمة �لس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس;يد توفHق املس�شار الس;يد توفHق املس�شار الس;يد توفHق املس�شار الس;يد توفHق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس;يد الوز�ر Oىل اجلواب د�لمك

  الس;يد الوز�ر، 
ان� ملس;تو النقطة اYٔساس;ية يف الصعو�ت ا�يل كتعيق التزنيل د�ل 

، )la charte(هناك . يه التعريف �ملقاوالت الصغرىهاذ املرشوع، و
معمول هبا، وا�يل ) déja(الس;يد الوز�ر، د�ل املقاوالت الصغرى ا�يل 

كتعرف �ملقاوالت الصغرى، واشكون يه هاذ املقاوالت الصغرى 
Òيقول ß كتوفر Oىل ٔ�قل ) la charte(واملتوسطة، يه ا�يل Oىل حسب 

 50(د�لها ما Òيتعداش ) chiffre d’affaires(و ،)salariés( 200من 
millions de dirhams.(  

  الس;يد الوز�ر، 
اح^ا كنتلكمو Oىل وا�د ال¶س;يج، وا�د الف!ة من ال¶س;يج £قjصادي 

من ال¶س;يج £قjصادي املغريب، وهاذ الف!ة ال Éس;هتان  %93ا�يل ك�شلك 
 les(من  %30، و)la TVA4(من  %20هبا، ا�يل كتد}ل �لبالد 

exportations(من  %40، و)la production nationale( ،
  ).l’investissement(من  %50و

  الس;يد الوز�ر، 
اح^ا اس;تÓرش� }ري ميل تqٔسست وا�د الوزارة }اصة هباذ الف!ة من 
املقاوالت، ولكن، الس;يد الوز�ر، هاذ القانون صدر س;ن�ني هذي، 

ومرت س;نة Oىل وانتظر� س;نة �ش يصدر املرسوم التطبيقي د�لو، 
  . املرسوم التطبيقي، ومازال هاذ اليش ما Òيطبقش

التجربة، ٕاىل ا}ذينا ³ري التجربة الرتÒية ،الس;يد الوز�ر، التجربة الرتÒية 
يف وا�د الوقت وZزي ا�يل انتقلت  رÒيا من ب« مس;تورد ٕاىل ب« مصدر، 

  . وهذا بفضل ماذا؟ بفضل املقاوالت الصغرى واملتوسطة
¶شوفو ٔ�ن احلكومة د�لمك بقت لها س;ن�ني، الس;يد الوز�ر، ٕاذن، اح^ا ك 

                                                 
4 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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واش غن�س;ناو احلكومة اYٔخرى �ش جتي؟ ٕاىل Zات احلكومة اYٔخرى 
  . و³ريت النظر، ٕاذن ³ادي نبقاو دميا مqٔخر�ن يف هاذ اليش، الس;يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، �لرد Oىل التعقHب

الس;يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناOة والتÕارة و£س�Kر و£قjصاد الس;يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناOة والتÕارة و£س�Kر و£قjصاد الس;يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناOة والتÕارة و£س�Kر و£قjصاد الس;يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناOة والتÕارة و£س�Kر و£قjصاد 
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ³ري املنظمي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ³ري املنظمي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ³ري املنظمي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ³ري املنظم

  .شكرا الس;يد الرئEس
ا�يل ابغيت نقول لمك ٔ�ننا هاذ امليثاق راه ساليناه، و³ادي يتقدم ق�ل 

هاذ امليثاق، وٕاىل ما Oام ما تغري  12هناية الس;نة �لمÕلس احلكويم، 
ابديناش ٕ�عطاء تعريف قانوين واحض �لمقاوï الصغرى واملتوسطة حىت يش 

  .هاذ العمل ا�يل اح^ا در� هو �م و�م Zدا. مرسوم ما يقدر يتطبق
�ل¶س;بة �لعمل الوزاري د�ل وزارة التÕارة والصناOة و£س�Kر 

وسطة يف وسط ا
طط و£قjصاد الرمقي، وضعت املقاوالت الصغرى واملت
ٕاذن، اYٔمهية د�ل املقاوï الصغرى . اجلديد د�ل ال�رسيع الصناعي

  .واملتوسطة الشك فهيا �ل¶س;بة �لعمل احلكويم

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر، و¾شكر الس;يد الوز�ر Oىل مسامهته معنا يف هاته 

  . اجللسة
واYٓن ن¶jقل ٕاىل السؤال اYٓين كذß والوحHد املوZه ٕاىل الس;يدة وز�رة 
الصناOة التقليدية و£قjصاد £ج�عي والتضامين، وموضوOه معايري م^ح 

". صنعة بالدي اجليل اجلديد"Zاwزة ٔ��ر صانع يف ٕاطار الرب�مج التلفزي 
ة لتقدمي اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من فريق اYٔصاï واملعارص 

  .السؤال، تفضل اليس محليدي

        ::::محيديمحيديمحيديمحيدي�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ محمد محمد محمد محمد اااااملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

فعال، الس;يدة الوز�رة، قرر� يف فريق اYٔصاï واملعارصة ٔ�ن نطرح هذا 
لصانعات والصناع التقليديني Oىل السؤال ملا H من ٔ�مهية دا}ل ٔ�وساط ا

اDهودات اجلبارة ا�يل Òيبقاو خيدموا Oىل س;نة �ش Òيجيو �ملنتوج د�هلم 
ا�يل كEس;يفطوه هنا �لر�ط، ولكن املسائل ا�يل كنالحظوها وهو Oدم 
رؤية واحضة فè خيص ذاك اليش د�ل ا�لجن ا�يل ت¶jقي هاذ املنتوج دا}ل 

Oة التقليدية، خصوصا هذا Éيسء ٕاىل الصناOة هاذ املنتوZات د�ل الصنا
  .التقليدية دا}ل ٔ�و }ارج املغرب

ٕاذن، ¾سائلمك، الس;يدة الوز�رة، عن إالجراءات £�رتازية �لك 
رصا�ة ا�يل كنظن ٔ�نت ٔ�ول مرة ا�يل ³ادي %رشيف يف الوجود د�O ßىل 

  . رٔ�س الوزارة يف هاذ الرب�مج هذا، خصوصا ٔ��ر صانع وصنعة بالدي
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .تفضيل، الس;يدة الوز�رة، يف ٕاطار إالZابة عن السؤال

الس;يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناOة التقليدية و£قjصاد £جالس;يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناOة التقليدية و£قjصاد £جالس;يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناOة التقليدية و£قjصاد £جالس;يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناOة التقليدية و£قjصاد £ج����عي عي عي عي 
        ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

³ري . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم Oىل هاذ السؤال، فعال هو �م
سابقة د�ل اخjيار ٔ��ر صانع ا�يل ابغيت نوحض وا�د املسïٔq، اك�ن ذيك امل 

هو �ر�مج ا�يل م^ظم من طرف وزارة الصناOة التقليدية مبرسوم 
املتعلق ٕ��داث وتنظمي اجلاwزة  2011يوليوز  26الصادر يف  2.09.192

  .الوطنية �Yٔر صانع، هذا بو�دو راه انت Oارف
هو  ا�يل "صنعة بالدي اجليل اجلديد"واك�ن الرب�مج التلفزيوين 

�ر�مج ٕاOاليم س;نوي، ا�يل هو موZه �لصناع املتعلمني الش;باب يف بعض 
حرف الصناOة التقليدية الف^ية إالنتاجHة هبدف %شجيعهم وحتفزيمه Oىل 
إالبداع و£بتاكر والتÕديد، واملسامهة �لتايل يف }لق املزيد من إالشعاع 

طو�ر د�لو، لهذا القطاع، و�خلصوص احلفاظ Oىل املوروث احلريف والت
بدمع من وزارة  2Mوهاذ الرب�مج راه م^ظم من طرف الق^اة الثانية 

الصناOة التقليدية و£قjصاد £ج�عي والتضامين، وهو  هيم وا�د �زاف 
د�ل احلرف، مهنا اخلشب والزربية واجل« واملعادن والفÙار واملنتوZات 

  .النباتية والزليج واخلشب واجلبص
ربعة  2013، ومن ذاك الوقت ل 2010نطلقت يف اMورة اYٔوىل ا

من }الل هاذ اMورات تبني . ورة اخلامسةاMاMورات متوا، و�اليا اك�ن 
بqٔن هاذ الش;باب اعطاو ٔ�مهية Òبرية لهاذ املسابقة، حبيث العدد د�ل 

  . املشاركني يف هاذ املسابقة تjEضاعف من س;نة لس;نة
مدينة  31ت التغطية Òبرية، و�اليا وبناء Oىل هاذ إالق�ال املزتايد، تقرر

املدن  9اكنوا ³ري  2010، ويف 2013يف  25بعد ما اكنوا  2014يف س;نة 
  .ا�يل شارÒوا يف هاذ املباراة

فè خيص معلية £نتقاء يه تتكون، راه انت Oارف، يف مجيع ®ات 
اململكة، تتكون وا�د ا�لجنة ا�يل تتختار، تيكون وا�د إالOالن Oىل هاذ 

 35و 18باراة، تيجيو ميكن م!ات د�ل الصناع الش;باب ا�يل تيكونوا بني امل 
س;نة، وتيكونوا يف طور التكو�ن، تقريبا س;ن�ني د�ل التكو�ن، ٕاذن 

الش;باب يف لك حرفة، هام  4تjEقدموا، هذيك ا�لجنة تتختار مهنم، تتختار 
 ...د�ل 20عرش حرفات، ٕاذن يف اYٔ}ري تيكونوا 
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  :ةةةةالس;يد رئEس اجللسالس;يد رئEس اجللسالس;يد رئEس اجللسالس;يد رئEس اجللس
. دقايق 3ا�هت²ى الوقت، الس;يدة الوز�رة، هللا ³الب، ا�هت²ى الوقت، 

  .اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب

        ::::محيديمحيديمحيديمحيدي�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ محمد محمد محمد محمد اااااملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  .شكرا الس;يدة الوز�رة

�لك رصا�ة حنن نتلكم برصا�ة فè خيص Zاwزة ٔ��ر صانع، فعال بqٔن 
دراء اجلهويني وال إالقلمييني Òيقوموا بوا�د اDهودات د�ل إالدارة، سواء امل

اDهود ج�ار، ولكن كنقول ß اك�ن التالعب هنا، وغنعطي ß اMليل، 
Òيف يعقل بqٔن عضو يف ا�لجنة وكEسول الصانع التقليدي Òيقول لو ٔ�ش;نو 
هذا؟ الس;يد ما Òيعرفيش حىت املنتوج وك�سولوا بqٔن هذا ³ادي �كون يف 

  .�كون ميكن Òيفصل، هذا من ®ةا�لجنة، هو ا�يل ³ادي 
3نيا، املنتوج ميل Òيجي هنا�، اك�ن ا�يل ما Òيت�لش، ما كEشوفوهش، 
ٕاذن Òيف يعقل بqٔن املنتوج د�يل ٔ�� صيفطتو، صانع تقليدي قام مبجهود 

راه توصلنا .. ج�ار، و³ادي نقول ß وا�د اMليل، وا�د الصانع تقليدي
) code(لصنيدق معلو وعندو بـ hشاكوي، صانع تقليدي عندو وا�د ا

، ما اتصلوش به، )Ò)le codeيتفjح، Òي¶jظر �ش غيتصلوا به غيعطي هلم 
  .حىت ردوه لو هاكك مشدود

ٕاذن، هذي مسائل تنقول ß هنا املعايري Òيخص وا�د احلاZة، Yٔن 
خصوصا دا� راه إالخوان كام قلت املدراء سواء إالقلمييني ٔ�و اجلهويني 

ذ اليش هذا، ولكن تيقول ß هنا ا�يل Òيخص ٕاOادة النظر }دامني Oىل ها
يف ا�لجن ا�يل كتكون هنا، رصا�ة يه هذي، املشلك ا�يل اك�ن وهو 
املعا�ر ا�يل تتÙذ، اك�ن احملسوبية واك�ن الزبونية، هاذ اليش واحض، راه 
كنقول ß يف العهد السابق، ميل قلت بqٔن هذي س;ن�ني وقعت، والس;نة 

  .ذßاملاضية Oاود ك
ٕاذن، �ل¶س;بة �لصناع التقليديني Òيقوموا بوا�د اDهود، وهاذ ا�لجنة 
وا�د احلاZة، ٔ�وال ق�ل لك يشء �ن هذاك املنتوج كريدوه لو، وما 
Òيعطيوش حىت املالحظات، Yٔن الصانع التقليدي اعطي لو املالحظات 
ا�يل عندو، فاش عندو بqٔن ذاك اليش �ش ما فازيش �جلاwزة، ٔ�ش;نو 

دو النقص، �ش ³ادي جيهتد و³ادي يوصل، وخصوصا بqٔن كنجيو اك�ن عن
Oام، ٔ�� كنظن �ن هاذو  70بعض الصناع التقليديني ا�يل يف السن د�لو 

Òيخص بqٔن غتاكفهيم الوزارة، مايش ... قدموا �لصناOة التقليدية، اعطاوه 
بqٔن ³ادي تدوزو ٔ��ر صانع، خص تعطى �لش;باب Yٔن �ش ³ادي ي�شجع 

  . دم، اك�ن ماكفqٔة ٔ�خرى ا�يل غتدار لهاذ الناس هاذو ا�يل Òبارخي
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
ا�هت²ى الوقت الس;يد املس�شار، واYٓن ¾شكر الس;يدة الوز�رة Oىل 

  . مسامههتا معنا يف هاته اجللسة

ون¶jقل ٕاىل اYٔس;ئ\ اYٓنية املو®ة �لوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة 
  .العامة واحلاكمة واليت جتمعهام ٔ�يضا و�دة املوضوعامللكف �لشؤون 

السؤال .. £حتاد اMس;توري، هناك الفريق £س;تقاليل لتقدمي السؤال
  . اYٓين الثاين موضوOه الز�دات يف ٔ�سعار املاء والكهر�ء

السؤال السؤال اYٓين اYٔول حول £حÕjاZات Oىل ارتفاع املاء 
  . والكهر�ء

  .ة املس�شار�ن من فريق £حتاد اMس;تورياللكمة �Yٔد الساد

        ::::املس�شار الس;يد ٕادرÉس الرااملس�شار الس;يد ٕادرÉس الرااملس�شار الس;يد ٕادرÉس الرااملس�شار الس;يد ٕادرÉس الرايضيضيضيض
  .شكرا الس;يد الرئEس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس;يدة الوز�رة،
  الس;يدة والس;يدات املس�شار�ن،

  الس;يد الوز�ر، 
ملا قررت احلكومة الز�دة يف مثن املاء والكهر�ء �هبناها يف حHنه ٕاىل 

ارها وانعاكساته Oىل جHوب املواطنني ومس;توى EOشهم املتدهور خطورة قر 
ٔ�صال، احلكومة ويف خشص رئEسها، ؤ�نمت، الس;يد الوز�ر، خشصيا، ٔ�كدمت 

  .ٔ�ن هذه الز�دة لن متس الف!ات الفقرية بل وحىت جزء من املتوسطة
  اليوم، مباذا تفرسون £حÕjاZات اليت تعرفها بعض املدن؟

  .شكرا الس;يد الرئEس

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .للكمة �لس;يد الوز�ر

الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون 
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة
  الس;يد الرئEس،

هاذ املوضوع هذا ما يش من }الل سؤال هااك ³ادي جناوبو Oليه، فHه 
رج يف اجلريدة وا�د الرب�مج تعاقدي، ها هو �ش يعرفوه املغاربة، وخ

الرمسية ق�ل فاحت غشت، ومعليات حسابية وتدقHقات يف الفاتورات، ؤ�� 
مس;تعد �ش نقول ٔ�ش;نا هو ا3ٓYر د�ل هاذ الز�دات، واش هاذ احلكومة، 
هاذ ا�لغة هذي د�ل كمتيش جليوب الناس، واش هاذ احلكومة 

)Fantôme(؟  
ملكjب الوطين هاذ اليش مدروس، ؤ�ول مرة عند� عقد �ر�مج مع ا

�لكهر�ء مضبوط، وكنطلب من الس;يد الرئEس �ش ي�سمل هاذ ال¶سÙة 
  .�لس;يد النائب احملرتم 2017ا�يل فهيا الكHفHة د�ل احلسا�ت ٕاىل ³اية 

 .شكرا
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        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  ...اجلواب الس;يد

        ::::املس�شار الس;يد ٕادرÉس الرااملس�شار الس;يد ٕادرÉس الرااملس�شار الس;يد ٕادرÉس الرااملس�شار الس;يد ٕادرÉس الرايضيضيضيض
  .شكرا الس;يد الوز�ر احملرتم

ة ت�^فHو hشلك قطعي ٔ�ي ز�دة، ان� وريتو� ٔ�نه اك�ن وا�د ٔ�نمت Nحكوم
اDموOة د�ل اYٔش;ياء ا�يل غن�سلمها، ٕاذن ت�^فHو hشلك قطعي ٔ�ي ز�دة 
Oىل الف!ات املس;تضعفة، سqٔعطيمك اMليل القاطع Oىل ٔ�ن ادOاؤمك 

  .وترصحيا مك جتانب الصواب واحلقHقة
  الس;يد الوز�ر احملرتم، 

ت £حÕjاجHة يف لك من الراشدية، قلعة الرساغنة، املسريات والوقفا
صفرو، مك^اس، س;يدي سلèن، سال، وZدة، الناظور، تطوان، س;يدي 

  .حيىي الغرب، و³ريها
  الس;يد الوز�ر، 

تعلمون جHدا ٔ�ن الفقراء ا�يل تتقولوا ما ³ادÉش تقEسهم هاذ الز�دة هام 
³ادي نعطي اMليل، ا�يل خرجوا �لشارع، اMليل كام اعطييت انت اMليل 

ها هام ٔ�مام املغاربة، ابغى Éسلمهم لمك، يش ٔ�خ جيي عندي دا�، اMليل من 
س;يدي حيىي الغرب، و�لضبط ساكن دوار الشانطي املصنف مضن 

Oائ\ قهرهتم الز�دة اجلديدة، ٔ�كرث  1200اMواو�ر اYٔكرث فقرا وهشاشة، 
درمه ؤ�زيد من  O 800ائ\ مطالبة بqٔداء فاتورة ترتاوح ما بني 400من 

درمه، ؤ�زيد من  O300ائ\ س;تؤدي ما بني  600درمه، ٔ�كرث من  2000
  .درمه 700

  الس;يد الوز�ر،
هذا، ؤ�دعو الس;يد . ٔ�� ت¶سلممك اçمنوذج من الفواتري اليت تؤكد ~يم

الوز�ر ٕاىل ز�رة هاذ اMواو�ر لتعاينوا، ابغينامك جتيو �«واو�ر �ش تعاينوا 
ي¶Hمك، �ٓ� Mوار الشانطي س;يدي حيىي الغرب، وها هاذو و%شوفوا بع 

¾سلمهم ß، شوف ها هام، وحHث ج�ديت الكjاب ٔ�� ج�دت الكjاب، ٔ�� 
 .سلمتEين كتاب، ٔ�� سلمتك مسائل حصي�ة

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  .تفضل الس;يد الوز�ر

الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::ةةةةواحلاكمواحلاكمواحلاكمواحلاكم
  .يف الطريق، ولكن غن�اول نقرامه �لس;يد املس�شار... 

  الس;يد املس�شار، 
اس;هتالك، هااك  467اس;هتالك، والقدمي اكن عندو  467هذا عندو 

القراية كتقرا د�ل الفاتورة، وابغيت املغاربة، ٔ�عظم �اZة غتد�ر هاذ 
ا احلكومة يه ³ادي تفرض Oىل املغاربة يقراو الفاتورة، ولك فاتورة فهي

  . الغش، ولك فاتورة فهيا الغش ٕاال واحلكومة ³ادي توا®ها
،  مازال ما تطبق قرار الز�دة، و�رااك من ال�شوÉش 37نيا، هذا شهر 

  .Oىل املغاربة

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
ٓ اليس الرايض، صايف هللا خيليك، اليس الرايض، هللا خيليك عندو  �

  . السؤالاحلق يف الوقت }ليه هيرض، }ليه جياوب Oىل

الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .ال، ما جناوبوش �يق صايف، Yٔنه احلجج عندي اكع

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
ال هللا خيليك، والس;يد املس�شار، هللا خيليك، ٔ�س;يدي، واعطيتو 

د�لو، راه  السؤال، وا اليس الرايض، هللا خيليك، راه عندو الوقت
  .Zاوبك، ميل كهترض انت راه ما قاطعكش، صايف

  .تفضل، الس;يد املس�شار، من الفريق £س;تقاليل لتقدمي السؤال
امسح يل، راه عندك، هللا خيليك، ال، الس;يد الوز�ر، هللا خيليك، وا 

باليت هللا خيليك، ... الس;يد الوز�ر، وباليت، وا الس;يد الوز�ر، واش هترض
شوف هللا خيليك، واش عندمك و�دة املوضوع يف هاذ  هللا خيليك،

  . السؤال؟ ال ما اكي¶ش، اح^ا هو الس;يد ابغى حيط السؤال، ال، من حقو
  .تفضل الفريق £س;تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايبيبيبيب
  الس;يد الرئEس احملرتم،

  إالخوة الوزراء،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شارون،

تري املاء والكهر�ء ارتفاOا وز�دة صاروخHة، مست مجيع شهدت فوا
  . الف!ات £ج�عية، مبا فهيا الف!ات املعوزة والفقرية واليت ال حول لها وال قوة

واÒٔYيد، الس;يد الوز�ر، ٔ��مك ت��عمت موZة £س�Hاء العارمة الرافضة 
د من لس;ياسة الز�دات ³ري املربرة، حHث خرج املغاربة �Yٓالف يف Oد

رتفاع ا	ي عرفjه فواتري املاء والكهر�ء، £ٔ�قالمي اململكة احÕjاZا Oىل 
وإالOالن عن رفضمك للك القرارات الرامHة ٕاىل اس;تزناف القدرة الرشائية 

  . �لمواطنني
  ما يه اYٔس;باب املربرة لهذه الز�دات؟ : 	ا، ¾سائلمك، الس;يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا
سؤال اYٓين الثاين موضوOه £حÕjاZات اYٔ}رية Oىل فواتري ال 

  . الكهر�ء
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اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الت�الف و£شرتايك لتقدمي 
  .اليس از³اري، السؤال، خربوش، تفضل. السؤال

        ::::املسشار الس;يد العراملسشار الس;يد العراملسشار الس;يد العراملسشار الس;يد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  السادة الوزراء،

ح �ش �رحبو اشوية نفس السؤال، الس;يد الرئEس، هو ا�يل مطرو
  .د�ل الوقت �ش نعطيو �لس;يد الوز�ر جياوب

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
ال، ولكن طرحت Oليمك السؤال يف بداية السؤال .. الس;يد الوز�ر

ونفس السؤال، نفس السؤال، ولكن راه ³ادي .. د�ß والسؤال د�ل
  .جياوب

  . ه الس;يد الوز�رالّ تفضل الس;يد الوز�ر، �

املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة     الس;يد الوز�رالس;يد الوز�رالس;يد الوز�رالس;يد الوز�ر
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

هو �ش ي�^قص يل الوقت Oىل هاذ املسطرة، راين �رملاين وكنعرف 
لهاذ اليش، غن�اول جناوب، Yٔنه الناس بغات تبقى ³ري ت¶jقد وما تعطEش 
الفرصة �لحكومة %رشح ال �لسادة املس�شار�ن يف هدوء، وال السادة 

  .النواب
اليش خرج يف اجلريدة الرمسية يف شهر يوليوز، خرج يف اجلريدة  هاذ

الرمسية د�ل اململكة املغربية،  لكمت Oليه وسائل إالOالم، كنqٔكد بqٔن 
اYٔمثنة ا�يل هنا ما }القهاش من رايس، اجلريدة الرمسية د�ل اململكة 

مرت مكعب ما اكي¶ش  12ما اكي¶ش الز�دة، يف الضو  150kwhاملغربية، 
الز�دة، ها فني اك�ن الز�دة، و	ß الناس حرقهم القضية، Yٔنه هذا هو 
العدل، العدل هو هذا ا�يل كند�رو، وا�يل �غي �كون عبد ربه ٔ�و الشعب 

صفر ز�دة، وعرفت �ٓش  150لــ  100من . والناس ا�يل ابغاو احلق
ن ، ولك0كنقول، و�لوZه �ش كنتلكم ٔ�مامك هو �ش غنتلكم قدام الشعب 

،  زادت 5والشطر  4والشطر  3ها فني اكينة الز�دة، الز�دة يف الشطر 
وهذا حرق الناس ا�يل ما  5و 4و 3درمه، الشطر  33فهيا يف الكهر�ء 

ا�يل كEس;هتG  5الشطر الك�ري د�ل . ابغاوش احلق وما ابغاوش العدل
500kwh  ن زمان اكنتYٔ ،مثن د�لوç� لص الضوÙمعلوم غي)la 
grille( 100، اكن ا�يل عندوkwh  ىل ا�يل عندوO لصÙيÒ500kwh ،

ما عندوش الز�دة، وا�يل Òي�سهG ٔ�كرث من  150kwhا�يل عندو 
150kwh  لص الضو �لتلكفة د�لو، واملاÙمرت مكعب صفر، ولكن  12غي

ٓ ٔ�س;يدي ³ادي )la piscine(ا�يل عندو  ، وا�يل كEسقي اجلردة �ملا، �
ٕايوا �رااك من هاذ . درمه 244سو غيÙلص ³ري درمه، هذا �را 244خيلص 

  .اليش
  

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . تفضل، الس;يد املس�شار، يف ٕاطار التعقHب

  .ا�رتام مjبادل بي¶^ا.. الس;يد الوز�ر، بدون انفعال بال

        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايبيبيبيب
  الس;يد الوز�ر، 

) les piscines(سؤالنا يف واد، اح^ا ما ت¶�jدثوش Oىل مالني 
وهذاك، راه الشعب ا�يل خرج من اMواو�ر ا�يل تEس�^كر، ٔ�ما هاذوك، 
امحلد b، رمبا �كونوا مEسور�ن، لكن يبدو ٔ�ن احلكومة ارتqٔت ٔ�ن يتحمل 
املواطن املسكني من Zديد ا3ٓYر املالية �لقرارات ³ري املربرة �لحكومة، 

�لامء والكهر�ء وارتqٔت مجع م�لغ اMمع ا	ي خصصته �لمكjب الوطين 
مليار درمه، من  13ٕالنقاذه من اYٔزمة اليت يعEش فهيا، واملقدرة حبوايل 

  . جHوب املواطنني
Z�ٔل، الس;يد الوز�ر، املواطنون، الس;يد الوز�ر، احليط القصري د�ل 
هاذ احلكومة، املواطن ا�يل يواZه �لقمع واملنع يف فاس ويف صفرو، وكام 

  .  اململكةٔ�شار اYٔخ يف Oدة ٔ�قالمي يف
وOالش ³دا ³ادي خيرجوا إالخوان لٕالرضاب؟ ٕارضاب، شعب لكو 
³ادي خيرج لٕالرضاب، املركز�ت النقابية لكها ³ادي خترج ٕارضاب، ³دا 
ٕان شاء هللا، واش ³ري احÕjاZا زعام Oىل احلكومة، احÕjاZا Oىل هذه 

  .الز�دات ومن مضهنا الز�دات ا�يل حسقت اجليوب
Eىل �ب الربملان اليوم، ها يه تصور، الس;يد الرئO س، ٔ�نه ³ري دا}ل

ٔ�لف فرنك د�ل الز�دة  130ورقة د�ل Oامل }دام عون يف التعلمي Zا�ه 
غتجبد لنا جم«، ٔ�� �هترض .. يف الضو واملا، الس;يد الوز�ر، ولهذا حتمل

معك Oىل الشارع ٔ�ش;نو دا�ر الشارع اليوم، واش ³ادي يد�ر ³دا �لوقفات 
HاجÕjة، �ٕالجامع د�ل احلركة النقابية يف بالد�، اح^ا اليوم ما ابقا%ش £ح

  .اليوم احلركة النقابية مسEسة، إالجامع بqٔن الشعب مjواZد
كفى من التضليل، كفى ٔ�ن نضلل هذا : ولهذا، تنقولو �لس;يد الوز�ر

  .الشعب

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . ا�هت²ى الوقت

  .يه ا�يل بقت ßثوان  5اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف 

الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ال، ال، ال، ال، الس;يد .. ما �كرهش �}ذ ذيك الورقة �ش نقراها
الرئEس، املسطرة الربملانية، ٔ�� وز�ر كندوز ورقة Oليك، وا�د الس;يد 
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ما �كرهش ¾شوفها  مس�شار حمرتم Òيعطي وا�د الفاتورة د�ل مواطن،
  .�ش نعرف �رد Oلهيا، Yٔن غنقراها يف جوج دقايق، و³رند Oلهيا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . Zاوبو كتابة

ا�هت²ى الوقت، هللا خيليك، املس�شار من حقو ٕاىل ابغى يعطيه الورقة 
اعطهيا لو .. يعطهيا لو، ٕاىل ابغى يطلهبا لو، يطلهبا لو، اطلهبا لو، اطلهبا لو

  . اذ اليش ا�يل كتقولٕاىل اكن ه
  .تفضل الس;يد املس�شار

        ::::OدابOدابOدابOداباملس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد 
  .شكرا الس;يد الرئEس

  السادة الوزراء احملرتمني،
بدون %ش;نج وبدون عصبية، ال احلكومة وال ا³Yٔلبية وال املعارضة، 

ٔ�� . لكنا مغاربة، املفروض فHنا نعاجلو املشالك د�لنا �لعقل و�لهدوء
الوز�ر، ٔ�نه هاذ اليش تقال فHه الكñري، وبqٔنه هاذ اليش اك�ن كنقول، الس;يد 

  .فHه الس;ياسة والس;ياسة الس;ياسوية
هاذ املشلك د�ل الز�دة اك�ن، مشالك ا�يل يه نعرتفو هبا، الس;يد 
الوز�ر، Oىل ٔ�نه الناس ا�يل Òيدوزوا وÒيا}ذوا احلساب د�ل £س;هتالك ما 

ك العدادات �ل¶س;بة �لعامل القروي اكفHي¶ش، اكنت وا�د الفكرة د�ل هاذو 
ا�يل هام �لبطاقة الرمقية، خص ¾سعاو �ش  كون معممة يف العامل القروي، 
Yٔنه Òيصعاب Oىل الناس ا�يل Òيقراو هاذوك العدادات �ش يتجولوا يف لك 

  .شهر، خصنا EZش د�ل بنادم
HقHة، �ل¶س;بة �لمدينة، املعطيات ا�يل اعطى الس;يد الوز�ر معطيات حق

ٔ�لف لرت د�ل املاء هو ا�يل غميكن لو ما ميك¶ش  12مرت راه  12ميل تنقولو 
  . راه ا�يل تيعرفوا حيس;بوا راه تيعرفوا حيس;بوا 150kwيتقاس، و

العجز ا�يل هرضت Oليه احلكومة �ش يتدار هاذ اليش هذا لكو، 
هذي حكومة د�ل إالصالح، هاذي حكومة د�ل الصعو�ت، هذي 

ت تعاجل املشالك، Yٔنه املكjب الوطين �لامء الصاحل �لرشب حكومة ا�يل Zا
والضو، العجز د�لو اشكون الناس ا�يل ³ادي ميكن هلم يعاجلوا هاذ 

مليار واكن املواطن  45املشلك د�ل املاء والضو يف املغرب؟ ٕاىل اكنت 
³ادي Oاود يدفع، خص املواطن ا�يل تEس;هتG هو ا�يل خيلص، هذي يه 

�عية، ا�يل عندو م^اش خيلص، وا�يل ما عندوش راه Òميكن العداï £ج
لرت قلي\، نقولو بqٔنه  12لنا �قشو مع الس;يد الوز�ر ومع احلكومة، نقولو بqٔنه 

Òيلو واط قلي\، ولكن مايش نقولو بqٔنه وا�د ما تEس;هتلكش هاذ  150
لعدد Yٔنه اح^ا هذي وا�د ا !القدر نقولو راه  زادت Oليك الز�دة، ال يعقل

 ïصاYٔد�ل الس;نني واكن وا�د العدد د�ل الناس ومهنم ٕاخوان من ا
  . واملعارصة طرحوا هاذ إالشاكلية، وقالوا �لمغاربة خصمك تبقاو تقراو الفاتورة

ٕاذن، القراءة د�ل الفاتورة كتعطي املسؤولية د�ل املس;هتG، وكتحمل 

EZس�Hك، ٕاىل تعطل كذß املسؤولية د�ل هذاك إال¾سان ا�يل تيقوم ��لو 
Oىل القراءة د�ل العداد، فهذي مسؤولية د�ل ا�لوجس�Hك ا�يل خصنا 
نعاجلوها، والس;يد رئEس احلكومة قال ٔ�� مس;تعد �}ذ الطيارة Yٔي مدينة 

  .يف الب« ومنيش ¾شوف هاذ املشلك
 ïادية، كام نوضنا الهيالO ïٔqٕاذن، هذي ما فهياش املزايدة، هذي مس

لكم وتنÙلصو املازوط بـ  13ويف اYٔ}ري لقHنا بqٔنه تنقطعو ، Oىل احملروقات
هللا خيليك ما يقاطعين ... درامه ونصف 9درمه، واح^ا تندا�زو Oىل  17

  .صايف ٔ� س;يدي. راه بال مزايدات... �د، ٔ�� ما تنقاطع �د
  .شكرا الس;يد الرئEس

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
بوش، وهللا خيليمك، هللا خيليمك، وا السادة املس�شارون، اليس خر 

الس;يد عندو الوقت د�لو اهرض فHه، ساال، نعيطو �لوز�ر، صايف ساال، 
. حىت وقف^اه، صايف ما هيرضش وما هترضش حىت انت، ها الوز�ر جياوب

  .ه الس;يد الوز�رالّ �

الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  الس;يد الرئEس،
عند رغبة الس;يد املس�شار ا�يل حقHقة تعرض �لموضوع �ملنطق،  �زوال

غنقول بqٔنه هاذ اليش ¾رش�ه يف اجلريدة الرمسية، اح^ا مايش احبال 
  ...احلكومات السابقة تقرر حتت الطاوï، خرج^اه ٔ�مام املغاربة

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  .هللا خيليك، الس;يد الوز�ر، Zاوب Oىل السؤال

ملنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة ملنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة ملنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة ملنتدب Mى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر االس;يد الوز�ر االس;يد الوز�ر االس;يد الوز�ر ا
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ٔ�� مس;تعد نعطي اYٔمÒ ،\ñيفاش دازت احلواجي حتت الطب\، لكيش 
  .ذاك اليش يف سHÓل هللا

  الس;يد الرئEس،
اح^ا ملزتمني �حلاZة ا�يل تقررت، ولك وا�د، لك مؤسسة، ٔ�� 

ؤسسة }الفت ما كنqٔكدها لمك Oىل لسان الس;يد رئEس احلكومة، لك م
صدر يف اجلريدة الرمسية، اكن مكjب وطين، اكنت الواكالت، اكنت 
الواكالت املفوضة، لك وا�د خرج عن املرسوم، Oىل القرار، وOىل القرار 

واح^ا . الوزاري ٕاال و³ادي نتÙدو فHه التدابري الالزمة، هذا وا�د
 مس;تعد�ن لك مس�شار عندو �االت يعطيومه لنا، وٕاىل ما مقناش

  .�لواجب د�لنا يعيبوا Oلينا
3لثا، هاذ £حÕjاZات ا�يل وقفت، لكها بعثنا بلÕان وطنية، Yٔنه هاذ 
اليش وقع لنا عند املكjب الوطين �لكهر�ء واملاء، ما وقع لناش يف 
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)régies les( يتلكموش الناس ا�يل عندمهÒ ماهلم ما ،)régie(،  ك زمان�
 %62، كتعرفوا ٔ�ن يف اMار البيضاء )régie(اكنوا Òيتلكموا الناس Oىل 

د�ل املشرتكني ما عندمهش الز�دة، اك�ن ا�يل الفاتورة د�لو اخنفضت، 
هاذ اليش كنقولو، ٔ�ش;نو غنكذب Oىل املغاربة Oىل �ٓخر ٔ��يم؟ ما ميك¶ش 

  .�كذب Oىل املغاربة، ما يش هذا و®²ي
ا هو املكjب الوطين عند� مشالك، عند� جوج د�ل املشالك، وه

اشهر Òيحس;بوا د�ل املاء، ابتداء  3غنعاجلوها، عند� املشلك اYٔول هو 
من فاحت ينا�ر شهر د�ل املاء صايف، وا�يل ما طبقش يف فاحت ينا�ر وهللا ما 

معلوم Yٔنه قضا� كهتم .. خيلص املغريب، يد�روا لراسهم، اعطينامه اMمع
، كنرتZاك، ابغيت ³ري كنÙربمك، Oافاك... الشعب والغوات هو ا�يل �فع

ٔ�رجوك، ٔ�رجوك، مكمثيل �لشعب تدوز ال، .. نÓرش املغاربة بوا�د احلاZة
  ...عن طريقمك، هذاك العداد املشرتك احلساب د�لو هنا، ؤ�خطر من هذا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
شكرا، ا�هت²ى الوقت، شكرا الس;يد الوز�ر هللا خيليك، وا الوز�ر، 

لس;يد الوز�ر، شكرا الس;يد الوز�ر Oىل شكرا، وا�هت²ى الوقت، شكرا ا
  . مسامهته معنا يف هاته اجللسة

واYٓن ن¶jقل �لسؤال املوZه ٕاىل الس;يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
  . املهين حول £عتداءات املتكررة Oىل رZال و¾ساء التعلمي

اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من مجموOة £حتاد الوطين �لشغل 
  . لتقدمي السؤال�ملغرب 

. اشوية د�ل الهدوء، هللا خيليمك، اليس الرايض، وا اليس الرايض
  .تفضل اليس عطاش

        ::::املس�شار الس;يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس;يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس;يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس;يد عبد هللا عطاش
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  إالخوة واYٔخوات الزمالء املس�شار�ن، 
تكررة Oىل ¾ساء هذا موضوع Zديد مÕjدد ا�يل هو £عتداءات امل 

ورZال التعلمي، و}اصة ٔ�نه يف الس;نوات اYٔ}رية، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن مجموOة 
د�ل رZال و¾ساء التعلمي مت £عتداء Oلهيم دا}ل املؤسسات و}ارج 
املؤسسات، سواء �لعنف ا�لفظي ٔ�و العنف املعنوي ٔ�و حىت العنف 

  . خص امحلاية د�لو البدين، }اصة رZل التعلمي رZل الرتبية، مريب اYٔجHال
اكينة وا�د املذÒرة وزارية مشرتكة، ولكن التفعيل د�لها ضعيف Zدا 
Yٔن مجموOة Òبرية Zدا د�ل املؤسسات، بل ٔ�كرث من هذا ٔ�ن العنف وصل 
حىت لرZال التعلمي يف البوادي ا�يل ما عندمه ال �ايم، ٕاال هللا عز وZل، 

اءات اليت اختذمتوها ٔ�و ما يه إالجر : و�لتايل تنقول �لس;يد الوز�ر
س�Ùjذوهنا لتفعيل املذÒرة ومحلاية رZال التعلمي من هذه إالها�ت ومن هاذ 

  العنف ا�لفظي واملعنوي واملادي؟
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل، الس;يد الوز�ر،  لٕالZابة Oىل السؤال

لوطنية لوطنية لوطنية لوطنية الس;يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية االس;يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية االس;يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية االس;يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية ا
        ::::والتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهين

  .شكرا الس;يد الرئEس
  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

فè خيص £عتداءات، من طبيعة احلال ال ميكن ٔ�ن نق�ل ٔ�ي عنف 
ضد اYٔس;تاذ ٔ�و اYٔس;تاذة ٔ�و اYٔطر الرتبوية ٔ�و إالدارية، وال نق�ل ٔ�ن متس 

  .  موقف �ازممن طبيعة احلال حرمة املؤسسة التعلميية، هذا يعين
الوزارة يه ال تدخر ®دا يف موا®ة هذه السلواكت د�ل العنف 
دا}ل الفضاءات التعلميية ويف حميطها، وهنا البد ٔ�ن ٔ�قول بqٔن احلكومة �لك 
 ßمر، يعين وزارة الرتبية الوطنية ولكن كذYٔمكو�هتا تقوم مبوا®ة هذا ا

  . ٕاخل... وزارة اMا}لية، وزارة العدل
اZه هاذ اYٔمر �لك رصامة وحزم وOدم ال�ساهل �ام اكن ٕاذن، نو 

 ßٔن، وكذqرة يف هاذ الشÒمصدر هذا العنف، فالوزارة ٔ�صدرت وا�د املذ
ٔ�صدرت مذÒرة مع وزارة اMا}لية يف هاذ الشqٔن لضامن اYٔمن املدريس 

  .وحامية حميط املؤسسة
مصاحل يف هذا املوضوع، البد من التنويه كذß �لعمل ا	ي تقوم به 

اYٔمن الوطين واMرك املليك والقوات املساOدة والوقاية املدنية محلاية حميط 
  .املؤسسة من لك ٔ�شاكل £حنراف

ا�يل هو �م كذß وهو رضورة اخنراط كذß اYٓ�ء وا�Yٔات واDمتع 
املدين يف هاذ العمل، Yٔن العنف ال يرتمج ٔ�هداف املؤسسة التعلميية �لك 

  .مكو�هتا
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس;يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس;يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس;يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس;يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس;يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  اYٔخوات املس�شارات احملرتمات،
 Oىل لك �ال، حنن اس;متعنا ß، الس;يد الوز�ر، ملا طرح^ا هاذ السؤال
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طرح^اه نظرا لٔ�مور اليت ٔ�صبح يتعرض لها رZال و¾ساء التعلمي، 
ان� كتلكموا Oىل مراOاة احلرمة د�ل املؤسسة، مع اكمل . �خلصوص مؤخرا

اYٔسف }الل اYٔس;بوع املايض Òيمت اçهتجم Oىل ٔ�س;تاذ دا}ل املؤسسة من 
، طرف ٔ�طراف من }ارج القطاع د�ل الرتبية والتعلمي ومن دا}ل املؤسسة

وجند ٔ�ن البعض د�ل رZال ¾ساء التعلمي يُعتدى Oلهيم من طرف بعض 
ق�ل حوايل ٔ��م مت £عتداء Oىل ٔ�س;تاذ بنوا" �و�ت �لسالح . التالمHذ

  . اYٔبيض من طرف خشص ٔ�ج^يب عن املؤسسة
اح^ا، الس;يد الوز�ر، كنقولو بqٔن هاذ اYٔوضاع هذي البد ؤ�ن حتد، 

س;بوع مت الهجوم Oلهيا، واكن من املمكن ٔ�ن ٔ�س;تاذة ق�ل �ٔ . البد ؤ�ن حتد
تصل اYٔمور ٕاىل ما ال حيمد عق�اه لوال وجود مجموOة من ال¶ساء من ٔ��د 
اMواو�ر، وهنا ميل كنقولو، الس;يد الوز�ر، ي¶�غي مراOاة الظروف ا�يل 
ك�ش;تغل فهيا اYٔرسة التعلميية وتوفري الوسائل الالزمة من Z�ٔل حامية 

من لك هاذ اYٔنواع هذي د�ل التعسفات،  اYٔساتذة واYٔس;تاذات
  .كنعتقدو، الس;يد الوز�ر، بqٔن هذا ي¶�غي ٔ�ن يبذل فHه جمهود وجمهود Òبري

كذß، الس;يد الوز�ر، البد ٔ�ن ن¶�ه هبذه املناس;بة ٕاىل ٔ�نه هناك 
اعتداءات ٔ�خرى تطال رZال و¾ساء التعلمي من حرماهنم من حقهم يف 

  . اMراسة اجلامعية
س;يد الوز�ر، اليوم كن�اولو نتصلو مبجموOة د�ل ال يعقل، ال 

املؤسسات ومجموOة د�ل اYٔساتذة ا	�ن �ريدون ٔ�ن يتابعوا دراس;هتم، وجند 
ٔ�ن التعسف يقع Oلهيم من طرف الوزارة د�ل الرتبية الوطنية ا�يل خصها 
يه ا�يل حتمهيم مع اكمل اYٔسف، امشاو لنا املوظفون ال د�ل وزارة 

وظفون د�ل قطاOات ٔ�خرى وال د�ل وزارة العدل امشاو الص�ة وال امل
  ...ي�سÕلوا يف اللكية، ُجسلوا، مع اYٔسف ٔ�ننا وZد� ٔ�ن رZال التعلمي

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، �لرد Oىل التعقHب

        ::::املهيناملهيناملهيناملهينالس;يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن الس;يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن الس;يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن الس;يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
  الس;يد املس�شار احملرتم،

يف . ٔ�ظن ٔ��مك يف املدا}الت د�لمك ج�تو وا�د العدد Òبري من املواضيع
دقHقة وال ثالثة اMقايق ما نقدروش نتلكمو Oىل لك هذه املواضيع، ان� 
بلغتو بعض الرسائل، مع اYٔسف ما عندÉش الوقت �ش جناو�مك Oىل لك 

  . هاذ الرسائل
و النقطة د�ل املوضوع د�ل اليوم، ٔ�ن خHار موا®ة ا�يل هو �م وه

نتاع النظام اYٔسايس  19العنف لEس هو خبيار، هو يلزم^ا، واك�ن الفصل 
�لوظيفة العمومHة ا�يل Òيحمي لك املوظفني، مبا فهيم رZال و¾ساء التعلمي، 

  .هذا من ®ة
لتعنيف من ®ة ٔ�خرى، املثال ا�يل  لكمت Oليه نتاع اYٔس;تاذة ا�يل مت ا

د�لها، ٕاىل كنتلكمو Oىل نفس اYٔس;تاذة، اك�ن مصل�ة التالمHذ فوق لك 
اعتبار، الس;يد املس�شار احملرتم، وجيب ٔ�ن نت�ىل كذß �ملوضوعية، 
خص  كون عند� اشوية املوضوعية و�كون الت�ليل د�ل الوقائع ق�ل ما 

  .الوا�د يتÙذ وا�د املوقف

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
وز�ر، ا�هت²ى الوقت، و¾شكر الس;يد الوز�ر Oىل شكرا الس;يد ال

  . مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة
واYٓن ن¶jقل ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 

  . الربملان واDمتع املدين حول احملافظة Oىل اDال الغابوي
ارصة لتقدمي اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من فريق اYٔصاï واملع

  .السؤال

        ::::املس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
  الس;يد الرئEس،
  الس;يد الوز�ر،

يلعب اDال الغابوي دورا ٔ�ساس;يا يف التوازن البEيئ وحماربة التصحر، 
³ري ٔ�ن ما يتعرض H من اس;تغالل عشوايئ �لموارد الغابوية من طرف 

عامل الفال" الساكنة والرعي املفرط واقjالع الغا�ت من Z�ٔل £س;ت
واحلرائق الغابوية والزحف العمراين وتوايل فرتات اجلفاف، مما يؤدي ٕاىل 

ومن جراء هذه العوامل املؤ�رة . تقليصه وتدهور النظم البي�Hة بصفة }اصة
 9ٔ�لف هكjار من ٔ�صل  30سلبا، فٕان املG الغابوي يفقد س;نو� ٔ�زيد من 

  .لفضاء الغابويماليني هكjار اليت متثل املسا�ة إالجاملية �
ؤ�مام هذه املعض\، فٕاننا ¾سائلمك، الس;يد الوز�ر، عن �ر�مج وزار مك 

  . �ل�د من هذه اYٓفة
  .شكرا لمك

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد احلبEب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس;يد احلبEب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس;يد احلبEب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس;يد احلبEب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين
  الس;يد الرئEس،

  .لس;يد املس�شار Oىل هذا السؤالشكرا ا
ميكن نقامسمك بصفة Oامة القلق hشqٔن الضغط ا�يل موجود Oىل الغابة، 
العتبارات اقjصادية واج�عية وبي�Hة، لكن املعطيات ا�يل ج�توها يف هاذ 

  .اDال، يف السؤال د�لمك، مايش دقHقة
�ات، ٔ�ن املG الغابوي ال خيرس س;نو� مسا: احلكومة تفHد مبا ييل

ٔ�لف هكjار س;نو�، ؤ�ن الغطاء الغابوي  �45لعكس يمت %شÕري ما يفوق 
، ٔ�صبح اYٓن يف �اï حتسن، 2000و 1990ا	ي اكن يرتاجع ما بني 
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يف ٕاطار طبعا  2010و 2000ٔ�لف هكjار ما بني  270حبيث تقريبا رحبنا 
  .من هاذ اDال %5، ٔ�ي ما يعادل تقريبا 2014إالسرتاتيجية د�ل 

ة ٔ�خرى، الوضعية العقارية تبذل فهيا جمهود Òبري �لحامية د�لها، من ®
ٕان شاء هللا، يف هاذ الس;نة، ³ادي يد}ل املغرب لوا�د  2014ويف 

  .املر�\ مjقدمة Zدا يف حامية املG الغابوي Oىل املس;توى العقاري
من املسا�ات  %76ملعلوما مك، الس;يد املس�شار احملرتم، عند� اليوم 

O ار 800املليون و 6ىل حتديدها، ٔ�ي ب¶س;بة تقريبا مصادقjا�يل . ٔ�لف هك
يف طور الت�ديد . ٔ�لف هكjار 880، %10يف طور املصادقة 

. ٔ�لف هكjار 240، %3الت�ديد املؤقت . ٔ�لف هكjار 992، %11:اçهنايئ
 105، حوايل %1: موضوع %سلمي وهبة واقjناء يف ٕاطار الضوابط القانونية

  .ٔ�لف هكjار
نتاجئ، ٕان شاء هللا، غيمت طي امللف hشلك هنايئ د�ل امحلاية هباذ ال 

  . القانونية �لمÕال الغابوي
  .شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

  .اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن، تفضل اليس العريب

        ::::املس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

ى مكن مسع، اح^ا، الس;يد الوز�ر، هاذ السؤال ميل لEس من ر�ٔ 
طرح^اه، كنا Oارفني �ٓش تنقصدو، Yٔن ميل قلنا لمك ٔ�ودي راه اك�ن حرائق 
تتوقع يف مجموOة من الغا�ت، واك�ن مسا�ات هتدر، Oايناها، Oايناها 
مبجموOة د�ل املناطق، ان� ميكن اYٔرقام اعطاهتا لمك املندوبية املعنية، ولكن 

  .^ا وقف^ا، وشف^ااح 
اح^ا، ما تنقولوش �ٓودي راه هاذ اليش ما ميك^لوش يوقع، احلرائق ممكن 

  .توقع، ولكن خصنا نعوضوها، وخصنا ¾شجرو ذيك احلرائق
اح^ا مؤخرا، الس;يد الوز�ر، ويف العمل د�لمك، مقنا بلجنة اس;تطالعية، 

يف شف^ا اكع اMور ا�يل خصها تلعبو املندوبية يف ال�شÕري، }اصة 
الضوا" د�ل السدود �ش ذاك اYٔو�ال ما هتبطش، ما متشEش 

ولكن، . �لسدود، وما يوقعش مشالك، وذاك £جنرافات ا�يل تتوقع
الغا�ت . لٔ�سف، ما اكي¶ش ال�شÕري يف النوا" د�ل السدود هنائيا

  .اDاورة  متيش Òيلومرت تتلقى وسط الغابة فارغ، ما فHه حىت يش %شÕري
ٔ�لف ا�يل ذÒرتو، ما عرفهتاش ٔ�� فني اكينة، Yٔن  45د�ل  هاذ العدد

اكع املناطق، اح^ا ج�اï ويف العروبية ويف البوادي، وتنعرفو املناطق ا�يل 
فهيا الغابة، ما اكي¶ش ال�شÕري، ما اكي¶ش يش م�ادرة ت¶شوفوها وتنلمسوها 

لس;يد اح^ا ما تند�روش الس;ياسة، ا. بqٔن اك�ن التعويض د�ل هاذ اYٔجشار
  .الوز�ر، معك هنا، ابغينامك تتفاOلوا Nحكومة �ش نعاجلو هاذ املشلك

اح^ا طرح^ا هاذ املشلك من الغرية د�لنا Oىل الغابة hشلك Oام، Yٔن 
مليون  9خص املعاجلة د�ل الغابة Yٔن هاذ اليش ا�يل تيوقع س;نو� وهاذ 

ون اكرثة، Yٔن د�ل الهكjارات ا�يل عند�، ٕاىل ما �افظناش Oلهيا راه غتك
حىت ذاك احليوا�ت ا�يل كنا  هنرضو Oلهيا ا�يل تjEعلق هباذ اليش د�ل 

الغابة د�لنا فهيا وا�د . الق^ص ما عندوش فني يعEش ٕاىل ما اكن�ش الغابة
  .التنوع، ولكن لٔ�سف تنلقاو د� مشالك مjعددة

 لهذا، ابغينامك �ش توقفوا Oىل هاذ اخللل، ونعاجلوه، ونغرسو فعال
يعين ٕاىل ما اكي¶ش إالماكنية، نوفروها، ٕاىل اك�ن .. الغابة، و¾شوفو فني اك�ن

يش �رامج تتدار، خصنا نوقفو Oلهيا، رمبا  كون عندمك يف الو3ئق، يعين 
. ٔ�لف، ولكن ميل كمتيش Oىل ٔ�رض الواقع، تتلقاها ما اكيناش 45اك�ن هاذ 

كن م^ني  هنبطو �لواقع احبال مجموOة د�ل اYٔمور ت¶سمعوها يف اYٔوراق، ول
  ...لهذا، ابغينا املعاجلة  كون. تنلقاو اك�ن ٕاشاكل

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  . ا�هت²ى الوقت، الس;يد املس�شار
  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Oىل التعقHب

  ::::الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين
  .شكرا الس;يد الرئEس

ال، ³ري، الس;يد املس�شار، نتفقو، ما ميك¶ش ß انت، يعين مع 
£�رتام،  كون مرجع يف اYٔرقام، وٕاال ما بقات ثقة بني املؤسسات، زريت 
وا�د املنطقة فهيا اخjالالت، ٔ�� تنقول ß عندي يف إالقلمي د�يل 
اخjالالت ومشالك ٕاىل �ٓخره، اح^ا مjفقني ٔ�ن اك�ن الضغط Oىل الغابة، 

�ن حىت اçهنب د�ل الغابة، مايش ³ري احلرائق الطبيعية وال ³ري واك
الطبيعية، هاذ اليش مjفقني Oليه، لكن ميل كنجيو نتلكمو Oىل اYٔرقام ا�يل 

ٔ�لف هكjار، تقول يل قليل  270يه رمسية، عند� حتسن هبذاك الرمق د�ل 
  . لمjفق معك، ما اكفEش مjفق معك، ولكن مايش عند� تqٓلك د�ل اDا

رمغ لك هاذ املشالك ا�يل اكينة د�ل الضغط £ج�عي والساكنة 
اDاورة و£حjطاب ³ري القانوين، وهاذ اليش لكو اك�ن، ولكن احلصة د�ل 

قل يل خصنا جمهودات Òبرية Nحكومة، مكؤسسات %ش;تغل . التقدم موجودة
الغابوية �ش �زيدو نتد}لو، اك�ن اليوم دول ا�يل قدرت  رفع احلصة د�لها 

بوا�د ال¶س;بة مرتفعة Zدا hس;ياسات وٕاماكنيات ٕاىل �ٓخره، لكن راه ال¶س;بة 
د�ل التحسن موجودة رمغ لك القلق ا�يل ميكن لنا نتقامسوه يف هاذ 

  . املوضوع
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  .و¾شكر الس;يد الوز�ر Oىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

املو®ة ٕاىل الس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون  واYٓن ن¶jقل ٕاىل اYٔس;ئ\
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   .£ج�عية، والسؤال اYٔول حول �زاOات الشغل امجلاعية
اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من فريق £س;تقاليل لتقدمي السؤال، 

  .تفضل اليس ا�لبار

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس;يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  خوة املس�شار�ن،اYٔخوات واالٕ 

  الس;يد الوز�ر احملرتم،
ال خيفى Oليمك، وقد المس;مت وOاي¶مت Oدة احÕjاZات يف خمتلف 
املؤسسات إالنتاجHة Oرب ربوع اململكة، هذه £حÕjاZات تعرقل املردودية 
وتقلق الت¶�ؤ ٔ�و تقلق اçمنو hش;ىت ٔ�صنافه يف غياب تطبيق مدونة الشغل 

®ة 3نية، مفاذا  رون، الس;يد الوز�ر؟ من ®ة، وق\ مف�يش الشغل من 
  وما يه إالجراءات �لخروج من هذه اYٔزمة؟ 

  .شكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا �لس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، لٕالZابة Oىل السؤال

        ::::الس;يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون £ج����عيةعيةعيةعية
  الس;يد رئEس احملرتم،

  الس;يدة املس�شارة والسادة املس�شارون احملرتمون،
ابغيت ¾شكر يف البداية الفريق �مس املس�شار احملرتم من الفريق 

  .£س;تقاليل �لو�دة والتعادلية Oىل طر�ه لهذا السؤال
ٔ�وال، Òون £حÕjاZات كتاك�ر يه ظاهرة ٕاجيابية وسلبية يف ذات 

 صبحوا ÒيعEشوا احلر�ت العامة ظاهرة ٕاجيابية، حبيث ٔ�ن املوطنني. الوقت
وÒيمتتعوا �حلر�ت العامة وÒيحتجوا، ومن حقهم حيتجوا، Yٔن £حÕjاج 
السلمي، املواطن الصاحل هو ا�يل Òيطالب حبقوقو، ولكن يف ٕاطار القانون، 

  . هذي من ®ة
من ®ة 3نية، �لضبط اح^ا نعمل من Z�ٔل قدر إالماكن من Z�ٔل احلد 

�ل £حÕjاج، وحناولو كن�لو املشالك يف اYٔصل من هذه الظاهرة د
  : د�لها، ذß من }الل العديد من إالجراءات

ٔ�وال، كام تعلمون، ٔ�ن عند� ز�رات التفEjش واملراق�ة، املف�شني د�ل 
الشغل Òيقوموا بوا�د العدد د�ل إالجراءات يومHة، �ختاذ إالجراءات 

 jالفة �لمق
ضيات القانونية حترتم مقjضيات الرضورية �ش املقاوالت ا
  . القانون

ٔ�شهر اYٔوىل من س;نة  O9ىل سHÓل املثال فقط، يف }الل املدة د�ل 
وهاذ اليش Òيعرفوه  - ز�رة تفEjش، رمغ  23.546مت ٕاجناز ما يقارب  2014

العدد احملدود د�ل مف�يش الشغل، نعمل  -السادة املس�شار�ن احملرتمني 

رات التفEjش، تفعيل حمارض ا
الفات، ٕاىل ³ري �س;مترار Oىل  كñيف ز�
ßذ.  

والزتاما م^ا �لسهر Oىل فرض ا�رتام تطبيق املقjضيات القانونية اجلاري 
هبا العمل، كنفعلو مواد مدونة الشغل، }اصة تG املتعلقة مبوضوع %سوية 

  . �زاOات الشغل، سواء الفردية ٔ�و امجلاعية
Oىل احلاالت، }الل هاذ املدة  و�ش نعطيمك بعض اYٔمñ\ الÓس;يطة

ٕارضاب بفضل هاذ التد}ل يف ٕاطار  1101ٔ�شهر مت تفادي اندالع  9د�ل 
 226التصاحل واملصاحلة وفض الزناOات، ومت كذß جتنب ٔ�و تدبري اندالع 

 45.374مؤسسة، ومت %سوية ما مجموOه  188ٕارضاب عن العمل يف 
ت مت ال�سوية د�ل الشاك� %50، يعين 100.000شاكية من ٔ�صل 

د�لها، اح^ا كنعرفو، عند� مشالك يف احلقHقة، هناك وا�د العديد د�ل 
املقاوالت ما Òي�رتموش مدونة الشغل، هناك كذß وا�د العدد د�ل 
العامل Òيلجؤوا يف بعض اYٔحHان ٕالرضا�ت ³ري مرشوOة، واح^ا كنعملو 

رف امجليع، وهاذ �ش �رخسو دوï احلق والقانون �ش احلقوق حترتم من ط
اليش �مة د�ل الوزارة، ولكن �مة لك اYٔطراف املتد}\ يف اDمتع، Yٔن 
كام قال وا�د الس;يد املس�شار احملرتم ٔ�ن املغرب هو مغرب �لجميع، 

  .س;نعمل من �Z�ٔ لكنا
  .شكرا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب

        ::::الس;يد عبد السالم ا�لبارالس;يد عبد السالم ا�لبارالس;يد عبد السالم ا�لبارالس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس;يد الوز�ر

ٔ�ظن ٔ�نين ال ٔ�شك يف اجهتادا مك، ولكن مكامرس يومHا ٔ�المس 
£حÕjاZات وا
الفات الكñرية اليت ٔ�ملسها يف Oدة مؤسسات ٕانتاجHة، يف 

  .غياب تطبيق بنود مدونة الشغل
يل وٕاىل رجعنا ملف�يش الشغل فالعدد نتاعهم قليل، الس;يد الوز�ر، قل 

مف�ش شغل عندك  300، هذه خمالفات ٕاخل، ف Z23.546دا، كتقول يل 
، وفهيا ا�يل Òيد�ر إالدارة، هاذ مف�يش الشغل اليوم، 300يف اململكة، 

الس;يد الوز�ر، ٔ�� ت¶شوف ٔ�ن احلكومات، وهللا �رمحو Zالï املG احلسن 
مف�ش شغل يف لك Oام، وغنضمن £س;تقرار  50غتعطيين : "الثاين قال

، اليوم اح^ا هاذ احلكومة خرجت العام اYٔول ووظفت "والسمل £ج�عي
د�ل املناصب د�ل  10، هاذ العام اعطا� هللا التEسري وخرجوا 7املناصب 

³ادي نقدو خندمو هاذ املؤسسات إالنتاجHة  10مف�يش الشغل، واش بـ 
  املتاك�رة؟

اية القانونية 3نيا، مف�ش الشغل ٔ�صبح �دد حىت يف مع�، حىت امحل
دا}ل املؤسسة راه ما عندوش،  مييش يف�ش  مييش �ل�Óس، احشال من 
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مف�ش راه مjابع اليوم، ؤ�صبح الرتاجع والتقهقر يف القHام بواجهبا هذه الف!ة 
احملرومة، ال ٕاماكنيات مادية وٕادارية، ال Oدد اكيف، معىن ٔ�ن العامل هام ا�يل 

ء، رضيبة Yٔن احلكومة اليوم والس;يد تيÙلصوا هاذ الرضيبة، هو رضيبة اجلفا
رئEس احلكومة Òيتفرج وÒيت\ذ �لعذاب د�ل هاذ الف!ة، وتنظن هاذ الن�ÕHة 
هذي يه ³دا لكيش النقا�ت تتحتج Oىل هاذ املواقف يف غياب احلوار، 

  .وما كند�رش الس;ياسة، راه كهنرض بلسان العامل، الس;يد الوز�ر
  .شكرا الس;يد الرئEس

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس;يد رئEس االس;يد رئEس االس;يد رئEس االس;يد رئEس ا
  . شكرا

. السؤال الثاين موضوOه املفاوضة امجلاعية �لقطاOني العام واخلاص
  .اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفHدرايل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماح
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
اية كنحتجو Oىل التqٔ}ري د�ل السؤال د�لنا Yٔنه عندو Oالقة يف البد

  .�ٕالرضاب ا�يل ³ادي ختوضو الطبقة العام\ ³دا
طبعا، الس;يد الوز�ر، كام تعلمون، وهذا ما غنختلفوش فHه Yٔنه اDال 
د�ل املفاوضات امجلاعية فHه تقصري وتقصري Òبري، تعلق اYٔمر �لقطاع 

، 154، 98، }الفا ملا Zاءت به االتفاقHات اMولية اخلاص ٔ�و �لقطاع العام
، }الفا ملا Zاء به الفصل الثامن من اMس;تور، 144يف القطاع العام و 151

  .}الفا ملا تفرضه الوضعية اYٓن
اكن من املفروض، الس;يد الوز�ر، وطبعا Yٔن السؤال د�لنا Òيزتامن مع 

منش;يو �لموضوع رٔ�سا،  عة احلالي£رضاب ا�يل ³ادي �كون ³دا، البد بطب 
لك^ا يف غىن  	ß ك¶شوفو ٔ�نه لو ٔ��مك فعلمت املفاوضات امجلاعية Nحكومة،

عن إالرضاب ا�يل اكنت مضطرة النقا�ت الثالث، املركز�ت £حتاد 
املغريب �لشغل والكونفدرالية اMميقراطية �لشغل والفHدرالية اMميقراطية 

نت جمربة Oىل خوضه، وا�يل �لشغل ٔ�ن ختوض هذا إالرضاب، Yٔهنا اك
كنعرفو ٔ�نه بدون شك ٔ�نه ³ادي �كون �حج، وا�يل ³ادي Éشمل لك 
القطاOات، و³ادي Éشمل لك املدن املغربية نظرا Yٔنه تلقى وا�د التÕاوب 

  .Òبري من طرف امجليع
  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::غيل والشؤون £جغيل والشؤون £جغيل والشؤون £جغيل والشؤون £ج����عيةعيةعيةعيةالس;يد وز�ر ال�ش الس;يد وز�ر ال�ش الس;يد وز�ر ال�ش الس;يد وز�ر ال�ش 
ٔ�� كنظن خصنا �كونو واحضني ح�H يتعلق اYٔمر بوضع ٔ�س;ئ\ حمددة 

اYٔمر هنا ال يتعلق �لقHام حبم\ من Z�ٔل . بذاهتا، تتعلق مبواضيع بذاهتا
  ..امسح يل، الس;يد املس�شار، هللا خيليك.. السؤال واحض. إالرضاب

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  ..خيليك، وا الس;يد املس�شار، هللا خيليك الس;يد املس�شار، هللا

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £ج����عيةعيةعيةعية
  ..السؤال واحض، ال ٔ�قوم حبم\ تضليلية، ٔ�� ٔ�جHبك Oىل السؤال

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  .وا اليس دعيدOة، وا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £ج����عيةعيةعيةعية
  ..و موضوع، والسؤال هللا خيليكٔ�� ٔ�جHب Oىل السؤال كام ه

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
الس;يد املس�شار، هللا خيليك، }ليو اجللسة تدوز يف ظروف هادئة 

  .. دعيدOة وا اليس دعيدOة، هللا خيليك.. هللا خيليك. هللا خيليمك
³ادي يعاود ß الوقت، وا اليس دعيدOة هللا خيليك، .. Oاود الوقت

يك }يل الوز�ر جياوب، و³ادي جياوب Oىل وا اليس دعيدOة، هللا خيل 
السؤال، هللا خيليك، وا حىت انت ا�رتم راسك، هللا خيليك، هللا خيليك، 

واش ٔ�� اعطيتك . وا الس;يد املس�شار، وهللا خيليك، وا هيا، هللا خيليك
  اللكمة؟ اOالش كهترض؟ 
  . تفضل الس;يد الوز�ر

  .هللا خيليك اعطيه الوقت الاكمل د�لو

        ::::وز�ر ال�شغيل والشؤون £جوز�ر ال�شغيل والشؤون £جوز�ر ال�شغيل والشؤون £جوز�ر ال�شغيل والشؤون £ج����عيةعيةعيةعيةالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
  الس;يد الرئEس،

ٔ�وال، ٔ�� كنحتج Oىل هاذ ال�م، ما ابغي�ش نقول لكامت يف هاذ 
ٔ�� كن�رتم رايس وكن�رتم السادة املس�شار�ن احملرتمني، وال . املس;توى

ٔ�حjاج ٕاىل دروس من ٔ�ي اكن، ؤ�� م^اضل ٔ�كرث من هاذ الس;يد هذا، 
  ..ٔ��ضل س;بقjك يف النضال، ومازلت

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
هللا خيليك، هللا خيليك، الس;يد الوز�ر، وا الس;يد الوز�ر، هللا 

  ..خيليك، وا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £ج����عيةعيةعيةعية
وعندي الرشف د�يل، ولن ٔ�ق�ل، ال، امسح يل، الس;يد الرئEس 

  ..احملرتم
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        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  ...نايئ بE^مكٕاذا ابقى هاذ اليش ث 

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £ج����عيةعيةعيةعية
 H يل هاذ الس;يد هذا هباذ ال�م الساقط، ٔ�� قلتO ما يتعداش

  ... عندي سؤال مكjوب

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
وا هللا خيليك، وا الس;يد الوز�ر، واش هاذ اليش ثنايئ بE^مك؟ هللا 

وا الس;يد الوز�ر، . بخيليك، عندك جواب Zاوب Oىل السؤال ا�يل مكjو 
  .Zاوب Oىل السؤال ا�يل مكjوب، Zاوب Oليه صايف

  ::::وز�ر ال�شغيل والشؤون £جوز�ر ال�شغيل والشؤون £جوز�ر ال�شغيل والشؤون £جوز�ر ال�شغيل والشؤون £ج����عيةعيةعيةعيةالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
ٔ�قول . قلت السؤال يتعلق �ملفاوضة امجلاعية �لقطاOني العام واخلاص

والس;يد املس�شار ا	ي وضع .. �لسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�ن هناك
ن عضو يف ا�لجنة الثالثية د�ل املفاوضة السؤال Òيعرف وكEشارك، واك

امجلاعية، ؤ�شكره Oىل املسامهة د�لو، اكن مواظب يف £ج�Oات، ٔ�ن 
هناك Oدد د�ل اYٓليات جتمتع، مؤسسة متثيلية اYٔجراء Oىل مس;توى 
املقاوï، جملس املفاوضة امجلاعية، وعند� يف £ج�ع اYٔ}ري رصد� وا�د 

 267ت املؤه\ ٕال�رام اتفاقHة الشغل امجلاعية، وOددها العدد د�ل املقاوال
، اح^ا 2358تEشغلوا  267مقاوï، وحنن ¾ش;تغل اYٓن �ش ميكن لهاذ 

ك¶ش;تغلو و³ادي ¾ش;تغلو مبساOدة الفرقاء £ج�عيني �ش نوقعو 
االتفاقHات امجلاعية �ش ميكن لنا حقHقة نوضعو ٔ�سس د�ل السمل 

،ïليه £ج�عي دا}ل املقاوO وهذا دور ٔ�سايس ³ادي نلعبو .  
�لطبع، حنن ¾سÕل بqٔسف ٔ�ن Oدد االتفاقHات امجلاعية ال �رىق ٕاىل 
املس;توى ا	ي نطمح ٕاليه، وهذا جسلناه وكنقولوه، ولكن مع ذß مت تفادي 

مت تفادي ¾شوب وا�د العدد د�ل  -كام ٔ�ج�ت Oىل السؤال اYٔ}ري  -
ٕاما قطاعية ٔ�و Oىل مس;توى املؤسسة،  الزناOات و£ندالع د�ل إالرضا�ت

�روتوÒول اتفاق دا}ل املقاوï، واكن  364كام مت ٕا�رام يف هاذ الس;نة اYٔ}رية 
يف احلقHقة جملس املفاوضة امجلاعية خرجت عنو وا�د العدد د�ل 
التوصيات، مهنا �ش نوضعو اتفاقHة جامعية وطنية ٕاطار، وهاذ اليش 

اDلس ل�شمل يف عضويته قطاOات حكومHة ك¶ش;تغلو Oليه، توس;يع متثيلية 
ٔ�خرى اكلتعلمي العايل، الوظيفة العمومHة ا�يل ما اكنوش Òيحرضوا معنا، 

ïٔq³ادي يبقاو حيرضوا معنا، و³ري� املرسوم احملدد لهاذ املس .  
ٕا�داث جلن حملية و®وية ثالثية الرتÒيب، تفعيل مقjضيات مدونة 

 يف املفاوضة امجلاعية من }الل، الشغل، اخنراط الرشاكء £ج�عيني
و³ادي ٕان شاء هللا تنظمي £نتÙا�ت املهنية، واح^ا مق�لني Oىل تنظمي 
£نتÙا�ت يف شهر ماي، ٕا�داث وتفعيل املؤسسات اçمتثيلية، ٕا�داث 
ت¶س;يقHات نقابية �ل¶س;بة �لمقاوالت اليت تتواZد هبا متثيليات نقابية مjعددة، 

ßٕاىل ³ري ذ .  

ٕا�رام اتفاقHات الشغل امجلاعية، وذß من }الل تنظمي و%شجيع 
دورات  كوي¶Hة لفائدة ٔ�عوان تفEjش الشغل، ٕاOداد دالئل مرجعية، العمل 
Oىل ٕاجناح £نتÙا�ت املهنية، وتفعيل اكفة اDالس الثالثية الرتÒيب 

  .املنصوص Oلهيا يف مدونة الشغل، س;è جملس املفاوضة £ج�عية
اء مقنا هبا، �لطبع كتبقى اYٔمور الكامل من عند هللا، هذه لكها ٔ�ش;ي

ولكن حنن ك¶ش;تغلو وني�^ا صادقة يف حتسني اYٔوضاع د�ل اYٔجراء وٕارساء 
  .ثقافة السمل £ج�عي يف بالد�، وما ٔ�حوج^ا ٕاçهيا

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب

        ::::يد عبد الرحمي الرماحيد عبد الرحمي الرماحيد عبد الرحمي الرماحيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس; املس�شار الس; املس�شار الس; املس�شار الس; 
ٕاىل امسحت، الس;يد الوز�ر، هبدوء، ما خرج^اش Oىل املوضوع Yٔن 

القطاع العام واخلاص واحلكومة . املفاوضات امجلاعية مرتبطة، الس;يد الوز�ر
 ß	 ،طراف يد}ل يف ٕاطار املفاوضات امجلاعيةYٔمشغل، واحلوار ثاليث ا

ع، اح^ا يف صلب املوضوع، �ش نتفقو، اح^ا راه ما خرج^اش Oىل املوضو 
  .احلكومة مشغل، واحلكومة خصها  كون منوذج

  الس;يد الوز�ر،
املفاوضات ا�يل اكنت يف شهر ٔ��ريل خصها تتواصل، وحHث ٔ�هنا 

.. توصلت ومل تفي احلكومة، طبعا رضوري اح^ا كنقابة حبمك ٔ�نه اك�ن وا�د
ضوع نفسو، واح^ا يف وا�د املر�\ البد غنتذاÒرو فني اك�ن، ولكن املو 

ف\ß راه ما خرج^اش Oىل املوضوع، املفاوضات امجلاعية فهيا كنتلكمو، 
وهذاك ا�لقاءات ا�يل در� يف شهر ٔ��ريل خصها تتواصل، والس;يد رئEس 

ماي، ما اكن�ش مع اYٔسف، ودورة  10احلكومة قال بqٔهنا ³ادي  كون يف 
اد املغريب £حت: ش;ت¶رب ما اكن�ش، اليش ا�يل }ىل املركز�ت الثالثة

�لشغل والكونفدرالية والفHدرالية �}ذ هذاك القرار، وكتعرفوا لو ٔ��مك 
 ß	 ،واصلتيو احلوار ما اك¾ش ³ادي �كون القرار د�ل إالرضاب

  .إالرضاب ³ادي ينجح وهذا Ò�ٔيد
ا�يل }اص احلرص Oليه هو ا�رتام . كنطالبو ¾شوفو ما بعد إالرضاب

�يل ³ادي  كون ٕ�جامع مشاركة يف إالرضاب، إالرادة د�ل الطبقة العام\ ا
Yٔن لقى جتاوب Òبري، واحلكومة خصها  رىق ملس;توى املسؤولية �ش مير 
إالرضاب يف جو Oادي، وتتعامل Oىل ما بعد إالرضاب، Oىل ٔ�ساس 
تتدارك اYٔخطاء اليت ار ك�ت واكنت خصها ما تد�رهاش، �ش ما 

  .نوصلوش ٔ�ننا ند�رو إالرضاب
ين ٕاىل امسحتو، الس;يد الوز�ر، اح^ا �كن لمك تقد�ر Òبري، اجلانب الثا

وكتعرفوا Òيفاش نظرتنا مع معلمك من طبيعة  -مع اYٔسف-لكن ٔ�نمت مكسؤول 
احلال، رامك اعرفjيو وا�د العدد د�ل اYٔش;ياء ا�يل جرت بطبيعة احلال 

لنا وا�د العدد ذ}التنا كنقا�ت نظرو بوا�د النظرة معينة لمك، }اصة ب
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ل اجلهود، وكتعرفوا مدى اMمع ا�يل كنقدمو لهاذ الوزارة، وكنبغيوها د�
  .�ش  كون يف املس;توى

	ß، الس;يد الوز�ر، ٔ�نمت ا�يل خصمك تتعاملوا معنا بوا�د الشلك 
ٕاجيايب }الفا لبعض اYٔش;ياء ا�يل كتÙلينا ند�رو هاذ املواقف، مايش ³ري 

دو، عودة Oىل املوضوع، هكذاك كند�روها، من هاذ املنطلق كنعاودو نqٔك
كنقول فè يتعلق �ٕالرضاب ³ادي �كون �حج، وكنطلبو �ش احلكومة 
 كون يف مس;توى املسؤولية، وما تتد}لش يف اYٔش;ياء ا�يل ميكن لها ختلق 

  ...بعض املسائل

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
. ا�هت²ى الوقت، وا الس;يد املس�شار، وا الس;يد املس�شار، ا�هت²ى الوقت

  ...هاذ الوقت، ما حيرتموهش وميل توقفهم مشلكة مع
السؤال الثالث موضوOه ٕا¾شاء فرع �لضامن £ج�عي }اص �لب�ارة 

اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من الفريق £شرتايك لتقدمي . بqٓسفي
  .السؤال، تفضيل الس;يدة املس�شارة

        ::::املس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيواين
  الس;يد الرئEس، 

  ،الس;يد الوز�ر
  ٕاخواين املس�شارون،

ال خيفى Oليمك، الس;يد الوز�ر، ٔ�مهية قطاع الصيد البحري مبدينة �ٓسفي 
من حHث ال�شغيل ٔ�يضا من �حHة مسامهته يف £قjصاد الوطين 

  . و£قjصاد احمليل
لن ٔ�خوض كثريا يف هاذ اجلانب، ٔ�كتفي �ٕالشارة ٕاىل ٔ�ن حبارة مدينة 

لوطين �لضامن £ج�عي، وقد �ٓسفي Éس;تفHدون من }دمات الصندوق ا
عرفت هذه العملية توسعا ل�شمل حبارة الصيد التقليدي، وهاذ البادرة حنن 

  . �مثهنا
ما يه إالجراءات اليت مقمت هبا لتحسني : سؤايل، الس;يد الوز�ر

}دمات الصندوق الوطين �لضامن £ج�عي �ل¶س;بة �لب�ارة بqٓسفي؟ وما 
Hابة �لطلب امللح ٕال�داث يه إالجراءات اليت تنوون القÕام هبا لالس;ت

متثيلية �لصندوق الوطين �لضامن £ج�عي بqٓسفي لتقريب اخلدمات من 
  الب�ارة؟

  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اجلواب �لس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £ج����عيةعيةعيةعية
  الس;يد الرئEس،

مة Oىل هاذ السؤال خبصوص ٕا¾شاء فرع شكرا �لس;يدة املس�شارة احملرت 
�لضامن £ج�عي }اص �لب�ارة بqٓسفي، وهذه م^اس;بة �ش حنييو لك 

ابغيت نقول ß . العاملني يف هاذ املدينة د�ل �ٓسفي العز�زة Oىل املغاربة
الصندوق الوطين �لضامن £ج�عي عندو س;ياسة ) CNSS5(ٔ�وال بqٔن 

خمتلف الرتاب الوطين، عندو يف هاذ  د�ل توس;يع د�ل الش;بكة لتغطية
د�ل الواكالت مjنق\، Yٔن اك�ن واكالت قارة واك�ن واكالت  10ا�لحظة 

  . مjنق\ ا�يل كمتك^و �ش يتوZه مñال لبعض اYٔماÒن
اك�ن مهنجية �ش نفjحو واكï قارة، خص جوج د�ل املقايEس، Yٔن 

. املؤسسات إالنتاجHةخص، ٔ�وال، كثافة اليد العام\ وتواZد Oدد �م من 
تتوفر �اليا  -كتعريف  -فè يتعلق مبدينة �ٓسفي املعنية �لسؤال د�ß، فٕاهنا 

 ßقارة �لضامن £ج�عي، كتغطي  راب إالقلمي مبا يف ذ ïىل واكO22 
، وOدد املؤم^ني 4452جامOة قروية، Oدد املقاوالت املعنية يف �ٓسفي هو 

  .33.042املرصح هبم �لضبط هو 
فè خيص �لطبع ال¶شاط البحري، وكنعرفو ال¶شاط البحري �م، كام 
قلت يف السؤال د�ß، من حHث Òهيم الواكï د�ل الصندوق الوطين 

من مجمل املقاوالت املنخرطة �ملنطقة،  %�27لضامن £ج�عي، كتغطي 
من هاذ مجمل املقاوالت، ٔ�ي وا�د العدد د�ل  %27يعين الصياد�ن  ميثلوا 

  .من مجموع اYٔجراء املرصح هبم %31مؤمن هلم، ٔ�ي ما ميثل  10.127
Oىل ٔ�ي، العمل Òيدار، ولكن اللك، وتنقولوها، ٕاىل تبني لنا مع تطور 
املدة ٔ�ن هناك رضورة ٕال¾شاء واكï }اصة �لصياد�ن، ف^حن ³ادي ندرسو 

  ...املوضوع، و³ادي نقومو ٕ�¾شاء واكï، كام تعلمني }اصة هباذ

        ::::ئEس اجللسةئEس اجللسةئEس اجللسةئEس اجللسةالس;يد ر الس;يد ر الس;يد ر الس;يد ر 
  .تفضيل الس;يدة املس�شارةساليت؟ .. الس;يد الوز�ر البورطابل،

        ::::املس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيواين
شكرا، الس;يد الوز�ر، Oىل هاذ التوضي�ات، ولكن ٔ�� كنÙالفمك 
الرٔ�ي، Yٔن �ل¶س;بة لهاذ املطلب س;بق لنا �قش;ناه يف جلنة الفال�ة 

لقانون املايل، وتعطاتنا وعود ٔ�هنا والشؤون £قjصادية مرتني مبناس;بة ا
³ادي تفjح هاذ اçمتثيل ا�يل ما كنقولش واكï ٔ�خرى، كنقول فرع 

)succursale( ،ٓسفي لتقريب اخلدمات من الب�ارةqح بjٕاذن غتف ،
اOالش؟ Yٔن اح^ا ٕاىل ا}ذينا ³ري Oدد الب�ارة د�ل الصيد التقليدي ا�يل 

الب�ارة، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�نه يف د�ل  4000 زادوا، راه يفوق Oددمه وا�د 
املايض ميل اكنت التعويضات كتعطى م�ارشة، راه اكنوا الناس Òهيبطوا 
موظفني �لميناء د�ل �ٓسفي، واكنوا ÒيÙلصوا هذوك الب�ارة، ميل وىل ذاك 

) 6l’AMO(اليش Òمييش عن طريق البنك،  زادت حواجي �ٓخر�ن،  زادت 
ليا ³زتاد وا�د الس\ د�ل �ا مñال ا�يل ما اكن�ش يف هذاك الوقت،

                                                 
5 Caisse Nationale de Sécurité Sociale  
6 Assurance Maladie Obligatoire 
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OالZات اYٔس;نان، ٕاىل ³ري ذß، واكينة �اZة مل�ة، }اصة �ل¶س;بة 
  . �لب�ارة من Z�ٔل تقريب اخلدمات، احلاZة راها اكينة، الس;يد الوز�ر

اح^ا ما كنطلبوش واكï، كنقولو فرع يف �ٓسفي، وراه اكنت هاذ 
، ونعطيمك 2015ل املسïٔq، واكن عند� وOد ٔ�نه غيتفjح يف البداية د�

 ،ïىل واكO ه جوج واكالت، اح^ا ما تندويوشHمنوذج د�ل ٔ�اكد�ر، ٔ�اكد�ر ف
فHه جوج واكالت، حىت هو عندو الصيد السا�يل والصيد التقليدي، اح^ا 
كندويو Oىل �ٓسفي، وكنطلبو ³ري فرع من Z�ٔل تقدمي اخلدمات، وهاذ 

ور، كنقولو ٔ�نه  زاد اليش راه اكن يف السابق، و زادت مجموOة د�ل اYٔم
)l’AMO(،  زاد عند� الصيد التقليدي،  زاد العدد د�ل الب�ارة هو يف 

  . تصاOد
الرضورة، الس;يد الوز�ر، موجودة، كتبقى ³ري إالرادة د�ل الصندوق 

  .الوطين �لضامن £ج�عي
  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسةالس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::وز�ر ال�شغيل والشؤون £جوز�ر ال�شغيل والشؤون £جوز�ر ال�شغيل والشؤون £جوز�ر ال�شغيل والشؤون £ج����عيةعيةعيةعية    الس;يدالس;يدالس;يدالس;يد
³ري ابغيت تتqٔكدي، الس;يدة املس�شارة، ٔ�ننا س;نويل لطلبك لك 
العناية، و³ادي ¾سهر Oليه خشصيا، ٕاذا اكن تبني لنا ٔ�ن هناك رضورة 
واحلقHقة Zدوى د�ل فرع وال واكï وال هذا، ³ادي نقومو بذاك اليش، فال 

  . ملهمةخوف Oليك وال حرج، ³ادي نقومو هباذ ا
املسïٔq ا�يل يه معقوï وك�سامه يف تقريب إالدارة من املواطن 
واخلدمات، ما ميكن لنا ٕاال نقومو هبا �لطبع ٕاذا توفرت إالماكنيات، و³ادي 

  .نعملو �ش نوفروها، ٕان شاء هللا

        ::::لس;يد رئEس اجللسةلس;يد رئEس اجللسةلس;يد رئEس اجللسةلس;يد رئEس اجللسةا
  . شكرا السادة الوزراء

سامهتمك القمية معنا شكرا الس;يد املس�شارة والسادة املس�شار�ن Oىل م 

صصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيعيف هاته اجللسة، 


  .واYٓن ن¶jقل ٕاىل اجللسة اواYٓن ن¶jقل ٕاىل اجللسة اواYٓن ن¶jقل ٕاىل اجللسة اواYٓن ن¶jقل ٕاىل اجللسة ا


