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  )2012 فربا�ر 7( 1433ربيع أ ول  14الثال6ء  :التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .ثالث CلرئBساملس�شار السAيد حلسن بي?د�كن، اخلليفة ال  :الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
الرابعة وعرش  ساعتان وٕاثنني ومخسون دقGقة، ٕابتدء من الساIة :التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

   .دقائق بعد الزوال
  .سAئZ الشفهيةمXاقشة ا ٔ     ::::Wدول أ عاملWدول أ عاملWدول أ عاملWدول أ عامل

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

    ::::املس�شار السAيد حلسن بي?د�كن، رئBس اجللسةاملس�شار السAيد حلسن بي?د�كن، رئBس اجللسةاملس�شار السAيد حلسن بي?د�كن، رئBس اجللسةاملس�شار السAيد حلسن بي?د�كن، رئBس اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السAيدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من اiسAتور ووفقا ملقlضيات النظام اiاhيل  100معال بeٔحاكم الفصل 
صص اnلس هذه اجللسة ٔ سAئZ السادة nلس املس�شار�ن، خي

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Iلهيا
قxل الرشوع يف تناول أ سAئZ الشفهية املدرWة يف Wدول ٔ�عامل هذه 
اجللسة، ٔ�عطي اللكمة CلسAيد أ مني الطالع اnلس Iىل ما Wد من 

  .مراسالت وٕاIال�ت، اللكمة CلسAيد أ مني

 ٔ�        ::::مني اجللسةمني اجللسةمني اجللسةمني اجللسةاملس�شار السAيد ٔ�محد �ا�، �ٔ املس�شار السAيد ٔ�محد �ا�، �ٔ املس�شار السAيد ٔ�محد �ا�، �ٔ املس�شار السAيد ٔ�محد �ا�، 
 �ٓ��سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل سAيد� محمد وIىل 

  .وحصبه وسمل
  .شكرا السAيد الرئBس
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�ل�سAبة لٕالIال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 

  .املس�شار�ن
سZ من رئBس الفريق اiسAتوري، خيرب من hاللها رئاسة مبراالتوصلت 

اnلس تeٔجGل السؤال املوWه ٕاىل السAيد وز�ر اiاhلية حول ٕارضا�ت 
  .امجلاIات احمللية ٕاىل Wلسة الحقة

�ل�سAبة لٔ�سAئZ الشفهية والكlابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  .2012فربا�ر  07ٕاىل �اية يوم الثال6ء 

  سؤ�؛ 24: شفهيةIدد أ سAئZ ال  -

 سؤ�ن؛: Iدد أ سAئZ الكlابية -

 سؤ�؛ I :26دد أ سAئZ املسحوبة -

�سAئI :7 Zدد أ سAئZ الشفاهية احملو¡ ٕاىل كتابية -ٔ. 

 .لمك اللكمة السAيد الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .شكرا السAيد أ مني

من النظام اiاhيل، توصلت الرئاسة �سAتة  128طبقا ملقlضيات املادة 
  .درايلGلبات ٕا�اطة، اللكمة Cلفريق الف ط 

        ::::املس�شار السAيد محمد دعيدIةاملس�شار السAيد محمد دعيدIةاملس�شار السAيد محمد دعيدIةاملس�شار السAيد محمد دعيدIة
  .شكرا السAيد الرئBس
  السAيدان الوز�ران،

  السAيدات والسادة املس�شار�ن،
من القانون اiاhيل nلس املس�شار�ن، ¦رشفين  128يف ٕاطار املادة 

ومن  درايل Cلو�دة واiميقراطية ٔ�ن ٔ�حGط جملسAنا املوقر�Gمس الفريق الف 
hال� الرٔ�ي العام والوطين مبا عرفlه بالد� يف ا ٓونة أ hرية من �دثني 

  :�رز�ن

يت?ىل يف العفو املليك مبناسAبة عيد املوi النبوي،  ::::احلدث أ ولاحلدث أ ولاحلدث أ ولاحلدث أ ول -
عن مجموIة من املعتقلني السAياسAيني والنقابيني، ويف مقدمهتم معتقيل 

هذه اخلطوة واليت ال �حl?اWات �ج²عية مبدينة بوعرفة، وٕاذا اكنت 
درايل لتصفGة اجلو السAيايس، وٕاعطاء Gطاملا طالبنا هبا يف الفريق الف 

ٕاشارات ٕاجيابية يف ظل التحوالت السAياسAية و�ج²عية اليت تعرفها 
بالد�، اكسAمترار ملسلسل التصاحل وإالنصاف، ا¶ي ٔ�طلقت دينامGته هيeٔة 

  .سAمية حلقوق إال¼سانإالنصاف واملصاحلة لطي صف«ة �ºهتااكت اجل 
�ري ٔ�ن فرحlنا لٔ�سف مل ¿كمتل �سAمترار الصحفي رشAيد نBين رهن 
�عتقال، فمل نفهم ومل ¼س�سغ ٕارصار البعض Iىل اسAمترار هذا �عتقال 
التعسفي، فال دميقراطية بدون حرية التعبري ووضع �د Cلتحمك السلطوي 

 .يف وسائل إالIالم السمعي البرصي واملكlوب

ما عرفlه مدينة Éزة من ٔ��داث مeٔساوية ن�G?ة  :الثاينالثاينالثاينالثايناحلدث احلدث احلدث احلدث  -
  .¿ردي أ وضاع �ج²عية والهشاشة ؤ�حزمة الفقر وغياب احلاكمة احمللية

ولقد سAبق لنا يف الفريق الفدرايل ٔ�ن ٔ�كد� ٔ�كرث من مرة Iىل ٔ�ن احلاWة 
اد �ج²عية �ري قابZ لالنتظار، مما يتطلب من احلكومة مxارشة احلوار اجل

واملسؤول مع مجيع الفعاليات �ج²عية و�قlصادية والهيئات النقابية 
واحلقوقGة والسAياسAية ومجعيات اnمتع املدين، يف ٕاطار مقاربة ÑشارÐية، حلل 

 .املشالك �ج²عية والقضاء Iىل خمتلف مظاهر الهشاشة والفقر
Cلمواطنات  وٕاذا اكن البعض �ريد اليوم الرÐوب Iىل املeٓيس �ج²عية

واملواطنني واسAتغالل �حl?اج والقلق �ج²عيني من طرف بعض 
أ طراف الوصولية املتطرفة Cلمس �السAتقرار السAيايس و�ج²عي 

وٕاذا كنا يف الفريق الفGدرايل، من املدافعني دوما عن ، و�قlصادي Cلبالد
I اج السلمي واحلفاظ?lىل حق لك املواطنات واملواطنني يف �ح

فٕاننا نؤكد من Wديد Iىل ٔ�ن املقاربة أ مXية قد  ؛املمتلاكت العامة واخلاصة
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��نت Iىل فشلها يف العديد من هذه احملطاتٔ.  
و¶Ù فٕان احلوار املبارش وٕارشاك امجليع لتحمل مسؤوليته يف م×ل 
هذه اCلحظات هو الكفGل بزنع فlيل التو¿رات �ج²عية، ومن ٔ�Wل وضع 

دات و�سAتغالل السAياسوي ملا وقع ملدينة Éزة وربط �د للك املزاي
املسؤولية �حملاسAبة، فٕان الفريق الفGدرايل سAيعمل مبعية �يق الفرق مب?لس 
املس�شار�ن Iىل ÑشكGل جلنة �رملانية لتقيص احلقائق حىت تمت احملاسAبة Iىل 

�سس واحضةٔ.  
  .شكرا السAيد الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .، اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ�حرارشكرا السAيد الرئBس

        ::::املس�شار السAيد حلبBب لعلجاملس�شار السAيد حلبBب لعلجاملس�شار السAيد حلبBب لعلجاملس�شار السAيد حلبBب لعلج
  .شكرا السAيد الرئBس

  .�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني
  السAيد الرئBس،

  السادة املس�شار�ن،
  ٕاخواين الوزراء،

�ريد ٔ�ن ٔ�حGط اnلس املوقر بقضية طارئة ؤ�hذت تhٔeذ بعدا خطريا ٔ
، لقد تغيåت �2012قlصاد الوطين ويه صدور قانون املالية لسAنة يف 

احلكومة وتغيب معها صدور هذا القانون ا¶ي ميكXه ٔ�ن يؤهل �قlصاد 
الوطين، وhاصة حنن نعرف ٔ�ن �س�æرات العمومGة تلعب دورا Ðبريا يف 

  .ٕانعاش إالقlصاد الوطين
مXح املواطنني  فاليوم اللك مlوقف Iىل هذا القانون ٔ نه لعدم

واملس�مثر�ن الرؤية الاكفGة CلقGام بدورمه و¼شاطهم �قlصادي، كذÙ هناك 
املؤسسات العمومGة والرشاكت اليت تعرف ضغطا ماليا Ðبريا وذÙ لعدم 

  .صدور هذا القانون
من ا¶ي ¦سAتفGد من Iدم صدور هذا القانون؟ املسAتفGد ا ٔكرب هو 

xق îتفادت فAمتويالت البنوك اليت ما اسïد يف ٕاعطاهئا اGتفAسÑ ل والزالت
لهذه الرشاكت، واليوم الك×ري من الرشاكت الوطنية معرضة Cلوقوف �سåب 

  .تhٔeري ٔ�داء مسAتحقات اiو¡ لها
ولهذا ºرجو من احلكومة املوقرة ٔ�ن تعمل Wاهدة يف صدور هذا القانون 

  .ؤ�ن توحض الرؤية Cلناشطني �قlصاديني
ك مس�مثر�ن hارجGني من اخلارج ي�lظرون ماذا ال يغيب Iليمك ٔ�ن هنا

سAتصدر هذه احلكومة من رؤية اقlصادية ومن رؤية Cلاملية لهذه السAنة، 
  .حىت ي�سAىن لها ٔ�ن Ñس�مثر ٔ�و ال يف املغرب

الوقت من ذهب، النواó ال ¿كفي يف هذه اCلحظات ٔ�و يف هذه 
جنهتد ؤ�ن احلاالت، النواó ال ¿كفي يف هذه احلاالت �لعكس جيب ٔ�ن 

مكlوفر�ش ٔ�نه ºزيدو  اشنه املزيانية دóل املغرب مكمتكX¼سAمتر يف العمل  ٔ 

  .نتعطلوا
  .شكرا السAيد الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار، اللكمة Cلفريق احلريك

        ::::املس�شار السAيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السAيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السAيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السAيد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا السAيد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ر�ن،ٕاخواين املس�شا

¦رشفين �مس الفريق احلريك ٔ�ن ٔ�حGط جملسAنا املوقر Iلام ومن hال� 
الرٔ�ي الوطين، بوضعية يعBشها املغرب Iىل ٕايقاع موWة �رد شديدة وصقGع 
øول، واÐبهتا Ñساقطات ثلجية Ðبرية، ويه وضعية ٔ�فضت ٕاىل تعميق عز¡ 

من املنتوWات مجموIة من املناطق اجلبلية �ململكة وٕاتالف �ٓالف الهكlارات 
hاصة ما يتعلق �زراIة البطاطس والقطاين ؤ�نواع ٔ�خرى من  ،الفالحGة

ٕاىل Wانب زراIة قصب السكر، حGث مشل الرضر Iدة  ،اخلرضوات
  .Éد¡، العوامرة، موالي بوسلهام، ازIري و�ريها :مXاطق من بBهنا

 و�زداد جحم اخلسارة ٕاذا اسAتحرض� ارتباط املزارIني �iيون و¿اكليف
إالنتاج مما جعل الفال�ني املعنيني يف مeٔزق خطري، فضال عن �نعاكس 

  .املؤكد Iىل السوق الوطنية والقدرة الرشائية Cلمواطنني
  السAيد الرئBس،

بناءا Iىل هذه الوضعية فٕان احلكومة مدعوة ٕاىل التدhل �سAتع?ال 
ة Iرب وضع �ٓليات لتعويض الفال�ني يف املناطق املترضر ،النقاذ املوقف

ووضع �ر�مج لتغطية اخلصاص الوارد يف املنتوWات الغذائية والعمل Iىل 
  .التحمك يف أ سعار

ويف نفس السAياق، فٕان احلكومة كذÙ ومن hاللها السلطات 
العمومGة مطالبة بوضع �ر�مج اسAتع?ايل لفك العز¡ عن املناطق اجلبلية 

ملواد الغذائية وتوفري والغابوية احملارصة �لثلوج، وٕاجياد �لول ïمتويلها �
وسائل التدف�ة وكذا اخلدمات الصحية و�ج²عية، وذÙ مبوازاة العمل 
Iىل وضع سAياسة مXدجمة �شلك اس�xايق مو�ة لهذه املناطق اليت تضم 

امجلاIات القروية من hالل  نصفحوايل ثلث ساكن اململكة، ويؤطرها يف 
، ويف نفس الوقت توفر وضع �ر�مج ¿منوي توفر العBش الكرمي Cلساكن

  .كذÙ امحلاية Cلرثوة الغابوية مكحور بBيئ واقlصادي هام
وIىل هذا أ ساس، نعيد التÐٔeيد يف الفريق احلريك Iىل رضورة 
التعجيل ٕ�خراج قانون اجلبل ٕاىل �زي الوجود، Iلام ٔ�ننا من موقع احلركة 

ومة الشعبية سAبق ؤ�ن ٔ�Iدد� مرشوIا يف هذا إالطار مXد بداية حك
التناوب مرفقة بدراسة مقارنة مع Iدة جتارب دولية يف هذا اnال، لكن 

  .لٔ�سف ظل حBxس الرفوف يف القطاع الويص
كام نلمتس هبذه املناسAبة من احلكومة العمل Iىل ٕاجياد صيغة ٕالعفاء 
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املتابعني من ا¶Iا�ر الغابوية وhاصة املرتتبة عن اسAتغالل الفرا�ات 
ري املرتبطة ٕ�حراق الغابة ٔ�و ٕاتالفها عن سAبق ٕارصار الغابوية، وا¶Iا�ر �

و¿رصد وفlح صف«ة Wديدة وفق الزتامات واحضة وحمددة، ومن شeٔن هذا 
إالعفاء ٔ�ن ¦سامه يف دمع رهان بناء جممتع قروي مسAتقر ووضع �د 
Cلمتابعات واملالحقات اليت تتعرض لها الساكنة املعنية يف أ سواق 

  .أ سAبوعية ويف املدارش
ونعترب السAيد الرئBس، ٔ�ن هذا إالجراء النGåل من شeٔنه ٔ�ن ¦شلك وWه 

�ٓخر من ٔ�وWه املصاحلات اليت ٔ�قدمت Iلهيا بالد� يف Iدة مسAتوóت.  
  .وشكرا السAيد الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
فريق الت«الف �شرتايك طلب حسب إال�اطة،  .شكرا السAيد الرئBس
  .اللكمة Cلفريق اiسAتوري

        ::::السAيد ٕادر¦س الراالسAيد ٕادر¦س الراالسAيد ٕادر¦س الراالسAيد ٕادر¦س الرايضيضيضيضاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا السAيد الرئBس

  السادة الوزراء،
  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

وحنن نعد هذه إال�اطة اهنالت Iلينا كثري من  ،السAيد الرئBس
الشاكóت حول موضوع خطري وخطري Wدا، ال ميكن �سAهتانة به هيدد 

Ðيفام Wاء Iىل لسان الفالح الصغري والكxري، حبيث ٔ�ن �ٓالف الهكlارات 
السAيد الرئBس، املزروIة بقصب السكر والبطاطس من متارة ٕاىل العرا�ش 

اليت تعترب اسAت�Xائية " اجلرحية"تعرضت خلسارة Ðبرية من جراء �ٓفة موWة 
  .hالل هذه السAنة

Ðبرية من القمح والفر�ز،  اhلفت ٔ�رضار  ،السAيد الرئBس ،"اجلرحية"هذه 
هنائيا، مث قصب السكر ا¶ي ترضر  و�ٔ خص البطاطس اليت ضاعت

مليون  4، ٕاذ �لكف الهكlار الوحGد من البطاطس ما يفوق %50ب�سAبة 
سAن�مي ضاعت Cلفالح ا¶ي ٔ�صبح øددا �ٕالفالس وضغط املديونية، 

Ù¶ يكونAيكون  وسAخرى، مما س��رضار بليغة �ٔ من الغذايئ وزراIات ٔٔ
عية Cلفالح ؤ بناء العامل القروي أ  ر السليب Iىل الوضعية املالية و�ج²

  .يف فقدان فرص الشغل
Ù¶،  ،ام �ٕالجراءات الرضوريةGيد وز�ر الفال�ة القAنلمتس من الس

وامجليع يعمل ٔ�ن اليس ٔ�خXوش معروف �سAياسة القرب وتواWده املسAمتر ٕاىل 
Wانب الفالح، ¶Ù نلمتس مXه القGام �زóرات مGدانية حىت يطلع احلكومة 

أ رضار واخلسا�ر ليك تتحرك احلكومة ٕالنقاذ الوضع الاكريث  Iىل جحم
�لرسIة املطلوبة حىت ال ترتك هؤالء الفال�ة م×ل احلكومة السابقة اليت 

بين حسن، -رشاردةال - �لفGضا�ت Iالقة جبهة الغرباملتعلقة املشالك  ¿رÐت
  .تاملساÙ القروية وٕاIادة ٕاساكن املترضر�ن من الفGضا�و خصوصا الطرق 

ونطالب رئBس احلكومة مبعاجلة هذه املeٔساة يف حGهنا، اليس ٔ�خXوش راه 

  .حXا تنطلب مXك الزóرة �ش جتي عند� ٕان شاء هللا
رية إالرضا�ت يف بعض القطاIات العمومGة اليت تؤ ر تتصاIدت و  ،6نيا

سلبا Iىل املرفق العمويم، وحنن كام ٔ�كد� ذÙ مرارا من hالل ٕا�اطة 
 Aفاع عن مجيع حقوق املواطنني سابقة، لسiنا ضد املصاحل �ج²عية وا

وال ميكXنا ٕاال ٔ�ن ºكون مع حتسني وضعية العاملني يف القطاع العام والشAبه 
العام والقطاع اخلاص ٔ�يضا، كام ٔ�ن حق إالرضاب حق مكفول ومضمون 

  .29قره دسAتور فاحت يوليوز يف الفصل �ٔ مضنته اiساتري املغربية و 
�حلكومة ٕاىل إالرساع يف ٕاصدار قانون تنظميي ينظم حق  هنيب ،¶ا

إالرضاب و�كفل حرية التجمهر و�حl?اج لضامن التاكفؤ يف احلقوق 
والتوازن بني احلرية واملسؤولية، وهذا أ مر السAيد الرئBس، ٔ�صبح 

  .مسAتع?ال يقlيض دورة اسAت�Xائية ٔ نه �رتبط �ملصل«ة العليا Cلبالد
  .شكرا السAيد الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .شكرا السAيد الرئBس، اللكمة Cلفريق �سAتقاليل

        : : : : املس�شار السAيد محمد ب�شايباملس�شار السAيد محمد ب�شايباملس�شار السAيد محمد ب�شايباملس�شار السAيد محمد ب�شايب
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

  السAيد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  السAيدة والسادة الزمالء،
Ùيل، بقضية طارئة  ،كذhاiضيات النظام اlنا املوقر طبقا ملقAحنيط جملس

ات موWة الصقGع اليت ¿لكم إالخوان مشكور�ن، حGث ما اليت هتم انعاكس
اجمتعت ٔ�ميت Iىل ظالل، ٔ ن هذا مشلك Ðبري يقض مضجع البالد 

  .والفال�ني الصغار واملتوسطني
هذه املوWة اليت مهت العديد من مXاطق بالد�، واليت اكن لها تeٔثريات 

ة يف املناطق مlعددة سواء Iىل احلياة �ج²عية Cلعديد من الف�ات اخلاص
النائية يف مXاطق العمق يف اجلبال كام يف القرى كام يف السهول، ؤ�يضا Iىل 
املسAتوى الفال- hاصة �ل�سAبة لبعض الزراIات املغطاة و�ري املغطاة يف 
العديد من املناطق، حGث اتلف الصقGع مجموIة من املنتوWات الفالحGة 

قطاين والزراIات السكرية فواك والم×ل البطاطس واملوز وتوت أ رض وال
الشاوية، وحوض  ،داك¡-و�ريها من املنتوWات يف �ة الغرب، وعبدة

اCلوÐوس و�ريها من املناطق، حGث تeٔ رت �ٓالف دóل الهكlارات هبذه 
اجلاحئة الصقGعية مما يف اللكمة من معىن، مما hلف موWة من إالحxاط 

  .غار واملتوسطنيوالرتقب iى العديد من الفال�ني وhاصة مهنم الص
كام ٔ�ن قطاع احلوامض هو ا ٓخر مل ينجو من هذه املوWة، ٕاضافة ٕاىل 
القطاع احليواين ا¶ي مل ¦سمل هو ا ٓخر من هذه اجلاحئة حGث ٔ�تت هذه 
ا ٓخرة Iىل حقول الفصة، مما ¦سAتوجب يف نظر� يف الفريق �سAتقاليل 

خملفات هذه  ٕاختاذ ٕاجراءات ذات طابع اسAت�Xايئ واسAتع?ايل ملوا�ة
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سواء Iىل املسAتوى �ج²عي ٔ�و الفال-، ؤ�ن نوWه اليوم  ،اجلاحئة
�ملناسAبة نداء Cلحكومة ملواصZ إالجراءات ��رتازية اليت مل ¦سAبق ٔ�ن 
اختذت �لشلك املطلوب ومن مضهنا توفري املساIدات الرضورية 

يف مXاطق واملسAتع?Z لاكفة املناطق والف�ات املترضرة وhاصة املوجودة 
  .العمق واجلبال والقرى

كام جيب Iىل احلكومة موازاة مع إالجراءات املزمع اختاذها CلتخفGف من 
هيلكة هذه  Iىلٔ�ن تعمل ما يف اللكمة من معىن، لك ثقل هذه اجلاحئة، �

ٕالجراءات يف املنظور القريب، بeٔن Ñشمل الصناديق التعاضدية تغطية ا
ر الطبيعية حىت يتفادى الفالحون خمتلف ا1اطر الناجتة عن الظواه

  .وتتفادى بالد� واحلكومة معا النتاجئ السلبية لهذه الكوارث
  .شكرا السAيد الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار

¼رشع ا ٓن يف معاجلة أ سAئZ الشفهية املدرWة يف Wدول ٔ�عامل هذه 
اع الفال�ة، التعلمي مهنا �ٓنية، مو�ة لقط 9سؤ�،  19اجللسة وIددها 

العايل، التجهزي والص«ة، وعرشة ٔ�سAئI Zادية مو�ة لقطاIات الفال�ة، 
  .التجهزي، اiاhلية، �قlصاد واملالية

¼سAهتل Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة �ٔ سAئZ املو�ة ٕاىل السAيد وز�ر 
 ،السؤال ا ٓين أ ول حول أ قطاب الفالحGة .الفال�ة والصيد البحري

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

        ::::املس�شار السAيد املعطي بنقدوراملس�شار السAيد املعطي بنقدوراملس�شار السAيد املعطي بنقدوراملس�شار السAيد املعطي بنقدور
  .�مس هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  السAيد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
وما عرفه العامل الفال-  "رحيةاجل"Wانب �ٓخر �ري اجلانب الصقGعي و

من تغريات ومن خسا�ر قد ¿كون نتاجئها وخمية، نعود ٕاىل ٔ�ن إال¼سان ال 
  .نعود ٕاىل اسAمترار البناء ،يقف دامئا جبانب اخلسا�ر ليذرف اiموعٔ�ن جيب 

بربامج øمة  "املغرب أ خرض"السAيد وز�ر الفال�ة اسAمتر يف �ر�مج 
واكنت الغاية من  )Les agropôles(حGة اكن ٔ�مهها هو أ قطاب الفال

  :هذه أ قطاب هو
�وال، ٕ��داث هذه أ قطاب مبختلف �ات املغرب، Ñشلك هذه ٔ
أ قطاب قاIدة ل�سويق املنتوج الفال- و¿مثني إالنتاج الفال- والصيد 
البحري، الغاية مهنا اكنت يه ٔ�هنا تتعلق �لك ما ي�lج واكن هناك فراغ 

 من حGث التقGمي وال من املراصد وال من حGث لٕالنتاج الفال- ال
هو ٕا�داث ٔ�قطاب فالحGة يف كثري من  أ خرض ال�سويق، جفاء يف ا1طط

  .املناطق لتقGمي هذا إالنتاج ويه معلية Wد øمة
السؤال و�لك اخlصار هو ٔ�ن السAيد وز�ر الفال�ة دشن الك×ري من 

¡، وهناك �ات صاحب اجلال ، دشAهناهيeٔها Cلتدشني ،هاته أ قطاب
�خرى ت�lظر سؤالنا هو، املغرب هذه �ٓلية من �ٓليات الرفع من إالنتاجGة يه ٔ

ٔ قطاب الفالحGة، ºريد ٔ�ن نعرف ٔ��ن وصلت هاته املشاريع واملرشوع ا
بصفة Iامة اك�ن هناك بعض املناطق اCيل يه مازال فهيا اiراسة حبال 

  .Iة، ÉفGاللتدر -ماسة-احلوز، سوس-مراAش ،ٔ�زيالل، ملوية-Éد¡
ورديغة اCيل يه �hٓذة ا ٓن -وا�د املرشوع يف الشاويةوكذÙ مل �رد 

 Bالقطب الفال-يف هت Ùس هناك مشلك  ذBىل مسا�ة عقارية، لI
يف أ مهيات،  يضعهو¿رجو من السAيد الوز�ر ٔ�ن  عقاري فهCي هيeٔته

  .وشكرا

    ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .ر لٕالWابة Iىل السؤالاللكمة CلسAيد الوز�. شكرا السAيد الرئBس

    ::::وز�ر الفال�ة والصيد البحريوز�ر الفال�ة والصيد البحريوز�ر الفال�ة والصيد البحريوز�ر الفال�ة والصيد البحري    ،،،،السAيد عز�ز ٔ�خXوشالسAيد عز�ز ٔ�خXوشالسAيد عز�ز ٔ�خXوشالسAيد عز�ز ٔ�خXوش
  .شكرا السAيد الرئBس احملرتم

  السادة الوزراء ،
  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

يف ٕاطار تفعيل ا1طط املغرب أ خرض Ðيمت يف املر�Z أ وىل hالل 
لصناIة الغذائية �لك دóل ٔ�قطاب فالحGة C  6ٕا¼شاء  2015و 2009فرتة 

من مكXاس، و�راكن، سوس، الغرب، احلوز وÉد¡، وهتدف هذه أ قطاب 
ٕاىل تقوية التنافسAية ودمع �س�æرات يف قطاع الصناIة الغذائية اCيل هاذ 

  .اليش غميكXا من وا�د �ندماج ٔ�فضل
هذه أ قطاب �ادي تتوفر Iىل فضاءات دóل التحويل،  ،ولهذه الغاية

لتلفGف، ¿مثني املنتوWات الفالحGة، حمطات لوBWس�GكGة وhدماتية، دóل ا
وشAباك وحGد ل�سهيل تصد�ر املنتوWات الفالحGة ٕاىل اخلارج، وسAتضم 
كذÙ ملواÐبة الفاIلني خمتربات ملراقxة اجلودة و�ع²د وو�دات Cلبحث 

  .والتمنية والتكو�ن
أ حواض  وقد مت انتقاء بعض املواقع يف هذه أ قطاب من وسط

إالنتاجGة، ومن املتوقع ٔ�ن Ñسامه هذه أ قطاب الفالحGة يف ¿مثني حوايل 
من املواد الفالحGة املعنية �ملناطق ا1صصة، فعىل سGåل املثال  50%

مليار دóل  4كن�lظرو �ش �س�æرات ٕان شاء هللا يف مكXاس ¿كون ب 
مليون  250ليار ؤ�لف مXصب شغل، ويف �راكن م  18اiرمه وختلق تقريبا 

  .مXصب شغل 5000دóل اiرمه دóل �س�æر، اCيل ميكن لها ختلق 
فî خيص تقدم ٕاجناز هذه أ قطاب اCيل هام مكXاس و�راكن، ٔ�وال جبوج 

 hors(اºهتوا فهيم أ شغال داhل املوقع، جبو�م اºهتوا وhارج املوقع يعين 
site (اس و %90وصلوا لXانطلقت معلية يف �راكن، و  %34يف مك

�ل�سAبة لقطب  %25ال�سويق يف هذ�ن القطبني جبوج اCيل ووصلت بني 
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 %29اCيل هو صايف، وتقريبا  108هكlار من ٔ�صل  25مكXاس تقريبا 
هكlار  34هكlار Iىل  �10ل�سAبة لقطب �راكن اCيل وصلت فGه البيع ب

 صافGة، و�ادي ¿كون ٕان شاء هللا ٔ�óم تواصلية CلتحسBس وإالرساع يف
وثيقة Ñسويق هذه املناطق الصناعية اليت لها مسAتقxل øم ٔ نه Wاءت 

  .دóل إالنتاج الفال-) Bassin(بوا�د أ رضية يف وا�د البقعة اCيل يه 
ó زيالل� مكلت اiراسة، وا ٓن اكينة وا�د Kهناك كذÙ يف Éد¡ ؤ

�ادي ¿كون املذÐرة دóل التفامه لرشاء أ رض، ٔ ن اتفقوا Iىل أ رض فني 
  .2012وكنمتناو ٔ�نه ٕان شاء هللا تنطلق أ شغال دóل البناء hالل سAنة 

  ..درIة- ماسة- فî خيض سوس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار CلتعقGب  .شكرا السAيد الوز�ر

  .Iىل اجلواب

        ::::املس�شار السAيد املعطي بنقدوراملس�شار السAيد املعطي بنقدوراملس�شار السAيد املعطي بنقدوراملس�شار السAيد املعطي بنقدور
تعقGب لتمتة جوا�مك، ولكن شكرا السAيد الوز�ر، سAتكون فرصة Cل 

ورديغة اCيل يه عندها عقار دóلها، ؤ�نمت -بغيت �ري ما ت�ساوش الشاوية
اكنت لمك ٔ�óدي بيضاء يف ٕاعطاء اiفعة أ وىل، فال زال ذÙ مل يربح 

ورديغة سAيقوم بنفس العمل ا¶ي خصص -ماكنه، القطب الفال- Cلشاوية
ة، hاصة ؤ�هنا من اجلهات � جبهة ٔ�خرى، حىت ¿كون هذه اجلهة رائد

  .املعطاءة فالحGا يف املغرب
  .شكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة CلسAيد وز�ر الفال�ة Cلرد Iىل  .شكرا السAيد املس�شار

  .التعقGب

        ::::السAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
ٕاذا مسحتوا، �ري ºمكل بعض املعلومات بeٔنه القطب الفال- دóل 

 اiراسة، و�ادي ينطلق ٕان شاء هللا درIة مكلت كذÙ-ماسة-سوس
 2014و �2016ش ¿مكل يف ٔ�فق  2012ٔ�شغال البناء يف ٔ�واخر سAنة 

 Ùرى ومطار املسرية وكذÐوختتار املرشوع �ش �كون يف واد صفا بني بيو
  .وا�د احملطة صغرية اCيل �ادي ¿كون يف Éرودانت

مواقع، و�ادي  6ا ٓن اiراسة يف طور إالجناز اك�ن  ،Iىل صعيد احلوز
  .يمت �خlيار ٕان شاء هللا من طرف الفاIلني هبذه املنطقة

فî خيص الشاوية، الشاوية مXطقة فالحGة �مlياز معروفة �حلبوب، 
كذÙ �ملواد احليوانية، وا�د العدد دóل املواد ٔ�خرى، فاCيل Ðيظهر ٔ�نه 

ن hاص ¿كون وا�د اiراسة ٔ نه �ش ¿كون مXطقة صناعية hاص ¿كو
السAهتالك ل املواد اCيل ميكن تتحول ٔ نه املواد الفالحGة ٕاما �ادي متيش

اiاhيل يف القطاع يعين الطري ٔ�وال �ادي متيش لالسAهتالك اخلار� يعين 

l’exportation  لتحويل، ٕاذن خصC وال �ادي متيش�ولكن الطري، ٔ
ملواد اCيل ميكن تعطينا هاد ا )Bassin(¿كون عند� وا�د الفال�ة يف داك 

يعين يف  ،السAيد املس�شار احملرتم ،فاكن لنا نقاش ،اCيل ميكن لنا حنولوا
هذا النطاق �ادي ºمكلوا هذاك اiراسة وٕاىل ظهر بeٔنه اك�ن ٕاماكنية دóل 
التحويل، واك�ن ٕاماكنيات دóل �س�æر فXحن معمك وس�سري ٕاىل أ مام 

  .يف هذا املرشوع وشكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
السؤال الثاين يتعلق �ملومس الفال- احلايل،  .السAيد الوز�رشكرا 

  .اللكمة ٔ �د السادة املس�شار�ن من الفريق �سAتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السAيد محمد ب�شايباملس�شار السAيد محمد ب�شايباملس�شار السAيد محمد ب�شايباملس�شار السAيد محمد ب�شايب
  .�سم K الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  السAيد الرئBس،
  السAيدÉن املس�شارÉن،

  س�شارون الزمالء،السادة امل 
  السادة الوزراء احملرتمون،

معايل الوز�ر، ٔ�ºمك ٔ�بليمت البالء احلسن يف القطاع الفال- مXذ حتملمك 
املسؤولية من hالل الرب�مج الواIد اCيل هو ا1طط أ خرض، وا¶ي 
 ¦شلك قاطرة Cلهنوض هبذا القطاع ٕاىل أ مام، وكذÙ رصدت � ٔ�مو�

h برية �ش ينجح منÐ لو ومنóالل الربامج دh لو ومنóالل أ قطاب د
hالل إالسرتاتيجية دóلو، ومن hاللها معلية التجميع وhاصة يف قطاع 

  . احلبوب
معلية التجميع عرفت وا�د التطور ملموس ٕاال يف القطاين واحلبوب 

من املسا�ات  %75طريقة ٕاىل الوجود، و�لتايل هناك  يتلمسا¶ي الزال 
دóل الفال�ة لكهم صغار ومlوسطني، و�لتايل  %90حxوب و املزروIة لكها

بقي قطاع احلبوب ¦شلك البداية دóل الطريق، والن�G?ة يه هذا املومس 
نظرا لقZ ال�ساقطات املطرية، نظرا Cلتقلبات املناخGة اليت ال دhل Cلفالح 
فهيا، ولكن مع قساوة الطبيعة لو اكنت اسAتعملت التقXيات املطلوبة واكن 

  . التeٔهيل عند الفالح الصغري واملتوسط لاكنت النتاجئ ٔ�حسن
اليوم التقلبات املناخGة ٔ� رت Iىل الفالح الصغري، Iالش؟ ٔ نه ال 
يتعامل بطريقة تقXية وما عندوش التeٔهيل الاكيف، و�لتايل النتاجئ دóل هذا 

  . املومس سوف لن ¿كون يف املسAتوى املطلوب
اخلري، ٕان شاء هللا، قريبا لنتفادى  ºمتىن ٔ�ن تعرف بالد� ٔ�مطار

املشلكة، ولكن مع لك أ سف املومس يف حرج وسوف لن ¿كون الن�G?ة 
  . املتوhاة

و�لتايل ال�ساقطات املطرية بي�ت Iىل الضعف والهشاشة، والفال�ة 
اCيل هام يعمتدون الطرق التقXية وداروا زراIات مxكرة، اليوم مXتوج احلقول 

، تقاوم اجلرحية وتقاوم قZ ال�ساقطات، و�لتايل مه قZ ال دóهلم ال بeٔس هبا
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  . %10ميثلون ٕاال 
معايل الوز�ر، احXا بغينا التeٔهيل والتeٔطري عند الفالح الصغري 
واملتوسط، فني وصلت؟ ٔ ن يه الكفZG، ٕاذا اكنت زراIات مxكرة لكها 

صعيب  �ادي ºكونو تفادينا هاذ قZ ال�ساقطات املطرية، املناخ من �ة
  . والفالح �ري مؤهل �لتايل ¿كون النتاجئ سلبية

ٕاذن كذÙ موWة الصقGع اCيل رضبت Wل بالد املغرب، مع العمل ٔ�ن 
هناك صناديق دóل التعاضدية دóل التeٔمني تغطي هذه ا1اطر، ولكن 
الفالح ال يعرفها، رمغ ٔ�ن الوزارة مشكورة تدمع قطاع التeٔمني �ش الفالح 

د التعاضدية �ش يغطي هذه ا1اطر دóل اجلرحية ودóل مييش ينخرط عن
و�لتايل الفالح ال .التربوري ودóل وا�د العدد دóل ا1اطر اCيل يه مXاخGة

  .يل?eٔ ٕاىل هذه الوسائل
  . شكرا السAيد الوز�ر

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة CلسAيد وز�ر الفال�ة لٕالWابة Iىل . شكرا السAيد املس�شار

. ة املوضوع �ري موجودة السAيد الوز�ر، فريق وا�د ما بغاشالسؤال، و�د
  .ما اك�ن مشلك

        ::::السAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  السAيد الرئBس احملرتم،

  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
اختذت الوزارة Iدة ٕاجراءات وتدابري خللق الظروف املالمئة النطالق 

ري Iىل اخلصوص توفري ودمع عوامل املومس الفال-، ومهت هذه التداب
وÑشجيع تصد�ر إالنتاج وتوفري اïمتويل وحتسني مXاخ �س�æر يف القطاع 

  .املنتوWات الفالحGة
�لف قXطار من  300بالد� توفرت هذه السAنة Iىل حوايل مليون ؤ
درامه يف القXطار،  10البذور املعمتدة مع الرفع من مسAتوى اiمع �زóدة 

دóل موفورات البذور يف الثالث املوامس أ hرية مليون وفاق املعدل 
�لف قXطار وتعدت املبيعات يف هذه املوامس لكها تقريبا مبليون  200ؤ

�لف ٕاىل مليون قXطار  550، 500قXطار، ٕاذا ºزلنا من وا�د املر�Z دóل ٔ
�كرث Cلبيعٔ.  

ف ٔ�ل 60: 2012بلغت املسا�ة املو�ة ٕالكثار البذور هذه السAنة دóل 
هكlار لكها اكينة يف املسا�ة دóل الري، والهدف ٕاذا  25.300هكlار، فهيا 

�لف هكlار من البذور  600بقGت الظروف مالمئة هو ٕانتاج مليون ؤ
  .ا1تارة السAتTداøا يف املومس املقxل

 أ سعار بقGت مسAتقرة دóل ٔ�نواع أ مسدة فî خيص
(l’ammonitrates 33, l’ammonum 21%, DAP)  óK 

(l’urée)  يل طلعتCل البرتول يعين اóيل طلع شوية ٔ نه أ مثنة دCهو ا
   .�زاف

Ùذا  ،وكذGنه يعين تنف�البد ما نؤكد Iىل التوفري دóل اïمتويل، حبيث ٔ
مليون درمه هتم  220فالح من  C63.000لتعلîت امللكGة السامGة مت ٕاعفاء 

، والتخفGف عن اiيون دóل التhٔeريات دóل التاكليف دóل مGاه السقي
فالح صغري اCيل اكنت تت?اوز عندمه  80.000الفالح الصغري لفائدة 

 laدرمه واCيل وصل يعين  100.000التhٔeريات دóل اiيون ٔ�قل من 
charge  لها لóرمه 765دiل اóمليون د .  

كام ٔ�نه هذه السAنة دhل التنفGذ دóل النظام اجلديد دóل التeٔمني اCيل 
مليون هكlار، وهذه السAنة الهدف  2016- 2015هدف دóلنا نوصلوا يف ال 

 .هكlار 300.000دóلو هو 
�نه يعين �ر�مج مlوفق، ٔ نه وصلنا ٕاىل ٔ ،K ار  332.000امحلدlهك

اCيل يه دhلت النظام اجلديد، ٕاننا كنعرفو بeٔن السAنوات املاضية اكنت 
من  %75، وتقريبا اCيل كنا تنوصلو ليه maximumهكlار يه  60.000

  .الضيعات املؤمXة يه ضيعات Wد صغرية
 %�19ادي �رفع �رتفاع دóلو تقريبا  ،ٔ�ما صندوق التمنية الفالحGة

Cلفالح  %100مقارنة مع املومس الفارط، و�قlصاد يف املاء اCيل تتعرفو ل 
لبايق الفال�ة، بلغت املسا�ة اnهزة �لسقي  %80الصغري والتجميع و

هكlار مت التحويل دóلها من  130.000مهنا  288.000عي تقريبا املوضو 
املغرب "من خمطط  %25ٕاىل ا ٓن �ش تقريبا وصلنا ٕاىل  2008

  ."أ خرض
 %34هكlار، ٔ�ي �زóدة دóل  39.000وصلنا ٕاىل  2011هذه السAنة 

هكlار يف  45.000، وºرتقب، ٕان شاء هللا، ٔ�ن جنهز �2010ل�سAبة ل 
�فق ٔ2012.  

        ::::رئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسة    السAيدالسAيدالسAيدالسAيد
اللكمة ٔ �د السادة املس�شار�ن يف الفريق . شكرا CلسAيد الوز�ر

  . �سAتقاليل CلتعقGب

        ::::املس�شار السAيد محمد ب�شايباملس�شار السAيد محمد ب�شايباملس�شار السAيد محمد ب�شايباملس�شار السAيد محمد ب�شايب
  .شكرا ملعايل الوز�ر

جمهود Ðبري كتد�روه، تنعرفوه واحXا ٔ�والد القطاع  ،شكرا السAيد الوز�ر
Iاد ذاك املرة الثانية ، وسAيد� ما "املغرب أ خرض"ومlبعني العملية دóل 

ٕاال السAتكامل هاذ الورش الكxري اCيل هو تBمتناو مXه املغاربة ٔ�نه �رفع من 
  .املسAتوóت �قlصادية دóل البالد

�لف قXطار يه رمق ال بeٔس به ولكن ال يفي  300البذور، مليون ؤ
�لغرض، مع العمل ٔ�نه احلاجGات تفوق ذÙ �ك×ري، هناك حتسن، اليوم 

 ات يف الشهر أ ول، ويف التايل الناس بقاو اتقاض 300يون وهاذيك مل 
ٕاىل �ٓخره، والناس  (marché noir)رشاوها من اتيقلبوا Iىل الزريعة و 

� رت Iىل  - ال�ساقطات املطرية املتeٔخرة  -زرعوا معطلني، مما ٔ� ر ٔ
  .الزراIات املتeٔخرة
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�و ماليني  2ٕاذن مازال اnهود يف هذا الباب �ش نصل ٕاىل وا�د ٔ2 
ماليني ونصف يف املنظور القريب، �ش حنسن من إالنتاجGة و�ش 

  .نوWدوا الوفرة دóل البذور
زوتية، السAيد معايل الوز�ر، ¿لكمت Iلهيا ولكن مازال  ٓ أ مسدة ا

�الية، �الية �زاف، تنعرفو ٔ�ºمك تد�رو جمهود يف هذا الباب، ولكن مازال 
hاصة الفالح الصغري  ،ليةhاصو �كون جمهود يف هذا الباب، ٔ نه �ا

واملتوسط، و�لتايل البد من معاجلة إالشاكلية ٔ نه اسAتعامل أ مسدة يف 
�لف طن سAنوó، معروفة هاذ  800 املغرب ال يتعدى يف ٔ�حسن أ حوالٔ

  .القضية
املشلك، السAيد الوز�ر، وهو التeٔطري وتوعية الفال�ني فGه نقص Ðبري، 

ل Ðبرية دارهتا اiو¡ ودارهتا احلكومة ئساهذه ٕاجراءات Ðبرية كتدار، هناك م 
ودارهتا وزارة الفال�ة، ولكن هناك نقص يف التوعية، hاص نعاجلو هاذ 

  .إالشاكلية
امسحوا يل هبذه النقطة، ما  السAيد الوز�ر، ؤ�خمت السAيد الرئBس،

داhالش يف املوضوع دóل السؤال، ولكن بعض الزمالء يقرتحوهنا �ش 
أ Iالف، يقولون بeٔن املناطق اجلنوبية فهيا نقص  ٔ�تطرق لها ويه قضية

  .بوعرفةو كGك G �اد يف أ Iالف وكذÙ مXطقة ف 
  .شكرا معايل الوز�ر

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة CلسAيد وز�ر الفال�ة يف ٕاطار الرد Iىل . شكرا السAيد املس�شار

  .التعقGب

  :السAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا السAيد الرئBس

 4بغيت نقول بeٔنه بلغت املسا�ات املزروIة يف احلبوب  ،القطاعيف 
�لف هكlار، وبeٔنه الشAتاء �قصة شوية �ل�سAبة لسAنة Iادية  950مليون ؤ
ٔ نه اك�ن  (la saison)، ولكن ٕا¼شاء هللا اخلري ٔ�مام، يعين �يق 24%-

يعين ذاك اليش مسAمتر دóل الشAتاء وÐيجي  (la régularité)هاذ العام 
الوقت دóلو، ويظهر يل بeٔنه ميل ك�شوفوا احلا¡ النباتية، فميكن نقولوا يف 

، واحلا¡ %20راه جGدة من املزروIات، و�ا¡ مlوسطة  %70بeٔنه 
اCيل  (les surfaces agricoles utiles)يعين من  %10الضعيفة يه 

  .يه اليوم مقGوسة
ملاشAية يف بعض يظهر يل بeٔنه إالشاكلية اCيل ¿لكمت Iلهيا دóل ٕا�اثة ا

املناطق، فعال ٔ�نه يعين اك�ن بعض املناطق اCيل يه تقاست وخصوصا 
درIة -ماسة-املناطق اجلنوبية، وحبال اجلهات اجلنوبية، حبال سوس

والراشAيدية ومGدلت واجلهة الرشقGة، اCيل، ٕا¼شاء هللا، ميكن �كون فهيا 
  .وا�د الرب�مج اCيل احXا كنTدموا فGه

  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    السAيد رئBسالسAيد رئBسالسAيد رئBسالسAيد رئBس
  . شكرا السAيد الوز�ر

السؤال الثالث موضوIه يتعلق ٔ�يضا �ملومس الفال- اجلديد، 
قوضاض، عبد امحليد �ٔ عبد القادر : Cلمس�شار�ن احملرتمني السادة

السعداوي، عبد الرحمي العاليف، حلسن بلبرصي، عبد هللا ٔ�بو زيد، اللكمة 
  .ٔ �د املس�شار�ن احملرتمني لتقدمي السؤال

�ٔ س�شار السAيد عبد القادر س�شار السAيد عبد القادر س�شار السAيد عبد القادر س�شار السAيد عبد القادر امل امل امل امل  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاقوضاقوضاقوضاضضضض
  .شكرا السAيد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  السAيد الوز�ر احملرتم، 
يعBش الفالحون هذا املومس ظروفا اسAت�Xائية Wد صعبة جراء 
الظروف املناخGة اليت ٔ� رت �شلك Ðبري Iىل بداية املومس الفال- احلايل، 

دها هذا املومس يف البداية قxل ٔ�ن تعرف فxعد مر�Z اجلفاف اليت شه
بالد� Ñساقطات تفاوتت ¼سAهبا حسب �ات اململكة، بB_ تلهتا موWة 
صقGع الزالت مسAمترة ٕاىل �د ا ٓن ٔ�تت Iىل أ خرض واليا�س، حبيث 
�تلفت العديد من حقول اخلرضوات والفواكه، مهنا البطاطس واملوز ٔ

  . والتوت وأ فواك مبنطقة الغرب
تeٔ رت الفال�ة بصفة Iامة مبوWة الصقGع ا¶ي �د من اïمنو  ولقد

الطبيعي Cلحبوب، �ٕالضافة Cلشمندر ا¶ي تعرض ٔ رضار �لغة بعد 
ا�رتاق ٔ�وراقه �لربد الشديد، كام ترضرت زراIة قصب السكر بعدة 
مXاطق، hاصة مبنطقة العوامرة، كام امlد الرضر ليصل ٕاىل احليوا�ت بعد 

  .�جلرحية ٔ�ن ترضرت الفصة
كGك، G وكذا املعا�ة اليت يعBشها Ðسابو املنطقة اجلنوبية الرشقGة، ف 

بوعرفة، جرادة، ٕاىل �ٓخره، والشاملية الرشقGة من اجلفاف احلاد ا¶ي 
يرضب املنطقة CلسAنة الثالثة Iىل التوايل، مما ٔ� ر Iىل الغطاء النبايت، أ مر 

  .ل قارا¶ي جعلهم يعBشون ٔ�وضاIا صعبة يف غياب مدخو 
ميكن القول، السAيد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن وضعية الفال�ني  ،وٕاجامال

  .والكسابني وخصوصا الصغار مهنم Wد مlرضرة
ما يه إالجراءات اليت س�Tlذوهنا من ٔ�Wل مساIدة  :لهذا ¼سائلمك

الفال�ني املترضر�ن؟ وهل هناك �ٓفاق من ٔ�Wل hلق صندوق hاص 
  غار الفال�ني؟ ومساIدة صملوا�ة الكوارث الطبيعية 

  . شكرا

        السAيد رئBس اجللسة السAيد رئBس اجللسة السAيد رئBس اجللسة السAيد رئBس اجللسة 
  . اللكمة CلسAيد الوز�ر لٕالWابة Iىل السؤال. شكرا السAيد املس�شار

        : : : : السAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  السAيد الرئBس احملرتم، 
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  السادة الوزراء،
  السAيدات والسادة املس�شارون،

رب�مج اCيل Wاء� حXا الأ�� �ري بغيت نعاود نؤكد، السAيد الرئBس، بeٔنه 
بeٔنه اكنوا أ سAئZ مجموIني جبوج، وبeٔنه ٔ�� قxلت هذا السؤال ا ٓين، وبeٔن 
السؤال اCيل تقرا مايش هو السؤال اCيل عندي، ولكن Iىل ٔ�ي هذا من 

قوضاض، ٔ نه �ٔ حقه، ٔ نه كنعرف بeٔن هذا سؤال �ٓين و�ادي جناوب اليس 
  ... �ة اليوم، ٔ�نه ٕان شاء هللااك�ن املوضوع دóل الساIة هو ما يقع يف الفال

        : : : : السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .. السAيد الوز�ر، فî خيص و�دة املوضوع، الفريق احلريك م�شåث بeٔنه

        : : : : السAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
هذا . ولكن �ري ٔ�Iلمو�، ما تصيفطوش لنا �ر�مج اCيل هو مطبوع

  . سAيدي، hاصكوم �ري تعلمو��ٔ مطبوع من عندمك، 
�ي، اليس Iىلٔ  ٔ�قوضاض اس�سمح، �ري �ش ºمكلوا، ٔ�نه الرب�مج 

  .دóل إالجراءات املتTذة ٕال�اثة املاشAية
�قص من  60%ٔ�� قلت لمك ٔ�نه اجلهات املعنية اCيل طاحت فهيا 

-السامرة Cلتحت، وسوس-املعدل الوطين، يه تقريبا اجلهات اجلنوبية، لكممي
لرشقGة، و�ٕالضافة ٕاىل ٕاقلميي درIة، الراشAيدية، مGدلت، اجلهة ا- ماسة

  . ÐرسAيف وبوملان
هذه املناطق احXا ا ٓن يف ٕاطار �ش نوWدوا وا�د الرب�مج ٕان شاء 

مليون درمه، س�Xطلق به �ش  110ٔ�لف قXطار، دóل  600هللا دóل 
نعاونوا هاذ الفال�ة وهاذ الكسابة �ش يدوزو هاذ الوقت اCيل يه وقت 

  . هللا، ٔ�مطار اخلري يف املسAتقxلصعبة، يف انتظار، ٕان شاء 
فî خيص املوWة دóل الصقGع، املوWة دóل الصقGع اCيل مست وا�د 
العدد دóل املناطق يف املغرب، ولكن �خلصوص الغرب واCلكوس ونوع ما 

هكlار اCيل  12ٔ�لف حىت  11سوس، فî خيص قصب السكر اك�ن وا�د 
 ٔ�نه خرست، يه مقGوسة، ما ميكن ¿كون مقGوسة، ولكن ما ÐيعنBش هذا 

 Ùيعمل هبا من طرف املعمل وكذAشاي، لك التدابري اليت سÑخرس
الفال�ة �ش ¿كون اCلوBWس�Gك موجودة �ش هذاك اليش يتقطع و�هتز 
ويتطحن، راه لك الوقت اCيل رحبنا راه ميكن �ادي ºرحبو ٕان شاء هللا ذاك 

  . السكر اCيل اك�ن يف هذاك قصب السكر
، ثالثة ٔ�óم، يعين نيمشالك، ٔ نه احXا ا ٓن Iاد يش يوم وٕاذا اك�ن يش

مجيع املصاحل اخلارجGة دóل وزارة الفال�ة راه مlبعة يعين ما يقع داhل 
البالد، ٕاىل اكنوا مشالك اCيل يه مطرو�ة سوف ºكونو يف املوIد كام 

حXا اCيل اIىل ٔ�ي .. العادة، راه اكنوا فGضا�ت واكن هذا واكن اجلفاف واكن
بغينا هو الكسب دóل الثقة دóل الفالح، ٔ�نه الفالح اCيل Ðيد�ر داك الشئ 
اCيل يف جGبو Ðيد�ر �ش حيرثو خصنا ºكونوا معه �ش النتاجئ مGخيåش 

  .الظن دóلو

ٕاذا ال ميكن اليوم ٔ�ن نقول لمك ما هو الرب�مج ٔ نه سوف ¼شAتغل Iليه 
ميكن خنرجوه خصنا  وبدٔ�� �شAتغال Iليه من اليوم، يف هاد أ سAبوع

  .نعرفوا الرضر ونقBسوا الرضر
هكlار اCيل يه مقGوسة  3500ٔ�و  3000فî خيص البطاطس وا�د 

�و  3000فعال واCيل يه خرست، ٔ�� مlفق ٔ نه مابقاÑش تصالح وهذه ٔ
هكlار �ادي ¼شوفو ٔ�شAنوا هام احللول اCيل ميكن نعملو مع إالخوان  3500

عندمه الوقت حىت تقريبا مارس ٕاىل ابغوا  ن �يق ٔ  ،الفال�ة �ش يبقوا
اغرسوا الفال�ة ٕاىل ابغوا يعاودوا يغرسوا البطاطس ٔ هنا غرسوها �كري، 

  .ميكن يعاودوا مرة 6نية يعاودو حيرثو

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
ٕاذن اللكمة ٔ �د السادة املس�شار�ن يف الفريق احلريك CلتعقGب Iىل 

  .اجلواب

�ٔ در در در در املس�شار السAيد عبد القااملس�شار السAيد عبد القااملس�شار السAيد عبد القااملس�شار السAيد عبد القا ٔ� ٔ� ٔ�        : : : : قوضاقوضاقوضاقوضاضضضض
  .شكرا السAيد الوز�ر

�وال ٔ�� بغيت ¼شكرك السAيد الوز�ر بصفة hاصة Iىل الزóدة اCيل ٔ
اكنت يف الشمندر وهذا اكن طبعا يف احلكومة السابقة ون�lظر من احلكومة 

م�lساش بeٔنه احلكومة راه  ..اجلديدة �ش حىت يه تد�ر يدها معنا يف هاذ
  .lظروا مهنا اليشء الك×ري� كن 

الشاملية السAيد الوز�ر، يف احلقGقة كتعBش وا�د  ،هة اجلنوبيةاجل 
الوضعية Wد قاسAية، ٔ�نتوما Iارفني بeٔنه اك�ن يف اجلهة اجلنوبية الشاملية 

�لف رٔ�س بني الغمن واملعز، ا ٓن  750املليون و 3واجلهة الشاملية الرشقGة ٔ
... يفكGك، بوعرفة، يف Éور�رت يف اiريوش، يف الناظور G يف جرادة، ف 

لكهم كBسXBوا هاديش دóل اiمع، Iالش كنكول هاذ الهرضة اليس الوز�ر؟ 
�ش تhٔeذوا بعني إالعتبار هاذ احلا¡ دóل هاذ الكسابة �ش والمك اCيل 

د�ر والو وكتعود �ري فهيا �زاف lاك�ن راه ميل كتجي يش �اWة قليZ راه مك 
هاذ الكسابة دóل هاذ دóل تيقوا Iلهيا الهرضة ومكlعطي حىت يش ن�G?ة، و 

كGك وبوعرفة وهاذو رامه معندهومش حىت يش G املنطقة �ل�سAبة جلرادة وف 
اك الغمن اCيل �اضيني، ا ٓن راه تيGåع نع?ة ذ�اWة خيدموها ٔ�خرى ماIدا 

حXا عند� الثقة فGمك السAيد الوز�ر ا ..�ش يولك نع?ة ٔ�خرى، وهذا البد
  .�ش �ادي ¿كون يش �اWة

 قxيZ أ مسدة السAيد الوز�ر، بغيت نقوÙ راها رشيت ،وÑسمح يل
كتد�ر  l’ammonitrateشاZI فهيا العافGة، النار �يضة يف أ مسدة، راه 

  .صايف شكرا.. درمه يف الشامل 370

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
السؤال الرابع املوWه CلسAيد وز�ر الفال�ة  .شكرا السAيد املس�شار
، تعقب؟ السAيد الوز�ر "رضاملغرب أ خ"موضوIه تفعيل خمطط 

 ،Ùóت، راه نتا دوزيت جوج دقايق دBغتعقب؟ اللكمة مسح ليا ¼س
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  ....السAيد الوز�ر Cيل
  .اللكمة شكرا

        ::::السAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
ن السAنة املاضية اكنت يف املناطق ٔ�وال اكنوا �رامج من قxل،  ٔ  ،هو

نوا مشالك، وجxنا �رامج وامحلد الرشقGة وفهاد أ قالمي اCيل ¿لكمت Iلهيا اك
هبا الغرض و�يق الناس واقفني Iىل  اK هاذوك الربامج راه الناس قضاو 

رWلهيم رمغ ٔ�هنم جمبناش احللول لكها، اCيل خص دا� هو شوية دóل 
�سAتع?ال يف هاذ الرب�مج وهذا راه يعين ¿لكمت مع السAيد رئBس 

Z?تعAش هاذ الرب�مج يقدر  احلكومة �ش ¿كون وا�د املسطرة مس�
يوصل يف ٔ�قرب وقت ٕان شاء هللا إالخوان الفال�ة اCيل هام يف �ا¡ 

  .صعبة
فî خيص الزراIة السكرية، ففعال مت الزóدة يف ٔ�مثان النباÉت السكرية 

 درمه Cلطن، هذا �ل�سAبة لهاذ 50درمه Cلطن، و�ل�سAبة Cلشمندر  80ب
�ó لينا راهI بوهشAحسlر�مج �ش مK ل  3 هاذيóشهور �ش دوز�ه د

سوف �كون لنا موIد  2013وقلنا لمك بeٔنه يف  2012هاذ السAنة، دóل 
معمك �ش ¼شجعومك رمغ ٔ�نه يف بعض املناطق رجعت شوية يعين الشمندر 
مايش Iىل القضية دóل اïمثن ولكن Iىل القضية دóل اCلوجس�Gك اCيل 

  .كن لنا نتغلبوا Iلهيا مجيعا وشكراºمتناو ٔ�نه يف املسAتقxل ٕان شاء هللا مي

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
السؤال الرابع موWه ٕاىل السAيد وز�ر الفال�ة  .شكرا السAيد الوز�ر
اللكمة ٔ �د السادة املس�شار�ن  ".املغرب أ خرض"موضوIه تفعيل خمطط 

  .من فريق أ صا¡ واملعارصة

        ::::املس�شارة السAيدة فريدة النعميياملس�شارة السAيدة فريدة النعميياملس�شارة السAيدة فريدة النعميياملس�شارة السAيدة فريدة النعميي
  .هللا تعاىل و�راكته السالم Iليمك ورمحة

  السAيد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  السAيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
مما ال شك فGه ٔ�ن ٕارساء ا1طط أ خرض hلق دينامGة Ðبرية يف القطاع 
الفال- ¿روم تeٔهيل هذا القطاع والريق مبنتوWه لتحقGق نوع من التنافسAية 

لكن املالحظ وبعد اضطالعنا Iىل وٕاعطاء قمية مضافة Cلمنتوج الوطين، 
مضامني �ر�مج حكومlمك يف احملور املتعلق �لسAياسة احلكومGة الفالحGة، 
¼س?ل غياب ٔ�ية ٕاشارة ل�ٓليات وإالجراءات اiقGقة اليت توحض ÐيفGة 
تفعيل هذا الورش �سرتاتيجي الرايم ٕاىل حتقGق أ من الغذايئ ودمع التمنية 

  .القروية
و�لنظر hCور احملوري Cلقطاع  ،السAيد الوز�ر ،قومن هذا املنطل

الفال- �عتباره حمرك Cلحياة القروية ورافعة ٔ�ساسAية Cلتمنية وحتسني 
ؤ�مام الصعو�ت اليت يعرفها املومس الفال- احلايل، والتخوفات  ،اhiل

هل تتوفرون Iىل  :املرتبطة بقZ ال�ساقطات املطرية، ¼سائلمك السAيد الوز�ر
املغرب "حضة وٕاجراءات دقGقة من شeٔهنا مواصZ تزنيل خمطط رؤية وا
بطريقة �حجة Ñسامه يف تطو�ر وحتديث الفال�ة الوطنية وجعلها  "أ خرض

��د احملراكت أ ساسAية Cلتمنية وتeٔهيل �قlصاد الوطين؟ شكرا السAيد ٔ
  .الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .ٕالWابة Iىل السؤالاللكمة CلسAيد الوز�ر ل .شكرا السAيدة املس�شارة

        ::::السAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا السAيد الرئBس احملرتم

  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�ود يف البداية ٔ�ن التeٔكد Iىل ٔ�ننا نعي أ مهية القصوى للك من ٔ

، ال ميكن البلوغ "املغرب أ خرض"التواصل والتحسBس يف تزنيل خمطط 
  .ف دóل ا1طط دون اخنراط مجيع الفاIلنيدóل هذه أ هدا

I�ٕداد ٕاسرتاتيجية Wديدة  2011ولقد سAبق Cلوزارة ٔ�ن قامت سAنة 
لٕالرشاد و�س�شارة الفالحGة من ٔ�Wل جتاوز النواقص اليت ¦شكو مهنا 
النظام احلايل دóل إالرشاد الفال-، وكتåىن هذه إالسرتاتيجية Iىل Iدة 

�فاكر من ٔ�مههأ:  
  لكة شAبكة مراكز Cلتمنية الفالحGة؛ٕاIادة هي -
  ¿رممي دóل إالصالح الب�Gات احمللية؛ -
  جتهزي و¿كو�ن املس�شار�ن الفالحGني العمومGني مXظمني يف فرق مشاريع؛ -
  ٕا�داث øنة Wديدة من املس�شار�ن الفالحGني اخلواص لتدعمي املنظومة؛ -
  لفالحGة؛فlح صندوق التمنية الفالحGة Iىل hدمات �س�شارة ا -
  تقامس املسؤولية مع الغرف الفالحGة واملنظامت اïمبهنية؛ -
  وٕا�داث هيeٓت معومGة وhاصة Cلحاكمة Iىل الصعيد�ن الوطين واجلهوي؛ -
ووضع طرق Wديدة ومlنوIة لزتويد الفال�ني بeٓخر املسAت?دات  -

  ؛الفالحGة
  .ووضع وسائط Wديدة ومlنوIة لبث املعلومات -

املكlب "ع قانون يتعلق ٕ��داث ووضع مرش مت  ،ويف هذا إالطار
لتطبيق سAياسة اiو¡ يف هذا اnال ومواÐبة  "الوطين لالس�شارة الفالحGة

  .التeٔطري الفال�ني وتنظîهتم املهنية

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة ٔ �د السادة املس�شار�ن من فريق أ صا¡  .شكرا السAيد الوز�ر

  .املعارصة CلتعقGب Iىل اجلواب

        ::::املس�شار السAيد Iابد شكGلاملس�شار السAيد Iابد شكGلاملس�شار السAيد Iابد شكGلاملس�شار السAيد Iابد شكGل
  .شكرا السAيد الوز�ر

  السAيد الرئBس احملرتم،
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ال ٔ��د مXا ¦شك يف اnهوادت اCيل ت�xذلوهنا من ٔ�Wل  ،السAيد الوز�ر
حتسني هذا القطاع املهم، فعال هذا اليوم مسعنا بeٔن ٕاسAتطعمت �ش جتاوبو 

 K لفال�ة يف بالد�، امحلدC يل يه مطرو�ةCا ٓن خصوصا مجيع املشالك ا
ؤ�ن ريب سAب«انه وتعاىل رمحنا �لرمحة دóلو واملشالك أ خرى املادية راح 

حXا تنقلبوا Iلهيا، تxBقى مشلك ٔ�سايس السAيد الوز�ر ٔ�ال وهو ال�سويق، ا
  .واش �ادي نوWدو ٔ�سواق Cلمنتوج دóلنا يف اخلارج

ال يعقل بeٔننا يف هذا العام ورمغ لك الظروف اCيل  ،السAيد الوز�ر
طBشة بدرمه، Ðيفاش �ادي ميكن لهذا اكنعBشها البطاطس ت�xاع بدرمه، م

الفالح يواWه  ذالفالح ¿كون عنده مردودية؟ Ðيفاش �ادي ميكن لها
  املصاريف اCيل يه تتطلهبا � هذا إالنتاج؟

Ùيد الوز�ر ،كذAيل  ،السCا K لمك وز�ر اامحلدóن² يف الوزارة د
فربا�ر �ادي �كون  15ا ٓن تنعرفو بeٔن  الفال�ة ووز�ر الصيد البحري،

التصويت من الربملان أ وريب Iىل الربوتوÐول Iىل االتفاقGة اليت ¿ربطنا 
  �iول أ وربية واش هتيeٔت لها يش �اWة؟

عندو من حXاó تنطلبو من السAيد الوز�ر ٔ�نه يعطينا لك ما ميكن و 
ال يعقل مع كذÙ تنطلبوا من السAيد الوز�ر  ..املسAت?دات �ش نعرفوا

�ور� بeٔننا نفرقو هاذ امللفات Iىل جوج، الصيد البحري بو�دو والفال�ة ٔ
بو�دو، احXا hاصنا نقولو لهاذ الناس ٕاذا بغيتوا احلوت دóلنا خوذو اخلرضة 

  . دóلنا
وهو عن Iمل Iىل ذÙ ومعرفة،  ،وهاذ اليش ت�متناو من السAيد الوز�ر

Xلنا هت�متناو مóٔنه يفرض إالرادة دeا  بXىل هاذ الناس، ٔ ننا احICيل ا
  . تنعطيومه ما óلكوا مايش هام اCيل تيعطيو�

  .شكرا

    ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .اللكمة CلسAيد الوز�ر Cلرد Iىل التعقGب. شكرا السAيد الرئBس

        ::::السAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا السAيد الرئBس احملرتم

  السادة الوزراء،
  شارون احملرتمون،السAيدات والسادة املس� 

Wاء يف الشق أ ول دóلو �ش يطلع  "املغرب أ خرض"خمطط  ،فعال
ٕاذن معلنا اس�æرات �ش . �ش تطلع (l’offre Agricole)إالنتاج، يعين 

  .الفال�ة �زيدوا يف املردودية
ميل تيطلع هاذ إالنتاج من بعد hاصو Ñسويق، وال�سويق هو يعين 

ه وا�د إالماكنيات اCيل يه Ðبرية، ؤ�� مlفق الظروف احلالية بغاتو تعطا
معك السAيد املس�شار احملرتم ٔ�نه البد من ٕاIادة النظر يف التنظمي دóل 
أ سواق دóلنا وأ سواق دóل امجلZ، البد من ٕاIادة النظر يف التنظمي دóل 
اnازر، البد من حرية املبادرة �ش القطاع اخلاص وهذوك الفال�ة �ش ما 

وش بني يد�ن الشAناقة اCيل تيTدموا معهم و�كون عندمه الولوج يبقا
  .لٔ�سواق

شاء هللا  هذا ما تدافع Iليه وزارة الفال�ة وما سAتدافع Iليه ٕان
حىت احXا مطالبني، احXا عند� عروض من . احلكومة، ٔ نه من ٔ�مه أ شAياء

ذ البنك اiويل وعند� مسيتو بeٔن اك�ن اïمتويالت اCيل يه مرتبطة هبا
إالشاكلية دóل ٕاIادة الهيلكة، دóل الربامج دóل ال�سويق، ٔ ن خصنا 

فلهذا مقنا كذÙ داhل وزارة  ،يف أ مثنة )la transparence( شوية دóل
الفال�ة �ش �كون هذاك الرب�مج دóل أ سعار اCيل هو اك�ن يف 

(l’internet) ل �راكن والóش وقع يف السوق د� ٔ ي فالح ميكن يعرف ٔ
يف دóل الناظور وال يف اiاZh، و�كونوا أ سواق يعين ٔ�سواق معروفة، 

  .. ولكن هذه �ري بداية البد من حتسني اجلودة دóل اخلدمات و�كون عند�
أ سواق أ خرى اCيل مفlو�ة يه أ سواق العاملية، ولن ٔ�قlرص فقط 

كندا يف ٕاطار Iىل إالحتاد أ وريب، تيظهر ليا بeٔنه ا ٓن احXا يف نقاش مع 
وا�د االتفاقGة دóل التبادل احلر، وكندا هو رشيك قوي اCيل ميكن hóذ 
وا�د العدد دóل املواد دóلنا، كذÙ عند� اتفاقGة دóل الوالóت املت«دة 
أ مر�كGة اCيل �يق ما مسAتغالش ميكن ٔ�ن ¼سAتغلها كثريا، اك�ن بعض 

.. املواد دóهلم Cلصني وهذا يعينالفال�ة وتتعرفومه اCيل مشاو تيصدروا دا� 
ودhلوا وجنحوا، وهذا ٕاماكنية كثرية، فالزم تعرف إالحتاد أ وريب بeٔنه راه 
�سواقXا امحلد K خمتلفة وبeٔنه هذاك السوق دóل إالحتاد أ وريب راه ما ٔ

راه �لينا و�لوا، يعين هذا  (le cadeau) تنطلبوش مهنم يعطيو� وا�د
  .الرشيك والرشيك ا ٓخرمlوازي وجيب ا�رتام 

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
السؤال اخلامس موضوIه الشواهد املسلمة من . شكرا السAيد الوز�ر

ٕاذن السؤال . حسب بطلب من الفريق �شرتايك ،طرف احملافظة العقارية
السادس املوWه ٕاىل السAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحري موضوIه �ر�مج 

املس�شار�ن من الفريق الفGدرايل لتقدمي  اللكمة ٔ �د السادة ،"ٕاحبار"
  .السؤال

�فرóطٔ Ùيد عبد املاAطاملس�شار السóفر�ٔ Ùيد عبد املاAطاملس�شار السóفر�ٔ Ùيد عبد املاAطاملس�شار السóفر�ٔ Ùيد عبد املاAاملس�شار الس::::        
  .شكرا السAيد الرئBس

 3500البد من التذكري يف البداية ٔ�ن املغرب يتوفر Iىل ما يناهز 
وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�فlح قوسا يف هذا . Ðيلومرت من السوا�ل الغنية �ٔ سامك

¦سAتفGد مهنا السواد أ عظم من املغاربة حىت  إالطار، هاته أ سامك اليت ال
يف ظل Iدم جتديد اتفاقGة الصيد البحري، hاصة بعض أ نواع من هاته 
أ سامك اليت لن �متكن املغاربة من �قرتاب مهنا بفعل ٔ�مثنهتا املرتفعة، بل 

  .بعض ٔ�نواع هذه أ سامك ال يعرفها العديد من املغاربة
حري وا¶ي حيتل ماكنة �رزة يف التمنية ؤ�رجع ٕاىل قطاع الصيد الب

من  %�3قlصادية و�ج²عية �ملغرب، ٕاذ ¦سامه هذا القطاع مبا يقارب 
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فî يتعلق  %56من ٕاجاميل املبيعات CلTارج و %16الناجت اiاhيل اخلام و
  .�ملنتوWات الغذائية

 660.000كام ¦شلك ٔ�يضا مصدرا رئBسAيا hhCل بتوفريه ملا يناهز 
Xارش، مهنا مxارش و�ري مxي  170.000صب شغل م�مXصب مxارش، ٔ

من الساكنة ال�شAيطة، ويمت اسAتغالل املوارد البحرية Iرب ثالث  1.5ب�سAبة 
  :قطاIات Cلصيد، يه

الصيد يف ٔ�Iايل الب«ار، وما ٔ�دراك ما الصيد يف ٔ�Iايل الب«ار، وºمتىن ٔ�ن  - 1
الصيد يف يتعرف املغاربة Iىل ٔ�ولئك ا�pCن ¦سAتفGدون من رخص 

�Iايل الب«ار؛ٔ  
  وهناك الصيد السا�يل؛  - 2
 .والصيد التقليدي - 3

ويف ٕاطار معلية حتديث وتeٔهيل الصيد السا�يل والتقليدي هبدف حتسني 
ظروف معل وBIش الصياد�ن، مت ٕاطالق �ر�مج ما اصطلح Iليه 

من طرف وزارة الفال�ة والصيد البحري، والهدف من هذا  "ٕاحبار"ب
 :هوالرب�مج طبعا اكن 

قارب مبعدات لتخز�ن املنتوWات واحملافظة Iىل  16.000جتهزي   - 1
 ؛جودهتا

  ؛مرÐب بوسائل احلفاظ Iىل جودة إالنتاج و¿مثينه 1800¿زويد  - 2
�خرة اليت  800حتديث أ سطول السا�يل، من hالل اس�xدال   - 3

 .سAنة بو�دات من اجليل اجلديد 15يفوق سAهنا 
 . امللموسة لهذا الرب�مج¶Ù ¼سائلمك السAيد الوز�ر عن النتاجئ

 .شكرا السAيد الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة CلسAيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Iىل . شكرا السAيد املس�شار

  .السؤال

        ::::السAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا السAيد الرئBس احملرتم

  السادة الوزراء،
  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ن ٔ�Wل العرصنة والتeٔهيل دóل ٔ�سطول الصيد السا�يل هو فعال م
والتقليدي وحتسني الفعالية دóلو، قامت احلكومة بوضع �ر�مج اCيل هو 

، واكن 2008يوليوز  15انطلق يف  "ٕاحبار"، هذا الرب�مج "ٕاحبار"�ر�مج 
وا�د االتفاق مع الفاIلني، واك�ن فGه وا�د اiمع مايل تقريبا دóل مليار 

 (une subvention)مليون درمه اCيل يه  763دóل اiو¡، فGه درمه 
مليون دóل اiرمه اCيل يه مو�ة من  261وفGه .. دمع مxارش اCيل ٔ�مسيتو

يعين در� مليار درمه،  (le package)عند صندوق الضامن، وجxنا وا�د 
 ،عوادر� مليار اCيل �ادي جييبوا الفاIلني والبقGة Wاو أ بناك حىت هام وق

�ش اCيل Wاب يش ملف دóلو يقدر يقدمه ويhٔeذ الكريدي ويعمل ٕاIادة 
  .دóل الهيلكة دóل البواخر دóلو اكنت صغرية ٔ�و ال اكنت Ðبرية

ظهرت بعض إالÐراهات، Wاو الفاIلني  ،من بعد ما بدٔ� هذا الرب�مج
�ودي هذه ال�سAبة دóل اiمع املايل ما قاداش، هذا السقف اCيل ٔ Ù قال
معلتو دóل �س�æرات احXا هاذ اليش ما يش واقعي، hاصكوم ¿زيدوا 
ٔ نه السوق ما يش هو هذا، قال ليك ٔ�ودي بeٔنه بعض أ شغال اCيل 
hاصها ¿كون والبد hاصكوم تبدلوا لنا هذه وتعطيو� هذه أ شغال اCيل 

  . يه ٔ�ولوية
، اCيل توقع "IIٕاحبار "ٕاذن بقGنا معهم يف وا�د احلوار، ووWد� �ر�مج 

، يعين هذه بعض الشهور 2011ماي سAنة  16يف ٕاطار اتفاقGة دóل 
 le)دóل هذاك  W(la mise à niveau)لسAنا وIاود�، در� 

programme)  ش نقولو هلم� ٔ�  ..مسيتو
احلكومة مشات معهم �ش تقول هلم هذا الرب�مج  ،ٔ�كرث من هذا

ا هو بني ٔ�يد�مك، يعين �ادي � اتفقXا Iليه هاها هو موجود، د "IIٕاحبار "
نعطيوه Cلمهنيني، ٔ�عطيناه Cلغرف املهنية �ش يه تتلكف �ل�سAيري دóلو 
و�ش الصيادة جييوا Cلغرف وhóذوا من عندها امللفات ويد�روا معهم 

وجييوا hóذوا .. اiراسات، والوزارة �ادي تعاوهنم ويوWدوا ذوك هذا
lو¡ عن طريق املكiياكت من عند اAلصيد البحريالشC ب الوطين.  

ٕاذن معلنا الشAباك الوحGد، ومعلنا اCل?ان احمللية امللكفة �iراسة، 
  .ؤ�عطينا Cلهيئة دóل الغرف املهنية �ش تتلكف بتفعيل هاذ ا1طط

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة Cليس دعيدIة يف ٕاطار التعقGب Iىل . شكرا السAيد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::دعيدIةدعيدIةدعيدIةدعيدIةاملس�شار السAيد محمد املس�شار السAيد محمد املس�شار السAيد محمد املس�شار السAيد محمد 
  .شكرا السAيد الرئBس

  السAيد الوز�ر،
" ٕاحبار"كنا كنمتناو مXمك �ش تعطيو� إالحصائيات مدققة يف �ر�مج 

ٔ ن حتدثيت لنا Iىل جوج، اكن الهدف بعدا ٔ�وال .. اCيل �ن دا� وا�د
سفGنة اCيل كهتم حوايل  1800قارب تقليدي، حشال تنجز مهنا؟  1600

  صياد، حشال العدد؟ 10.000
، واكن العمر دóلو 2800انطلق يف " ٕاحبار"فعال ٔ�نه هاذ الرب�مج نتاع 

سAي�هتCي هذا الرب�مج، اكن مفروض اليوم ند�رو  2012سAنوات، مبعىن  4
  .تقGمي موضوعي حول النتاجئ

�ددتو ٔ�هداف، اكنت واحضة هذه أ هداف، هاذ الرب�مج فعال 
مليار نتاع اiو¡  سAنوات، من مضهنا 4ماليري درمه Iىل مدى  5يتطلب 

 261مليون Iىل شلك دمع مxارش، و 740اCيل اكنت فGه أ رقام اCيل 
مليون يف شلك ضامن Cلقروض البنكGة من ٔ�Wل متويل اقlناء البواخر، 
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  .hاص الصيادة هام اCيل جييبوها %40، مبعىن %60ولكن يف �دود 
 ماليني خشص، ¦س?ل 3ٔ�يضا هاذ القطاع هذا هيم مصدر دhل نتاع 

�يضا %70مليار درمه متثل فGه ¼سAبة الصادرات  6.3رمق معامالت ب ٔ ،
هاذ القطاع هذا اسAتفاد من متويالت hارجGة، نذÐر مهنا اتفاقGة الصيد 

 4واCيل كمتتد Iىل  2005البحري اليت ٔ��رمهتا احلكومة املغربية hالل سAنة 
  .مليون ٔ�ورو 44سAنوات، مببلغ 

�رمت احلكومة ٔ�يضا هاذ االتفاق مع  اCيل" حتدي أ لفGة"اتفاق  ،ٔ�يضا
، واCيل وصل �الفه فî 2007غشت  3الوالóت املت«دة أ مر�كGة بتارخي 

مليون دوالر ٔ�مر�يك، وهذا الهدف مXه  116خيص الصيد البحري فقط 
نقطة جمهزة Cلتفريغ، حتديث ٔ�سطول الصيد  20اكن التجهزي ٔ�و ٕاجناز 

�لف صياد  22يق، وهيم ما يقارب التقليدي وٕاIادة تنظمي مساÙ ال�سو ٔ
نقطة øيeٔة Cلتفريغ، وتeٔهيل  20مGناء Cلصيد البحري و 13تقليدي وهتيئة 

�ٓالف قارب Cلصيد ودمع ¿منية البحث اnايل 10حوايل .  

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار

        ::::املس�شار السAيد محمد دعيدIةاملس�شار السAيد محمد دعيدIةاملس�شار السAيد محمد دعيدIةاملس�شار السAيد محمد دعيدIة
أ رقام، ٔ�شAنو حققlوا قxل ¶Ù، نبغيومك، السAيد الوز�ر، تعطيو� .. 

  ؟ "IIٕاحبار "�نتقال ٕاىل 
  .شكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .اللكمة CلسAيد الوز�ر. شكرا السAيد املس�شار

        ::::السAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا السAيد املس�شار احملرتم

  السAيد الرئBس،
  السادة الوزراء،

. و xم دóل الرصا�ةاحXا كنتلكم "IIٕاحبار "ميل كنقولو ٔ�نه مشXBا ل 
  . ما hدامش، �ش ºكونو واقعيني Iٔ ن  IIمشXBا ل 

وإالصال�ات يف هذا امليدان راها صعيبة �زاف، ٔ ن مايش لكيش 
�غي إالصال�ات، اك�ن وا�د العدد Ðبري اCيل �غي إالصال�ات و�غي 

اCيل Iاد وقعنا يف ماي  "IIٕاحبار "�زيد Cلقدام، دا� احXا حىت يف هاذ 
هاذ السAيد : مlفقني معهم، راه عند� ٕاشاكليات، ٔ نه اiو¡ كتقول Ùو 

hاصو  جييب الفاتورة من عند هذاك ) la subvention(�ش نعطيه 
: Ðيقول Ù.. و�كون هذا) patenté(السAيد اCيل �ادي خيدم �، و�كون 

�� الناس اCيل ÐيTدموا يل داhل امليناء راه ما عندمهش الفاتورة، وما. الٔ 
  . وإالشاكليات كثرية.. نعطيك ،نقدرش جنيب Ù الفاتورة

لهذا جxنا " Iٕاحبار "إالصال�ات Wد صعبة ومعيقة ومل نتوفق يف  ،ٕاذن

، واiو¡ ٔ�عطهتم �ش هام يتلكفوا �ملسؤولية دóهلم در� معهم "IIٕاحبار "
ó ،ك هذا هو االتفاقó الرب�مج وقلنا هلمK وا  نوضوا قوموا �لواجب ود�ر

  . إالحبار دóلو، ولكن راه مايش الفلوس لكهم مشاو لٕالحبار
الرب�مج أ مر�يك دóل أ لفGة، هذا �ر�مج اCيل  (MCI)¿لكمت Iىل 

مشا يف التجهزيات أ ساسAية، وتعملوا نقط دóل التفريغ وتعملوا ٔ�سواق 
 20دóل السمك وذاك اليش امحلد K لكه يف املسAتوى، ميكن ما طلعش 

�ادي تنقص، Iالش؟ ٔ نه أ مثنة اCيل لكفت أ سواق ٔ�كرث فاكن  ولكن
وهذا ال يعين بeٔننا س�Tlىل Iىل   h(Les marchés)اصنا والبد نقصوا من

هذه النقط دóل التفريغ اCيل ما تعملوش، �ادي ند�رومه يف �رامج حكومGة 
  . الحقة

ة �رامج دóل الصيد البحري يه �رامج Wد øمة øيلكة صعب ،ٕاذن
التنفGذ، ٔ نه ما فهياش دامئا التوافق بني مجيع السالسل دóل إالنتاج، ولكن 

هو حتاول �ش hÉذ هاذ الفاIلني، �ش �شوية �شوية  ارةالهدف دóل الوز
  . نب�Gو هاذ املسAتقxل ٕان شاء هللا

  .وشكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر

اللكمة ٔ �د السادة . الحGةالسؤال السابع موضوIه دور املراكز الف
  .املس�شار�ن من فريق أ صا¡ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السAيد محمد البطااملس�شار السAيد محمد البطااملس�شار السAيد محمد البطااملس�شار السAيد محمد البطاحححح
  .السالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  السAيد الرئBس،
  السAيد الوز�ر،

ال خيفى Iىل ٔ��د اiور الهام ا¶ي تضطلع به املراكز الفالحGة يف تeٔطري 
ملغريب من ٔ�Wل حتسني دh} والرفع من مسAتوى إالنتاج، وتوجGه الفالح ا

حGث تضطلع هذه املؤسسات بدور ٔ�سايس يف تطو�ر الفال�ة وأ ¼شطة 
  . التابعة لها �عتبارها ا ٔكرث قر� واتصاال �لساكن القرويني والفال�ني

ٕاال ٔ�ننا نالحظ، مع اكمل أ سف، ٔ�ن هذه املؤسسات قد رامكت 
A ة من املشالكIرشية وسوء التدبري، مجموåضعف إالماكنيات املادية وال

أ مر ا¶ي جعلها تlåعد �شلك �ري مفهوم عن هدفها أ سايس املمتثل يف 
مواÐبة الفال�ني وÑسهيل ولو�م ٕاىل املعرفة والتقXيات احلديثة والتطورات 

  . اليت يعرفها القطاع الفال-
الفالحGة ومواÐبة وٕاذا اكن الرب�مج احلكويم قد اعترب �س�شارة 

الفال�ني من بني اجلوانب إالسرتاتيجية لٕالصال�ات أ فقGة Cلقطاع 
ما هو �ر�مج وزار¿مك  :الفال- ببالد�، فٕاننا ¼سائلمك، السAيد الوز�ر، عن

لتزنيل �لزتامات الواردة يف الرب�مج احلكويم يف هذا الباب؟ وهل 
ت حىت ¿متكن من تتوفرون Iىل �ر�مج حمدد لت«ديد هذه املؤسسا
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  �ضطالع بدورها يف تeٔطري الفالح املغريب بفعالية وجناIة؟ 
  .شكرا السAيد الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .اللكمة CلسAيد الوز�ر لٕالWابة Iىل السؤال .شكرا السAيد املس�شار

        ::::السAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا السAيد الرئBس احملرتم

  السادة الوزراء،
  والسادة املس�شارون احملرتمون،السAيدات 

مركز  300ٔ�ذÐر بeٔنه Iىل املسAتوى احمليل تتوفر الوزارة �الية Iىل 
  . Cلقرب ¿متثل øمهتا يف دمع التكو�ن و�س�شارة الفالحGة

وكام سAبقت إالشارة يف اجلواب السابق مت وضع ٕاسرتاتيجية Wديدة 
واملشاريع املنå×قة  لالس�شارة الفالحGة ¿روم مواÐبة مجيع سالسل إالنتاج

من ا1ططات الفالحGة اجلهوية، ٔ نه ما ن�ساوش بeٔن أ ساس دóل خمطط 
هو ا1ططات اجلهوية اCيل موقعة مع مجيع اجلهات  "املغرب أ خرض"

  . والغرف الفالحGة
املكlب "ويف ٕاطار هذه إالسرتاتيجية سBمت ٕان شاء هللا ٕا�داث 

لك الو�دات اليت تعين �لتكو�ن  لتجميع "الوطين لالس�شارة الفالحGة
  . و�س�شارة الفالحGة، Iىل مسAتوى املركزية واجلهوية واحمللية

 3800تصل ا ٓن ¼سAبة التغطية �اليا ٕاىل  ،وفî يتعلق �ملوارد الåرشية
فالح اCيل  3800فالح للك مس�شار فال-، لك مس�شار فال- عنده 

صل ليه املعلومة الفالحGة، دóلو اCيل hاصو يو le périmètre) ( هو يف
فالح، ٔ�كرث من  1450وهندف من hالل هذه إالسرتاتيجية ٕاىل بلوغ 

، ويه ال�سAبة املوىص هبا من قxل 2015النصف للك مس�شار يف ٔ�فق 
 100املنظمة العاملية Cلتغذية، ولتحقGق هذا الهدف سAنعمل Iىل توظيف 

  . 2015و 2010مس�شار سAنوó بني 
Ùات تعمل الوزار  ،وكذGشجيع �س�شارة اخلاصة لتلبية �اجÑ ىلI ة

القطاع يف هذا اnال، وتمت لهذه الغاية ٕاIداد مرشوع قانون �اليا يوWد يف 
قXوات املصادقة اجلاري به العمل، ٔ�ي ٔ�نه �دا ميل �كون يش مرشوع 
دóل التجميع وWامعني الفال�ة ووا�د السAيد �ادي جييب وا�د املرشوع 

 le goutte à)�كون فGه اس�شارة، ٔ�نه Ðيطلب  اCيل هو hاصوا �ش
goutte) حىت Ùلصوا، ميكن كذTيطلب وا�د النقالت �ش يتÐ ،
اCيل �ادي hóذها من وا�د املس�شار اCيل هو  (la formation)هاذيك 

موثق من عند اiو¡، معروف من عند اiو¡، حىت هو ميكن hóذ فGه 
  .اiمع يف املسAتقxل ٕان شاء هللا

 Aالس Aالس Aالس Aس اجللسةالسBس اجللسةيد رئBس اجللسةيد رئBس اجللسةيد رئBيد رئ::::        
  .اللكمة لفريق أ صا¡ CلتعقGب Iىل اجلواب. شكرا

        ::::املس�شار السAيد محمد البطااملس�شار السAيد محمد البطااملس�شار السAيد محمد البطااملس�شار السAيد محمد البطاحححح
  . شكرا السAيد الوز�ر

من hالل ٕاWابتمك يتضح Iىل ٔ�ن الفالح هو املترضر الرئBيس من 
  .�حGة ال�ساقطات املطرية وكذا موWة الربد اليت جتتاح البالد

�صال معدة لتeٔطري الفالح وتوجهيه �ش املعروف Iىل ٔ�نه هاذ املراكز، ٔ
يعاجل املشالك دóلو �راسو، بغية تeٔطري الفالح قصد حتسني دh}، و�لتايل 
�متكن من معاجلة مشالكه والتغلب Iلهيا، وسAنورد م×اال Iىل ذÙ، �ة 

لكو�رة، ٔ�نمت، السAيد الوز�ر، زرمت املنطقة وعرفlوا وشفlوا -وادي ا¶هب
Bيل تتعCراهات اÐراه إالÐعددة، إالlراهات مÐش ٕاBٔنه املركز يعeوا بlش وشف

 . دóل املقر ٔ�صال اكع ما اك�ن، مهنا إالÐراهات الåرشية
هاذ املس�شار�ن اCيل ¿هترضوا Iلهيم ما اكي��Gش �ش يeٔطروا الناس، ما 

  . اكي�ش عند� حىت يش مس�شار
يعودوا  و�لتايل حىت املقرات ٔ�صال دóل املراكز دóل الفال�ة hاصهوم

hارج املدار احلرضي، �كونوا يف املدار القروي �ش �متكن الفالح من 
التوعية و�س�شارة، وخصوصا تعرفون بeٔنه احXا عند� يف املناطق 
اجلنوبية الفالح هو الكساب، احXا عند� الفال�ة هام الكسابة يعين hاص 

 ختص �س�شارة ¿كون بيطرية و¿كون �س�شارة يف مجيع احلا¡ اCيل
  .الفال�ة

  .وشكرا السAيد الوز�ر

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة CلسAيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Iىل . شكرا CلسAيد املس�شار

  .التعقGب

        ::::السAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالسAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
ٕاذا مسح السAيد املس�شار، �ادي جناوب Iىل الشقني، قxل من 

جنازات اCيل بعد ما وضعنا املنطقة اجلنوبية، بصفة Iامة البد ما نتلكم عن االٕ 
هاذ إالسرتاتيجية يف نصف السAنة، قامت الوزارة بوا�د العدد دóل 

  :إالجنازات
مركز حمليا هبدف حتسني ظروف  68بدينا يف ٕاIادة تeٔهيل دóل   - 1

مركز مبعدات املاكتب والتجهزيات السمعية  �46سAتقxال، و�ز� 
  البرصية؛

  ؛60ٔ�صل  حمطة لٔ�رصاد اجلوية من 17ٕا�داث   - 2
، مكون ملس�شار�ن (Des formateurs)مكون هاذو  30¿كو�ن   - 3

  ؛(la FAO)الفال�ني بتعاون مع 
4 -  ó ،اXوظفKلواhٕاىل  سال التوظيف، وا ٓن إالخوان �ادي يد     

(La formation) 100 مس�شار فال- معويم؛  
مس�شار �ملعدات التقXية واملعلوماتية، ميل Ðمييش بعدا  78جتهزي   - 5

�ش خيدم معا  (le materiel)دóلو وعندو  (l’ordinateur)دو عن



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن         2011 

14 

 )2012فربا�ر  7 ( 1433ربيع أ ول 14

  ؛(sur place)هذاك الفالح 
  مرشوع iمع املرٔ�ة القروية يف ٕاطار اIiامة الثانية؛  51ٕاجناز   - 6
�لف ¼سTة يف شلك ملصقات؛  80م�شور يف  123ٕاIداد   - 7ٔ  
رشيط بيداغو� حول  12دóل الوصالت التلفزية وٕاذاعية و 7بث  - 8

تظاهرة فالحGة حول �س�شارة  20ٕالنتاج، وتنظمي سالسل ا
�لف معلية Cلت�شAيط  100الفالحGة، ٔ�وراش وطنية، حملية ومعارض، ؤ

 . توضيحيةمعليات والتeٔطري، ٔ�سفار ؤ�óم ٕاخxارية ومسابقات و 

ٕاذن هاذي لكها يعين دينامGة Wديدة يعرفها هذا القطاع �س�شاري يف 
سAنة واCيل �ادي hÉذ الوقت دóلها يف الفال�ة، اCيل بدات هاذ ال 

السAنوات املقZx، والزم ٔ�نه اجلهة اCيل ¿لكمتوا Iلهيا دóل الكو�رة ٔ�نه hÉذ 
حقها، يعين ٔ�وال يف ٕاصال�ات، ٔ ن عند� وا�د املسلسل دóل 

لكهم قدام، لكهم يف وا�د احلا¡ اCيل هام سAنني  les CTإالصال�ات دóل 
 . �د احلا¡يعين ما مسهم �د وفوا

ٕاذن بغينا �ش ند�ر هلم ٕاIادة الهيلكة، خصهم يتصلحوا، �كونوا يف 
املسAتوى �ش �كون هذاك هو النقطة دóل اCلقاء بني الفالح وبني إالدارة 
دóل الفال�ة ودóل التكو�ن، ٕاذن �ادي نصلحومه و�ادي �hذوا لك سAنة 

لقاو مع الفال�ة، مس�شار �ادي نعطيومه إالماكنيات �ش خيرجوا ويت 100
 I(le back office)ىل ٔ�نه اك�ن كذÙ �رامج اCيل يه Wد øمة يعين يف 

  .. اCلور،اCيل hاص يعين معلومات
  .شكرا السAيد الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  . شكرا السAيد الوز�ر

¼شكر السAيد وز�ر الفال�ة والصيد البحري Iىل املسامهة دóلو يف 
ؤال ا ٓين املوWه ٕاىل السAيد وز�ر التعلمي العايل ون�lقل ٕاىل الس هذه اجللسة

 .حول توجGه �ر�مج التعلمي والتكو�ن ،والبحث العلمي و¿كو�ن أ طر
  .اللكمة ٔ �د السادة املس�شار�ن من الفريق �سAتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السAيد عبد السالم اCلباراملس�شار السAيد عبد السالم اCلباراملس�شار السAيد عبد السالم اCلباراملس�شار السAيد عبد السالم اCلبار
  .شكرا السAيد الرئBس

  السادة الوزراء،
  �شار�ن،ٕاخواين املس 

  أ خت املس�شارة احملرتمة،
  السAيد الوز�ر احملرتم،

قد ال خيفى Iليمك مدى �ه²م الكxري Cلحكومات املغربية املتعاقxة Iىل 
التعلمي اجلامعي والتكو�ن هبدف اسAتخراج ٔ�طر كفeٔة خلدمة املغرب، خلدمة 

  . املغاربة يف مGدان التكو�ن والتeٔهيل
 Aالس ،Ùليمك كذI ن العرص يتطلب وقد ال خيفى�يد الوز�ر احملرتم، ٔ

التقXية، يتطلب الكفاءات واملهارات عىس مXتوج من مXتوWاتنا ٔ�ن ¿كون 

يف مسAتوى السوق و¿كون رهن ٕاشارة ٔ�حصاب اجلودة، والناس اCيل بغاو 
  . Iاد يعرفوا ٔ�ن البضاIة دóلنا ¿كون يف املسAتوى

 ٔ�جGال مغاربة فٕاىل مىت سAنظل ن�lظر ونرتقب من Wامعاتنا ٔ�ن ¿كون 
املسAتقxل، أ جGال ا¶ي جيب ٔ�ن نفlخر هبم مسAتقxال، وجيب ٔ�ن �كون يف 

  ٕاطار املنافساتية العاملية اليت تعرفها السوق؟ 
ال ºرى ٕاال تفريغ البطا¡  ،ورمغ اnهودات املبذو¡ ،فال ºرى حلد الساIة

احملرتم، مفا فهCي رؤيتمك، السAيد الوز�ر  .تفريغ �حl?اWات، تفريغ املعطلني
  ملسAتقxل التكو�ن داhل املؤسسات اجلامعية؟ 

  .وشكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة CلسAيد وز�ر التعلمي العايل و¿كو�ن . شكرا السAيد املس�شار
  .أ طر Cلجواب Iىل السؤال

        ::::السAيد حلسن اiاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طرالسAيد حلسن اiاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طرالسAيد حلسن اiاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طرالسAيد حلسن اiاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طر
  .لصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي، وا

  السادة املس�شارون،
  .السالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

، ٕاىل مىت؟ ولكن 100%ٔ�قول CلسAيد املس�شار احملرتم، ٔ�� مlفق معه 
ممكن ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن هناك جمهود وهناك ٔ�موال رصفت، ولكن مع أ سف 

  . اnهود وأ موال مل تعطينا ما كنا ن�lظره
ذن ٔ�مامXا معل Ðبري و�اجGات Ðبرية، قد تفاج�ون ٕاذا قلت لمك ٔ�ن إ 

حىت اجلامعة ت�lظر من اجلامعة ٔ�ن ¿كون لها ٔ�طر، يف السAنوات امخلس 
املقZx اجلامعة يف ٔ�مس احلاWة ٕاىل �ٓالف اiاك¿رة، ومع أ سف �ري 

  . موجود�ن ا ٓن
، فGه ٕاذن البد من ¿كو�ن املكونني، والتكو�ن فGه مlدhلون كثريون

 Ùه القطاع العام، ولكن املفاج�ة كذGه القطاع اخلاص، فGالتكو�ن املهين ف
طالب فقط  4000ممنوح hارج املغرب،  4000هو ٔ�ن املغرب لBس � ٕاال 

فقط اCيل عندمه املنح، الهند  4اCيل عندمه مX«ة hارج املغرب، يف الهند 
مه دسوا يف الهند اCيل عناCيل تغزو اجلامعات الغربية، عند� الطلبة اCيل تيدر 

املنح،ٕاذن فعال ٕاشاكلية التكو�ن ٕاشاكلية Ðبرية Wدا، ولكن امحلد K عند� 
مدارس، iينا ا ٓن اhرتاIات، ولكن ال جمال Cلمقارنة مع اiول أ خرى، ال 

مرات ما  3جمال ٔ ي دو¡ يف املسAتقxل دو¡ البحث العلمي، تو¼س ت�lج 
طالب hارج تو¼س وIدد ساكهنا  4000 من ي�l?ه املغرب، تو¼س لها ٔ�كرث
  . تقريبا ٔ�قل من نصف املغرب

ٕاذن فعال حتدóت Ðبرية، حتدóت خطرية، ٕاذن البد ٔ�ن نعيد النظر يف 
البحث العلمي، يف كذÙ عند� مدارس كثرية، لك مدرسة صغرية �ل�سAبة 

نفكر  حلجم املدارس Iامليا، ٕاذن البد من جتميع امل�شeٓت املوجودة ا ٓن م×ال
  . يف الر�ط، ال يعقل هناك Wامعة قرب Wامعة  (polytechnique)يف



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن         2011 

15 

 )2012فربا�ر  7 ( 1433ربيع أ ول 14

ٕاذن البد من ٕاIادة هيلكة احلقل اجلامعي والبد من صب املوارد 
املوجودة يف البحث العلمي، ٔ ن مع أ سف البحث العلمي يف املغرب 

  .م�ش�ت والنتاجئ مل تربز بعد
C لxتقAبرية وال مسÐ تóا فعال حتدXمام�لمغرب ٕاال يف البحث ٕاذن ٔ

العميل، ٔ ن ا¶ي ي�lج البحث العلمي هو ا¶ي يغزو العامل وهناك من 
  . ¦سAهت� البحث العلمي

ا ٓن ¼سAهت� وال ن�lج، ٕاذن Ðيف ميكن قلب املعاد¡ حىت نصبح 
مXت?ني ومصدر�ن CلتكXولوجGا عوض ٔ�ن ¼سAتوردها، ٕاذن فعال البد من 

هذه النظرة ٕا�ن مXاقش�Xا Cلقانون نظرة مشولية، وٕان شاء هللا س�Xاقش 
  . املايل املقxل ٕان شاء هللا

  .والسالم Iليمك

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  . اللكمة Cلفريق �سAتقاليل CلتعقGب Iىل اجلواب. شكرا CلسAيد الوز�ر

        ::::املس�شار السAيد عبد السالم اCلباراملس�شار السAيد عبد السالم اCلباراملس�شار السAيد عبد السالم اCلباراملس�شار السAيد عبد السالم اCلبار
  .شكرا السAيد الرئBس

املالحظات ٔ ننا ا ٓن ٔ�شكرمك السAيد الوز�ر مرة ٔ�خرى، ولكن iي بعض 
  . كام Wاء يف سؤايل ٕاىل مىت؟ فهذه ٕانتظارية

�ظن ٔ�ن تعدد اجلامعات يدhل يف ٕاطار املنافسة، ؤ�ظن ٔ�ن �ه²م ٔ ��ٔ
�جلامعات جيب ٔ�ن يlåدئ من الصفر من التعلمي أ ويل، جيب توجGه 

يط الطالب حنو أ شAياء اليت سBسAتفGد مهنا øنيا وفكرó، ربط اجلامعة �حمل 
نتاعها، iينا مؤسسات ترصف Iلهيا املاليني الباهظة واخليالية، ٔ�ال ويه 
مؤسسات التكو�ن املهين، ٕاىل مىت سxBقى التكو�ن املهين مقربا يف ٔ�óدي ال 

  Iالقة لها �جلامعات، ال Iالقة لها �لبحث العلمي؟ 
فهنا جيب إالºكxاب مجيعا مكغاربة Iىل ٕاخراج اجلامعات ومدارس 

ن ٕاىل �زي الوجود لربطها مبحيطها ٔ�وال، خللق فرص Cل�شغيل التكو�
وCلمنافسة داhل اجلامعات، فeٔظن ٔ�نه �ان أ وان لٕالºكxاب Iىل إالصالح 
وٕاصالح إالصالح، ٔ ننا مللنا ومل الشعب املغريب، لك مرة جند ٕاصالح 
وإالصالح وإالصالح، ولكن جيب ٕاصالح إالصالح حىت ºرىق مبغرب 

  . ع ٕاىل صفوف اiول العظميةقوي، مغرب مlطل
عندما رضبمت، السAيد الوز�ر احملرتم، املثال بتو¼س، فlو¼س دو¡ صغرية 
وiهيا من الطلبة الباح×ني hارج تو¼س العدد الكxري، هناك وهنا يف املغرب 
جحر وحصار مرضوب وال خيرج ٕاىل اiراسة hارج ٔ�رض الوطن ٕاال من 

لرتÐيبة، عسا� ٔ�ن نåين مغر� قوó فGجب ٕاIادة النظر يف هذه ا ،رمح ريب
  .حتت القGادة الرشAيدة جلال¡ امل�

  .شكرا السAيد الوز�ر

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .اللكمة CلسAيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Iىل التعقGب .شكرا CلسAيد املس�شار

        ::::السAيد وز�ر التعلمي والعايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طرالسAيد وز�ر التعلمي والعايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طرالسAيد وز�ر التعلمي والعايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طرالسAيد وز�ر التعلمي والعايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طر
lن نقول مع أ سف �نف�اح املغريب، دا�رة �نفlاح �قlصادي ميكن ٔ

�وسع �ك×ري من دا�رة �نفlاح العلمي، املغرب مXغلق Iلميا، عندما ٔ�قول ٔ
طالب ممنوح فقط يف اخلارج، وٕاذا نظر� ٕاىل لك االتفاقGات  4000هناك 

املوجودة Iىل املسAتوى �قlصادي فXتعجب Ðيف ¼سAمتر وÐيف ºريد ٔ�ن 
  .¿كون هناك مXافسة

التeٔهيل العلمي، التeٔهيل العلمي يشء ٔ�سايس، وٕاصالح  البد من
املدرسة هو مرشوع أ مة، ٔ ن فعال ال مسAتقxل دون اجلودة يف املدرسة 

  .ودون �نفlاح Iىل اCلغات أ خرى
ا ٓن نفكر كذÙ يف ٕا¼شاء Wامعة مغربية ٕايبريية لالنفlاح Iىل اسAبانيا 

لهند والصني، هناك �نفlاح وIىل ٔ�مر�اك الالتي�Gة، ºريد ٔ�ن ننفlح Iىل ا
Iىل ٔ�ور� هذا من املسلامت، ٕاذن البد ٔ�ن ننفlح Iىل �يق العامل، ٔ ن 
املغرب اكن مl?ه حنو ٔ�ور� فقط، ٔ�hذ� الك×ري من ٔ�ور� ولكن البد من ٔ�ن 
ننفlح Iىل �ٓسAيا وIىل ٔ�مر�اك الالتي�Gة، ؤ�ن ننفlح Iىل اCلغات، ٔ ن من ال 

�سAبانية فسAيصبح ٔ�مGا hالل العرش السAنوات  قن اCلغة إالجنلزيية ٔ�وتي 
Zxاملق.  

ٕاذن هذا حتدي Ðبري، ºمتىن ٔ�ن �كون هناك دمع Iىل مسAتوى الربملان 
iمع البحث العلمي وiمع اجلامعة املغربية، وسرنجع ٕان شاء هللا ٕا�ن 

  .مXاقشة القانون املايل ليك جنسد هذا يف ٕاطار القانون املايل
  .والسالم Iليمك

        ::::د رئBس اجللسةد رئBس اجللسةد رئBس اجللسةد رئBس اجللسةالسAيالسAيالسAيالسAي
السؤال ا ٓين املوايل موWه ٔ�يضا ٕاىل السAيد وز�ر . شكرا السAيد الوز�ر

التعلمي العايل، وموضوIه التوقف عن اiراسة يف التعلمي العايل hالل 
در¦س مرون، عبد إ : السAنوات اiراسAية Cلمس�شار�ن احملرتمني السادة

امحليد السعداوي، محيد Ðوسكوس، معر املكدر، بنارص ٔ�زاكغ، اللكمة 
  .ٔ �د السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار السAيد ٕادر¦س مروناملس�شار السAيد ٕادر¦س مروناملس�شار السAيد ٕادر¦س مروناملس�شار السAيد ٕادر¦س مرون
  السAيد الرئBس،
  السAيد الوز�ر،

  الزمالء،
هذا سؤال بغيت �كون حمدد ومركز، وما بغي�ش ندhلو يف خمتلف 

دóولنا دوزوا �مl«ا�ت دóهلم دóل  املشالك اCيل تتعرفها اللكية، الطلبة
أ سدس أ ول، ساالو �مl«ا�ت دóهلم، ا ٓن مه Wالسني مXذ أ ول من 

  .يف شهر فربا�ر 15هذا الشهر يف ينا�ر، و�ادي يبقاوا Wالسني ٕاىل 
ٕاذا اكنت الرا�ة رضورية وٕاذا اكن الوقت رضوري لٔ�ساتذة �ش 

ا نضيعوا التالمGذ يف شهر ونصف دóل يصلحوا أ وراق، مفا معىن هذا ٔ�نن
القراية، يف الوقت اCيل ٔ�نه هو الوقت دóل اiراسة ودóل التكو�ن ودóل 
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�، وما قريناش ٔ�ثناء السAنة وا�د إاذا ما قريناش شهر ونصف د. البناء
�شهر يف الصيف، هنا كنفهمو Iىل ٔ�نه  3العدد من الفرتات وما قريناش ٔ

الطلبة دóلنا من بعد ما تيحصلوا Iىل إالWازة دóهلم  النتاجئ اCيل تيوصلو لها
يه ال يشء، رWل �اصل Iىل إالWازة لكن من الصعب ٔ�ن �كlب ومن 
الصعب ٔ�ن يقرٔ�، وا ٓن هاذ اليش تنفهموه من hالل هاذ اليش اCيل 

  .ت�شوفوه
السAيد الوز�ر، بغينامك تعللوا ل�ٓ�ء وCلطلبة ٔ�نفسهم اCيل تي�ساءلوا هذه 

  ذه؟الوقفة ه
  كذÙ ما ٔ�نمت فاIلون لت?اوز هذا أ مر؟

  .شكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  . اللكمة CلسAيد الوز�ر لٕالWابة Iىل السؤال .شكرا السAيد املس�شار

        : : : : السAيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طرالسAيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طرالسAيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طرالسAيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طر
  . شكرا السAيد املس�شار احملرتم

شاكلية، هناك معاهد فعال هناك ٕاشاكل Ðبري ولكن ال ميكن تعممي االٕ 
ومدارس ال تعرف هذه املشالك، ولكن ا¶ي يطفو Iىل السطح يه 
املشالك، ٔ ن اخلرب هو املشلك، عندما ال �كون هناك مشلك لBس خبرب، 
ٕاذن ما نقرٔ�ه حقGقة موجود، ولكن املغيب يه أ مور اليت Ñسري يف ٕاطارها 

ن، ٔ ن يف القانون الصحيح، فعال هناك بعض اجلامعات توقفت hارج القانو
�óم يه فصل عطZ بني أ سدسني 10ٔ .  

املشلك هو يف ٕاطار اسAتقاللية اجلامعة، هناك مشالك تضطر فهيا 
إالدارة ٕاىل احلوار وٕاىل التeٔجGل والتeٔجGل، ؤ�ظن ٔ�ن �ل�سAبة Cلمواطن 

  . املغريب لقد وصل السAيل الزىب
اجلامعة، فعال هناك  هل ن�lظر ٔ�ن يزنل ا ٓ�ء محلاية ٔ�بناهئم داhل ،فعال

مشلك، هناك مجموIة ال ¿ريد ٔ�ن جتعل من اجلامعة جماال Cلنقاش واحلوار، 
وتل?eٔ بعض املرات ٕاىل العنف، وقد يذهب عرشات ا ٓالف من الطلبة 
�قول ل�ٓ�ء وCلطلبة بeٔن احلكومة س�lحمل لك ٔ ��حضية العنف، ؤ

ال ميكن ٔ�ن ¦سمو مسؤولياهتا من ٔ�Wل وضع �د لهذا النوع من العمل ا¶ي 
  . �جلامعة ٕاىل املسAتوى املطلوب

نعرف دوال اكنت حروب والتالمGذ والطلبة يدرسون، واملغرب امحلد 
K ينعم �ٔ من والسمل وهناك مشالك داhل اجلامعة املغربية ويه مشالك 

Zعlمف .  
ٕاذن فعال البد ٔ�ن نت«دى هذه املشالك، ٔ ن أ صل هو لك و�دة 

ساIة للك و�دة، مع أ سف يف بعض احلاالت  75ار جيب ٔ�ن تعد يف ٕاط
ساIة، طبيعي ٔ�ن �كون  20ساIات ٔ�و  10جند و�دة قد درست يف 

املسAتوى ¿راجع والغلطة لBست Cلطالب ولBست لٔ�سAتاذ، فعال هناك 
  . مXاخ

ولكن بعض املدارس وبعض املعاهد يه يف مقة اجلامعات واملعاهد 
ن Cل?امعة املغربية لBست يه الصورة الغربية، ٕاذن الصورة اليت تعطى ا ٓ 

احلقGقGة، وقرر� يف الوزارة ٔ�ن نذهب مع الص«افة لنربز كذÙ اجيابية 
اجلامعة املغربية و�hرتاIات اليت وWدت يف اجلامعة املغربية، ورمبا سAمتر 

  .ٕاىل مسAتوى التصنيع
ٕاذن �جيايب موجود، السليب موجود، حىت يف ٕاطار قانون املالية 

هناك عرض جلامعة معينة تعBش مشالك، وكذÙ ملدرسة ٔ�و لكية  سAيكون
ال تعرف املشالك حىت نطلع السادة الربملانيني Iىل واقع اجلامعة املغربية، 
 Ùتوى اجلامعة وكذAرفع من مسº قي ليكGل احلقGåذ مجيعا السTوليك نت

ع ملالمئة التكو�ن مع احلاجGات، مع العمل ٔ�نه ال ميكن مالمئة التكو�ن م
  .احلاجGات ٕاال ¼سGåا

  شكرا 

        : : : : السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة Cليس مرون يف ٕاطار التعقGب Iىل . شكرا السAيد الوز�ر

  . اجلواب

        : : : : املس�شار السAيد ٕادر¦س مروناملس�شار السAيد ٕادر¦س مروناملس�شار السAيد ٕادر¦س مروناملس�شار السAيد ٕادر¦س مرون
�¿لكم Iىل الر�طٔ �ٔeف Ùóلرد دC يد الوز�ر، تص�تAالر�ط ما . الس

امعة بل كنتلكم فهيش مشالك امحلد K، وما كنتلكمش يف احلقGقة Iىل اجل
Iىل اللكية، ما كندhلش املدارس، فعند� اللكيات دóلنا ما hدام�Gش من 

ا ٓن، وما  ،ما hدام�Gش، ا ٓن) la licence(أ وىل دóل اللكية حىت ٕاىل 
اكي�ش مشالك، ملا ك�سولوا كمنشAيو ل² تيقوÙ أ ساتذة راه Ðيصلحوا، 

هاذو ٔ�والد�، ما فهمناش Iالش  ا ٓ�ء احXا ت�lالقاو مع بعضي�Xا، كنداÐرو
الطلبة Wالسني شهر ونصف، ما فهمناش، برصا�ة ما فهمناهاش، وما 
كتدhلش Cلراس ٔ�نه أ سAتاذ يبقى شهر ونصف وهو يصلح، هاذ اليش ما 
قديناش نفهموه، �يق رمبا ٔ�نه ا ٓ�ء هيبطوا Cل?امعة وجيلسوا متا و¦شوفوا 

�شAنو اك�ن، هذا هو إالشاكلٔ.  

        ::::Bس اجللسةBس اجللسةBس اجللسةBس اجللسةالسAيد رئ السAيد رئ السAيد رئ السAيد رئ 
اللكمة CلسAيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Iىل . شكرا السAيد املس�شار

  .التعقGب

        : : : : السAيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طرالسAيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طرالسAيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طرالسAيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¿كو�ن أ طر
ٕاال هاذ اليش ما دhلش Cلراس دóل السAيد املس�شار ¦سAتحيل  ،فعال

يدhل Cلراس دóل الوز�ر، Ðون مlيقن، ٔ ن هاذ اليش �كون طبيعي Ðون 
تقxلناه، ٔ نه مايش طبيعي، ولكن يف بعض احلاالت يف الظاهر ما اكي�ش 
مشلك، ولكن ٔ نه اك�ن مشلك بعض العمداء يضطرون ٔ�هنم يؤWلوا وال 

  . يعطيو شوية دóل الوقت لت?اوز املشالك اليت تعBشها Wامعات ٔ�خرى
البد من �ºكxاب Iىل لك �ا¡ �ا¡ حىت جنسد املشالك، ٔ ن  ،ٕاذن
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شالك ٔ�فقGة واك�ن مشالك معودية، وهذا ورش Ðبري ºمتىن اiمع مXمك اك�ن م 
  .ٕان شاء هللا �ش نت?اوز هذه املشالك يف املسAتقxل

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  . شكرا السAيد الوز�ر و¼شكرمك Iىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ون�lقل Cلسؤال ا ٓين أ ول املوWه CلسAيد وز�ر التجهزي والنقل حول 
اللكمة ٔ �د السادة  .صول Iىل البطاقة الرمادية يف اجلديدةتhٔeري احل

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

        ::::املس�شار السAيد عبد امحليد احسBسناملس�شار السAيد عبد امحليد احسBسناملس�شار السAيد عبد امحليد احسBسناملس�شار السAيد عبد امحليد احسBسن
  . �سم هللا الرمحن الرحمي

  السAيد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخويت وٕاخواين املس�شار�ن،
  السAيد الرئBس،

سAنوات Iىل ٕاعطاء  3هزي والنقل مXذ ما �زيد عن قامت وزارة التج 
�نطالقة Cلبطاقة الرمادية البيومرتية اجلديدة، واكن الهدف من هذا 
ا1طط هو تطو�ر قطاع النقل وÑسهيل اسAتعاملها واحلد من ٕاماكنية ¿زو�رها 
بطرق عرصية ؤ��زة مlطورة و�رسIة فائقة، فلقي هذا املرشوع 

  . اسAتحسان املواطنني
�نه يف الواقع ومع أ سف الشديد يبدو ٔ�ن ذÙ مل ينجح مع معليات ٕاالٔ 

مراكز Ñسجيل السAيارات ملنح البطائق الرمادية، ؤ�صبح املواطنون يف �رية 
من ٔ�مرمه جراء هذا الوضع، hالفا ملا اكن Iليه أ مر من قxل مع الطرق 

 Ñ ل مراكزhة داGات اليومWا?lسجيل التقليدية، وهذا يثري الغضب و�ح
  . السAيارات

لك هذا hلق اضطرا� Ðبريا iى املواطنني، خصوصا �ل�سAبة �pCن 
اقlنوا سAيارات Wديدة، كام محل وضع التhٔeري هذا خسا�ر طائZ خلزينة 

من املسؤول عن هذا التhٔeري؟ وما يه  :اiو¡، ¶ا ¼سائلمك السAيد الوز�ر
Xعة ل�رسيع وترية Ñسلمي إالجراءات اليت تعزتمون القGام هبا ٕالجياد �لول مق 

  هذه البطائق ٔ حصاهبا يف زمن معقول؟
  .شكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .اللكمة CلسAيد الوز�ر Cلجواب Iىل السؤال. شكرا السAيد املس�شار

        ::::السAيد عبد العز�ز ر�السAيد عبد العز�ز ر�السAيد عبد العز�ز ر�السAيد عبد العز�ز ر�حححح، وز�ر التجهزي والنقل، وز�ر التجهزي والنقل، وز�ر التجهزي والنقل، وز�ر التجهزي والنقل
 �سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد K والصالة والسالم Iىل موال� رسول هللا

  .وIىل �ٓ� وحصبه ٔ�مجعني
  السAيد الرئBس احملرتم،

  السادة الوزراء،

  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�شكر إالخوة يف الفريق احملرتم Iىل طرح هذا السؤال، ؤ�� �ادي نقول ٔ
لمك �ملبارش ٔ�ن ٔ�ول امl«ان Cلحكومة وCلوزارة هو الن?اح يف هذه املهمة، 

 Aساس�ية تقدøا الوزارة وتقدøا احلكومة Cلمواطن يف ٔ ن هذه ٔ�ول hدمة ٔ
جمال النقل، هذه hدمة تتعلق حبصول املواطن Iىل حقوقه، مهنا هذه 
أ وراق، نتلكم اليوم Iىل البطاقة الرمادية، ولكن ٔ�يضا يتعلق أ مر حىت 

  . �ل�سAبة لرخصة السAياقة
 وميكن يل نقول لمك بeٔنه اCيل �اصل اليوم، ٔ�� ميكن يل نعطيمك

اك�ن Iىل املسAتوى احمليل، : املسAتوóت 2ٕاحصائيات، ٔ�نه هذا النظام فGه 
  . واك�ن Iىل املسAتوى املركزي، النظام ملا وضع هبذا الشلك

Iىل املسAتوى احمليل Iىل ٔ�ساس ٔ�ن املواطن مييش Cلمراكز ويوضع 
امللف دóلو، بطبيعة احلال امللف ينقل مxارشة ٕاىل املركز Iىل مسAتوى 

Iيل هو الر�ط وCحتصل اجلواب ا Ùار البيضاء، وبعد ذiتوى اAىل مس
البطاقة، كتحصل اجلواب تريد، اCيل حصل فعال ٔ�نه اك�ن تeٔخر Ðبري Wدا، 
مع العمل ٔ�نه Iىل املسAتوى املركزي ميكن يل نعطيمك ٕاحصائيات، ملا Ðيوصل 
امللف ٕاىل املسAتوى املركزي، ميكن نقول بeٔنه يف ٔ�قل من ٔ�سAبوع حسب 

�قل . Ðيحصلوا Iىل البطاقة يف ٔ�قل من ٔ�سAبوع G65%ة، ٔ�قل من االتفاق ٔ
، لكن بنادم ملا Ðيوصل Cلمركز، اجلهاز Ðيقدر %85يوم تقريبا  15من 

  . يوم 15جياوب يف ٔ�قل من ٔ�سAبوع ؤ�قل من 
لكن فني اك�ن إالشاكل؟ إالشاكل يف هاذيك الفرتة فاش Ðيتعاجل Iىل 

�ش Ðميكن � يوصل Cلمركز، مث  املسAتوى احمليل، يعين يف مركز ال�سجيل
�ول معل مقت به ٔ�نه ٔ Ù¶اود 6ين ملا كريجع ويوصل عند املواطن، وI
درت اج²ع مع املعنيني �ٔ مر مع املد�رóت مع الرشكة اCيل يه ٔ�hذت 
التفويض، كتعرفوا بeٔن هذا يف ٕاطار وا�د التدبري مفوض مع رشكة اCيل يه 

ا Iىل ٔ�نه در� �ر�مج من هنا، ٕان شاء ، و�اولن)CARBالسAياقة (مسيهتا 
يوم،  20هللا، ليونيو Iىل ٔ�ن النظام لكه يصبح حيصل املواطن يف ٔ�قل من 

  .ما بني احمليل وما بني املركزي
ويف هذا إالطار، اتفقXا Iىل وا�د العدد دóل إالجراءات ميكن يل 

�نه مع  نعطهيا لمك، م×ال إالجراء أ ول هو نتلكم حىت Iىل رخصة السAياقةٔ
وزارة الص«ة ما يبقاوش ميشAيو عند مركز وا�د �ش hóذو الشهادة 
الطبية، هذا ٔ�ول ٔ�مر ٔ�ن ٔ�ي طبBب اCيل مؤدي القسم عنده احلق يعطي 

  . شهادة طبية
فٕاذن هذا امللف أ ول اCيل كتلقاوا وا�د الرتامك ÐميشAيوا ملركز وا�د، يف 

راكز، هاذي مدن Ðبرية فهيا م 3ٔ�و  2الر�ط مركز وا�د، يف اiار البيضاء 
حXا وراه ا ٓن هاذ العمل راه Wاري �ش ٔ�ي طبBب اكن يف امركز، ف

القطاع اخلاص ٔ�و يف القطاع العام يعطي الشهادة، هاذي أ وىل بعدا �ش 
  .ميكن لنا ¼سهلو العملية

املسeٔ¡ الثانية، هو ٔ�نه، بغينا �تفاق مع الرشكة، ٔ�ن هذاك اليش اCيل 
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مركز دóل  60واكالت مlنقZ، زائد حوايل  4واك¡، زائد  27الزتمت به 
إالنرتنBت، لقGنا ٔ�نه مازال ما تدارش العتبارات مlعددة ميكن لنا نذÐروها، 
�ن الرشكة كتقول ٔ�ن ذاك اليش اCيل اتفقXا Iليه يف العقدة Iىل ٔ�نه وا�د ٔ

، (le programme)العدد دóل املاليني دóل البطاقات ما وصالÑش يف 
حXا هاذ اليش Wاري به العمل، وميكن لنا، ٕان شاء هللا، ٔ�ثناء افٕاذن 

  .التعقGب نضيفو بعض إالضافات حول إالصال�ات اCيل يه Wارية ا ٓن

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة CلسAيد املس�شار يف ٕاطار التعقGب Iىل . شكرا السAيد الوز�ر

  .السؤال

        ::::املس�شار السAيد عبد امحليد احسBسناملس�شار السAيد عبد امحليد احسBسناملس�شار السAيد عبد امحليد احسBسناملس�شار السAيد عبد امحليد احسBسن
  .لسAيد الوز�ر، Iىل التوضي«ات دóلمك¼شكرمك، ا

وكام ال خيفى Iليمك، السAيد الوز�ر، ٔ�ن اسAمترار معا�ة املواطنني يف 
هذه الوضعية، hاصة ا¶�ن هلم رغبة يف بيع سAياراهتم، وهؤالء مل تتوفر 
iهيم البطاقة الرمادية، حGث ٔ�ن هناك عندي وا�د اiليل اكينة بعض 

�د السAن�ني ويه عندو ومازال ما توصلش السAيارات اCيل بقت تقريبا وا
  . �لبطاقة الرمادية دóلو، هايه عندي، السAيد الوز�ر

واملشلك اCيل خطري ٔ�كرث من هذا هو معلية نقل امللكGة، اCيل يه يف 
هذا ا1طط اجلديد معلية Wد معقدة؛ يف أ مس، كنا من قxل اكنت معلية 

 Ð مييش ملوضع ال�سجيلÐ يدAاكن الس ،Zد سهW لوóلص الرضيبة دTي
وÐمييش حيط امللف دóلو يف مكlب ال�سجيل، ٔ�صبح ا ٓن يف ذاك حمل 
الرضائب انقسمت ٕاىل شقني، الشق أ ول كتTلص عند املالية ومن بعد 
متيش Cلقxاضة، وهاذ اليش مايش ساهل، فالعملية كزتيد تتعقد عوض ما 

  .¼سهلو املسائل Cلمواطنني
ذا يه معلية الفحص التقين CلسAيارات، واملشلك ا ٔكرث تعقGدا من ه

�ن السAيد اCيل Ðمييش اكن قxل، ٔ�ما احXا مع الطرح دóل حفص السAيارات، ٔ
ولكن مايش يف لك بيع السAيارة منشAيو لفحص السAيارة من Wديد، ولو 

نو�ت  3نو�ت تباعت يف العام منشAيو  3ٔ�و  2¿كون سAيارة Wديدة 
وكنطلبو . ص السAياراتلفحص السAيارات، هذا كزييد يعقد مشلك حف

شكون هو املسAتفGد من هذه العملية هاذي، اCيل Ðيبقى املترضر الوحGد 
  هو املواطن؟ 

�ما املشلك الثاين هو مشلك البائع، فGبقى هو ا ٓخر رهينة طوال املدة ٔ
اليت تتeٔخر فهيا البطاقة الرمادية، ٔ ن مجيع ا1الفات والغرامات، م×ال 

مت التeٔخر دóل هذاك كتجي الغرامة اCيل �ع الرادار الثابت يف �ا¡ 
السAيارة، Ðيبقى دامئا يف مشلك رمغ ٔ�نه �ع  ىرش االسAيارة مايش اCيل 

السAيارة دóلو، وتبقى Iىل Iاتقه حىت تمت معلية نقل امللكGة، اليشء ا¶ي 
  . ي�سåب � ٔ�حGا� يف معا�ة نفسAية �ادة

دوا �ال مXصفا لهذه فلهذا السåب ºرجو مXمك، السAيد الوز�ر، ٔ�ن جت

  . املشالك العويصة لفك هذه العقدة عن املواطنني
  .وشكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة CلسAيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Iىل . شكرا السAيد املس�شار

  .التعقGب

        ::::السAيد وز�ر التجهزي والنقلالسAيد وز�ر التجهزي والنقلالسAيد وز�ر التجهزي والنقلالسAيد وز�ر التجهزي والنقل
طبعا لك هذا املقرتح تناhذوه بعني �عتبار، وهذه مXاسAبة بعد مرور 

تطبيق املدونة اجلديدة مXاسAبة Iىل ٔ�نه يدار وا�د التقGمي Iام، ال سAنة من 
Iىل مسAتوى هاذ اخلدمات اCيل تنقدموها Cلمواطنني، وهاذ اليش اCيل 
تيداÐروا Iليه إالخوان معوما، ال اnمتع املدين وال املنتخبني، �ش ميكن لينا 

هذه املصاحل  ٔ�ي ٕاماكنية دóل إالصالح ؤ�ي ٕاماكنية دóل التعجيل بتقدمي
  . راهن إالشارة

�ٕالضافة CلرتتxBات اCيل ٔ�رشت لها، احXا ماشAيني يف �جتاه ٔ�نه ¼سهل 
حىت معلية أ داء، ميكن لنا ندوزو عن طريق أ بناك، ال داعي يبقى 
الوا�د تيقلب ملن �ادي يؤدي، ٔ�كرث من ذÙ حنن ت�شAتغل Iىل جتديد 

iور يف الت�سAيق بني ما هو حميل نظام املعلومات، ٔ نه فعال تيلعب وا�د ا
  . وما هو مركزي

هو ٔ�ننا احXا مlفقني ا ٓن ند�رو معلية hاصة �ملهاجر�ن  ،ٔ�كرث من هذا
اجلالية يف اخلارج، يعين ميكن هلم يد�روا هاذ اليش عن بعد، وملا  ،املغاربة

جيي تيلقى الو6ئق Wاهزة بدل ما يضيع الوقت دóلو، وهاذ اليش �ملناسAبة 
ي نقرتحوه �ل�سAبة خلدمات ٔ�خرى �ل�سAبة Cل?الية ٔ�نه عن بعد ميكن �اد

  . يد�ر الطلب وملا تيجي ميكن لنا نقلصو من املدة دóل �نتظار دóلو
�ضف ٕاىل ذÙ ماشAيني يف �جتاه ٔ�نه ند�رو ما ¦سمى �مللفات ٔ

-auto)امجلاعية، ٔ�شAنو يه امللفات امجلاعية نبقاو ندوزو عن طريق 
école)  يو عن طريق منAياقة، منشAل تعلمي السóيو عند هاذ املدارس دAش

جامعية، تبقى يه جتمع لينا ملفات جامعية ) les centres(م×ال دóل 
Cلمواطن، بدل ما املواطن هو جيي Cلمركز، يه جتيب لنا امللفات جامعية 

  . واحXا نعطيوها ¿ر�ل هاذ البطائق
نة جلنة مXكxة ا ٓن Iىل فٕاذن اك�ن وا�د العدد دóل إالصال�ات، اكي 

هذا امللف، �ٕالضافة Iىل ٔ�نه اك�ن مelٔخرات � ٓالف وعرشات ا ٓالف، 
وا ٓن در� فريق مركزي اCيل تيد�ر جو¡ Iىل مسAتوى املراكز �ش حيل 
لنا ٕان شاء هللا هاذ إالشاكلية، ولكن تنواIدمك Iىل ٔ�نه قxل يونيو، ٕان شاء 

تتحسن يف هاذ اnال �خلصوص،  هللا، وا�د العدد دóل اخلدمات �ادي
واحXا رهن إالشارة ¼سمعو املالحظات دóلمك واملقرت�ات �ش حنسAنو هاذ 

  .اخلدمة �ل�سAبة Cلمواطن

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
السؤال ا ٓين الثاين موضوIه تنظمي وٕاصالح . شكرا CلسAيد الوز�ر
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ين لٔ�حرار اللكمة ٔ �د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوط .املقالع
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السAيد عبد اnيد املهااملس�شار السAيد عبد اnيد املهااملس�شار السAيد عبد اnيد املهااملس�شار السAيد عبد اnيد املهايشيشيشيش
  .شكرا السAيد الرئBس

  السادة الوزراء،
  السAيدات والسادة املس�شار�ن،

السAيد الوز�ر احملرتم، طرحXا Iليمك هذا السؤال واملتعلق بتدبري املقالع 
ما  جبميع ٔ�نواعها، وحنن Iىل يقني و�عتبار ما نعرف عنمك ٔ�ºمك سAتعطونه

¦سAتحق من العناية والت�xع، ذÙ لكونه مظهر من مظاهر الفساد واقlصاد 
  . الريع و�مlيازات، ٔ�يضا من مظاهر �غتناء �ري املرشوع

  : وتطرح معلية تدبري املقالع Iدة ٕاشاكليات، نذÐر مهنا

إالشاكلية أ وىل هتم طريقة ¿رخGص �سAتغالل والبعيدة لك البعد عن  -
  افGة؛ التنافسAية والشف

6نيا، ضعف وغياب مراقxة �سAتغالل وإالفراط املرض �لب�Bة، هذا  -
�سAتغالل �ري املراقب يفوت Iىل خزينة اiو¡ وامجلاIات احمللية 

ماليري  5مداخGل هامة قدرهتا بعض أ وساط �قlصادية حبوايل 
 درمه؛ 

�صبحت  6لثا، تقادم النصوص القانونية اليت تنظم تدبري املقالع، واليت -ٔ
 مl?اوزة Ñشجع اقlصاد الريع وتعرقل �س�æر ٔ�حGا�؛ 

رابعا، السAيد الوز�ر احملرتم، ظهور لوبيات CلمسAتفGد�ن من هذا  -
�مlيازات، حGث ٔ�صبحت هذه اCلوبيات قوية تتحمك يف أ سعار، 
وينعكس هذا سلبا Iىل سوق مواد البناء، و�لتايل ينعكس Iىل القدرة 

 . واملواطن هو اCيل ¿هيمنا يف هذا املوضوع هذا الرشائية Cلمواطن،
ن�ساءل معمك، السAيد الوز�ر، مىت تعزتمون فlح هذا الورش والقGام 
�ٕالصال�ات الرضورية واليت نعتربها من إالصال�ات املسAتع?Z؟ 

هل ٕ�ماكºمك ٕاعطائنا السقف الزمين ا¶ي ¿رونه ممكXا  :ون�ساءل معمك ٔ�يضا
وا¶ي ال حيتاج ٕاىل اع²دات بل حيتاج ٕاىل جرٔ�ة لالºهتاء من هذا الورش 

 سAياسAية وقرارات �امسة ونصوص قانونية تتطلهبا املر�Z؟
  .شكرا السAيد الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .اللكمة CلسAيد الوز�ر لٕالWابة Iىل السؤال. شكرا السAيد املس�شار

        ::::السAيد وز�ر التجهزي والنقلالسAيد وز�ر التجهزي والنقلالسAيد وز�ر التجهزي والنقلالسAيد وز�ر التجهزي والنقل
  السAيد الرئBس احملرتم،

  زراء،السادة الو 
  السAيدة املس�شارة احملرتمة والسادة املس�شارون،

�شكر الفريق احملرتم واملس�شار احملرتم Iىل طرح هذا السؤال، ٔ ��ٔ

ؤ�عتقد ٔ�ن هذا من �مl«ا�ت �ل�سAبة لهذه احلكومة، اليوم، مايش ٔ هنا 
حكومة Wديدة، ٔ ن هذه احلكومة Wاءت يف سAياق دسAتور Wديد، هذا 

وبطبيعة احلال Wاء لتطبيق التعلîت امللكGة، تو�ات  اiسAتور ا¶ي نص،
الشعب املغريب، Iىل ٔ�نه Ðيخصنا ندhلو ملر�Z املنافسة والشفافGة ون�lقل 
القlصاد قوي مxين Iىل اجلدارة وIىل �سAتحقاق وIىل العمل وIىل 

  . التنافس وIىل أ داء اجليد
�عتقد وا�د العدد من امللفات اCيل مرتبطة �ٔ ��خلصوص بوزارة ؤ

التجهزي والنقل، اك�ن هاذ اليش دóل مقالع الرمال، رخص النقل، اك�ن هاذ 
اليش دóل وا�د العدد دóل الرخص، اك�ن هاذ اليش دóل احlالل امل� 
العمويم البحري والطريق، ٕاىل �ري ذÙ، اCيل ٕان شاء هللا تعاىل يف القريب 

صوص Cلنقاش مع ممثيل العاWل سAنطرح هذا لنقاش معويم، ولكن �خل
  .أ مة، املنتخبني والربملانيني سواء اكنوا نواب ٔ�و مس�شار�ن

وهذا امللف �مللف �خلصوص، ٔ�نمت تعلمون ٔ�نه اك�ن نص قانوين �رجع 
، بعد ذÙ 1914ماي  5اCيل هو الظهري الرشيف املؤرخ ب  1914ل 

در قانون ص 2002اكنت اجهتاد، ؤ�� ميكن ليا نقول لمك اكن اجهتاد يف 
، ولكن مع أ سف ما صدرش يف املراسAمي التطبيقGة، قانون يتعلق 08.01

مبوضوع مقالع الرمال، بطبيعة احلال بقGنا ¼شAتغل وفق الظهري ٕاىل ٔ�ن 
Wاءت، اكنت حماوالت مlعددة ٕاىل ٔ�ن Wاءت اiورية دóل السAيد الوز�ر 

Cيل تعاجل ، هاذ اiورية ا ٓن يه ا2010يونيو  14أ ول اCيل اكنت يف 
معلية مقالع الرمال، هذه اiورية ال متيش يف اجتاه، مlفقني يف هذا 

دóل احلواجي Cلحفاظ Iىل  3املوضوع، دóل املنافسة ولكن Iىل أ قل يعين 
توازن الب�Bة، جلودة أ شغال العمومGة، ٔ ن مرتبطة هبا هذه الرمال، ٕاىل �ري 

Ùذ.  
ينة ٕاذا ما اكن�ش الرمال اجليدة احXا هاذ اليش Iارفني اخلطورة اCيل اك

وٕاذا ما اكن�ش تؤhد بطريقة جGدة فاك�ن تeٔثري ال Iىل الب�Bة وال Iىل 
�قlصاد وال Iىل احلياة، و�ملناسAبة هاذ اليش �ادي نتداÐروا Iليه، قطاع 
أ شغال العمومGة 6ين قطاع بعد حوادث السري اCيل ÐميشAيو يف الوفGات، 

من أ مور اCيل تندعيو ٕاىل ثورة جامعية �ش ، يعين هاذي 2001حوايل 
ميكن لينا نعاجلوا هاذ املوضوع دóل السري، هاذ حوادث السري، وهاذ 

  . املوضوع دóل املوىت والقlىل يف اnال دóل أ شغال العمومGة
بطبيعة احلال ٔ�شAنو يه يف اiورية؟ اiورية بطبيعة احلال تتلكم عن 

ة التجهزي والنقل اCيل تبارش هذه العملية دóل جلنة وطنية حتت رئاسة وزار 
املقالع، وهاذ اCلجنة ٕان شاء هللا سAتجمتع قريبا، فرق ٕاقلميية اCيل يه تتد�ر 

  . العملية دóل املراقxة
مث ٔ�يضا اختذ قرار دóل مXع اسAتخراج الرمال يف أ ماÐن اليت ترض 

، مبعىن ٔ�نه جمال �لب�Bة، لكن �يق هذاك اnال اCيل قلنا دóل التنافس
�مسيه الكزن أ صفر، ٔ نه اCيل ميكن ¦سAتفGد مXه ٔ ��اقlصادي، اCيل ٔ
امجلاIات احمللية، ميكن ¦سAتافدوا مXه امجلاIات الساللية، الك×ري من 
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امجلاIات الساللية ت�شوف الرمZ قداøا بدل ما ٔ�هنا ÑسAتفGد مهنا ف�lشوف 
  ...يالحظه امجليعó ٕاما ٔ�هنا ¿هنب كام Wاء Iىل لساºمك وكام 

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
�طلب من السادة املس�شار�ن �مس امجليع ٔ�نه . شكرا السAيد الوز�رٔ

يلزتموا �لتوقGت اCيل يف النظام اiاhيل، ٔ ن البث �ادي ¦سايل يف 
دقائق، اللكمة CلسAيد املس�شار يف ٕاطار التعقGب Iىل  5السابعة ٕاال 

  .اجلواب

        ::::د املهاد املهاد املهاد املهايشيشيشيشاملس�شار السAيد عبد اnياملس�شار السAيد عبد اnياملس�شار السAيد عبد اnياملس�شار السAيد عبد اnي
�شكرمك السAيد الوز�ر Iىل ما تقدممت به من ٕايضا�ات حول ما تعزتمون ٔ

  .مع} يف هذا املوضوع
�ظن ٔ�نه الرسا¡ وصلت، ؤ�متىن Ðيفام Wاء يف سؤايل �ش تعطيو� Ðيفام ٔ
عطي�Gوا اقxيال السقف الزمين دóل البطاقة الرمادية، قلمت لنا بeٔنه يف بداية 

بغينامك �ري Ñشوفوا Iىل حسب املمكن، . أ موريونيو �ادي تتحسن هذه 
وقlاش ما نبقاوش هنرضوا Iىل هاذ املوضوع، ما نبقاوش نقولو هاذ 
�مlيازات راه فهيا الفساد، راه فهيا اïهنب، فهيا الب�Bة تترضر، خزينة اiو¡ 

  .¿متيش لها الفلوس
ني، لكيش الناس Ðيفام ما قلمت حقGقة السالليني وال املعطلني وال املعاق

تيقول Ðيفاش هذاك ¿هيز الفلوس يف اخلنايش واحXا ضايعني، هذا موضوع 
اCيل ما بغيناهش، بغينا نت?اوزوه يف هذه املر�Z، بغينا وقlاش هاذ 

  ؟املوضوع يتحسم
  .شكرا السAيد الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .اللكمة CلسAيد الوز�ر. شكرا السAيد املس�شار

        ::::للللالسAيد وز�ر التجهزي والنقالسAيد وز�ر التجهزي والنقالسAيد وز�ر التجهزي والنقالسAيد وز�ر التجهزي والنق
�ش نوحض هو ٔ�نه بفضل هللا ٔ�نه اك�ن مرشوع قانوين ا ٓن يتعلق مبقالع 
الرمال، ٔ�و حتال حىت املشاريع دóل النصوص التطبيقGة فهCي تقريبا كنقول 
Wاهزة Iىل مسAتوى الوزارة واCيل ٕان شاء هللا سAنعرضه Iىل املنتخبني Iىل 

  . الغرفlني ٕان شاء هللا Cلمناقشة
 القريب العاWل ٔ�نه يعرض Cلمناقشة وهاذيك كنمتىن ٕان شاء هللا يف

بطبيعة احلال �ادي نتوافقو، يعين املدة اCيل �ادي نعطيو دóل املناقشة 
�ادي خنرجو بقانون ٔ�وال كام قلنا عندو دور دóل احلفاظ Iىل الب�Bة 
واجلانب �قlصادي واجلانب �ج²عي، ولكن ٔ�يضا Ðمييش يف اجتاه دóل 

ثورة وطنية، اقlصاد اCيل هو مفlوح وخيدم الوطن بطبيعة  ٔ�ننا ٔ�مام اقlصاد
   .احلال دون إالرضار مبصاحل ٔ�ي طرف

التوWه العام هو ٔ�نه اCيل عندو يش hري هللا �زيدو، ولكن نفlح اخلري 
�مام امجليع يف ٕاطار تنافس Iادل وشفافٔ.  

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة  .سريالسؤال الثالث موضوIه حوادث ال . شكرا السAيد الوز�ر

  .ٔ �د السادة املس�شار�ن من فريق أ صا¡ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السAيد عز�ز اCلباراملس�شار السAيد عز�ز اCلباراملس�شار السAيد عز�ز اCلباراملس�شار السAيد عز�ز اCلبار
  .�سم هللا الرحامن الرحمي

  السAيد الرئBس،
  السAيد الوز�ر،

  السAيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
بعد مرور ٔ�كرث من سAنة Iىل دخول مدونة السري �زي التطبيق، تظهر 

قام حوادث السري اليت تعرفها بالد� مدى حمدودية إالسرتاتيجية املتبعة ٔ�ر 
نتاجئ املتوhاة من هذه ال يف هذا اnال، كام تربهن كذI Ùىل Iدم حتقGق 

  .املدونة ومن امحلالت املومسية املتعلقة �لتحسBس واملراقxة والزجر
Ù¶ل احلد من حوادث السري  ،وW�تبقى فاnهودات اليت بذلت من ٔ

�ري اكفGة، فlدبري ملف السالمة الطرقGة ال جيب ٔ�ن �ر¿كز Iىل Wانب 
دون ا ٓخر، بل جيب تåين سAياسة طرقGة ذات رؤية بعيدة املدى، ¦شرتك 
فهيا لك الفاIلني وتhٔeذ بعني �عتبار لك اجلوانب املتداZh واملتفاZI اليت 

  . تؤ ر �شلك سليب Iىل مGدان السالمة الطرقGة
إالطار، نعتقد، السAيد الوز�ر، بeٔنه ٕاىل Wانب جمال ويف هذا 

البد  ،التحسBس واملراقxة والزجر اليت جيب العمل Iىل حتسBس مردود�هتا
كذÙ من �ه²م �لك اجلوانب أ خرى احلامسة واملؤ رة �شلك مxارش يف 
ارتفاع ¼سAبة حوادث السري، ويتعلق أ مر يف هذا الشeٔن Iىل سGåل املثال 

الب�Gة التحتية الطرقGة، Iالمات ال�شو�ر، سلواكت مسAتعميل : ال احلرص
الطريق، وعقلية أ �نية iى العديد من السائقني، النقط السوداء املعروفة 

  . اكلقXاطر الضيقة واملنعرWات اخلطرية ؤ�ماÐن خطرية ٔ�خرى
ويف هذا الصدد، و¶Ù فٕاننا ¼سائلمك السAيد الوز�ر، ٔ�مل حين الوقت 

مدونة السري، وخصوصا يف جمال حوادث السري؟ ما هو �ر�مج  بعد لتقGمي
  وزار¿مك فî خيص الوقاية من حوادث السري؟ 

هذا يف نطاق السؤال، السAيد الوز�ر، ٔ�ما �ري Iىل سGåل املثال، ٕان 
شاء هللا حبول هللا، كام ¿لكمنا معمك سابقا، ٕان شاء هللا، سAيكون لنا معمك 

  . GL'ONDAة املغربية وسؤال hاصة حول اخلطوط امللك 
  .وشكرا السAيد الوز�ر

        ::::السAيد رالسAيد رالسAيد رالسAيد ر�يس�يس�يس�يس اجللسة اجللسة اجللسة اجللسة
  .اللكمة CلسAيد الوز�ر لٕالWابة Iىل السؤال. شكرا السAيد املس�شار

        ::::السAيد وز�ر النقل والتجهزيالسAيد وز�ر النقل والتجهزيالسAيد وز�ر النقل والتجهزيالسAيد وز�ر النقل والتجهزي
  طيب، السAيد الرئBس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون واملس�شارة احملرتمني،
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 la(سؤال، ؤ�� امسحوا يل تيخصنا ºزيدو يف ٔ�وال ك�شكرومك Iىل هاذ ال 
dose ( ،لنا مع الشعب املغريب، �ش نعطيمك ٕاحصائياتóل الرصا�ة دóد

، %1.7¼سAبة حوادث السري بطبيعة احلال ميكن لنا نقول زادت حبوايل 
  .. مبعىن ٕاذا قار�ها �زóدة Iدد السAيارات ميكن نقولو ¼سAبة

دث السري املميتة زادت حبوايل لكن نعطيمك الرمق املهول ٔ�نه حوا
، Iدد I ،11.60%دد املوىت دóل حوادث السري ¿زادو حبوايل 14.50%

، مبعىن ٔ�نه حنن ٔ�مام اكرثة %13اجلر� جروح خطرية زادت حبوايل 
  . حقGقGة، تيخصنا هاذ الرصا�ة نتلكمو هبا

�hذت إالحصائيات الرمسية اïهنائية ٔ ��وٕاذا ٔ�عطينا فقط شهر دجXرب، ٔ
ناسAبة إالحصائيات اCيل Ðيقوموا هبا Iدة مؤسسات، اiرك املليك، أ من مب 

الشهر دóل دجXرب . الوطين، وزارة التجهزي والنقل، فxالتايل Ðيوقع العميل
الغريب ٔ�نه كنبقاو ن�lظر . �ش ¿زادت %33و�ده، حوادث السري املميتة 

Xرب، Iالمة حىت تيجي دجXرب Iاد كنجمعوا، قال يل ال، هذا دóل شهر دج 
Ùحوال الطقس، ٕاىل �ري ذ�  . فxالتايل ٔ�ن أ مر ¦سAتغرب. اسAتفهام، واش ٔ

لكن رمق �ٓخر اCيل تيخصنا نن�xه �، حسب إالحصائيات، ٔ�ن حوادث 
، العامل %80السري املرتبطة �لعامل الåرشي مايش �لب�Gات التحتية 

شار�ن ، وإالخوان املس� %10الåرشي، اCيل مرتبطة �لب�Gات التحتية 
Iارفني ٔ�ن لكام اكن الطريق كتصايب Ðيدار لها الكودرون Iاد Ðيزتاد يف 

  . الرسIة، هذا داhل املدن وhارج املدن
مبعىن ٔ�نه هذا ¦سرتعي مXا مجيعا، وهاذ اليش حكومة ومXتخبني وجممتع 
مدين، يف اعتقادي ٔ�ننا نقومو بثورة جامعية ضد هذا املوضوع، ٔ ن يتعلق 

قlىل حوادث  4066وىت، الرمق م×ال دóل املوىت حوايل � ٓالف دóل امل
السري، ٔ�ما هللا حيسن العوان دóل اجلر� جروح خطرية، ó اCيل Ðيبقى 

ٕاىل �ري ذÙ، يعين هللا حيسن العوان، Iا¡ Iىل .. مسكني معاق، ó اCيل
جروح خطرية، فXحن ٔ�مام  12.495مبعىن ٕاذا ٔ�ضفXا لها نتلكم Iىل . Iائلته

�لف، واCيل ÐيTيل البالد دóلنا مع أ سف الشديد  ó20ل حوايل �ا¡ دٔ
�هنا يف هذه الظروفٔ .  

Ù¶ا  ،وXتع?ايل، اكن أ ول والثاين، واحAهاذ العمل اك�ن �ر�مج اس
، ولكن ��ني 2013- 2011يف صدد الرب�مج �سAتع?ايل الثالث ما بني 

Iلهيا من التوعية  منشAيو ٔ�بعد من ذÙ، فGه احملاور لكها اCيل ¿لكمتوا
والتحسBس والرتبية والزجر واملراقxة وا ٓن اك�ن وا�د املرشوع دóل ٔ�ننا 

رادار، ا ٓن احXا نتدارسه، اكنت  º1000زيدو من الرادارات دóل حوايل 
وا�د الصفقة ولكن ما اكن حىت يش وا�د اCيل تقدم لها ٔ�و مل خترج 

اه دóل ٔ�نه ºزيدو نقويو حXا ��ني منشAيو يف �جتاوخرجت بدون Wدوى، ف
  .وكذÙ اnال الرتبوي ال القانويناnالرتسانة التقXية ولكن نعاودو ¼شوفو 

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة لفريق أ صا¡ يف ٕاطار التعقGب Iىل . شكرا السAيد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار السAيد عز�ز اCلباراملس�شار السAيد عز�ز اCلباراملس�شار السAيد عز�ز اCلباراملس�شار السAيد عز�ز اCلبار
التعقGب، واhا موالفني السAيد الوز�ر، ما hليتو لنا، كام تيقولوا يف 

تنطولوا شوية يف التعقGب، ولكن هذه املرة ما hليتو لنا ما نعقxوا ٔ ن جGتوا 
  . �لرصا�ة، وتيقولوا الرصا�ة را�ة

ويف نطاق مدونة السري، ٕان شاء هللا حبول هللا، تنطلبو من هللا 
ينة أ مور متيش من حسن ٕاىل ٔ�حسن، والنواó اكينة ومن بعد النواó اCيل اك

ٕان شاء هللا �ادي ميكن لنا رمبا ندhلو معمك يف حساب، ٕاذا شاءت 
أ قدار، يف �ا¡ ٕاذا ما مل تنجز هذه أ مور اCيل وIدمت هبا، ولكن طبقا 

  . Cلنواó احلسAنة ºمتىن لمك لك الن?اح يف املسرية دóلمك
وشكرا السAيد  وهن�Bا مرة ٔ�خرى Cلثقة املولوية والثقة دóل املواطنني

  .ئBسالر 

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار

        ::::السAيد وز�ر التجهزي والنقلالسAيد وز�ر التجهزي والنقلالسAيد وز�ر التجهزي والنقلالسAيد وز�ر التجهزي والنقل
  السAيد املس�شار احملرتم،

ولكن يف هذه القضية �خلصوص ٔ�� �ادي ºكون رصحي حىت مع الرٔ�ي 
 ��العام، املواطن اCيل كBسوق، ما �ادي خيرس والو ٔ�نه يد�ر السمطة، ٔ

، ما hارس ال من جGبو، ما hارس كنت البارح Wالس تنقولو ما hارس والو
وقت، ما اك�ن جمهود ومع ذÙ ما Ðيد�رهاش، ما Ðيد�رش حزام السالمة، 
مبعىن ¦سائلنا مجيعا مبعىن تتلقى ٕا¼سان �ادي يقطع، �ادي يد�ر خمالفة، 

  .. يوقع ومع ذÙ يد�ر �ادثة، ميكن � حيصل، ميكن � ميكن �
بطبيعة احلال مع الت?ديد ومع و¶Ù املقاربة القانونية منشAيو فهيا، 

إالصالح اCيل ممكن ٕاصال�ه قانوين، املقاربة التقXية منشAيو فهيا حسب 
، اجامعي اإالماكنيات اCيل ¿كون مlوفرة، لكن ٔ�عتقد hاصنا نفكرو تفكري 

�شAنو يه املقاربة �ش املواطن ¦سAتوعب جGدا ٔ�ن القضية تتعلق حبرب ٔ
�قول لمك حوايل ٔ ��ضافة ٕاىل اجلروح اخلطرية اCيل �الٕ  4066حقGقGة، ٔ

  . 13.000كمتيش حوايل 
فربا�ر اCيل هو اليوم الوطين Cلسالمة �كون  18ٔ�متىن، ٕان شاء هللا، 

مXاسAبة، ٕان شاء هللا، Cلتداول امجلاعي يف هذا املوضوع، وحنن رهن 
إالشارة Aحكومة، بطبيعة احلال، مع مجيع الرشاكء ٔ�ننا خنرجو حبلول �جعة 

  .د� ٕان شاء هللاملصل«ة بال

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  . و¼شكرمك Iىل مسامهتمك يف هذه اجللسة. شكرا السAيد الوز�ر

ن�lقل ٕاىل السؤال ا ٓين املوWه ٕاىل السAيد وز�ر الص«ة حول مدى 
اللكمة ٔ �د  .حصة تعليق �لزتام بصفقlني لرشاء لقا�ني hاصني �ٔ طفال
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  .شرتايك لتقدمي السؤالالسادة املس�شار�ن من فريق الت«الف �

        ::::املس�شار السAيد العراملس�شار السAيد العراملس�شار السAيد العراملس�شار السAيد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  .شكرا السAيد الرئBس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني
  السAيد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  السAيدة املس�شارة،
  السادة املس�شارون،

بصفقlني لقد تداولت وسائل إالIالم ا1تلفة hربا يفGد بتعليق �لزتام 
تتعلقان �رشاء لقا�ني hاصني �ٔ طفال، أ ول يقي من إالسهال احلاد، 
والثاين من أ مراض التنفسAية، وهام لقا�ني اكنت وزارة الص«ة قد ٔ�درجهتام 

  . مضن الرب�مج الوطين CلتلقGح
�لف طفل، وملا راج  900ونظرا ٔ مهية هذا املوضوع لكونه هيم حوايل ٔ

ذÙ ما يتعلق �سالمة الصفقات املنجزة يف هذا من حو� من ٔ�قوال، وك
اخلصوص، نطلب مXمك، السAيد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن توحضوا لنا وCلرٔ�ي العام 
مال�ساته ومدى حصة ما راج حو�؟ وحول طبيعة الصفقات املتعلقة 
هباذ�ن اCلقا�ني؟ ومدى تeٔثري تعليق الصفقlني ٕان اكن ذÙ حصي«ا؟ Iىل 

  ٔ طفال؟�ر�مج التلقGح وحصة ا
  .وشكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة CلسAيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Iىل . شكرا السAيد املس�شار

  .السؤال

        ::::السAيد احلسني الوردي، وز�ر الص«ةالسAيد احلسني الوردي، وز�ر الص«ةالسAيد احلسني الوردي، وز�ر الص«ةالسAيد احلسني الوردي، وز�ر الص«ة
  .شكرا السAيد الرئBس احملرتم

  السAيد�ن الوز�ر�ن،
  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

الف �شرتايك Iىل طر�م امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر فريق الت«
 Ùبة كذAاسXلهذا السؤال، وا¶ي هيم حامية وسالمة أ طفال، ويه م
ٔ طمنئ فهيا جملسمك املوقر ومن hاللمك الرٔ�ي العام ولك أ رس املغربية، ٔ�ن 

) pneumocoque–rotavirus(لقا- إالسهال وأ مراض التنفسAية 
لكة بدون ٔ�ي نقص ٔ�و سxBقGان مlوفر�ن مبختلف املؤسسات الصحية Cلمم

  .انقطاع
كام ٔ�ؤكد لمك الزتام الوزارة بتقدمي اCلقا�ات لاكفة أ طفال املغاربة، 
ولهذه الغاية اختذت الوزارة لك التدابري الالزمة لتوفري لك اCلقا�ات ïمتنيع 

  .وما بعدها 2012أ طفال hالل سAنة 
اع ٔ�ما خبصوص ما تناولته بعض الصحف مؤخرا فهو ال يتعلق �نقط

اCلقا�ات، أ مر يتعلق فقط �لتعليق املؤقت لاللزتام �لصفقات إالطار، 

  :وهذا التعليق املؤقت هو راجع لسAبåني
هو متكني الوزارة يف املسAتقxل من توفري دميومة سAنوية  ،السåب أ ول

. يف اïمتويل، متويل اCلقا�ني، من hالل فصل ٕاضايف وقار يف املزيانية
الية ٔ�بدت موافقهتا املبدئية لتخصيص هذا املبلغ سAنوó و�ملناسAبة فوزارة امل

  .وبصفة قارة
فالتحقGق ا¶ي تبارشه اجلهات املسؤو¡ واملعنية  ،ٔ�ما السåب الثاين

وحنن ا ٓن يف انتظار . حول هذا املوضوع ال �زال سارó ٕاىل يومXا هذا
التوضي«ات حول مدى ا�رتام املساطر املعمول هبا يف ٕا�رام الصفقات 
العمومGة، وحسب النتاجئ س�متكن من حتسني ظروف تنفGذ الصفقة مع 

 .ضامن املنافسة الرشيفة العاد¡ والشفافGة الالزمة
ويف اخلتام، ٔ�شري ٔ�ن الوزارة Iىل اسAتعداد لتنو�ر جملسمك املوقر والرٔ�ي 

  .العام فور اºهتاء هذه الهيئات من حترóهتا، وٕاصدار التقار�ر والنتاجئ اïهنائية
 .راشك

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة ٔ �د املس�شار�ن يف ٕاطار الرد Iىل . شكرا السAيد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار السAيد العراملس�شار السAيد العراملس�شار السAيد العراملس�شار السAيد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
عطا�، وهاذ السؤال ا¼شكر السAيد الوز�ر Iىل التوضي«ات اCيل  ،ٔ�وال

احXا معلناه لقGناه Cلتوضيح Cلرٔ�ي العام، نظرا ٔ مهية املوضوع لص«ة ٔ�طفالنا، 
�طفالنا هام مسAتقxل هاذ البالدٔ .  

  .وشكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
السؤال ا ٓين الثاين موضوIه تقريب . شكرا السAيد املس�شار

املؤسسات الصحية من املواطنني، ورد يف شeٔنه طلب تeٔجGل من فريق 
  .أ صا¡ واملعارصة

  .ٕاذن ¼شكرمك السAيد الوز�ر Iىل املسامهة دóلمك يف هذه اجللسة
ٕاىل أ سAئZ املو�ة ٕاىل السAيد وز�ر اiاhلية، السؤال أ ول ن�lقل 

: حول وضعية ٔ�عوان السلطة �لعامل القروي، Cلمس�شار�ن احملرتمني السادة
عبد امحليد السعداوي، ٕادر¦س مرون، عياد الطييب، محيد Ðوسكوس، 

  .بنارص ٔ�زاكغ، اللكمة ٔ �د السادة املس�شار�ن

        ::::لسعداويلسعداويلسعداويلسعداوياملس�شار السAيد عبد امحليد ااملس�شار السAيد عبد امحليد ااملس�شار السAيد عبد امحليد ااملس�شار السAيد عبد امحليد ا
  .شكرا السAيد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

بداية ٔ�غتمن هذه الفرصة ٔ ه� السAيد وز�ر اiاhلية Iىل الثقة اليت 
حظي هبا من طرف صاحب اجلال¡ امل� محمد السادس نرصه هللا، 
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وبنفس املناسAبة كذº Ùرحب به يف جملسAنا املوقر بeٔول Wلسة بعد تنصBب 
  .، وºمتىن CلسAيد الوز�ر التوفGق والن?اح يف øامهاحلكومة

السAيد الوز�ر، يقوم ٔ�عوان السلطة من مقدمني وشAيوخ مبهام Ðبرية 
ومlعددة، هذه املهام تت?ىل يف ٕاIداد تقار�ر شAبه يومGة عن احلياة 
السAياسAية والنقابية وأ مXية ومlابعة مسAت?دات تدبري الشeٔن العام Iرب 

ٕان العاملني مهنم يف العامل القروي بصفة hاصة تeٔطري املواطنني، بل 
يضطلعون مبختلف املهام املوÐو¡ ٕاىل القطاIات احلكومGة ا1تلفة من hالل 
نقل الربيد، تعبئة امحلالت الطبية والتحسBسAية والتعبوية، وكذÙ املسامهة 
يف ٕاجناح خمتلف �سAتحقاقات �نتTابية، ويه øام ال توازي جحم 

  .ليت حيصلون Iلهياالتعويضات ا
السAيد الوز�ر، هذه التعويضات اليت ال تصل ٕاىل احلد أ دىن لٔ�جور، 
كام ٔ�ن هذه التعويضات رمغ هزاïهتا تتوقف يف �ا¡ الوفاة وال ¦سAتفGد مهنا 

  . ذوي احلقوق
كام ٔ�ن هذه الف�ة حمرومة من �خنراط يف ٕا�دى ٔ�نظمة التقاIد، وكذا 

ة، �هيك عن الظروف املهنية الصعبة اليت نظام التeٔمني والتغطية الصحي
¦شAتغلون فهيا، ويف جماالت قروية وجxلية تفlقر ٕاىل الب�Gات التحتية يف 

  .غياب وسائل النقل الرضورية والكفZG ب�سهيل مeٔمور�هتم
وبناء Iىل هذه املعطيات، السAيد الوز�ر، وٕاذ ¼سAتحرض العناية اليت ما 

الف�ة، ٔ�ي ٔ�عوان السلطة، نود السAيد  فlئت وزار¿مك املوقرة توïهيا لهذه
الوز�ر، ٔ�ن ¼سائلمك حول التدابري وإالجراءات اليت تتTذوهنا لتحسني 

   .أ وضاع املادية و�ج²عية واملهنية لهذه الف�ة بغية ٕانصافها
  .شكرا السAيد الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .ؤالاللكمة CلسAيد الوز�ر لٕالWابة Iىل الس. شكرا السAيد املس�شار

        ::::السAيد احمند العنرص، وز�ر اiاhليةالسAيد احمند العنرص، وز�ر اiاhليةالسAيد احمند العنرص، وز�ر اiاhليةالسAيد احمند العنرص، وز�ر اiاhلية
  .شكرا السAيد الرئBس

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  السAيد الوز�ر،

�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر الفريق احلريك Iىل طر�ه لهذا السؤال، ٔ ن ٔ
فعال هذه ف�ة من أ عوان اليت جيب �ه²م هبا، نظرا ملا قا� السAيد رئBس 

اليت سAيقوم هبا، وهو كذÙ يشء جيب ٔ�ن نعرتف به الفريق عن أ عامل 
  . ميتاز به املغرب

لكن البد كذÙ من التذكري ٔ�ن هذه الف�ة من أ عوان لBسوا موظفون، 
هذا Éرخي، رمبا اكن صاحل يف السAنوات اCيل بدا هاذ اليش هذا، ٔ نه 

ر تيكون املقدم والشAيخ، يعين ما تXBقطعشاي Iىل أ عامل دóلو تxBقى سا�
أ عامل دóلو ورمبا ٔ�ن احلاجGات واحلجم ا ٓن دóل أ شغال واملهام ا¶ي 
يقوم هبا تغري، ولكن الوضعية يه هذه خصنا نعرتفو ٔ�ن لBسوا مبوظفني 

  .ا عندمه هاذ التعويضذوله
ال ميكن ٔ�ن تبقى  هبeٔن هناك نوع من القلق ٔ ن تووزارة اiاhلية شعر 

ه وبدون ٕاطار تنظميي بدون تقاIد نقولوها هذه الف�ة �لتعويض اCيل Ðيتقضاو 
برصا�ة، ٔ ن هذوا هام أ مور لكها اCيل مطلوبة، ولكن يف انتظار ٔ�ن �كون 
وا�د إالطار قانوين ومرجعي اCيل تXBظم هاذ الف�ة فهناك جمهودات بذلت 

ت �ل�سAبة احبيث ٔ�ن عندي هناó م×ال الزóدات املتتالية اCيل وقع
h��ل�سAبة  %85اCيل وصلت  2011ريها يف Cلمقدمني وCلشAيوخ ؤ

  .�ل�سAبة CلشAيوخ C46%لمقدمني و
درمه مlتوصلشاي احلد  2000درمه و 1500حصيح ٔ�ن مlيوصلوشاي 

أ دىن، ولكن ٔ�� تنقول ليمك احلد أ دىن هنا مميك�شاي هنرضوا Iليه ٔ ن 
¿هنرضوا Iىل ف�ات لBست مبوظف، مث هناك كذÙ ٕاجراءات فî يتعلق 

اCيل �ش �لكفوا هبم حصيا  2007ية الصحية، هناك اتفاقGتني مXذ �لتغط 
والتنقل، هناك اتفاقGة ٔ�hرية هاذ السAنة ابتداء من هاذ السAنة �ش ميكن 
 Ùهيم كذï ن يف �ا¡ الوفاة ال قدر هللا ميكن�ïهيم التeٔمني Iىل احلياة ٔ

�لف درمه، وهناك ا ٓن حنن  300ٔ�لف درمه حىت  100¦سAتافدوا من ٔ
رس يف وزارة اiاhلية كذÐ Ùيف ميكن ٔ�ن نطور هذا إالطار اCيل ند

  .حXا øمتني به ٔ�نه ٕاطار �فع وٕاطار حمتاWني �اتنعاود نؤكد ٔ�ن 
هناك جمهودات ٔ�خرى ٕان شاء  ،فهناك جمهود مxذول من طرف إالدارة

هللا حنن سAنقوم هبا وهاذ الف�ة سواء القرويني ولكن حىت احلرضيني البد 
  .ة هبم، وشكرامن العناي

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة CلسAيد املس�شار يف ٕاطار التعقGب Iىل  .شكرا السAيد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار السAيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السAيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السAيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السAيد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا السAيد الرئBس

�ود ٔ�ن ٔ�شكر السAيد الوز�ر Iىل هاذ التوضي«ات وIىل هاذ إالرادة ٔ
املادية واملهنية لهاذ الف�ة من اCيل Iربمت هبا يف تعز�ز وحتسني الوضعية 

أ عوان، وهذا فعال هو تقد�ر ملا يقومون به ٔ�عوان السلطة من øام 
�ساسAية يف جمال احلاكمة احمللية وÑسهيل املeٔمورية Cلسلطة احمللية وكذا ٔ

  .Cلمواطنني
، ٕاال ٔ�ننا نلمتس واكمال وجوا�مك اكن شامال ،السAيد الوز�ر ،اCيل تنطلبوا
متتيع هذه الف�ة بنظام ٔ�سايس hاص حتدد فGه احلقوق هبذه املناسAبة 

والواجxات، وكذÙ ينظم فGه املسار املهين لهؤالء أ عوان حىت يعرفوا ٔ��ن 
  .يlåدئون ؤ��ن ي�هتون

  .وشكرا السAيد الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .اللكمة CلسAيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Iىل التعقGب .شكرا السAيد املس�شار
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        ::::اiاhليةاiاhليةاiاhليةاiاhليةالسAيد وز�ر السAيد وز�ر السAيد وز�ر السAيد وز�ر 
  .شكرا السAيد الرئBس
  السادة املس�شارون،

�نٔ Ùيف ٕاطار هاذ �ه²م، هناك اه²م  هبغيت �ري نضيف كذ
بوسائل العمل ٔ ن تنعرفوا ٔ�هنم تيعملوا يف ظروف صعبة، واك�ن وا�د 

راWات النارية ميل تيكون داAيش ممكن iالرب�مج ا ٓن لزتويدمه م×ال �
 العامل القروي، وكذÙ �لهواتف النقا¡ ٔ ن ميل تيكونوا الطرقان يف

مميك�ش ïهيم ¦شAتغلوا �ملصاريف دóهلم، حنن ندرس إالطار إالداري 

ٔ ن  خصنا ندرسوه وجنلسوا Iليه مجيعا ،معمك اوالقانوين ولكن ٔ�Ðون رصحي
ممكن ٔ�نه �كون عنده كذÙ عواقب اCيل ) هاذ الف�ة(التوظيف دóل 

  .اCيل تيعمل فGه اCيل هو ٕاطار �ٓخر كتخرجو هنائيا من إالطار
وا�د العدد دóل املشالك املطرو�ة اليوم يه بدات من هاذ اليش 
دóل التوظيف، ٔ نه ال يعين هاذ الف�ة تعترب رٔ�سها ٔ�هنا حىت يه موظفة، ما 
تنقولش ٔ�هنا ما عندهاش احلق حنسAنو أ مور دóلها، يتعطاها التقاIد، 

مlيازات، ولكن يعين واش موظف واش يتعطاها وا�د العدد دóل �
Ùليه مجيعا ومعمك كذI ٓخر؟ هذا غن?لسو ون�شاورو� .يشء 

  .شكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
السؤال الثاين موضوIه رضورة مراقxة رشاكت  .شكرا السAيد الوز�ر

اللكمة ٔ �د السادة املس�شار�ن من الفريق �سAتقاليل  .التدبري املفوض
  .لتقدمي السؤال

        ::::ار السAيد عبد السالم اCلبارار السAيد عبد السالم اCلبارار السAيد عبد السالم اCلبارار السAيد عبد السالم اCلباراملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .شكرا السAيد الرئBس
  ٕاخواين املس�شارون،

  السAيدان الوز�ران،
السAيد الوز�ر احملرتم، ٔ قول لقد عشAنا مكغاربة طريقة  ،ٔ�عود ٕاليمك

التدبري املفوض يف املدن والقرى ويف معظم املرافق العمومGة، وحنن اليوم 
امل، فمل نلمس حلد ا ٓن اجلدية يف ٔ�متىن ٔ�ن ¿كون لنا اجلرٔ�ة لتقGمي هذه أ ع

معل هذه الرشاكت، حGث املالحظ وعند Ñساقط ٔ�ول قطرة رمحة رمغ 
K� ضا�ت والكوارث الطبيعية  ،قلهتا، وال حول وال قوة ٕاالGد الف?Xف

جراء Iدم قGام هذه الرشاكت اليت فوض لها القGام بeٔعاملها، فاكن معلها 
معه املدينة والقرية واملرافق العمومGة من  �قصا ومxتورا، اليشء ا¶ي تتeٔ ر

   .رشاكت
مفثال التدبري املفوض يف الواك¡ املسAتقZ لتوزيع املاء والكهر�ء، املواطن 
¦شAتيك ا ٓن من �الء الفاتورة، التدبري املفوض يف مجع النفاóت الصلبة 
 داhل املدن وامجلاIات القريبة، فالبد ؤ�ن نلمس ٔ�ن هناك نقط سوداء، ال
نلبث ٔ�ن ¿زمك ٔ�نفاسAنا عند لك - وعند لك ممر، مبعىن ٔ�ن هناك تقصري، 

فeٔما �ٓن أ وان السAيد الوز�ر، ؤ�نمت ٔ�درى ؤ�نمت من خيطط ا ٓن ٔ م×ال هذه 
الرشاكت، ٔ�ما �ٓن أ وان لزنيد وحنفز و¼شجع اليد العامZ املغربية بدل ٔ�ن 

ومعل مXقوص نفlح اnال لرشاكت ٔ�جXبية تقوم بعملها داhل املغرب 
  .ومXقوص Wدا

لقد مل املغاربة هذا النوع من ٕاهدار املال العام وتفرقة املال Iىل من ال 
¦سAتحقه، اكن من أ Wدر ا ٓن السAيد الوز�ر احملرتم، وقد Ñشاطرونين 
الرٔ�ي، نظرا ملا ٔ�ملسه فGمك وما يلمسه املغاربة من �رية وطنية ومن �رية Iىل 

د ؤ�ن ºراقب هذه الرشاكت وحنفز اليد العامZ ٕاهدار املال العام، ٔ�ننا الب
  .املغربية CلقGام بعملها خلدمة وطهنا

  .وشكرا السAيد الوز�ر

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .اللكمة CلسAيد الوز�ر لٕالWابة Iىل السؤال .شكرا السAيد املس�شار

        ::::السAيد وز�ر اiاhليةالسAيد وز�ر اiاhليةالسAيد وز�ر اiاhليةالسAيد وز�ر اiاhلية
  .شكرا السAيد الرئBس

  .شكرا السAيد املس�شار
  ن،السادة املس�شارو

يف هاذ املسeٔ¡ دóل التدبري املفوض البد ٔ�ن ºكون رص�اء بي�Xا، 
التدبري املفوض يف املغرب ٔ�و �ري املغرب اكن يف وقت ما Ðيبان ٔ�ن � 
Wدوى ؤ�ن � فائدة، وٕاذا رجعنا �ري Cلمغرب ºكونوا رص�اء، كنا عشAنا 

اكن�ش ذيك الفرتة اCيل الواكالت دóولنا ٔ�و امجلاIات ملا اكنت تتلكف ما 
�هنا Ñس�مثر، ٔ ن �س�æر  ،خصوصا يف املدن الكربى ،عندها القدرة ٔ�هنأ

هو اCيل اكن ٔ�سايس وÑشAتغل، ومرينا لهاذ العملية دóل التفويض بدفا¿ر 
حتمالت وعقود مضبوطة و�ٓليات مراقxة دقGقة Wدا، مXبغBيش ¼رسد Iليمك 

نة دóل الت�xع Cلجنة لك �ٓليات املراقxة اCيل يه يف العقود راه اكينة من جل 
  ..الوزارة ،اnلس، دóل املراقxة

الواقع ٔ�ن مايش إالجراءات دóل املراقxة اCيل اكينة، املراقxني اCيل  ،لكن
يعين القدرة دóل املراقxني اCيل يه تنقص، وملا ٔ�قول القدرة مايش 
ٔ�شTاص، القدرة ٔ ن �ش ميكن ¿راقب وا�د املؤسسة ذات ختصصات 

  .. خص د�ر قداøا �س اCيل ميكن هرا ،Iاملية
ميكن اCيل نقول لمك بeٔنه  %100رمغ ذÙ �ش ما ºكونوش سلبيني 

مليار دóل �س�æرات اCيل دhلت Iىل  20سAنوات هناك  h10الل هاد 
 .املدن الكربى من هذه الرشاكت

 10املشلك املطروح فعال، ٔ�وال هادوك العقود اCيل داروا هذه  ،ا ٓن
اجليل أ ول ٕاىل �ادي ÑسAمتر hاصها ÑسAمتر يف شلك �ٓخر سAنني دóل 

ومبنظور �ٓخر، هناك يف املغرب وال hارج املغرب يعين تعاقدات ٔ�خرى، 
ولكن هناك الرجوع يف Iدد من البhان اCيل مرت مهنا التجربة الرجوع ا ٓن 
ٕاىل الواكالت العمومGة، ملاذا؟ ٔ ن اكينة جتربة اليوم، ٕاك�سXåا جتربة، اليوم 
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كنا مكغاربة تنقولوها  هاكينة قدرة ملوا�ة وا�د العدد دóل أ شAياء، را
بي�lنا، تنقولوا هاد الرشكة اCيل جxناها راه تتTدم �لناس دóلنا، Iالش هاد 
الناس البارح ما اكنوش ÐيTدموا مايش ٔ�ن �ري� الناس ولكن �ري� 

  .أ ساليب وا ٓليات ؤ�عطينامه إالماكنيات
وحنن ا ٓن بصدد تقGمي هاد االتفاقGات اCيل  ،هاد ا ٓلياتا ٓن ممكن ٔ�ن 

راه اك�ن اCيل �ذفت، اك�ن اCيل �قGة موجودة وا�د العمل  ،�قGة موجودة
دóل تقGمي اك�ن اCيل �ادي يتعاود معها العقد �شلك Wديد، واك�ن اCيل 
�لفعل �ادي ºرجعو ٔ ن عند� اليوم قدرات ٕاما رشاكت خمتلطة ما بني 

¡ واخلواص، ٕاما الواكالت يعين العمومGة لكن هناك ا ٓن تقGمي لهذه اiو
  .العملية والرتاجع عهنا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة CلسAيد املس�شار يف ٕاطار التعقGب Iىل  .شكرا السAيد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار السAيد عبد السالم اCلباراملس�شار السAيد عبد السالم اCلباراملس�شار السAيد عبد السالم اCلباراملس�شار السAيد عبد السالم اCلبار
سري¿مك السAيد يف احلقGقة هذا ما ن�lظره من  .شكرا السAيد الوز�ر

�ن ال ٔ��د ٔ Ùٔظن كذeىل ماكمن اخللل، فI ا ا ٓنXننا وقف�الوز�ر، فeٔظن ٔ
من املغاربة ¦شك يف ٔ�نه �ان الوقت لت?ديد العقد من Wديد وفlح اnال 
Cليد العامZ املغربية لتعمل يف بhها وتعرب عن جشاعهتا وعن �ريهتا الوطنية 

ٕاال ٕاهدار املال العام بطريقة �شعة  يف املردودية ويف العطاء، ٔ ننا ال نلمس
حبيث ٔ�ن حىت هاته الرشاكت ا1ول لها يف التدبري ال حترتم قوانني الشغل، 
فدامئا ºرى �حl?اWات اليد العامZ يف لك ٕاقلمي ن�G?ة Iدم جتاوهبا مع دفرت 

  .التحمالت واليت تعمل ٔ�و ÑشAتغل حتت وصايته
فاكرمك وºمتىن ٔ�ن خنرج مجيعا ال ¦سعين ٕاال ٔ�ن ٔ�نوه بeٔ  ،السAيد الوز�ر

و¦شعر املغاربة بeٔن هناك تغيري وهناك الشطارة زعام ٕاذا بغينا نقولوا 
ن�شطروا Iىل املال العام وخنليووا املغاربة خيدموا بالدمه بيدهيم، بدل ما 

¦سAهتزئ بنا ميل تيعملنا طريقة اCيل مايش (جيي ٔ�جXيب واCيل ك�سميوها 
�س�سمح السAيد الرئBسشكرا السAيد الوز�ر ،)مطلوبةٔ ،.        

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار اللكمة CلسAيد الوز�ر

تحقGق املوفودة ٕاىل ال ٕاذن منر ٕاىل السؤال الثالث موضوIه نتاجئ جلنة 
  .اللكمة ٔ �د املس�شار�ن من الفريق �شرتايك ،مدينة الناظور

        ::::املس�شار السAيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السAيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السAيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السAيد عبد الرحامن ٔ�شن
  .شكرا السAيد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

وهو حول نتاجئ جلنة التحقGق سؤالنا موWه ٕاىل السAيد وز�ر اiاhلية 

املوفدة ٕاىل مدينة الناظور Cلبحث والتقيص يف اخلروقات اليت عرفهتا ٕا�دى 
  .التجزيئات الكxرية مبدينة الناظور ويه جتزئة املطار

  السAيد وز�ر اiاhلية، 
iبق لوزارة اAق يف هذا سGوفدت جلنة حتق�اhلية يف عهد سلفمك ٔ�ن ٔ

لتقف Iىل حقGقة  ،املوضوع ٕاىل مدينة الناظور، وذÙ مXذ ٔ�زيد من سAن�ني
إالخlالالت واخلروقات اليت عرفهتا هذه التجزئة اليت ٔ�قميت Iىل مسا�ة 

هكlار، واليت عرفت حتويالت خطرية يف البقع  140قدرت �ٓنذاك بeٔزيد من 
اكنت خمصصة لبناء مرافق اج²عية مlعددة Iىل مسا�ة أ رضية اليت 

هكlار، هذه املرافق �ج²عية مهنا ما اكن قد خصص  34قدرت ب 
ملدارس ابتدائية، ٕالIدادية و6نوية ومهنا ما اكن قد خصص لبناء مس�شفى 
ٕاقلميي، ومهنا ما خصص لبناء مس?د Ðبري، ومهنا ما خصص ملالعب 

  .رóضية ومسا�ات خرضاء
ذا طبعا هذه التجزئة يف هذه الصورة وهبذه املواصفات يه اليت ه

قدمت لصاحب اجلال¡ يف اnسم ا¶ي قدم � يف ٔ�ول زóرة � ٕالقلمي 
الناظور، بعدما الحظنا Iىل ٔ�ن هذه البقع اليت اكنت خمصصة Cلمرافق 

قلت �سؤال شفوي �ٓنذاك CلسAيد وز�ر  ،نا�ج²عية مل حترتم تو� 
سAبق، اليشء ا¶ي جع} يوفد جلنة لتقف Iىل هذه اخلروقات اiاhلية ا ٔ 

  .يف Iني املاكن
Iىل انتقال هذه  ،السAيد الوز�ر ،وبعد ما مرت ٔ�زيد من سAن�ني ،ا ٓن

اCلجنة ٕاىل Iني املاكن لتقف Iىل هذه اخلروقات وIىل الظروف 
واملال�سات اليت حولت هبا هذه البقع ٕاىل املضاربني يف العقار، ¼سائلمك 

لسAيد الوز�ر ٔ�ن تطلعو� Iىل النتاجئ اليت توصلت ٕاïهيا هذه اCلجنة ا
خبصوص هذه التحويالت اخلطرية اليت عرفهتا هذه البقع ا1صصة Cلمرافق 
�ج²عية، hاصة ؤ�ن ا¼شغاالت قاطين هذه التجزئة ¿زداد يومGا بزتايد 

ا1صصة  Iدد ساكهنا، وا¼شغاالهتم ¿كرب hاصة �ل�سAبة Cلمرافق �ج²عية
  .شكرا السAيد الرئBس .Cلمدارس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .اللكمة CلسAيد الوز�ر لٕالWابة Iىل السؤال .شكرا

        ::::السAيد وز�ر اiاhليةالسAيد وز�ر اiاhليةالسAيد وز�ر اiاhليةالسAيد وز�ر اiاhلية
  .شكرا السAيد الرئBس

  شكرا السAيد املس�شار احملرتم،
دقائق ولكن  3فعال هاذ املرشوع دóل املطار يصعب احلديث عنه يف 

 �واكن يف ٕاطار حتويل املطار وبناء  1998يف سeٔ�اول، ٔ ن املرشوع بدٔ
مطار Wديد �ش ي�xاع ذاك املطار القدمي اCيل هو يف ملكGة املكlب 
الوطين Cلمطارات ويåين به املطار اجلديد وغتنجز وا�د املدينة Wديدة، 

  .واكن املرشوع قد قدم فعال جلال¡ امل� 1998وهذا اكن يف 
 ٔ�ن التصممي املد�ري دóل املدينة لكن اCيل ماك¼ش معروف �ٓنذاك وهو 
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Iاد متت املصادقة Iليه بصفة  2002ٔ��ريل  18دóل الناظور موقع ٕاال يف 
  .لكية

لنكن رص�اء، بعض التحويالت  ،مث كذÙ هناك بعض التحويالت
من طرف اnلس البhي رخصها الرئBس دóل اnلس البhي، ولكن 

ممس�شاي اجلوهر، يعين  هاذيك التحويالت لواكن بقات �ري هكذاك راه
�لف مرت اCيل اكنت Cلمرافق الرتفهيية وكذا تقلصت ووالت فهيا  25املسا�ة ٔ

 .مس�شفى ؤ�شAياء ٔ�خرى، اCيل اكن ٔ�سGåطار والت ٕالدارة ٔ�خرى
فعال مشات بعثة من  ،2008ملا Wاء الطلب دóل التحقGق أ ول يف 

و�اولوا ٔ�هنم ¦شوفوا  الوزارة دóل اiاhلية Cلناظور ٕاجمتعت مع مصاحل لكها
، إالج²ع 2008شAنو هو اCيل وقع؟ اكن إالج²ع أ ول يف دجXرب يف 

وWاءت بعد ذÙ رسا¡ املكlب املطارات اCيل هو  2009الثاين يف ينا�ر 
املاÙ أ رض تيقول ٔ�ن أ رض راه تباعت لكها حسب التصممي ا¶ي قدم 

  .2002هنار أ ول اCيل قxل مGكون التصممي دóل 
ا ٓن املشلك اCيل مطروح اك�ن اخلروقات راه اCلجنة مازال كمت 

حXا مXكxني Iليه اليوم وهو ٕاماكنية اك�شوفهيا ولكن املشلك أ سايس اCيل 
شاء املرافق العمومGة لهذه الساكنة، ٔ نه م�Xساوشاي ٔ�ن  وهذا ممكن ٔ�نه ٕان

خلواص هكlار دóل أ رايض دóل ا 40هكlار دóل املكlب، و 120اك�ن 
  .هكlار 160ٔ ن املسا�ة إالجاملية 

الهكlارات  5و�لفعل هناك وا�د العدد دóل البقع راه �قGة ا ٓن وا�د 
لبعض املرافق العمومGة، ولكن املصاحل ا ٓن مع العام¡ دóل الناظور مXكxة 
Iىل مراجعة التصممي ليك نوفر مجيع املرافق العمومGة Cلساكنة يف هاذ 

  .التجزئة وشكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة CلسAيد املس�شار يف ٕاطار التعقGب Iىل  .شكرا السAيد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار السAيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السAيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السAيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السAيد عبد الرحامن ٔ�شن
  .شكرا السAيد الرئBس

شكرا CلسAيد الوز�ر Iىل هذه إاليضا�ات، وقد ذÐرمتو� السAيد الوز�ر 
ساكن مدينة  يف جوا�مك ببداية عهد هذه التجزئة �لفعل اليت ¦سAتحرضها

Iالش كنقول هاذ ال�م السAيد الوز�ر؟ ٔ نه هاذ  .الناظور بeٔمل شديد
هكlار حسب الرمق اCيل عطيتوه لنا يف  140وال  120الوقGتة �لفعل هاذ 

اجلواب دóلمك السAيد الوز�ر، اكنت هاذ أ رض ٕاعتربها املكlب الوطين 
درمه، فlاجر فهيا  100 ،رانكفٔ�لف  C10لمطارات ٔ�هنا ملاك �، واش هاذ 

بدعوى ٔ�ن هاذ املدخول دóل هاذ التجزئة هاذي هو �ش غيتåىن املطار 
اك اعترب� املكlب الوطين Cلمطارات ؤ�ننا لسAنا من ذدóل العروي، وكنا ٔ�ن

قلب هذا البh، يعين حىت كنGåعوا أ رض اCيل عند� يف قلب املدينة Iاد 
ملدينة اCيل اكن �ادي يفGد� يف كنب�Gو يف ذاك اليش اCيل بعنا يف قلب ا

ٓ وا�د احلواجي  �خر�ن، كنب�Gو به املطار يف احلني ٔ�ن مجيع املطارات اCيل 
املكlب  تXåات يف البالد لكها تXåات مبزيانية العامة دóل اiو¡، ٕاسAت�Xا�

  .الوطين Cلمطارات ٔ�نذاك
 اجلواب دóلو السAيد الوز�ر Cلمكlب املطارات اCيل Ðيقول ٔ�نه ٕا�رتم

�ري حصيح، �ري  2002املساطر دóل التصممي دóل املدينة السابقة قxل 
حصيح ٔ نه هو قxل يف الوقGتة فاش اكن Ðيصاوب التجزئة دóلو واملكlب 

ختاذ االوطين Cلمطارات يف ذيك الوقGتة اكن التصممي دóل املدينة ÐيهتB و 
ٓ بعني إالعتبار  �هكlار  34لكها  نذاك يف التصممي دóل املدينة هاذ املرافق

اليت ٔ�ىت Iلهيا املكlب الوطين Cلمطارات ¿راجع Iلهيا و�عها Cلخواص 
حXا ميل كنقولو هاذ ال�م اCلمضاربني يف العقار، اليش اCيل hال ا ٓن 

السAيد الوز�ر راه مكX«اربوش أ شAباح، املسؤولون Iىل هذا لBسوا 
هنا املكlب بeٔشAباح، هاذوا �س معروفني هاذوا �ات معروفة، اك�ن 

الوطين Cلمطارات هو املسؤول أ ول ٔ نه دار وا�د اخلطة دóل وا�د 
أ رايض اCيل خصها ختصص Cلمرافق إالج²عية اCيل حمرتøاش، اك�ن احلل 
اCيل Wاء يف اجلواب دóلمك املسؤول Iىل ٔ�ن الشeٔن العام يف املدينة، اك�ن 

ة اCيل ٔ�مغضت عي�هيا السلطات دóل الوصاية اCيل يه السلطات إالقلميي
hذاو اIىل ما اكن جيري من حتويالت لهذه املرافق، واك�ن املضاربني اCيل 

هاذ أ رض وهام Ðيعرفوا ٔ�هنم كBرشيو املدارس وكBرشيو املس�شفى وكBرشيو 
  .املس?د

�ن هذه يه املناسAبة دóل الربط بداية ربط  ،السAيد الوز�ر ،ٔ�� كنقولٔ
س مسؤولني Iىل هاذ التحويالت هاذي، سؤولية �حملاسAبة، هاذو �امل 

وحنن يف بداية عهد تطبيق اiسAتور اجلديد اCيل كريبط املسؤولية 
�حملاسAبة مغاد¦ش نلقاو ٔ�حسن من هذا الوقت لتطبيق هذا، هاذ الناس 

 .شكرا السAيد الوز�ر .السAيد الوز�ر الBسوا ٔ�شAبا�

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
الوز�ر يف ٕاطار الرد Iىل  اللكمة CلسAيد .شكرا السAيد املس�شار

  .التعقGب

        ::::السAيد وز�ر اiاhليةالسAيد وز�ر اiاhليةالسAيد وز�ر اiاhليةالسAيد وز�ر اiاhلية
  .شكرا السAيد الرئBس

نؤكد تنقول ٔ�ن هناك ا ٓن حنن ٔ�مام مسeٔلتني، املسeٔ¡ أ وىل  دٔ�� تنعاو 
اCيل تنعتربوها عندها أ ولوية ويه ٔ�ن الساكنة اCيل بدات ت�سكن يف داك 

 ،مTXليوهشاي بدون مرافق املدينة اجلديدة يف احلقGقة ٔ�ن ،التجزئة اجلديدة
هذه أ ولوية دóلنا Ðوزارة خصنا نفضيوها، hاص املرافق العمومGة ¿كون 

  .والدمه كذا�ٔ عند الناس، يقريو والدمه، �كون تطبBب دóل 
�شAنو واش هاذ التحويالت  ،البحث سxBقى مسAمترا فî يتعلق مبا وقعٔ

هذا  ؟اشكون هو اCيل Ñسåب فهي ؟�ري صائبة ؟هل يه فعال صائبة
  .البحث راه �ادي يبقى Wاري عندو الوقت دóلو وشكرا
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        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .و¼شكرمك Iىل مسامهتمك يف هذه اجللسة .شكرا السAيد الوز�ر

ون�lقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل السAيد وز�ر �قlصاد واملالية حول 
ة القانون املنظم لكGفGة التعويض عن حوادث السري، اللكمة ٔ �د الساد

  .املس�شار�ن من الفريق �سAتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السAيد محمد أ نصارياملس�شار السAيد محمد أ نصارياملس�شار السAيد محمد أ نصارياملس�شار السAيد محمد أ نصاري
  .شكرا السAيد الرئBس

  السادة الوزراء،
  الزمالء أ عزاء، 

حXا يف الفريق �سAتقاليل وضعنا هذا السؤال CلسAيد وز�ر املالية ا
ج و�قlصاد وذÙ انطالقا من Ðون احلكومة السابقة وما Wاء يف �ر�م

احلكومة احلالية، قد ركز Iىل ٕاسعاف الضعفاء واملهمشني والفقراء، ولكن 
هناك رشحية ما ٔ�حو�ا ٕاىل اiمع وبقGت عرضة لالسAتغالل ويه ت� 

  .الرشحية اليت تتعرض حلوادث السري
وا ٓن السAيد وز�ر التجهزي والنقل �ادر القاIة بعدما ٔ�عطى ٕاحصائيات 

لسري، حبيث يصل الرمق ٕاىل حوايل خميفة Wدا تتعلق بض«اó حوادث ا
�و ٔ�كرث جرحي، مع التفاوت يف اخلطورة دóل اجلروح 67قlيل و 3000ٔ.  

هاذ الناس هذوا Wلهم يلتجئون ٕاىل احملامك من ٔ�Wل املطالبة �لتعويض 
يف موا�ة رشكة التeٔمني، هاذ القضية دامللف جعيب وغريب ٔ ن مXذ 

حوادث السري من طرف اكن هناك قانون مXظم Cلتعويض عن  1984
رشكة التeٔمني، واكنت املبالغ Wد هزيZ وبدٔ� �رتفاع يف احلد أ دىن لٔ�جر 

وا¶ي الزال يطبق ٕاىل يومXا  1998وبقي كذÙ التعويض Wامدا ٕاىل �دود 
  .هذا

 9720ؤ�صبحت  1998سAنة عرف مراجعة وا�دة سAنة  28ٕاذن يف 
ٔ دىن لٔ�جر بفعل ما ا ٓن سAنوA ó«د ٔ�دىن، يف �ني ٔ�ن احلد ا ،درمه

�لف درمه، ٕاذن هاذ  25قامت به احلكومات السابقة قد وصل ٕاىل حوايل ٔ
الرشحية ذات احلد أ دىن لٔ�جر ا¶ي تصاب يف حوادث السري سواء 
�لوفاة ت�xقى أ يتام وأ رامل، ٔ�و اجلروح اخلطرية حي�سب Iىل ٔ�ساس 

هدية لرشكة  Iىل hالف احلد أ دىن لٔ�جر اCيل هو معىن هذه 9720
  .%300التeٔمني ب

رشكة التeٔمني كذÙ سارعت ٕاىل الزóدة  ،ٕاذن هذا وا�د احليف Ðبري
يف Ñسعرية التeٔمني بB_ احلد أ دىن Wامد وبطبيعة احلال ٕاغت�ت رشكة 

حXا ت�متنوا االتeٔمني Iىل مeٓس ومeٓس أ رامل وأ يتام واجلر� واملعطوبني، و 
رك املوقف ؤ�ن Ñسعف هذه الرشحية اليت يف هذه احلكومة احلالية ٔ�ن ÑسAتد

�هيك عن رشكة التeٔمني اليت ٔ�فلست  ،الزالت تعاين من اخلصاص
  .وضاعت ت� التعويضات بني عشAية وحضاها

نظرا جلرٔ�هتا ولتزنيلها ملضامني  ،حXا تنطلبوا من احلكومة احلاليةإاذن 

تعيد  اiسAتور و¿اكفؤ الفرص بني املواطنني ٔ�ن Ñسعف هذه الرشحية وان
  .النظر يف ذÙ القانون ا¶ي هو جمحف Wدا يف حق هذه الرشحية وشكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة CلسAيد وز�ر املالية Cلجواب Iىل  .شكرا السAيد املس�شار

  .السؤال

        ::::وز�ر �قlصاد واملاليةوز�ر �قlصاد واملاليةوز�ر �قlصاد واملاليةوز�ر �قlصاد واملالية    ،،،،السAيد ºزار �ركةالسAيد ºزار �ركةالسAيد ºزار �ركةالسAيد ºزار �ركة
  .شكرا السAيد الرئBس

  .سAيدي الرئBس
  السAيدات والسادة املس�شارون،

 ٔ� شكر السAيد املس�شار احملرتم عن فريق �سAتقاليل Cلو�دة والتعادلية
Iىل هذا السؤال الهام، ا¶ي يتعلق �لعمل Iىل مراجعة وٕاIادة النظر يف 

 .القانون اخلاص �لتعويض عن حوادث قانون السري
وكام Wاء يف التدhل السAيد الرئBس، فقد قام املرشع املغريب ٕاىل 

مي الض«اó ا�pCن يصابون من جراء حوادث ختصيص نصوص قانونية حت
املتعلق بقانون التعويض  1984ٔ�كتو�ر  2السري، ويتعلق أ مر بظهري 

املصابني يف حوادث ÑسAبåت فهيا عر�ت �رية ذات حمرك، وا¶ي �ل حمل 
  .العديد من النصوص السابقة

ي�xغي إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا الظهري Wاء لتقXني  ،ويف هذا الصدد
ضات اليت اكنت تعرف مفارقات شاسعة يف بعض أ حاكم، وكذÙ التعوي

احلد من العجز الكxري ا¶ي اكن ¦س?} التeٔمني إالجxاري Iىل املسؤولية 
املدنية وhاصة صنف النقل العمويم، لكون التعريفة اكنت حمددة من طرف 

  .إالدارة
كام Wاء يف تدhل السAيد املس�شار،  1998ووقعت مراجعة سAنة 

الوزارة يف هذا إالطار بدراسة ٔ�ولية لتقGمي هذا النظام القانوين وقامت 
وكذi Ùراسة ما يه البنود اليت ي�xغي ٕاIادة النظر فهيا، خصوصا ٔ�ننا 

وهذا ما Wاء يف تدhلمك Iىل رضورة حتيني هذا القانون  ،وصلت لنا قXاIة
  :وحتسني ٔ�دائه، ٔ�hدا بعني �عتبار التغريات التالية

يت عرفها تeٔمني املسؤولية املدنية، والسîA فî خيص نطاق التغريات ال - 1
  ؛الضامن والتعريفة وارتفاع حوادث السري وحظرية السAيارات املؤمXة

2 -  Zىل النصوص القانونية والتنظميية ذات الصI ت�التغريات اليت طرٔ
  ؛بنظام التعويض

التغريات اليت عرفهتا كذÙ أ جور، وخصوصا �ل�سAبة Cل«د أ دىن  - 3
 ؛ٔ�جرل

وكذÙ �جهتادات القضائية اCيل يه ٔ�ساسAية يف هذا إالطار املتعلقة  - 4
 ؛بتطبيق الظهري السالف ا¶Ðر

ؤ�hريا كذÙ املتغريات �قlصادية و�ج²عية ٔ ن امحلد K املغرب  - 5
عرف وا�د التطور øم �ل�سAبة hhCل الفردي، اCيل كذÙ ي�xغي 
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�hده بعني �عتبارٔ. 
ميكXين ٔ�ن ٔ�ؤكد CلسAيد املس�شار احملرتم والسادة  ،ويف هذا الصدد

املس�شارون بeٔن ºرى ٔ�ن هذا احلكومة سAتعمل مبراجعة وحتيني نظام 
ض«اó حوادث السري، وذÙ يف ٕاطار hالل هذه السAنة سAنقوم لالتعويض 

بدراسة مقlضيات مراجعة هذا القانون، وºمتىن ٔ�ن �كون هناÙ تعاون مع 
 ٔ� .Wل القGام بذÙ،وشكراالسادة املس�شارون من 

    ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .اللكمة CلسAيد املس�شار .شكرا السAيد الوز�ر

        ::::املس�شار السAيد محمد أ نصارياملس�شار السAيد محمد أ نصارياملس�شار السAيد محمد أ نصارياملس�شار السAيد محمد أ نصاري
امسحوا يل �ش نتقدم �لشكر اجلزيل CلسAيد الوز�ر Iىل محل هذه 

ني هذا القانون يالåرشى اليت تنطوي Iىل ٔ�ن احلكومة سAتعمل Iىل حت 
  .وذÙ ٕالنصاف هذه الرشحية
مل �كن فرا�ا، بل Wاء ذÙ القانون Cل«د  1984ؤ�ود ٔ�ن ٔ�قول ٔ�نه قxل 

من التعويضات اليت اكنت موÐو¡ ٕاىل القضاء والسلطة التقد�رية Cلقضاة، 
وWاء هذا القانون حلرمان Iدد Ðبري من الض«اó من ت� التعويضات اليت 

ا ٓن مبقlىض  اكنت متنح هلم، ؤ�عطيمك م×اال، ٔ�نه يف نطاق التعويض املعنوي
هذا القانون ميكن ٔ�ن �كون شا� óفعا وهو �اصل Iىل اiكتوراه ٔ�و 
øندس دو¡، وعندما يصاب يف �ادثة سري ٔ�و ميوت ن�G?ة �ادثة سري 

درمه، لك ما رصف  25.000فال مينح ٔ بويه ٕاال تعويضا معنوó ال يتعدى 
  .Iليه يذهب هباء مXثورا

ٕالنصاف، حكومة ٕالرWاع أ مور ٕاذن هناك حGف Ðبري، وهذه حكومة ا
  .ٕاىل نصاهبا

ºمتىن ٔ�ن �كون ذÙ �ارضا بقوة، ٔ ن رشكة التeٔمني حس�ت من 

hدماهتا �ج²عية ولكن مل حتسن من ٔ�داء التعويضات لهذه الرشحية، نظرا 
ٔ ن هناك قانون، والقانون موÐول Cلمؤسسة ال�رشيعية، وي�xغي Iىل 

�ن يقدم يف شلك مقرتح قانون، بل Iىل  احلكومة ٔ ن فGه تقXيات وال ميكنٔ
احلكومة ؤ�حث احلكومة واïمتس من احلكومة ٔ�ن تتدارك املوقف �ٕالتيان 
هبذا املرشوع يف ٔ�قرب وقت ممكن ليكون مXصفا وIادال، وhاصة ٔ�ن 
صندوقXا Cلضامن كذÙ ا¶ي هو يتلقى Iددا Ðبريا من إالIا�ت اليت تقlطع 

Ðول والتابع لوزارة املالية كذÙ، الزال يؤدي من تعريفة التeٔمني كذÙ واملو
واليت يه فقط تعويضات  1984ت� التعويضات الهزيZ يف نطاق ظهري 

 .شكرا لمك .عن الرضر املادي ولBس املعنوي

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار

ٕاذن منر ٕاىل السؤال أ hري يف هذه اجللسة موضوIه مeٓل �ر�مج 
التقاIد، اللكمة ٔ �د السادة املس�شار�ن من فريق ٕاصالح صناديق 

  .أ صا¡ واملعارصة لتقدمي السؤال

        : : : : املس�شار السAيد عز�ز اCلباراملس�شار السAيد عز�ز اCلباراملس�شار السAيد عز�ز اCلباراملس�شار السAيد عز�ز اCلبار
  ،السAيد الرئBس احملرتم

  السAيد الوز�ر،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

ٕاذن تعاين صناديق التقاIد ببالد� من وضعية Wد هشة �سåب وجود 
خر، واحلكومات ا ودرجهتا من صندوق  ٓ مشالك حقGقGة ختتلف �دهت

بل ظلت  ،املتعاقxة مل متت� اجلرٔ�ة الاكفGة ملعاجلة هذه املشالك املرتامكة
تتخبط بني اCل?ان و�جI²ات واiراسات دون حتقGق ٔ�ي تقدم يف هذا 

  .اnال
وٕاذا اكن الرب�مج احلكويم قد ٔ�كد Iىل سعي احلكومة Iىل ٕاصالح 

يضمن توازهنا املايل واسAتدامهتا وتوسAيع قاIدة املسAتفGد�ن ٔ�نظمة التقاIد مبا 
مهنا، وحتسني حاكمة تدبري صناديق التقاIد مبا يضمن جناIة ومردود�هتا 

هتا، ومبا ٔ�ن الرب�مج احلكويم مل يتضمن ٔ�ي ٕاجراء معيل ٔ�و اوجودهتا وhدم
 تدابري حمددة لهذا إالصالح، فٕاننا ¼سائلمك بعض أ سAئZ يف هذا النطاق

  .هبذا الصدد
�قول لمك السAيد الوز�ر و�لك ا�رتام ٔ�ن املغاربة ي�lظرون ٔ�فعاال ولBس ٔ

هل يعقل ٔ�ن املواطن املغريب ٔ�فىن معره يف  ..ال�م، وhاصة فî خيص
hدمة الوطن واiفاع Iىل مصاحله ويف مقدمهتم مlقاIدو إالدارة املغربية 

 200قام اCيل مlتقالش ومlقاIدون عسكريون اCيل تlBقاضوا بعض وا�د أ ر 
  ؟درمه 300ٔ�و 

ال ن�ىس لٕالشارة ٕاىل احلقوق املهضومة CلمتقاIد�ن واملشالك اليت تطال 
Iدم ٕا�رتام قمية املعاشات، املشالك اليت تعرفها امجلعيات واملقاوالت 
الصغرى واملتوسطة من طرف صناديق التقاIد اليت تتTذ ٕاجراءات تعسفGة 

  .رة أ رصدة البنكGة دون ٔ�ي سAند قانوينتصل ٕاىل درWة جتميد ٔ�و مصاد
ن م×ل هذه املشالك يف هذا إالطار ٔ�دق �قوس اخلطر  ٔ  ،ٕاذن

سAتكون لها انعاكسات Wد Wد خطرية، ال تتوقف عند ٕا�الق وتوقGف 
  .بل متتد ٕاىل مشالك اج²عية ٔ�خرى Wد معقدة ،املقاوالت وÑرشيد العاملني

 ،La CNSS يعين يف مشالك ٕاذن البد من ٕاIادة النظر سAيادة الوز�ر
الرضائب ولك املشالك اليت ترض �لرشاكت اCيل رمبا �ادي ¿كون مضطرة 

  .�ش تطرد املوظفني ٔ�و العاملني فهيا
ما يه التدابري اليت س�Tlذوهنا ٕالصالح صناديق التقاIد  :السؤال ،ٕاذن

وتeٔهيلها؟ وÐيف سAتعاجل ٕاشاكلية العجز املوروث يف هذه الصناديق؟ والبد 
  .�قlصادية املالية والعاملية شكرا.. من ٕاIادة النظر يف املشالك السAياحGة

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .اللكمة CلسAيد الوز�ر لٕالWابة Iىل السؤال .شكرا السAيد املس�شار

        ::::املاليةاملاليةاملاليةاملاليةو و و و السAيد وز�ر إالقlصاد السAيد وز�ر إالقlصاد السAيد وز�ر إالقlصاد السAيد وز�ر إالقlصاد 
  .شكرا السAيد الرئBس
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  السAيد الرئBس،
  السادة املس�شارون،

�ريد ٔ�ن ٔ ٔ�س�شار�ن من فريق أ صا¡ واملعارصة Iىل شكر السادة امل 
طر�م هذا السؤال الهام املتعلق ٕ�صالح وتeٔهيل صناديق التقاIد، وا¶ي 

  .كام تعلمون هيم رشحية عريضة من املواطنني
بغيت ٔ�وال نؤكد ٔ ن كام Wاء يف تدhل السAيد املس�شار بeٔن  ،وبداية

Cس احلكومة واBيد رئAسها الس�يل فهيا مجيع الفاIلني هناÙ جلنة وطنية يرتٔ
العاملني يف هذا امللف واملتدhلني يف هذا امللف، وهذه اCلجنة معلت Iىل 
 Ùلها �ن هناóيل بي�ت النتاجئ دCوال دراسة حول ٕاصالح القطاع وا�وضع ٔ

حGث ٔ�ن �ل�سAبة Cلنظام  ،ٕاشاكلية حقGقGة مطرو�ة �ل�سAبة لبعض أ نظمة
يف ٔ�واخر سAنة  2012سAيربز سAنة املتعلق بصندوق املغريب CلتقاIد ف 

ٔ ول مرة جعز �، ٔ�ي ٔ�ننا �ادي نبداوو �لكوا رٔ�س مال دóل هذا  2012
  .الصندوق وهذا خطري �ل�سAبة CلمسAتقxل و�ل�سAبة CلمتقاIد�ن

الصندوق الوطين Cلضامن �ج²عي  ،�ل�سAبة Cلصناديق أ خرى
ملنح رواتب  ، و�ل�سAبة Cلنظام امجلاعي2026فسAيصل ٕاىل العجز سAنة 

�ي ٔ�ن هناك رضورة من ٔ�Wل ٕاصالح  2021التقاIد سAيصل العجز سAنة ٔ
 :ت� أ نظمة

�وال، ضامن اiميومة دóل التقاIد وخصوصا وCلعمل Iىل كذÙ تطو�ر ٔ
�دائه وهذه اiراسة قامت بوضع العديد من السXBاريوهاتٔ.   

اك�ن السXBاريو اCيل تيåني بeٔن �ادي يؤدي ٕاىل العجز، واك�ن 
لسXBاريوهات البديZ اليت من شeٔهنا ٔ�ن تقوي وحتسن وتضمن ت� ا

�سAمترارية أ ساسAية من ٔ�Wل حتسني وتطو�ر والعمل Iىل ضامن التقاIد 
�ل�سAبة لٔ�جراء واملوظفني اCيل هام تيTلصو اليوم Iىل �ش �كون عندمه 

  .سAنة 30سAنة ٔ�و  20التقاIد من دا� 
بفكرة دóل إالصالح، إالشاكلية  فهذه السXBاريوهات Wاءت ،و�لتايل

ما يه املقاربة  :احلقGقGة اCيل يه مطرو�ة اليوم نقولها لمك �لك رصا�ة وهو
   ؟اCيل تيخصنا منشAيوو هبا

التوWه اCيل مشات به احلكومة وهو اكلتايل وتنعترب بeٔن واكينة يف 
الترصحي احلكويم ويف الرب�مج احلكويم اCيل قدمه السAيد رئBس احلكومة، 

�ي ٔ�نه ال ميكن Cلحكومة ٔ�ن تقوم ٕ�صالح ٕاذا مل يمت  ،ويه املقاربة ال�شارÐيةٔ
ٕارشاك الفاIلني، وخصوصا الفرقاء �ج²عيني، اCيل هام ٔ�ساسAيني ولكن 

 ،يلعبون دور ٔ�سايس يف هذا إالطار كذÙ الفرقاء �قlصاديني اCيل هام
نا نوصلوا مجيعا و�لتايل تبني بeٔن �ش يمت هذا إالرشاك من الرضوري ٔ�ن 

خصوصا ٔ�ن  ؟لوا�د القXاIة دóل ما هو إالصالح أ ¼سب �ل�سAبة لبالد�
ذÙ �رهن املسAتقxل، ٔ ن راه ت� أ موال تلعب دور ٔ�سايس يف تطو�ر 

  .�قlصاد

        

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة ٔ �د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار  .شكرا السAيد الوز�ر

 .التعقGب Iىل اجلواب

        ::::شار السAيد عبد الكرشار السAيد عبد الكرشار السAيد عبد الكرشار السAيد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررراملس� املس� املس� املس� 
حXا Iارفني هاد اليش ورثوه، ااملطلوب هو ٔ�ننا �ش  ،السAيد الوز�ر

 50هاد اليش ورث وتبارك هللا ٔ�óدي الفساد اشAتغلت Iىل مدة دóل 
سAنة، اك�ن ٔ�وال كام قلمت ضعف النظام، النظام دóل املعاشات يف أ ول 

نه يف أ صل هو فاسد، وWات من اiار خرج مايل،  ٔ  طاح قال � قال �
�óدي الفساد ومكلت اCيل بقىٔ.   

مليار  114نعطي املثال بصندوق الضامن �ج²عي الرمق املهول دóل 
دóل اiرمه، وهذا راه املال راه مlبخرش يف الطبيعة فلوس فني مشات؟ 

يعين  ،مشاو، هاد فلوس مشاو ما ¿رك �د الفلوس فني ،وما حتاسب �د
حXا �ادي منشAيوو معمك حبسن النية ٔ ن هذا اا بغيتو تصلحوا نتومأ�ننا 

وقت دóل إالصالح وحىت يش وا�د ما �ادي يعوم ضد التيار، هذه فرتة 
  .ٕاصالح لكيش �ادي يبغي ¦شAتغل

�ش ن�lقل من وا�د الظاهرة ٔ�و وا�د البؤرة دóل الفساد  ،ولكن
ايض، و�ش نقطعوا ونبداو نصلحو راه hاصنا نصلحوا، hاصنا نقطعوا مع امل

 ؟دارتٔ�شAنو  ؟مع املايض نقولوا Cلناس ٔ�شAنو وقع؟ هاد أ موال فني مشات
اخلرباء �قlصاديني ؤ�نمت وا�د مهنم السAيد  ،مليار 114ٔ ن ميل كنقولوا 

الوز�ر ٔ�عطووا وا�د اnموIة دóل التخرجيات لهاذ الفلوس، قال Ù �ادي 
 دóل الفلوس اCيل مشات، شكون يبقاو إالسAبان حيرÐوا عند� هبذا الرمق

  دامه وما حتاسب �د؟ 
جنوم، الراWل  5دامه عطاومه يش زºزا�ت �ٔ ويف ا ٓخر شدو يش �س 

ما كنبغيوش نقولوا  ،هذا ما اكي�ش ؟Iا¦ش مفطح ٔ�ش هاد التخربيق
أ موال دóل الناس اCيل اكنت  ،أ موال ¿هنبت ،احلقGقة، اك�ن الفساد

كن حنل املشلك ٕاذا ما قلناش احلقGقة، نقولوا بeٔن تتTدم وكتكد راه ال مي
 . الفلوس Ñرسق، وها اCيل اكن hاصنا يد�ر

تغيري النظام، هذه معلية Ñرشيعية �ادي تدار، ولكن حىت يش وا�د 
السAيد الوز�ر، ال ٔ��د مي� احلق �ش ي�Xازل يف ٔ�موال الشعب، امسح يل 

  ..السAيد الرئBس، ٔ ول مرة السAيد الرئBس

        ::::رئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةالسAيد السAيد السAيد السAيد 
  .ما تقولش يل ٔ�ول مرة

        ::::املس�شار السAيد عبد الكراملس�شار السAيد عبد الكراملس�شار السAيد عبد الكراملس�شار السAيد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
�� ما معرك دقGيت Iيل، ال، ٔ ن ٔ�� ك�سمع CلسAيد الوز�ر، ٔ ن اك�ن ٔ
خطاب دóل ال�سامح مع املايض، اCيل كBسمع يش لكمة اCيل دا يش هللا 

  .ينفعو، هذا املال العام، شكرا السAيد الرئBس
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        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
اللكمة CلسAيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Iىل  .شكرا السAيد املس�شار

  .التعقGب

        ::::السAيد وز�ر �قlصاد واملاليةالسAيد وز�ر �قlصاد واملاليةالسAيد وز�ر �قlصاد واملاليةالسAيد وز�ر �قlصاد واملالية
�وال بغيت يف هذا إالطار نؤكد بeٔن هاذ احلكومة من بني أ مور اCيل ٔ
�كدت Iليه يف ٕاطار الرب�مج احلكويم وهو القGام �حلاكمة اجليدة، والعمل ٔ

سAبة كام Wاء يف اiسAتور ا¶ي صوتنا Iليه مجيعا، Iىل ربط املسؤولية �حملا
و�لتايل فxال�سAبة ملا Wاء يف تدhلمك ي�xغي التذكري بeٔن هناك مlابعة 
قضائية، والقضاء سAيقوم بدوره الاكمل واحلازم يف هذا إالطار، ولكن اCيل 
�سايس وهو هذا طريق ولكن اCيل ٔ�سايس هو Ðيفاش ميكن لنا نعاجلو ٔ

Cل، هذا اxتقAلاملسxتقAليه �ش نعاجلو املسI يل بغيت نتلكم .  

اCيل وقع وهو ٔ�ن اليوم �ل�سAبة Cلنقا�ت، طلبت �ش ¿كون وا�د 
إالIانة ومساIدة تقXية من طرف مكlب العمل اiويل، هاذ املكlب ٔ�عطى 

حXا درجXاها يف إالصالح اCيل بغينا نقدمو، و�لتايل ٕان شاء هللا اتوصياته، 
 Zxسها يف أ سابيع املق�سBمت مجع اCلجنة التقXية مث اCلجنة الوطنية اليت يرتٔ

السAيد رئBس احلكومة �ش نتTذو القرارات الالزمة ٔ ن الوقت ال ¦سمح 
اليوم Ðيخصنا حنسمو . ٔ�ن نقوم كذÙ بدراسات ٔ�خرى يف هذا إالطار

  .قررو ما هو إالصالح املناسب لبالد� ؤ نظمة تقاIد�نو 
  .وشكرا

        ::::سةسةسةسةالسAيد رئBس اجلل السAيد رئBس اجلل السAيد رئBس اجلل السAيد رئBس اجلل 
  .شكرا CلسAيد الوز�ر
  ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةوشكرا Cلجميع، 


