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 ).م2018 نومفرب 13(هـ 1440 ربیع أ�ول 5 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس رئ�سل أ�ول، اخللیفة الصمد ق�وحاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
�ق�قة او  الثانیة، ٕابتداء من السا�ة وست وثالثون دق�قةتان ساع : التوق�ت
  .بعد الزوالأ�ربعني 

  . الشفهیةأ�س�ئ� م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد ق�وح، رئ�س اجللسة
والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني و�ٓ� وحصبه  ،�سم هللا الرحامن الرحمي

  .ٔ�مجعني
  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة

  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،
  ٕاخواين، زماليئ،

  ز�ر احملرتم،الس�ید الو 
  املس�شارات والسادة املس�شارون احملرتمون، داتیالس� 

من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 
ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� 

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
هیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشف 

ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني الطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت 
  .وٕا�ال�ت

  .تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید محمد �دال، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 مرشوعياملس�شار�ن  جملس ٔ�ودع الس�ید رئ�س احلكومة �ى مك�ب
  :لینيالتا القانونني
یتعلق مبؤسسة أ�عامل �ج�عیة �لعاملني  60.18مرشوع قانون  - 1

  �ملد�ریة العامة �لوقایة املدنیة؛
مبوج�ه السن القانونیة اليت جيب  ةاحملدد 62.18مرشوع قانون رمق  - 2

  .ٔ�ن حيال فهيا �ىل التقا�د ٔ�فراد القوات املسا�دة
 والتمنیة ��لس مبقرتح كام تقدم الس�یدات والسادة ٔ�عضاء فریق العدا�

قانون یقيض ٕ��داث مؤسسة �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة لفائدة العاملني 
  .�مجلا�ات الرتابیة

نونرب  13و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه 
  :فه�ي اكلتايل 2018

  سؤ�؛ 57 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  ؛سؤ� 95 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .ٔ�جوبة 5 :�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� ا�ٓنیة املو�ة لقطاع ٕاصالح 
ٔ�س�ئ�،  5إالدارة والوظیفة العموم�ة واليت جتمعها و�دة املوضوع، و�ددها 

  .عندك نقطة نظام يس حسان، تفضل

  :ملس�شار الس�ید عبد احلق ��سانا
  الس�ید الرئ�س،

من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن،  257و 258طبقا �لمواد 
كنطرحو ٔ�س�ئ� �ٓنیة لكن مع اكمل أ�سف احلكومة كرتفض يف �الب 

  ..أ�ح�ان هاذ أ�س�ئ� ا�ٓنیة بدون ما تعطینا مربر ما جتاوبناش حىت
ا�يل تیحمل مسؤولیة هاذ أ�مر من النظام ا� 245و�لتايل فالفصل 

�لمك�ب، اح�ا ما ت��وصلوش ال جبواب ال بوالو، طرح�ا سؤال كتايب، 
واملشلك ا�يل واقع فهيا والتوقف " السامري"، "السامري"سؤال �ٓين حول 

  .. د�لها لكن ما توصلناش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
رهن  اليس حسان ٕاىل عندمك يش سؤال ا�يل ت��و�ه �لحكومة، املك�ب

ما خنرجوش �ىل  شطیو� السؤال �كون واحض، ولكن �ٕاشار�مك �ري ع 
  .�دول أ�عامل هللا جيازیك خبري

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .اح�ا ما �ارج��ش �ىل �دول أ�عامل الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ..سؤال د�لمك مفهوم ومو�ه �لحكومة وهناكال 

  :ق ��ساناملس�شار الس�ید عبد احل
تیحمل مسؤولیة �لمك�ب، اح�ا هاذ السؤال  245مو�ه �لمك�ب، ٔ�نه 

یوم،  15ا�ٓين د�لنا ا�يل اكن ممكن یتحول ٕاىل سؤال �ادي ٔ�نه دا� 
یوم، ما هو سؤال �ٓين، ما هو  20من ا�س�تور تیقول دا�ل  100والفصل 

وحىت  سؤال �ادي؟ ما فهمناش �الش؟ حلد السا�ة ٔ�س�ئلتنا ا�ٓنیة ترتفض
ف� یتعلق ٕ�دراج أ�س�ئ� وتطبیق الفصل  ةملك�ب ما حتملش املسؤولیا

  .من ا�س�تور 100

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اليس حسان ت�شكرك �ىل املالحظة د�� سوف تؤ�ذ بعني 
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�عتبار، �ن �ىل یقني ٔ�ن املك�ب انتخب من طرف زمالئه، وانتخب 
�ب �ادي یوصل السؤال لیطبق النظام ا�ا�يل وا�س�تور، �� املك 

د�لمك �سا�ر أ�س�ئ�، واحلكومة راه تت�اوب �ىل ما هو �ٓين و�ىل ما هو 
�ادي، كام هو احلال �ل�س�بة �لس�ید الوز�ر ا�يل �ارض معنا الیوم ا�يل ق�ل 

  .د�ل أ�س�ئ� �5ش جياوب �ىل 
  .شكرا �ىل سؤالمك، �ونوا �ىل یقني ب�ٔنه سوف جنیبمك

ع سؤال فریق أ�صا� واملعارصة، وموضو�ه البدایة أ�وىل م ،ٕاذن
�رتباك احلكويم يف اع�د السا�ة القانونیة، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضلو الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل
  شكرا الس�ید الرئ�س،

  ٕاخواين ٔ�خوايت،
  ر احملرتم،الس�ید الوز�

سؤالنا الیوم هو �رتباك احلكويم يف إالبقاء �ىل التوق�ت الصیفي، 
لكن ق�ل التطرق ملضمون السؤال �س�توقف�ا السلواكت املش��ة اليت وا�بت 

  .اح��ا�ات التالم�ذ واليت بلغت در�ة املس �لرموز الوطنیة
ا�ي وٕاننا ٕاذ نعرب عن رفضنا وتندید� الشدید�ن لهاذ العمل احلقري 

نعتربه مبثابة نقطة نظام ودق �قوس اخلطر احملدق ب�ٔبنائنا ؤ�ج�النا القادمة 
وهو ما یطرح �لینا مجیعا ٔ�س�ئ� �ارقة تتعلق مبنظوم�نا الرتبویة الفاش�، 
ویدعو� مجیعا ٕاىل توج�ه جمهوداتنا وتصو�هبا حنو م�ظومة القمي، والرفع من 

  .م�سوب املواطنة �ى الش�باب املغريب
  س�ید الوز�ر،ال 

ما يه التدابري  :، �سائلمك الس�ید الوز�رالقالقلتفاد� ملثل هذه 
  ؟..املس�تع�� لتفادي م�ل هذه �نعاكسات وا�ٓ�ر املرتتبة عن هذا

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

السؤال الثاين موضو�ه ٔ�س�باب ودواعي تغیري السا�ة القانونیة �لمملكة، 
طرف فریق العدا� والتمنیة، تفضلو الس�ید املس�شار وهو موضوع من 

  . لوضع السؤال

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

دق�قة ٕاىل السا�ة القانونیة املعمتدة يف  60ٔ��ر املرسوم املتعلق ٕ�ضافة 
  .املواطنني اململكة �شلك دامئ �الل الس�نة ردود فعل واسعة يف ٔ�وساط

�ا، �سائلمك، عن أ�س�باب ا�يل دعت احلكومة ٕاىل �س�تع�ال يف 
ٕاع�د هاذ القرار ق�ل ٕاطالع الرٔ�ي العام �ىل نتاجئ ا�راسة اليت ٔ�جنزمتوها 

  وق�ل تعمیق �س�شارة مع الرشاكء �ق�صادیني و�ج�عیني؟

هذه اخلطوة مث ملاذا مل یمت اس�تطالع رٔ�ي املواطنني ق�ل إالقدام �ىل 
مة الءن ا�ول اليت اعمتد� لس�نوات م�ىل غرار ما یمت �الیا يف �دد م

  التوق�ت معها؟
  .شكرا

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

السؤال الثالث يف نفس املوضوع، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 
  .من فریق �حتاد املغريب �لشغل، تفضيل الس�یدة الرئ�سة

  :ارة الس�یدة ٔ�مال العمرياملس�ش
خيص إالرتباك احلكويم �ش�ٔن توق�ت إالبقاء �ىل  ف�نفس السؤال 
  التوق�ت الصیفي؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الرابع دامئا يف نفس املوضوع، وهو موضوع من الفریق احلريك، 
  .تفضلو اليس الس�باعي لوضع السؤال

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

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

  الس�ید الوز�ر،
  ما يه احلی��ات وأ�س�باب احلق�ق�ة لرتس�مي التوق�ت الصیفي؟ 

  وما يه إالجراءات املصاح�ة ٕالجناح التوق�ت اجلدید؟ 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

امئا يف نفس املوضوع، وهو موضوع من طرف مجمو�ة السؤال اخلامس د
  .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، تفضلو الس�یدة املس�شارة

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

دق�قة �لسا�ة القانونیة  60نفس السؤال ف� خيص �دوى ٕاضافة 
  �لتوق�ت؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح ى نتدب ��ر امل اللكمة لمك الس�ید الوز

إالدارة و�لوظیفة العموم�ة، لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة بتغیري السا�ة 
  .القانونیة �لمملكة
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 لكفاملالوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة  ،الس�ید محمد بنعبد القادر
  :ٕ�صالح إالدارة و�لوظیفة العموم�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
فریق أ�صا� واملعارصة، والسادة املس�شار�ن من  س�یداتشكرا ال 

العدا� والتمنیة والفریق احلريك و�حتاد املغريب �لشغل ومجمو�ة 
  .الكونفدرالیة

س�یة شكرا �ىل �ه�م ا�ي ٔ�بداه جملسمك املوقر لهذه القضیة أ�سا
ة، ولكن لحكومة ٔ�هنا ختضع �لمراق�ة الربملانی�وا�يل �ادي تیح الفرصة ٔ�یضا 

يف نفس الوقت لتوضیح بعض التفا�الت وبعض القراءات ٔ�و الت�ٔویالت 
ا�يل رمبا مل �كن بعضها مل �كن دق�قا، هذه م�اس�بة �لتوضیح، أ�س�ئ� د�لمك 
كتنصب �ىل إالرتباك، �ىل أ�س�باب وا�واعي، احلی��ات وأ�س�باب 

  احلق�ق�ة، وما يه اجلدوى؟
 67ب�ٔن مبق�ىض املرسوم املليك د�ل  ذ�رونبطبیعة احلال لٕال�ابة البد ما 

السا�ة القانونیة يف �راب اململكة، هو املعروف �لتوق�ت الزمين املتوسط 
طی� قرن عرف فرتات د�ل  1918خلط غری���ش، لكن املغرب م�ذ 

بضع س�نوات، يف  م�ا� تدوم بضعة ٔ�شهر ؤ�ح�ا� تدو التوق�ت الصیفي، ٔ�ح 
دامئا �یكون الغایة يه اليت س�ن�ٔيت و يف ال�ن��ات، الثالث��ات يف أ�ربعینات و

  .يذهيا يف التوضیح لهذه احلی��ات ها�ل
اكن هناك وا�د املرسوم یقيض مايش بتغیري السا�ة  1912لكن يف 

وهو مل  67القانونیة، السا�ة القانونیة ت��قى مبق�ىض املرسوم املليك د�ل 
أ��د أ��ري من شهر مارس دق�قة يف بدایة ٔ�و يف  60ی�سخ، لكن ٕ�ضافة 

  .و�ذفها يف أ��د أ��ري من شهر ٔ�كتو�ر
واحلكومة تفا�ال مع الرٔ�ي العام الحظت ٔ�نه بدا شویة د�ل ��ز�اج 
و�رتباك و�س��اء من هذا نظام التغیري، ٔ�قصد نظام التغیري، �اصة ؤ�ن 

صیف�ة ل شهر رمضان املبارك هذه وا�د الس�نوات لكها تیجي يف داك الفرتة ا
�یجي يف هذه  2025فهيا، و�ادي یبقى كذ� ٕاىل �دود  ا�يل كزنیدو نقصو

د�ل التغیريات تزنیدو تنقصو، تزنیدو  4الفرتة، اليش ا�يل تیجعلنا ٔ�مام 
  .تنقصو، �ىل حسب �لمالءمة د�ل شهر رمضان

تفا�ال كام قلت وا�د احلا� �امة د�ل �س��اء وا�يل مت التعبري عهنا 
ا�ي  2012أ�شاكل، احلكومة فكرت ٔ�هنا ٔ�ن ختضع املرسوم د�ل مبختلف 

یقر بنظام التغیري ٔ�و بعبارة ٔ�خرى ا�ي یقر �زدواج�ة التوق�ت، التوق�ت 
الش�توي ويف مارس �یبدى التوق�ت الصیفي، هذا التغیري مبق�ىض املرسوم 

بغینا خنضعوه �لتق�مي، شوفو واش  2012س�نوات م�ذ  5ا�يل دازت �لیه 
كهنرض �ىل التغیري مايش �ىل �س�تقرار  �دوى؟ اد التغیري ف�ه يشه

  .�ىل توق�ت معني
هذا التغیري واش فعال ترتتب عنه اضطرا�ت و�ی�لق ارتباك يف احلیاة 
�ج�عیة والبیولوج�ة ويف العمل والسالمة العامة �ل�س�بة �لمجمتع؟ ؤ�� 

ا س�نعطي انطالقة لوا�د حىت يف جملس النواب ٔ��لنت ب�ٔننو يف هذه الغرفة 

ا�راسة، هذه قلهتا ٔ�مام ممثيل أ�مة، وفعال انطلقت وا�د ا�راسة ا�يل 
الغایة أ�ساس�یة مهنا اكنت يه تق�مي نظام التغیري، هذا هو أ�ساس، ٔ�ن 
هاذ نظام التغیري ٔ�صبح قضیة وطنیة واملغاربة اكنوا مزنجعني مهنا �ش ن�ٔكدو 

 توق�ت وا�د وال حنتفظو بنظام التغیري مع وا�د الفرضیة واش �س�تقرو �ىل
  .ٕاد�ال بعض التعدیالت

وفعال ا�راسة �ملق�ضیات املرجعیة ا�يل طرح�اها مع مك�ب ا�راسات 
ا�يل هو مك�ب دويل وعندو فرع يف املغرب وف�ه �رباء مغاربة ؤ��انب، 
ت�ٔكد فعال ب�ٔنه �ش�تغل مبؤرشات �ىل الص�ة العموم�ة، خصوصا 

نوم، �ىل السالمة و�ىل الطاقة، ت�ٔكد فعال ب�ٔن النظام د�ل اضطرا�ت ال 
التغیري وحىت �ىل وا�د العینة د�ل اس�تطال�ات الرٔ�ي، الرٔ�ي د�ل 
املواطنني ؤ�یضا الرٔ�ي د�ل ر�ال أ�عامل واملقاولني وبعض أ�خصائیني 
وبعض أ�طباء تبني ب�ٔن هاد نظام التغیري ما عندوش يش �دوى كثرية 

ا�ت، فعال ت�ٔكد ٔ�نه اضطرا�ت ولو �ري يف الثالث أ��م وف�ه اضطر 
أ�وىل، الثالث أ��م أ�وىل تیكون وا�د �رتباك �بري رمبا ٔ�ح�ا� هاد 
اليش ی�ىش مع دراسات ٔ�خرى جرت يف ب�ان ٔ�خرى، هذاك �ضطراب 

  .د�ل �دم الرتكزي والرؤیة تی�ٔدي حىت لبعض حوادث السري
�اصنا منش�یو لالس�تقرار، وا�راسة ٔ�كدهتا  فرتخست الق�ا�ة ب�ٔنه

واك�شف�ا ٔ�ننا الوح�د�ن يف ٕافریق�ا ا�يل مازال تند�رو التغیري، �م�بیا �اد 
دو� يف العامل ا�يل  �70ٓخر دو� لغات النظام د�ل التغیري، واك�ن فقط 

مازال كتد�ر هاذ التوق�ت املزدوج، و�يق ا�ول اس�تقرو ٕاما يف الصیفي 
ملوقع اجلغرايف و�عتبارات د�هلم ٕاما يف الصیفي، ٕاما يف �ىل حسب ا

 .الش�توي
ٕاذن الغایة أ�ساس�یة اكن هو ٔ�ن نذهب حنو �س�تقرار ٔ�نه اكن هناك 
وا�د التفا�ل ٕاجيايب مع قطاع واسع من الرٔ�ي العام �ىل ٔ�ن هاذ زید نقص 

  .تت�لق اضطراب
نوحض  القوس �ش نف�ح وا�دبعد ذ� ا�راسة بطبیعة احلال، وهنا 

ب�ٔن ا�راسات ٔ�و ماكتب ا�راسات، بطبیعة احلال، هذا ٔ�ول مرة ت��طرح 
هاذ السؤال �ىل ا�راسات ا�يل ت��جز يف القطا�ات احلكوم�ة، ا�راسة ال 
متيل وال تويص وال تنصح ب�ٔي قرار وٕاال ٕاىل اكنوا ماكتب ا�راسات 

  .تیعوضوا الفا�لني احلكوم�ني يف اختاذ القرار الس�یايس
ا�راسة تتعطي س��اریوهات، اح�الت، ولكن ٕاذا اس�تقر املغرب �ىل 
التوق�ت الش�توي، ها إالجيابیات والسلبیات، ٕاذا اس�تقرت بالد� �ىل 
التوق�ت الصیفي هاذ إالجيابیات والسلبیات، ٕاذن ا�راسة ا�هتت يف هاذ 

  .احلدود
ٔ�و  ثار م�اغٔ�كتو�ر، جوا� �ىل �رتباك ٔ�و �رجتال ٔ�و قر  9ويف یوم 

م�یت ٔ�و �ري ذ�، مت ٕاطالع رئاسة احلكومة ٔ�ن الوزارة املنتدبة ٔ�جنزت 
هذه ا�راسة حتت ٕارشاف رئاسة احلكومة، وبت�س�یق مع وزارة الطاقة 
واملعادن، وزارة الرتبیة الوطنیة وقطا�ات ٔ�خرى، �ٕالضافة ٕاىل �حتاد العام 
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�ىل ٔ�ساس ٔ�نه القرار أ�ول ملقاوالت املغرب، ٔ�طلعنا الس�ید رئ�س احلكومة 
هو ٔ�ن جننح حنو �س�تقرار، والقرار الثاين هو ٔ�ن خنتار ٔ��د 
الس��اریوهات، خط زمين صیفي ٔ�و ش�توي، واس�تقر الرٔ�ي �ى احلكومة 
ٔ�ن التوق�ت الصیفي نظرا �لموقع اجلغرايف د�ل بالد�، ونظرا �لرهان 

ٔ�خرى كثرية، قلنا  أ�سايس لٔ�من الطايق ولفاتورة الطاقة والعتبارات
ٕاجيابیات التوق�ت الصیفي س�تكون ٔ�كرث من ٕاجيابیات التوق�ت الش�توي، 
فاختذ القرار يف ٕاطار وا�د املصل�ة �امة، مصل�ة ٕاسرتاتیجیة وطنیة مع 

ٔ�ولیاء . ٕاجراءات مصاح�ة �ش �راعیو ٔ�یضا مصاحل املواطن ٔ�و بعض الف�ات
يف  لؤ�و بعض ا�يل ت�ش�تغ التالم�ذ ا�يل يف املدارس وال يف �بتدايئ

القطاع العام ٔ�و يف إالدارة ٔ�و حىت يف القطاع اخلاص ح�ث س��ادر ٕاىل 
ف�ح حوار مع الرشاكء �ق�صادیني و�ج�عیني و�شوفو ٔ�ش�نو يه التدابري 

  ..ا�يل
ٕاذن اكن هناك القرار واجمتعت احلكومة يف اج�ع هنار امجلعة من بعد 

عي و�ذات القرار، ولكن مل �رفع اجللسة ٕاال �ج�ع د�ل امخل�س أ�س�بو 
بعد ٔ�ن سطرت ٕاجراءات مصاح�ة، وفعال اكنت هناك حوارات �ل�س�بة 
لقطاع الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة ٔ�عطى توضی�ات اكف�ة يف هاذ الش�ٔن، 
اختاذت ٕاجراءات مصاح�ة خللق وا�د النوع د�ل املالءمة يف بعض 

 تفكري، يف ابتداع، يف ٕارساء مزید القطا�ات عندها خصوصیة ��س�مترو يف
من إالجراءات مع القطاع اخلاص ومع ٔ�ي ف�ات يف ٕاطار احلوار 

وهذا هو الشئ  -�ج�عي، من ٔ��ل ٔ�ن �س�تقر �ىل هاذ التوق�ت، لكن 
املواد، هو تیضیف  3املرسوم دق�ق �دا ٔ�رجو ف�ه جوج وال  -أ�سايس 

يل هو مل یتغري، ما ميك�ش اح�ا دق�قة ٕاىل التوق�ت القانوين �لمملكة ا� 60
نغريو التوق�ت، ٔ�نه مبق�ىض مرسوم مليك، نضیفها یعين مندد هذاك ا�يل كنا 
�ادي حنذفوها يف أ��د أ��ري من شهر ٔ�كتو�ر، منددها ٕاىل الفرتة 
الش�تویة، �� فرتكنا العقدة مف�و�ة مع مك�ب ا�راسات لیخضع التوق�ت 

وفو ا�ٓ�ر الفعيل ومعق�ا املؤرشات معه، أ��ر الصیفي يف الفرتة الش�تویة و�ش
  .الفعيل يف الفرتة الش�تویة

الب�ان مل �س�تقر ٕاال بعد ٔ�ن جربت �ل ٕاذن، طبعا اك�ن وا�د العدد د
  .الصیفي والش�توي، مث اس�تقرت م�ذ بضع س�نوات �ىل توق�ت وا�د

ٕاذن التق�مي �ادي �س�متر، مك�ب ا�راسات ا�يل عطا� �دد املؤرشات 
ال د�ل الطاقة وال يف ا�ال د�ل الطلب �ىل �س�هتالك د�ل ال يف ا�

ا�ا�يل يف جمال الس�یا�ة، يف  الطاقة وال حىت ٔ�یضا ٕانعاش �س�هتالك
د�ل املعامالت ٕاىل �ري ذ�، فاكینة ٕاجيابیات  "فشورینغو ا�ٔ "جمال د�ل 

صار كثرية، ومع ذ� س�نخضعها، یعين ابتداء من هاذ أ��م وم�ني �ادي یق
یتوخر رشوق الشمس ��س�متر مك�ب ا�راسات ت�ش�تغل ا�هنار و�ادي 

مبتابعة دق�قة من طرف الرشاكء د�ل الوزارة يف قطا�ات ٔ�خرى، و�ٓنذاك 
�ادي ��ذو تقر�ر مر�يل يف ٔ�واخر شهر مارس املق�ل ليك ٔ�یضا خنرب 

خلیار الرٔ�ي العام مبا ٔ�سفر عنه هذا التوق�ت الصیفي يف الفرتة الش�تویة ق�ل ا

ا�هنايئ، ا�يل عندو ا�ٓلیات ال�رشیعیة د�لو بطبیعة احلال �ل�س�بة �لتوق�ت 
  .الرمسي �لمملكة
  .وشكرا لمك

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

التعق�بات �ىل جواب الس�ید وز�ر الوظیفة العموم�ة تبا�ا، اللكمة 
  .لفریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار التعق�ب، تفضلو الس�ید املس�شار

  :موالي عبد الرحمي الاكمل الس�یدس�شار امل 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

مرة ٔ�خرى، هذا القرار القايض ا�يل بقى �ىل التوق�ت الصیفي ٔ��ن 
بوضوح عن إالرجتالیة اليت تطبع ٔ��لب القرارات اليت تت�ذها احلكومة واليت 

  .تعا�س �شلك صارخ ٕارادة املواطن ومصاحلهم
�ل ٕاقدا�ا �ىل اختاذ هذه اخلطوة، �یف یعقل ٔ�ن تت�اهل احلكومة ق 

تت�اهل رضورة اس�شارة الفرقاء الس�یاس�یني والنقابیني يف تغی�ب �م �ري 
مربر �لهنج ال�شاريك، ا�ي یتضمنه دس�تور اململكة، ؤ�یضا هتم�ش دور 

  .الربملان و�دم اس�شارته
 التفسريات والترب�رات اليت تقدموهنا، الس�ید الوز�ر، ال �زید ٕاال اق�ناع

امجلیع بعمق ارتباك احلكومة وسوء تدبريها لٔ�مور �ج�عیة، وتبني ٔ�یضا 
جحم الهوة الك�ري بني الس�یاسات املعمتدة من ق�لها وٕارادة املواطنني 
ومصاحلهم، فواحض ٔ�ن مصاحل املواطنني وٕارادهتم يف اجتاه، وقرارات احلكومة 

ومة يف خمامصة يف اجتاه معا�س، ف�عض من ا�مو�ة السادة ٔ�عضاء احلك
  .�مة مجلیع ٔ�طیاف الشعب املغريب

والغریب ٔ�ن من بني املربرات اليت تطر�ا احلكومة يف هاذ املس�ٔ� د�ل 
التوق�ت الصیفي، مس�ٔ� أ�من الطايق، لكن ق�ل هذا ٔ��ن هو أ�من 
العمويم؟ ؤ��ن هو أ�من الصحي؟ ؤ��ن هو أ�من �ج�عي؟ ؤ��ن هو 

ريس ؤ�من ال�شغیل و�ريه من ا�االت �ج�عیة أ�من الرتبوي واملد
  أ�خرى؟

احلكومة الیوم مدعوة، الس�ید الوز�ر، و�شلك فوري ٕاىل مراجعة 
قرارها هذا خبصوص إالبقاء �ىل التوق�ت الصیفي وإالنصات ٕاىل نبض 
الشارع، ا�ي �رب و�شلك رصحي عن رفضه املطلق للك القرارات 

ٕالرادته ومصاحله، لكن احلكومة یظهر ٔ�هنا والس�یاسات املعا�سة واملضادة 
�ازمة �ىل هنج س�یاسة التعنت ومص ا�ٓذان، ويه س�یاسة ال �زید الوضع 

ٕاىل  - ؤ��لهبم قارص�ن  - �ج�عي ٕاال ت�ٔزما ٕاىل �د دفعت �لتالم�ذ أ��ر�ء 
الزنول �لشارع العام يف موا�ة م�ارشة مع ر�ال أ�من والسلطات العموم�ة 

  .مواعتقاالهت

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار
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  .واللكمة لفریق العدا� والتمنیة، تفضلو الس�ید املس�شار احملرتم

  :ن��ل أ�ندلويس الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

احلق�قة اجلواب د�لمك، الس�ید الوز�ر، مل �كن مق�عا مبا ف�ه الكفایة، 
وى احلدیث �ىل �رتباك د�ل هاذ القرار وا�ٓ�ر د�لو �اصة �ىل مس�ت

  .السلبیة �ىل �دد من املواطنني
�رتباك ٔ�وال �ىل مس�توى الشلك، حبیث ٔ�نه اكن اج�ع د�ل ا�لس 
احلكويم یوم امخل�س، مث جف�ٔة غیكون اج�ع اس�ت��ايئ یوم امجلعة الختاذ 

ل مجمو�ة من املواطنني هذا القرار، ٕاذن مس�توى الشلك هناك ارتباك جع
  .تی�ساءلو حول اخللف�ة د�ل هاذ �رتباك

مث �رتباك واحض من �الل تعامل مجمو�ة من القطا�ات احلكوم�ة من 
د�ل البال�ات، والوظیفة  5ب�هنا وزارة الرتبیة الوطنیة، حبیث ٔ�نه ٔ�صدرت 

هاذ  العموم�ة كتصدر بالغ تت�دث عن املرونة يف التعامل مع املوظفني مع
  .املس�ت�د، ٕاذن �رتباك واحض و�شلك �يل

النقطة الثانیة، الس�ید الوز�ر، هو ما موقع املواطن من هاذ القرار؟ ٔ�و 
معوما القرارات املت�ذة؟ ا�راسة م�ال تت�دث عن �حتاد أ�وريب و�هترض 

مواطن خضعوا لالس�تقصاء د�ل الرٔ�ي،  ٔ�لف 600و املالیني �4ىل 
اع�د نفس املهنجیة م�ال �ل�س�بة ل�ٓراء د�ل �الش؟ ملاذا مل یمت 

املواطنني، وٕان اكن احلدیث ا�ٓن عن التق�مي، ٔ�عتقد ٔ�ن النبض د�ل ا�متع 
و�ح��ا�ات ا�يل اكینة من طرف مجمو�ة من التالم�ذ ا�يل �اصنا 
��ذوها بعني �عتبار، ورد الفعل د�ل الرٔ�ي العام لكها معطیات �ادیة 

  .هناك وا�د التو�ه �ام رافض لهذا القرار يف املسار ٔ�ن
اك�ن القضیة د�ل �ع�د �ىل ا�راسات، الس�ید الوز�ر ٔ�� �یبان يل 
من �الل إالطالع �ىل ا�راسة، ا�راسة لن تقدم ٕا�ابة ٔ�و ما و�ا�ش 

  .1+احلكومة ٔ�و الرٔ�ي �ش ��ذو هبذا التوق�ت د�ل غری���ش 
ري املس�متر � �ٓ�ر سلبیة �ىل املواطنني، فعال ا�راسة كتغلب ب�ٔنه التغی

ضد تغیري  %77نعم، ولكن �ري هاذ ما اكی�ش، مث ا�راسة �هترض �ىل 
  السا�ة ولكن ما �ددا�ش شكون، ٔ�مشن خ�ار من اخلیار�ن؟

خفتاما، الس�ید الوز�ر، ٔ�عتقد ٔ�ن املطلوب �كون هناك وا�د 
  .الشارع واملواطنني �س�تع�ال يف التق�مي د�ل هذه السا�ة اس�ت�ابة لنبض

  .وشكرا

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

 .اللكمة لفریق إالحتاد املغريب �لشغل، الس�یدة الرئ�سة

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
يف الوقت ا�يل كنا كنطمحو ٕاىل دخول اج�عي ممثر حمفز لٔ�جراء 

ة مبا خيفف عهنم ٔ�عباء احلیاة، سواء مهنا املادیة ٔ�و احلیاة والف�ات الشعبی
بصفة �امة، مرة ٔ�خرى و�كر�سا ملهنجیهتا �نفرادیة ويف خرق سافر 
��ميقراطیة ال�شار�یة اليت جعلت مهنا هذه احلكومة مع أ�سف شعارا 
ٔ�جوف، �اءتنا مرة ٔ�خرى احلكومة بقرار �رس�مي التوق�ت الصیفي طوال 

القرار ا�يل اختذ بدون ٔ�دىن اس�شارة مع املعنیني وا�يل اكن  الس�نة، هذا
ٔ�حرى �حلكومة ٔ�ن �هنج �ش�ٔنه مشاورات واسعة مع لك الفرقاء 
�ج�عیني و�ق�صادیني ومجعیات ا�متع املدين املعنیة، ومجعیة �ٓ�ء 

  .ؤ�ولیاء التالم�ذ، ملا � من ت�ٔثريات �ىل ح�اة املواطنني
طریقة ارجتالیة، مسح يل، الس�ید الوز�ر، مهتورة، ونفذ هذا القرار اختذ ب

�رس�ة مریبة دون ٔ�ن �لكف احلكومة نفسها عناء وضع إالجراءات املوا�بة، 
عكس ما قلمت الس�ید الوز�ر، وبذرائع �ري مق�عة بل واهیة، تفضح التخبط 

�ٔن ا�ي ما ف� یالزم احلكومة يف ٔ�مه قراراهتا ا�متعیة، ؤ�نمت ٔ�قررمت ا�ٓن ب
هذا قرار وطين، مفا اكن �لحكومة ٔ�ن �س�هتني �لت�ٔثريات الوخمية �ىل ف�ات 
عریضة من ا�متع ا�ي س�یقلب رٔ�سا �ىل عقب منط ح�اة جممتع ب�ٔمك� من 
�امالت یضطررن لاللت�اق �ملعامل يف ج�ح الظالم، و�ٓ�ء ؤ��ات 

م، �ش�تغلن يف القطاع العام ويف القطاع اخلاص س�یضطرون لطرح ٔ�طفاهل
�رم�ومه جفرا ق�ل التو�ه ٕاىل العمل يف غیاب املداومة �ملدارس، وضعف 

  .و�ردي وسائل النقل، �هیك عن ا�اطر الصحیة وأ�م�یة احملدقة هبم
عن ٔ�ي اس�تقرار تتلكمون الس�ید الوز�ر؟ وعن ٔ�ي دراسة هذه 
ا�راسة ا�يل ما ��دش السوس�یولوج�ا د�ل املغاربة وأ�وضاع د�هلم 

ع�ش�یة، �یف �لحكومة ٔ�ن �س�هتني هبذه التداعیات اليت ٔ�شعلت �ر امل 
الغضب ؤ�فضت ٕاىل اح��ا�ات �ارمة �ري مؤطرة تنظميیا و�ري مس�بوقة 

  �لتالم�ذ م�ددة هبذا التوق�ت ومطالبة ٕ�سقاطه؟
�ا نطالبمك الس�ید الوز�ر �ش �رجع هذه احلكومة ٕاىل �ادة الصواب 

�لهيا يف املرسوم، وذ� �لرتاجع  صیتو�يل ن ؤ�ن ختترص املر�� التجری��ة ا
الفوري عن هذا القرار الغري ا�دي والغري الناجع وا�ي ٔ�ث�ت الیوم ال 
شعب��ه، وٕاذا بق�نا يف غری���ش ما غیوقع والو، اجنلرتا راها عندها غری���ش 

  .ويه يف وسط ٔ�ور�
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ارةشكرا الس�یدة املس�ش

 .اللكمة لمك الس�ید رئ�س الفریق احلريك

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  الس�ید الوز�ر،
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تفا�ال مع جوا�مك �س�ل الفریق احلريك مجمو�ة من املالحظات 
و�قرتا�ات ذات الص�، خصوصا �لتداعیات النامجة عن تفعیل هذا 

  .القرار
احلجم ال ميكن ٔ�ن یت�ذ �س�تع�ال  ٔ�وال، �س�ل ٔ�ن قرارا من هذا

  . و�شلك جفايئ واس�ت��ايئ
هذا القرار القايض  �نیا، �س�ل مدى �رتباك ا�ي صاحب تزنیل

برتس�مي التوق�ت الصیفي، ح�ث ٔ�رشمت لوجود دراسة يف املوضوع، ومل یمت 
�رشها ٕاال بعد اختاذ القرار، واحلل ٔ�ن �رش ا�راسة والتواصل �ش�ٔهنا، اكن 

فروض ٔ�ن یمت �شلك ق�يل ق�ل وضع املواطنني واملواطنات ٔ�مام أ�مر من امل
 .الواقع

�لثا، ا�راسة اليت ٕاس��دمت �لهيا، الس�ید الوز�ر، قدممت ثالثة 
س��اریوهات، �متثل يف العودة ٕاىل سا�ة غری���ش و�رس�ميها طی� الس�نة، 

رصمت ٔ�و ٕاع�د التغیري حسب الفصول، ٔ�و �رس�مي التوق�ت الصیفي، وانت
�لخیار الثالث، مبربرات �ىل الطاقة، ووا�د العدد د�ل ا�راسات، وما 
�س��و الس�ید الوز�ر، الطاقة اح�ا كن�لصو لكنا اح�ا مواطنني كن�لصو 
الفاتورة د�ل الطاقة، ذاك اليش كن�لصوه يف الصیف كن�لصوه يف 

  ).ça revient même(الش�توة، كن�لصوه حىت يف العطل، راه 
  ز�ر،الس�ید الو 

رابعا، البد، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن �س�ل كذ� ضعف التواصل حول 
هذا القرار احلساس و�دم ف�ح حوار ق�يل مع خمتلف الهیئات والفعالیات، 
و�دم ٕا�داد إالجراءات املصاح�ة واملوا�بة، �اصة يف جمال التعلمي وإالدارة، 

  .احلیویة ر�كت السري العادي لهذه القطا�اتمما �لف ردود فعل سلبیة، �ٔ 
ويف هذا إالطار، وماذا عن العاملني يف القطاع، كام قالت أ�خت، 

د�ل الصباح، واش ٔ�والدمه عند  8وا�د العدد د�ل العامل ا�يل �ميش�یو مع 
د�ل الصباح؟ هذیك السا�ة ا�يل  9من �ادي خيلیومه يف ا�ار حىت 

راه  عاملامل�ادي یبقى، ٔ�ن لكيش العامل، واش دویتو مع هذه املعامل، 
�ادي یقول لیه ٕاىل ما د�لت�ش يف الوقت د�� راه �ادي یق�طع لیك وال 
�ادي مييش حفالو، وهاذوك الولیدات د�لو فني �ادي ميش�یو؟ خصوصا 

  .ٕاىل اكنت العائ� لكها �دامة، ال املرٔ�ة وال الر�ل
�امسا، تعز�زا �لسمل إالج�عي ا�ي هو رٔ�سامل البالد احلق�قي 

نتطلع ٕاىل ٔ�ن تبادر احلكومة ٕاىل تق�مي التداعیات السلبیة اليت واملمزي، 
افرزها هذا القرار، ؤ�ن تت�ذ بناء �ىل هذا التق�مي القرار املناسب 
وأ��سب، ومد�ل ذ� هو اخلروج �لصیغة التقلیدیة �لحوار �ج�عي 

  .ٕاىل حوار جممتعي، �رشك مجیع ف�ات وحساس�یات ا�متع
و امجلیع ٕاىل اس�تحضار احلمكة وإالنتصار ملصل�ة ويف هذا الس�یاق ندع

  .الوطن ؤ�م�ه واس�تقراره
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

اللكمة �لمجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، تفضلو اليس 
  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

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

يف احلق�قة البد ٔ�ن ٔ�ه� احلكومة ؤ�ه� الس�ید الوز�ر �ىل ٔ��مك 
اس�تطعمت ٔ�ن حتطموا أ�رقام الق�اس�یة يف الز�دات، مع هاذ احلكومة تبارك 

 احملن هللا الز�دات يف لك يشء، اكن بقات لمك السا�ة ها ٔ�ن� زدتو يف
  .د�ل ٔ�بناء الشعب املغريب هباذ الز�دة الغري املتوقعة

الغریب يف أ�مر هو ا�واعي وأ�س�باب، واش كتعتقدو، الس�ید 
الوز�ر، اك�ن يش �د یصدق هاذ ا�واعي وأ�س�باب ا�يل كتقولوا، ؤ�ن� 
الس�ید الوز�ر واش مق�نعني هباذ اليش یعين ب��مك وبني ٔ�نفسمك؟ واش 

اذ ا�واعي؟ واملغاربة امحلد � الیوم اكینة هاذ وسائل التواصل مق�نعني هب
  .تعرب �ىل الرٔ�ي د�لها بغات�ج�عي �لناس 

مجیع ٔ�طیاف ا�متع املغريب ومجیع هیئاته هام رافضني لهذا العبث، ٔ�ش�نو 
�غیني تد�رو يف هاذ البالد؟ كت�دمو املصل�ة د�ل ا�متع، راه ا�متع لكو 

بقى لمك �ري " واك واك � عباد هللا هاذ اليش راه مايش معقول" �یقول لمك
  .احلیاة الیوم�ة د�ل املواطنني تبعرثوها

الیوم الع�شة مع هاذ امل�ٓيس د�ل الز�دة يف لك يشء، حىت �س�تقرار 
الیويم د�ل املواطنات واملواطنني ما �لتوهومش یع�شو احلیاة الطبیعیة 

ي �ش تعرف مايش �رتباك، إالرجتال؟ وقولوا د�هلم، مني �یجي ��واع
لنا احلق�قة د�ل أ�مور، وقولوا لنا ا�واعي احلق�ق�ة �ش من هنار امخل�س 
�هنار امجلعة تد�رو قرار من هاذ احلجم؟ عندمك ٔ�ن� قرار سهل، قرار خربق�و 
 به ا�متع، القرار ما اكی�ش يش �د ا�يل ما معد�ش به، ا�يل عندو ولیداتو

�یقرا و�ی�دم يف القطاع اخلاص، �اصو مييش خييل ولیداتو عند اجلريان، 
�ش یوصل الوقت د�ل التوق�ت املدريس د�هلم یلقامه، ٕاىل مىش فضل 
ولیداتو فضل ٔ�نه �رعى ولیداتو مييش اخلدمة د�لو یقول لها 

)avertissement ( ٓخر مرة وال �ادي نطردوك، تتقول لنا املرونة يف�
  .غیتو ختلقو الفوىض يف لك يشءالعمل، ب 

دا� يف الوظیفة العموم�ة الس�ید رئ�س احلكومة تیقول � املرونة، 
، حقا كنت 10:30، وا�د جيي مع 10وا�د جيي مع  9وا�د جيي مع 

رئ�س . تنوصل ولیدايت وهذا راه رئ�س احلكومة ا�يل تیقول هاذ اليش
  .يشاحلكومة ا�يل تیقول املغاربة خربقو، خربقو يف لك

هاذ اليش مايش معقول، یعين لك أ�ش�یاء، أ�من الطايق، زعام 
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 غاربة در� هاذ القرار �ش �رحبوحشومة اكع رئ�س احلكومة یقول �لم
من أ�من الطايق، وعند� معلمة �رخيیة د�ل  %0.7یعين  0.166

 ا�يل املغاربة تیعرفو القمية احلق�قة د�لها يف توفري أ�من الطايق" السامري"
  .لبالد� وعی��ا ما نقولو �لحكومة وال ٔ��د یتلكم معنا

زعام اعطیو� �ري مربرات مق�عة راه الشعب، والشعب ا�يل تی��ظر 
  . من احلكومة ومايش اح�ا، اح�ا راه مكرفصني مكرفصني معمك

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

  .اللكمة لمك يف نفس املوضوع الس�ید الرئ�س

  :ر الس�ید ٕادر�س الرايضاملس�شا
أ�س�تاذ د�لنا الك�ري ٔ�ن ٔ�والد املغاربة رامه ت��كرفصو، ٔ�والد املغاربة .. 

�یتكرفصو، وبغینا احلكومة �ارضة معنا، ٕاىل مسحيت، ٔ�والد املغاربة 
  .�یتكرفصو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  الس�ید الرئ�س، 

، اليس ال امسح لیا الس�ید الرئ�س، ما عندمكش احلق، اليس الرئ�س
الرايض، هللا جيازیك خبري، اليس الرايض ا�رتم الزمالء د��، هللا جيازیك 

اليس �ايم ا��ن، اليس �ايم ا��ن راه ٔ�� هو الرئ�س هللا خيلیمك، . خبري
هللا خيلیمك ما غند�روش حوارات ثنائیة، ٔ�� �لكمت مع الس�ید الرئ�س، 

 تفضلو. ، تفضلو الس�ید الوز�ر"وال ٕا� ٕاال هللا." اللكمة لمك الس�ید الوز�ر
  .هنا بغیتوٕاىل 

من فض�، الس�ید املس�شار، اللكمة �لس�ید الوز�ر كام اس�متعت 
احلكومة �لسادة املس�شار�ن �س�متعو �لحكومة، وحنن يف وا�د اجلو 

  .الس�ید الوز�ر اتفضلو شكرا . دميقراطي حتاوري

دارة ٕ�صالح االٕ  لكفاملالس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
شكرا الس�یدة والسادة املس�شار�ن �ىل هاذ املالحظات وهاذ 

  .ال�ساؤالت حول اخللف�ات وا�واعي
بطبیعة احلال هل ٔ�نت مق�نع نفس�یا، ٔ�� ما ميك�ش �اصنا الت�لیل 

، النفيس يف هاذ القا�ة �ش جناوبك، ولكن جناوبك يف القرار املؤسسايت
  .�یفاش اخللف�ات د�لو

ٔ�وال �ادي یتعذر �لینا نف�حو وا�د النقاش ٕاجيايب و�دي يف وا�د 
املهنجیة ا�يل تتجمع مجیع اخ�الالت احلیاة العامة �لمغاربة م�علقة �ىل سا�ة 

  .حىت هذه مهنجیة يف احلوار رمبا �ري م�ت�ة
ت�ٔس�س  �نیا، اك�ن وا�د املهنجیة ٔ�خرى يف احلوار، وهو ٔ�نه حنن بصدد

ا�و� املغربیة، زد� سا�ة غتهنار املؤسسات غیهنار ا�متع غتفكك 
الروابط، �زتعزع ٔ�راكن الب��ات �ج�عیة �ادي مييش أ�من، امسحوا يل 
راه هاذي دو� عریقة عندها مؤسسات عندها دو�، واح�ا ا�ٓن بصدد 

السني احلدیث عن مرسوم تدبريي، لو كنا بصدد م�ادرة �رشیعیة راه �
بعدا يف جلنة العدل وال�رشیع تناقشو هاذ املوضوع، و�ادي جيي وق�ه، لو 

�ش نغريو اخلط الزمين د�ل  67كنا بغینا خنضعو املرسوم املليك د�ل 
، 5، 4اململكة �ادي �كون هناك نقاش واسع راه اح�ا لك مخ�س تندوزو 

ف ت� د�ل املراس�مي، وهذا مرسوم مايش هنايئ، هذا بدل ٔ�ن حيذ 6
  . السا�ة يف أ��د أ��ري من شهر ٔ�كتو�ر مددها

  :الس�ید رئ�س اجللسة
من فضلمك، من فضلمك، الس�یدة املس�شارة، اس�متروا الس�ید الوز�ر، 
من فضلمك الس�یدة املس�شارة، هللا خيلیمك، الس�ید املس�شار، هللا خيلیمك، 

 .هللا خيلیمك، تفضل الس�ید الوز�ر ما تقاطعوش الس�ید الوز�ر

ٕ�صالح إالدارة  لكفامللس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة ا
  :و�لوظیفة العموم�ة

س�ٔس�متر الس�ید الرئ�س �لتفا�ل مع السادة املس�شار�ن يف ٕاطار املهام 
  الربملانیة واخلضوع �ل�ساؤالت، ملاذا �رتباك و�رجتال؟

س�تقرار، قلت يف البدایة ب�ٔن الغایة من هذا القرار اكن هو حتق�ق �
وحنن �ىل ٔ�بواب أ��د أ��ري من شهر ٔ�كتو�ر �ادي حندفو سا�ة، ٕاذن 
�یفاش �ادي منش�یو لالس�تقرار بال اس�تقرار، غن�دفو سا�ة هنار أ��د 
ومن بعد �ادي نقولو واس�تقر رٔ�ي اململكة ٔ�ننا �رجعو �لسا�ة إالضاف�ة 

كويم هو و�زیدها، ف��اذ القرار، تدبري الش�ٔن العام، تدبري الش�ٔن احل
  ).Gouverner c’est choisir( اخ�یار
ح�ا ا�رت� وت��حملو املسؤولیة و��س�مترو يف احلوار، و��س�مترو يف ا

التفا�ل مع املواطنني وتن��عو، ما ميكن يش وا�د جيي یقول ب�ٔنه م�فا�ل مع 
املواطنني حنتضن اهلموم د�لو وهاذ احلكومة معلقة وما �هتمتش، اك�ن حوار 

م�بعني أ�ش�یاء، ؤ�� ٔ�قول ب�ٔن هاذ الفرتة غتخضع لوا�د التق�مي مس�متر ٔ�ح�ا 
يه ا�يل تعطي وا�د احلمك هنايئ، ما ميكن يش وا�د جيي ید�ر لنا مرافعة 

�دوى  ماویتلكم �ىل املعا�ة واملاكبدات، مجیع الرشاحئ �ج�عیة، وٕاال 
  .من ا�راسات

ها هو امللخص د�لها،  هاذ ا�راسة ا�يل �لكمتو �لهيا �حتاد أ�وريب
يش ٔ�وربیة يه �يق �ٕالجنلزيیة، ماد�ل الصف�ات د�ل املفوضیة ا 11يف 
صف�ة د�ل التقر�ر الرت�یيب ا�يل عطیت، ملاذا �حتاد أ�وريب دار  35
يش احتاد ٔ�وريب ح�ا ماامايش اس�شارة شعبیة، ) sondage(ٔ�وال هذا ..

رئ�س الربملان؟ قال يف ٔ��ریل املق�ل ٔ�ح�ا دو�، �حتاد أ�وريب ماذا قال 
، وم�ني نوصلو �ٔكتو�ر لك دو� �2019زنیدو سا�ة وم�ني نوصلو يف، يف 

تقرر ما شاءت، ا�يل بغات الصیفي، الصیفي ا�يل بغات الش�توي، 
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دو�، الس�یاق خمتلف، لكن �ش یعرفوا  27الش�توي، هاذوا راه دول راه 
 ااجمتعو  )autriche(يف  (graz)يف  �جتاه العام �ش ی��اسقو ٔ�ن مؤخرا

سا�ة وا�دة، ٔ�ن اك�ن  النقل واك�شفوا ب�ٔهنم خصهم ��دوالوزراء د�ل 
 .القطارات العا�رة �ل�دود

فاس�تطالع الرٔ�ي العام وا�يل اك�شف ب�ٔن أ��لبیة الساحقة أ�وربیني 
ذا هو ا�يل ٔ�عطى اس�تطالع غميش�یو �لتوق�ت الصیفي اس�تقروا ف�ه، ه

ح�ا �ل�س�بة لنا مليل �ادي نقررو �س�تقرار ا�هنايئ �ادي �كون االرٔ�ي، 
�دیث و�ادي �كون نقاش يف هاذ ا�لس املوقر و�ادي �كون نقاش يف 

�الش؟ ٔ�ن أ�مر یتعلق ٕ�رساء خط زمين �دید  ،جملس النواب ٔ�یضا
  .�لمملكة املغربیة

ة ح�ا فقط �ري مدد� ذاك السا�ة الصیف�ة �شوفو يف السا�اا�ٓن 
الش�تویة واش �ادي �كون، الفوائد رها موجودة وارجعوا ��راسة ورها 

اململكة، وانمت تتعرفوا ب�ٔنه �ٔ�رقام ومضبوطة، ال �س�هتني �ٔ�من الطايق د
ى بوا�د أ�ولویة ٕاسرتاتیجیة يف ٔ��ىل هرم د�ل ا�و�، اك�ن ظتیح

 اعتبارات ٔ�خرى كثرية �دا، شفو ا�ول ا�يل اس�تقرت �ىل التوق�ت
الصیفي يه لكها دول عندها نفس الس�یاق �متزي �حلیویة، دول م�بثقة 
�ش�ئة يف �ق�صاد�ت د�لها، اك�ن �ر�یا، اك�ن س�نغافور، اك�ن 

)l’Amérique latine ( اس�تقروا �ىل هذا التوق�ت ٔ�نه تیجعل بعد
وقت العمل ح�اة ٔ�خرى تبدٔ� �الس�هتالك ا�ا�يل و�س�تفادة من ضوء 

  .عيالشمس الطبی
  . وشكرا

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

السؤال السادس املوايل املو�ه لقطاع الوظیفة العموم�ة دامئا وموضو�ه 
تدين اخلدمات إالداریة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع 

  .الوطين لٔ�حرار، تفضلو الس�ید �ايم ا��ن

  :�نعبد العيل �ايم ا� الس�یداملس�شار 
ح�ا نقطة نظام د�لنا يه دفا�ا عن النظام ا�ا�يل ا ،الس�ید الرئ�س

د�ل ا�لس، الفریق د�لنا موقفه واحض من موضوع السا�ة، ا�يل بغى یعرب 
�ىل املوقف من السا�ة ید�ر سؤال شفوي وجياوب �لیه، ما جي�ش و�شد 

  .نقطة نظام �ش یدوز موقف س�یايس
م�مك بصف�مك  اوم �ىل التالم�ذ، ت�متنالس�ید الرئ�س، تقال � ،�نیا

ترتٔ�سو هاذ اجللسة حتییو وا�د ا�مو�ة د�ل التالم�ذ ا�يل �السني معنا 
الیوم، وا�يل بدون شك هام ا�يل �ميثلو العمق احلق�قي د�ل التالم�ذ ا�يل 

  .هام وطنیني ومواطنني
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
ناك قوا�د هللا جيازیك خبري د�ل التحیة د�ل اليس �ايم ا��ن ه 

 ویالتالم�ذ، ٔ�نه ت��وصلو شكون هام التالم�ذ، هللا خيلیك بال ما نور
فاش ك�ش�تغلو، اكینة هناك قوا�د وهناك نظام دا�يل ی� لبعضنا البعض 

يف يش  يش وا�د يف إالخوان بال ما ند�لوحيرتم حبذافره ٕاذىل اكن 
  .لبدایة، ما عند� حىت يش �ا�ةبو�ميیك، ما اكیناش يف ا

ٕاذا اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 
  . دامئا يف موضوع تدين اخلدمات إالداریة

  :عبد العز�ز بوهدود املس�شار الس�ید
  شكرا الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�ت املواطنني ات امللك�ة السام�ة �ش�ٔن معاجلة شاكهيتفعیال �لتوج
وتدبريها وال�رسیع �لرد �ىل �ساؤالهتم يف ٔ��ل حمدد مت ف�ح بوا�ت وطنیة 
حمددة مو�دة �لشاك�ت، وذ� لكسب ثقة املواطن يف إالدارة وحتسني 

  .جودة اخلدمات املقدمة
الس�ید الوز�ر احملرتم، �سائلمك عن التدابري وإالجراءات املصاح�ة 

  .جتوید اخلدمات إالداریة؟ وشكرإالجناح هذا إالجناز يف ٔ�فق 

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

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

ٕ�صالح إالدارة  لكفاملالس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال

املرسوم د�ل شهر یونیو املتعلق بتوح�د م�ظومة تلقي ومعاجلة وتدبري 
شاك�ت املواطنني هو ٕاجراء من بني ٕاجراءات كثرية �دا �لرفع من أ�داء 
ومن جودة أ�داء د�ل إالدارة وجعل إالدارة يف �دمة املواطنني، هذه من 

لتفا�ل ويف إالجراءات أ�وىل ا�يل ٔ��ذت هذه احلكومة ؤ�یضا يف ٕاطار ا
ٕاطار تنف�ذ توجهيات �ال� امل� ا�ي ٔ�وىص �حلرف ب�ٔنه ی��غي ٔ�ن جيیب 

  .املرتفقني ولو اكنت إال�ا�ت سلبیة، املهم ی��غي ٔ�ن جنیب
اح�ا اك�شف�ا ب�ٔنه ما اك�ن حىت م�ظومة مو�دة لتدبري الشاك�ت، ال يف 

م �ا �ش ا�ٓ�ال وال يف ماكتب الضبط وال طریقة املعاجلة، هذا املرسو 
یو�د ا�ٓ�ال وحىت ا�منوذج د�ل الشاكیة كفاش �اص �كون، ومع ٕاج�اریة 
املعاجلة إاللكرتونیة لهذه الشاك�ت هذه، ولكن مايش يه فقط الشاك�ت 
هو املرسوم یطمح ٕاىل �لق ق�اة �لتواصل بني املواطنني وإالدارة حبیث هو 

  .رتفقنيمرسوم یتعلق بتدبري شاك�ت ومالحظات واقرتا�ات امل
نعطیمك ٕاىل �دود هذه ا�لحظة فاش كنتلكمو �دد الشاك�ت املتوصل 
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م�ذ ٔ�ن ٔ�عطى الس�ید رئ�س احلكومة �نطالقة يف شهر ینا�ر  69135هبا 
  .املنرصم لهذه البوابة الوطنیة إاللكرتونیة

الشاك�ت ا�يل ا�ٓن يه يف طور املعاجلة �ى القطا�ات احلكوم�ة 
، ٕاذا �س�بة 54000لشاك�ت ا�يل تعاجلت يه ، ا15135وٕادارة ا�و� 

هذا النظام د�ل تدبري الشاك�ت بني الفعالیة  78000الشاك�ت املعاجلة 
د�لو وبني ٔ�یضا الثقة د�ل املواطن، املواطن راه �یق، وٕاال ما اك�ش جيي 
هبذا إالق�ال حبیث ٔ�ن حىت الطاقة �س��عابیة د�ل وزارة ٕاصالح إالدارة 

اكف�ة راه �اصنا �شوفو يش طریقة ملعاجلة وت��ع هذه الشاك�ت ما بقا�ش 
بطبیعة احلال مزیدا من الشفاف�ة والفعالیة، اح�ا بصدد هتييء تقر�ر حول 
س�نة من ٕاعامل هذا املرسوم ليك �رفعه ٕاىل الس�ید رئ�س احلكومة �ش 
حىت إالدارة �ك�شف عیوهبا وفني ترتكز �خ�الالت من �الل الشاك�ت 

  .املواطنني د�ل
وبطبیعة احلال اك�ن ٕاجراءات ٔ�خرى كثرية متيض يف هذا �جتاه حلسن 
التعامل ٔ�و نوع من املصاحلة بني املواطن وإالدارة وا�يل كتعزز املرفق العام 

  .وجودة اخلدمة العموم�ة وشكرا

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

عق�ب، تفضل الس�ید اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار الت 
 .املس�شار

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،

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

ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك، رمغ لك ا�هودات املبذو� ورمغ لك الرتاكامت 
اليت سامهت أ�طر املغربیة إالجيابیة لٕالدارة العموم�ة بعد �س�تقالل و 

والزالت يف ٔ�داء وظیفهتا الوطنیة يف �رتقاء مبس�توى املرافق العموم�ة، ٕاال 
ٔ�نه يف الس�نوات الس�بع أ��رية و�د� ٔ�ن إالدارة املغربیة اس�تقالت من ٔ�داء 
وظیفهتا وبدٔ�ت �هترب من املسؤولیة وال �رید حتملها، اليشء ا�ي انعكس 

اء املرفق العمويم مما ٔ�دى ٕاىل تدين اخلدمات العموم�ة سلبا �ىل ٔ�داهئا ؤ�د
  .وهذا هو س�ب �زول هذا السؤال

الس�ید الوز�ر احملرتم �لرمغ من اخلطب امللك�ة الصارمة والقاس�یة، 
و�لرمغ من جمهودات احلكومة يف هذا إالطار ٕاال ٔ�نه جيب ٔ�ن نعرتف ب�ٔن 

متاما، خصوصا يف اخلدمات العموم�ة مرتدیة واملواطن �ري راض عهنا 
القطا�ات ذات البعد �ج�عي، �� فٕانه یق�يض م�ا وم�مك وقفة ت�ٔملیة 
لوضع أ�صبع �ىل ا�اء وحتدید ٔ�س�باب هذا الرتدي الراجع ٕاىل بؤس 

   .اخلطاب الس�یايس ا�ي یت�ه لكه حنو ختو�ن إالدارة �شلك �ري الئق

زيها وتطبیق ��، الس�ید الوز�ر، جيب ٕاصالح ٔ�وضاع إالدارة وحتف
م�دٔ� احملاس�بة والرضب �ىل ٔ�یدي املتالعبني مبصاحل املواطنني دون ا�لجوء، 

 .دون ٔ�سلوب التعممي
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

 كرناسلو السلطات نيعند� مشالك �زاف يف العامالت، اح�ا �رملانی
إالقلميیة وال السلطات احمللیة ما تی�اوبو�ش، �یفاش �ادي جياوبوا املواطن 

�ف�اللت، الس�ید الوز�ر احملرتم، یعين -العادي، اح�ا و�اصة يف �ة در�ة
حبال اليش ا�يل وقع البارح، اح�ا نت�ٔسف لٔ��داث اليت �ابت بعض 
شوارع اململكة ن���ة اح��اج التالم�ذ �ىل �س�مترار �لعمل �لتوق�ت 
الصیفي، حىت یعين ولینا ت�سمعو الهرضة ا�يل ما خصناش �سمعوها، 

  . س�ید الوز�رال 
�رفض مكغاربة إالساءة �لرموز الوطنیة و�رفض اس�تعامل ال�م الساقط 
يف حق بعض الشخصیات الوطنیة �رئ�س احلكومة م�ال، هاذ اليش راه 

  . مايش معقول
ولكن، الس�ید الوز�ر، ما خصمكش ت�ساو بيل راه ٔ�س�باب د�ل هاذ 

ا تیقوموش �لواجب اليش راه إالدارات د�لنا، إالدارات د�لنا ا�يل م
فط ید�هلم، ٔ�رايض امجلوع ما بغاوش حيددوها، الشاك�ت د�لنا، �رملاين تیص 

القانون،  �لعامل، وال كذا تیوقفومازال اس�تغالل النفوذ، تیصیفط وثیقة 
هاذ اليش راه مايش معقول، الس�ید الوز�ر، راه إالدارة ما �متشاش، 

ه یعين ا�واصة متا، وت�متناو من و�اصة نطلبو م�مك �شوفو ٕاقلمي تنغري، را
  . الس�ید العامل اجلدید یعين یبحث يف امللفات یعين يف إالدارة

  .وشكرا

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

  .�نیة 41اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت، �يق لمك 

دارة ٕ�صالح االٕ  لكفاملالس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

  . شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ التعق�ب
فعال، معروف ٔ�ن هناك تضخم ا�ٓن يف ال�شخیص وال �دوى من 
إالطا� يف ٕا�راز �خ�الالت والبطء والثقل والتعق�دات املسطریة 

  .وإالجرائیة يف إالدارة
د�ل  3ري �ٕالضافة لهاذ املنظومة د�ل تدبري الشاك�ت اك�ن نعطیك �

املشاریع املهیلكة ٕالصالح إالدارة، وا�د راه �اد دوز�ه یعين ما اكمالش 
ى بنقاش قوي ظبیع، وا�يل مع أ�سف اكن �اصو حيوا�د جوج أ�سا

  . �دا، وهو املیثاق الوطين لالمتركز إالداري
هاذ املیثاق هذا هو حتول �ذري يف ا�منوذج التنظميي لٕالدارة املغربیة 

س�نة من �س�تقالل ٔ�هنا تنازل �ىل سلط مايش  60بعد ا�يل ق�لت 
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التفویض، وتنقلها ٕاىل إالدارة الالممركزة �ش تويل يف القرب وتويل يف 
  .�دمة املنتخبني، وخصوصا يف اجلهات

القرار الثاين وحنن مق�لني �لهيا يف أ��م املق�� وینص �لیه ا�س�تور 
دد املبادئ د�ل املرفق العام وهو ٕاخراج م�ثاق وطين �لمرافق العموم�ة حي

  .والقوا�د د�لها وأ��الق�ات د�لها
  .وشكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال السابع وموضو�ه املرسوم القايض �لتعاقد بدل 
التوظیف، وهو سؤال موضوع من طرف الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

  .السالموالتعادلیة، تفضلو ٔ�ليس عبد 

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
لكمة تعاقد طاملا ٔ�لف�اها يف أ��م أ��رية، ما يه الغایة؟ هل شعرت 
احلكومة بضعف املسا� وا�والب إالداریة حىت جل�ٔت ٕاىل التعاقد، �رید 

  التوظیف؟ ومعنا الشعب املغريب ٔ�ن یعرف ملاذا هذا التعاقد بدل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

ٕ�صالح إالدارة  لكفاملالس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

الس�ید املس�شار، حق�قة �لفصا�ة د�لمك املعهودة رامك خلصمت تقریبا ا�افع 
  . ٕاىل �لق هاذ التعاقد

فعال، إالدارة وهنا البد ٔ�ن ٔ�مزي مرة ٔ�خرى ما بني التعاقد يف 
املؤسسات العموم�ة ا�يل يه ا�ٔاكدميیات مع ر�ال التعلمي ا�يل ما بقاوش 
تی�سامو م�عاقد�ن، ولكن هام يف ٕاطار النظام اخلاص ��ٔاكدميیات، كام هو 

  .مجیع املؤسسات العموم�ة كتعاقد
ملرسوم موجود، وقریتو �متعن وفهمت ٔ�� ج�ت لق�ت هاذ ا 2016يف 

اجلدوى م�ه، هو ا�يل تفضلت به، ٔ�ن إالدارة ليك �سهر �ىل جتوید 
اخلدمات د�لها يه حمتا�ة لكفاءات، ٔ�نمت تعرفون وهدر� يف هذه القا�ة 
مرارا �ىل م�ظومة أ�جور اليت مل تعد �س�تقطب ٔ�جود اخلرجيني د�ل 

ا ا�يل �ميش�یو �لقطاع اخلاص، فإالدارة املعاهد العلیا ود�ل املدارس د�لن
ل�ٓن راه  2016م�حت نفسها هذه إالماكنیة يف �دود ضیقة �دا، من 

مازال ما در� يف الطا�ني ما یتحرق �یف �یقولو، مازال یاله اك�ن وا�د 

دامللفات ٔ�ن املسطرة معقدة �دا �ش  4و 3ا�يل تفزيا التعاقد د�لو داز، و
الف�ات ٕاما تعاقد مع خ�ري وعندو جتربة  2ٔ�نه اك�ن تعاقد مع وا�د اخلبري 

يف اخلربة يف م�دان ومواصفات دق�قة �دا، � ٕاما مع ٔ�عوان يف الوظیفة 
العموم�ة ٔ�نت حمتاج يف وا�د املهمة ملدة س�ن�ني، هل تف�ح م�اراة ٕاىل 

  .أ�بد؟ یعين ٕاىل املعاش ملوظف ال معىن لها
اكنیة لت��فس يش شویة فإالدارة ت��ح لنفسها وا�د إالم نٕاذ

و�س�تقطب بعض الكفاءات ٕالجناز بعض املهام ا�يل الكفاءات ا�يل عندها 
س�نني تنجز وا�د  4، 3ما تقدرش تقوم هبا، تقوم بوا�د املهمة ملدة 

الرب�مج، تنجز وا�د التطبیق رمقي م�ال، د�ر وا�د التكو�ن معني وا�هت�ى 
وم هذا، مازال م�كر ٔ�ننا أ�مر، هذا هو ا�يل اكن الغرض من هذا املرس

  .دالقرارات لتفعی� 3خنضعوه ليش تق�مي، ٔ�� قلت � ٔ�نه اضطرینا خنرجو 
القرار أ�ول یتعلق �لتعویضات د�هلم، مدققة �دا، القرار الثاين 

لك الوز�ر تیوقع ما شاء مع عقدة ا�يل �اصها توقع، راه مايش �منوذج ال
الشلكیات د�ل املباراة ود�ل �نتقاء املتعاقد�ن معه، والقرار الثالث مع 

ود�ل املقاب� ومعاجلة امللفات ٕاىل �ري ذ�، ميل تو�د هذه القرارات �اد 
نبداو بعض القطا�ات ا�ٓن تید�لو يف التنف�ذ د�لها ویاله نقدر نقول � 
اك�ن ملف وا�د يف وا�د القطاع د�ل املتعاقد�ن مفيل �یكون احلدیث �ىل 

صورو ب�ٔنه هذا التعاقد �اء ليك یعوض ال�شغیل يف الوظیفة هذا امللف ت��
العموم�ة �شلك نظايم، لن یعوض التعاقد ٔ�ن ال�س�بة د�لو ضئی� يف 

املتعاقد�ن، و�ا �كون  4، ما �اصوش یفوهتا، �4دود لك قطاع عندو 
املتعاقد�ن والتقد�ر �لس�ید رئ�س  4ٔ�لف موظف، عندو  100عندو حىت 

وخصك تق�ع ب�ٔن املهمة ا�يل �ادي  4بدل  2یعطیك احلكومة راه ميكن 
جتیب �لهيا املتعاقد ما اكی�ش ا�يل یقوم هبا يف القطاع، ٕاذا الضام�ت قویة 

  . واك�ن تق�یدات يف هذا ا�ال

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

 .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س يف ٕاطار التعق�ب

  :اراملس�شار الس�ید عبد السالم ا�لب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
اكحف حزب �س�تقالل ومعه بعض أ�حزاب الوطنیة �ىل حتسني 
اخلدمات دا�ل املؤسسات العموم�ة وقدم تضحیات �برية، الیوم مع اكمل 
أ�سف حكومة �ربت عن فشلها يف مجیع املیاد�ن، لكمة التعاقد وتبحث 

الوضع إالداري، طریقة ما �س�مترار عن طریقة تدل�س، طریقة �زییف 
  .بغی�ش نقول النصب

�و وا�يل يش قریب �لیه تريبط صاح حشومة الیوم فني ا�يل عندو يش 
معه التعاقد �ٓمشن تعاقد هذا والس�ید فاشل؟ هللا �كون يف عو�مك الوزراء، 
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�یجیبو لمك �س دون املس�توى يف �ني الكفاءات تقرب، حىت يف هذه 
�یتعني ٔ�عباد هللا؟ راه �اصنا �كشفو �ىل  املراس�مي السام�ة شكون ا�يل

حقائق ٔ�ن احملظوظني وا�يل عندو �ك صاحيب هو ا�يل �ینجح هو ا�يل �یمت 
  .�نتقاء نتاعو يف هذا التعیني يف املناصب السام�ة

و�سمحو يل السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني، راه هذا العبث، راه هذا 
�ىل الكفاءات مايش هبذه الطریقة الس�ید  ابزتاز �لامل العام، راه ٕاىل غنقلبو

الوز�ر، وما معر ما اكن التعاقد تی�دم إالدارة والناس خرجوا �لتقا�د 
 براه �ري مق�ول، اح�ا �رفض يف حز  وفاشلني وكزنیدومه، هذا

، ؤ�ظن ٔ�ن حىت ٔ�ن� معنا الس�ید الوز�ر، ٔ��مك �رفضون مجیعا �س�تقالل
ملردودیة، تقلل من العطاء ومن �دمة مجیع ٔ�شاكل التعاقد ٔ�هنا ختل �

الوطن، راه حىت اح�ا غمنش�یو وإالدارة غتبقى، �اصنا حنس�هنا لٔ�ج�ال 
�لفر�س�یة،  �یف تیقولو  (de passage)القادمة، الس�ید الوز�ر، راه اح�ا 

  .ولكن راه اح�ا تنخربو إالدارة املغربیة، راه العبث
قول، �س�ب احملسوبیة لك ما حيصل ا�ٓن �س�ب ا�هتور، �س�ب الالمع

مو يف الب�ت يف ، شكون ا�يل ت��جح؟ ا�يل �ه ٔ�و واحملا�ة والقضیة راجعة
العشاء ما تیخرجش بال عشاء، وهذا هو العیب ا�يل عند� يف إالدارة 

 .العموم�ة
  .ٔ�س�سمح

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

والشفاف�ة يف السؤال الثامن وموضو�ه مدى ا�رتام معایري الكفاءة 
انتقاء املسؤولني واملوظفني الك�ار، وهو سؤال موضوع من طرف فریق 

  .أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار لوضع السؤال

  :عبد الرحمي المكیيلالس�ید  املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

وراش اليت �راهن �لهيا احلكومة یعترب إالصالح إالداري من ٔ��رز ا�ٔ 
جلعل إالدارة املغربیة توا�ب ا�ینام�ة اليت یعرفها املغرب �الل العرشیة 
أ��رية، ولعل ٔ��رز مدا�ل هاذ إالصالح ربط املسؤولیة �حملاس�بة وتعز�ز 

  .الشفاف�ة يف م�ح م�اصب املسؤولیة
سؤولني يف هذا إالطار، �سائلمك عن املعایري املعمتدة النتقاء امل 

واملوظفني الك�ار؟ وهل یمت ا�رتام معایري الكفاءات والشفاف�ة يف ٕاس�ناد 
  �ام املسؤولني واملوظفني الك�ار؟

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

ٕ�صالح إالدارة  لكفاملالس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة 
  :�ةو�لوظیفة العموم 

  .شكرا الس�ید الرئ�س
شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال ا�يل تعلق مبوضوع س�بق�ا 
تذا�ر� �لیه يف هاذ ا�لس املوقر، الك�ري من ال�م ا�ي یقال �ري دق�ق 

اكن واحض، وربط تق�  2011يف هذا الش�ٔن، دس�تور اململكة د�ل 
بة و�ملساواة بني املناصب العلیا �لكفاءة وربط املسؤولیة �حملاس� 

د�ل التعیني يف املناصب العلیا �ش  2012املواطنني، و�اء املرسوم د�ل 
یدقق ویوضع إالجراءات العملیة لتفعیل هاذ املبادئ د�ل احلاكمة اجلیدة 

  .يف الوظیفة العموم�ة
ال خيفى �لیمك ٔ�ن هاذ الوزارة �درت ٕاىل تنظمي ملتقى حتت الر�ایة 

�، اكنت رسا� سام�ة و�ها �ال� امل� هو ملتقى السام�ة جلال� امل
الوظیفة العموم�ة العلیا، ويه عندها �القة �لتعیني يف املناصب العلیا، 
وطرح�ا هاذ إالشاكالت ا�يل تفضلتو هبا لكها وٕاشاكالت ٔ�خرى ٔ�معق، 
وخرج یعين اس�تلهاما �لتوجهيات امللك�ة ا�يل �ات يف الرسا�، ؤ�یضا اكنوا 

موظف سايم من كتاب �امون  600رة مجعنا وا�د حوايل ٔ�ول م
ومف�شون �امون ومد�رون و�قشوا يف أ�وراش ؤ�عطوا توصیات، 

  .ومجعناها �ادي نعرضوها قریبا �ىل ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة
لكن ا�ر�ات أ�ساس�یة يه مراجعة هاذ املرسوم، هذه ق�ا�ة اكینة 

عیني يف املناصب العلیا حيتاج ٕاىل مراجعة ويه توصیة، املرسوم د�ل الت 
ٔ�نه �ارق يف بعض اجلوانب الشلكیة لكوهنا تثري هذا النقاش، فه�ي �اصها 
متيش يف �جتاه ا�يل تیعطي الضام�ت أ�قوى لتفعل املبادئ د�ل 
ا�س�تور، د�ل الكفاءة ود�ل املساواة بني املواطنني يف ٕاطار الفعالیة د�ل 

طار ٔ�یضا متكني إالدارة املغربیة من الكفاءات الوطنیة ا�يل إالدارة، ويف إ 
  .موجودة

ٕاذن، اح�ا مق�لني �ىل ٕاصالح هاذ الوظیفة العموم�ة العلیا اق�نا�ا م�ا 
  .ب�ٔهنا يه القاطرة ٕالصالح املنظومة دالوظیفة العموم�ة بصفة �امة

   .وشكرا

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

  .بلقشور التعق�ب لمك اليس

  :املس�شار الس�ید عبد السالم بلقشور
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات احملرتمات،

يف احلق�قة الس�ید الوز�ر، ج�ت��ا من �خر، وك�شكروك �ىل 
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الرصا�ة د�� و�ىل ��رتاف، وقلمت ب�ٔنه جيب مراجعة �ذریة �لمرسوم 
  .�فائه لرشوط الشفاف�ة املطلوبة يف م�ل هاذ القضا�نظرا لعدم اس� 

الیوم القانون ا�يل معروض �ىل جلنة العدل وال�رشیع، كنا كن��ظرو ٔ�نه 
�ادي جيیب هاذ أ�ش�یاء ا�يل وح�تو هبا الیوم، ولكن لٔ�سف ما اك�ن ال 
يشء من هذا يف القانون املطروح ٔ�مام�ا الیوم، ا�يل رمبا �ادي غنربجموه يف 

  . ن وا�د ثالثة ٔ��م وال ٔ�ربعة ٔ��م، الس�ید الوز�رغضو
ا�يل نؤكد � �مس النخب املغربیة و�مس الكفاءات ب�ٔنه اك�ن ٕاح�اط 
شدید �هيا، مجیع املؤسسات العموم�ة اك�ن ٕاحساس �لغنب و�ٕالقصاء 
و��هتم�ش جراء هاذ القانون التنظميي ا�يل كنا كنطالبو به ق�ل ٕاقرار 

ا�يل �ا تزنیال  02.12، والقانون التنظميي د�ل 2011ا�س�تور د�ل 
  . ، اكنوا النخب �ی��ظرو م�و اليشء الك�ري�2011س�تور 

ولكن لٔ�سف الیوم اح�ا ٔ�مام وضعیة لكها ضبابیة، ؤ�نت �ارف هاذ 
اليش راه كريوج يف الصالو�ت الس�یاس�یة، ٔ�عطیين نعطیك ما بني 

عني هنا د�ل هاذ احلزب واحلزب أ�حزاب الس�یاس�یة، وهاذ الاكتب العام ت
أ�خر ٔ�عطاه يف هاذ الوزارة الاكتب العام أ�خر، وهاذ املد�ر املركزي فهاذ 
الوزارة، وهاذ املد�ر املركزي تبادلوا، وهاذ اليش ا�يل �یتقال وهاذ اليش 
ا�يل اك�ن، وهاذ اليش راه توصلنا به كربملانیني من عند موظفني يف وزارات 

  .لنا هاذ ال�م هذا ٕالحساسهم هباذ الغنب هام ا�يل وصلوا
الس�ید الوز�ر، تنطلبو م�ك هللا جيازیك خبري، ٔ�نت يف حزب امحلد � 
تقديم، وعندك إالميان ؤ�نت موظف، یعين موظف، وعندك هاذ 
إالحساس كتحس به ؤ�نت ا�يل �ادي تقدر جتاوب مع هاذ الف�ة املهمة من 

ا ت��غیو �كون املوظف د�لنا يف املواطنني، �ش �كون ٔ�ن اح�ا دامئ
املس�توى، �كون عندو إالحساس �ش �كون العطاء واملردودیة د�لو 
�كون كذ� يف املس�توى الك�ري ا�يل كنتظروه لكنا وما نبقاوش كنتلكمو 

  .�ىل ٔ�ش�یاء ا�يل ما �یناش �ىل ٔ�رض الواقع
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رشكرا الس�ید املس�شا

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

ٕ�صالح إالدارة  لكفاملالس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

  . ٔ�� بغیت وا�د التوضیح
  . شكرا لمك الس�ید املس�شار �ىل هاذ أ�فاكر وهاذ التدق�قات

ة ودس�توریة وا�يل ا�يل �ادي �كون جمدي �ش خنلقو وا�د ا�ٓلیة قوی
تعزز الوظیفة العموم�ة العلیا يف املغرب، هو نتلكمو �ىل الكفاءة، ٕاىل د�لنا 
يف يش م�اهة ٔ�خرى ٔ�نه صعیب، واش بغینا �كرهو الناس يف الس�یاسة؟ 
ما ند�لوش لٔ�حزاب؟ ٕاذا اكن وا�د الكفاءة �الیة موجود يف حزب 

حش �كون اكتب �ام، أ�صا� واملعارصة م�ال، نقولو، �ٓه، ٔ�نت ما تصال
ال، ٔ�نت �اس�ين �ري �ىل الكفاءة، اح�ا ما كنجیبوش الناس �ىل ا�لون 
د�هلم �ىل الكفاءة، املغفور � احلسن الثاين، اكنوا الناس من املعارضة 

  . �یجیهبم �ىل رٔ�س مؤسسات، واملعارضة والناس يف السجون
حصیح،  ٕاذن ما نبقاوش نقولو هذا ٔ�عطیين نعطیك، هذا اليش مايش

  .الكفاءة نت�اسب معاك حىت �لصباح، الكفاءة
  .شكرا

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

ون��قل لٔ�س�ئ� املو�ة لقطاع الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة 
  .واملیاه والغا�ت، واليت جتمعها و�دة املوضوع و�ددها س�تة ٔ�س�ئ�

الس�ید رئ�س الفریق ا�س�توري یطلب من كام ورد �لینا طلب من 
�الل هذه الرسا� فصل سؤا� عن �يق أ�س�ئ� املتعلقة �ملومس الفال�، 

  .ٕاذن سوف �كون مخسة ٔ�س�ئ�
والبدایة مع سؤال الفریق �شرتايك، وموضو�ه �س�تعداد �لمومس 
الفال� احلايل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك، 

  .تفضل الس�ید املس�شار

  :عبیدااملس�شار الس�ید ابو �كر 
  .الس�ید الرئ�س

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

عن �س�تعدادات والتدابري اليت قامت هبا وزار�مك النطالقة موفقة 
  �لمومس الفال� احلايل، �سائلمك؟

  الفال� يف ٔ�حسن الظروف؟وماذا ٔ��ددت الوزارة ملرور هذا املومس 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثاين، وموضو�ه �س�تعداد �لمومس الفال�، واللكمة ٔ��د 

  .الس�ید الرئ�سالسادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضلو 

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

  .ة والسالم �ىل �ري املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي والصال
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن التدابري املت�ذة من ٔ��ل ٕاجناح املومس 

  الفال�؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . شكرا الس�ید املس�شار
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السؤال الثالث موضو�ه انطالقة املومس الفال� احلايل مبرا�ش، 
طين لٔ�حرار لتقدمي واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الو 

  .السؤال
  .تفضلو احلاج عبو، الق�دوم د�لنا

  :املس�شار الس�ید محمد عبو
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن،
ك �ىل ما ٔ�عطا� هللا من �ريات يف العهد و الس�ید الوز�ر، ٔ�وال كهننی

  .طر موجودد�لمك، امحلد � امل
ولكن الس�ید الوز�ر الفال�ة ٔ�� كمنثل وا�د املنطقة فالح�ة، بطبیعة 

  .9أ�قالمي �ٓخر�ن، يه  7احلال مك�اس وفاس و
قلت، الس�ید الوز�ر، اح�ا بغینا �ري ٔ�عطینا النظرة د�� فني خرجوا 
املومس الفال�، اك�ن، الس�ید الوز�ر، املومس د�ل احلرث، املومس د�ل 

  .وا�د العدد د�ل املوامس راه اح�ا مربوطني هبا، هذا مع هذا الزیتون،
د�، الس�ید الوز�ر، بغینا، ٔ�وال ما تب�لش �لینا من �دك �ش تعطینا 

، الزیتون راه د�لنا �ري �ش �زیدو وال �رجعو وا�د النظرة، الفال�ة
املنطقة د�ل  ةالزیتون وك�س��وه، ٔ�� � �یجیبو�ی�س�ب، راه الفال�ة 

لزیتون، ولكن راه �یجیبو الفال�ة الزیتون �یبقاو یدورو به والغد كريدوه ا
  . ��ار د�هلم، ما �یعطهيم �د ا�مثن، هذا نعطیك �ل�س�بة لفاس

قلت، الس�ید الوز�ر، بغینا �ري �شوفو هاذ حق�قة ٔ�نتوما ما قرصتوشاي 
 درامه، ا�يل 2من �دمك، درتو وا�د �م�یاز �بري، �اونتو املصدر ب 

درامه �ش یعاون الفالح، ولكن هاذ اليش لكو  �2یصدر لك يش �یعطیوه 
  .راه واقف

ما نبقاوش " سو��وس"، ٔ�� كنطلب إالخوان "سو��وس"الزریعة 
جنیو لهنا وجنبدو احلس د�لها، راه ما كتعمل والو، راه ما كد�ر والو راه 

  .عة خملطة �لشعريق�لت الفالح، راه �یجیبو الزریعة �ی��عو الزریعة، الزری
  .وهذا ما نقول � الس�ید الوز�ر وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . شكرا

السؤال الرابع موضو�ه املومس الفال� احلايل، واللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، تفضلو الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
  ما يه إالجراءات املت�ذة ٕالجناح املومس الفال� احلايل؟ 

  . شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال اخلامس دامئا يف نفس املوضوع، واللكمة ٔ��د السادة 

اليس  ااملس�شار�ن من فریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضلو 
  .الطیب

  :اويالطیب املوساملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  السادة والس�یدات املس�شارات احملرتمني،

  الس�ید الرئ�س،
الس�ید الوز�ر، عرفت بالد� مؤخرا �ساقطات مطریة �مة وت�رش 

  . �خلري مادام هذا املومس
  الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري املت�ذة من طرف احلكومة؟ 

د الوز�ر، ما يه مطرو�ة يف السؤال، النقطة أ��رية ما یتعلق، الس�ی
املعرض اجلهوي �لمنتو�ات احمللیة جبهة العیون الساق�ة امحلراء، الس�ید 
الوز�ر، اكن معرض �م �دا وی�رش �خلري، اكن، الس�ید الوز�ر، الساكنة 
والكسابة واملنت�ني اكنوا، الس�ید الوز�ر، م�تظرینك ٔ�نك ٔ�نت ا�يل جتهيم، 

  .العام وم�� ٔ�حسن متثیل ولكن �اء اليس الاكتب
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� امخلسة كام بغیتو، الس�ید 
  .الوز�ر، بغیتو املنصة بغیتو املاكن د�لمك

والتمنیة القرویة واملیاه  يوز�ر الفال�ة والصید البحر  ،ٔ�خ�وشالس�ید عز�ز 
  :والغا�ت

  .الرئ�س شكرا الس�ید
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

س�نني هاذي �ش هبط �ىل ٔ�رض الواقع ا�ینام�ة ا�يل �لقها  �10 اد
ا�طط، ا�يل ٔ�عطى �نطالقة صاحب اجلال� هللا ینرصو، ومك�ت من 

  .ٔ�ن تطور القدرات وطرق العمل يف املیدان الفال�
د�هلم التفا�لیة �ىل اك�ن تعبئة �برية د�ل الفال�ني ا�يل عززوا القدرة 

تدبري العوامل ا�يل ميكن تصاحب املومس الفال�، نعطیمك بعض أ�رقام، 
ٔ�نه ق�ل ما ند�لو �لمومس اجلدید نتلكمو �ىل املومس ا�يل اح�ا ا�ٓن فال� 

سن ٕانتاج من احلبوب م�ذ تنخرجو م�و، �ل�س�بة �لحبوب جسلنا �لث ٔ�ح 
یون د�ل الق�طار ٔ�ي �رتفاع داملل  103طط املغرب أ�خرض، خمانطالق 
�ل�س�بة �لس�نة املاضیة ا�يل اكنت ق�ل م�و، وا�يل يه اكنت  %7.4ب�س�بة 
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  .س�نة ج�دة كذ�
كام متزي إالنتاج جبودة اس�ت��ائیة من ح�ث الوزن املعیاري، ا�يل وصل 

 75بتحسني �بري مقارنة مع املعیار د�ل  ك�ولرت، ٔ�يله � �یلوغرام  79,9
  .ملرجع أ�دىن�یلوغرام ا�يل هو ا

ت ٔ�نه هاذ املنتوج احمليل �س�تعامل د�لو هاذ املواصفات العالیة �ال
یعين ) les minoteries(دا�ل  اجمندرفعت من ال�س�بة د�لو د�ل �

  .امحلد � يف بالد�
لیون د�ل الطن ٕان شاء دامل  �2ل�س�بة �لزرا�ات أ�خرى، الزیتون 

�يل خرج�ا م�و، �ىل وا�د املسا�ة هللا د�ل إالنتاج د�ل هاذ اليش ا
     م�ت�ة، وغرس�نا ٔ�كرث من ملیون هك�ار ا�يل اكینة يف املغرب، ولكن

)la surface productive ( هك�ار، �زاد  957000املسا�ة املنت�ة يه
مع املومس املايض، واملومس ا�يل اكن ق�ل م�و اكن �زادت  22.3تقریبا ب 

)l’augmentation (50 ـب%.  
ٕاىل مجعت املومسني املاضیني �ل�س�بة لٕالنتاج  %�72ٓن ٕاذن اح�ا ا

ٕاىل بقى حسب أ�جشار ا�يل حتر�ت وذاك  %72ا�يل اكن من ق�ل، وهاذ 
   ابتداء من الس�نة املق�� هباذ %100اليش، �ادي نوصلو ٕان شاء هللا 

)la campagne( ا�يل اكینة الیوم.  
 620لیون ودامل  �2ل�س�بة �لحوامض، التوقعات ت�شري ٕاىل ارتفاع هام 

مقارنة مع املومس املايض، وهنا كذ�  %17ٔ�لف طن بتحسني د�ل 
�ل�س�بة  %2ز�دة يف ا�لحوم امحلراء، تقریبا  %7إالنتاج احلیواين عرف 

�ل�س�بة �لبیض، وهنا  %�29ل�س�بة �لحوم البیضاء، و %�13ل�لیب، 
س�تعملوا �ش �هنين املزار�ني �ىل العمل د�هلم و�ىل إالماكنیات ا�يل ا

دج�رب �اد بدا املومس الفال�،  �15كونوا رمغ ٔ�نه املومس، نذ�رو ب�ٔنه يف 
�ل�س�بة لصادرات  %5ٔ�ن الش�تا �ات معط� الس�نة ا�يل فات، زائد 

�ل�س�بة  %�2ل�س�بة لصادرات احلوامض وزائد  %4البواكري، زائد 
  .لصادرات الطامطم

ج يف اجلبال، املشالك د�ل كذ� اكنوا ٕاشاكلیات، املشالك د�ل الثل
اجلفاف يف بعض املناطق، لكها تد�لت احلكومة عن طریق الوزارة د�ل 

ملیون درمه الق�ناء  61الفال�ة �ش خصصت �الفات مالیة د�ل 
ملیون د�ل ا�رمه  32أ��الف املدمعة، وكذ� رصد �الف وا�د 

لك�ة السام�ة، متت عام� وٕاقلمي، وذ� تطبیقا �لتعل�ت امل  25موز�ة �ىل 
تعبئة الوسائل املادیة وال�رشیة �لتخف�ف من معا�ة ساكنة املناطق املترضرة 

  .من �ٓ�ر مو�ة الصق�ع والثلوج
م�اس�بة عید أ�حضى كذ� املك�ب الوطين �لسالمة الصحیة معل 
وا�د ا�هود ا�يل هو ج�ار، �ش العید امحلد �، داز يف وا�د املس�توى 

دامللیون  6.7ٔ�كرث من  املغاربة �ش یدوز ف�ه، ورمقو �یمتناو ا�يل هو اكنوا
 .��ان �ل أ�غنام ود�ل املاعز و�رمقود�ل الرٔ�س د

اح�ا �ادي ند�لو لس�نة قادمة وأ�مل والثقة يف املس�تق�ل ا�يل املومس 

احلايل واملوامس القادمة ٕان شاء هللا، رمغ ٔ�نه يف الس�نة املاضیة د�لنا 
ما قلت، اكن وا�د مومس ا�يل هو ق�ايس وذو جودة �الیة،  معطلني، �یف

وامحلد � هاذ املومس �ینطلق �یف ما �ا فاللكمة د�لمك السادة 
 9املس�شار�ن، ٔ�نه يف ظروف ٔ�حسن �ملقارنة مع املومس الفارط، ٕاىل �ایة 

د�ل املعدل د�ل �ساقطات أ�مطار د�ل   (la moyenne) 2018نونرب 
مقارنة مع س�نة �ادیة  %137م�لميرت، ٔ�ي �رتفاع قدره  131.4املغرب يه 

س�نة ا�يل  20م�لميرت، وس�نة �ادیة يه املعدل د�ل  55ا�يل �یكون فهيا 
  . دازت

ٕاذن اح�ا فوا�د الس�نة ا�يل يه امحلد � ممطرة، وهاذ اليش �ادي 
�شجع الفال�ني �ىل احلرث و�ىل الزرع املبكر، اك�ن ا�يل زرع ق�ل، یعين 
ا�يل حرث ق�ل ما تطیح الش�تاء واك�ن ا�يل �س�نا شویة الش�تاء حىت 
�ات، وما قدرش ید�ل لٔ�رايض د�لو، ولكن رامه ك�ش�تغلو جبدیة، 

، ما اكینة إالماكنیات وٕاال �ید�لوكتبان الشمس، الوقت الوقت ما 
  .غنعطیمك فني وصلنا ا�ٓن
ملیون مرت مكعب، یعين �ل�س�بة  710دامللیار  7يف السدود وصلنا ل 

، هاذ السدود ا�يل هام خمتصني د�ل %58د�ل امللء د�ل حوايل 
  .الفال�ة

 7ر، ٕاذن من دامللیا �4ل�س�بة �لس�نة املاضیة كنا يف نفس الس�نة ب 
ملیار، ٕاذن اك�ن وا�د القفزة �مة ا�يل �ادي ختيل ٔ�نه ٕان شاء  4ملیار ل 

هللا ٕاىل بق�نا �ادیني يف هذا ا�منط، ب�ٔنه هاذ املس�توى د�ل احلق�نة احلالیة 
  . �لسدود �ادي یغطي وا�د الس�ن�ني من السقي ٕ�ذن هللا

�يق  معلوم اك�ن بعض املناطق ا�يل يه �قة خبصوص سوس ا�يل
�قصة، و�متناو �ىل هللا ٔ�نه أ�مطار القادمة حتسن الوضعیة فهاذ املناطق 

  .هاذي
ٔ�لف ق�طار من  200دامللیون و 2ب�ٔن اك�ن  إالجراءات املت�ذة كتعرفو

وكتدوز  1(l’ONSSA) البذور املعمتدة وا�يل يه بذور ا�يل كتدوز �ىل 
ید املس�شار، وا�يل عندها القوا�د د�لها الس�  (recherche )�ىل 

وك�شجعو هاذ �س�تعامل �ع�د ٔ�مثنة حتفزيیة مدمعة، وكذ� كنعملو �ىل 
ٔ�لف طن من أ�مسدة، وكذ� �ادي  680ضامن �زوید السوق مبا یناهز 

اجلدیدة  رت�یبات السامدیةالیعرف املومس احلايل الرشوع يف سوء �سویق 
  .النامجة عن مرشوع خریطة خصوبة أ�رض

 la recherche(اكن وا�د املرشوع بني الفوسفاط وبني كتعرفو ب�ٔنه 
l’INRA2 (مجیع أ�رايض د�ل املغرب ٔ�ش�نو يه أ�نواع د�ل  �ش �شوفو

أ�مسدة ا�يل �اص �كون فهيا �ش ما نعطیوها ٕاال هذاك أ�مسدة ا�يل 
�داد ا�يل �ادي �سوقومه  (des complexes)� امسیتو، ٕاذن خرجوا د

  .ة ٕان شاء هللابتداء من هاذ الس�ن

                                                 
1 Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires. 
2 Institut National de la Recherche Agronomique. 
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 610000ا�يل ميكن نقول ب�ٔنه ٕان شاء هللا هاذ العام �ادي نوصلو ل 
 550هك�ار د�ل السقي املوضعي، هذا جمهود �بري وكنعرفو ب�ٔن ا�طط ف�ه 

 540، د� وصلنا ل 2019ٔ�لف هك�ار، وهذا �ادي نوصلو � يف �ٓخر 
هللا اك�ن  امحلد 2010ٔ�لف الیوم، ق�ل من املو�د د�ل  550ٔ�لف وال 

  . إالماكنیة �ش غنوصلو لهاذ الن���ة ا�يل يه �مة
و�ادي نواصلو الربامج د�ل الت�ٔمني �رب توس�یع املسا�ة املؤم�ة ا�يل 

 (céréales) ٔ�لف هك�ار، فهيا ملیون د�ل �500ادي توصل ملیون و
  .ٔ�لف هك�ار د�ل أ�جشار املمثرة 500وفهيا 

�ة د�ل القرض الفال� معالت وا�د كام ٔ�ن يف جمال ا�متویل ا�مو 
التدابري �ش توا�ب وتبدا �كري �خلصوص فهاذ اليش د�ل  العدد د�ل

(le financement)  د�ل)les semences ( ش ت��ع املتطلبات د�ل�
 ید ا�يل هو د�ل الناس ا�يل بغاو�د (produit)الفال�ة، ومعلت وا�د 

وهذا �كون إالماكنیة و�كون ف�ه كذ� الرتاكتور  ،)leasing(�رشیو ب 
  .كذ� ا�مع

اك�ن  زراعي، ب�ٔنه يف هاذ الس�نة تتعرفوالبد ما نتلكم �ىل البحث ال
ا�يل يه هددت وا�د العدد د�ل   (la cochenille)إالشاكلیة د�ل 

أ�رايض د�ل الهندیة، ا�يل اس�مثر� فهيا الك�ري من أ�موال، ولكن مع 
ا�ٓن   (la recherche)س�تو، ولكن امحلد � أ�سف �ا هاذ املرض وقا

 (des génétiques)صناف د�ل ا�ٔ  8معلت وا�د ٔ�مسیتو، لقات وا�د 
د�ل أ�نواع من الصبار ا�يل يه مقاومة د�ل احلرشة،  8خمتارة ومطعمة، 

 ب املشاتل د�ل الصبار �ش یقدرووا�يل ا�ٓن �ادي نوفرها ٔ�ر�
یة ابتداء، ٕان شاء هللا، من هاذ الس�نة هاذي �س�تعملوها يف املشاریع اجلهو 
هاذ  ا�يل هام ميكن یقاومو (les prototypes)�ش نعاودو نبالن��و هاذ  

(la maladie).  
مطعمة لزرا�ة أ�جشار و  د�ل أ�صناف خمتارة 6كام ٔ�نه مت �سجیل 
          �بري ا�يل تعمل يف  (c’est un progrès)د�ل أ�راكن، هذا 

(la recherche)  ا�يل ميكن لنا �ادي یعاو� �ش �زیدو، ٕان شاء هللا و
  .د�ل هاذ اليش د�ل أ�راكن (la recherche)ٔ�كرث یعين يف 

لك هاذ النقط ما يه ٕاال نقط ٕاجيابیة �مة �لفال�ة، امحلد �، خرج�ا 
  .من س�نة طیبة و�ادي ند�لو �لس�نة ا�يل فهيا التفاؤل، ٕان شاء هللا

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

ون��قل ٕاىل التعق�بات �ىل تد�ل الس�ید الوز�ر، واللكمة �لفریق 
  .�شرتايك

  :عبیدأ�بو �كر  الس�یداملس�شار 
مما یالحظ الس�ید الوز�ر ٔ�ن جوا�مك م�اكمل وحيیط �لك 

  . �س�تعدادات اجلاریة ٕالجناح املومس الفال� احلايل

 بعض املشالك وبعض البد ٔ�ن �س�تعرض �لیمك ،الس�ید الوز�ر ،ٕاال ٔ�نه
الصعو�ت و�خ�الالت اليت یع�شها القطاع يف �ل املناطق الفالح�ة يف 

  .ب�� و�ىل مجیع ٔ�نواع املزرو�ات
  الس�ید الوز�ر،

ال ٔ�دري هل يف �لممك ما ٔ�صبح یعاين م�ه الفالح ؤ�خص ���ر م�طقة 
ال عبدة وداك� من �سویق يف �ل املنتو�ات و�ىل رٔ�سها احلبوب، اليت 

  . درامه �لك�لو 2درامه ٕان مل ٔ�قل من  2یتعدى مثهنا �الیا يف الیوم 
درامه، رمبا القر�ة د�ل  3احللیب كذ�، الس�ید الوز�ر، ال یتعدى مثنه 

املاء ٔ��ىل من لرت د�ل احللیب، الس�ید الوز�ر، اخلرض يه بدورها تتعرف 
ا الزیتون ال وا�د أ�زمة ف� خيص ال�سویق، وكام �اء �ىل لسان ق�دوم�

  .یتعدى مثنه درمهني ٔ�و ثالثة، ما هیاش حىت ا�مثن د�ل اجلين د�لو
الس�ید الوز�ر، اللك یعمل �الء الوسائل ا�يل �اص �ش خيدم الفالح، 
وهو الغازوال، الغازوال دا� راه وا�د ا�مثن ا�يل هو خ�ايل، أ�مسدة يف 

  . ارتفاع �ول، البذور كذ� يف ارتفاع �ول
ٔ�لف  200امللیون و 2الوز�ر، �ىل ذ�ر البذور، فعال قلمت ب�ٔنه  الس�ید

ق�طار، نعم، يه اكینة يف املراكز، ولكن، الس�ید الوز�ر، شكون ا�يل 
  �ادي یعطهيا لنا؟ شكون ا�يل �ادي �سوقها لنا؟

اكینة ٔ�زمة يف ال�سویق، ٔ�� ا�يل تندوي معمك، الس�ید الوز�ر، �منش�یو 
الفالح، هاذ اليش ٔ�� ٔ�خص ���ر مخ�س داملرات وت�شاهدو ب�ٔنه  10

الزمامرة ا�يل عشت ٔ��، هاذ أ��مات هاذ املشالك ا�يل اكینة ف�ه، الفالح 
الق�اطر وتیلقى صعو�ت �ش خيرجوها �، اك�ن ا�يل  10الق�اطر،  �5غي 

  . �یبقى ی��ظر یومني ومييش يف �التو، هذاك اليش �ادي یبقى لكيش متا�
وا�د ا�لجنة وتبعتوها ومتا  لوز�ر، ٔ�� ت�متىن م�مك د�روید او�زید، الس� 

  .هاذیك �خ�الالت ا�يل اكینة �شوفو ذاك اليش ا�يل اك�ن و�شوفو
  الس�ید الوز�ر،

ف� خيص املكرت�ن ٔ�� ٔ�قولها �لك رصا�ة، املكرت�ن تعرضوا �لطرد، 
ٔ�ودي  ف�ه، ما قالوا � یوم هاذي وهام تیدیو وجيیبو 15 تی��ظر واك�ن ا�يل

إالكتار یقولوا هلم  يش يف �التو، ٕاىل ما بغاوش ید�روواش �زید ٔ�و ال مي
هام الیوم �دا، یوم �دا ٔ�ودي هللا هينیمك راه ما بغیناش نبقاو نتعاقد معمك، 

حلد السا�ة، وحلد الیوم �يق ما عطومهشاي، ونقصوا هلم املسا�ة قالوا هلم 
�ن حلد السا�ة ما واك �لمكرت�ن، %40غنعطیومك  %100ٔ�ودي من 

�اوبوهش، قالوا ٔ�ودي كن�س�ناو حىت جياوبو� �ش �ادي یقول لنا �ىل 
  .الصعید الوطين
  الس�ید الوز�ر،

تلقاو �لول �ل�سویق،  ،الس�ید الوز�ر ،يف احلق�قة، ٔ�� كنمتىن م�مك
  .وخصوصا احلبوب ا�يل يه العمود الفقري يف �ل الفال�ات

  .شكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

مة لفریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار التعق�ب، تفضل اليس �ن اللك
  .طالب

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

فعال، الس�ید الوز�ر، هنج س�نة إال�الن املبكر �ىل التدابري املت�ذة 
�ٕالضافة �لحرث املبكر وجمهودات الفال�ني هذه لكها عوامل سامهت �یف 

د�لمك يف ٕاجناز نتاجئ �د ٕاجيابیة بل وق�اس�یة، ال �ىل  �ا يف العرض
  .مس�توى املردودیة وال كذ� �ىل مس�توى جودة احملاصیل

  :الس�ید الوز�ر، انطالق هاذ املومس احلايل �متزي حبدثني ٔ�ساس�یني
  .ٔ�وال، الرؤیة امللك�ة السام�ة خبصوص القطاع الفال�

ة ا�يل تنجزت يف ٕاطارها �نیا، خمطط املغرب أ�خرض، هاذ إالسرتاجتی
نتاجئ �د ٕاجيابیة وق�اس�یة �ىل مس�توى �ل السالسل، رشفت �ىل ا�هنایة 
د�لها، و�لتايل فلقاء مرا�ش ا�يل انطلقت معلیات التق�مي والتقومي والتحیني 
 يف ٔ�فق بلورة �س�ة �نیة من هاذ إالسرتاجتیة ت�ىش مع الرؤیة امللك�ة،

التغیريات املناخ�ة وكذ� إالشاكالت  ت�ىش مع املتغريات، خصوصا
املرتبطة �ل�سویق، وكذ� تضمن اس�تدامة املنجزات ا�يل مت اجنازها 

  .و�مثیهنا �الل املر�� أ�وىل، ا�يل يه مر�� د�ل البناء و د�ل إالنتاج
وكذ� كمتك�نا من �الل هاذ املر�� الثانیة، هاذ ال�س�ة الثانیة، 

، مر�� د�ل ال�سویق ود�ل التمثني ود�ل �اصها �شلك مر�� �دیدة
�رسیع وترية الصنا�ة الغذائیة ود�ل دمع املقاو� الفالح�ة، دمع تنافس�یة 
إالنتاج الوطين، تنظمي السوق ا�ا�يل، دمع الصادرات �ٕالضافة كذ� ٕاىل 

  .تقویة القدرات املالیة والتنافس�یة �لمقاو� الفالح�ة
ايل �یف ورد �ىل الغرفة أ�وىل، قانون املالیة الس�ید الوز�ر، القانون امل

، ما �ارضاش ف�ه بقوة الرؤیة امللك�ة، خصوصا ف� یتعلق ٕ�نصاف 2019
صغار الفال�ني، �يق الفالح الصغري �ادي مييش ٔ�سواق امجل� و�ادي 

�ش ید�ل �لسوق دون ا��ساب الرضائب ودون  %7یؤدي ٔ�كرث من 
املضافة، ودون �دمات مقدمة ولو بغى اسرت�اع الرضائب �ىل القمية 

 �ی�لص �بار الفال�ني ا�يل �یقومویصدر �ادي خيلص ضعف ا�يل 
  .�لتصد�ر املبارش

ٕاشاكلیة الیوم، الس�ید الوز�ر، ميكن نعتربو ب�ٔن �ىل صعید إالنتاج 
  .خمطط املغرب أ�خرض حقق مجیع أ�هداف املسطرة

قویة ف� یتعلق �ل�سویق املر�� الثانیة، �اصها �شلك وا�د املر�� 
والتمثني وف�ح ٔ�سواق �دیدة، ؤ�ساسا، الس�ید الوز�ر، تنظمي السوق 

  .ا�ا�يل ا�يل هو �یوقع �لیه الثقل د�ل هاذ إالنتاج
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :املس�شار الس�ید محمد عبو
  الس�ید الرئ�س،
  احملرتم،الس�ید الوز�ر 

هنا�،  (message)يل د� �اد وا�د  اح�ا الفال�ة د�ل الزیتون، دارو
  .ك�شكروك �ىل اجلواب د��، الفال�ة

�لیه  ر الفال�ة عندمه عز�ز، ال یت�الوالس�ید الوز�ر، ٔ�وال بعدا وز�
  . ٕاطالقا، ما یت�الوش �ىل الس�ید وز�ر الفال�ة، ٔ�ن ر�ل كفء

الفال�ة ولكن هاذ اليش ا�يل قلنا لو، وقلت اح�ا �شكر الس�ید وز�ر 
الس�ید الوز�ر، هاذ اليش ا�يل قلنا طبق ف�ه �ري شویة، هللا �سامح �ش 

  ..ما
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا احلاج عبو

 .اللكمة �لفریق احلريك

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل التوضی�ات القمية

س�ت�رش �ريا �ل�ساقطات املطریة اليت تعرفها بالد� �الیا بدایة � 
و�شلك م�تظم واليت ال حما� س�تحفز الفال�ني �ىل احلرث، ومن �اللها 

  .نت���ٔ مبومس فال� ج�د
وتفا�ال مع جوا�مك القمي ف�حن �س�ل يف الفریق احلريك مجمو�ة من 

  : املعطیات و�قرتا�ات نربزها ف� یيل
وز�ر، تبعا لٕالجراءات احملفزة اليت ٔ��لنمت عهنا نقرتح دمع ٔ�وال، الس�ید ال

الفالح الصغري الق�ناء البذور ا�تارة وأ�مسدة ب�ٔمثنة حمفزة ومدمعة تناسب 
  .القدرات وإالماكنیات

�نیا، �شدد يف الفریق احلريك �ىل ٔ�مهیة �ر�مج �شجیع اس�تعامالت 
ن اس�تعامل �از البو�ن يف الطاقة الشمس�یة يف القطاع الفال� بغیة احلد م

هذا القطاع، وهو ما س�ميكن من ختف�ض فاتورة الفال�ني و�لتايل اخنفاض 
ٔ�سعار املنتو�ات الفالح�ة ودمع �ق�صاد أ�خرض، فضال �ىل تقلیص 

  .الضغط �ىل اس�هتالك الغاز بصفة �امة
�لثا، ف� خيص ا�متویل، �شدد يف الفریق احلريك �ىل رضورة اخنراط 

ات القرض الفال� املغريب ٔ�كرث لالس�ت�ابة لطلبات متویل املومس مؤسس
  .الفال� �مير يف ٔ�حسن الظروف وب�س�بة فائدة مق�و� ومعقو�

رابعا، اعتبارا ٔ�مهیة القطاع الفال� يف ضبط ا�منو �ق�صادي ببالد� 
و�ونه قطاع مشغل �م�یاز نؤكد �ىل رضورة �شجیع تعاونیات ومجعیات 
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ق�ل �ىل �س��ر يف القطاع من �الل توفري أ�رايض الش�باب امل 
وختصیص دمع هلم ٕاىل �انب تعز�ز التكو�ن الفال� والرفع من مس�توى 
إالرشاد الفال�، قصد ضامن جنا�ة ومردودیة �ع�دات املهمة املو�ة 

  .لهذا القطاع احلیوي و�سرتاتیجي
لس ومن �ال� �لرٔ�ي �امسا، الس�ید الوز�ر، نتطلع ٕاىل تنو�رمك ��

العام الوطين حول إالجراءات والتدابري اليت س���ذوهنا �متلیك أ�رايض 
الساللیة ؤ�رايض امجلوع الصاحلة لالس�تغالل الفال� �لفال�ني، خصوصا 
الصغار مهنم تنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة الواردة يف اخلطاب املليك 

الیة، واملتعلقة ٔ�ساسا بتعبئة �ىل أ�قل مبناس�بة اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة احل
  .ملیون هك�ار ٕاضاف�ة من هذه أ�رايض

كام نقرتح �رسیع وترية ٕاجناز خمطط املغرب أ�خرض، خصوصا يف احملور 
املتعلق ���امة الثانیة املو�ة �لفالح القروي مع التفكري يف بلورة رؤیة 

خرض، وهو ما نتطلع ٔ�ن ٕاسرتاتیجیة �لس�یاسة الفالح�ة ملا بعد املغرب ا�ٔ 
�كشف عنه، الس�ید الوز�ر احملرتم، مس�تق�ال يف ٕاطار ا�لجنة ا�امئة 

  .ا�تصة ٔ�و يف ٕا�دى اجللسات العامة ا�س�توریة
خ�اما، الس�ید الوز�ر احملرتم، مبا ٔ�ن املاء هو ٔ�ساس القطاع الفال� 

  . ندعو احلكومة ٕاىل ٕاعطاء أ�مهیة الالزمة ل�ش��د السدود
املناس�بة، نلمتس من احلكومة تنف�ذ الزتا�ا املتعلق ٕ�جناز سد وهبذه 

عزميان ٕ�قلمي ا�ریوش ا�ي ت��ظره الساكنة، وخصوصا الفالحون بفارغ 
  .الصرب، الس�ید الوز�ر

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 . اللكمة �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
�مس الفریق �س�تقاليل �شكرمك �ىل الت�اوب د�لمك مع ٔ�س�ئ� إالخوة 
املس�شار�ن ومن �الل اجلواب د�لمك اس�ت��طنا ٔ�ننا نع�ش وامحلد � يف 

  .مومس فال� ی�رش �خلري
ؤ�نمت، الس�ید الوز�ر، ٔ�درى من ٔ�ي خشص �ٓخر هبذه التوقعات، �متىن 

�متىن ٔ�ن تتفادوا من �الل الس�نة الفالح�ة، اليت �متىن بتمك كذ�، وبتجر 

ٔ�ن �كون ممثرة حبول هللا، بعض الهفوات وبعض أ�ش�یاء اليت �يسء وترض 
  .�لفالح، �اصة الفالح الصغري

  الس�ید الوز�ر،
الفالح الیوم راه ما �ادي یبقاش حيرث، ميكن لو �رشي احلبوب يف 

احب، ميكن �رحب التنب ٕاىل بقى لو ذاك التنب، ٔ�ن املومس د�ل احلصاد وراه ر 

وم�ني تیجي ی��ع يف السوق راه مثن الزریعة �ش ت�رشهيا د� �الیة، 
و�ی��عها  6ر�ل �لق�طار، �یفاش �د�ر، يه طاحية ب  �4000لیه  كتفرضو

، هذا وا�د اليشء ا�يل �اصنا نعیدو ف�ه النظر الس�ید الوز�ر، �لرفع 4ب 
  .حمن مس�توى الفال

�نیا، ما هنرضش �ىل ٔ�ن الغازوال راه �ىل، ما هنرضوش �ىل ٔ�ن 
�ح�اكر يف أ�سواق، الزیتون دا� شكون ا�يل ��ذو؟ اح�ا تنعرضو 
ق�ی� اكم� ت��ع الزیتون، �ري سقطو وخودو فابور، ٔ�ن الید العام� راها 

لهالك، تطیح �لتلكفة والسوق �ارص ا�مثن د�ل الفالح، معىن تندفعو به � 
فاالح�اكر يف أ�سواق ا�يل �اصنا حناربوه وحنارصوه من �ة وتیخصنا 

  ...العلف ا�ٓن يف املناطق اجلبلیة ا�ٓن ا�يل فهيا الثلوج، فهاذ املناطق
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

�نیة، كام بغیتو  20دقائق و 4الس�ید الوز�ر إال�ابة لمك ف� تبقى، 
  .لوز�رالس�ید ا

  :والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت يوالصید البحر الفال�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
بغیت فقط نظیف �ىل العرض ا�يل مقت به ق�ی� ب�ٔنه املسا�ة احملروثة 

امللیون یعين د�ل  2.9من الزرا�ة اخلریف�ة الرئ�س�یة وصلت الیوم ل 
رمغ ٔ�نه الش�تاء معط� الناس  (On avance bien)ر، یعين اح�االهك�ا

امللیون، الهدف د�لنا هو  �3ش تد�ل لٔ�رايض �لحرث، ولكن تقریبا 
امللیون، ميكن �ادي نوصلو لو، ٕان شاء هللا يف  5.4امللیون  5هذاك 

امللیون تقریبا د�ل الهك�ار يه ا�يل  4ٔ�حسن الظروف، الس�نة ا�يل فاتت 
و�كون مبردودیة ٔ�حسن،  5ر�ت، ٕاذن الهدف د�لنا نوصلو ٕاىل اكنت حت

  .ٕان شاء هللا
 2.9كذ� بلغت املسا�ة ا�يل مزرو�ة ملیون د�ل الهك�ار، هاذي 

 ،تیخرج (semence)أ�رض احملروثة وأ�خرى ا�يل يه مزرو�ة، ا�ٓن 
يف ا�هنار تقریبا ق�طار  30000اكن معطل شویة، بدا تیخرج وغیوصلو ٕاىل 

 (les prévisions)�يل �ادي یبدا خيرج، وابتداء من أ�س�بوع املق�ل ا
  . ق�طار 40000ا�يل عندمه ٔ�هنم �ادي یبدا خيرج ب 

البذور ا�تارة راها مدمعة من طرف ا�و�، ما كتباعش �ش تنجیبو 
ا�يل هو قلیل ٔ�ن يه بذور  (le Commun)وا�د ا�مثن ب�هنا وبني 

�لینا ا�مثن د�لها راه وا�د التد�ل �بري د�ل خمتارة، ولكن ٕاىل قلت � 
ملیون د�ل ا�رمه، یعين س�نو�  400و 300ا�و� راه ت��قام حىت ٕاىل 

  .د�ل ا�مع ا�يل تتعطى �لمك�فني �ش هذاك ا�مثن ت��قى يف املس�توى
 70000و 60000هاذ العام بني  ول �لمك�فني ب�ٔنه راه �ادي یغرسوتنق
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�ل البذور ا�تارة، ما �اد�ش �كون �راجع ٕان شاء هك�ار د�ل التك�یف د
ٕاىل سو��وس، ٔ�ن يف احلق�قة يف أ�ول  ٔ�� هللا، وهاذ التعل�ت راه عطیهتا

ملیون ما اكی�ش  2.200اكنت سو��وس عندها وا�د املنتوج �بري د�ل 
اخلروج �زاف وهذا، �یفاش �ادي متيش ٔ�كرث؟ ولكن راه عطینامه تعل�ت 

حترث ميش�یو ٔ�نه التفاؤل، ٕان شاء هللا، الش�تا اكینة والناس �ادي  �ش ٔ�نه
والناس هاذي يه الس�نة د�لها ٕاال بغات تد�ر الفال�ة مز�ن ٕان شاء هللا، 

�ش  (les rendements)وتد�ر  (les semences)و�اصها ��ذ 
  .�كونو يف ٔ�حسن یعين مس�توى يف الس�نوات املق��

�ٔنه ا�مثن ا�ٓن د�ل يف اخلارج راه طالع �زاف ب تتعرفو) blé(ا�مثن د�ل 
 260ا�مثن �ش تیوصل املیناء راه  (l’importation) ا�يل تیجي يف 

  . درمه 245الیوم راه واصل ) le prix local(درمه �لق�طار، اح�ا يف 
، )blé(، دا� ا�يل بغا �رشي یع أ�حوال �اصهم الفال�ة یعرفويف مج 

وال �ادي �رشیه يف املغرب راه �ارف ا�مثن  260ٕاما مييش �ل�ارج �اي ب
السوق راه  ، یعين250، 240د�لو يف اخلارج راه  (référence)د�ل 

  . ��ن واحض ٕاال �ادي �رشي
س�نني اجلا� ٕان شاء هللا لكها زیتون، ما  10الزیتون، ش�يت نغرسو 

�كون عند� حىت مشلك د�ل ال�سویق، الس�ید املس�شار، ٔ�نه السوق 
د وموجود يف اخلارج، الس�نة ا�يل فاتت راه ما صدر�ش زیت موجو 

  .الزیتون، فني مشات هذاك الزیتون راه مىش �لسوق احمليل
هذا،  د�ل  (les marchés nationals)الیوم أ�مثنة یعين يف 
ی��عوا الزیت د�هلم د�ل الزیتون دا�ل السوق  طالعني وب�ٔنه الناس تیفضلو

  .رمغ ا�مع ا�يل تتعطي ا�و� �لتصد�ر املغربیة وما یصدروهاش،
  . ٔ�� دا� من �ة الفال�ة نعم ��

ٔ�نه ا�مثن ٔ�نه ا�مثن هو یعين طالع �ل�س�بة لٔ�مثنة العاملیة، الناس راه 
واش یصیفطوه يف دا�ل البالد وال �ارج د�ل  (l’arbitrage) تید�رو

اذ العام یعين ا�يل �ادي جتي ه  (l’augmentation)البالد، ولكن هاذ 
يف العرض لهذا، �ادي ختيل ٔ�ن أ�مثنة ٕان شاء هللا �ادي �س�تقر، واملغاربة 
راه �يق اك�ن ٕاماكنیات �برية د�ل زیت الزیتون ود�ل الزیتون يف البالد، 
هنا نغرسو وهنا خندمو، والسوق راه موجود وما اكی�ش ٕاشاكلیة يف هاذ 

  .اليش
حملرتم، �لكمنا �ىل خمطط املغرب فعال يف مرا�ش، الس�ید املس�شار ا

 ٔ�ش�نو �ادي یوقع أ�خرض، �لكمنا �ىل أ�فق، �ات ٔ�س�ئ� ا�يل كهتم یعين
ٔ�نه صاحب اجلال� ٔ�عطى التعل�ت �ش �كون وا�د  من بعد، تتعرفو

الرؤیة �دیدة، وا�د إالسرتاتیجیة �دیدة �ل�س�بة �لمیدان الفال�، ا�يل 
�ا یعين يف اخلطاب د�ل صاحب اجلال� �ادي ��ذ بعني �عتبار لك ما 

  .يف الربملان و�ادي حناولو �ش نقومو به يف ٔ�حسن ق�ام، وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �ىل مسامهتمك

ن��قل ٕاىل السؤال السادس، هو موضوع من طرف الفریق ا�س�توري 
ا�ميقراطي �ج�عي، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن، تفضل الس�ید 

  .لرئ�س لوضع السؤال، ٕادر�س الرايضا

  :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر،

ٔ�ن� مسؤولني الیوم �ىل وا�د القطاع ا�يل هو أ�من الغذايئ وما ٔ�دراك 
ن ازدهار �بري يف الفال�ة الوق�تة ما أ�من الغذايئ، و�هننیمك ٔ�نه توفق�و واك

ا�يل ٔ�نتوما اكینني فهيا، ولكن اك�ن ٕاشاكل مطروح ما درتوهش و�اصمك 
تعرتفو به، ما درتوش، خمططات �ویة توجهيیة، ٔ�ي هاذ اجلهة �ادي �زرع 
لكميونتني، هاذ اجلهة �ادي �زرع البطاطا، هاذ اجلهة �ادي �زرع التفاح 

�ال اح�ا يف الغرب ميل ما درتوش هاذ هاذ اليش ما درتوهش، حبال م 
نتني �ر�ة عنا الغرب لكه ا�لميون د�ل لك�ا�ططات ج�نا يف الغرب وزر 

الس�ید الوز�ر و�رخي �س�ل ٔ�نتوما دا� لعبتو وا�د ا�ور �بري �ش 
يف راحهتم، ولكن الناس  يف راح�و ٔ�ي الناس املدینة �كونواملس�هت� �كون 

مع الناس دالعروبیة وما تی�ري حىت يش فالح ا�يل املدینة خصهم یضام�وا 
  هو راحب و�ادي نقول � �الش؟

مين و�تو هاد، ما عطیتوش التوجهيات واخلط��ٔ اكن عندمك ٔ�ن الكامل 
�، دريت ٔ�ش�یاء خمرية، ولكن اك�ن بعض الهفوات �اصك تصلحهم، م�ال 

حبث  وسري 600000عند� ملیون طن ا�يل �ادي نوصلوه، د� واصلني 
) fruit(�ىل راسك، الشجرة كتكرب ويه تزتید تعطي إالنتاج د�ل 

  .الصغري
ثق بیا الیوم ٕاىل قلت � وهللا يش �د ما تیجي ليش ضیعة �رشي 
عند ذاك الناس د�ل ا�لميون ذاك املنتوج د�هلم، كام جرى يف �راكن ذاك 

  .املرة والو خيرجوه یلوحوه يف الز�يق
رمبا اح�ا تن�ٔطرو الناس، تیقول � ٔ�ودي بغینا  والیوم تنقول � الغرب

جنیبو ذاك ا�لميون د�لنا وجنیبوه قدام الربملان، ولكن ال، ٔ�عطینامك بعض 
احلوجيات �ونوا يش شویة �اود �ين ٔ�نتوما تتفهمو�، �الش؟ ٔ�ن ميل 
غتجیب الغربة ٔ�نت من مرص، حن�س هاد الغربة �الش �ادي جتي من 

راه ) les machines(هش لغري�، وند�رو وا�د مرص، �ري� ما نعطیو 
س�بق يل قلهتم � د�ل ذاك العصري ا�يل هو �اود �ين طبیعي �ادي د�ل 

ملیون، ودريت  100، 70، 60املغاربة و�رشبوه املغاربة، حشال تتعمل ا�ٓ� 
  .�ريك مكلیه، ما درت�ش هاد احلا� هذه

 خمططات، عطتیه الناس ا�يل زرعوا ما اك�ش عندمه ذتنقول � ها
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)Goutte à goutte ( فلوس املغاربة، عطیته �ش ید�ر)bassin (
فلوس املغاربة، عطیيت مجمو�ة د�ل أ�ش�یاء، ٕاذا هاد الفالح الیوم ا�يل هو 
مرضور وا�يل هو عندو دیون عند القرض الفال� ٔ�معايل الوز�ر، �ٓش 

، ٔ�ٔ�س�تاذ هللا س�نني د�ل إال�انة ٕاذا مسحيت �4یخصو، تیطلب م�ك تعطیه 
 �4كرث �ريك، هللا �رمح وا�یك، هذا راه موضوع هللا �كرث �ريك، واد 

، )Goutte à goutte(عندو ) déjà(س�نني حيید ذ�مك الشجرة ٔ�ن 
)déjà ( ،عندو البرئ)déjà (عندو الضو وید�ر جشرة ٔ�خرى.  

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .كلكيش، ٔ�خمت هللا خيلیاليس �ايم ا��ن راه زد� ل

  :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض
  ).PJD(د�لنا �لیمك ��، مالمك ٔ�حصاب 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اليس ٕادر�س اخمت هللا خيلیك

  :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض
  واش ٔ�� معك يف املنطقة؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اليس ٕادر�س اخمت هللا خيلیك

  :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض
  .د الوز�ر هللا �كرث �ريك هاد الناس، �شوف من �اهلمبغینا الس�ی

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر، هللا خيلیك ما ميك�ش اليس ٕادر�س ال ميكن، 
الس�ید الوز�ر، ٔ�موالي ٕادر�س، هللا خيلیك اليس �ايم ا��ن، راه اح�ا يف 

ا�يل اكینة الفریق ) les dépassements(ٕاطار املرونة راه مس�ل لكيش 
نة و، يف ٕاطار املر �20نیة، الفریق �س�تقاليل  �30نیة،  �20شرتايك 

راه مايش اح�ا تنفضلو يش �د، ولكن يف ٕاطار املرونة ؤ�مهیة املوضوع ا�يل 
سؤال هذا هو الهاجس راه ما اكی�ش يش هاجس،  12م�فقني وف�ه 

  .تفضلوا الس�ید الوز�ر
 .نقطة نظام

  :الس�یدة �ر� حلرشاملس�شارة 
 ..لنا اح�ا بغینا نعرفو واش الرئاسة هنا وال هنا؟ هذا سؤال ٕاذا مسحتو

  .اجللسة لكها تد�ر هنا، هناك الرئاسة حنرت�ا ذها

  :الس�ید رئ�س اجللسة
يم ا��ن، هللا جياز�مك خبري هللا خيلیمك ا�رتموا بعضنا بعض، اليس �ا

واش عندك نقطة نظام يف دوز خبري، اليس املهاجري، تاجللسة  �لو

 .ال�س�یري، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله املهاجري
الرئاسة هللا جياز�مك خبري ٔ�ن يف وقت ا�ٓذان د�ل صالة العرص �رفعو 

 .اجللسة �ش نؤدیو الصالة هللا جياز�مك خبري ٕاىل اكن ممكن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 اوز�ر أ�وقاف، تفضلو � العرص راه فات وأ��لبیة مسافر�ن والس�ید اد

  .الس�ید الوز�ر، الس�ید وز�ر الفال�ة

  :والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت يوالصید البحر الفال�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
بغیت �ري نذ�ر الس�ید املس�شار احملرتم ا�يل �اب السؤال �ىل أ�� 

ونتني، ٔ�نه ٔ�وال خمطط املغرب أ�خرض هنار ا�يل بدیناه مشا ا�لميون واللكمي
  .�ىل جوج د�ل الراك�ز

اك�ن املهنیني ا�يل هام   (les interprofessions) ٔ�وال، وقعنا مع
-un contrat(ودارو معنا  ، اتفقو(les associations)جممتعني وعندمه 
programme( وقالوا ها �س��ر ا�يل غند�رو، ها )le nombre 

d’hectares(   وها (la production)  ا�يل غنعملو.  
�نیا، ميل سالینا مع هاذو وقلنا ها ا�مع ا�يل غنعطیومه در� 

(un autre contrat programme)  مع(les régions) اك�ن ،
(des plans régionaux)  د�ل التمنیة الفالح�ة ا�يل فهيم نوعیة

اكی�ش فالراش�یدیة، راه ا�لميون اك�ن �س��ر، راه ا�لميون راه ما 
عندك فالغرب واك�ن فرباكن واك�ن يف بين مالل واك�ن يف مرا�ش 

ا�يل هام قادر�ن �ش  (les zones)واك�ن يف سوس، هاذو هام 
  . یق�لوها، ما اكی�ش يف ا�ار البیضاء وما اكی�ش فسطات

د� ٔ�نه �ا (naturellement)ٕاذن هاذ اليش ا�يل كتطالب به راه فعال 
كن ید�ر الن�ل ٕاال ا ميون ٕاال ف�الصة ا�لميون، وا�يل ما�لمي ما ميكن ید�رو
  .ف�الصة الن�ل

ا�لميون الس�نة املاضیة و�ادي �كون م�فق معا� ٔ�نه اكنوا أ�مثنة مز�نة، 
ٔ�ن الناس �عت �ل�ارج وحىت أ�مثنة دا�ل السوق اكنت مز�نة، هاذ 

اكن �اصها �كون وافرة بدا   (la qualité) العام ا�لميون بدا معطل ٔ�نه 
ٕان شاء هللا، وابتداء من هاذ  (l’exportation) معطل ولكن ا�ٓن بدا 

 l’exportation vers les marchés( أ�س�بوع ا�يل فات �ت
étrangers(  .  

بغینا؟ واش اح�ا بغینا نتقارنو، اح�ا اولكن �اصنا �ري نعرفو �ري �ٓش 
و مبلیون طن وهاذ اليش �زاف �ىل الغرب، ٔ�لف طن وغمنش�ی 600عند� 

، )des unités de conditionnement( ٔ�و ال �اصنا نقولو ال، �اصنا
�اصنا نوضو نصدرو، و�اصنا نوضو خندمو، ٔ�ن اح�ا مايش بو�د�، راه 
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، راه (la chine)، راه اك�ن (la Turquie)، راه اك�ن (l’Egypte)اك�ن 
  .نعو راه هو قلیل �ل�س�بة لهاذ الب�انذاك اليش ا�يل اح�ا الیوم كنص 

فلهذا �اصنا �كون عند� طمو�ات، ؤ�� م�فق معك ب�ٔن ا�و� 
�اصها تدمع، ٔ�ن �اصنا �كونو جبانب الفالح وجبانبمك وجبانب املسؤولني 

 l’établissement de( �ش حناولو نلقاو، و�ون �ىل یقني ب�ٔنه فهاذیك
coordination( قو وكنلقاو مجیع احللول �ش یدوز ب�ٔنه كن�لسو وكنتف

  . هاذ اليش يف ٔ�حسن الظروف
ا�يل �ادي �زید تطلع مازال  (une production)امحلد � ٔ�نه اكینة 

�اص  (conditionnement)فالس�نوات املق��، �اص اس��رات د�ل 
أ�سواق ا�ا�لیة تنظم �ش یبداو ميش�یوها حىت هام �لصنادق وذاك اليش 

ٔ�ن ذاك اليش �ادي  (le consommateur marocain) م�ظمني ل 
  . یطلع فالتمثني ويف املنتوج، وهاذ اليش لكو �ادي �ش�تغلو �لیه

ؤ�نت راك عضو �م فالفال�ة ورئ�س الغرفة مع الس�ید رئ�س �امعة 
الغرف هنا وك�ش�تغلو معنا فهاذ اليش، وكتعرفو ب�ٔنه، شوف ا�يل صعیب 

اكینة و�جهتاد   (la volonté) ولكن  هو ما �كو�ش �جهتاد والعمل،
  .اك�ن والعمل اك�ن و�ادي نوصلو حلل املشالك ٕان شاء هللا

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .نعمال ن��قل ٕاىل السؤال السابع، تفضل اليس 

  :املس�شار الس�ید النعم م�ارة
�ري ف� خيص اس�تعامل ا�لغة العربیة دا�ل اجللسة،  ،الس�ید الرئ�س

س�تور واحض، الس�ید الوز�ر جياوبنا �لعربیة وٕاىل ما فهم العربیة جياوبنا ا�
�لشل�ة راه حىت يه دس�توریة الس�ید الوز�ر، الفر�س�یة بالش الس�ید 

  .الوز�ر
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا �ىل املالحظة

السؤال السابع موضو�ه دمع املقاوالت الفالح�ة، واللكمة ٔ��د السادة 
ر�ن من فریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، تفضلو اليس املس�شا
  .العرا�يش

  :املس�شار الس�ید العريب العرا�يش
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

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

وكذ� �ىل  لس�ید الوز�ر �ىل القطاع الفال�،مع انتلكم ك كنت 
خمطط املغرب أ�خرض، ولكن قلت الس�ید الوز�ر لك يشء يف هذا 
املوضوع، واح�ا تنعرفو ب�ٔن هاذ القطاع هذا عرف وا�د التحول �بري 
ومعیق وم�عطف يف هاذ الس�نوات أ��رية، وا�يل كذ� �اء بعد �خنراط 

  . د�لو وتفعیل خمطط املغرب أ�خرض
نت �هتدف لتحسني ا��ل وظروف وهاذ إالجنازات ا�يل يه �ات اك

الع�ش واحلد من الفقر لف�ات كثرية من ساكنة العامل القروي، هاذ القطاع 
نتاع الید العام� يف املغرب، وكذ� ك�سامه  %40ا�يل هو ت�شغل تقریبا 

من الناجت ا�ا�يل اخلام، وكذ� ا�يل هو من س�نة  %14يف تقریب حوايل 
املضافة د�لو يف هاذ الس�نني هاذي، يف  تضاعف القمية 2017لهاذ  2008

  .ٕاطار اس��ر �د �م بني القطا�ني اخلاص والعام
فهاذ �جنازات الضخمة ا�يل ٔ�عطات لبالد� مرجعیة وماكنة ممتزية �ىل 
مس�توى التمنیة الفالح�ة، ا�يل نعزت هبا �لك اف��ار، الس�ید الوز�ر، واليت 

ول القارة إالفریق�ة، وهاذ یق�دى هبا من طرف دول صدیقة وخصوصا د
س�نة يف مدینة مك�اس، اليش ت���ىل يف املعرض ا�ويل ا�يل ت��ظم لك 

 �70ارض، مهنم تقریبا  1000تقریبا ملیون زا�ر، واك�ن تقریبا  ا�يل تزيورو
�ارض ٔ�ج�يب، ويه تعد وتعترب مر�ٓة �لقطاع الفال� و�طط املغرب 

  .أ�خرض يف املغرب
، إالماك�ت كثرية يف جمال �لق ٔ��شطة اق�صادیة وتظل، الس�ید الوز�ر

�دیدة �لعامل القروي، ٔ��شطة يف جمال الصید البحري والس�یا�ة القرویة 
والطاقة املت�ددة، وكذ� �ق�صاد التضامين، وهذا ت�س�تحرضو يف هاذ 
اليش مضامني اخلطاب املليك السايم مبناس�بة اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة 

ا القطاع الفال� ويه هند فهيا �اللته ثالث ٔ�ولو�ت، م�داحلالیة اليت 
  .�متحور حول الش�باب، ال�شغیل وان��اق طبقة م�وسطة فالح�ة

فالرؤیة امللك�ة م�برصة ال جتعل من القطاع الفال� ٕاسرتاتیجیة هتدف 
فقط ٕاىل حتق�ق أ�من الغذايئ والرفع من جحم الصادرات، بل ٔ�یضا ٔ�داة 

تصبو ٕاىل حتسني الصادرات وكذ� حتسني مس�توى اق�صادیة واج�عیة 
  .الع�ش الكرمي لساكنة العامل القروي

ومن هذا املنطلق، نود مساءلتمك، الس�ید الوز�ر، عن ٔ�مه التدابري 
وإالجراءات اليت ٔ��دهتا ٔ�و س�تعدها وزار�مك من ٔ��ل دمع املقاوالت 

  الفالح�ة يف هذا املیدان؟
  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .را الس�ید املس�شارشك

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

  :والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت يوالصید البحر الفال�ةالس�ید وز�ر 
  الس�ید الرئ�س،
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  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ٔ�� �لطبع ت��لكم �لعربیة الس�ید املس�شار، وما عندي حىت عقدة ٕاىل 

س�یة، واملغاربة راه بغاو العربیة وبغاو أ�مازیغیة خرجت يل يش لكمة �لفر� 
  .وبغاو الفر�س�یة وبغاو إالجنلزيیة

جوا� �ىل السؤال د�لمك، ج�نا وا�د العدد د�ل إالجراءات يف ٕاطار 
ا�طط، �شجیع �لق و�دات د�ل التمثني، ا�منوذج د�ل التجمیع، �لق 

إالحصاء العام ا�يل  م�صات د�ل اخلدمات ا�لو��س��ك�ة وال�سویق، و�ن
یعين  (des exportations)، اك�ن وا�د العدد هام 2016مقنا به يف 

  .�س�تغاللیات الفالح�ة الصغرى، هام كثار و�ملالیني
 4000ولكن د� الرشاكت ا�يل نضجت بفضل هاذ ا�طط، ا�ٓن اكینة 

موجودة يف  ا�يل يه) SARL(�مس ٔ�و ال  رشكة ميكن �كون جمهو�
  .ان الفال�، وهذا یعين وا�د ا�منو ا�يل هو �برياملید

مقنا بوا�د عقد الرب�مج ا�يل توقع بني الوزارة د�ل الصنا�ة وبني یعين 
ٔ�نه ا�يل اكنوا موجود�ن،  (les interprofessions)وزارة الفال�ة وبني 

�ش �كون وا�د �س��ر ا�يل هو �د �م، ا�يل �ادي �سامه ف�ه ا�و� 
  . ادي �سامه ف�ه القطاع اخلاصوا�يل �

یعين د�ل  (la publication)الیوم يف ا�يل وصلنا، هاذ اليش عن��ا 
(l’arrêté)  طلب د�ل ٕا�انة �س��ر ا�يل  50وا�يل خرج ا�ٓن بلغت ا�ٓن

 dossier (840(مرتقب يف هاذ القضیة د�ل هذا، الیوم اكینة حمطوطني 
  .الفال�ة الصناعیةملیون د�ل ا�رمه يف ٕاطار حتویل 

واك�ن هاذ التحفزيات ا�يل هام �مة، ا�يل ج�نا هبا، ا�يل يه حتفزي 
�س��ر، یعين املنتج من �الل �منیة و�دات و�مثني وحتویل وتربید املواد 

من التلكفة  %30حىت ل  10الفالح�ة، اك�ن وا�د إال�ا�ت ترتاوح بني 
د�ل الصادرات الصنا�ة الغذائیة د�ل املشاریع، اك�ن ا�مع د�ل التمنیة 

 درمه 6000و 500وإال�ا�ت �دیدة �لتحفزي �ىل تصد�ر م�تو�ات بني 
  .یعين �لطن املصدر

واك�ن كذ� یعين تندمعو البحث �ىل أ�سواق اجلدیدة د�ل التصد�ر 
  .والعرصنة د�ل الق�وات د�ل ال�سویق

الطاقة التحویلیة  وميل ت�شوفو یعين م�ال �ل�س�بة لزیت الزیتون، ا�ٓن
ٔ�لف، وميل ت�شوفو  290ملیون و 2008، اكنت يف 900يه ملیون و

التخز�ن د�ل املنتو�ات الفالح�ة د�ل التربید ارتفعت الطاقة �س��عابیة 
يف س�نة   %138ٔ�لف طن يف الس�نة، ٔ�ي ارتفاع د�ل  �792لو�دات ب 

رات �مة ٔ�لف طن، ٕاذن يه اس�� 279ا�يل اكنت ف�ه ذاك الوقت  2008
  . ا�يل تعمالت يف القطاع الصناعي

  .وشكرا

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

السؤال الثامن وموضو�ه احلیف ا�ي یطال مس�ت�ديم الواك� الوطنیة 
، اللكمة ٔ��د السادة ة�لم�افظة العقاریة واملسح العقاري واخلرائطی

  . لتعادلیةاملس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة وا

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا س�یدي الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�سائلمك حول الوضعیة املادیة ملس�ت�ديم الواك� الوطنیة �لم�افظة 
العقاریة واملسح العقاري واخلرائطیة، �لام ٔ�نه ال خيتلف ٕاثنان حول حتسن 

ملردودیة املس�ت�دمني دون املداخ�ل لهذه الواك� �شلك الفت، وذ� طبعا 
  .شك، الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار إال�ابة �ىل السؤال

  :والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت يوالصید البحر الفال�ةالس�ید وز�ر 
یعين   (la masse)مس�ت�دم،  4930يف هاذ الواك� اك�ن تقریبا 

 200ملیون د�ل ا�رمه، وتتعطى  200يه ملیار وأ�جرة ا�يل اكینة 
  ..ملیون د�ل ا�رمه ا�يل يه حسب یعين

 د�ل إالجاملیة الك�� يه ا�يل رمها� د�ل ملیون 200و ملیار اك�ن ٕاذن

 ا�يل  (RENDEMENT) د�ل (LES PRIMES)  یعين واك�ن أ�جور،

   .ا�رمه د�ل ملیون 220ل تیوصلو
 وا�د النقاش وا�د اكن یعين فاتت ا�يل لكها الس�نوات هاذ يف یعين

 الناس هاذ د�ل احلا� ب�ٔنه تنظن خشصیا ٔ�� ا�يل �اد، هو ا�يل احلوار

 إاجيابی معهم وت�ش�تغل �بري، ا�هود بوا�د تیقوموا كذ� هنم�ٔ  حتس�ت
 د�هلم املطالب مجیع يف فوا�بنامه ،(LES RECETTES) كذ� جمهود و�املني

  .املاضیة الس�نوات ذفها اكنت ا�يل

  :اجللسة رئ�س الس�ید
  .شكرا

  .التعق�ب ٕاطار يف املس�شارة الس�یدة لمك اللكمة

  :الزويم �دجية الس�یدة املس�شارة
  الس�ید الوز�ر، 

 أ�جر يف �كن ومل التعویضات، يف ز�دة واكنت نقاش اكن احلق�قة يف

 يه �ستل  ٔ�سايس أ�جر يف الز�دة ٔ�ن به نطالب كنا ما وهذا أ�سايس،
   .التعویضات يف الز�دة

 الس�نة يف ٕالیمك مو�ا اكن سؤال هذا الوز�ر، الس�ید كذ�، ولكن

  .ٔ��یفه ٔ�ن فس�ٔ�اول ٕاذن اجلرس، حتت م�اه جرت طبعا الت�ٔ�ري وهذا املاضیة،
هناك  ولكن ننف�ه ٔ�ن ميكن ال الوز�ر، الس�ید جمهود، اك�ن اليش هاذ

�ر كذ� �ر�رة �برية دا�ل هذه ٕاشاكل �ٓخر هو التقا�د التمكیيل ا�ي �ٔ 
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د�ل  2الواك� من �الل ٔ�ن هناك نالحظ ما اكی�ش املساواة، جند 
املوظفني، الس�ید الوز�ر، من نفس الف�ة، يف نفس إالطار، وا�د عطاوه 
بیان د�ل اخلدمات التفصیيل �لتقا�د التمكیيل، �یجي وا�د ٔ�كرث من وا�د، 

�عیة، يف ٕاطار ا�س�تور، يف ٕاطار ما ميك�ش، م�طق�ا يف ٕاطار �دا� اج
  .مجمو�ة من أ�ش�یاء، ال ميكن

مث كذ� ال ميكن �ش �كون وا�د م�ال ٔ�حسن من وا�د يف 
(grade) ،وا�د ٔ�قل م�و نظرا ما عرف�ش �الش؟ وبناء �ىل ٔ�ي يشء ،

  . يف البیان التفصیيل د�لو ٔ�حسن من ا�ٓخر
ف�ه شویة د�ل مث كذ� البد ٔ�ن �راعي ٔ�ن هذا التقا�د �یكون 

  .التضامن، و�لتايل ما �كو�ش الهوة �برية بني الف�ات دا�ل هذه الواك�
مث كذ�، الس�ید الوز�ر، ال ميكن ٔ�ن إالدارة تتعطي وا�د أ�وراق 

حىت ��، كتعطهيم �ىل  2003ا�يل كتوقعهم املتقا�دون ا�يل خرجوا ما بني 
ا معها، ٕاىل �ري ذ�، ٔ�ساس ٔ�نه ما �ساءلوش هاذیك الهیئة ا�يل تعاقدو 

وهذا مايش معقول، لك يش عندو احلق یعرف ٔ�ش�نو هو البیان التفصیيل 
د�لو، و�یفاش، واش عندو احلق وال ما عندوش ف�ه؟ واش هو مظلوم 

  . وال ال؟ ٕاىل �ري ذ�
هاذ اليش لكو، الس�ید الوز�ر، یبني ٔ�ن هناك مجمو�ة من أ�ش�یاء اليت 

ظمل �ى ف�ة، �لام، الس�ید الوز�ر، ٔ�ننا و�ت إالحساس �لظمل ٔ�و �لت
راسلنامك �وز�ر �لقطاع وراسلنا الس�ید املد�ر العام، وراسلنا رشكة الت�ٔمني 

 ٔ��د املعنیة، وراسلنا هیئة مراق�ة ت�ٔم�نات �ح�یاط �ج�عي، وال
�لناس راه عندك احلق، ما عند�ش احلق،  ٔ��اب، �ىل أ�قل �ري یفرسو

املعلومة وعند� احلق يف اجلواب من مجیع أ�طراف يف ٔ�ننا عند� احلق يف 
  . ٕاطار ا�س�تور ويف ٕاطار دو� احلق والقانون، الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

 .الرد لمك الس�ید الوز�ر �ىل التعق�ب

  :والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت يوالصید البحر الفال�ةالس�ید وز�ر 
  .الس�ید الرئ�س احملرتم شكرا

فقط هاذ القضیة د�ل التقا�د التمكیيل راه اكن نقاش مع النقا�ت واكن 
نقاش مع مسیتو، وراه یذ�رو ب�ٔنه وقف�ا وقفة ٔ�نه �ارفني ب�ٔنه اكن من السهل 

�ادي تقام �ىل  (la retraite complémentaire)ٔ�نه ��ذو هاذ 
(l’agence conservation foncière) 700  ملیون د�ل ا�رمه، هذا

  . (les cotisations)ملیون د�ل ا�رمه لك س�نة د�ل  45الرشاء، �اد 
هذا مكسب �بري، الیوم ا�يل مطروح ؤ�� سقس�ت املد�ر العام ق�ل ما 
جني �لسؤال د��، ٔ�نه اك�ن بعض إالشاكلیات د�ل هاذ اليش كفاش 

            �دامني مع �ادي یوصل ویتفرق �ىل الناس والعامل، فهام راه
(la compagnie d’assurance) احلل ٔ�ش�نو يه، �داو  �ش �شوفو

   ).actuaire(د�ل  (l’expert)كذ� وا�د 
(l’essentielle)  ٔ�نه ا�يل صعیب هو ٔ�ن ا�و� واش بغات وال ما

بغا�ش، هذه املر�� ف�ناها، ا�ٓن بقات قضیة د�ل ال�س�یري د�ل 
(l’organisation)اليش �لمیدان و�متناو �ري يف  ، �ادي هيبط هاذ

  .املس�تق�ل ٕان شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك القمية معنا

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، 
وموضو�ه حق�قة ما مت تداو� من معا�ة احل�اج املغاربة من سوء اخلدمات 

ومس جح هذه الس�نة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �الل م
 .العدا� والتمنیة

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
الس�ید الوز�ر، �سائلمك عن حق�قة وجحم اح��ا�ات احل�اج املغاربة 
�ىل سوء اخلدمات مبشاعر احلرم، و�خلصوص عن نتاجئ حتق�قا�مك يف ذ� 

   ال یتكرر ذ�؟ وما رت�متوه من نتاجئ و�ٓ�ر حىت
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید ٔ�محد التوف�ق وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  :واضیع يهم 4تناولت ال�ساؤالت حول احلج 

  .�زد�ام يف مىن، النقل من عرفات، التغذیة والت�ٔطري
  : ٔ�وال، �زد�ام يف مىن

ال د�ل �لبعثة املغربیة ف�ه ٔ�ن الرقعة ا�صصة للك �اج من طرف 
املؤسسة أ�هلیة حل�اج ا�ول العربیة يه مرت مربع وا�د، وهذا وضع �ام 

  ."�ء"�ل�س�بة للك الب�ان يف خم�ت املنطقة 
�نیا، النقل من عرفات ٕاىل املزدلفة و�كون حبافالت م�عاقد �لهيا 

 ،"الرد�ن"بنظام ٕاج�ار� مع النقابة العامة �لس�یارات، يف فو�ني ما �سمى 
والحق �لبعثة يف التد�ل ف�ه، واملطلوب رش�ا هو ٔ�ن یغادر احل�اج ق�ل 

  .الفجر، لكن بعضهم ال یتحمل �نتظار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .فضلمك شویة د�ل الهدوء �ش �س�متعو �لس�ید الوز�رمن 
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  :الس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
�لثا، التغذیة ٔ�و إال�اشة والتعاقد �لهيا مع املؤسسة ا�تصة، لقد 
حتفظنا �لهيا م�ذ البدایة لكهنا صارت ٕاج�اریة، وقع فهيا هاذ العام �لل متثل 

 وقع يف مىن تقدمي وج�ة �ري �ا�ا، كام 92يف �سمم �س�یط تعرض � 
  .مرضیة حل�اج ٔ��د املاكتب ال�نیة مت التد�ل وتعویضها

رابعا، الت�ٔطري، وهنا البد ٔ�ن نعمل ٔ�ن العدد املسموح به من املؤطر�ن ال 
إالداریون مهنم  اریون والطبیون والعلمیون، یقوم، فهيم إالد650یتعدى 

ٕاراكب، وٕاساكن، وتوعیة، یوما من، اس�تق�ال، و  50ب�ٔعامل مرهقة ملدة 
ٔ�لف من یتلك  22وتوج�ه، فال یتوقع واحلا� هاته، ٔ�ن جيد لك �اج من 

ار يف �راجمهم �ل�س�بة لريم �لیه يف لك وقت، الس�� يف مىن، واحل�اج ٔ�حر 
  . رات والزنول ٕاىل مكة مث العودة ٕا�هياامجل

ومع ذ� فهناك ٕاجراءات هامش�یة ميكن ٔ�ن نقوم هبا مس�تق�ال �ىل 
  .س��ل التجریب

ٔ�وال، طلب ٕاماكنیة الزنول من عرفة حبامالت يف رد وا�د مع لكف�ه 
  .�اف� الوقوف د�لها �ادي یؤدي ملشلك �بري 450املالیة، ويه 

�نیا، طلب مضاعفة �دد املؤطر�ن املرافقني �ىل ٔ�مل ٔ�ن یعمل احل�اج 
  .ٕ�شارة هؤالء، كام اك�ن عند بعض الب�ان

  .�اما 50ال �زید سن املرافق �بري السن عن �لثا، اشرتاطا ٔ�ن 
رابعا، إالحلاح �ىل اجلانب ا�لو��س�تيك يف توعیة احل�اج ق�ل السفر 

  .وتوضی�ه بف�مل و�ئقي
�امسا، البحث عن طریقة یمت هبا الت�ٔكد ب�ٔن الشخص املق�ل �ىل احلج 

  .قد ت��ع دروس إالرشاد ق�ل السفر
عول �ىل تعاو�مك وتعاون إال�الم قلت سابقا يف هذا ا�لس املوقر، امل

من ٔ��ل جتنب إالحياء �سوء تدبري احلج، ٔ�ن احلا� النفس�یة إالجيابیة من 
ش�ٔهنا ٔ�ن تقوي �س�تعداد لتحمل املتطلبات العادیة لظروف سفر وٕاقامة 

  .�ري م�ٔلوفة �ل�س�بة لٔ��لبیة الساحقة
احلج يه لقد ٔ�دى لك احل�اج م�اسكهم امحلد �، ٔ�ن املس�ٔ� د�ل 

إالحرام والسعي والطواف والوقوف بعرفة، ومن الطبیعي ٔ�ن �كون مضن 
ٔ�لف ٔ�ش�اص یعين معدودون �ري راضیني عن يشء ما، وس�نطالب  22

  .امجلیع بتوقري احلج
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید الوز�ر
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :العرسياملس�شار الس�ید �يل 
  .الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر،

اح�ا، حنن يف فریق العدا� والتمنیة م�دئیا �مثن ٔ�ي جمهود �مير مومس 
احلج يف ٔ�حسن الظروف، و�مثن ما مقمت به، ولكن یؤسف�ا ٔ�ن هذه 
�ح��ا�ات ٔ�صبحت ٔ�مرا ش�به م�ٔلوف �ىل �ردي اخلدمات املقدمة 

مي الرمسي، مقارنة مع جحاج �لح�اج املغاربة، الس�� �ىل مس�توى التنظ
واكالت أ�سفار، وهو �ردي �شمل كام قلمت السكن والتغذیة وإالرشاد 
والت�ٔطري ا�یين والعنایة الطبیة ورداءة وسائل النقل، وانعدا�ا ٔ�ح�ا�، ولك 
ذ� رمغ التجربة الك�رية اليت رامكمتوها وتطور الوسائل وإالماك�ت وكرثة 

�دة املضطردة لتلكفة احلج اليت ٔ�صبحت مماث� املالحظات السابقة، والز
تقریبا لتلكفة واك� أ�سفار، حىت ٔ�ن بعض احل�اج الس�� يف مشاعر مىن 
وعرفات واملزدلفة �انوا اجلوع وال�رشد ؤ��شوا �لباكء، الس�� �بار السن 
واملرىض يف �سجیالت �ابت الوطن والعامل، ويه ٔ�مور �يسء لٔ�داء 

ر�ن من دی��ا احلنیف، كام �يسء لصورة ب�� ومواطن��ا، السلمي لهذا ال
وهذه أ�مور نفهتا الوزارة بدایة مث ا�رتفت هبا الحقا، لكهنا ٔ�رجعت 

  .أ�س�باب جلهات سعودیة و�درت �لتواصل مع السلطات السعودیة
وحنن مكمثلني لٔ�مة وفریق العدا� والتمنیة �خلصوص، نقدر ونوايس 

ٔ�ن یتق�ل مهنم جحهم وجيازهيم �ىل معا�هتم، وندعو ٔ�یضا  جحاج�ا وندعو هللا
�لربط الصارم املسؤولیة �حملاس�بة، والكشف عن ما ٔ�فضت، ال ميكن ٔ�ن 
�رجع لك أ�س�باب �لرشوط املوضوعیة، قد �كون هناك تقصري من طرف 
املؤطر�ن، وهذا ما یق�يض حتق�قات حق�ق�ة و�رت�ب اجلزاءات، ٔ�� اكن 

الرٔ�ي العام هبا لطم�ٔنته وٕار�اع الثقة هلم يف ا�و� املقرص وٕاخ�ار 
ومؤسساهتا، مع ��ك�اب الفوري �ىل معاجلة لك املشالك و�خ�الالت، 
سواء املتعلقة بتقصري ا�ا�يل ٔ�و الوطين ٔ�و �ملشالك العالقة مع الطرف 
السعودي والعمل �ىل معاجلهتا بوقت اكيف، حىت ال تتكرر ت� الصور 

  . فة لب��، ومتر املوامس املق�� يف ٔ�حسن الظروفالغري املرش 
ونطالب ٔ�یضا برضورة التفكري يف �لق واك� وطنیة �لحج مس�تق� عن 
الوزارة حتت ٕارشافها لتنظمي شؤون احلج، ويف انتظار ذ� ختيل الوزارة 
عن ٔ�قىص ما ميكن من حصة احلج لفائدة واكالت أ�سفار الضام�ة �شلك 

مع تفعیل ا�ور الرقايب �لوزارة ووزارة الس�یا�ة، الس�� �ام خلدمات ٔ�فضل 
  . �ىل مس�توى اع�د ٔ�سعار معقو�

بق�ت إالشارة هنا �ىل س��ل إالضافة ٕاىل رضورة النظر ومراجعة �یف�ة 
 احلج الس�� أ��ذ بعني �عتبار املواطنني ا��ن �شار�ون يفٕاجراء قر�ة 

یزيیة ذ�، وٕاعطاهئم ٕاضافة مت فروا بظالقر�ة لس�نوات م�عددة دون ٔ�ن ی
  .فر ب�ٔداء هذه الفریضةظٕاجيابیة حىت �متك�وا من ال
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  . اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار، ما عندمك تعق�ب
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  . ٕاذن شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك
  .الوز�ر �ري �ارض، ال ٔ��ر � ن��قل ٕاىل الوضع الصحي، ولكن الس�ید

النظام ا�ا�يل يف هذه احلا� هللا خيلیمك، النظام ا�ا�يل يف هذه 
احلا�، � ٕاما الس�یدة وال الس�ید املس�شار یضع سؤا� ٔ�و ال یطلب الت�ٔج�ل 
ٕاىل املرة املق��، هاذ اليش ا�يل عند� يف النظام ا�ا�يل، مع أ�سف عرف�ا 

اذ اليش �ري �ادي، ٔ�نه يف �االت م�ل هذه الس�ید الوز�ر، ٔ�نه ه
  ..�یكون

ٔ�س�ئ� �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، فریق  3ٕاذن هناك 
أ�صا� واملعارصة، وفریق العدا� والتمنیة، لمك �خ�یار، وضع السؤال ٔ�و 

  .ت�ٔج��
الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، مت هناك فراغ وٕاحراج 

  .الربملانملؤسسة 
ٕاذن موضوع ٔ�قسام املس�تع�الت، وهو سؤال موضوع من طرف 

 . الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة معريي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
ت�سوال القطاع الص�ة ٕاىل ٔ�قسام املس�تع�الت �قص ٔ�وريل 

تع�الت ٔ�ورلني ٕاطبینب التجهزيات الرمسیة، داملس�شف�ات املغرب، املس� 
ٔ�ورلني ٕافرميل ٔ�قسام املس�تع�الت، ٕاذا النقطة املس�تع�الت یدانق�ط 
تو�اكد املغرب �ل�س�بة �لص�ة، ریغادغول �ة در�ة �ف�اللت �اصة ٕاقلمي 

ٔ�شهر لوز�ر الص�ة املشالك ت��عا�ت،  6زا�ورة قدمخ سؤالني ٔ�قل من 
لمي زا�ورة ٔ�رغول نغمتدادنت تتعاىن املنطقة ٔ�رغول نغلید املس�تع�الت إالق

متوت غورخ �د متطوت الس�مينة دغزریل سإالهامل، شق�ادة إالهامل، 
النقوب ٔ�دتقدم التعازي ٕاىل العائالنت مشفوا ٔ�نغور نغلني ٕاطب�ب الق�ادة 
الصیف دغزر�ن وقع دغور �زاف املو�ت شق�ادة النقوب سأ�س�باب 

غ إالهامل ٕالطبینب �لحكومة نفاغریون دیغاردم�ون، ٔ�رحتامخل املسؤولیة ٔ�د
جام�ة بدون طب�ب، احملام�د  19جام�ة يف ٕاقلمي زا�ورة،  25ٕاغیغادغول 

  .الغزالن م�طقة س�یاح�ة، م�طقة �دودیة، ساحملیغ �لتكرار
ٕاال غور النقطة التنقل لٕالقلمي، دض�ت تدوت مریض �اكت امجلا�ة 

زازات، ٕان��اس �یلومرت ٕان��اس ورزازات، ٕادوت سوار  100ٔ�ردیقول إالقلمي 
مرا�ش، املواطن املغرب ارتلعاب وزارة الص�ة ٔ�مدات تغتا�ورت، 
ٔ�ندرغولنیغ دي ٕاقلمي زا�ورة �شانیطان، �شانیفاغریون، ت�شاط لشامنیة 

  .تغزا�ز ٕاح�ا�ش يف مقا�سني، ٔ�وريل ما تندوان
ر�ا�سقساغ الس�ید الوز�ر ٕاال مس�شفى موالي �يل الرشیف جبهة 

ٕااك مس�شفى موالي �يل الرشیف الصباح ٕااك  در�ة �ف�اللت، تناكد
مس�شفى �وي، دسقساغ الس�ید الوز�ر ٕاس�یاك مس�شفى �وي 

  .ختصصاتنص التجهزياتزن ٕادطبی�زن، أ�طرو�ز ن��اك مس�شفى �ري البالكة
  الس�ید الوز�ر،

انتد�كوم الطلب ٔ��سم القطاع الص�ة جبدیة دٕاقلمي زا�ورة ت�هناض 
  ..التورضان املس�ترثة حضغار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٕاىل مسحتو يل هاذي �ا� �درة �دا

ٔ�نه، الس�ید الوز�ر، د� ا�ٓن يف ٕاطار التضامن من طبیعة احلال، ٕاىل 
مسحتو يل اليس اخللفي، بدات الس�یدة املس�شارة وضعت السؤال د�لها 

  .ف�ه %70يف غیاب الس�ید الوز�ر، ؤ�ن� اس�متعتو �ٔكرث من 
رض، ال �لاليت، ال هللا خيلیك احلضور والرادیو ا�ٓن الس�ید الوز�ر ح

  .هذه مس�ٔ� �درة ما معرها وقعت
�� ٔ�� تنطلب �ش الس�یدة املس�شارة تعاود السؤال د�لها ما دام 

  .الس�ید الوز�ر هو ا�يل �ادي جياوب �لیه
  .تعاود (la régie)ٕاذن نطلب من 

  :فاطمة معريي الس�یدة ةاملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ت�سوا� القطاع املس�تع�الت املغرب ٕااكنتاكع ٕاكتال غیاب أ��زة 
  ).متت ٕا�ادة نفس السؤال(..دالس��طرات واملس�تع�الت 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار إال�ابة

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

  دات املس�شارات، والسادة املس�شار�ن،الس�ی
ٔ�وال ٔ�قدم �عتذار عن هذا الت�ٔ�ري ا�ي رمبا اكد ٔ�ن �كون غیاب 
ولكن �ارج عن اس�تطاعيت، ٔ�قدم �عتذار مرة ٔ�خرى ف� خيص سؤال 

  .الس�یدة املس�شارة
توى الوطين، سؤالمك هيم الوضعیة د�ل أ�قسام املس�تع�الت �ىل املس� 

مكثال �ة در�ة �ف�اللت، و�لضبط ٕاقلمي زا�ورة،  وبطبیعة احلال و�ذیت
وكام تعلمون ٔ�نه فعال هاذ اجلهة يه تتعرف وا�د اخلصاص وكتعاين من 
طوارق ف� یتعلق �لبىن التحتیة الصحیة وا�يل كن�اولو س�نة بعد س�نة ٔ�نه 

 6د�ل مزيانیة الوزارة �متيش ل  %�38سدوه، قلت يف مدا�� أ�مس ٔ�نه 
  .عين ا�يل ٔ�كرث ترضرا، وهذا یعين ٔ�نه هناك تدارك لهاذ النقصاجلهات، ی

مس�شفى زا�ورة مؤخرا یعين معلنا ف�ه وا�د اجلهاز د�ل ساكنري 
مؤخرا، هناك اتفاق�ة تنو�دوها ما بني جملس اجلهة والواك� د�ل �منیة یعين 

ل الوا�ات، وكذ� ا�لس إالقلميي والوزارة ٕان شاء هللا �ش نقومو ب�ٔشغا
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  . التوسعة نتاع املس�شفى
�ىل املراكز الصحیة، املراكز   زرت هاذ إالقلمي مرتني، �لكمتوفعال ٔ��

د�ل م�اصب شغل  4000بدون طب�ب، �متىن ٔ�نه يف هاذ  19الصحیة 
اء العامون ا�يل عند� هاذ الس�نة زا�ورة حتظى حبظها، ويف انتظار ٔ�نه أ�طب

لمي زا�ورة ؤ�قالمي ٔ�خرى ا�يل كتقدر �كون ٕ�ق ا�يل ت��جحو يف املباراة یلتحقو
  .بعیدة وما تیكو�ش عندها اجلاذبیة الاكف�ة لهاذ النوع من أ�طر

ف�شلك �ام، قسم املس�تع�الت يف مجیع املس�شف�ات مايش يف زا�ورة 
ٔ�لف  300ملیون و 6.6: 2018وال يف اجلهة �یعرف اكتظاظ، تقریبا يف 

ا�يل تتكون فعال �ا� د�ل  %10زا�ر لهاذ املس�تع�الت، و�اله 
الطوارئ، وهذه ظاهرة �املیة تیعرفوها املس�تع�الت، اك�ن هناك 

د�ل املس�شف�ات  12ٕاسرتاتیجیة، ومازال ٕان شاء هللا غنطلقوها يف 
  . ملیون د�ل ا�رمه �3ویة، لك مس�شفى �ادي خنصص � 

�ادي ف� یتعلق مبس�تع�الت القرب �مة جبهة در�ة �ف�اللت، وطنیا 
مركز اس�تع�ايل  122، وعند� خمطط �ش نوصلو ل2017يف  94منر من 

�ش ميكن حنققو یعين هاذ القرب ف� خيص  2021د�ل القرب س�نة 
 7املس�تع�الت، ٕاضافة ٕاىل ما یتعلق �لنقل الطيب �س�تع�ايل ا�يل ف�ه 

د�ل الو�دات، احلظرية د�ل س�یارات إالسعاف ا�يل كتعزز �ٕالماكنیات 
�ل الوزارة و�ٕالماكنیات د�ل الرب�مج د�ل تقلیص الفوارق ا�الیة د

  .و�ج�عیة
ٕاضافة ٕاىل ما یتعلق �ملوارد ال�رشیة و�رنكزو �ىل املس�تع�الت فهاذ 

، ح�ث ٔ�نه املصاحل �س�تع�الیة ا�يل غنقوم �لت�ٔهیل 2019الس�نة د�ل 
وغمنش�یو ٕان شاء هللا  2017مصل�ة ا�يل ٔ�هلناها لغایة  38د�لها، عند� 

  .2021مصل�ة يف  60ٕاىل �ایة 
  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين، وموضو�ه الوضع الصحي �ملناطق اليت تعاين 
من تبعات مو�ة الربد وال�ساقطات الثلجیة، وهو سؤال موضوع من طرف 

  .املس�شار فریق أ�صا� واملعارصة، تفضلوا الس�ید

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

الس�ید الوز�ر، يف ظل العز� اليت هتدد العدید من املناطق اجلبلیة 
جراء مو�ة الربد وال�ساقطات الثلجیة، �سائلمك حول إالجراءات اليت 

دمي اخلدمات الصحیة �لمواطنني هبذه املناطق، الس�� اختذمتوها من ٔ��ل تق
  ال�ساء والش�یوخ وأ�طفال؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  شكرا الس�ید املس�شار احملرتم،

زمة يف ٕاطار التعل�ت امللك�ة السام�ة من ٔ��ل توفري الر�ایة الال
س�نوات ويه  3لساكنة املناطق املترضرة بفعل مو�ة الربد، الوزارة م�ذ 

 30نومفرب ٕاىل �ایة  15من " ر�ایة"كتطلق وا�د العملیة ٕامسها معلیة 
�ات، والهدف مهنا هو  7د�ل أ�قالمي �ىل مس�توى  28مارس، وكهتم 

ل ضامن اس�ت�ابة مالمئة حلاج�ات الساكنة �رب توفري �دمات حصیة د�
القرب وتعز�ز اخلدمات الصحیة أ�ساس�یة، ال الوقائیة وال التوعویة املقدمة 
�ىل مس�توى املراكز الصحیة، و�ك�یف أ��شطة د�ل الو�دات الطبیة 
املتنق� مع ضامن نقاط لتجمع الساكنة حمددة �ىل مس�توى املناطق املهددة 

لها ٕاىل املس�شف�ات مبو�ة الربد، كذ� احلاالت املرضیة ا�يل �یمت إال�ا� د�
  .وا�يل ت�مت الكشف �لهيا من �الل القوافل الطبیة املتخصصة

ضامن توفري كذ� املوارد ال�رشیة والتجهزيات �ىل مس�توى هاذ 
النقاط، وٕان شاء هللا یوم امخل�س غنعطیو انطالقة رمسیة لهاذ الرب�مج هاذ 

  .لیة د�ل هاذ الس�نةالس�نة وغنعلنو �ىل أ�رقام وأ�هداف املرمقة لهذه العم 
هناك كذ� وا�د النظام د�ل الت�س�یق بني الو�دات الطبیة املتنق� 
والقوافل الطبیة املتخصصة ونظام د�ل إال�ا� وإال�ا� املعا�سة �ىل 

  .مس�توى أ�قالمي املس�هتدفة
املزيانیة ا�يل خصصنا، وكذ� مجمو�ة د�ل املوارد ال�رشیة واح�ا 

ٕان شاء هللا يف �نطالقة د�ل هاذ الس�نة، واك�ن  غنعطیو العدد د�لها
كذ� مزيانیة ختصصت لٔ�دویة، ٕاضافة ٕاىل املزيانیة الس�نویة واملزيانیة د�ل 
أ�قالمي �ش ميكن یمت ٕامداد لك ت� القوافل �ٔ�دویة الالزمة �اصة ا�يل 

  .كتكون مس�تعم� كثري يف مومس الربد
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا
  .لتعق�ب لیمك الس�ید املس�شارا

  :املس�شار الس�ید احلو املریوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

هاذ املشلك القدمي اجلدید واملت�دد، ولك مرة مع أ�سف نتلقى نفس 
  ".ذ�ر فٕان ا��رى تنفع املؤم�نيو "أ�جوبة، 
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  الس�ید الرئ�س، 
  الس�ید الوز�ر، 

س�نوات، واكنت  10ٔ�نفكو م�ذ ٔ�كرث من  ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ذ�ر فقط مبا وقع يف
م�اس�بة ا�يل ٔ�عطى فهيا صاحب اجلال� ٕاشارة قویة �لحكومة ليك ت�ٔ�ذ 
مشلك الص�ة يف العامل القروي واملناطق اجلبلیة م�ٔ�ذ اجلد وحتسني 

  .أ�وضاع
الن���ة ا�ٓن رمغ ا�هودات، الس�ید الوز�ر، ل�ست يف مس�توى هذا 

ة ٔ�نفكو، هاذ اليش ا�يل تیوقع د� فهاذ الطموح ا�يل اكن ما بعد فاجع
الفرتات د�ل الثلج ود�ل الش�تاء، ا�يل ك�شوفوه هو فعال بعض 
املس�شف�ات ا�الیة ا�يل ذ�رتو مشكور�ن، وكهننیو وكنحییو �الیا ما تقوم 
به ٔ�طقم القوات املسل�ة امللك�ة يف املس�شف�ات املیدانیة ا�يل يه يشء �م 

  .  �ارج البالد، الز�رتي مفخرة لبالد��دا دا�ل البالد وحىت
حنيي كذ�، الس�ید الوز�ر، ت� ال�ساء، ت� أ��ات يف هذه 
املناطق اجلبلیة ويف العامل القروي بصفة �امة اليت تعاين بصرب ومصود، وهن 

  .ین�نب لنا ر�ال م�ل ا��ن یقومون هبذا العمل يف املس�شف�ات املیدانیة
زالت هاته املغربیات احلرا�ر یتوفني �س�ب ال 21مع أ�سف يف القرن 

انعدام دور الوالدة وأ�مومة وأ�طفال یتوفون �س�ب انعدام رشوط 
السالمة والر�ایة الصحیة يف خمتلف القرى واجلبال واملداشري، و�س�ب 
انعدام وضعف اخلدمة الطبیة يف اجلبال والعامل القروي اليت یقرها امجلیع 

  . ا�ٓن
نقول لمك �ري بعض أ�م��، ٔ�م��، ٕاملش�یل ا�يل هو الس�ید الوز�ر، 
ملیون  120د امجلا�ات، اكنت وا�د االتفاق�ة د�ل  5قریب من ٔ�نفكو ف�ه 

  د�ل ا�رمه، ما مصريها؟ 
ؤ�قول لوال هذه القاطرة ا�يل �لقها هاذ الرب�مج املليك د�ل حماربة 

ولكن امحلد � د� اكینة الفوارق ا�الیة لبق�ت هذه االتفاق�ة مل �ر النور، 
وا�د القاطرة د�ل هذا الرب�مج املليك ا�يل كتجر القطا�ات لكها وا�يل 
�دامة مز�ن وعند� فهيا وا�د أ�مل �بري، ت�ٔهیل املس�شفى د�ل 
ٕاملش�یل، البنایة اكینة، ولكن ف�نا يه املوارد ال�رشیة فني هام أ�طباء؟ فني 

لصحیة د�ل بوزمو ود�ل و�ر�ت، د�ل اهام التجهزيات كذ�، املراكز 
  ..ٔ�موكد، د�ل ٔ�یت حيىي، د�ل ٔ�یت یعقوب، ود�ل الس�یفة، ٕاىل �ٓخره

  الس�ید الوز�ر،

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .خمت، خمت الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  .ٔ�� خمتت الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شویة داملرونةاقي � �ري سؤال، دا� الس�ید الوز�ر �ا معطل وب

  .د�ل الثواين 3تفضل الس�ید الوز�ر بقا لمك دق�قة و 

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

الوزارة بطبیعة احلال يف ال�س�ة د�لها الثالثة �ادي حتاول یعين جتود 
  .العمل د�لها من �الل التجربتني السابق�ني

وا�د  نقل الس�نة املاضیة ومعلوس�شفى م� يف ٕاملش�یل اكن عند� م 
  . ا�مو�ة د�ل العملیات الطبیة وجراح�ة ؤ�� زرتو الس�نة املاضیة

وهاذ الس�نة يف ٕاملش�یل كنو�دو �لو�دة د�ل مس�تع�الت القرب 
ا�يل �ادي �كون �اهزة يف انتظار نعرفو املاكن ا�يل �ادي ند�رو ف�ه 

لتاكمل مع املس�شف�ات املس�شفى املتنقل ا�يل حىت هو موجود، ت�شوفو ا
املیدانیة العسكریة، ت�شوفو كذ� التاكمل مع مؤسسات محمد اخلامس 
�لتضامن ا�يل ت�ش�تغل مع الفرق الطبیة دالوزارة الص�ة، حىت يه عندها 
مس�شف�ات م�نق� هاذ التاكمل �ش ميكن نغطیو املناطق ا�يل ٔ�كرث �ا�ة 

  .ٕاىل توا�د هاذ املس�شفى
هو ا�يل تی�ل لنا املشالك، اح�ا الرب�مج لكه  ولكن املس�شفى مايش

ٕاقلمي ا�يل يه  22ٕاقلمي يف الوقت ا�يل وزارة ا�ا�لیة ا�يل تتعطي  28و
ٔ�قالمي ٕاضاف�ة، ففهيا وا�د  6مس�هتدفة هباذ املو�ة، اح�ا تنوسعوها ٕاىل 
  . ا�مو�ة دالعملیات، وامخل�س �ادي نتلكم �لهيا

، الس�نة املاضیة راه ما كناش، ما ولكن �ري �ش نعطیومك یعين ٔ�م��
ز�رة م�جزة �لو�دات الطبیة املتنق�  5437دا�ر�ن والو، راه اكنت عند� 

  .يف هذه الفرتة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا�هت�ى الوقت

  :الس�ید وز�ر الص�ة
�دمة حصیة مقدمة،  800000قوافل طبیة ؤ�كرث من حوايل  192

  .شكرا. د�هلم ٕاىل مس�شف�ات وا�د ا�يل مت إال�ا� 1700ٕاضافة ٕاىل 

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه الشواهد الطبیة املمنو�ة من 
  .ق�ل ٔ�طباء القطاع العام

  ..اليس ن��ل، ا�يل �زاد �ادي یزتاد لمك، بال ما
  .اح�ا هاذ اجللسة د�ل املرونة، تفضل الس�ید املس�شار

  :عبد الكرمي لهوا�رشي ر الس�یداملس�شا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمات،
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سؤالنا هو حول الشواهد الطبیة املمنو�ة من ق�ل القطاع العام، بعد 
، حنيي هؤالء أ�طباء مرتدیةٔ�ن اس�متعنا لعروض ؤ�س�ئ� حول وضعیة 

�سانیة يف ظروف ق� املوارد ال�رشیة ويف ا��ن یقومون ب�ٔعامل �لی�، إ 
  .ظروف ق� التجهزيات، حنیهيم من هاذ املنرب

لكن يف نفس الوقت �س�ل بعض احلاالت اليت یقوم هبا بعض أ�طباء 
من ٕاصدار شواهد طبیة مزورة، ٔ�و ال متثل احلق�قة ٔ�و ل�ست ذات 

  .مصداق�ة
یة الشواهد الطبیة �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات املت�ذة محلا

�عتبارها وثیقة ٕاداریة ذات قمية ولها جحیة، ما يه إالجراءات املت�ذة محلایة 
  هذه الوثیقة؟

  . شكرا لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

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

�لشواهد الطبیة، فالشهادة الطبیة يه مبثابة معل طيب ف� یتعلق 
وكتكون م�نیة �ىل الفحص الرس�ري �لمرتفق، یمت �سلميها �لمرتفق طبقا 

  . �لقوانني اجلاري هبا العمل
�ىل املصداق�ة د�لها، ال  ميكن البت ٔ�ن يف سؤالمك كتلكمو و�لیه ال

، ميل �كون هناك طعن ميكن البت يف املصداق�ة د�لها ٕاال يف �ا� الطعن
  . فعاد ميكن �كون التد�ل

ٕاذن هاذ الطعن �یكون ٕاما بواسطة شاكیة مو�ة �لوزارة، وزارة 
الص�ة ا�يل كتقوم مبراس� الهیئة الوطنیة د�ل الطب��ات وأ�طباء، قصد 
اختاذ إالجراءات املعمول هبا، ٔ�و �رب توج�ه شاكیة م�ارشة �لهیئة د�ل 

عتبارها ملكفة كذ� �ملراق�ة د�ل هاذ العمل ا�يل هو الطب��ات وأ�طباء �
�یبقى معل طيب، ٔ�و املترضر كذ� ميكن یل��ٔ ٕاىل القضاء، ح�ث یقوم 

  .القايض بطلب اخلربة الطبیة �لت�ٔكد من مصداق�ة هاذ الشهادة
يف بعض احلاالت یمت ا�لجوء �لهیئة الوطنیة �لطب��ات وأ�طباء من ٔ��ل 

الشواهد الطبیة املتعلقة �ٔ�خطاء الطبیة، یعين كتكون  ٕابداء رٔ�هيا يف بعض
هناك شاك�ت، وترناسلو و�یكون هاذ املراس� كتجي من ق�ل ا�الس 
الت�ٔدی��ة التابعة لوزارة الص�ة �ش �شوف ٔ�ش�نو يه التدابري ا�يل تت�ذ يف 

ة حق هاذ أ�طباء، وٕاذا تبني ٔ�ن الشهادة الطبیة ال �متتع �ملصداق�ة املطلوب
بناء �ىل تقار�ر الهیئة ٔ�و مف�ش�یة وزارة الص�ة، تمت م�ابعة الطب�ب املعين 
�ٔ�مر �ختاذ إالجراءات الت�ٔدی��ة املناس�بة يف حقه، وذ� وفق القوانني 

  .وإالجراءات املعمول هبا
ف� خيص �مة قسم املراق�ة الص�ة د�ل املوظفني، ٔ�نه كذ� كرياقب 

املهمة د�لو هو �بع ملد�ریة املوارد ال�رشیة،  هاذ الشواهد الطبیة، تت�ىل
د�ل الرخص املقدمة من طرف �ىل ذ�ر، كتق�رص املهمة د�لو يف املراق�ة 

  .إالدارات العموم�ة ٔ�س�باب حصیة يموظف
ولٕالشارة ٕاذا مسحمت، مل یمت عزل ٔ�ي طب�ب بناء �ىل طعن يف الشهادة 

  .كام �اء يف سؤالمك م�ال یوم، 21املتعلقة �لعجز عن العمل ملدة تفوق 
ونبغي نقول ب�ٔنه يف هاذ اجلانب، یعين مس�ٔ� الیقظة راه اكینة يف ٕاطار 
القوانني اجلاري هبا العمل، فالوزارة تفعل لك املساطر ٕاذا تبني لها ٔ�ن هناك 

  .�لل يف هاذ اجلانب
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .عق�باللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار الت 

  :عبد الكرمي لهوا�رشي املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

اس�متعت ٕ�معان لردمك ومك كنت حق�قة س�ٔ�ون سعیدا لو قدممت لنا �دد 
الشاك�ت املتوصل هبا �ىل مس�توى اجلهات وأ�قالمي ف� یتعلق �لطعون 

  .بیة املسلمة من ق�ل بعض أ�طباءيف الشواهد الط 
ون سعیدا لو عرف�ا مك �دد الشواهد الطبیة اليت مت الطعن ومك كنت س�ٔ�

  .فهيا ٔ�مام القضاء؟ واليت ٔ�ح�ا� جند بعض الطاعنني ٔ�هنم الیوم يف السجون
الس�ید الوز�ر احملرتم، هذه الشواهد الطبیة اح�ا كنا نعرف ب�ٔن القانون 

ق�قة ف�ه يف احلق�قة اك�ن حامیة من الناح�ة القانونیة، القانون اجلنايئ يف احل 
  .مق�ضیات، ٔ�یضا القوانني ذات الص� هبیئة أ�طباء ٔ�یضا فهيا حامیة

ولكن مع ذ� جند ب�ٔن هناك ٔ�طباء یصدرون شواهد طبیة يف احلق�قة 
ال قمية لها، مك عرف�ا من خشص قدم شهادة طبیة يف القطاع العام ولٕالدارة 

ارس �مة واكنت مق�و�، ولكن يف نفس الوقت هو يف القطاع اخلاص مي
  .معینة، يف احلق�قة يف سا�ات ٕاضاف�ة ٔ�و �ريها

�ا ملا اكن السؤال د�لنا، ٔ�ن هذه الشهادة ٕاذا انزتعت مهنا املصداق�ة 
وشاعت هذا املوضوع وخصوصا من �الل الشاك�ت اليت �رفع ٕالیمك ٔ�و 
من �الل الطعون اليت تقدم عند احملامك يف قضا� خمتلفة، ملا �یتوسع هاذ 

ال تصبح هذه الوثیقة ا�يل اكن �اص من املفرتض ٔ�هنا حتصن ٕ�جراءات ا�
  . ومق�ضیات، ٔ�هنا تبقى شهادة �كون عندها قمية ذات جحیة

لكن، الس�ید الوز�ر، ٔ�� يف احلق�قة ت�ٔسفت ٔ��مك قلمت، بغیت نعرف 
ٔ�ش�نو يه هاذ التقار�ر د�لمك د�ل املف�ش�یات اليت اطلعت �ىل الشواهد 

يه القرارات املت�ذة �ش�ٔهنا، ٔ�ن الیوم �اصنا ٕاجراءات الطبیة ؤ�ش�نو 
مس�تع��، ٔ�ن املواطن يف �ا�ة ٕاىل سامع ٕاجراءات مس�تع�� يف هذا 

  . املوضوع، اح�ا ملا ن�ساءل، اح�ا حنمل مهوم
ؤ�� تنذ�ر ب�ٔنه ق�ل س�نة من الیوم اكد ٔ�ن �كون موضوع جلنة د�ل 
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من الفرق يف موضوع الشواهد تقيص احلقائق اكنت ممكن تقدم هبا مجمو�ة 
الطبیة، وكنتلكم �ىل س��ل املثال ا�ار البیضاء، ميكن �كون يف 
مس�شف�ات ٕاقلميیة، ولكن لٔ�سف ٔ�ح�ا� كتكون املس�شف�ات اجلامعیة 

  .فهيا م�ل هذه الشواهد
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تفضل، شكون ا�يل ��سك، ال، الرئاسة

ح�ا ب��اتنا املرونة، ٔ�ن اه املرونة �اصنا را.. الوز�ر ٕاىلتفضل الس�ید 

  .رئ�س الفریق د�� هو ا�يل ت��حمل املسؤولیة

  .ٕاذن �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية

  .شكرا ملسامهتمك مجیعا

  .ورفعت اجللسة


