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  164 رمق ةاجللسحمرض 

 ).م2018 یونیو 12(هـ 1439 رمضان 27 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�ساملس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع : الرئاسة
 ادیة عرشة، ٕابتداء من السا�ة احلعرشة دق�قة ومثانتان ساع : التوق�ت

  .صبا�ا السابعة�ق�قة او 
  .الشفهیةأ�س�ئ�  م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
ن ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام م 100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خنصص هذه اجللسة ٔ�س�ئ� الس�یدات 
  .والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني الطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت 

  .ال�ت، اللكمة لمك الس�ید أ�منيوٕا�

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
بدایة، حنیط ا�لس ب�ٔننا س�نكون م�ارشة بعد هذه اجللسة، مع �لسة 

  .قانونني �اهز�ن�رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل مرشوعي 
  :كام توصل مك�ب ا�لس من جملس النواب �لنصوص التالیة

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة التعاون القضايئ  09.18مرشوع قانون رمق 
، 2017د�سمرب  26يف املواد املدنیة والت�اریة وإالداریة، املوقعة �لر�ط 

  بني اململكة املغربیة ومجهوریة النیجر؛
 �لنرتو یوافق مبوج�ه �ىل تعدیل �روتو�ول م 08.18 مرشوع قانون رمق

 15يف  - رواندا –املعمتد �ك�غايل  ،ة لطبقة أ�وزوند�ش�ٔن املواد املس��ف
 ؛2016ٔ�كتو�ر 

القايض ٕ��شاء  13.99یغري و�متم القانون رمق  87.17مرشوع قانون رمق 
 املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة؛

یتعلق ٕ��داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة  88.17مرشوع قانون رمق 
 وموا�بهتا؛

املتعلق  15.95بتغیري و�متمي القانون رمق  89.17مرشوع قانون رمق 

 مبدونة الت�ارة؛
یقيض �ملصادقة �ىل املرسوم بقانون رمق  27.18مرشوع قانون رمق 

 ،2018فربا�ر  23املوافق  1439جامدى ا�ٓخرة  6الصادر يف  2.18.117
 �سن ٔ�حاكم انتقالیة يف ش�ٔن التبادل ا�ٓيل �لمعلومات ٔ�غراض ج�ائیة؛

یوافق مبوج�ه �ىل إالتفاق حول إالنتاج  10.18مرشوع قانون رمق 
 2017د�سمرب  5الس��يئ والسمعي البرصي املشرتك، املوقع �لر�ط يف 

 بني اململكة املغربیة وامجلهوریة الربتغالیة؛
من  22واملادة  10البند الثالث من املادة  یقيض ب�سخ مقرتح قانون

 مبثابة النظام أ�سايس لغرف الصنا�ة التقلیدیة؛ 18.09القانون رمق 
املتعلق  38.12من القانون رمق  30مقرتح قانون یقيض بتغیري املادة 

 �لنظام أ�سايس لغرف الت�ارة والصنا�ة واخلدمات؛
مبثابة النظام  4.97ن رمق من القانو 6مقرتح قانون یقيض ب�سخ املادة 

 أ�سايس لغرف الصید البحري؛
 27و�سخ املادتني  10من املادة  5مقرتح قانون یقيض بتغیري الفقرة 

 .مبثابة النظام أ�سايس �لغرف الفالح�ة 27.08من القانون رمق  33و
ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء 

 :، فه�ي اكلتايل2018یونیو  12
 سؤ�؛ 32: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -
 سؤ�؛ 29: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
 .ٔ�جوبة 8: �دد أ�جوبة الك�ابیة -

 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید أ�مني

  ...�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، �ٔ�س�ئ� املو�ة لقطاع
  .يف ال�س�یري، تفضل

  :بد الكرمي �دياملس�شار الس�ید ع 
  الس�ید الرئ�س،

ن�ساءل، الس�ید الرئ�س، عن �دم ٕادراج رسا� تقدمت هبا �رئ�س 
�لجنة املوضو�اتیة لتق�مي الس�یاسات العموم�ة يف ٕاطار وا�د �ج�ع ا�يل 

اكنوا تنقلوا اكن مقرر مع وز�ر الص�ة، یوم أ�ربعاء، �لام ب�ٔن املس�شار�ن 
لقاء من مجیع اجلهات، واكنوا التدابري، �یف حىت �ش حيرضوا لهاذ ا� و�اوا

كتعرف و�اوا خصیصا لهاذ �ج�ع، فٕاذا بنا نفا��ٔ ب�ٔن اك�ن ٕالغاء لهاذ 
  .�ج�ع �سا�ة ق�ل هاذ �ج�ع

  ل احلكومة، الس�ید الرئ�س، بعدم �كرار هذه الوضعیة؟ئ�ا، �سا
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
لرسا�، وقد ٔ��الها م�ارشة �ىل رئ�س �لفعل ب�ٔن املك�ب توصل هبذه ا
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احلكومة، وس�یواف�مك يف املس�تق�ل ما �د من �دید، مث كذ� ب�ٔن مجیع ما 
  .تلقائیا يف مك�ب ا�لسیتىل هنا مير 

  .شكرا
ٕاذن يف البدایة مع سؤال الفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، وموضو�ه ٔ��ر 

لصغار، اللكمة ٔ��د املومس الفال� احلايل �ىل الفال�ني املتوسطني وا
  .السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، فلیتفضل مشكورا

  .تفضل احلاج

  :محمد عبو الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  الس�ید وز�ر الفال�ة،
�ابة د�لو لهاذ السؤال ٔ�ول ت�شكرو الس�ید وز�ر الفال�ة �ىل �س�ت

  .ا�يل �هيم الفال�ة
  .ت�شكروه ٔ�ن اس�تجب لنا لهاذ السؤال

  الس�ید الوز�ر،
مالیري  9ٔ�وال، اح�ا يف مك�اس، املناظرة د�ل مك�اس ٔ��لن �ىل ٔ�ن 

ق�طار د�ل الهك�ارات، ولكن دا� فهاذ أ��م أ��رية الهك�ارات  800و
اكن ما �ن�ش الرؤیة د�ل  د القسامت، ٔ�ن ذیك الوقت هذاك 2زادت 

  .الس�ید وز�ر الفال�ة �ش یعطیوه الطو�ج حشال
�ش �كون يف �لمه، وراه هاذ اليش  ،دا� نعم �ٓس�یدي، الس�ید الوز�ر

من  هك�ار د�ل احلبوب، فارینة 60حىت  30راه عرفو راه دا� اك�ن من 
  ؟60حىت  �30الش من ا، 60حىت  30

  .، راه امحلد � يش �بري60راه تتعطي ولكن الربن�شة  30ٔ�ن احلصیدة 
ن ما واح�ا ت�شكرو الس�ید وز�ر الفال�ة �ىل هاذ السؤال، ولوال اك
مىش ااك�ش الس�ید وز�ر الفال�ة، اكن هاذ ا�طط أ�خرض اكن راه 
ربكة الحبالو، ولكن الس�ید الوز�ر �لفضل د�لو هو ا�يل �اب هللا تعاىل و 

  ...شاد لنا فهاذ الفال�ة، وظهر يل
  .كرا الس�ید الرئ�سش

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم

السؤال الثاين وموضو�ه املومس الفال� احلايل، اللكمة ٔ��د ٔ�عضاء 
  .الفریق احلريك، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،

  رتمني،ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احمل
بعد �ساقطات مطریة �مة عرفهتا بالد� يف هذه الس�نة یت���ٔ الفالحون 

  .مبومس فال� ج�د رمغ لك إال�راهات اليت یعرفها القطاع
ما هو توقعمك حلصی� املومس الفال� : بناء �لیه �سائلمك الس�ید الوز�ر

  احلايل؟
ب�ٔسعار ما يه التدابري املت�ذة لضامن �سویق املنتو�ات الفالح�ة 

  معقو� �راعي القدرة الرشائیة �لمواطنني، وكذا ملصل�ة الفالح؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا �لس�ید الرئ�س

السؤال الثالث جيمعه كذ� و�دة املوضوع، التدابري املت�ذة �متكني 
الفالح من �س�تفادة من �سویق م�توج املومس احلايل من احلبوب، اللكمة 

س�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، ٔ��د السادة امل 
  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :�ن الطالب احلب�باملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني
  الس�ید الوز�ر،

�لرمغ من ت�ٔخر ال�ساقطات املطریة، و�لرمغ كذ� من حمدودیة 
لاكيف لعملیة احلرث، فٕان املومس الفال� احلايل، و� امحلد، �متزي الوقت ا

ملیون ق�طار،  �98مكیة ج�دة �ٕالضافة ٕاىل مردودیة مرتفعة، مكیة تت�اوز 
ق�طار يف الهك�ار، وذ� بفضل ا�هودات املبذو�  21تت�اوز ومردودیة 

ذة يف ٕاطار من طرف الفال�ني، �ٕالضافة ؤ�ساسا لتدابري وإالجراءات املت�
خمطط املغرب أ�خرض، مما یدل �ىل معق وم�انة �خ�یارات إالسرتاتیجیة 

  .لهاذ ا�طط املتاكمل
الس�ید الوز�ر، �ساءلنا حول التدابري املعمتدة من ٔ��ل �س��ر أ�م�ل 
و�س��ر اجلید لهاذ النتاجئ إالجيابیة من �الل اس�تفادة الفال�ني خصوصا 

ال�سویق و�مثني م�تو�م من احلبوب يف ٔ�حسن صغار الفال�ني من 
  .الظروف

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

السؤال الرابع كذ� جيمع و�دة املوضوع املومس الفال� احلايل، اللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ابو�كر اعبید
  الس�ید الرئ�س،
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  والسادة الوزراء، الس�یدات
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

درمه �لق�طار، ٕاال ٔ�نه  280احلكومة �ددت ا�مثن املرجعي �لحبوب ب
  .�ىل ٔ�رض الواقع أ�مثنة يف أ�سواق بعیدة لك البعد عن هذه أ�مثنة

سؤالنا هو �یف س�تعاجل احلكومة هذه إالشاكلیة؟ من �ة ٔ�خرى 
لتعاونیات ل�سویق احللیب م�ذمرون من الكسابون ا��ن یتعاملون مع ا

درامه �لرت الوا�د، مفا يه  3أ�مثنة اليت ال تتعدى يف ٔ�حسن أ�حوال 
إالجراءات والتدابري اليت س�تقومون هبا ٕالنقاذ الوضعیة املزریة اليت یع�شها 

  معظم الفال�ني والكسابني؟
لر�ل یعرف ٕاقلمي ٔ�سفي مشالك كثرية من �ن الر�اة ا: سؤال ٔ��ري وهو

ا��ن جهموا �ىل ٔ�رايض الفال�ني ؤ�تلفوا مجیع احملاصیل الزراعیة وهددوا 
  .ٔ�حصاب أ�رايض �لرضب ٕان مه ا�رتضوا س��لهم

ا�ي  113.13 قانونال ،الرعيالس�ید الوز�ر، ملاذا مل یفعل قانون 
  اجهتدمت يف ٕاخرا�ه حلزي الوجود ليك یضمن للك ذي حق حقه؟ 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .كراش

بطلب من الس�ید رئ�س الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي 
  یؤ�ل سؤا� اخلامس، ٔ�ل�س كذ�؟

و�دة  هإاذن، اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� اليت جتمع 
  .املوضوع، تفضل الس�ید هنا ٕاىل بغیتو، تفضل

واملیاه الس�ید عز�ز ٔ�خ�وش، وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة 
  :والغا�ت

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�وال يف البدایة بغیت هن� الفالح املغريب وخمتلف د�ل مصاحل وزارة 
  . الفال�ة �ىل ا�هود املشرتك يف هاذ املومس �س�ت��ايئ

وحق�قة كام �اء يف ال�م الس�ید املس�شار احملرتم، ت�ٔخر مقلق 
مطار �الل بدایة املومس ما �ا�ش حىت ��سمرب، ولكن اك�ن هاذ ل�ٔ 

الس�نة حتق�ق مؤرش نوعي هو زرع ملیون هك�ار يف ظرف ٔ�س�بوع وا�د، 
س�نوات يف ٕاطار معلیة  10هاذي مثرات ا�هودات املبذو� م�ذ ٔ�كرث من 

التجهزي واملك�نة د�ل الضیعات الفالح�ة، اليشء ا�يل وفر �دمة فالح�ة 
  . ة، ك�س�تفد مهنا الفالحون الصغار واملتوسطونممتزي 

ملیون هك�ار يه املسا�ة املزرو�ة من احلبوب الرئ�س�یة، هاذ  4.5
املسا�ة مسحت يف ٕانتاج حمصول اس�ت��ايئ، ح�ث ٔ�ن معلیة احلصاد يف 
م�اطق اجلنوب د�ل ٔ�م ربیع وبدایة احلصاد �لشاویة ت�� �رتفاع احملصول 

، %3الن يف توقعات شهر ٔ��ریل حبوايل �ىل أ�قل الزراعي عن ما مت إال�

ملیون ق�طار، یعين يف  98حبیث ٕان شاء هللا هاذ الس�نة بعد ما ٔ��لنا �ىل 
ملیون ق�طار ٕان  100مك�اس، ا�ٓن ميكن لنا نقولو ب�ٔن �ادي نت�اوزو 

ا�يل �ادي �كون   (le rendement)شاء هللا هاذ الس�نة، وعند� وا�د
ٔ�نه املردودیة، ٔ�ول مردودیة ا�يل اكینة يف التارخي   (exceptionnel)یعين 

 18ق�طار �لهك�ار، مقابل ٔ�حسن مردودیة ا�يل اكنت يه بني  22ا�يل يه 
  . ، ٕاذن اك�ن وا�د املردودیة ا�يل كرتتفع ٕان شاء هللا19وبني 

�ىل املعدل الطبیعي امحلد �  %�13رتفاع تقریبا وا�د  ملميرت 400
طار، السدود املو�ة لٔ�غراض الفالح�ة وصلت ل د�ل هتاطل أ�م

 les( ، كذ� ٔ�نه يف%49الس�نة املاضیة كنا يف  ،ف�فس الوقت 67%
semences( ملیون ق�طار د�ل 2.2 ــٕان شاء هللا �ادي نوصلو ل )les 

semences brutes( مع العمل ٔ�ن اك�ن وا�د 800ٕاذن فوا�د ملیون و ،
(le stock)  لف ق�طار، ٕاذن عند� �ش ند�لو �ٔ  700ا�يل هو �م د�ل

�لمومس الفال� اجلاي �لك ارتیاح وٕان شاء هللا �ش حنس�نو املردودیة يف 
  .املس�تق�ل

 125كذ� ٔ�نه �ل�س�بة �لزرا�ات الربیعیة، حبال ا�رة دا� وصلنا ل 
هك�ار، النوار د�ل  87000لكها سقویة، امحلص  %99ٔ�لف هك�ار، 

من  %112هك�ار، ٔ�ي  5000تقریبا  هك�ار، الكولزا 20000الشمس 
  . الرب�مج د�ل املومس الفال� احلايل

من  %89هك�ار، ٔ�ي  48300 ـالزرا�ات السكریة وصلنا تقریبا ل
املسا�ة املربجمة ا�يل اكنت يف أ�ول وتتعرفوا ب�ٔن يف بدایة الس�نة اكنت 

ذ� لكهم فهيم املاء، ولكن رمغ  الش�تاء �قصة شویة واكن السدود ماكی�ش
  . ٔ�لف هك�ار 48وصلنا ل 

ا�يل  8700هك�ار، فهيا  12000 ـٔ�ما زرا�ة قصب السكر، وصلنا ل
، و�یتقدر إالنتاج 2018يه قاب� �ش تقطع هذه الس�نة، ٕان شاء هللا، يف 

  . %5ٔ�لف طن، ٔ�ي �رتفاع �س�بة  580املرتقب من قصب السكر حبوايل 
ٔ�لف طن، ارتفاع  560و إالنتاج إالجاميل �هز ملیون ،�ل�س�بة �لزیتون

مقارنة مع الس�نة املاضیة، اكن تصد�ر �بري د�ل الزیتون یعين  %48د�ل 
، ولكن زیت الزیتون یعين %�5ل�ارج، حبیث القمية د�لو طلعت ب 

الفال�ة �اولوا �ش ید�روا لها الت�ارة د�لها دا�ل البالد، ٔ�نه اكنت أ�مثنة 
وحولوا هذاك املنتوج دا�ل  )l’export(م�اس�بة ماك�ش �زاف د�ل 

  . البالد
د�ل الز�دة، الطامطم عرفت  %5ما خيص التصد�ر، فالبوا�ر عرفت 

ٔ�لف  645طن، احلوامض وصلنا �ٓخر ماي ل ٔ�لف  500، %1.1تقریبا 
، و�ادي نوصلو لوا�د الرمق ق�ايس يف %7طن یعين �رتفاع 

(l’exportation)  د�ل)les agrumes( مسیتو ا�يل ، ٔ�ن اك�ن وا�د
طن هذه الس�نة، وهذا ٔ�نه احلوامض د�لنا كمتيش ٔ�وال الیوم  ٔ�لف 700هو 

ٔ�ور�، �نیا لروس�یا، �لثا ٔ�مر�اك وكندا، وتف�حوا كذ� ٔ�سواق �دیدة 
طن،  1000الصني �متيش لها  حبال دا�ا (des petites quantités)و�ا 
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ج د�ل احلوامض �یزتاد ولكن هذه بدایة وهذا حتول �بري، ٔ�ن تتعرفوا إالنتا
و�ادي یزتاد �كرثة يف الس�نوات املق��، والزم �لینا �ش نلقاو أ�سواق 

  . ا�يل يه مالمئة
 ،2020من الهدف احملدد د�ل  %96ٔ�لف طن،  590سلس� ا�لحوم 

  .%98وامحلد � �یغطي احلاج�ات د�ل �س�هتالك ب 
لرت، ا�يل يه ملیون  550ملیار و 2كذ� سلس� احللیب وصلنا ل 

  . 2020من الهدف احملدد يف  %64تقریبا 
ورمغ ت�ٔخر ال�ساقطات املطریة �الل هذا املومس، اكن كذ� بعض 
الربامج ا�يل يه اس�تع�الیة ٕال�اثة املاش�یة يف بعض املناطق ا�يل اكنت 
تعطلت فهيا الش�تاء حبال سوس ماسة، العیون الساق�ة، مرا�ش �ٓسفي، 

 2017ملیون د�ل ا�رمه م�ذ  �61اس، تعطات اجلهة الرشق�ة، فاس مك 
ملیون د�ل ا�رمه كدمع �لمواد العلف�ة  32لهاذ الرب�مج، وتعطات كذ� 

عام� وٕاقلمي،  25يف املناطق ا�يل اكن فهيا مو�ات د�ل الصق�ع وا�يل مهت 
واكن وا�د ال�شاط ا�يل هو فال� رمغ ت�ٔخر املومس، رمغ الش�تا ا�يل 

ال�ة اكنوا يف املو�د واملوارد املد�الت اكنوا يف املو�د، �ات معط�، الف
 .وامحلد �، الن���ة �ادي �كون �د ٕاجيابیة هاذ الس�نة

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا �لس�ید الوز�ر

  .اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :محمد عبو الس�یداملس�شار 
  .مي�سم هللا الرمحن الرح

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

�ري، الس�ید الوز�ر، ٔ�� التد�ل د�لو �ىل موالني احللیب، احللیب 
املشلك د�لو راه مشلك، رامك دافعتو �لیه يف جملس النواب، راه املشلك 

سلفوا � د�ل احللیب راه الفضی�ة واقعة يف احللیب، راه الناس الفال�ة، 
بقرات �ش رشاو البقر، ود�  8بقرات ٔ�و  �6ش رشاوا البقر ا�يل عندو 

  .احللیب راه تیطلقوه يف القادوس
ودا� تنطلب من، الس�ید الوز�ر، ا�مع و�شفع يف هاذ ا�مو�ة هاذي، 

  .والشك ما �ادي تدوزمهشاي
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة �لفریق احلريك يف ٕاطار التعق�ب، تفضل الرئ�س

  :م�ارك الس�باعياملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل توضی�ا�مك القمية اليت قدممتوها لنا حول 
  . املوضوع الهام

وتفا�ال مع جوا�مك نؤكد يف الفریق احلريك ٔ�ن ال�ساقطات املطریة 
  .الوفرية اليت عرفهتا بالد� هذه الس�نة ت�رش بتحق�ق مومس فال� ج�د

وج اليت عرفهتا بالد� مك�ت من اح�واء النقص يف كام ٔ�ن الثل
ال�ساقطات املطریة يف بدایة املومس وسامهت يف الرفع من حق�نة السدود 
وٕاغناء الفرشة املائیة، مع العمل ٔ�ن هناك م�اطق عرفت خصاصا من ح�ث 

  .ال�ساقطات املطریة مما جيعلها توا�ه �ٓفة اجلفاف
لكشف عن التدابري املت�ذة لرفع و�لیه، الس�ید الوز�ر، ن��ظر م�مك ا

  .الرضر عن هذه املناطق �رب �ر�مج اس�تع�ايل واس��ايق
من �ة ٔ�خرى �س�ل، الس�ید الوز�ر احملرتم، مفارقة غریبة، ٕاذ رمغ 
هذه الظروف املناخ�ة إالجيابیة، فاملالحظ لٔ�سف الشدید، هو �رتفاع 

، قس �ىل ذ� ما املهول يف ٔ�سعار اخلرض والفواكه وبعض ٔ�نواع القطاين
یع�شه قطاع احللیب من مشالك وارتفاع يف أ�سعار �ىل حساب القدرة 
الرشائیة �لمواطنني و�ىل حساب الفال�ني املنت�ني، �اصة الصغار مهنم، 

نتطلع ٕاىل ٕاسرتاتیجیة واحضة املعامل  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،وهو ما جيعلنا
ا من �سویق م�تو�اهتم �شلك �مع التعاونیات وامجلعیات الفالح�ة ومتك�هن

  .م�ارش دون وساطة وال اح�اكر
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

البد يف هذا إالطار ٔ�ن ننوه مرة ٔ�خرى مبا حيققه خمطط املغرب أ�خرض 
  . من نتاجئ تت�ىل يف مواص� هیلكة القطاع ودمعه وعرصنته

 ويف هذا الس�یاق نتطلع، الس�ید الوز�ر، ٕاىل مزید من ا�مع �لفالح
الصغري واملتوسط وكذا موا�بته برب�مج معيل لٕالرشاد الفال� وختصیص 
م�ح ل�شجیع اس�تغالل الطاقات املنت�ة يف ا�ال الفال�، وذ� تعز�ز 

  .���امة اخلاصة �لفال�ة التضام�یة
  الس�ید الوز�ر،

ملیون د�ل الق�طار، ولكن، الس�ید الوز�ر، ما  100ذ�رمت 
، ا�مثن املرجعي راه الناس فلحوا مشلكة، ما عطتو�شاي ا�مثن املرجعي

فلحوش مشلكتني، د� راه اك�ن الناس ا�يل مسا�ن هاز�ن ا��ن �ش 
حصدوا، واكن ا�يل هاز ا��ن �ش حرث، ولكن �ش �ادي یدفع حىت 
هاذوك التعاونیات ا�يل موالفني تیا�دوا عندمه ذیك احلبوب راه ميكن ما 

ض الفال� وال ٔ�س�ميتو ما عطامهش ا�مع عو�هتومش هاذ العام، ال القر 
�ش هاذ الناس �سوقوا هاذ املنتوج د�هلم، ا�يل يف احلق�قة راه اكینة 
مشلك، راه الشعري دا�ر �ري درمه، واش هاذ الناس �ش �ادي خيلصوا 

  ...هاذ

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�ید الرئ�س
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  .ئ�ساللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید الر 

  :احلب�ب �ن الطالب الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

احلكومة اختذت ٕاجراءات  الس�ید الوز�ر، �ل�س�بة ل�سویق احلبوب،
  .ا�يل من ش�ٔهنا ضامن ظروف ج�دة ل�سویق و�مثني وختز�ن احلبوب

ولكن إالشاكلیة، الس�ید الوز�ر، يه كتعلق مبدى ارتباط الوسطاء 
  .لمي لهاذ إالجراءاتواملضاربني �لتزنیل الس

الس�ید الوز�ر، �لك حق�قة، ٔ�ن املشلك مجلیع الصعو�ت ا�يل كتعلق 
�ل�سویق والتمثني فلها ارتباط م�ارش مع هاذ الف�ة د�ل املضاربني 

  .والوسطاء
وكنظن ب�ٔن احلكومة مطالبة الیوم ق�ل ٔ�ي وقت ٔ�خر مىض، ببلورة 

وكذ� ما یبقاش  خطة حممكة لضبط هاذ الف�ة �ش �س�تافد املواطن
الفالح هو الضحیة، هو ا�يل �ی�ٔدي ا�مثن، وكذ� �ش �س�متر هاذ القطاع 
احلیوي، هاذ القطاع �سرتاتیجي، هاذ القطاع ا�يل هو د�امة �ق�صاد 
الوطين، هاذ القطاع ا�يل هو قاطرة التمنیة �س�متر يف البذل والعطاء، 

سل إالنتاج ب�ٔمثنة و�س�متر يف توفري م�تو�ات فالح�ة �ىل مس�توى سال
  .م�اس�بة وجبودة �الیة، و�س�متر كذ� يف اس�ت��اب أ�من يف هاذ البالد

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لفریق �شرتايك

  :املس�شار الس�ید ابو�كر اعبید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

حصائیات اليت مسعنا م�مك الس�ید الوز�ر، يه ج�دة وتبعث لك هذه االٕ 
س�نة مل تتغري  �30لتفاؤل، لكن ٔ�مثنة احلبوب تعرف ر�ودا �بريا، مفنذ حوايل 

هذه أ�مثنة ومل توا�ب ارتفاع التاكلیف و�الء مجیع املواد أ�ولیة، سواء 
  .البذور ٔ�و احملروقات ٔ�و املواد الك�ویة هذا من �ة

هناك لويب املطاحن ا�ي �س�تغل اخنفاض الواج�ات  من �ة ٔ�خرى
امجلر�یة وقت اخنفاضها ویغرق السوق مبختلف ٔ�نواع احلبوب املس�توردة، 
فاكمل املسؤولیة عن هذا �رتباك تتحملها احلكومة اليت �لهيا ٔ�ن تقوم 
مببادرات اس�تع�الیة ٕالنقاذ الفال�ني من هذا الر�ود، واحلد من ظاهرة 

تعرفها أ�سواق، وٕا�ادة �شغیل التعاونیات الفالح�ة املتوقفة  املضاربة اليت
م�ذ �دة س�نوات وجتدید هیالكها، و�شجیع م�ادرات ٔ�خرى حلل ٔ�زمة 

  .الفال�ني
�رجع �ل�لیب ف� خيص هذه املادة، ٔ��رضون، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن ی��ع 

الفالح م�تو�ه من احللیب ب�ٔقل من ثالثة درامه، ب�� هناك من یق�ين 
  .قارورة ماء �س�تة درامه

الس�ید الوز�ر، املس�تف�د الك�ري من هذه العملیة يه الرشاكت العمالقة 
اليت متتص أ�ر�ح اخلیالیة، فلقد �ان الوقت �لتعجیل �حللول املالمئة 

  .لوقف هذا الغلیان ا�ي یرضب القطاع الفال� ف� خيص احللیب
�اة الر�ل، ف�لك مرة ٔ�خرى، الس�ید الوز�ر، نعرج �ىل قضیة الر 

رصا�ة يه فوىض �ارمة البد ٔ�ن جتدوا لها احللول، حىت ال نقع ف� ال حيمد 
  .عق�اه

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بات

  :تالس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  الس�یدات والسادة،

ٔ�وال، �ري بغیت نذ�ر ب�ٔنه حتدید السعر املرجعي لبیع القمح الطري 
درمه، تعطات  �280لمطاحن �اء يف ٕاطار ا�وریة ا�يل توقعت هو 

ٔ�كتو�ر، اعطینا وا�د ا�مع  15ماي بدل فاحت ماي ٕاىل  15انطالقة م�كرة 
درامه �لق�طار �ش �كون الترصیف د�ل ا�زون، وكذ�  10زايف د�ل ج

درامه  2ب  (la prime de stockage)مواص� العمل مبن�ة اخلزن 
لهاذ  (le produit national)الیوم، تعطات أ�ولویة ل  �15لق�طار لك 

�ش هو  )ONICL(1 د�ل القمح ا�لني �ش ید�ل يف طلبات العروض
لسوق �ش حناولو نعاونو أ�مثنة، ووضعنا الرسوم امجلر�یة ا�يل خيرج � 

  .ماي 15تعملوا يف ) juin(ما �س�ن��اش حىت  135%
نعطیو وا�د  شٕاذن یعين مجیع القرارات ا�يل تعمالت يه م�كرة �

ا�فعة �لسوق، ووقعنا مع البنك د�ل القرض الفال� وكذ� 
تفاق �س ميكن �كون لكهم وا�د اال  (les coopératives)ا�مو�ات

ا�متویل �ش جيمعوا و�كونوا فا�لني يف التجمیع د�ل احلبوب، هاذ اليش 
  .توقع يف أ�س�بوع ا�يل فات امحلد هللا

درمه، �يق ما وصل�ش  240أ�مثنة ا�ٓن م�ال يف ٔ�سفي يه  نٕاذ
ا�يل يه بدات تتحصد، اح�ا  %30درمه، اح�ا يف البدایة دا�  280ل

 ٔ�نه الفال�ة من بعد العید �ادي ید�لوا یعين واحلال ت��ظرو ٕان شاء هللا
ت�سخن �ادي ید�لوا بوا�د الرس�ة ٕان شاء هللا �لحقول د�هلم �ش 

یعين ٔ�ر�ب  (les minotiers)حيصدوا وكنمتناو ٔ�ن التد�ل ال د�ل 

                                                 
1 Office National Interprofessionnel des Céréales et des 
Légumineuses. 
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الناس ا�يل ت�رشیوا، وال كذ�   (les négociants)وال د�ل  املطاحن
�كون التد�ل قوي، ٔ�ن ا�و� عطات   (les coopératives)هاذ 

 poids( ٕاماكنیات، ا�مثن عند� م�توج ج�د ا�يل بغاوه املطاحن، عند�
spécifique(  بغاوه املطاحناا�يل هو ج�د ا�يل.  

ٕاذن هاذي فرصة �لفال�ة املغربیة ٔ�نه القمية املضافة تبقى فهيا وٕان شاء 
  .ون إالماكنیاتهللا یغتمن الفرصة الفالح الصغري �ش �ك

ف� خيص یعين احللیب تتعرفوا إالشاكلیة د�ل احللیب، و�لكمنا �لهيا 
ٔ�لف مريب  200ذاك ا�هنار، یعين يف الربملان، احللیب راه اك�ن ٔ�كرث من 

ٔ�لف یعين خشص ا�يل ت�ش�تغل یعين يف  450، و440د�ل احللیب، واك�ن 
خشص ا�يل هو ٔ�لف  400هاذ املیدان د�ل احللیب، وب�ٔنه ملیون و

تیع�ش، یعين ٕاال مجعت العائالت د�هلم ا�يل تیع�ش م�ارشة �ملادة د�ل 
د�ل  10عندمه ٔ�قل من   (les éleveurs)من هاذ  %96احللیب، 

د�ل البقرات  10البقرات، اس�مثروا هاذ الناس ا�يل عندمه ٔ�قل من 
ذ� وك  (l’industrie)ملیار د�ل ا�رمه، وٕاىل �ذیيت  5اس�مثروا 

  .ملیار د�ل ا�رمه هنار ا�يل بدینا یعين هاذ ا�طط 8الفال�ة راه اس�مثروا 
�ام، كنا تنقلبو �ىل احللیب يف ب�رسیة وما  15ما �ساوش ب�ٔنه هاذي 

تلقاوهش وت�شدو الصف، امحلد � الیوم موجود وحتس�نات السالسل 
واحللیب موجود، یعين هذا راه ميل   (le rendement)وحتسن 

ملیار د�ل ا�رمه و�یا�ذوها من ج�هبم، و�یا�ذوا  5س�مثروا هاذ الناس ت� 
مع  (un pacte)�ش�تغلوا، هاذوا راه تید�روا  االكریدي وميش�یو 

(consommateur)   تید�روا وا�د(pacte)   مع املغاربة مجیع �ش
  . یتعاملوا معه

ن �دا ما ٔ�نه ما ميك�ش الیوم ٔ�� ت�س�مثر وتن��ق يف البالد وتزنید وم
بغى احللیب د�يل، زعام هاذي إالشاكلیة البد ٕان شاء هللا � ااكی�ش ا�يل 

ريب �ٓمني، وهباذ العوارش هاذي ا�يل ت��لكمو فهيا ٔ�نه یعين �زیدو لٔ�مام 
ونعاونو هذاك الفالح الصغري، ونعاونو یعين إالماكنیات �ش السالسل 

  . إالنتاج
دإالنتاج واح�ا راه �ش ٔ�ن ٕاىل مشات حىت تقاست هاذ السلس� 

جناوبو �لهيا راه �ادي ذاك اليش ا�يل يف �د�، ا�يل يف �د� راه �ادي 
ند�روه، راه �ري ما نقدروش �رشبو احللیب ا�يل ما اكی�شاي، ولكن ا�يل يف 
�د� �ادي ند�روه �ش نعاونو هاذ الفالح الصغري، وكنمتىن �ىل هللا ٔ�نه 

  .مأ�مور �سري ٔ�حسن ٕاىل أ�ما
ف� خيص یعين الرعي اجلا�ر، الرعي اجلا�ر ٕاشاكلیة �برية يف املغرب، 

 les( �اد خرج�ا هاذي بعض أ�سابیع یعين  (les textes)خرجوا 
décrets(  ودا�(les arrêtés)   ها هام يف(la signature)  وميل �ادي

م�ظم و�ادي نتعاونو یو�دوا �ادي ند�رو ا�لجن و�ادي �كون ذاك اليش 
  .�لیه ٕان شاء هللا �ش حناربو هاذ اليش يف املس�تق�ل

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال السادس موضو�ه، فو�رة احلد أ�دىن ملاء السقي املؤداة من 
طرف فال� حوض ا�لو�وس، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .لسؤال�حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي ا

  :املس�شار الس�ید معر مورو
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمون،
ال خيفى �لیمك، الس�ید الوز�ر، �ىل املاكنة املمتزية اليت حيتلها حوض 

ظرا ملساح�ه الشاسعة اليت تت�اوز ا�لو�وس يف ا�ال الفال� ببالد�، ن
ٔ�لف هك�ار من أ�رايض السقویة  35ٔ�لف هك�ار، مهنا ٔ�كرث من  250

وتوفرها �ىل رشوط حتفزيیة لالس��ر بفضل موقعه �سرتاتیجي القریب 
من ٔ�سواق �س�هتالك، وخصوبة الرتبة وام�الكه �زون مايئ هام �دا 

السطحیة واجلوف�ة، مما سامه يف  یقدر حبوايل ملیار مرت مكعب من املیاه
  . �لق ظروف �د مالمئة لوفرة وجودة وتنوع إالنتاج الفال�

ورمغ اجلهود اليت تبذلها وزار�مك مشكورة �مع و�رسیع التحول الفال� 
يف ٕاطار خمطط املغرب أ�خرض ا�ي حقق نتاجئ ال ینكرها ٔ��د، وسهرمك 

�ني الصغار وموا�بهتم لتكون �ىل ٕاجنا�ا من �الل دمع املقاوالت والفال
هلم القدرة �ىل إالنتاج بغیة حتسني د�لهم الیويم، من �الل توفري ٔ�رضیة 
الس��راهتم الفالح�ة وهتیئة الظروف املالمئة �لرفع من مردود�هتم، ٕاال ٔ�ن 
تطبیق نظام احلد أ�دىن لفو�رة م�اه السقي �ىل الفال�ني الصغار، ٔ�عطى 

اكهلهم ��یون املرتتبة عهنا، مما ٔ�حضى هيدد  نتاجئ عكس�یة، ح�ث ٔ�ثقلت
  . قدرة �الب�هتم لولوج م�اه السقي

املنطلق فٕاننا �رى ٔ�ن مراجعة مق�ىض  ذاالس�ید الوز�ر احملرتم، من ه
فو�رة احلد أ�دىن اجلاري هبا العمل يف أ�حواض املسق�ة، هاذ الفالح، 

�س�هتلكها، لكن یطمح  الس�ید الوز�ر، ال �هترب من ت�ٔدیة واجب املیاه اليت
يف ٕاعفاهئم من هذا احلد أ�دىن، ویعترب مد�ل ٔ�سايس لتخف�ف العبء 

  .�ىل املقاوالت والفال�ني الصغار والرفع من ٕانتاج�هتم
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن التدابري وإالجراءات اليت  ،�ا

ل م�اه السقي س���ذوهنا ملراجعة نظام الفو�رة ٔ�و فو�رة احلد أ�دىن الس�تغال
   .من طرف الفال�ني يف هذه املنطقة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  رتمون،الس�یدات والسادة املس�شارون احمل

احلوض د�ل ا�لو�وس هو حوض �د �م وف�ه وا�د العرصنة ا�يل يه 
ك�ش�تغلو فهيا، حبیث اك�ن مرشوع د�ل دار خروفة ا�يل الرباج د�لو 

هك�ار ٕان شاء هللا  �10000ادي �مكل الس�نة املق��، �ادي نعطیو بعدا 
  . هك�ار 20000 ـا�يل يه موجودة، واملرشوع هو ٔ�نه �ادي نوصلو ل

لكن اك�ن فعال وا�د إالشاكلیة ا�يل �لكموا �لهيا، ٔ�شكرك الس�ید و 
املس�شار والفریق د�لمك ا�يل كهتمتوا هبذا املوضوع د�ل هذه املنطقة د�ل 
العرا�ش ود�ل املاء، و�شكر كذ� الس�ید الرئ�س د�ل الغرف، ٔ�شكر 

 "س�ميو"بعض النواب وحىت ا�يل اكینني يف الربملانیني من الفریق احلريك، 
دميا فني ما كنتالىق به �یقول لیا �ل هاذ املشلك، �ل هذا املشلك د�ل 

  .املاء
اش اك�ن ذا املاء وال ما �ذوفعال كنت كنقول هلم ٔ�ودي، دا� هذا �

�اصو خيلصو د�ل �س��ر، هاذ اليش  (le prix minimum)وا�د 
اك�ن ا�يل من س�نوات وهو اك�ن يف هذیك املنطقة د�ل العرا�ش، والناس 

ما �یفلحش وال ما ك�س�تغلش هذاك املاء لكو وال �یكون العام ز�ن ف�ه 
هذا هو إالشاكل ا�يل اك�ن  (minimum)املاء، ولكن �اصو خيلص هذا 

  . يف هذه املنطقة
ولكن إالشاكل ا�يل اكن يف املنطقة د�ل ا�لو�وس ٔ�نه الناس ما اكن�ش 

� امحلد � اك�ن وا�د ا، دكت�لص املاء، یعين ما اك�ش وا�د �جهتاد
احلاكمة ج�دة، واك�ن وا�د ال�س�یري �دید ا�يل هو يف املنطقة، وحبیث ٔ�نه 

د�ل �س�ت�الص  %93و 92ٕاىل ما كناش يف  %90تقریبا ٔ�كرث من 
  . د�ل الفواتري د�ل املاء، الناس كت�لص

وا�د  "،لعوامرةا"د�ل  (la zone)كذ� اك�ن اس��رات هذیك 
د�ل املاء،  (le réseau)�ار لكها تعمل فهيا العرصنة د�ل هك  11000

 يه يوا�ٓن �يق القرص الك�ري حىت هو �ادي دا�ل � �س��ر وهذ
)la phase 2( ا�يل �ادي ند�لو فهيا .  

�س��رات ا�يل يه �برية، مبا ٔ�نه اك�ن �س�ت�الص،  ذامبا ٔ�نه اك�ن ه
الت یعين �د �مة يف �س��رات مبا ٔ�نه هذاك الفالح وهاذ املنطقة و

الفالح�ة، فوزارة الفال�ة واحلكومة �ادي ��ذ إالجراءات الالزمة ٕان شاء 
�جتاه ا�يل ج�تو به الس�ید املس�شار  ذاه هللا، �ش �ادي متيش يف
إالماكنیات ونعطیو  (le prix minimum) ذااحملرتم �ش �ادي حنیدو ه

  .يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال�لناس، ٕان شاء هللا، وهاذ اليش 
 .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ٕاشاكالت ال�سویق  ،ٕاذن �ادي ن��قلو ٕاىل السؤال السابع وموضو�ه
�ل�س�بة �لفال�ني، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .�لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، اليس حسن تفضل

  :احلسن سلیغوة الس�ید املس�شار
  .ا الس�ید الرئ�سشكر 

  الس�یدان الوز�ران،
  زماليئ أ�عزاء،
  الس�ید الوز�ر،

یطرح موضوع ال�سویق �ل�س�بة �لفال�ني و�اصة الصغار مهنم 
والتعاونیات الفالح�ة الصغرية �دا مشالك حق�ق�ة، �لام ٔ�ن هذا العنرص �م 
�دا لتحسني ظروف ��شهم، و�لتايل هؤالء الفال�ني الصغار يف مرا�ل 

د الزرع واحلصاد حيتاجون �ورات �كوی��ة لتعلميهم و�كو�هنم ف� ما بع
خيص طرق التعلیب والتغلیف والتلف�ف والتخز�ن ق�ل وصو� ٕاىل 
أ�سواق لتمثني م�تو�اهتم من ق�ل ٔ�نفسهم ولقطع الطریق �ىل الوسطاء 

  .واملضاربني
  الس�ید الوز�ر،

حمطات التربید،  هناك جمهودات من ٔ��ل دمع الفالح �ىل �س��ر يف
من ٔ��ل مسا�دة  %25وخصصمت دعام �ام يف هذا إالطار یصل ٕاىل 

الفالح �ىل احلفاظ �ىل �روات م�تو�ه وتلف�فه يف ظروف مالمئة، ولكن 
لٔ�سف هناك مجمو�ة من الفال�ني الزالوا مرتبكني يف ٕا�داد ملفات هذا 

د�ر�ت �س��ر، لضعف التواصل وغیاب الت�ٔطري الاكيف من طرف امل
  .اجلهویة �لفال�ة �ىل الصعید الوطين

فٕان جناح هذا ا�مع رهني بتوفري لك ا�ٓلیات املوا�بة والت�ٔطري  ،و�لتايل
الفال�، ٔ�ن معلیة ال�سویق تبقى يف نظر� ٕا�دى النقط السوداء لهذا 
الفالح �شلك �اص وخمطط املغرب أ�خرض �شلك �ام، خصوصا ؤ�ننا 

  .ق�ق �كتفاء ا�ايت يف خمتلف سالسل إالنتاجحقق�ا نتاجئ �مة يف حت 
الس�ید الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات والتدابري املزمع  ،�سائلمك ،�ا

  اختاذها حلل مشلك ال�سویق �ل�س�بة �لفال�ني، و�اصة الصغار مهنم؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :ال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�تالس�ید وز�ر الف
هاذ احللقة د�ل التكو�ن د�ل الفالح �ش �كون مو�د ومؤهل �ش 
ید�ر ال�سویق د�ل املنتو�ات د�لو يه �لقة �د �مة، اك�ن �رامج یعين 
م�عددة وخمتلفة ا�يل اكینة يف وزارة الفال�ة وا�يل �یتابعوها يف ٕاطار خمطط 

 17600غرب أ�خرض، ح�ث ٔ�نه اك�ن وا�د الرب�مج ا�يل اس�تفاد ف�ه امل
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، البد نذ�ر ب�ٔنه اكن وا�د العمل (la formation)فالح ا�يل هو �دات 
 les( �اد هنار ا�يل بدٔ� خمطط املغرب أ�خرض اكنوا تقریبا

coopératives( 4000  8000 ـدوز بت، و�ش 12000الیوم 
(coopératives) ظمي د�لها والهیلكة د�لها، وهذا يشء راه �اصك التن

  .�د �م �ش �كون الهیلكة
خمطط املغرب أ�خرض  ا�نیا، ميل ت�شوفو رمق املعامالت ا�هنار ا�يل بد

ا�يل اك�ن،  (packaging et marketing)د�ل املنتو�ات احمللیة و
وت�شوفو الیوم فني وصالت املنتو�ات، یظهر يل ب�ٔنه قطعنا وا�د الطریق 

�يل يه �د �مة، وا�يل الواك� د�ل التمنیة الفالح�ة لعبت ف�ه وا�د ا�ور ا
تتوریه  ،(l’emballage)�م ملوا�بة هاذ الفالح الصغري، كتصایب لیه 
� �املیة كتدهيم �خلصوص اأ�سواق �مييش معها، اك�ن بعض أ�سواق هام د

رلني و�ر�س یعين صغار الفال�ني د�ل املنتو�ات الفالح�ة، ا�يل هام �
وكذ� ٔ�بو ظيب، یعين هاذو �مييش هلم �ري الفال�ة الصغار، مك�اس 
املعارض الكربى ا�يل تدار يف املغرب لكو ا�يل كرث� مهنا وكثف�ا مهنا، هاذي 

  .كذ� �ش نعطیو ٕاماكنیات لهاذ الفالح �ش �سوقوا املنتو�ات د�هلم
�ل العالمات د�ل امل�ش�ٔ البد ما نفكر ب�ٔنه ق�ل ما جنیو هبذاك القانون د

م�توج ا�يل  193الیوم عند� ، (produit labellisé)ىت ما اكن عند� ح
وهذا يشء �د �م ا�يل قطعناه، وهاذ اليش راه لكو د�لو  2(IGP)عندو 

دا�ل ف�ه التكو�ن ودا�ل ف�ه امسیتو، �ري الفال�ة هنار الصالون د�ل 
ا�دها وزارة الفال�ة من مجیع فالح ا�يل كت 20000مك�اس راه تنجیبوا 

املناطق د�ل املغرب وكت�دمه وتیجبومه �لصالون وتیكون وا�د التكو�ن 
  .(la formation)ووا�د 

معلنا كذ� �رامج مع أ�سواق الكربى �ش كذ� هاذ املنتو�ات 
  . الفالح�ة تبدٔ� تد�ل یعين لهاذ أ�سواق الكربى، فه�ي �رامج م�عددة

�شار مايش اكف�ة، مازال �اص �كون جمهود، م�فق معك الس�ید املس 
  .ٕان شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة ٔ��د املس�شار�ن، اليس حسن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�ات

 ذافه واكام تعلمون، مجیع املتد�لني ومجیع الفال�ني ا�يل �یعمل ،ٔ�وال
� ب�ٔنه م�فق �ىل وا�د النقطة وا�دة، وهو ل بغیت نقو إاىل  القطاع فهو

  .الفالح الصغري مازال ما وصلش �ش ميكن لو �س�تفد
هللا �زیدو،  ،اح�ا مايش ضد الفالح الك�ري، الفالح الك�ري هللا یعاونو

ولكن �ش ميكن لنا نعاونو ذاك الفالح الصغري يف ٕاطار ال�سویق د�لو، 
ويف ٕاطار املسامهة د�لو �ٕالیصال د�لو، راه ويف ٕاطار التكو�ن د�لو، 

                                                 
2 Indication Géographique Protégée. 

�اص وا�د ا�هود ج�ار، اح�ا حىت وا�د ما ميكن لو ینكر ب�ٔن ا�هودات 
ا�يل قامت هبا وزارة الفال�ة والتقدم ا�يل اك�ن، هاذ اليش ما ميكن ینكرو 

  .حىت يش وا�د
� �اد يف اجلواب د�لمك مازال هناك �دة جمهودات اولكن كام قلت ود

ا�يل �اصها تبذل يف ٕاطار هاذ الفالح حىت ميكن لنا �ردوه �ىل أ�قل 
�كون، ما غنقولكش ��ذ حقو، ٔ�ن ما ميك�ش ��ذ حقو، ٔ�ن ذاك 

  . اليش ا�يل غیعطي ما ميك�ش لو ��ذو، ��ذ �ري النصف من احلق د�لو
ٔ�ن مع أ�سف هناك وسطاء، هناك مضاربني، هناك ٔ�حصاب أ�موال 

دوا من ذاك العرق ذاك اجلبني د�ل ذاك الفالح الصغري، ٔ�ظن ا�يل ك�س�تف
ب�ٔن ٔ�ن� الس�ید الوز�ر والوزارة د�لمك يه ا�يل �اصها �كون توا�ب �ش 

  .ميكن لهذا الفالح ��ذ حقو
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضل الس�ید الوز�ر

  :ید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�تالس�ید وز�ر الفال�ة والص 
نذ�ر ب�ٔنه اك�ن كذ� وا�د الرب�مج د�ل املنصات ا�لوجس��ك�ة ا�يل 
اك�ن يف احلس�مية ويف مك�اس و�ادي �كون يف �ٔاكد�ر، و�ادي �كون يف 

طن د�ل  30000و 25000بين مالل، ا�يل �ادي �سوقوا بني 
ا�يل بناهتم ؤ�عطهتم �لفا�لني �ش یقدروا املنتو�ات احمللیة، وهاذو الوزارة 

 د�هلم يف املنطقة ویقدروا �سوقوها و�كون عندمه )la matière( �رشیو
)les systèmes(  د�ل(frigo)،  اك�ن ٕا�ا�ت وهاذوك إال�ا�ت راه

�یتعطاو �لجمیع، راه ما اكی�ش فالح �بري وفالح صغري، یعين لك وا�د 
د�هلم، العالقة د�هلم مع �س��ر راه عندو  (le lien)بغا �س�مثر عندمه 
  . احلق �ش ��ذمه

ولكن راه ك�شوفو و�ادي جنیو من بعد وا�د العدد د�ل أ�س�ئ�، ب�ٔنه 
امحلد � قطعنا ٔ�شواط �برية فهاذ اليش د�ل الفالح الصغري ولكن �يق 

  .العمل، ؤ�� م�فق معك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ا�ٓ�ر القانونیة ملذ�رة الس�ید احملافظ العام  السؤال الثامن موضو�ه

 من مدونة احلقوق العی��ة، اللكمة ٔ��د السادة 4خبصوص املادة 
 .من الفریق احلريك لتقدمي السؤال املس�شار�ن

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  زماليئ املس�شار�ن،

رة من طرف احملافظ العام الس�ید الوز�ر، مت تعممي مؤخرا مذ�
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، هذه املادة، �4لم�افظني اجلهویني �لمملكة املتعلقة �حلقوق العی��ة املادة 
الس�ید الوز�ر، مذ�رة تضمنت العدید من إالجراءات �خلصوص املتعلقة 
�لواكالت والتنازالت والعقود العرف�ة اليت مت التعامل هبا من �الل 

  .املواطنني ف� یتعلق �لرشاء
، 75الس�ید الوز�ر، ٔ�نمت تعلمون �ىل ٔ�ن أ�قالمي اجلنوبیة املسرتجعة يف 

حلد السا�ة ال یتوفرون �ىل موثقني، ما اكی�ش  79وٕاقلمي واد ا�هب يف 
موثقني يف اجلنوب، و�لتايل املواطن ما عندو فني یل��ٔ �ش حيرر العقود 

  . ا�اتالعرف�ة ٕاال عن طریق املصادقة �لهيا يف الب�یة ويف امجل
اكفة احملافظني د�ل اجلنوب اكنوا �یتعاملوا هبذه العقود، طی� هذه املدة 

  . اكم� ٕاىل �دود س�مترب املايض، �رخي صدور هذه املذ�رة
  .املذ�رة تنص �ىل ٔ�نه توق�ف التعامل هبذه العقود ولو سابق س�مترب

ز هاذ اليش، الس�ید الوز�ر، عرض رشحية �برية من املواطنني لالبزتا
من عندمه، ما ميك�ش  رشاوامن طرف السامرسة ومن طرف الناس ا�يل 

حيرروا معهم عقود �دیدة عند العدول، املوثقني راه ما اكی���ش، ما ميكن 
  . حيرروا عقود البیع عند العدول ٔ�و عند احملامني ٕاىل ما دار معه يش �ا�ة
وصا ٕاذن الس�ید الوز�ر، نطلب م�مك ٔ��مك تت�ذوا بعض التدابري، خص

ٔ�ن القانون ینص �ىل �دم رجعیة القوانني، تت�ذوا لنا ٕاجراءات مع احملافظ 
والواكالت والتنازالت ا�يل اكنت ق�ل العام من ٔ��ل التعامل مع عقود البیع 

  . صدور هذه املذ�رة
 .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�تالس�ید وز�
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  السادة الوزراء احملرتمون،

بغیت �ري نذ�ر ب�ٔنه هاذ اليش ٔ�س�باب د�ل الزنول د�لو هام مق�ضیات 
، د�ل 2017س�مترب  14رخي قانونیة، ٔ�نه �اء صدر وا�د القانون د�ل �

املتعلقة مبدونة احلقوق العی��ة ا�يل كتقول ب�ٔنه  4املادة  69.16القانون رمق 
ٕاىل الو�ئق الواجب  (la procuration)إالضافة د�ل الواك� یعين 
 avocat( ٔ�و من طرف حمايم مؤهل، حتر�رها مبوجب حمرر رمسي

assermenté( ٔ�و ال �اص متيش عند(notaire)  ذ�� )la 
procuration(  د�� ومتيش تدهيا (pour authentifier) ش یقدر�

  .هذاك البیع یقدر یدوز، ٕاذن هذا القانون ا�يل �ا
�الش �ا؟ ٔ�نه اك�ن س�ب إال�زال د�لو، اك�ن وا�د االقانون  ذاه

العدد د�ل �خ�الالت، �خلصوص ف� خيص أ�رايض ا�يل �یكونوا د�ل 

ل خوتنا املغاربة ا�يل موجود�ن يف اخلارج وهذا، ا�يل اك�ن املغاربة، د�
 des( وا�د العدد د�ل القضا� ٔ�مام احملامك ك�شدوا الناس

procurations( أ�رايض د�هلم و�مييش �زورومه وحيطهم و��ذوا .  
بغى أ�نه ا�يل  (l’authentification)ٕاذن �ات هاذ القضیة د�ل 

يش عند وا�د احملايم ا�يل هو حملف ٔ�و �اصو مي (procuration)ید�ر 
�ش   (l’authentification) و�ش ید�ر ل (notaire)ال مييش عند 
  .(l’action)تقدر دوز هاذ 

ميكن ٕاال یطبق القانون وهاذ اليش راه ال رجوع ا یعين احملافظ راه م
وا�د الشویة  ویوم �ال �45ذوا وا�د ) un texte( دام ٔ�نه اك�ناف�ه م

مايش هو ٕامىت ) le fait générateur(راه ، ولكن د�ل الوقت
�ادي �كون یعين ) l’acte(ٕامىت ) le fait générateur(ت، ا�س�ن

ىض، ا�يل �ا �ادي امعر هاذ اليش ما �اد�ش یتقا د�ل البیع، وٕاال م
  .قدمية وما �اد�ش �زیدو لٔ�مام) procuration(یقول عندك وا�د 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شار �لتعق�باللكمة �لس�ید املس 

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

بطبیعة احلال ٔ�ن� �یف �ا يف تد�يل أ�ول، ما خيفى �لیمك �ىل ٔ�ن 
أ�قالمي اجلنوبیة ما فهياش موثقني، وحمامني �اله د�لوا البارح، �یف هاذ 

ال يف ة، ، ال يف العیون، ال يف السامر 2017حىت  79الناس اكنوا �ك�بوا من 
�ادي ميشوا �لكزيوا، احملافظني  بو�دور، ال يف ا�ا��، فني �ادي �ك�بوا؟

هادوك التنازالت يف الواكالت، اكنوا حفظوا �لناس من الق�ل �ىل ٔ�ساس 
  .تعاملوا به حىت ��سمرب الس�نة املاضیة

الناس قدام  تدح�و ن� راه �ادياالس�ید الوز�ر،  ،�ابطبیعة احلال د
یة لالبزتاز ا�يل يه �برية، التحف�ظ �یدوز وا�د ثالث س�نني، وا�د العرض 

ٔ�ربع س�نني، �اله الوا�د �ش حيفظ، ق�ل نقل �خ�صاصات �لسادة 
  .الوالة

عندها ٔ��ر رجعي، اح�ا كنتلكمو �ىل من ق�ل، ف�حوا ا�نیا، القوانني م
�لناس وا�د املدة، د�ل شهر، شهر�ن �ش حتط هذیك التنازالت 

وي وضعیهتا، تضمن احلقوق د�لها وتضمن ا�يل عندها، و�س�لواكالت 
الس�ید  ،صهم وا�د املدةاا�و� اس�ت�الص الرسوم ا�يل عندها �لهيا، �

الوز�ر، هللا جياز�مك خبري، �شوف مع احملافظ العام یف�ح هلم وا�د املدة 
ضیعوش حق�ا، راه رشحية �برية، املواطن راه �یجري  اشهر، شهر�ن �ش م

وا�د البقعة ٔ�رضیة و�شد حيط عندو يف ا�ار، يف أ�خر جيي  �ش �رشي
الیوم �ش ید�ر لها عقد �لبیع �ش مييش حيفظها، یلقى راسو لالبزتاز، ٔ�ما 

دارش ا�يل خرج، ٕاىل �ا خيرج �وراق د�لو ابىن �الص، ماذاك ا�يل 
�اد�ش �ك�ب معك ٔ�� عند العدول وال عند ا�ادي یقول العامرة د�يل، م
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  .ايماحمل
الس�ید الوز�ر، هذا راه مشلك حق�قي، واحملافظني رامه واعیني  ،ٕاذن

به، ٕاذن هللا ٕاجز�مك خبري، هللا یطول معرك، خصمك �شوف لنا �ل، ف�حوا 
  .ز�مك خبرياجي�ل، هللا  وهلم وا�د أ��ل، وال شوفوا ل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�تالس�ید وز�
  الس�ید املس�شار احملرتم، 

یوم تقریبا  45د�ل ) le délai(ٔ�� قلت ب�ٔنه أ��ل راه اتعطت وا�د 
و اا�يل اكنت ف�ه معام� يف هاذ اليش، ولكن راه ما ميك�ش هاذ اليش نبق

اه لك شهر، لك لنا هذا ر �ادیني به لٔ�مام ٔ�نه ما ميك�ش یوقف، ٕاىل ق 
 ٔ�� عندي يش وا�د �ادي خيرج يش شهر�ن �ادي یقول �

)procuration ( د�ل هاذ د�ل �امني، ولكن اح�ا)le fait 
générateur ( هو)transaction ( دوز تدوز، ٕاىل �ادي تٕام�اش �ادي

صمك من ا�يل تصایب القانون ا�دا راه �اص القانون یطبق، وٕاال اكن �
 des(ناس ا�يل �ید�روا ال�رشیع د�ل القانون ید�روا عند ال 

dispositions ( ا�يل هام (intermédiaires) ب�ٔنه من هنا لهنا �ادي
 .نق�لو هاذ، �ادي نق�لو هاذ

ال ميكن �لم�افظ ٔ�ن ٔ�طلب م�ه ٔ�� �وز�ر، یعين یعمل يش �ا�ة ا�يل 
يش �ا�ة ٕاىل اكن  نميك�ش يل مع أ�سف، ٕاذا م يه من �ري القانون، زعام

يف يش �ا�ة ا�يل يه س�یاس�یة و�شوفو يش ا�يل �شاف، راه �اصها �شاف 
 .�ل �ٓخر، ٕاما �ش نبدلو وال نطلبو وال نضغطو راه ما ميك�ش لنا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
السؤال التاسع وموضو�ه، مدى اس�تفادة الفال�ة الصغرى والتعاونیات 

س�شار�ن من مجمو�ة من خمطط املغرب أ�خرض، اللكمة ٔ��د السادة امل 
 .العمل التقديم لتقدمي السؤال، تفضل

  :�دي جشري الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  أ�خوات إالخوان املس�شارون،
یعرف القطاع الفال� ببالد� انتعاشا ملحوظا جراء تفعیل ا�طط 

من  %90أ�خرض لوال اس�تحواذ الفال�ة الكربى �ىل حصة تفوق 
اكنیات املرصودة �ىل حساب الفال�ة التضام�یة والفال�ني الصغار إالم

  . القاطنني �لعامل القروي
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�وال هل تنوون  ،و�ىل هذا أ�ساس

بناءا �ىل ما س�بق مراجعة توزیع الغالف املايل ا�صص يف اجتاه اس�تفادة 
  ٔ�كرب �لفال�ة الصغرية؟
مي لعملیة التجمیع الواردة يف ا�طط ومدى اس�تفادة �نیا، هل مقمت بتق�

  .الفال�ة الصغرية والتعاونیات مهنا
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت
ب�ٔن الفالح الصغري واملتوسط  ، و�ٔ�رقام،كد �لس�ید املس�شار�ٔ بغیت نا

ٔ�صبحوا الیوم هام ٔ�كرب املس�تف�د�ن من ا�مع إالجاميل املقدم من صندوق 
اكنوا  ،(la tendance)ل�ٓن تقلبات  2014التمنیة الفالح�ة، حبیث من 

(les moyens et les grands)  يف اهام ا�يل ك�س�تافدو )le fonds de 
développement agricole(.   

 10كمتيش �لناس ا�يل عندمه ٔ�قل من  %60وق والت �لف 2014من 
 fonds de( إالماكنیات د�ل %60الهك�ارات هام ا�يل ك�س�تعملوا 

développement agricole( .  
ٔ�ما ف� خيص ا�منوذج التنظميي د�ل التجمیع ا�يل كنمتناوه �كون دامئا 

ل راحب راحب، ٔ�ش�نو يه أ�هداف د�لو؟ يه حتسني إالنتاج�ة من �ال
املسا�دة واملوا�بة التق�یة، الزتود بعوامل إالنتاج يف ظروف ج�دة، �یعطیه 

بعض املرات إالنتاج يف  وسهو� د�ل الولوج �لمتویل والت�ٔمني، وك�سوق ل
  . ٕاطار وا�د العقد ا�يل �یكون مضمون

ٔ�نواع د�ل  جوجمفشاریع التجمیع ك�س�تفد من  ،وف� خيص التحفزيات
زايف ل�شجیع التجمیع الفال� املو�ه لفائدة ا�مع، واك�ن ا�مع، ٕاما ا�مع اجل

ا�ٓخر ا�يل �مييش �لمجمعني، وا�يل �یخص اق�ناء ا�ٓالت الفالح�ة والتجهزي 
  . ب�ٔنظمة الري والري التمكیيل
 %80فالح مجمع يف مشاریع التجمیع،  49000حلد ا�ٓن اخنرط تقریبا 

الح�ة يف هذه املشاریع ذات من الفال�ني الصغار ا�يل ك�س�تغلوا ضیعات ف
د�ل الرؤوس د�ل  5هك�ار ٔ�و ال عندمه ٔ�قل من  5مسا�ة ٔ�قل من 

فهيم،  %80، 49000املاش�یة، هاذو الفال�ة ا�يل هام مجمعني، ٕاذن من 
 10د�ل  (les repères)� هاذ امن الفال�ة املتوسطني، اح�ا د %17و

املتوسط يف بالد  هك�ار، الفالح 25هك�ار وهذا، الفالح املتوسط هو 
هك�ار ٔ�و  20حىت  5هك�ار، من  200هك�ار وال  100ٔ�خرى راه هو 

  .رٔ�س 20و �5دد رؤوس املاش�یة بني 
بدینا الرب�مج من ادوا ميل فايف أ�رقام تقریبا هاذ ا�معون لكهم اس�ت

د�ل هاذ اليش د�ل  (dans le cadre)ملیون درمه  600ملیار و
ملیون د�ل  780د�ل التمنیة الفالح�ة، فهيا التجمیع، يف ٕاطار صندوق 

 4400ملیون د�ل املك�نة، و  280هك�ار، و 16000التنظمي �لري، �ىل 
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يه ا�يل مشات  600د�ل اجلرار، هاذ ملیار و 1400و�دة د�ل ا�ٓالت و
 70 و�لمجمعني، الفال�ة الصغار، ٔ�ما ا�مع ا�يل هو �یجمعهم یاله مشات ل

 c’est des usines de( هاذو (la plupart) وملیون د�ل ا�رمه
valorisation(  ا�يل �ادي �ش�تغل �ادي ید�ر(des frigos)  وال ید�ر

(station de conditionnement)  ش جيمع املنتوج من عند هاذوك�
  .ا�معني

یعين راه أ�موال فهاذ اليش د�ل التجمیع  ،الس�ید املس�شار ،فلهذا
  .�خلصوص ا�ٓن �لفالح الصغري و راه �ميش�یووفهاذ اليش د�ل امسیت

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل جوا�مك و�ىل ٕایضا�ا�مك القمية

فالس�ید الوز�ر ا�ٓن لك يش ترياهن �ىل دمع القدرة الرشائیة 
الس�� يف العامل القروي ما ميك�ش �كون ٕاىل ما  �لمواطنني، فهاذ ا�مع یعين

دمعناش الفالح الصغري، كذ� ما ميك�اش نضمنو یعين بوا�د الطریقة 
م�وازنة أ�من الغذايئ د�لنا ٕاىل ما هاذ اليش هذا ما مر �رب الفالح 
الصغري، فإالشاكلیات أ�ساس�یة، الس�ید الوز�ر، حق�قة ٔ�ن أ�رقام ا�يل 

  لكن الفالح الصغري فني عندو املشالك ٔ�ساسا؟ٔ�عطیتو� �مة، و 
عندو يف عوامل إالنتاج، ٔ�وال عندو يف الطاقة، تتعرفوا، الس�ید 
الوز�ر، ب�ٔن وا�د العدد د�ل الفال�ة الصغار مازال ت�س�تعملوا الغازوال، 
وال يف بعض احلاالت مسائل ٔ�خطر من هاذ اليش هذا ت�س�تعملوا 

  .اخلطر �ىل الفال�ة البوطا�از، مما ت�شلك یعين وا�د
�نیا، عندمه إالشاكل يف املردودیة، املردودیة ضعیفة وهذا يش 
واملردودیة كتدوز �رب أ�مسدة ا�يل حق�قة ٔ�نه �اصها تدمع، �ش �كون يف 

  .املتناول د�ل الفال�ة
عندمه كذ� إالشاكل يف التخز�ن، حق�قة ٔ�ن دار وا�د ا�هود ج�ار 

ولكن يف �الب أ�ح�ان هاذ الو�دات ما ف� خيص و�دات التربید، 
  .�متشاشاي �لطریقة ا�يل يه مرجوة مهنا وهذا مشلك

عندمه املشلك يف ال�سویق، يف ال�سویق كذ� الفالح تیكون حضیة 
عندمه كام قال الزم�ل د�يل يف الفریق �س�تقاليل املشلك . د�ل املضاربني
  .د�ل التكو�ن

غینا الفال�ة الصغرية د�لنا �هنضو هبا ب احق�قة ٔ�نه ٕاىل  ،الس�ید الوز�ر
خفاص هاذ املسائل لكها، وا�يل �هتم ٔ�ساسا عوامل إالنتاج، ٔ�ننا �زیدو نعت��و 

  .هبا
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ٔ�عتقد يف ثواين قلی�، شكرا

باء ٕاذن، �ادي ن��قلو ٕاىل السؤال العارش، وموضو�ه �لكیف أ�ط 
البیاطرة اخلواص مبهام املراق�ة والتف��ش �لحوم امحلراء ��ازر، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال، 

  .الرئ�سة تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة امال العمري
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

) vétérinaires privés( اخلواصیاطرة جل�ٔت وزار�مك لالس�تعانة �لب 
ما �دوى هذا  ،من ٔ��ل تف��ش ومراق�ة ا�لحوم امحلراء ��ازر الوطنیة

  القرار؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
 ر املهم ا�يل ٔ�صبح یلعبه املك�ب الوطين �لسالمةبغیت نفكر ��و ا

الصحیة �لمنت�ات الغذائیة يف حامیة حصة املواطنني، رمغ العمر د�لو ا�يل 
�يق قصري �ش تو� هذه بعض الس�نني، ولكن ا�يل بدٔ� تیعطي نتاجئ 
ٕاجيابیة، و�ل�س�بة لنا سالمة وحصة املواطنني يه الهدف أ�ول، اك�ن هناك 

ا�يل تیقول ب�ٔنه ت�سمحو يف املادة الثانیة د�لو ٔ�ن یفوض  25.08القانون 
جملس إالدارة حتت املراق�ة د�لو ٕاجناز لك ٔ�و بعض �ام املك�ب ٕاىل هیئة 
�امة ٔ�ش�اص معنویة �اضعة �لقانون اخلاص، وهاذ إالجراء راه اختذ�ه ٔ�نه 

�ب �اء �ش �سد اخلصاص ا�يل تیعرفو املك�ب يف املوارد ال�رشیة �س 
وصول �س�بة �برية من أ�عوان التق�یني والبیاطرة سن التقا�د، و�دم 
ٕاماكنیة املك�ب تعویض النقص احلاصل �س�ب ق� املناصب املالیة ا�صصة 

�. 
يف الس�نة  100د�ل ) (recrutementو ذتن�اولو �ش نعوضو، تنا�
ا ا�يل تیكون بد) départ(اك اليش د�ل ذولكن ما يش اكيف �ل�س�بة ه

)à la retraite ( واح�ا �منش�یو مع هاذ اليش �ش ت��قى هذاك)le 
service public ( م�وازي مع العملیة د�ل عند القطاع اخلاص یعين

  .القطاع العام

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة � �لتعق�ب الس�یدة الرئ�سة

  :امال العمري الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الوز�ر،

ا�لحوم امحلراء يف ا�ازر يه �دمة معوم�ة  التف��ش واملراق�ة د�ل
�ٔ�ساس، �وهنا من مقومات أ�من الغذايئ، بل أ�من القويم، و�لتايل 
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طبعا ا�يل ك�سهروا �لهيا هام ٔ��زة ا�و� عن طریق مف�شني ومراق�ني 
  .حملفني

يف ظل ان�شار العدید من أ�مراض ؤ�ن� كتعرف هاذ اليش د�ل 
خلب��ة، ا�لسان أ�زرق، ٔ�ح�لمك عن ٔ�حضیة العید املايض، املاش�یة، امجلرة ا

ٔ�لف �ا� �دیدة �اء السل  36والسل، وكنعرفو ب�ٔن من مضن م�ال 
  .مهنا من ٔ�صل ح�واين %20، 2017س�نة  %�20ملغرب، 

الس�ید  ،ويف ٕاطار كذ� حمدودیة هاذ النتاجئ ا�يل كتدوي �لهيا
یواين �ملغرب من طرف الوز�ر، د�ل الت�ارب د�ل ت��ع القطیع احل 

یعين نتاجئ �د حمدودة، ف�فویت هاذ اخلدمة يف احلق�قة اخلواص، جتارب 
هاذ اليش يف التقر�ر د�ل ا�لس  و�ا -هو مس بص�ة املواطنني، ٔ�هنا 

ال �س�تويف رشوط املصداق�ة والشفاف�ة بفعل وجود  -أ��ىل �لحسا�ت 
ء ؤ�حصاب إالسطبالت يف بعض تضارب املصاحل ما بني البیاطرة أ�خصا

  .املرات، وهاذ اليش �اء كذ� يف التقر�ر د�ل ا�لس أ��ىل
اح�ا يف �حتاد املغريب �لشغل، كنعتربو ب�ٔن هاذ رد فعل تلقايئ جتاه 

العموم�ة �لخواص، بقدر ما یعترب يف احلق�قة احنراف تفویت هذه اخلدمة 
بقدر كذ� ما ) l’ONSSA(3عن املهام اليت ٔ��شئ من ٔ��لها املك�ب 

یعترب وا�د النوع د�ل إالهانة �ل�س�بة �لموظفني ا�يل ك�ش�تغلوا وأ�طر 
  ).l’ONSSA(والكفاءات ا�يل عند 

 ،ب��ات التحتیةال ملشلك حسب املعطیات املیدانیة، هو مشلك ا
الس�ید الوز�ر، ٔ��لبیة ا�ازر �ري معمتدة، بعضها ال یتوفر حىت �ىل املاء 

  .ا �یبقى طی� أ�س�بوع مرتعا �لحیوا�ت الضا�والكهر�ء، بعضه
، يف املوارد ال�رشیة حبال ا�يل قلت يف املوارد  احلاديف ظل النقص 

ٔ�ي مبعدل بیطري للك  1003ش �دد املراق�ني ز�یت�او ا ال�رشیة، اح�ا م
، احلل هو ا�هنوض ��ازر 11ٔ�لف مس�هت�، واملعدل يف ٔ�ورو� هو  100

الصحیة اخلاصة �لتربید وإالتالف وظروف العمل  الوطنیة وتوفري املرافق
ٔ��ذا بعني �عتبار الوضعیة  ،الالئق وتوفري امحلایة �لمف�شني واملراق�ني

الس�ید الوز�ر، الاليئ �ش�تغلن بني مطرقة الضمري املهين  ،د�ل ال�ساء
وس�ندان اجلزار�ن ا�ي رس�ان ما قد یتحول ٕاىل عنف من طرف بعض 

  .إالتالفمن تعرض ماش�هتم ٕاىل 
الس�ید الوز�ر، كنطلبك �ش تف�ح حوار مع  ،بدل من هاذ اليش لكو

حوار  ،)l’ONSSA(املمثلني النقابیني د�ل �حتاد املغريب �لشغل يف 
نظام ٔ�سايس م�صف للك مسؤول و�اد ویعين العمل من ٔ��ل ٕاخراج 

  ).l’ONSSA(الف�ات اليت �ش�تغل يف 
 .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

                                                 
3 Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires. 

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

نبداو ��ٓخر ٔ�� م�فق ٔ�� �ادي جنلس معهم و�سمعومه و�شوفو �یفاش 
عمل اجلاد ا�يل ميكن منك�و، حنس�نو إالماكنیات د�هلم، ٔ�ن ٔ�� كنعرف ال

�یقوموا به واملسؤولیة الك�رية ا�يل �ىل العاتق د�هلم وا�يل الیوم املشالك 
تفامقت ومشالك �برية وكتعمل وا�د العدد د�ل أ�مراض وا�يل يه �ایة 

ٔ�� م�فق  ٕاذامن اخلارج ا�يل اكینة يف ا�ا�ل ا�يل هذا ا�يل �ی�اربوها، 
  ...عهم وٕان شاء هللامعك �ىل هاذ اخلط ب�ٔنه �ادي جنلسو م 

ا�ٓن القضیة د�ل اخلواص، اخلواص ٔ�� ما طار�ة يل حىت ٕاشاكلیة، 
د�ل ا�ازر ا�يل  %9ٔ�نه تقریبا ميل ك�شوف ا�ازر ا�يل �ميش�یوا هلم 

 un(جمزرة قرویة ا�يل يه موجودة  714اكینني، وراه اك�ن تقریبا وا�د 
peu partout ( ا�يل ما ميك�ش لنا اح�ا يف)l’ONSSA ( منش�یو لها

) l’ONSSA(لكها، وهاذ الناس هاذ البیاطرة اخلواص مع البیاطرة د�ل 
راه قراوا يف مدرسة و�دة، راه نفس ا�بلوم، نفس ٔ�مسیتو، مايش حىت 
مشلك، وعند� معهم وا�د القرار ب�ٔنه كرناق�ومه وك�شوفهوم لك شهر�ن 

 les(واش  معهم و�ی�لسوا و�یتفقوا معهم یعين �ش �شوفوا �ميش�یو
procédures ( م�ضبطني، فك�ظهر يل ب�ٔن هاذ اليش م�اكمل، �اصنا

  ).les ressources humaines(املزید من 
 la cour des(القرار ا�يل هذاك اليش ا�يل �لكميت �لیه د�ل 

comptes ( هذاك اجلواب أ�ول ما فهم�ش �یفاش خرجوه بعض إالخوان
اكی�ش یعين هذا، والیوم كنك�شفوه يف  ٔ�نه �يق ما �اوبناش �لیه و�يق ما

 la(بعض الصحف، مع أ�سف ٔ�نه �دم ��رتام د�ل یعين 
confidentialité des choses(   حىت �كونوا أ�جوبة د�ل إالدارة ٔ�ما

وطلبت ) l’ONSSA(هذا، هاذ اليش �ري معقول وكنحمل املسؤولیة ل 
 ذوارفو هاذ الناس ه�ش نع) L’enquête(مهنم هاذ الصباح �ش ید�روا 

�اصها ) l’ONSSA(ید�روا یعين الف�نة، ٔ�� ما اك�ن مشلك ٔ�نه  بغاواا�يل 
�راقب وعندها مشالك د�لها وعندها هذا ويه �يق ف�یة ما اك�ن مشلك، 
ولكن �ىل أ�قل حىت لك وا�د جياوب ولك وا�د یبقى يف املاكنة د�لو 

  .�ش نعرفو احلق�قة فني يه

  :لسةاجل  رئ�سالس�ید 
السؤال احلادي عرش موضو�ه تق�مي ا��ام�ني أ�وىل والثانیة �طط 
املغرب أ�خرض، اللكمة حلد السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .لتقدمي السؤال

  :الس�ید محمد لشهب املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شار�ن،
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  احملرتم،الس�ید الوز�ر 
عرفت بالد� العدید من ا�ططات والربامج مهنا خمطط املغرب 

، لقد رصدت مزيانیة 2008أ�خرض ا�ي ٔ�عطى انطالق�ه صاحب اجلال� 
خضمة ٕالجناح هذا ا�طط وذ� �رب د�ام�ني، اكن عندمك الوقت الس�ید 
الوز�ر تعی��وا �ىل رٔ�س هذه الوزارة يف عهد حكومة عباس الفايس ٔ�ن 

العدد د�ل مك الوقت �ش تقميوا لنا ا��ام�ني جبوج، مبا ٔ�ن �اوبيت بوا�د ل
ر ا�يل كنت غنطر�ا كرنكز معك دا� هللا �كرث �ريك جتاوبين �ىل و أ�م

سلس� الزیتون، و�خلصوص سلس� زیتون احملیطات املشجرة ا�يل هام 
 �ا�ة هام الفال�ة ما ما نضو�ش حتت يش جتمع، يش مجعیة وال يش

  .فال�ة صغار
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت
ٔ�لف،  400ملیون و 2اعطیت أ�رقام ق�ی� د�ل إالنتاج د�ل الزیتون 

ملیون  ،)plantés( ا�يل يه ٔ�نه وصلنا ٔ�كرث من ملیون هك�ار عرف�وا
ٔ�لف هك�ار ا�يل يه د�ل أ�جشار د�ل الزیتون، جشر الزیتون  80تقریبا و

تتعرفوا ب�ٔنه عندو القمية �ىل الغابة، ٔ�� تنقول مازال ب�ٔنه مازال عرشة س�نني 
اجلایة لكها نقدرو نغرسو الزیتون يف هاذ البالد ٔ�ن اك�ن ٔ�سواق �دیدة 

ا�ٓن ت��ارش الزیتون، ٕاذا املس�تق�ل اك�ن عندو،  ؤ�سواق مف�و�ة، ا�يل يه
هللا حيفظنا من أ�مراض، یعين ا�يل اكینة يف البحر أ�بیض املتوسط ما 
توصلش لبالد�، ٔ�ن حىت يه ميكن �كون اكرثة، واح�ا ا�هودات د�ل 

)l’ONSSA ( ا�يل تنقومو هبا �ش حناربو هاذ ٔ�مسیتو �ش ما ید�لوش لنا
ارج ا�يل هام مراض معلنا وا�د العدد، م�ات د�ل أ�جشار من اخل
) les coopératives(�او� فهيم ) la trituration(الو�دات د�ل 

الناس اخلواص كذ� دا� عطینامه إالماكنیات �ش ) les GIE(4معلنا 
�ش الیوم العرصنة د�ل هذوك احملالت د�ل  30%حىت  25یدمعوا من 

یعين لك ) les unités de trituration( هامالعرص د�ل الزیتون ا�يل 
هاذ اليش وامحلد � ٔ�نه الزیت مطلوبة الیوم دا�ل البالد و�ىل �ارج 
البالد حبیث ٔ�نه هاذ العام راه الناس ما بغاوش ميش�یوا ل 

)exportation ( ٔ�ن ا�مثن يف دا�ل البالد اكن ٔ�حسن من ا�مثن �ارج
  .البالد
لصغري راه ميل تیكون وا�د التجمیع والفالح ا ،املس�تق�ل اك�ن نٕاذ

وتیكون وا�د دا�ل يف ا��امة الثانیة يف الفال�ة التضام�یة ٔ�نه ٕاىل اكنت 
مرتو، راه ما �مك�ش ید�ر الزیتون، ولكن  2000مرتو وال  1000عندو 

لك وا�د  100هك�ار وهام  1000ٕاىل جتمع مع وا�د الناس ا�يل عندمه 

                                                 
4 Le Groupement d’Intérêt Economique. 

ند�رو هلم مرشوع �منوي ا�يل ميكن ید�ل هك�ار، راه ميكن لنا  10عندو 
  .هلم مدخول يف املنطقة د�هلم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید محمد لشهباملس�شار 
ٔ�� ميل قلت سلس� الزیتون �هنرض �ىل احملیطات املشجرة، احلكومة 

ٔ��د، ٔ�ن الوزارة يف املغرب  الوزارة د�لمك دارت جمهود، هذا ال ینكره
أ�خرض �حجة يف هاذ س�یاسة ا�طط، ولكن ت��قى السؤال هو الفالح، 
نعطیك مكثال اجلهة د�ل الشامل ٕاقلمي وزان، ت��قى السؤال الفالح صغري 

احملیط، ) périmètre(عندو، كام قلت، ميكن قطعة البالد د�ل لوا�د 
ذ الس�ید، رامك �ارفني، ح�د� لو �اصو حىت هو الشجرة، القطعة د�لو، ها

وق�عناه �ش �شجر، ولكن حلد ا�ٓن  حمظورةوا�د الزرا�ة ا�يل يه اكنت 
ٔ�صبح فقري ما عندو ما ید�ر، یعين اكن وا�د القطعة ٔ�رضیة اكن تیفلحها 
�لرتاكتور وال يش �ا�ة، ٔ�صبحت مشجرة، الزیتون، تتعرف الس�ید 

كن �رجع وا�د القسط، �ام مي 15س�نني وال  10الوز�ر �اص وا�د 
  .كذ� ا�مع، ما اكی�ش موا�بة ا�مع

قلمت الس�ید الوز�ر ب�ٔنه اكینة امحلایة من أ�مراض، امسحوا يل 
)l’ONSSA ( راه ما عندهاش إالماكنیات تنعانیو، تنعانیو مبرض عند� ما

  .تنعرفوهش، نعانیو
، الس�ید الوز�ر، تنطلب م�ك وا�د الرب�مج �كون اس�تع�ايل ،ولهذا

كام اكن يف ٕاقلمي وزان وا�د املرشوع ا�يل اكن يف ال�ن��ات �ىل ما ٔ�ظن ٔ�و 
، اكن أ�رض ميل تغرست �سلمت �لمیاه "د�رو"الس�بعینات، هو اكن 

والغا�ت، ولكن موالني أ�رض اكنوا ت�س�تافدوا بوا�د املن�ة، �الش ما 
) le périmètre(تفكروش ب�ٔنه هذاك الفالح خنلقو لو فرصة العمل دا�ل 

د�لو؟ هو یقابل، هو حيرث، هو ید�ر لك يش، ولكن �كون وا�د ا�مثن 
�كون حتفزيي یتعطى لو، �الش؟ �ش حنمیو هاذ اليش ا�يل در�ه، وٕاذا 
به هاذ اليش راه �ادي یند�ر، ٔ�� ت��ه، ٔ�نتوما مشكور�ن الوزارة وال 

 ملدة س�نة، مت املد�ر�ن اجلهویني وال إالقلميیني تیقوموا �لعمل مع املقاو�
  .تیغیب أ�مر، ت��لكف وا�د امجلعیة ت�سمى يه �ام� املرشوع

ٔ�صال هاذ التنظمي امجلعوي عند� ف�ه نظر، اح�ا املمثلني الرشعیني 
د�ل الفال�ة ا�يل طلعنا من القا�دة �هيرض �لینا وا�د من مجعیة �ميهنیة، 

د�ل �لتلفزة هذا ال یعقل ما عرفش ٔ�ش�نو تیدور يف البالد و�هيرض وتی
  .بترصحي، اح�ا راه تنعانیو الفال�ة الصغار تیعانیوا، یعين مبعىن املعا�ة �برية

ؤ�� ت��ه الوزارة د�لمك الس�ید الوز�ر �ش حتمي احملیطات ا�يل تداروا، 
فعال اكینة مسا�ات، ونعطیمك �ىل مس�توى ٕاقلمي وزان ما لق�ناش فني 

  .املعایري يل ت�س�توف�وا�) périmètres  les(نغرسو ما لق�ناش 
  .شكرا
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  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل ا�رتام الوقت

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 � هاذ اليش د�ل الزیتون، ٔ�وال �اصنا نعرفو ب�ٔننا ت��لكمو �ىلاد
)un système( الزیتون اوا�د النظام، ح�ث ٔ�نه ميل تنجیو نغرسو د �

خصوصا هباذ الفال�ة الصغار ا�يل اكنوا تید�روا الزرع وذاك اليش، راه ما 
 ید�روا وا�د �دى وا�د، تنفرقو، وت��قاو) l’intensif(تند�روش هلم 

الزرع، أ��لبیة د�هلم الیوم تید�روا الزرع وتید�روا الزیتون وتیع�شوا 
  .یعين أ�مور متيش ٔ�حسن ما الزرع بني ذاهب

تعطاهتم ٕاماكنیات د�ل �س��ر والكریدي �ش خيلصوا ذاك  ،�نیا
ٕام�اش �ادي ) la montée en charge(الكریدي د�هلم �ىل حسب 
 5س�نني،  4س�نني،  3نتاج راه تید�ل ید�ل هلم یعين إالنتاج، واالٕ 

 7س�نني، تید�ل إالنتاج، هاذ إالنتاج ميل تید�ل تیظهر يل ب�ٔنه راه 
املرات �ل�س�بة �اك اليش ا�يل اكن تید�ر، ما نبخسوش  8املرات، 

و�دا �ادي د�ر الزیتون راه ) céréale(أ�مور، امسحوا يل، الیوم تد�ر 
د��، هاذ اليش واقع، ) la valeur ajoutée(املرات یعين  8ترضب 
  .شویة الصربا�اصو 

شكون ا�يل تیغرس الیوم؟ فعال تیغرسوا هذوك اليش د�ل الفال�ة ا
من . خيدموا الفال�ةمهنم �ش  التضام�یة، تیغرسوا بعض الرشاكت تنطلبو

�امني، ومن بعد  بعد ميل تی�دموا الفال�ة تیقسموا، تیقطعوا وت�سق�و
ا�يل ت��لكف �ٔ�مور د�لو، ٔ�ما م�ظمة یعين وا�د  �امني راه الفالح هو

)la coopérative ( د�لو ٔ�و ال هو، املهم هو ا�يل ت��لكف، هو ا�يل
  .تیا�ذ املسؤولیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ٕال�سان، ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه �لس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق ا
حول وضعیة أ��داث املسجونني، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال

  :ر�اء الكساب الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء واملس�شارون،
هنم أ��داث الس�ید الوز�ر، �سائلمك حول وضعیة السجناء، �اصة م

  .يف السجون
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید وز�ر ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

  :وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان ،الرم�دالس�ید املصطفى 
  .شكرا س�یادة الرئ�س

ٔ�رید ابتداء ٔ�ن ٔ�بني ب�ٔن قطاع السجون �رشف �لیه املندوبیة العامة 
و� امللكفة حبقوق إال�سان من �ا�ا حامیة �لسجون، و�لطبع وزارة ا�

حقوق إال�سان وا�هنوض هبا، و�لتايل حنن معنیني �ش�ٔن السجون دون ٔ�ن 
  .�كون معنیني �لتدبري الیويم لها

املعطیات اليت توفر� �لهيا من �الل مراسالت املندوبیة العامة 
ل�س�بة �لسجون تف�د ب�ٔنه هناك �ود مقدرة، ٕاال ٔ�ن املشلك الیوم �

�لسجون هو تعاظم �دد السجناء، ٔ�� نعطي فقط بعض املؤرشات، م�ال 
 2017جسني، الیوم �لضبط يف ممت دج�رب  72000اكن عند�  2013س�نة 

 4جسني �الل  11000جسني، مبعىن ٔ�نه حوايل  83100ا�موع هو 
  .س�نوات 5س�نوات ٔ�و 

اكن  2013مادام ٔ�ن السؤال هيم أ��داث، يف  ،�ل�س�بة لٔ��داث
�دث، یعين �ز�دة تقریبا  1412عند�  �2017دث، هنایة  846عند� 
، ٕاذن هاذ الزتاید املتعاظم د�ل السجناء سواء �ح�یاطیني %�80س�بة 

ٔ�و ا��ن صدرت يف حقهم ٔ�حاكم هنائیة هذا �ربك اكفة اخلطط اليت 
ٔ�ن �ش�تغل �لهيا املندوبیة العامة �لسجون ومن �لفها احلكومة، ویؤدي ٕاىل 

�لرمغ  2017النتاجئ املرجوة ال تتحقق، �ل�س�بة لٕالیواء م�ال يف ا�هنایة د�ل 
من لك اجلهود ا�يل يه واحضة يف �ش��د بناءات �دیدة ٕالیواء املسا�ني، 

مازلنا رصا�ة ٔ�مام وا�د املس�توى خم�ل من مس�توى  2017ففي هنایة 
اء ا�يل �ري مرت �لس�ني الوا�د، وهذه ٔ�ش�ی 2إالیواء ا�يل هو ٔ�قل من 

  .معقو� و�ري مق�و�
 2018طبعا اك�ن خمطط �لرفع من هذه القدرة إالیوائیة �لسجون يف ممت 

ٔ�م�ار، یعين هذا هو ٔ�كرب ما ميكن احلصول �لهيا، هذا ٕاذا مل  3لتصل ٕاىل 
یقع ٔ�یضا إالر�ك مبزید م�عاظم یفوق التقد�رات د�ل املندوبیة �ل�س�بة 

  .�لسجناء
ك �ود ٔ�خرى �ىل مس�توى ا�هنوض بواجب التغذیة، �لطبع اك�ن هنا

وهذا معلوم ٔ�نه اكنت ف�ه �ود الف�ة، حبیث ٔ�نه ٔ�لغي نظام القفة، وا�ٓن 
ٔ�صبح فقط النظام د�ل التعاقد مع رشاكت �اصة، و�لطبع اك�ن هناك 
احلق يف اق�ناء املواد من املق�صد�ت، طبعا الوقت ال �سمح، ٕاذن ميكن 

يف ا�لجنة املعنیة، واك�ن هناك تفاصیل نقد�ا حنن مع  هاذ اليش ی��اقش
  .املندوب العام �لسجون، وميكن ٔ�نه �كون فهيا املناقشة التامة واملعمقة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا �لس�ید وز�ر ا�و�

  .اللكمة يف ٕاطار التعق�ب � ٔ�و ملن ٔ�راد، تفضل
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  :احلق ��سان عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات اليت قدممتوها �ىل سؤالنا
ميل كتقولوا ب�ٔنه املندوبیة العامة �لسجون يه  ،الس�ید الوز�ر ،اح�ا

قلتوا ب�ٔنه ما �بعاش .. �بعة لوزارة العدل وب�ٔنه ٔ�نتوما، فاح�ا اخ�ارینا نطرحو
 الیويم د�ل لمك، ما مفاده ب�ٔننا معنیون �لسجون وٕان كنا ال ند�ر التدبري

  .اعتقال املسجونني
املندوبیة العامة �لسجون �بعة لرئاسة احلكومة، ولكن �ل�س�بة لنا اح�ا 
�اطبنا مضري احلكومة، مادممت ٔ�نمت الس�ید الوز�ر كنتوا قلتوا لنا فيش 
جواب سابق ب�ٔ�مك مضري احلكومة، فهاذ اليش �الش و�نا لمك السؤال، 

  .ال مضريا مس�ترتا ٔ�و �ائبا�متىن ٔ�ن �كونوا مضريا یقظا 
  الس�ید الوز�ر،

 11000س�نوات، طلع السجناء أ��داث ٕاىل  4ا�ٓن قلتوا يف ظرف 
 83وطلعت ل  72ٕایوا قليت .. جسني، وهذا �یبني �مللموس، فعوض ٔ��مك

ما عرف�ش الس�ید الوز�ر واش �غیني �ري ��ذو من وق�نا  11000يه 
  وال ٔ�ش�نو؟ 

ون فكروا ف�ٔش�نو الس�ب ا�يل �ی�ٔدي فعوض تفكروا يف بناء السج
�ٔ��داث �لسجن، هو فشل املنظومة د�ل الرتبیة والتكو�ن الس�ید 

  .الوز�ر
  الس�ید الوز�ر،

�ح��ا�ات ا�يل كتعرفها بالد� وا�يل عرفات وا�د العدد د�ل 
�عتقاالت وهاذ املعتقلني مضهنم ٔ��داث، فاالح��ا�ات د�ل الریف اكن 

توبعوا يف �ا� اعتقال، واكن مهنم  41م�ابع، مضهنم  �دث ا�يل 117فهيا 
س�نة وا�يل دوز فإالصالح�ة د�ل الناظور  14وا�د ا�يل عندو العمر د�لو 

  .ٔ�شهر 4
الس�ید الوز�ر، �سائلمك �وز�ر حلقوق إال�سان، واح�ا  ،هاذ اليش لكو

ركز� �ىل طرح السؤال �لس�ید وز�ر حقوق إال�سان �ش �شوفو واش 
�ه د�ل هاذ احلكومة فهيا تو�ه �لهنوض حبقوق إال�سان ٔ�و ٔ�نه يك فعال التو 

ظف�ا وز�ر حلقوق إال�سان يك ح�د�ه فأ�وضاع كتبقى يه يه، خصوصا 
ؤ��مك الس�ید الوز�ر ٔ�نمت كنمت من املدافعني �ىل حقوق إال�سان، لكن الواقع 

هاذ حلدود السا�ة ما ��ش لنا ٔ�ي تغیري يف حقوق إال�سان م�ذ تولیمك ل 
  .املهمة هاذي

ب�ٔنه الیوم السجناء عند� ٔ�قل من مرت�ن للك  ،الس�ید الوز�ر ،قلتو
اح�ا مقنا �ز�رة يف �مة اس�تطالعیة من  ،الس�ید الوز�ر ،جسني، غنقول لمك

جملس املس�شار�ن، اك�ن �كتظاظ مايش مرت�ن د�ل نصف مرت للك 
  وال ما یقدوش؟ اوا�د واش یقدو 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةرئ�س  الس�ید
  .شكرا، �شكر الس�ید وز�ر ا�و� �ىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين، حول توفري 
عرض سكين لفائدة الش�باب وأ�رس احلدیثة، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :امحیدي امحمد یدالس�  املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر،
يف ٕاطار تنویع وتوفري السكن هناك الزتام د�ل احلكومة السابقة 
ٕ��داث وتوفري م�توج �دید لفائدة الش�باب وأ�رسة الشابة احلدیثة، 

ن وصلمت يف هذا املرشوع �لك رصا�ة ا�يل ك�سولومك الس�ید الوز�ر، ٔ��
وا�د الف�ة �برية من الش�باب ا�يل م�فائلني، خصوصا ب�ٔن اك�ن هاذ اليش 

  ؟2011ینص �لیه ا�س�تور د�ل 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

 الفهري وز�را ٕال�داد الرتاب الوطين والتعمري الفايسالس�ید عبد أ��د 
  :وإالساكن وس�یاسة املدینة

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�لفعل الرب�مج الس�نوي �لحكومة السابقة اكن ف�ه وا�د احملور یتعلق 
ٕ�نعاش السكن ا�صص �لش�باب وأ�رس احلدیثة التكو�ن، وتبلور وا�د 

ی� مل �كمتل، �ني ٕاٍذ املنتوج يف هذا �جتاه، ٕاال ٔ�ن الرشوط الكف�� بتفع 
ٔ�و مل �كمتل بعد، وهاذ الرشوط تتدا�ل فهيا جوانب تق�یة، ج�ائیة، 
معرانیة، قانونیة، كذ� املس�ٔ� د�ل وسائل ا�متویل، كذ� مسح ٕاحصايئ 

یتعني �لق وا�د  -وكام تعلمون  -شامل لهذه الف�ة ٕاىل �ري ذ�، كام ٔ�نه 
ریني يف هذا النوع من السكن، املناخ م�اسب الخنراط املس�مثر�ن العقا

ولكن املرشوع والفكرة م�ال موجودة والوزارة م�ك�ة �ىل تدق�ق وتطو�ر 
الرت�یبة املتعلقة هبذا املنتوج حىت یتاكمل مع �ريه من املنتو�ات السك�یة 
املوجودة �الیا وحىت ٕانضاج الرشوط املوضوعیة لٕالق�ال �لیه من ق�ل 

  .�نيي القطاع
ب�ٔن هاذ الف�ة د�ل الش�باب ود�ل أ�رس �دیثة  ولكن البد القول

 250التكو�ن ما مقصیاش من العرض املوجود ا�ٓن، اكن سكن اج�عي 
ٔ�لف درمه ا�يل اكن وا�د ا�مع قوي معويم وٕاعفاءات ج�ائیة ت�س�تافدوا 
مهنا املنعشني وت�س�تافدوا كذ� الزبناء ا�يل حق�قة اكن �كون بدیل واكن 

صا ؤ�ن رشوط إالس�تفادة من هاذ املنتوج حرص� تیكون ٕاماكنیة خصو 
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كت�دد يف �دم امللك�ة بغض النظر �ىل مس�توى ا��ل، كذ� هنا وا�د 
  . �دد �ٓلیات ا�يل �شجیع الولوج ٕاىل ا�متویل �رب صنادیق الضامن

ولكن املس�ٔ� ا�يل ت�ش�تغلو �لهيا ا�ٓن �لك ٕامعان يه مس�ٔ� د�ل 
�ش�تغل لنطور هاذ النوع من املنتوج ا�يل  السكن املعد �لكراء، حق�قة اح�ا

ميكن لو یف�ح �ٓفاق �ل�س�بة �لرشحية ا�يل �لكمتوا �لهيا، هناك وا�د العدد 
ج�ائیة، املسائل ما متشا�ش كام  2013و 2012د�ل التحفزيات اكنت يف 

ی��غي، ولكن اح�ا م�ك�ني ا�ٓن نفعلو من �دید وا�د العدد دإالجراءات 
ملس�ٔ� د�ل السكن من ٔ��ل الكراء ميكن لو �كون ٕالعطاء دفعة لهاذ ا

وا�د البدیل ووا�د احلل �ل�س�بة لهاذ الرشحية د�ل الش�باب و�ل�س�بة 
  .كذ� لٔ�رس �دیثة التكو�ن

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، الس�ید املس�شار 

  .تفضل

  :امحیدي امحمداملس�شار الس�ید 
  .الس�ید الرئ�س شكرا

  الس�ید الوز�ر،
س�بق لنا يف عهد الوز�ر السابق ٔ�ن طرح�ا هذا السؤال، ولكن 
التقطت من جوابك ب�ٔن الوزارة م�ك�ة �ىل هذا املرشوع هذا ومرت 

س�نني ا�يل مر �ىل التصویت ا�يل صوتوا  8س�نني حوايل  8هاذي 
ٔ�ن الفصل  الش�باب ا�يل تنذا�رو �لهيم ا�يل صوتوا �ىل هاذ ا�س�تور هذا،

ا�يل ت��ص يف ا�س�تور املغريب، معناه ب�ٔن ذوك الش�باب دا� جتاوزوا  31
ذیك الش�باب ا�يل اكن م�فائل ب�ٔن �ادي �س�تافد يف ظل هاذ ا�س�تور 

  .ا�يل �ض اكحف �لیه وصوت �لیه، هذه من �ة
ٕاىل مىت؟ ٔ�ن ت�شوف هاذ اليش ا�يل تتقول هناك مشالك وكذا، 

ج ا�يل تتذا�ر �لهيا، السكن �ق�صادي و�ج�عي مشالك حىت يف ال�ذ
وكذا �ادي نتذا�رو �لهيا ب�ٔنه �شوفو �اود املشالك ا�يل تیع�شها، خصوصا 
ب�ٔن ٔ��ن وزار�مك يف هاذ املشالك ا�يل تیع�ش خصوصا عند� يف طن�ة، 

مر�ان يف  �دىالضحى دا� راه اك�ن عندها وا�د املرشوع ا�يل معلتو 
وان ب�ٔن ف�ه الشقوق ف�ه كذا، املواطنني دا� خرجوا حىت الطریق د�ل تط

  . من السكن
الرخصة د�ل السكن واش ما  الس�ید الوز�ر، كتعطیو ،ميل تتعطیو
د�ل وا�د العدد، ٔ�ن ت��ان لنا ذیك ) les norms( ترتاعیويش هاذ

احملاربة د�ل الصف�ح فعال ب�ٔن اكن ت�شوه الصورة د�ل البالد وكذا، ولكن 
دا ٔ�ضعف إالميان ب�ٔن كنا تن�افظو �ىل أ�رواح د�ل املواطنني، ٔ�نه بع

  . الرباكة ما عندها ما غتطیح
دا� إالشاكل وهو التواطؤ د�لمك ا�يل تتواطؤوا مع هاذ املضاربني 

ا�يل ) les normes(واملنعشني العقاریني لكسب أ�ر�ح، ما اكی�ش ب�ٔن 

ٔ�رواح د�ل املواطنني ب�ٔن ٕاىل تیخص ب�ٔن �ادي �كون حمددة ٔ�ن هذوك ا
�زهقت متا، اك�ن مشالك ا�يل تنع�شوها واك�ن ب�ٔن وعود من طرف الوز�ر 

  .السابق ا�يل اكن يف هاذ القطاع هذا
ٕاذن تندا�رو �ىل اجلودة، حىت السكن �ق�صادي �ركز �، فني يه 

)les normes (مة بی��ا، ا�رتام، ا�رتام د�ل اجلودة، ��رتام ب�ٔن الكرا
د�ل املواطن، املواصفات ما اكی�ش، املرافق ما اكی�ش، ٕاىل �ري ذ�، 
اك�ن وا�د احلا�ة راه كنا تنعملو هلم احل�س مايش تنعملو هلم ب�ٔن السكن 

مرت مربع الس�ید الوز�ر ب�ٔنه  �45ش �ادي جتیبوا ب�ٔن �ادي �سك�وا، واش 
�شوها هنا، سكن الئق بدون مرافق؟ مع العمل ب�ٔن اك�ن مشالك ا�يل تنع 

وا�د احلا�ة ما اكی�ش مراق�ة من طرف الوزارة د�لمك وال حىت ذیك 
الش�باك الوح�د ا�يل تنقول ا�يل تنذا�رو �لیه، ا�يل تی��عوا هاذ اليش د�ل 

  .الرتاخ�ص وف� خيص ذاك اليش د�ل ال�سلمي د�ل السكىن
لموسة ولهذا، الس�ید الوز�ر وا�د احلا�ة، اح�ا بغینا وا�د الطریقة م

د� م�مك فهميت؟ وا�د الطریقة ملموسة ا�يل تتقولوا لنا، ٔ�ن �ري اجلواب 
د�لمك ت��ان يل �رد، ما ق�عت���يش ٔ�� �ش تق�ع حىت املواطن والش�باب 

  .ا�يل م�فائل وتی��ظروا هاذ املرشوع هذا
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .�ىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة ا�هت�ى الوقت ا�صص �، و�شكرمك
املوايل املو�ه لقطاع التجهزي والنقل وا�لو��س��ك  السؤالون��قل ٕاىل 

واملاء، وموضو�ه الس�یاسة امحلائیة �لم� العمويم البحري، اللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :م�رصة امال املس�شارة الس�یدة
  .را الس�ید الرئ�سشك

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

  الس�ید الوز�ر،
من شواطئ، املمتدة �ىل  ٕان الرثوة الطبیعیة اليت ح�ا هللا هبا بالد�

لكم �ىل الوا�ة أ�طلس�یة واملتوسطیة، �س�توجب جمهودات  3500طول 
و كربى ملوا�ة �س�تغالل العشوايئ ا�ي تعرفه حتت ضغط ا�من

ا�ميوغرايف وت�ٔثري أ��شطة �ق�صادیة والصناعیة املس��ة �لتلوث، ونظرا 
لكون هاذ ا�ال ركزية ٔ�ساس�یة يف اق�صاد البالد، فقد وضعت وزار�مك 
س�یاسة حامئیة مل� العمويم البحري �ر�كز �ىل حتدید امل� العمويم 

  .البحري وحامیته و�مثینه
ما يه التدابري املت�ذة لتزنیل  ،�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم

  الس�یاسة امحلائیة �لم� العمويم البحري؟
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  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

 :الس�ید عبد القادر عامرة وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 ،ر�ن �ىل طرح هذا السؤالشكرا �لس�یدة املس�شارة والسادة املس�شا
�ىل السادة  ت��علق برثوة وطنیة، �ري �اف هبطبیعة احلال، الهام �دا، ٔ�ن

لكم، والوزارة  3500املس�شار�ن ٔ�ن طول السا�ل د�ل اململكة املغربیة 
رشعت م�ذ س�نوات يف تصف�ة وا�د إالرث �بري من الرتايم �ىل امل� 

  .العمويم لس�نوات
املس�شارة ٔ�شارت �لمعامل إالسرتاتیجیة ا�يل اكینة  بطبیعة احلال الس�یدة

 :يف الوزارة، احملاور د�لها بع�ا� اك�ن
عرصنة النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة املرتبطة �ح�الل امل�  -

 16والظهري  14العمويم، �ري �اف �لیمك ٔ�ننا ت��لكمو �ىل الظهري د�ل 
تعود ٕاىل امحلایة وا�يل يه ولكها ظها�ر  26والظهري د�ل  18والظهري د�ل 

إالطار القانوين ا�يل ت�ش�تغلو به، لٔ�سف الشدید، يف ا�ال د�ل امل� 
 العمويم البحري، امل� العمويم �شلك �ام وامل� العمويم البحري؛

وضع خمطط مد�ري جلرد و�مثني الطاقات البحریة والسا�لیة  -
 املوجودة �مل� العمويم البحري؛

 � العمويم البحري؛و�مثني امل حتدید -
وضع تصاممي هتیئة �لشواطئ املف�و�ة لالس�تجامم، حتدد مبق�ضاها  -

 خمتلف املناطق املس�تعم� لالس�تجامم؛
 تطبیق نظام معلومايت لتدبري عرصي لرتاخ�ص �س�تغالل؛ -
 املراق�ة املس�مترة وا�امئة محلایة امل� العمويم؛ -
املشاریع وأ��شطة  مث ا�لجوء ٕاىل املنافسة من ٔ��ل الرتخ�ص لبعض -

 .اليت تقام فوق امل� العمويم البحري
ف� یتعلق �لعرصنة، ٔ�ول مس�ٔ� �مة دارهتا الوزارة هو اس�تصدار 
قانون داملقالع، وهذه اكنت خطوة ج�ارة ف� یتعلق هباذ ا�ال د�ل املقالع، 

وحتیني الظهري الرشیف  1914حنن ا�ٓن بصدد حتیني الظهري الرشیف د�ل 
، وال ٔ�خف�مك ٔ�ن وا�د املوضوع شائك �دا ٔ��ذ لنا ا�ٓن بضع 1918د�ل 

 .س�نوات ومل ن��ه م�ه بعد
�لت�دید التقين وإالداري �لم� العمويم تقریبا وصلنا ف� ف� یتعلق 

، %68وف� یتعلق �لت�دید ا�هنايئ  %96یتعلق �لت�دید التقين حوايل 
قانوين عند� وا�د الفرق تن�اولو �رسعو به، ٔ�ي ما بني الت�دید التقين وال

مث در� وا�د االتفاق�ة مع املركز املليك لالس�شعار البعدي والق�يل هبدف 
اس�تعامل الصور اجلویة محلایة وت��ع تدبري امل� العمويم البحري، �اصة ف� 

  .یتعلق خبط السا�ل، ف� یتعلق �س�تعامل امل� العمويم ٕاخل

  .�سشكرا الس�ید الرئ 

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .يف ٕاطار التعق�ب �ىل جواب الس�ید الوز�ر، اللكمة �

  :امال م�رصة الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك
�مثن ا�هودات املعتربة اليت تقوم هبا وزار�مك، خصوصا ف� خيص �ر�مج 

) délimitation(حتدید يم البحري املمتثل ٔ�ساسا يف حامیة امل� العمو
كام ذ�رمت، هاذ الرب�مج الطموح ا�ي هيدف  %68اليت وصلت �س�هتا ٕاىل 

ٕاىل حامیة امل� العمويم ضد الرتايم ٔ�و �س�تغالل العشوايئ ؤ�یضا �مثینه 
  .وتوجهيه لالس��ر

�ىل �لحسا�ت تقر�ر ا�لس ا�ٔ رمغ هذه ا�هودات املبذو�، ٕاال ٔ�ن 
ٔ�وحض مجمو�ة من الت�اوزات واخلروقات البی��ة والعمرانیة اليت تعرفها مجمو�ة 
من الشواطئ ببالد�، هذه اخلروقات �شلك خسارة �مة خلزینة ا�و� 

  .ؤ�یضا هتدید �لم� العمويم البحري
لت�اوز هذه إالشاكالت، تصور� يف فریق العدا� والتمنیة، �رى ٔ�ن من 

�ه�م �ملوارد ال�رشیة، وخنص ���ر رشطة امل� العمويم  أ�ولویة
رشطي �ىل ام�داد رشیط سا�يل یصل  40البحري ا�ي یقارب �ددها 

لكم، البد من ختصیص تعویضات لهذه الف�ة من ٔ��ل حتفزيها  3500ٕاىل 
  .مضن ٕاطار قانوين یضمن حقوقها و�مثن جمهوداهتا

ع الت�د�ت املتعلقة به �س�تلزم �رى ٔ�یضا ٔ�ن ا�هنوض �لقطاع هو رف
حتدیث إالطار القانوين كام ذ�رمت، ٕاذن �س�تلزم ال�رسیع ٕ�خراج النصوص 
ال�رشیعیة اليت تضمن حتدیث، تدبري و�یف�ة اس�تغالل ؤ�یضا تتضمن 
العقو�ت الزجریة الكف�� �حلد من تفيش ظاهرة الرتايم و�س�تغالل 

  .العشوايئ
طط الوطين لتمثني امل� العمويم البحري ال�رسیع بتزنیل ا� ،ؤ��ريا

  .لضامن احلد من مشالك امل� العمويم البحري، ؤ�یضا �مثینه
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا الس�یدة املس�شارةشكر

  .الس�ید الوز�ر، ٕاذا ٔ�ردمت ،اللكمة ف� تبقى لمك من الوقت

 :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

بغیت �ري �شري لوا�د املس�ٔ� مارش�ش �هيا، قالوا فهيا يش �م مايش ا
حصیح، هو ا�ٓن اكینة وا�د ا�وریة مشرتكة ما بني وزارة التجهزي والنقل 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

18 

 )2018 یونیو 12( 1439 مضانر  27

وا�لو��س��ك واملاء وا�ا�لیة، حول تدبري الشواطئ، اكنت فهيا ٕاشاكلیة، 
لجام�ات من �الل در� فهيا ا�ٓن دوریة �ادي �سهر �ىل هاذ التدبري �

طلبات عروض، و�ادي �كون ٔ�مثنة بطبیعة احلال �اضعة �فا�ر 
التحمالت، لكن يف احلد أ�دىن �ادي �كون تصنیف �لشواطئ حسب 

 ذا�رتیاد د�لها، وهذا �ادي یقطع مع الطریقة القدمية يف التعامل مع ه
  .ا�ال

ا�يل ما  هاذ أ��شطة د�ل الشواطئ معروفة م�علقة ب�ٔ�شطة صیف�ة
م�علقاش �ح�الل امل� العمويم ا�يل �یخضع �لمسطرة العادیة ا�يل بطبیعة 

فهيا بعض إالشاكالت قانونیة س�ن�لها يف املس�تق�ل، ٕان  - كام قلت  -احلال 
  .شاء هللا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

ال أ�ول مو�ه لقطاع الص�ة، وموضو�ه اخلصاص يف ون��قل �لسؤ 
أ�طر الطبیة �لعامل القروي واجلبيل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :�ادل الربااكت الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  لس�ید الوز�ر، ا
ال زال اخلصاص يف املوارد ال�رشیة الطبیة �لعدید من اجلهات اليت 
تعاين العز� والفقر والهشاشة السمة البارزة �لمنظومة الصحیة الوطنیة، 
وهو ما یدفعنا ٕاىل ال�ساؤل حول ما س�تقومون به لت�اوز هذا الوضع 

الطبیة الاكف�ة  الاكريث وجعل العامل القروي واجلبيل �س�تف�د من أ�طر
  واملؤه�؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :وز�ر الص�ة ا�اكيلالس�ید ٔ��س 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید املس�شار، 

� اخلصاص يف املوارد ال�رشیة هذه مس�ٔ� حق�قة راجعة لرتاكامت �ٔ مس
شاكلیات �برية يف املنظومة الصحیة وا�هنوض �ملنظومة وكمتثل وا�د االٕ 

  :الصحیة، راجعة ٕال�راهني ٔ�ساس�یني

إال�راه أ�ول، هو احملدودیة د�ل املناصب املالیة، مع العمل ٔ�نه يف 
 الس�نوات أ��رية مت الق�ام مبجهودات �مة؛

إال�راه ا�ٓخر د�ل عزوف أ�طباء عن �لت�اق ببعض املناطق اليت 
  :ممت عهنا النائیة واجلبلیة، ونعطیمك بعض أ�رقام�لك

ٔ�وال، �اصمك تعرفوا ب�ٔنه �ل ا�هود يف املوارد ال�رشیة كنو�ه الیوم 
س�نوات أ��رية  3ف� خيص أ�طباء �الل  �لمناطق القرویة واجلبلیة،

د�ل املناصب ف�حناها لت� املناطق، ميكن نقول لمك كذ� هو ٔ�نه  79%
يف الس�نوات أ��رية تو�ت  %73مرضني واملمرضات ف� خيص امل

  .�لمناطق اجلبلیة والقرویة
لكن �لكمت �ىل إال�راه د�ل �دم �لت�اق، نعطیمك كذ� رمق 

 %56فال�س�بة د�ل �لت�اق �ملقرات د�ل العمل ما كت�اوزشاي 
  .�ل�س�بة لٔ�طباء د�ل الطب العام، وهذا ٕا�راه ا�يل الیوم مطروح

م�صب شغل  4000، �2018س�مترو يف الرفع من املناصب يف الیوم � 
د�ل املمرضات واملمرضني و��سا�د� لسد اخلصاص يف  2700ف�ه تقریبا 

مجمو�ة من املناطق، وضع اخلریطة الصحیة ٔ�سايس لتوزیع ٔ�حسن �لموارد 
ال�رشیة �رشاكة بني القطاع العام واخلاص، القطاع اخلاص ميكن یقوم ببعض 

املرافق العموم�ة، بدات كتنجح يف بعض املناطق خصنا �زیدو  اخلدمات يف
نعززوها، مث كذ� الرشاكة مع وزارة ا�ا�لیة ف� خيص توظیف بعض 
أ�طر الطبیة، �اصة ��منط د�ل العقود ا�يل هو ك�شوفو ب�ٔنه ميكن �كون 

  .�س�تاجب ٔ�كرث �لمتطلبات د�ل أ�طباء �اصة
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .مة لمك يف ٕاطار التعق�باللك

 :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
 .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك

العزوف د�ل أ�طباء و�دم �لت�اق  ،الس�ید الوز�ر ،يف احلق�قة
د�هلم �لمراكز الصحیة �لعامل القروي ٔ�و مبس�شف�ات القرب ٔ�و املس�شف�ات 

لمك ٔ�نمت ��ر�ة أ�وىل �وز�ر �ىل إالقلميیة ٔ�و اجلهویة، هذا مسؤولیة د�
رٔ�س هاذ القطاع، واملسؤولیة كذ� د�ل احلكومة، الص�ة د�ل املواطن 
الس�ید الوز�ر ما تتحتاجش هاذ الرشو�ات ا�يل يه تق�یة وهاذ أ�رقام 
هاذو، إال�سان عند� مریض يف اجلبل �اصو جيي یلقى طب�ب یعطیه 

مييش یف�ح وال یلقى ٔ�خصايئ ) l'ambulance(ا�واء و�اصو یطلع ف 
 .ا�يل �ادي �شوف ٔ�ش�نو هو املرض ا�يل ف�ه

تحمل املسؤولیة د�لها اكم� وهترض ت الس�ید الوز�ر، احلكومة �اصها 
مع املواطنني �لك رصا�ة، هذا قطاع حساس والقطاع الصحي هو قطاع 
ا�يل ما ميك�اش نصربو �لیه وما ميك�ش �كون وا�د خطة ٕاسرتاتیجیة �ىل 

ید، �اص �كون الرؤیة اس��اق�ة �لحكومة والوزارة د�لمك ��ر�ة البع 
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أ�وىل ٔ�ن ٔ�ي مركز حصي ٔ�ننا بغینا نف�حوه الس�ید الوز�ر مايش �ري البنایة 
فقط، ٔ�ننا �اصنا �كونو مو�د�ن لیه، ٔ�وال أ�طر د�لو الطبیة ومو�د�ن 

 .ز الصحياملوارد ال�رشیة د�لو ا�يل �ادي �سهروا �ىل اش�تغال هاذ املرك
ب�ٔن صوت  وزراء �لربملان هنا� وتی��اهاو الس�ید الوز�ر، احلكومة تیجیو

�لهيم الشعب، فعال صوت �لینا الشعب وصوت �ىل احلكومة وصوت 
�لینا اح�ا كربملانیني، ولكن ٔ�ش�نو هو البدیل ا�يل �ادیني نعطیو لهاذ 

مك خبري، الناس؟ اح�ا ما جنیوش ونقولو صوتوا �لینا الشعب هللا جياز�
ولكن ٔ�ش�نو يه اخلدمات ا�يل �ادي نقدمو لهاذ الشعب، خصوصا 

الس�ید الوز�ر، جنیو  ،اخلدمات الصحیة ا�يل ت�س�تدعي وا�د �س�تع�الیة
هنا ونقولو راه قدم�ا هلم، بن��ا هلم هاد املس�شف�ات وراه صیفطنا هلم ٔ�طباء 

 . هنا وصیفطنا هلم هنا وصیفطنا هلم
هم حوار، لس�ید الوز�ر، �اصمك تف�حوا مع ا ،العزوف د�ل أ�طباء

وكذ� مع حقوق أ�طباء، أ�طباء  ،مع حصة املواطن ،اح�ا مع املواطن
�اصمك توفروا هلم املسكن وتوفروا هلم مجیع �ٓلیات �ش�تغال، راه ما 

س�نوات و�ادي ندیوه لوا�د  7وا�د الطب�ب قرا  ،الس�ید الوز�ر ،ميك�ش
وال " �ٓیت مازیغ"وال " تیلو�یت" وال" ��روشت"اجلبل عند� م�ال 

و�ادي نقول � �اصك جتلس هنا�، " ٔ�ربعاء ٔ�وق�يل"وال " �لكفت"
�ٓلیات  وصنا نوفرو لوخ  ،مسكن وس�نني �اصنا نوفرو ل 7الطب�ب قرا 

ما  ،الس�ید الوز�ر ،�ش�تغال والعمل �ش یعطي حىت هو، و�الش
�ال ا�يل قراوا اكینني متش�یوش يف التعیني د�ل اجلهویة، اح�ا عند� ٔ�طباء م 

خ�یفرة - هنا� يف الر�ط ومه ین�درون من م�طقة د�ل �ة بين مالل
�الش ما نعینومهش؟ �ادي �كون عندمه وا�د إالق�ال وغیكون عندمه ا

لغة التواصل قریب، و�ادي خيدموا بوا�د الق�ا�ة ووا�د احلب �لناس 
أ�رقام ا�يل  فهاذ اجلهة، ؤ�ما ،الس�ید الوز�ر ،د�هلم، �اصمك متش�یو

 .ال �سمن وال تغين من جوع ،الس�ید الوز�ر ،عطیتو�ا
�، راه ما ا� �اصك تداویين داد ،� ٔ�� مریضااح�ا حصة املواطن د

ش�نو �ٔ ٔ�ش�نو غتد�ر �دا وال ٔ�ش�نو غتد�ر احلكومة وال  �اد�ش ن�س�ىن
�، اد ىغید�ر فالن وال فالن، الس�ید الوز�ر ٔ�� مریض �اصين نتداو 

 ٔ�مر د�ل احلكومة ٔ�ن هنا فني �اص احلكومة ت��اىهوهذا ٔ�مر د�لمك و 
وتبني العضالت د�لها �لمواطنني ا�يل صوتوا �لهيا و�رد هلم امجلیل 

 .الس�ید الوز�ر ،�خلدمات الصحیة الاكف�ة
 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الص�ة
 .شكرا الس�ید املس�شار

اطن صوت �لینا مجیع ولك وا�د من املاكن د�لو �اصو یقدم املو 

نمت ف�مك مجمو�ة د�ل املسؤولني �ىل املس�توى الرتايب ا�يل امحلد �ٔ اقرتا�ات و 
� تنو�دو معهم بعض احللول، كام �لكميت �ىل املس�توى اجلهوي د�ل 

  .ظروف الع�ش كذ�، �لكمت �ىل السكن �زیدك النقل، �زیدك ا�متدرس
م نعطیك ٔ�� جتربة د�ل ٕاقلمي ا�يل معروف �لشواطئ د�لو �ش فالیو 

ميكن �كون عندو ٔ�طباء، ٕاعطاء دور سكن لالصطیاف ��ان لٔ�طباء، 
�اصنا هاذ النوع من أ�فاكر التحفزيیة، ولكن اح�ا واعیني ب�ٔنه �شلك �ام 
 من �ري مس�ٔ� �لت�اق العدد ما اكف�ش، و�� �ش�تغل مع وزارة الرتبیة

الوطنیة والتعلمي العايل �ىل �لق ٕاطار ت�س�یقي �ش ميكن �رفعو من املقا�د 
البیداغوج�ة، امحلد �، الیوم عند� لكیات �دیدة اللكیة د�ل طن�ة، 
اللكیة د�ل الطب د�ل ٔ�اكد�ر، اللكیات د�ل القطاع اخلاص الغري النفعي 

 .ٕاجياد �لول كذ�، لكیة �لعیون مس�تق�ال، ولكها �ادي �سا�د� �ىل
كذ� هناك املس�ٔ� د�ل التداریب د�ل أ�طباء ا�ا�لیني واملقميني 
ا�يل تن�لهيم ميش�یوا �لمس�شف�ات إالقلميیة �ش ميكن یعززوا املنظومة د�ل 

 .املوارد ال�رشیة
 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
تفعیل �دمات الص�ة املتنق�، اللكمة ٔ��د  السؤال الثاين موضو�ه

 .ادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، تفضلالس

 :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

 الس�ید الرئ�س،
 السادة الوزراء،

 الس�یدات والسادة املس�شارون،
 الس�ید الوز�ر،

بناء �ىل ما تضمنه الرب�مج احلكويم من ٕاجراءات �د هامة ختص 
ة املتنق�، و�لنظر ملا �ك�يس ذ� من ٔ�مهیة یدمات الصح �رتقاء �خل

قصوى يف جمال سد اخلصاص احلاصل يف اخلدمات الصحیة �لعدید من 
املناطق واجلهات، �سائلمك عن إالجراءات اليت س���ذوهنا من ٔ��ل 
إالطالق الفعيل لهذه اخلدمات وتعمميها خصوصا �ملناطق اجلبلیة 

 والصحراویة؟
 .شكرا

 :ئ�س اجللسةالس�ید ر 
 .جواب الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
 .شكرا الس�ید املس�شار

ا�منط املتنقل هو من ٔ��د املكو�ت أ�ساس�یة د�ل العرض الصحي 
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ببالد�، وت�مت اختاذه بعني �عتبار عند وضع اخلریطة الصحیة وا�ططات 
ك اجلهویة لعرض العال�ات، وميكن ف�ه مجمو�ة د�ل املكو�ت، هنا

الو�دات املتنق� الطبیة ا�يل تتقوم �لعمل د�لها �شلك مس�متر وتتكون 
وا�د النوع د�ل �س�مترار د�ل العمل د�ل املراكز الصحیة �ىل مس�توى 
�اصة العامل القروي، القوافل الطبیة املتخصصة ا�يل ميكن �كون يف ا�ال 

املس�شف�ات ٔ�و ميكن �كون يف املس�شف�ات، قوافل طبیة جراح�ة دا�ل 
الم�صاص ا�لواحئ د�ل �نتظارات ٔ�و �مع ت� املس�شف�ات �شلك مؤقت 

 .ب�ٔطر قادرة �ىل اخلدمات من املس�توى الثاين
املس�شفى املتنقل ا�يل هاذ الس�نة اكن يف ٕاملش�یل، وا�يل ٕان شاء 
هللا، بغیناه �ش�تغل �ىل طول العام، واح�ا ت�شوفو فني نعملوه يف املومس 

يف ٕاقلمي من أ�قالمي ا�يل تیكون ف�ه ساكنة قویة، مث كذ�  د�ل الصیف
الز�رات املزنلیة ف� خيص الص�ة إالجنابیة، كذ� تتد�ل يف الص�ة 

 .املتنق�، وإالسعاف اجلوي
ف� خيص الو�دات املتنق� خصصنا لها یوم �ش �ش�تغل ٔ�نه اك�ن ف� 

امللیون د�ل  10 خيص �س��ر وا�د العمل، ولكن �اصنا ال�س�یري
ا�رمه ا�يل ختصصت لها من ٔ��ل ال�شغیل د�لها، �ٕالضافة ٕاىل القوافل 

 .الطبیة
د�ل الك�لومرت ت�مت  6الیوم نقط د�ل التجمع الساكنة ا�يل ٔ�كرث من 

ٕاىل ٔ�كرث  2009ز�رة يف  5500تغطیهتا �لز�رات الطبیة املتنق�، �منرو من 
من  2012ذ� القوافل الطبیة م�ذ ، مث ك2015ز�رة يف  12000من 
 .حفص طيب 570000قاف� طبیة اكن فهيا ٔ�كرث من  627

رس�ر معد من ٔ��دث التجهزيات ٔ�نه  30املس�شفى املتنقل د�ل 
مس�شفى ٕاقلميي تیكون ف�ه مجمو�ة الفحوصات مبا فهيا الفحوصات 

 اكنت معلیة جراح�ة ا�يل �545لساكنري، يف أ��ري يف ٕاملش�یل اكن تقریبا 
يف هاذ املس�شفى، مث هناك معلیة ر�ایة ا�يل تتكون �ل�د من الترضر يف 

ز�رة م�دانیة  4400املناطق ا�يل تتعاين من مو�ات الربد، هنا� كذ� 
 .قاف� طبیة 173ا�يل مت الق�ام هبا زائد 

 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة لمك

 :يلاملس�شار الس�ید م�ارك مجی
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب ا�يل یبدو ٔ�نه �ري مق�ع، خصوصا ٔ�ننا 
ت�س�لو ب�ٔن �خ�الالت ا�يل تتعرف هاذ الص�ة املتنق� مجمو�ة من 
إالخ�الالت، نبدٔ� ب�ٔن أ��لبیة الساحقة د�ل هاذ الفرق املتنق� �یخصها 

  .الطب�ب �ینقصها طب�ب و�ینقصها املمرض التقين د�ل حفظ الص�ة
د�ل العنارص �ٕالضافة  4كذ�، خصوصا ٔ�ن هاذ الفرق كتكون من 

ٕاىل ما س�بق املو�ة واملمرض املتعدد التخصصات، النقص احلاد يف أ�دویة 

 .اليت �رافق هذه القوافل املتنق�
يف غیاب الطب�ب، يف غیاب ٔ�دویة الش ت��قل هاذ الفرق املتنق�؟ ال 

ز�ر، �دد الز�رات اليت تقوم هبا هذه الس�ید الو  ،داعي، ق� �دد الز�رات
 ز�رات يف الس�نة ملناطق بعیدة و�س�ناو 4ٔ�شهر یعين  3الفرق، ز�رة لك 

�هیك �ىل ٔ�ن القوافل الطبیة املو�و� ٕاىل .. الناس حىت جتي القاف� بعد
�ملناس�بة هنا ت�شكرو مجعیات ، املندوبیات د�ل الص�ة قلی�، وینوب عهنا

ا�يل تتقوم ب�ٔدوار طالئعیة ف� خيص تغطیة اخلصاص ا�يل  ا�متع املدين
تتعرفو هاذ القوافل الطبیة ا�يل �اصها تد�رها وزارة الص�ة �ید�روها ا�متع 

  .املدين
ٔ�یضا ضعف التحفزيات د�ل أ�طر اليت �ش�تغل يف هاذ املهام، س�بق 

ال�رشیة �لزم�ل ٔ�ن �لكم �ىل حش املوارد ال�رشیة، قطاع تیعرف حش املوارد 
كثرية، وخصوصا ٔ�ننا ت��لكمو �ىل الص�ة املتنق� صعب �ش �ادي تلقى 

  .املوارد ال�رشیة ا�يل �ادي ت��قل
الس�ید الوز�ر، لتغطیة هاذ اخلصاص د�ل املوارد  ،ولهذا نقرتح �لیمك

 ال�رشیة خصوصا يف املناطق واجلهات، اح�ا تنقرتحو ٔ�ن جيب حرص
 ترضرا، ا�ار البیضاء والر�ط هللا جيعل التعی��ات اجلدیدة �لجهات ا�ٔكرث

الربكة، �كفي، سري �ر�ة �ف�اللت، سري لبين مالل خ�یفرة، وجيب ٕالزام 
روا �س�نوات، اح�ا تید 4هاذ أ�طباء وأ�طر الطبیة �الش�تغال �ىل أ�قل 

لنا م�اطق عبور �ري ا�يل �اي مبجرد ت��عني تیقلب ی��قل، ودامئا اخلصاص 
 .الت د�ل املرىض موجودةموجود وإالشاك
ٔ�یضا �ل�رسیع يف توق�ع هاذ اتفاق�ة الرشاكة  ،الس�ید الوز�ر ،ٔ�� تنطالبمك

مع الهیئات املنتخبة، الهیئات املنتخبة تتعرض �لیمك ٕاماكنیات مادیة �مة، 
  �الش اكینة وا�د التباطؤ يف توق�ع عقد الرشاكة؟

ویة، جيب توفري ٔ�یضا �ساءلمك �ىل أ�دویة، اك�ن نقص �اد يف أ�د
أ�دویة، اح�ا عند� وا�د املشلك ا�ٓن تتع�شو مجمو�ة املرافق الصحیة، 
هاذ املرافق الصحیة طبعا ويه نقص أ�دویة اخلاصة �ملرىض النفس�یني، 

  .مايش �ري نقص ما اكی�ش أ�دویة، و�لتايل اك�ن �راجع لهؤالء املرىض
 .شكرا الس�ید الوز�ر

 : الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید املس�شار شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب ف� تبقى لمك من الوقت

  :الص�ة وز�رالس�ید 
 الس�ید املس�شار، 

% �70قرتا�ات ا�يل �لكميت �لهيا اح�ا قلناها، قلت ب�ٔنه ٔ�كرث من 
 . د�ل املناصب تنو�ها �لمناطق النائیة

�لعكس، یوم�ا  توق�ع االتفاق�ات ٔ�� ما عندي حىت يش مشلك،
تیجیوين اتفاق�ات، والبارح كنت يف ز�رة وحرضت جبام�ة �رابیة واالتفاق�ة 
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موجودة وكنو�دو �لول يف �ني املاكن، والیوم لك امجلا�ات مس�تعدة 
كذ� �سامه حىت يف تعز�ز املوارد ال�رشیة، مع العمل ٔ�نه ملا ت��لكمو �ىل 

ن، راه الواقع د�ل �دد أ�طباء أ�طباء ت��لكمو �ىل املنظومة د�ل التكو�
ٔ�لف ما بني القطا�ني، يف الوقت ا�يل �اصنا �كونو  �25شلك �ام د�ل 
 .مرات هاذ العدد 2تقریبا �ىل أ�قل 

 :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثالث وموضو�ه ٕاسرتاتیجیة احلكومة حول القطاع الصحي، 

يل �لو�دة والتعادلیة اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقال
 .لتقدمي السؤال، الس�ید الرئ�س تفضل

 :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 السادة الوزراء،
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

 الس�ید الوز�ر،
واح�ا ت�سمعمك تت�اوبوا �ىل بعض أ�س�ئ� املطرو�ة الیوم و�الل 

ذ القطاع الیوم ت�متىش من �الل هل فعال ها: أ�سابیع املاضیة ن�ساءل
وا�د إالسرتاتیجیة ورؤیة وبعد نظر وال فقط ك�ش�تغلوا �ىل ٕاجياد بعض 

 . وشكرا ،احللول ٔ�عراض تدل �ىل ٔ�ن املنظومة الصحیة د�لنا ل�ست خبري
 إالسرتاتیجیة؟ ذاواش اكینة ٕاسرتاتیجیة عندمك؟ ٔ�ش�نو يه احملاور د�ل ه

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
 .ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة �لس� 

  :الس�ید وز�ر الص�ة
 .شكرا الس�ید املس�شار

نفس�نا يف �س�مترار، مفا  الزم ما �س�لو ب�ٔنه واح�ا �اصنا نوضعو
جت�ش لك اسرتاتیجیة تعمل القطیعة مع إالسرتاتیجیة املاضیة، ميكن �كون 

- 2008قطائع يف بعض املقار�ت ولكن الیوم �س�لو م�ذ ٕاسرتاتیجیة 
، حققت وا�د ا�مو�ة د�ل املك�س�بات، وضع 2016- 2012، 2012

إالطار القانوين د�ل النظام الصحي واخلرائط الصحیة وا�ططات اجلهویة، 
، الرب�مج %63توس�یع �س�تفادة من التغطیة الصحیة ا�يل وصلت الیوم 

الوطين لص�ة أ�م والطفل ا�يل جسل اخنفاض د�ل �دد الوف�ات �ى 
ات وأ�طفال واملوالید احلدیثني اجلدد، الربامج الوطنیة د�ل الوقایة أ��

�ري الساریة، الرسطان، أ�مراض املزم�ة، �ري املنقو� ٔ�و وحماربة أ�مراض 
ن�لیوهاشاي، �اصنا �س�مترو فهيا ٔ�نه هذه �رامج ا�يل ما غ  ووهاذ اليش لك

  .ٔ�وراش مف�و�ة
س�شف�ات ومراكز حصیة وحصیة ت�ٔهیل كذ� البىن التحتیة من م  

اج�عیة، هذه ٔ�وراش ا�يل �ادي �س�مترو فهيا يف ٕاطار الرب�مج احلكويم، 

ولكن اح�ا ٔ�� �ادي جني يف أ��ري ونتلكم �ىل إالسرتاتیجیة �ىل املدى 
 .املتوسط

 وح�ا حمتا�ني الیوم فعال �ىل ٔ�نه نعطیو وا�د املعىن لعملنا، نت�اوزا
ونوضعو حاكمة �دیدة ا�يل كتعمل وا�د القطیعة مع  إال�راهات ا�يل اكینة،

ما اكن یقام به، وهاذ اليش تنقومو به يف ٕاطار یعين �شارك واسع، تقریبا 
من اخلرباء يف القطاع العام وجزء  160د�ل مجمو�ات العمل، ٔ�كرث من  12

د�ل احملاور، وٕان شاء  25كذ� من القطاع اخلاص ا�يل ك�ش�تغلوا �ىل 
 املوقر راه مس�تدعي وزارة الص�ة ووز�ر الص�ة �لقاء حول هللا جملسمك

هذا الرب�مج، ٔ�عتذر عن �دم احلضور يف ا�لقاء املايض لس�ب قاهر، 
ولكن �ادي نوحضو �شلك ٔ�كرب ٔ�ش�نو يه هذه احملاور ؤ�ش�نو يه 

 .إالجراءات ا�يل ميكن نقومو هبا
 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .التعق�ب اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار

 :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
 .شكرا الس�ید الوز�ر

فعال �لكمتوا �ىل �س�متراریة وما �كو�ش قطیعة، ولكن ميكن نؤكد لمك 
ب�ٔنه اكنت قطیعة، اكنت وا�د إالسرتاتیجیة ا�يل اش�تغلت �لهيا احلكومة 

، اكنت عندها حماور 2012-2008د�ل أ�س�تاذ عباس الفايس مابني 
مت الرتاجع عهنا يف عهد احلكومة د�لمك ا�يل كنذ�رمك مرة ٔ�خرى ٔ�ساس�یة، 

س�نوات، اكف�ة لوضع  7ب�ٔ�مك ك�سريوا هذا القطاع الیوم ملدة 
�سرتاتیجیات وتق�مي �سرتاتیجیات والعمل يف النقط املر�كزات 

 .أ�ساس�یة د�ل قطاع الص�ة ا�يل ك�س�تاجب �لمتطلبات د�ل املواطنني
نت وتوقفت �لهيا احلكومة السابقة يه من أ�ولو�ت احملاور ا�يل اك

د�ل قطاع الص�ة، ا�يل يه التغطیة الصحیة الشام�، هذا ورش بدٔ�ته 
احلكومة د�ل ق�ل يف العهد د�ل أ�س�تاذ الیوسفي ومث يف العهد د�ل اليس 
جطو ويف العهد د�ل أ�س�تاذ عباس الفايس، اكنت التغطیة الصحیة 

تدارت لو التجربة ا�منوذج�ة �ىل ٔ�ساس " الرم�د"ٔ� العمل يف إالج�اریة مث بد
ٔ�نه یتعمم، مع أ�سف فاش وصل عندمك هذا املوضوع فشل، الیوم نظام 

فشل وهذا ��رتاف حىت زم�لمك ا�يل اكن �یتحمل املسؤولیة، " الرم�د"
 .وهذا اكن ٔ�سايس �ل�س�بة �لمنظومة الصحیة

ل�س�بة �لمس�تقلني، حىت يه ٔ�یضا اليشء الثاين، هو التغطیة الصحیة �
اكن مرشوع هیلكي �م، ٔ�ن اكن �ادي یعطي ٔ�ن املغاربة اكملني �كون 
عندمه التغطیة الصحیة وحتل املشالك د�هلم �ىل مس�توى الص�ة د�هلم، 
ما تعملش ٕاىل �ایة الیوم ما اكی�ش تغطیة حصیة �ل�س�بة �لمس�تقلني، تعمل 

 .تعمل ما تعمال�شوا�د القانون اكن ٕاجراءات �اصها 
اجلهویة ورش ٔ�سايس �ادي حيل مجیع هذه املشالك ا�يل �لكموا �لهيا 
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السادة املس�شار�ن وا�يل �لكمتوا �لهيا د�ل أ�طباء ما �ميش�یوش ما 
�یلتحقوش، املناطق ا�يل فهيا املشالك يه املناطق ا�يل �اصها �كون 

ذه س�نوات واح�ا عندها أ�ولویة يف املراكز �س�شفائیة اجلامعیة، ه
كنطلبو مركز اس�شفايئ �امعي يف اجلهات لكها، �ة بين مالل و�ة 

ما  ،فهم�ش، واش هاذ الناس ما �س�تحقوشاالراش�یدیة واحلكومة ما 
�س�هتالوش؟ ٔ�ش�نو هو ملیار د�ل ا�رمه �ش ند�رو مركز اس�شفايئ 

اجلهات مقارنة مع أ�موال ا�يل كترصف يف نتاجئ �ري  ذا�امعي يف ه
�الش ما تعملش هاذ اليش؟ ٔ�ن الطب�ب ا�يل قرا يف اجلهة اضمونة؟ م

�ادي یبقى يف هذیك اجلهة د�لو، ما جنی�ش طب�ب قرا % 90د�لو راه 
يف الر�ط من بعد ما ید�ر أ�رسة د�لو و�كوهنا ونقول لو رجع ختدم يف 

 .اجلبل، ما ميك�ش
بقة وا�د الس�یاسة النقطة الثانیة يه أ�دویة، فعال بدات احلكومة السا

 ،بق�نا يف ا�هبر�ة إال�الم�ة د�ل ا�وا نقصادوائیة ما س�متریتوش فهيا، 
دوا ٕاىل �ري ذ� مع ٔ�ن هذا اكن يشء �ادي ٔ�ن أ�دویة ا�يل  2000

بدا ت��قص ا�مثن  2012ختلقات وحتد�ت يف الس�نوات د�ل ال�سعینات يف 
جمهود �ش تنقص د�لها �ىل الصعید العاملي، یعين ما اكن حىت يش 

أ�دویة، اكنت وا�د ا�راسة تعمالت �اصمك �ش�تغلوا �لهيا يف احلكومة 
 .السابقة �ش تنقص ا�مثن د�ل أ�دویة ما تعمال�ش

ت�متىن و�ا كتحملوا ٔ�نمت  ،الس�ید الوز�ر ،هاذي ٔ�مور ٕاسرتاتیجیة

ق�یال اعطیيت  امسح يل -املسؤولیة الس�یاس�یة د�ل ا�يل س�بقمك، ولكن 
كتحملوا املسؤولیة الس�یاس�یة د�ل ٔ��مك  -الوز�ر دق�قة وهو �یتلكم  �لس�ید

س�نوات، ولكن كنمتىن م�مك خشصیا  7كنتوا يف نفس احلكومة هاذي 
تد�روا وا�د التغیري، د�روا تغیري �كون  بغیتواكنعرف عندمك وا�د إالرادة 

 .الس�ید الوز�ر ،ٕاجيايب ولكن ٕاسرتاتیجي

 :الس�ید رئ�س اجللسة
�لحكومة دق�قة �ادي �كون ٔ�عطیت كذ� �لمس�شار،  ٕاذا ٔ�عطیت

  .ٔ�� كند�ر التوازن، ٔ�� كند�ر التوازن
 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
 .شكرا �لس�ید الرئ�س

الس�ید املس�شار، ٔ�� كن�ٔكد ب�ٔنه أ�وراش املف�و�ة ا�يل �اصنا �س�مترو 
زتمة �ش متيش عند فهيا �اصنا منش�یو فهيا، التغطیة الصحیة احلكومة مل

املس�تقلني واملهن احلرة واك�ن ا�ٓن التفاوض �دام مع أ�طباء، �ىل مس�توى 
وزارة الص�ة أ�طباء، الصیاد� ؤ�طباء أ�س�نان، اك�ن كذ� تفاوض �ىل 
مس�توى �ن ٔ�خرى مق�نة، �س�مترار يف الربامج الوطنیة الصحیة، الیوم 

يف مجمو�ة  2030دامة يف ٔ�فق �اصنا نوصلو لٔ�هداف د�ل التمنیة املس�ت
د�ل أ�مراض املتنق� و�ري املتنق� وهاذ املس�ٔ� د�ل �رامج ٔ�ساس�یة ٔ�ن 

يه احملرك د�ل املنظومة الصحیة، ا�يل كت�يل وا�د التحفزي وكتعطي 
 .وا�د التو�ه �لعمل د�ل املنظومة العالج�ة �شلك �ام
�ىل املس�شف�ات  �س�مترار يف تعز�ز الولوج �لعال�ات، �لكمتیو

اجلامعیة، الیوم طن�ة ها يه فالطریق، ٔ�اكد�ر ها يه انطلقت، م�فق معك 
�ىل بين مالل واح�ا غندرسو هاذ املس�ٔ�، هنا غمتيش املس�ٔ� ٕاىل إالنفاق 
العمويم �شلك �ام، ٕاىل �س��ر العمويم �شلك �ام، وهنا احلكومة تفكر 

 جنزو بعضاخلاص �ش ميكن  يف �ٓلیات �لرشاكة القطاع العام والقطاع
 .�س��رات العموم�ة ومنش�یو �رس�ة يف سد اخلصاص ا�يل اك�ن الیوم

املوارد ال�رشیة اح�ا غند�رو س��طارات وغند�رو �رامج، و�لكمنا �ىل 
الص�ة املتنق�، راه ٕاىل ما اكی�ش طب�ب �لص�ة املتنق� ٔ��ید غتكون واقفة 

د�ل املوارد ال�رشیة ٔ�ساس�یة، الرفع من �ىل ر�ل وا�دة، و�لتايل املس�ٔ� 
بغینا منش�یو فهيا، االعدد د�ل املناصب، الرشاكة مع امجلا�ات ٔ�ساس�یة و 

وال�شغیل �لعقود كنعاود ن�ٔكد �لیه، �ٕالضافة ٕاىل القطاع اخلاص ��سا�د� 
 .�ىل املسامهة يف �ل مشالك املنظومة

 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .مسامهتك معنا يف هاته اجللسةشكرا الس�ید الوز�ر �ىل 

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، وموضو�ه اللكفة 
املالیة �لمتدرس �لتعلمي اخلصويص، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

 .فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

 :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

 .شكرا الس�ید الرئ�س
 السادة الوزراء،

 السادة املس�شارون، 
 .الس�یدات املس�شارات احملرتمات

ال شك ٔ�ن قطاع التعلمي املدريس اخلصويص �شلك رش�اك ٔ�ساس�یا ٕاىل 
�انب ا�و� يف ا�هنوض �لرتبیة والتكو�ن، سواء من ح�ث توس�یع قا�دة 

الت�اري �س��ري ٔ�صبح املمتدرسني ٔ�و الرفع من اجلودة، �ري ٔ�ن الهدف 
أ��رز، خصوصا ٕاذا نظر� ٕاىل املبالغ املرتفعة اليت تفرضها مؤسسات التعلمي 

 .اخلصويص، وكذا ٕاىل الز�دة الس�نویة يف واج�ات ال�سجیل وا�متدرس
الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات اليت س���ذوهنا �لتوف�ق  ،�سائلمك ،�ا

 درة الرشائیة لٔ�رس املغربیة؟بني �س��ر يف هذا القطاع وبني الق
 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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الس�ید سعید ٔ�مزازي وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل 
 :والبحث العلمي

 .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
 السادة املس�شار�ن احملرتمني،

املنظم �لتعلمي املدريس اخلصويص ال ميك�نا بتا�  06.00الیوم القانون 
 .من تق�ني ٔ�و ضبط ٔ�سعار ا�متدرس من طرف الوزارة الوصیة

بغیت نقول لمك ب�ٔن الیوم اك�ن وا�د التبا�ن كثري يف جمال رسوم اا�يل 
ال�سجیل وهاذ الفرق ا�يل اك�ن يف أ�مثان هتم وا�د العدد من التاكلیف 

یل وواج�ات ا�متدرس، نفقات الت�ٔمني �ىل التالم�ذ، مرتبطة �رسوم ال�سج 
 .طعام املدريساالٕ واج�ات ٕاضاف�ة ٔ�خرى م�ل النقل املدريس ؤ�ح�ا� 

درمه بعض احلاالت ٕاىل  350وهاذ أ�مثنة الیوم كرتاوح بني تقریبا 
درمه ؤ�كرث، يف بعض احلاالت، لهذا فٕان �ٓ�ء ؤ�ولیاء التالم�ذ  3000

تناسب اخلدمات اليت �رغبون فهيا واليت خيتارون املؤسسات اليت 
 .بدٔ� د�ل العرض والطلبامل �س�تجیب لقدراهتم املادیة يف ٕاطار 

ح�ا بصدد مراجعة وحتیني ا 2030- 2015يف ٕاطار إالسرتاجتیة د�ل 
إالطار القانوين والتنظميي املنظم �لتعلمي اخلاص، و�ادي �راعیو هاذ اجلانب 

طار مرجعي د�ل أ�مثنة حسب ما توفره د�ل أ�مثنة و�ادي �كون وا�د االٕ 
 .هذه املؤسسة التعلميیة

ٕاذن، �ادي �كون مرا�اة ٕالزتام املؤسسات املس�تف�دة بتطبیق رسوم 
�لمتدرس تالمئ ٔ�كرب �دد ممكن من أ�رس والرشاحئ ا�متعیة ومسامههتا يف 

 .�ة�ري النظام التضامن ا�متعي واخنراطها يف �رامج حمو أ�م�ة والرتبیة 
ؤ�یضا س�مت وضع دفا�ر �لتحمالت، تقنن وتنظم �س�تفادة من التدابري 

 .التحفزيیة حسب نوعیة �س��ر وا�ال اجلغرايف لٔ�سالك التعلميیة املعنیة
 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب

 :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
 الس�ید الرئ�س،

ٔ��مك جبوا�مك هذا ؤ��مك تلقون �ملواطنني ٕاىل  ،الوز�رالس�ید  ،�ٓسف
جشع هؤالء املس�مثر�ن يف هذا القطاع، �س�تحرضون القانون املتعلق 
�لتعلمي اخلصويص، ولكن ٔ�ال ميكن ٔ�ن �س�تحرضوا القانون املتعلق �ملنافسة 

أ�سعار، ا�ي یعطي يف مادته الثانیة ٔ�نه ميكن حتدید بعض  ةوحری
وصا بعض اخلدمات، وكذا بعض السلع وبعض املنتو�ات اخلدمات، خص

  .ميكن حتدید ٔ�سعارها وفق نص تنظميي
 �2014شكر احلكومة السابقة ٔ�نه ٔ�خرجت هاذ القانون م�ذ  -والقانون 

ونت�ٔسف �ىل مجود هذه  - ؤ�خرجت ٔ�یضا القانون املتعلق مب�لس املنافسة 
  .املؤسسة و�دم ٕاعطاهئا الفرصة �لق�ام مبا یلزم

ن من املمكن ٔ�ن حيد من اجلشع، ل�س فقط هؤالء فقط وهنا واك
مانعممش، ولكن كثري مهنم يف م�اد�ن خمتلفة، خصوصا ف� یتعلق �لك 
أ�سعار ولك اخلدمات ولك املنتو�ات، وهذا اك�ن ميكن �كون دور 

تلكموا لنا ت ٔ�سايس وجوهري يف هذه املر��، وهذا هو ا�يل اكن �اصمك 
ٔ�ما ٔ�ن تفروا ٕاىل قانون �ٓخر فهذا ٔ�عتذر خصوصا ٔ�ن  الس�ید الوز�ر، ،�لیه

هاذ القانون ا�يل كنتلكم �لیه املتعلق �ملنافسة �اء بعد ذ�، و�لتايل ٔ�نه 
 .من ح�ث احلجیة ٔ�نه ٔ�قوى م�ه

ب�ٔن أ�مثنة  الس�ید الوز�ر، ٔ�ن ٕاىل قلنا، ٔ�ن� ٔ�قریتو ،املدارس اخلاصة
ٔ�ننا ٔ�مام جشع كثري مهنم،  خمتلفة حسب املناطق، حسب املدن، و�لتايل

و�لتايل حىت بعض هذه اخلدمات ٔ�و بعض هذه أ�سعار املقدمة ٔ�نه �ري 
حمددة، م�ال ٔ�عطي �ىل س��ل املثال، م�ال الت�ٔمني، م�ال ٔ�هنم �س�ت�لصون 

 8000-7000الس�ید الوز�ر، راه اك�ن يش مرة  ،سعر الت�ٔمني، ٔ�ن �لكمتو
 40 ٕاىل �10قة ال ترتاوح ما بني درمه، ويف �ني ٔ�ن الواج�ات املؤدى حق 

درمه، ويف �ني ٔ�ن هذا یقومون به خبدمة ٔ�خرى، يف �ني �اصنا �كونو 
رص�اء ونوا�و املواطنني ونعطیومه أ�مثنة احلق�ق�ة واخلدمات املقدمة هلم، 
ٔ�ن هذا قطاع ال جيوز ف�ه ب�ٔي �ال من أ�حوال ٔ�ننا نومهو الناس خبدمة 

 .ويه ل�ست كذ�
 .الرئ�سشكرا الس�ید 

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب ف� تبقى لمك من الوقت

 :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
 . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ن املؤطر ٔ�� حبال ا�يل قلت لمك، ٔ�� رشت لهاذ القانون حبیث هو القانو
�لتعلمي املدريس، اح�ا ٕان شاء هللا بصدد مراجعته و�ادي �س�تجبو لهذه 

 .املتطلبات د�ل املواطنني، وٕان شاء هللا �كونو يف حسن ظن امجلیع
 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثاين وموضو�ه �ٓفاق ٕاصالح قطاع الرتبیة والتكو�ن املهين 

لالق�صاد الوطين وتطلعات الش�باب ومدى اس�ت�ابته �لمتطلبات اجلدیدة 
املغريب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي 

 .السؤال

 :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 السادة الوزراء،
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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 الس�ید الوز�ر احملرتم،
تكو�ن بدور ٔ�سايس يف حتق�ق التمنیة یضطلع قطاع الرتبیة وال 

�ق�صادیة و�ج�عیة، ٕاال ٔ�ن جمهودات تطو�ر هذا القطاع الزالت �د 
 .حمدودة وال �س�تجیب حلاج�ات ا�منو �ق�صادي و�ج�عي لبالد�

�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر، ما ا�ي س�تقومون به يف جمال تزنیل 
ح قطاع الرتبیة والتكو�ن، اس�ت�ابة التو�ات الكربى لبالد� يف جمال ٕاصال

 �لمتطلبات اجلدیدة لالق�صاد الوطين وتطلعات الش�باب املغريب؟
 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 املس�شارة احملرتمة، الس�یدة
كام ورد يف سؤالمك، یعد قطاع التعلمي رافعة ٔ�ساس�یة �لهنوض �الق�صاد 

 .الوطين والتمنیة مبختلف ٔ�بعادها
حصیح ٔ�ن املك�س�بات اليت حققهتا بالد� لالرتقاء �ملنظومة الرتبویة يه 
�د �مة، ولكن �ملقابل ت��ظر� حتد�ت ورها�ت �برية، وهذا يف تقد�ري 

ن یت�ٔىت ٕاال �لتقاء إالرادات الوطنیة والتعبئة ا�متعیة من ٔ��ل ٕا�ادة ل
�عتبار �لمدرسة املغربیة و�ل�امعة املغربیة و�س�ت�ابة لتطلعات 

 .و�اج�ات اجلیل اجلدید من املتعلمني واملتعلامت
ولعل مرشوع القانون إالطار ا�ي س�یعرض �ىل ٔ�نظار املؤسسة 

فرصة ساحنة لتعمیق هذا النقاش حول مضام�نه  ال�رشیعیة املوقرة س�شلك
 .من ٔ��ل جتویده وجع� �ارطة الطریق لٕالصالح الرتبوي امل�شود ببالد�

وحرصا من الوزارة �ىل مسا�رة هذا التطور �ق�صادي و�ج�عي 
لبالد� و�س�ت�ابة ملتطلباته املتعلقة بتوفري الرٔ�سامل ال�رشي، اختذت 

  :هنام ،مجمو�ة من التدابري
ٕا�داث مؤسسات �امعیة دولیة يف  :فعىل املس�توى الهیلكي واحلاكمة

املیاد�ن الوا�دة يف ٕاطار رشااكت، مرشوع ٕا�داث مرصد �لتوف�ق بني 
ا�راسات العلیا واحملیط �ق�صادي واملهين، بت�س�یق مع القطا�ات املعنیة، 

ت ا�ي س�یعىن بت�دید واس�رشاف م�طلبات سوق الشغل، ٕا�رام اتفاق�ا
�مة، اتفاق�ات رشاكة قطاعیة مع القطا�ات احلكوم�ة والف�درالیات 

مؤسسة �دیدة �لتكو�ن املهين لزتوید سوق  22وامجلعیات املهنیة، ٕا�داث 
ٔ�لف خرجية وخرجي من التكو�ن املهين،  700الشغل مبا یفوق ملیون و

 .2018- 2017مؤسسات مت اف�تا�ا �الل املومس التكویين  7ٕاضافة ٕاىل 
 مس�توى التكو�ن هيدف الرفع من قابلیة اخلرجيني يف �ندماج يف �ىل

سوق الشغل ؤ�یضا �لرفع من �دد الطلبة املس�لني يف املؤسسات ذات 
�الل هذه الس�نة اجلامعیة، وال س�� % �20س�تقطاب احملدود �ز�دة 

املهندسني والتق�یني، مواص� �ر�مج �كو�ن أ�طر الرتبویة، وضع نظام 
تلقني املعلوم�ات، ا�لغات ) la certification( اءات إالشهاد،الكف

وال ) Les Soft Skills(والتواصل، تطو�ر املهارات والكفا�ت العرضانیة، 
 .س�� ال�ش�بع املبارش �لثقافات وتنظمي املقاو�

اخلرجيني �ىل �ندماج يف احلیاة  درةقٔ�ما �ىل مس�توى الرفع من 
يف ٕاطار مالءمة عرضها التكویين مع �اج�ات  العملیة، سامهت اجلامعات

القطا�ات �ق�صادیة و�ج�عیة يف أ�وراش الكربى احملركة لالق�صاد 
الوطين يف الرفع من قدرة اخلرجيني �ىل �ندماج، و�لق�ا وا�د العدد د�ل 

مع الواك� أ�مر�ك�ة �لتمنیة ا�ولیة، ) les career center(املراكز ٔ�ال ويه 
مس�تف�د حىت ا�ٓن، �دد د�ل التكوینات يف ٕاطار  100000

)l'offshoring ( ش ميكن لنا نقویو القدرات د�ل الطلبة د�لنا �ش�
 .ینخرطوا يف ال�س�یج �ق�صادي والصناعي

 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة � الس�ید الرئ�س

 :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
 لس�یدات والسادة احملرتمني،حرضات ا

 الس�ید الوز�ر،
ما �اوب��اش، كنت �ارج املوضوع، اح�ا سولناك �ىل املرشوع 
إالصال� الشمويل ا�يل مفروض تنخرط ف�ه البالد بعد ا�عوة امللك�ة 

، ف�ذا�ر� �ىل بعض التدابري 2013غشت يف  20الرصحية يف خطاب 
�سا�ر التحوالت الرسیعة �لمعرفة  الرتق�عیة الیوم�ة ا�يل ال نعتقد ٔ�هنا قد

 .والعمل وأ�وضاع �ق�صادیة و�ج�عیة يف بالد�
 الس�ید الوز�ر،

�هترض �ىل التقاء إالرادات، إالرادة الوطنیة اكینة عند امجلیع، احلكومة 
هذا هو ا�يل  - يه ا�يل �ا�سة إالصالح، بغینامك تقولوا لنا الس�ید الوز�ر 

 م�عمك تفعلوا مرشوع القانون إالطار؟ تتقول لنا ٔ�ش�نو ا�يل -كنا تن�س�ناو 
ما  2018، الیوم اح�ا يف 2015مازال غنجبوه، مشورع قانون إالطار من 

وان� �ركني ما تد�روا حىت �ا�ة،  2013ج�توا لناش هاذ القانون، من 
�هنرض م�ذ ا�عوة الرصحية جلال� امل�، مخس س�نني واح�ا �ا�شني فراغ 

 .اقف تی�س�ىن إالصالح د�ل الرتبیة الوطنیةممیت، ولكيش و 
فا�منوذج التمنوي ی��ظر إالصالح، ٕا�ادة النظر يف القمي د�لنا ت�س�ىن 
إالصالح د�ل املنظومة الرتبویة، أ�وضاع �ج�عیة، الشغل، التعلمي، 
الص�ة، السكن ت�س�ىن إالصالح د�ل املنظومة د�ل الرتبیة الوطنیة، 

� للك هذا، تتل�ٔ يف تفعیل الرؤیة إالسرتاتیجیة، احلكومة ال تقمي وز
 .ٕاطار ٕاىل الربملان �لحسم يف هاذ املوضوعو�ٔ�حرى يف إالتیان بقانون 

س�نني �ىل وضع الرؤیة  3الیوم دازت مخس س�نني، دازت �امني ٔ�و 
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س�نني يف ٕاطار  3مهنا  ، معناه �و2030إالسرتاتیجیة ا�يل يه حمدودة يف 
 .فراغ قاتل

�لكفة �الیة �دا، قولوا لنا �ري رش�وا الربملان  ،الس�ید الوز�ر ،تلكفةال 
شكون ا�يل مانعمك من الرشوع يف ٕاجناز إالصالح؟ واش اكن يش امعمك 

 �د قال لمك ما تد�روهش؟
لمك الفلوس،  لنفرض، ٔ�� ٔ�حمتل م�ال �ك ما يش �د ا�يل تیعطیو

هاذ  ��يش یتفهم يلفهمين ٔ�� ما �اصندوق النقد ا�ويل م�ال؟ ٔ�ن �ري 
 ن� واقفني، �ا�سني؟اس�نني ما بغیتوش تصلحوا،  �5الش االيش، 

درت وا�د املعهد لهیه، هاذ اليش ما غیطورش وما  تتجي تتقول يل
س�نني وما  7غیصححش التعلمي، التعلمي ٔ�صبح يف وضعیة اكرثیة، 

 .درتوهش
والعجز  مع أ�سف، ٔ�ت�ٔسف ملثل هاذ أ�جوبة الفار�ة د�ل احلكومة

 .البني لهاذ احلكومة

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .لقد اس�هتلكمت وق�مك الاكيف ،الس�ید الوز�ر
ومنر ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه معا�ة أ�رس بعد حصول ٔ�بناهئم 
�ىل شهادة البااكلور� من ٔ��ل ال�سجیل يف اجلامعات واملدارس واملعاهد 

�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة �د السادة املس�شار العلیا، اللكمة �ٔ 
 .والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضل ٔ�س�تاذ

 :املس�شار الس�ید فؤاد قد�ري
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

 ،شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
 الس�ید الوز�ر،

بقاش عندو طعم ااحلصول �ىل شهادة البااكلور� �دث فقد طعمه، ما 
ة �دیدة لٔ�هايل وأ�رس املغربیة، زمان، ملاذا؟ ٔ�نه ٔ�حضى عنوا� ملعا�

 .ٔ�بناهئا من احلاصلني �ىل هاذ الوثیقة �شهادیة
س�نة �س�تف�ق أ�رس �ىل اكبوس  19و 18بعد �مل یدوم زهاء  ،نعم
" حمدودیة �س�تقطاب و�س��عاب دا�ل مؤسسات التعلمي العايل"امسه 

ملرتبطة ببالد�، هاذ الاكبوس ا�ي ینضاف ٕاىل سلس� من الكواب�س ا
ٔ�ساسا �لنفقات اليت قصمت ظهر املغاربة، إالیواء، السكن �لطالب 

 .و�ريها ،والطالبة، نفقات النقل، إالطعام، الكسوة، الك�ب
ٕاىل مىت : الس�ید الوز�ر ،سؤالنا �مس هذه أ�رس املهنكة ،الیوم

س�س�متر هاذ الاكبوس؟ وٕاىل مىت �س�متر حكوم�مك يف التضییق �ىل 

 حتمی� من أ�مر ما ال یطیق؟املواطن املغريب و 

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

الس�ید �ا� الصمدي اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن 
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي امللكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

 .شكرا جزیال الس�ید املس�شار احملرتم
 د الرئ�س،الس�ی

 السادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�وال ٔ�س�تغل الفرصة يف بدایة هذا اجلواب ليك ٔ�متىن التوف�ق والن�اح 

 .للك ٔ�بنائنا وبناتنا يف ام��ا�ت البااكلور� واليت س�تعلن نتاجئها قریبا
طبعا، ا�ي نؤكد �لیه ٔ�نه القطاع هي� الس�تق�ال الطلبة احلاصلني �ىل 

بدایة الس�نة ا�راس�یة من �الل مجمو�ة من إالجراءات واليت البااكلور� م�ذ 
�ٓمل من أ�رس ٔ�ن ت�ٔ�ذها بعني �عتبار مايش حىت تظهر النتاجئ، ا�ي 

 . أ�رس یتحر�وا یقع، هو ٔ�نه حىت تظهر النتاجئ �اد ت��داو
لك املعطیات واملعلومات املتعلقة �لتكوینات يف املؤسسات اجلامعیة 

طالبات مهنا يف ب��ات إال�الم والتوج�ه املوجودة يف ميكن الطلبة وال
 .املؤسسات الثانویة واملوجودة كذ� يف اجلامعات

لك املعطیات املتعلقة �لتكوینات اليت توفرها اجلامعات موجودة ا�ٓن 
 2019- 2018ؤ�ول مرة �رش� الحئة التكوینات املعمتدة �رمس س�نة 

� س�ن�رش ٕابتداء من الس�نة �ل�س�بة ملؤسسات التعلمي العمويم وكذ
القادمة ٕان شاء هللا لك املعطیات املتعلقة �ملؤسسات ذات �س�تقطاب 

 .املف�وح و�ملؤسسات اخلاصة ٔ�یضا
ٔ�یضا تعلمون �ىل ٔ�نه هناك مسطرة �ل�سجیل الق�يل يف املبار�ت، ق�ل 

وی�هت�ي ) pré-inscription(النتاجئ البااكلور�، شهر، وأ�مر مف�وح يف 
 الطلبة حىت تظهر نتاجئ البااكلور� �اد ميش�یو یونیو، مايش یبقاو 30يف 

 .ی�س�لوا فهذا هو ا�يل تی�دث هذاك الضغط
ا�هودات املبذو� واملعلومات املتوفرة، ؤ�عتقد ی��غي ٔ�ن �كون هناك 
معلیة حتس�س دق�قة �دا �لطلبة والطالبات ولٔ�رس �ش خنففو احلا� د�ل 

 .د�ل الضغط �ح�قان واحلا�
شویة د�ل احملدودیة ا�خ�یارات كذ� نؤكد �لهيا دامئا اكن عند� يش 

د�ل املقا�د يف املؤسسات ذات �س�تقطاب احملدود، ت��لكم �ىل لكیة 
الطب والصید� وكذ� الهندسة والت�ارة وال�س�یري و�ريها، إالجراء ا�يل 

 ،�دد املقا�د% 20ـ ا بقلنا لمك يف �ري ما جواب ٔ�نه الس�نة املاضیة رفعن
�دد املقا�د، �دد املقا�د اليت ٔ�ضیفت يف س�ن�ني يه % 30هاذ الس�نة 

ٔ�لف مقعد �ش نف�حو الفرصة �ٔكرب �دد ممكن من الطلبة �ش ميكن  30
 .هلم ��ذوا �خ�یارات د�هلم

 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا
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 .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

 :س�ید فؤاد قد�رياملس�شار ال 
 الس�ید الوز�ر،

من السهل �دا ويف ٕاطار الفرار ا�ي حتدث عنه زم�يل يف فریق 
العدا� والتمنیة ٔ�ن تلقوا �ملسؤولیة �ىل �اتق أ�رس املغربیة، ولكن �ىل لك 
�ال هذا رد طبیعي، خصوصا ؤ�نه صادر من حمربة حكومة �ري ت�س� 

ا تزنل �لشارع من ٔ��ل �لك صدق، احلكومة ا�يل تتفضل الیوم ٔ�هن
�ح��اج والتظاهر بدل ��ك�اب �ىل ٕاجياد احللول املالمئة �لمشالك ا�يل 

 .ت��خبطوا فهيا املغاربة صباح مساء
 الس�ید الوز�ر، 

اجلامعات ووسعوا طاقهتا  ب��وااملعاهد و  ب��وااملؤسسات و  ب��وا
وهنا الیوم �امعة رمق خم�ل، �ارتنا يف الرشق تفخر �ك �12س��عابیة، 

�امعة وكذ� الش�ٔن �ل�س�بة لتو�س، ٔ�ما مرص حفدث وال  45تتوفر �ىل 
حرج، الیوم اس�تطاعت ٔ�هنا ت�ين معاهد و�امعات يف القرى ويف أ�ر�ف 

راه ما ینقص . الس�ید الوز�ر ،ما تذرعوش �ٕالماكنیات ونقص إالماكنیات
 .هو الش�ا�ة والقدرة �ىل حتمل املسؤولیة ،الیوم هو إالرادة

وتعانون فساد الرٔ�ي  ،الیوم هللا جياز�مك خبري اخ�یارا�مك جمانبة �لصواب
وسوء التقد�ر وسوء التدبري، ٔ�ما املوارد مفرة ٔ�خرى يه م�وفرة، هتدر مبربر 
وبدون مربر، ٔ�موال الشعب �رسق هنارا �ارا حتت �فطات كثرية وحتت 

ون من خمرج ٔ�و مسمیات ٔ�كرث، يف �ني ٔ��مك ختتارون الیوم �حكومة ال جتد
 . من م�فذ حول ال�شيك

هللا جياز�مك خبري، حرصوا �ىل �اكفؤ الفرص بني الوافد�ن من القطاع 
اخلاص والوافد�ن من القطاع العام ا�يل ت�شلك �ل�س�بة هلم ا�لغة الفر�س�یة 
�ائق حق�قي ٔ�مام الولوج د�هلم ٕاىل املؤسسات، حرصوا �ىل ضامن 

ف ٔ�سالك التعلمي يف بالد� إال�دادي والثانوي �س�متراریة ا�لغویة بني خمتل
واجلامعي، ٔ�ن التفاوت ا�لغوي من ش�ٔنه ٔ�ن یؤ�ر سلبا �ىل مس�توى 

  .التعادلیة بني الرشاحئ والف�ات �ج�عیة
حس�نوا ب��ات ؤ�نظمة �س�تق�ال د�ل الطلبة يف الس�نة أ�وىل، �اجلوا 

ر يف �راجممك، ٔ��مك ضعف الت�ٔطري، وفروا النقل املدريس، ٔ�عیدوا النظ
مضنتوها مواد �د م��اوزة، و�ىل س��ل املثل اجلذع املشرتك يف لكیات 
احلقوق الیوم یفرض �ىل الطالب ٔ�ن یدرس مواد يف القانون العام ويف 
�ق�صاد لس�ن�ني م�تالیتني، ليك یتخصص يف الس�نة الثالثة، مبعىن ٔ�ن مدة 

  .ري مق�ولوهذا � ،التكو�ن احلق�ق�ة ال تتعدى س�نة وا�د

غیاب التكو�ن البیداغو� لٔ�ساتذة يف جمال التواصل مع ج�ل من 

عندمه  ،أ�ج�ال اجلدیدة من الطلبة عندمه ٔ�فاكر �دیدة، عندمه طمو�ات

  .ا�شغاالت، ٔ�مر �ائب يف هذه املؤسسات

لٔ�سف الشدید �يق �یطغى �لهيا الهاجس أ�مين، لكها س�یا�ات، 

 .افد فهيا ب�ٔنه راه مر�ح ومرحب بهولكها ٔ�بواب �دیدیة ال حيس الو 

 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، ف� تبقى لمك من الوقت

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 

  :لبحث العلميالعايل والبحث العلمي امللكف �لتعلمي العايل وا

 الس�ید املس�شار احملرتم،

ٔ�نت سولت�ين سؤال دق�ق وهو معا�ة أ�رس ما بعد ام��ا�ت 

بغیيت نتلكمو �ىل هاذ اليش لكه ا�يل هرضيت �لیه، راك االبااكلور�، 

�لكميت �ىل اجلامعة لكها، التعلمي العايل لكه اس�تدعیو� ٔ�س�یدي �لجنة 

السوایع ونقولو لمك ٔ�ش�نو در� يف  5السوایع وال  4نعم ٔ�س�یدي  ،ونعطیومك

يف  ،يف التدبري املايل ،الب��ة التحتیة، يف إالصالح البیداغو�، يف احلاكمة

ف�ه �ر�مج مدقق مفصل ب�ٔهداف حمددة، وميك�نا  وإالداري، هاذ اليش لك

  .ٔ�ن جنیب عهنا بتفصیل يف معل ا�لجنة وحنن مس�تعدون ��

�يل طرحيت وهو معا�ة أ�رس، ٔ�ما ٔ�� �اوبتك �لضبط �ىل السؤال ا

قلت � �ودي راه تنوفرو املعلومات س�نة اكم� و�اصنا �س�مثروها �شلك 

�شاريك، مايش كنحملو املسؤولیة ليش �ة، معل مشرتك بني أ�رس 

 .وا�متع املدين وامجلیع حىت نصل مجیعا �لهدف امل�شود

 .شكرا جزیال الس�ید املس�شار

 :الس�ید رئ�سة اجللسة

  .معنا يف هذه اجللسة ا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتكشكر 

وكام ٔ��رب� ٔ�مني ا�لس �ىل ٔ�ن بعد هذه اجللسة د�ل املراق�ة، هناك 

  .�لسة �رشیعیة ٔ�خرى

  .و�لتايل �رفع هذه اجللسة، ونف�ح �لسة �رشیعیة


