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  )2012 ماي 29  (1433 رجب 7 الثال3ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساGرئFس ل اEٔولاخلليفة ،محمد فوزي بنعاللالس9يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واRقJقة  ثانيةال  الساLة ، ابتداء منJقةدق  وثالثون ٔ�ربعو  ساLة: التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت
  . بعد الزوال اEٔربعني

  .مZاقشة اEٔس9ئX الشفوية    ::::Wدول اEٔعاملWدول اEٔعاملWدول اEٔعاملWدول اEٔعامل

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

        ::::املس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسة
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني

  .افhتاح اجللسة L�ٔلن عن
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من اRس9تور، ووفقا ملقhضيات النظام  100معال بlٔحاكم الفصل 

اRاvيل Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هذه اجللسة Eٔس9ئX السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Lلهيا

ية املدرWة يف Wدول اEٔعامل، ق�ل الرشوع يف تناول اEٔس9ئX الشفه 
ٔ�عطي اللكمة �لس9يد اEٔمني ٕالطالع اGلس Lىل ما Wد من مراسالت 

  .تفضل الس9يد اEٔمني. وٕاLال�ت

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اGلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اGلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اGلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اGلس
fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل س9يد� محمد وLىل �ٓ� 

  .وحصبه وسمل
  .شكرا الس9يد الرئFس

  ة الوزراء احملرتمني،الساد
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف البداية، ٔ�حJط اGلس املوقر ٔ�ننا س9نكون Lىل موLد م�ارشة بعد 
Wلسة اEٔس9ئX الشفهية مع Wلسة معومJة ختصص ��راسة والتصويت Lىل 

يتعلق �لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا  02.12مرشوع قانون تنظميي 
  .من اRس9تور 92و Eٔ49حاكم الفصلني 

�ل�س9بة لٕالLال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 
  :املس�شار�ن

توصلت الرئاسة مبراسX من الس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان، خيرب من vاللها اGلس ٔ�ن الس9يد وز�ر الص�ة سhFوىل إالWابة 

�ر ال�شغيل والتكو�ن �لنيابة عن السؤال اEٓين الفريد املوWه �لس9يد وز
املهين حول تعممي التغطية الصحية و¤ج£عية Lىل املlٔجور�ن واملهنيني 

  . بقطاع النقل
�ل�س9بة لٔ§س9ئX الشفهية والكhابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  : 2012ماي  29ٕاىل ¨اية يوم الثال3ء 

  سؤ¤؛  L :21دد اEٔس9ئX الشفهية -

 ٔ�س9ئX؛  L :4دد اEٔس9ئX الكhابية -

 . جواب وا�د: Lدد اEٔجوبة الكhابية -
 .ولمك اللكمة الس9يد الرئFس. شكرا لمك

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس9يد اEٔمني

 5من النظام اRاvيل، توصلت الرئاسة ب  128طبقا ملقhضيات املادة 
إال�اطة اEٔوىل اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ§حرار، . طلبات ٕا�اطة
  .املس�شارتفضل الس9يد 

        ::::املس�شار الس9يد عبد امحليد احسFسناملس�شار الس9يد عبد امحليد احسFسناملس�شار الس9يد عبد امحليد احسFسناملس�شار الس9يد عبد امحليد احسFسن
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت وٕاخواين املس�شار�ن،
طبقا ملقhضيات النظام اRاvيل، ٔ�حJط جملس9نا املوقر بقضية طارئة هتم 
وضعية الطلبة ا´�ن يتابعون دراس9هتم �جلامعات إالس9بانية، حJث صدر 

ٔ��ريل يلزم  21بتارخي  2012/14جلريدة الرمسية إالس9بانية مرسوم قرار رمق �
الطلبة ¨ري املنمتني ٕاىل ¤حتاد اEٔوريب �لز¸دة يف رسوم ال�سجيل يف 

  . ٔ�ورو س9نو¸ 9000ٔ�ورو ٕاىل  900معاهدها ولكياهتا، ز¸دة صاروخJة من 
ند�ن fشدة وٕازاء هذا الوضع، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔ§حرار 

 �5ٓالف طالب مغريب ٕ�س9بانيا و 6هذا القرار ا´ي ٔ�ربك Lائالت ٔ�كرث من 
�ٓالف تلميذ وتلميذة يدرسون �لبعثات إالس9بانية �ملغرب، واليت ٔ�صبحت 
Lاجزة عن ٔ�داء هاته املبالغ اخليالية اليت تفوق طاقهتا واليت س9تضطرها 

اليت ال تق�ل معادÆ مكرهة ٕاىل ٕاLادة Åسجيل ٔ�بناهئا يف لكيات اململكة 
شهادات مع الشهادات الصادرة عن املدارس واجلامعات إالس9بانية، مطالبني 
احلكومة �لتدvل الفوري والعاWل من vالل وزارة الشؤون اخلارجJة 
ووزارة التعلمي العايل ٕالجياد �ل لهذا املشلك العويص ا´ي حيرم بطريقة ¨ري 

م ٕ�س9بانيا ومن ال�سجيل �لكيات م�ارشة هؤالء الطلبة من مhابعة دراس9هت
اململكة اليت Íرفض بعض Wامعاهتا اليوم اس9تق�ال الطلبة احلاصلني Lىل 

نذÐر Lىل سJÏل . الباكلور¸ إالس9بانية لعدم معادÎهتا مع الباكلور¸ املغربية
املثال لكية الطب مبراÒش اليت رفضت مؤخرا Åسجيل طالبة �اصL Xىل 

  . الباكلور¸ إالس9بانية
يد الرئFس، ٕاكجراء من W�ٔل رد ¤عتبار �لطلبة ولهاته العائالت الس9 
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اخلائفة عن حرمان ٔ�بناهئا وبناهتا Lىل التحصيل العلمي اجلامعي ٕ�س9بانيا 
و�ملغرب، Lىل احلكومة املغربية اليوم فhح حوار Wدي وLاWل مع نظريهتا 

لطلبة، إالس9بانية يف هذا الشlٔن �لرتاجع Lىل هذا القرار اGحف يف حق ا
وفhح ٔ�يضا حوار كذÕ مع اجلامعات املغربية من W�ٔل معادÆ شهاداهتا 

  .اجلامعية املسلمة من املدارس واجلامعات إالس9بانية
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة اEٓن �لفريق الفJدرايل، تفضل . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

  .الس9يد الرئFس

        ::::املس�شار الس9يد محمد دعيدLةاملس�شار الس9يد محمد دعيدLةاملس�شار الس9يد محمد دعيدLةاملس�شار الس9يد محمد دعيدLة
  د الرئFس،الس9ي

  الس9يدان الوز�ران،
  الس9يدات والسادة املس�شارون،

ٔ�ول ٔ�مس ا�Eٔد خرجت الطبقة العامR� Xار البيضاء يف مسرية 
وطنية من W�ٔل الكرامة، احÖhاWا Lىل Íردي اEٔوضاع ¤قhصادية 
و¤ج£عية واحلقوقJة واملادية Øتلف ف×ات املlٔجور�ن، وLىل Lدم م�ارشة 

املسؤول وتنفJذ ما تبقى من الزتامات احلكومة خبصوص اتفاق احلوار اجلاد و 
، Eٔن احلاWة ¤ج£عية ¨ري قابX لالنتظار، فهل 2011ٔ��ريل  26

س�س9تفJق احلكومة من س9باهتا؟ ومىت س�hعاطى �جلد واملسؤولية الالزمة 
عوض الفرفشات والهزل ا�ßان لن جيد¸ الس9يد الرئFس احلكومة يف معاجلة 

  .ج£عي املlٔزومالوضع ¤
  الس9يد الرئFس،

الزال مسلسل الطرد من العمل يف العديد من الو�دات إالنتاجJة 
واخلروقات والتعسفات �مجلX يف حق العامل واEٔجراء مس9متر، واEٔخطر 
من هذا وذاك ٔ�ن ميتد مسلسل اخلروقات واملضايقات ٕاىل مقاوÆ حصافJة 

ٕاىل ) Marocsoir(وLة حمسوبة Lىل اجلهات الرمسية، حJث معدت مجم
عبد : طرد جامعي مخلسة من حصافJهيا العاملني جبريدة الصحراء املغربية، مه

ا�لطيف فدواش ومحمد جفري ومحمد السلييك وربيع الروييض وعðن 
الرضواين، ال ليشء سوى ٔ�هنم طالبوا حبقوقهم املرشوLة ومبlٔسسة العالقات 

القانون، : لني Lىل القاLدة الثالثيةاRاvلية بني إالدارة والص�افJني والعام
  . احلقوق والواج�ات

عن غهيم وتعنهتم، ) MarocSoir(وبدل ٔ�ن يرتاجع مسؤولو مجموLة 
رفضوا احلوار مع النقابة الوطنية �لص�افة املغربية، الهادفة ٕاىل ٕاجياد �ل 

  .لهذه الورطة اليت وضعت إالدارة نفسها فهيا
فJات والصحفJني �لقZاة اEٔوىل لقد امhد مسلسل التضييق Lىل الصح 

بدار الربهيüي اليت وûت اRعوة حلضور Wلسة ¤س9£ع �لص�افJة حورية 
بوطيب واملمنوLة �اليا من تقدمي þرشة اEٔخ�ار ��لغة إالس9بانية، Eٔهنا �لك 

fساطة جترٔ�ت Lىل فضح ظروف العمل املزرية وما تعرفه القZاة اEٔوىل من 
مZاصب املسؤولية vارج معايري الكفاءة، وذÕ حمسوبية يف التعيZFات يف 

ٔ�ثناء لقاء نقايب داvيل، مما يمن عن هنج س9ياسة Íمكمي اEٔفواه داvل القZاة 
اEٔوىل، واليت من املفروض فهيا نقل اEٔخ�ار �لك موضوعية وشفافJة وvلق 

فJني من االظروف والرشوط املالمئة �لعمل، حىت �متكن الص�افJات والص�
حلر والزنيه مبهنية للك املواطنني واملواطنات، دون Íزييف ٔ�و نقل اخلرب ا

  . Íزويق �لحقائق
ٕانه جزء من املعا�ة اليومJة ملا يتعرض ٕاليه الص�افJون والص�افJات من 
تضييق وشطط يف اس9تعامل السلطة لث�هيم عن قول احلق واحلقJقة وفضح 

  .لك مظاهر ¤س��داد وال�سلط والفساد
  الس9يد الرئFس، 

فJات والص�افJون اهذا الوقت �´ات ا´ي تتعرض فJه الص� يف
�لتضييق Lىل ممارسة حقهم يف التعبري وانتقاد ظروف العمل املزرية، 

اكن الوفد املغريب الرمسي �رئاسة  ،2012مايو  24و�لضبط يوم امخلFس 
الس9يد وز�ر العدل واحلر¸ت ٔ�مام جملس اEٔمم املت�دة حلقوق إالþسان 

ض �ل�سخس9يخ و¤نتقاد احلاد ملا تعرفه حقوق إالþسان من جبنيف يتعر 
  .Íردي وÍراجع

فلقد قدم تقر�ر مZظمة العفو اRولية ومZدوبو العوامص العاملية 
صورة قامتة ومظلمة ) واش9نطن، لندن، �ر�س، سو�رسا ؤ�م�س9يت و¨ريمه(

، وذÕ من جراء 2011عن وضعية حقوق إالþسان �ملغرب vالل س9نة 
لتعذيب والتضييق Lىل الصحفJات والصحفJني، وصل �د ٕاصدار اس9مترار ا
سالبة �لحرية واس9مترار مقع التظاهرات و¤س9تعامل املفرط �لعنف ٔ�حاكم 

  .ضد الوقفات ¤حÖhاجJة السلمية
لقد س9بق لنا يف الفريق الفJدرايل ٕا3رة ان��اه احلكومة ملا تعرفه حقوق 

رب Lىل املس9توى اRويل وما إالþسان من Íراجع وانعاكس Lىل صورة املغ
يتلقاه من مساLدات ودمع مايل �لهنوض حبقوق إالþسان واحلاكمة الرش9يدة، 

مليون ٔ�ورو مضن الغالف  87واليت خصص لها ¨الف مايل يقدر ب 
إالجاميل اØصص �لمغرب من طرف املفوضية اEٔوربية يف ٕاطار الرب�مج 

  .2013-2011إالرشادي الوطين 
  .Fسشكرا الس9يد الرئ 

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لفريق اEٔصاÆ واملعارصة، تفضل الس9يد املس�شار. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد امحمد امحيدياملس�شار الس9يد امحمد امحيدياملس�شار الس9يد امحمد امحيدياملس�شار الس9يد امحمد امحيدي
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

من النظام اRاvيل Gلس املس�شار�ن، ٔ�حJط جملس9نا  128طبقا �لامدة 
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من vال� الرٔ�ي العام الوطين بقضية طارئة تتعلق �لترصحيات املوقر و 
اvEٔرية اليت Wاءت Lىل لسان بعض وزراء العداÆ والتمنية، ويف مقدمهتم 
رئFس احلكومة هناية اEٔس9بوع املايض، واليت جتعل لك مhتبع �لشlٔن العام 
الوطين يقف مشدوها وهو يتlٔمل مرامهيا ومقاصدها، وهو ما جيعلنا يف 

هل ال زال مق�وال، يف ظل دس9تور فاحت : يق اEٔصاÆ واملعارصة ن�ساءلفر 
يوليوز ا´ي خيول �لحكومة صالحJات ¨ري مس9بوقة، ويف ظل س9ياق 

  : س9يايس وجممتعي Wد مشجع وحمفز �لمبادرة احلكومJة
ٔ�ن جند وزراء يعلنون بدون Íردد وال حJاء ٕاذLاهنم وخZوعهم لبعض  -

الح، مع العمل ٔ�هنم ال يتجرؤون Lىل حتديد إالرادات اليت تقف ضد إالص
  وÅسمية وÅشخيص هذه إالرادة الاكحبة ٕان وWدت؟ 

ٔ�ن جند وزراء يعلنون ûرا Åساحمهم مع الزبونية واحملسوبية وق�ول  -
التدvالت ´وي النفوذ من W�ٔل ¤حhفاظ ببعض املوظفني بعيدا عن 

  معايري الكفاءة و¤س9تحقاق؟ 
ن fسهوÆ وfرسLة اهنزا!م الس9يايس وهترهبم من ٔ�ن جند وزراء يعلنو -

حتمل املسؤولية يف تدبري الشlٔن احلكويم وممارسة سلطاهتم الواسعة 
  واملنصوص Lلهيا دس9تور¸؟

  الس9يد الرئFس،
ٕان م#ل هذه اخلرWات ¨ري املق�وÆ ميكن ٔ�ن Íكون مس�سا¨ة وميكن ٔ�ن 

ا ٔ�صيال ومhفردا، وما �كون لها مربر ٕان مل $كن نعFش ربيعا دميقراطيا مغربي
ٔ�مثره من حتوالت دس9تورية ومؤسساتية معيقة، حتمت Lىل الفاLل احلكويم 
ٔ�ن �كون يف مس9توى ا�لحظة ؤ�ن يتحمل مسؤوليته ÐرWل دوÆ ومبا 
تتطلبه هذه املسؤولية من رزانة وWدية وجرٔ�ة وتقدمي ٔ�جوبة ملموسة Lىل 

  .لك ¤نتظارات
  الس9يد الرئFس،

يق اEٔصاÆ واملعارصة، ويف نفس الوقت þس9تغرب ٕاننا ن�ساءل يف فر 
لهذه احلكومة اليت اس�سلمت ملنطق التبايك والبحث عن مشجب لتعلق 
Lليه فشلها وضعفها بدل ٔ�ن تنكب Lىل مواûة الت�د¸ت والصعاب 
واvرتاق اEٔزمات �ٕالبداع و¤جهتاد وتقدمي احللول الواقعة لٕالWابة Lىل لك 

 vاRلية من شغل وسكن وحصة و¨ريها من ¤نتظارات، سواء ا
¤نتظارات ¤ج£عية و¤قhصادية، وكذÕ التوظيف اEٔم#ل لسلطاهتا 
واخhصاصاهتا �لحفاظ Lىل ماكنة وصورة املغرب Rى املنتظم اRويل ا´ي 

  .ال þسمح ٔ�ن ختدش ٔ�و متس
نقول هذا، وحنن þس9تحرض املؤاvذات الصادمة اليت تلقاها املغرب 

ارط يف جZيف حول الرتاجعات الك�رية يف جمال حرية التعبري اEٔس9بوع الف
وقانون الص�افة واحلق يف التظاهر السلمي ومشلك Íزوجي القارصات، 
�ٕالضافة ٕاىل القضا¸ اEٔخرى املرتبطة مبوضوع اس9تقاللية السلطة القضائية 
والولوج ٕاىل العداÆ والتدهور الك�ري �لحقوق ¤قhصادية و¤ج£عية 

  .رة اÎهنوض هباورضو 

  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة اEٓن �لفريق ¤شرتايك، تفضيل . شكرا لفريق اEٔصاÆ واملعارصة

  .ٔ�س9تاذة

        ::::املس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيواين
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئFس،
  الس9يدان الوز�ران،
  ٔ�خيت املس�شارة، 

  ٕاخواين املس�شارون،
لوضع ¤ج£عي احملتقن و¨ري املس9بوق، مل يعد حيمتل ٔ�شاكل ٕان ا

اخلرWات إالLالمJة ¨ري اجلدية اليت ٔ��ن عهنا الس9يد رئFس احلكومة يف 
تعليقه Lىل املسرية العاملية احلاشدة واملو�دة اليت نظمهتا املركزيتان 

  . البيضاء الكونفدرالية والفJدرالية اRميقراطية �لشغل يوم ا�Eٔد اvEٔري �Rار
فقد رصح الس9يد ا�ن كريان، تعليقا Lىل هذا احلدث النقايب 
و¤ج£عي و¤حÖhا� املهم، ٔ�ن العامل خرجوا يف ٔ�ول ماي ويف �ٓخره 
يف صيغة هتمكية جهينة، Åسخر fشلك ¨ري v�ٔاليق من مlٓيس املغاربة وحتتقر 

مك واحض ال امجلاهري الغفرية اليت جحت �لمسرية البيضاوية احلاشدة، ويف هت
يليق �رئFس حكومة حيم1 اRس9تور اجلديد �لبالد مسؤوليات جس9مية يف 

  .مواûة الت�د¸ت املطرو�ة Lىل البالد س9ياس9يا واج£عيا واقhصاد¸
وليكن يف Lمل، الس9يد الرئFس، ٔ�ن ٔ�صداء املسرية الو�دوية اليت دعت 

زبية وش9بابية ٕاÎهيا مركزيتان نقابhFان مZاضلتان، ودمعهتا هيئات وطنية ح
وحقوقJة وازنة، اكنت مبثابة دق لناقوس اخلطر بعدما وصلت اEٔوضاع 
¤ج£عية ٕاىل مس9تو¸ت ¨ري مس9بوقة من جراء اÎهترب من تفعيل نتاجئ 
احلوار ¤ج£عي، ومن الوعود ¤نت3ابية اليت اكن ي��جح هبا احلزب 

هور دون املعارض ومن الزتامات الترصحي احلكويم ا´ي مرت Lليه ش 
  .ظهور بوادر تطمنئ الطبقة العامX والطبقات احملرومة من املواطنني

ٕان املسرية اليت دعت ٕاÎهيا املركزيتان النقابhFان �Rار البيضاء جتاوزت 
يف جحمها وشعاراهتا ودالالهتا جمرد مسرية احÖhاجJة عاملية، بل ٕان جحم 

Rل اW�ٔ فاع عن مك�س9بات ¤لتفاف الوطين حولها ٕاىل مسرية لٔ§مل من
املغاربة وحقوقهم يف مواûة الرتاجعات، ونية الت3يل عن التقدم ا´ي 

  . حققZاه دس9تور¸ واج£عيا، وي�hظر بلورته س9ياس9يا ومؤسساتيا
و�مس الفريق ¤شرتايك، فٕانين ٔ�نبه احلكومة ٕاىل رضورة حتمل 

هتا، سواء مسؤوليهتا التارخيية يف ظل اRس9تور اجلديد، ؤ�ن تفي �لزتاما
�ل�س9بة �لحوار ¤ج£عي ٔ�و �ل�س9بة ملطالب الف×ات املترضرة، وهنا 
ٔ�عطي م#ال �العتصام ا´ي خيوضه مجموLة من ٔ�ساتذة سد اخلصاص 
بlٓسفي، وا´ي ينذر مبlٔساة اج£عية خطرية يف �اL Æدم التدvل، vاصة 
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إالدارة شF×ا، ؤ�ن املعنيني ال يطالبون ٕاال حبقهم يف شهادة ٕادارية لن Íلكف 
�ٕالضافة عن تعويضهم عن مدة معلهم كام وقع �ل�س9بة لعدة �االت Lىل 

  .املس9توى الوطين
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة �لفريق ¤س9تقاليل، تفضل اليس . شكرا �لفريق ¤شرتايك

  .عزايب

        ::::املس�شار الس9يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس9يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس9يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس9يد عبد العز�ز عزايب
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  احملرتم،الس9يد الرئFس 
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت املس�شارات، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

�رشفين، �مس الفريق ¤س9تقاليل �لو�دة والتعادلية، ٔ�ن ٔ�حJط اGلس 
 Æب �اÏسf لام بقضية طارئة، هتم وضعية لكية الرشيعة بفاسL املوقر
¤س9تZ9اء والفوىض اليت تطال تدبري هذه اللكية، حJث ٔ�ن Lدم تعيني 

يد رمسي ملا يناهز امخلس س9نوات طبقا �لقوانني اجلاري هبا العمل وما مع 
يعانيه اEٔساتذة واملوظفون والطلبة Lىل �د سواء من سوء التدبري وشطط 
يف اس9تعامل السلطة من طرف العميد �لنيابة، ÅسÏب يف ٔ�وضاع اكرثية 

ة ملا داvل مؤسسة حيتفظ لها املغاربة والعامل ٔ�مجع مباكنة vاصة وممتزي 
  .اضطلعت به من ٔ�دوار يف التكو�ن وٕاشعاع ثقافة ال�سامح والتعا�ش

  الس9يد الرئFس،
لقد ٔ�صبحت لكية الرشيعة اليوم vارج ٕاطار القانون، وحتولت فضاءات 
¤حÖhاWات و¤عتصامات وإالرضا�ت اليومJة والبال¨ات ¤س�Zاكرية 

، vاصة من طرف والشاك¸ت اليت مت توجهيها ٕاىل وزارة التعلمي العايل
مكhب اجلامعة احلرة �لتعلمي املنضوية حتت لواء ¤حتاد العام �لشغالني 
�ملغرب، ن�ÖJة اس9تف�ال املشالك وإالvالالت اليت تتحمل فهيا إالدارة 
املسؤولية املبارشة، واليت جتلت يف اس9مترار املامرسات الشاذة املاسة 

رم اجلامعي �لكية الرشيعة مبختلف ٔ�شاكل حرية الرٔ�ي والتعبري داvل احل
بفاس، و¤$هتاك السافر �لحق اRس9توري �لموظفني، يف حر�هتم يف ¤ن£ء 
النقايب ومZعهم من مزاوÆ !ا!م، مع ما �شوب ذÕ من خروقات وطغيان 

  .    ملنطق احملسوبية والزبونية يف التعامل مع مكو�ت اللكية
دة والتعادلية و¤حتاد العام وLليه، فٕاننا يف الفريق ¤س9تقاليل �لو�

�لشغالني �ملغرب، ووعيا مZا �ملسؤولية الك�رية امللقاة Lىل LاتقZا يف اRفاع 
عن املصاحل املادية واملعنوية لٔ§ساتذة واملوظفني والطلبة، وٕاميا� مZا �Rور 
الهام ا´ي ي��غي ٔ�ن نضطلع به يف ٕاصالح املنظومة التعلميية ببالد�، ندعو 

ت الرقابة الوطنية محلاية املال العام الرمسية و¨ري الرمسية ٕاىل اف�hاص هيئا

وتدقJق لك املعامالت املالية وإالدارية للكية الرشيعة اليت Åشهد Åس�Fا يف 
  .تدبريها إالداري واملايل

كام نؤكد ٔ�ن هذا الوضع �س9تدعي اليوم التدvل ¤س9تعÖايل �لوزارة 
ة واملس9تعXÖ �لمشالك اليت تتخبط فهيا الوصية، الختاذ التدابري الالزم

اللكية ووضع �د �لتعرث احلاصل يف تطبيق إالصالح اجلامعي يف الشق 
املتعلق �لهيالك �لكية الرشيعة بفاس، وا´ي ينعكس سلبا Lىل ٔ�داء 
املؤسسة Eٔدوارها يف البحث والتدر�س والتكو�ن وLىل مس9توى الطلبة 

  . ا´�ن يتخرجون من ûة ٔ�خرى
 .ا الس9يد الرئFسوشكر 

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

واEٓن þرشع يف معاجلة اEٔس9ئX الشفهية املدرWة يف Wدول ٔ�عامل هذه 
مهنا �ٓنية موûة ٕاىل لك من قطاLات التجهزي  3ٔ�س9ئX،  8اجللسة، وLددها 

ال�ة ٔ�س9ئL Xادية موزLة Lىل قطاLات التجهزي، الف 5والنقل، وال�شغيل، و
  .والص�ة

þس9هتل Wدول ٔ�عاملنا �لسؤال اEٓين املوWه ٕاىل الس9يد وز�ر التجهزي 
. والنقل حول حماربة الريع يف القطاLات اليت تد�رها وزارة التجهزي والنقل

  .اللكمة �Eٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اRس9توري

        ::::املس�شار الس9يد ٕادراملس�شار الس9يد ٕادراملس�شار الس9يد ٕادراملس�شار الس9يد ٕادر����س الراس الراس الراس الرايضيضيضيض
  .شكرا الس9يد الرئFس

ىل ابقى يل يش شوية د¸ل الوقت vليه يل �لتعقJب هللا �كرث هللا خيليك إ 
  .vريمك الس9يد الرئFس

  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس9يدات والسادة املس�شارون،
ال ٔ��د ينكر ٔ�ن قطاع التجهزي والنقل هو عش الريع و¤مhيازات، Eٔنه 

A يد�ر رخص النقل، املقالع، املA البحري، كذÕ رخص احhالل امل
العمويم، �ٕالضافة ٕاىل تدبري الصفقات العمومJة والسمرسات املتعلقة 

  .�الس9تغالل
هل �لوزارة  :اعتبارا حلجم هذه امللفات، þسائلمك، الس9يد الوز�ر

ٕاسرتاتيجية واحضة حمددة اEٔهداف واجلدوÆ الزمZية لتقZني ¤س9تفادة من 
  هذه ¤مhيازات وحماربة الريع وجتفJف مZابعه؟ 

  .ا الس9يد الرئFسشكر 

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا
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        ::::الس9يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس9يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس9يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس9يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
م ورضوري ٔ�شكر الفريق احملرتم Lىل طر�ه لهذا السؤال، وا�يل هو !

واسرتاتيجي، ؤ�عتقد بlٔنه يتعلق مبعركة Ðبرية Wدا، ٔ�مجع Lلهيا لك املغاربة، ملا 
كنقرى الربامج ¤نت3ابية للك اEٔحزاب، ٔ�¨لبية ومعارضة، هناك وا�د 
احملور ٕامسه احلاكمة اجليدة، تدبري الرثوات، الشفافJة، الزناهة، الصفقات، 

 Gيف تصل ٕاىل اÐ ،يف توزع؟اخلريات د¸ل البالدÐمتع؟ و  
و´Õ، نعتقد ٔ�هنا لFست معركة احلكومة فقط، ولكهنا معركة مجيع 
القوى، واحلكومة تتحمل املسؤولية ويف ٔ��د احملاور امخلس د¸ل الرب�مج 
احلكويم هناك ملف مhاكمل حول احلاكمة اجليدة وحماربة اقhصاد الريع 

ف د¸لنا مبنتخيب والتعاون Lىل هذا املوضوع، و$متىن ٔ�ن Åسخن اEٔكتا
اEٔمة، Eٔنه ملا بدٔ�� هذا امللف بدٔ�ت تتحرك ٔ�لسن، وتتحرك ٔ�قالم، 
وتتحرك ûات مل يعجهبا حىت ٔ�ن نعلن عن لواحئ د¸ل املس9تفJد�ن، و�لتايل 

  .حنن $ريد معمك ٔ�ن نتعاون حول هذا املوضوع
لكن هذه مZاس9بة ٔ�ن نوحض عندما نت�دث اليوم عن اقhصاد الريع، 

اكن Ðيتلكم Lىل " جZيف"ت�دث عن حقوق إالþسان وما وقع يف وعندما ن 
، وعندما نت�دث عن 2012، مايش يف 2011حقوق إالþسان يف 

 2011املؤرشات د¸ل التمنية ود¸ل احلاكمة كنتلكمو Lىل التقار�ر د¸ل 
  . 2009و 2010ود¸ل 

، 2009و 2010و 2011عندما يت�دثون عن الهشاشة، نت�دث عن 
رضب حقوق إالþسان، وانÏت املؤرشات  تيوم فقZا وانÏمايش Lاد ال 

¤ج£عية السF×ة، وانÏت الفساد يف تدبري الشؤون العامة، حصيÍ Xرامك، 
اÎمنوذج د¸ل املكhب الوطين �لمطارات ومن اكن �سريه، اÎمنوذج د¸ل 

)CIH ( منوذج د¸ل وا�د العدد د¸ل امللفات ومن اكنÎومن اكن �سريه، ا
  .ىت $كون رص�اء يف معاجلة هذه القضا¸�سريها، ح

 3ٔ�شهر، ٔ�حنامك  4ٔ�شهر، احلكومة عندها  3اليوم، احلكومة عندها 
س9نة؟ من اكن يتحمل املسؤولية يف وزارة ال�شغيل؟  14ٔ�شهر ٔ�م حنامك 

من اكن يتحمل املسؤولية يف وزارة املالية؟ من اكن يتحمل املسؤولية يف 
ريه؟ البد ٔ�ن $كون رص�اء عندما نت�دث لك ما يتعلق �ملA العمويم و¨

  .عن هذا املوضوع
و´Õ، حنن مس9تعدون ٔ�ن نتعاون Lىل هذا املوضوع ؤ�ن نقارب هذا 
املوضوع، و´Õ طبيعي حنن يف ب�، اليوم اك�ن دس9تور، البعض اليوم 

احلكومة، ٔ�عطاه �  حيتج Lىل احلكومة، وهذا حق ما كتعطFش �
نع من حقZا يف التعليق Lىل ما حيدث يف اRس9تور، ولكن ال جيب ٔ�ن من 

  . الب�، يف مقارLة احلÖة �حلÖة والعمل �لعمل

Õ´عندما حتملنا املسؤولية لك الوزراء عندمه �ر�مج، الرب�مج  ،و
ا�يل كنتحملو املسؤولية د¸لو احZا يف الوزارة راه وزعناه Lىل إالخوان 

  :حماور �3مج فJه وعرضناه يف اGلس املوقر يف ا�لجنة، والرب

  حمور التمنية املس9تدامة؛ -

 حمور سالمة اخلدمات؛ -

 .احملور اvEٔري هو احلاكمة اجليدة -
ا�يل ميكن لنا ٕان شاء هللا نعطيو بعض التفاصيل واحZا حمتاWني 

 .�لتعاون يف هذا اGال

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد املس�شار احملرتم. شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::شار الس9يد ٕادرشار الس9يد ٕادرشار الس9يد ٕادرشار الس9يد ٕادر����س الراس الراس الراس الرايضيضيضيضاملس� املس� املس� املس� 
  .شكرا الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد الرئFس

انمت Íلكممت وقلت ٔ�ودي من املسؤول؟ و�ش Íكون الرصا�ة و�كون 
الوضوح، Eٔن هاذ اليش هذا اكن من حشال هذا، ولكن من حشال هذا 
شكون هام هاذ احلكومات ا�يل اكنوا م#ال مسؤولون Lىل هاذ اليش؟ حىت 

ئل ا�يل خص م#ال يعرفوها املغاربة، وهاذ اليش بFين وبZFك هاذي من املسا
  .ما ابقات حىت يش �اWة خصها تدرق �لغر�ل

ٔ�شهر  4ٔ��، معايل الوز�ر، اLالش تذاÐرت معك، دا� ان£ كام قلت 
متت Lىل التنصFب د¸لمك Lىل هذا القطاع، وهاذ الMم ا�يل قلت مسعناه 

رحZا السؤال؟ Eٔننا كنا ن�hظر يف مZاس9بات كثرية، واحZا Lالش ط
  .ٕاجراءات و�ٓليات لتفعيل هاذ الMم Lىل ٔ�رض الواقع

  السادة الوزراء احملرتمون،
حماربة الريع والفساد اكن شعارا كام قلمت، والزال مجليع احلكومات السابقة 
واحلالية، ولكهم تيذاÐروا ولكيش Íهيرض Lىل هاذ اليش، لكن الفرق هو ٔ�$مك 

ن من القوة اRس9تورية والس9ياس9ية والقانونية واGمتعية ما مل اليوم متتلكو
  .يتوفر Eٔية حكومة ق�لمك

  الس9يد الوز�ر، 
ال ٔ�عتقد ٔ�$مك تنقصمك الشÖاLة واجلرٔ�ة من W�ٔل التزنيل الفعيل والعميل، 

$كونوا رص�اء، الس9يد الوز�ر، وهاذ اليش ا�يل . الشعب �ريد امللموس
مك نؤمن بlٔن الMم ا´ي ال ي��عه فعل ال �غيني الناس، فlٔنمت وحنن مع

  .طائX من ورائه، والعمل ا´ي ال ي��عه معل ال مZفعة مZه
  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  الس9يد الرئFس احملرتم، 
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رفة اEٔوىل يعين جملس ولكن يبدو ٔ�نه ا�لجنة، حنن يف ا�لجنة يف الغ
النواب، ؤ�� مس9تعد يف جملس املس�شار�ن، عند� Lدة Wلسات حول 

ميكن يل نقول لمك ٔ�عطينا املقاربة املتاكمX العملية، يعين . حماربة اقhصاد الريع
معلية، مقالع الرمال، يف النقل �اكفة ٔ�صنافه، املA العمويم البحري وما 

�اكفة ٔ�صنافه وجماالته، املA العام، حىت  ٔ�دراك ما املA العمويم البحري
  .جمال تصنيف املقاوالت ود¸ل ÍرتFب املقاوالت ود¸ل الصفقات

و´Õ، هناك قوانني س9تlٔيت قريبا ٕاليمك، دفاÍر التحمالت س9تlٔيت 
 ،Nوبعضها خرج وبدٔ� يطبق يف املس9ت3دمني والنقل املدريس والس9يا

املراكز التقZية ٕاىل ¨ري ذÕ،  والبعض اEٓخر Wاي يف تعلمي الس9يارات، يف
  . والبعض اEٓخر البد حنتاج ٕاىل وقت

ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن الفساد � ٔ�يضا تغطية من الريع الس9يايس، مرتبط �لريع 
الس9يايس، اEٔحزاب سابقا اليوم دvلنا مر�X دس9تورية �ش حنيدو حىت 
رفع الريع الس9يايس، يعين حىت Íكون هاته الق�ة وهذه الغرفة جمال ليك $

مس9توى النقاش الس9يايس حول امللفات الكربى د¸ل الب�، و�ٓنذاك الراحب 
هو املغرب و¤قhصاد الوطين، عندها س�hعاون مجيعا حول هذا امللف 
واملعلومات بداية حماربة الريع هو ٔ�ن يعرف املغاربة مع من يتعاملوا، مع من 

اEٔرض اشكون كريÐبوا واشكون مول احلافX، هاذ املقلع د¸ل من؟ هاذ 
  v�ٔذها؟ هاد الفريمة اشكون ا�يل واvذها؟ 

Lىل اEٔقل املعلومة، وقد بدٔ�� املسار، نlٔمل ٔ�ن جند عندمك الس9ند ٕان 
شاء هللا ليك ن�hرص يف هذه املعركة الكربى �ل�س9بة لبدلنا، بعدما انترص� 

  . يف معركة ¤س9تقرار وإالصالح الس9يايس
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . الس9يد الوز�رشكرا 

السؤال اEٓين الثاين موضوLه مlٓل االتفاقJات املربمة بني امجلاLات احمللية 
اللكمة �Eٔد املس�شار�ن من الفريق ¤س9تقاليل، . ووزارة التجهزي والنقل

 .تفضل اليس القامسي

        ::::املس�شار الس9يد مصطفى القامسياملس�شار الس9يد مصطفى القامسياملس�شار الس9يد مصطفى القامسياملس�شار الس9يد مصطفى القامسي
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  س�شار�ن احملرتمني،الس9يدات والسادة امل 

يف س9ياق دمع وتنفJذ الربامج التمنوية Lىل مس9توى الرتاب الوطين، لقد 
ٔ��رمت العديد من امجلاLات احمللية وvاصة مهنا القروية اتفاقJات مع خمتلف 
القطاLات احلكومJة من W�ٔل التعاون والرشاكة حلل العديد من املشالك 

توى شق املساÕ الطرقJة اليت يتخبط فهيا املواطن، خصوصا Lىل مس9 
  .والب�Jات التحتية

ٕاال ٔ�ن العديد من هذه االتفاقJات املربمة مع وزارة التجهزي والنقل 

ببعض املناطق، م#ل مدينة سطات، ظلت ح�Fسة الرفوف ٔ�و ن�ÖJة 
تعلRت بعض املسؤولني، مما Q�ٔر سلبا Lىل املس9توى التمنوي لهذه املنطقة 

 .وكذÕ بعض املناطق اEٔخرى
وانطالقا من هذه املعطيات، فٕان اEٔمر يتطلب مقاربة Wديدة لتوسع 

، يتÖاوز تدvالت القطاع اÅشارÐي امشولي امدننا وقرا� وذÕ بتÏين مZظور
الوا�د وإالدارة الوا�دة حنو بناء مرشوع حرضي مhاكمل اجلوانب ومرتبط 

تيجية �لتمنية وvاصة العامل القروي، مع تlٔطري امجلاLات مبخططات ٕاسرتا
وذÕ �ٕالLداد وال�شاور من ق�ل مجيع  ،مhوسطة وبعيدة املدى ودميقراطية

املتدvلني من جامLات ومؤسسات معومJة وٕادارات مركزية وجممتع مدين 
وتقZني العالقة بني الرشاكء املتدvلني يف ٕاطار وضع ¤خhيارات التمنوية 

  .وحتديد املياد�ن اليت حتظى �Eٔولوية
ما يه التدابري املزمع اختاذها حلل هذه  :س9يد الوز�ر´ا، þسائلمك ال 

املشالك من W�ٔل Åرسيع وترية اÎمنو ودمع امجلاLات احمللية Lىل مس9توى 
الب�Jات التحتية وبناء املساÕ الطرقJة لفك العزÆ عن العامل القروي؟ وما 

  مlٓل االتفاقJات اليت مت ٕا�را!ا مع احلكومة السابقة؟ 
  .شكرا

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس9يد رئFس االس9يد رئFس االس9يد رئFس االس9يد رئFس ا
 .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�شكر الفريق احملرتم واملس�شار احملرتم Lىل طر�ه هذا السؤال، ؤ�عتقد 

الوقت و�ش ميكن لنا  ٔ�نه !م ورضوري ومZاس9بة فعال �لتداول يف هذا
  .نوحضو وا�د العدد د¸ل اEٔمور

ٔ�وال ٔ�ن اRوÆ مZذ مدة بطبيعة احلال واحلكومة اك�ن �رامج �لعامل 
القروي، اك�ن �رامج مhعددة، ولكن يف هذه الربامج Íكون fرشااكت مع 
امجلاLات احمللية، ٕاىل اvذيت م#ال يف جمال الطرق فكJكون الرب�مج ا´ي 

زارة التجهزي والنقل واك�ن الرب�مج ا�يل ك�سهر Lليه وزارة Åسهر Lليه و 
اRاvلية يف ٕاطار اÎهتيئة الرتابية، واك�ن �ر�مج ك�سهر Lليه ٔ�يضا وزارة 

  .الفال�ة فR يتعلق �ملساÕ الفالحJة واملساÕ يف املناطق الفالحJة
ج ال هاذ اليش اكمل التوWه يف ٕاطار احلاكمة، ٔ�ننا $ريد ٔ�ن جنع1 �ر�م

نقول مو�د Eٔنه هذه وزارات ومhدvلون ولكZه �ر�مج مZدمج هذه 
اEٔوىل، واEٓن العمل Wاري �ش �كون �ر�مج مZدمج �ش نعرفو م#ال ملا 

ٕاقلمي نظرا  22ٕاقلمي، ف�التايل هاد  22كنقولو اÎهتيئة الرتابية Ðيتلكم Lىل 
د¸لنا والفال�ة �لخصاص ا�يل فهيا، زائد اEٔقالمي ا�يل ¨ادي vUذ الوزارة 

و�ر�مج مhاكمل، �ش �كون نوع من العداÆ يف توزيع هذه اخلريات بني 
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  .اEٔقالمي وداvل لك ٕاقلمي
ٔ�� ٔ�س9تق�ل ٔ�س9بوعيا مZتخبون ورؤساء جامLات وكنت�دثو هبذه ا�لغة 
وهبذه الرصا�ة، كنوضعو اEٔرقام د¸ل مدى اس9تفادة امجلاLات ونالحظ 

من  افادة واEٔكرث �اWة، وحناول ٔ�ن خنلق نوLٔ�ش9نو يه امجلاLات اEٔقل اس9ت
  .العداÆ فR بFهنا يف توزيع هذا اEٔمر

اEٔمر الثاين ٔ�نه نتدvل وفق رشااكت، ٔ�� ابغيتمك تعاونوين، �ش $كونو 
مليون �لجامLات القروية، ولينا  200رص�اء، ٔ�نه اليوم ك�سالو مليار و

ا املسامهة د¸ل الوزارة vايفني منش9يو يف رشااكت، Eٔنه هاذ الرشاكة فهي
وفهيا املسامهة د¸ل امجلاLات، فالناس Ðيجيو كFس�Jو، كنتفق، ولكن من 

نجزو Eٔن املزيانية موجودة، اEٓخرون ال ن بعد ميل ت��داو احZا ك�س9بقو 
راه ما Ðيحس9هبا ¨ري  200يلزتمون، فولينا حنتاط، Eٔن هاذيك مليار و

يك من ٕاقلمي �اكم1، يعين Íهتىن من ا�لسان Ðيف ما تنقولو، فكميكن لها هتن 
  .ûة، ولFس يف ٕاقلمي يف العامل القروي

اكت، اEٓن اف�التايل، ´Õ نداء ٔ�ننا مس9تعد�ن منش9يو لهاذيك الرش 
¤جتاه ا�يل ¨ادي منش9يو فJه Lىل ٔ�نه ما ¨ادي نبداو ننجزو يف يش مZطقة 

Eٔنه يف اvEٔري  ٕاال من بعد ما حيطوا الرشاكء النصFب د¸هلم ق�ل ما نلزتمو،
جزو ÐيQٔlر Lىل صيانة الطرق وLىل Zكنحصلو، وهذا تيQٔlر Lىل ماذا؟ ميل ت� 

  . املشاريع اEٔخرى
و´Õ، مس9تعدون ٕان شاء هللا ٔ�ن الرشااكت ننجزها، ولكن ¤لزتام 
�لجميع، Eٔنه اليوم ٔ�يضا ومرة ٔ�خرى دس9تور Wديد و�ر�مج Wديد، 

  .تاملسؤولية مع احملاس9بة ومع ¤لزتاما

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
هناك تعقJب الس9يد املس�شار؟ تفضل اليس . شكرا الس9يد الوز�ر

  .فؤاد

  ::::املس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�ري
 .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس9يد الرئFس
  الس9يد الوز�ر، 

رمغ ما دافعت به من ترب�رات، ٔ�رى ٔ�نه Lىل قدر ا�رتامZا لشخصك 
، Lىل قدر اس9تغرابنا ودهش�Zا اليت ال توصف وتقد�ر� Gهودك وما تقوم به

بتعامA معنا بنقJض قصد� من vالل قرارك القايض ٕ�يقاف العمل 
مبجموLة من االتفاقJات اليت مت توقJعها من ق�ل الوز�ر السابق اEٔس9تاذ Ðرمي 
¨الب، وهذا موقف يطرح ٔ�كرث من Åساؤل، وقرار ٔ�ظن ٔ�نه يف تقد�ري 

تلهجون به ومع ما نلهج به وراءمك Zٔ¨لبية  يتعارض حىت التنافر مع ما
خبصوص ¤س9مترارية وهندسة اجلسور املمتدة بني احلكومة السابقة 
واحلكومة احلالية، هذا رضب يف العمق ملصداقJتمك ٔ�نمت Òحكومة وملصداقJتنا 

  .مكنتخبني

  الس9يد الوز�ر، 
ى املواطن القروي اليوم، ا´ي يعاين اÎهتمFش وإالقصاء والفقر، �ر 

وجيزم بlٔننا اعمتد� خطاب �راغاميت، خطاب ا$هتازي �روم ا�لحظة 
الس9ياس9ية، الس9يد الوز�ر، يداري لك العيوب ولك اEٔعطاب املرتبطة 

  .بlٔدائنا التدبريي ؤ�دائنا الس9يايس مكنتخبني، ال حمليني وال وطنيني
عندما اس9تÖاب اليس Ðرمي ¨الب لطلب مجموLة من املنتخبني من 

ف واملشارب الس9ياس9ية خبصوص �رجمة Lدد من الكJلومرتات خمتلف اEٔطيا
يف اGال القروي، اكنت النية، نية السائل واملسؤول، نية vالصة لوWه 
هللا، مل �كن الهدف عنوا� �لÖلفZة الس9ياس9ية ٔ�و مدvل لالنتفاع الس9يايس 
ٔ�و حتقJق مد خشيص ٔ�و مصل�ة ذاتية ٔ�و حىت �لرفع من الرصيد ¤نت3ايب 

ون ٔ�خر، اكن الهدف هو فك العزÆ عن مجموLة من اRواو�ر اليت لطرف د
الس9يد . ملك 100ٔ�و  80ٔ�و  70ال تبعد عن العامصة ¤قhصادية ٕاال ب 

  .الوز�ر، هذا هو ا�يل ٔ�سايس
مليون، امجلاLات الرتابية  200واجلد�ر �´Ðر، Íلكممت عن مليار و

هزاÆ مواردها رصدت املعنية، الس9يد الوز�ر، Lىل ضعف مزيانFهتا وLىل 
  .احلصة املالية ا�يل الزتمت هبا يف ٕاطار هذه االتفاقJات

الس9يد الوز�ر، ¨ادي Åسمحوا يل بوا�د اللكمة، سlٔقولها بقلب مفhوح، 
ولكن دون ٔ�ن ٔ�ختطى املسا�ة اRس9تورية اØصصة لصالحJيت الرقابية 

  .كربملاين
  الس9يد الوز�ر، 

Lىل العمل، ولكن ٔ�رى يف ذات ٔ�� من ٔ�ول من �شهدون لمك �لقدرة 
اEٓن ٔ�نك، الس9يد الوز�ر، تقف ٔ�حJا�، ورمبا حبسن نية، Lىل رمس بعض 
املشالك احلقJقJة Lىل ٔ�مور ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�هنا WانJÏة، ولكن ٔ�مور قد ال 
تقدم وال تؤخر، ٔ�مور قد Íكون نتاجئها ¨ري مضمونة ودون فاLلية تذÐر، 

  . الس9يد الوز�ر
وخصوصيتمك مكسؤول جيب ٔ�ن يربز من vالل تفردمك مكسؤول 

 le pouvoir(قدرÍمك، اليت ال þشكك فهيا، Lىل تدبري ما هو اس9تZ9ايئ 
de gérerl'exceptionnel( ايئ و�لZ9س9يري ما هو اس9تÅتدبري و ،

وما . املشالك اليت اس9تعىص �لها Lىل من مه وظيفJا دون مس9توى الوز�ر
لشاnكة العصية Lىل احلل، الس9يد ٔ�كرث ¤س9تZ9اء، وما ٔ�كرث امللفات ا

  .الوز�ر

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
ٔ�� لن ٔ�تعامل �الس9تZ9اء، ٔ�تعامل �لقانون و�اللزتامات و�لعداÆ  ،ٔ�وال

وبعد �ني ال  ما عندو معىن، س9يدي الكرمي، ٔ�ن نلزتم مجيعا. بني امجلاLات
يؤدي الناس ما الزتموا به، Eٔنه Ðياvذ احلق د¸ل جامLات ٔ�خرى �ش 
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  .نتفامهو
Õ´ات قلت هلم الناس  ،وLاليوم ملا اس9تق�لت وا�د العدد د¸ل امجلا

غيتقلقوا Lيل، املنتخبني غيتقلقوا Lيل ولكن ما Wايي�ش �ش ند�رو 
Wايني �ش حنطو اEٔرقام .. واخلواطر ال احلزبية وال النقابية وال حىت امسيت

  .مس9تعد معمك ٔ�ن ٔ�ضع بZFمك اEٔرقام، وتالحظون التفاوت بني امجلاLات ؤ��
احلكومات السابقة ٔ�جنزت ما ٔ�جنزت، هللا جيازهيا خبري، لكن اليوم احZا 

وجامLة  %30 وصلت oحماس9بون، ¨ادي جيي يقول Õ ٔ�� جامLة ¸
شوية د¸ل الطرقان �لزتفJت  ، بlٔي حق؟ ٔ�� جامLة دريت يل%90وصلت 

وجامLة ٔ�خرى ما درÍهياش �لزتفJت، ٔ�� جامLة مدرتFش يل الصيانة وما 
اعطتFين والو، هناك ٔ�قالمي، اليوم اس9تق�لت ٔ�قالمي هناك جامLات مل تنل ولو 

  .Ðيلومرت وا�د
و´Õ، ٔ�� مس9تعد ٔ�ن ٔ�لزتم �التفاقJات Eٔن املؤمZون واملتعهدون عند 

  . عند رشوطنا مجيعا، مجيعا نلزتم رشوطهم، ولكن
درمه مل تؤد، وا�يل تتكون Lىل  Í ��ٔ200لكمت معك Lىل مليار و

حساب جامLات ٔ�خرى، و�لتايل يف ٕاطار العداÆ البد ٔ�ن نذهب يف هذا 
  . ¤جتاه

بطبيعة احلال ¤س9تZ9اء البد ٔ�ن �كون واردا ولكن مايش هو الغالب، 
عندهاش كمنش9يو عند وزارة اRاvلية بعض امجلاLات الفقرية ا�يل ما 

  .وكن�اولو نتفامهو، ميكن احZا ند�رو شوية، ولكن مايش لكيش ما عندوش
و�لتايل، ٕاذا اكن هناك الزتام ٔ�ن �كون الزتاما جامعيا ؤ�ن يؤدي امجليع 
ؤ�ن �كون Lىل ٔ�ية �ال التوWه العام هو ٔ�ن Íكون هناك نوع من حسن 

ٔ�قليهتا يف الب� د¸لنا، وال ٔ�ظن ٔ�$مك توزيع الرثوات واخلريات، Lىل 
  .س9ت3الفون

و´Õ، هذاك التوقJف مل ٔ�وقفه، طالبت ٔ�ن ٔ�درس اتفاقJة �تفاقJة Eٔن 
ٕاىل وWدت فهيا يش جامLة فات الزتمت من ق�ل وما وفاÅش ما غند�رش 

  .معها اتفاقJة وهذا هو العدل، وهذا هو احلق
فهيا حىت Ðيلومرت وجامLة  ٕاىل وWدت بlٔنه اك�ن جامLات ما تدار ،3نيا

هاذ اليش . تدارت فهيا Ðيلومرتات، ¨ادي نعطيو اEٔولوية ا�يل ما تدارش فهيا
  ...معقول ا�يل كنقول وال مايش معقول؟ ٕاذا اكن معقول حنتاج مZمك ٕاىل

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
ٕاذن السؤال الثالث موضوLه حصيX الربامج احلكومJة يف جمال . شكرا

لعامل القروي، اللكمة لفريق اEٔصاÆ واملعارصة، تفضل فك العزÆ عن ا
  .الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس9يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس9يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس9يد احلبFب �ن الطالب
  .شكرا الس9يد الرئFس

  الس9يد الوز�ر،
لقد شلك �ر�مج فك العزÆ عن العامل القروي ٔ��د ٔ�مه ؤ��رز الرب�مج 

انتظارات  احلكويم �لهنوض �لعامل القروي وvلق Íمنية كفXJ �لتÖاوب مع
الساكنة القروية اليت Lانت الك#ري من العزÆ والهشاشة واÎهتمFش، ٕاال ٔ�ن 

  . جحم اخلصاص وكذÕ انتظارات الساكنة تفوق �ك#ري املنجزات
´ا، الس9يد الوز�ر احملرتم، þساnمك عن حصيX احلكومة املتعلقة يف هذا 

العزÆ عن  الباب وكذÕ املبادرات اليت اختذهتا وزارÍمك �ل�رسيع بفك
الساكنة القروية من vالل ٕاþشاء املساÕ القروية والقZاطر و¨ريها من 

Æاملنجزات الرضورية لفك العز.  
  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�عطي بعض املعطيات، يعين مرة ٔ�خرى يف وا�د 
الس9ياق هاذي حكومة Åش9تغل مبنطق إالصالح لكن يف ٕاطار ¤س9مترارية، 
لFس من v�ٔالقZا وال v�ٔالق املغاربة ٔ�ن لك ما Wاءت ٔ�مة لعنت ٔ�خهتا، 
�لعكس لكام Wاءت ٔ�مة Åشكر من س9بقها ٕاذا قامت �لواجب وتصحح ٕاذا 

من اخhالل، وهذا هو التوWه وامحلد o ا�يل ك�ش9تغلو به وننظر  اكن هناك
  .ٕاىل املس9تق�ل من W�ٔل ٔ�ن نعاجله

فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذÐر ٔ�ن الرب�مج د¸ل العامل الطريق اك�ن جوج د¸ل 
، واك�ن 2006حىت  1995الربامج، اك�ن الرب�مج اEٔول ا�يل اكن يف 

اEٔرقام حىت نبني، وهاذي ، نعطيمك فقط 2012-2006الرب�مج الثاين يف 
�ساو ن $رد Lىل البعض ا�يل Ðيقول كنديو الفلوس �لمشاريع الكربى وك 

  . املشاريع ¤ج£عية
ابغيت، إالخوان املس�شار�ن واEٔخوات املس�شارات، ¸vذوا اEٔرقام 
�ش �شوفوا جحم ¤س�ðرات يف مجيع اGاالت ¤ج£عية والب�Jة التحتية 

 11مليار د¸ل اRرمه يف الرب�مج اEٔول،  6قhصادية، و¤س�ðرية و¤
ٔ�لف لكم، اكن الهدف  15مليار درمه يف الرب�مج الثاين  15ٔ�لف لكم، 

ميل . من الولوجJة %80بطبيعة احلال نوصلو لوا�د معدل وطين د¸ل 
كنقولو الولوجJة معناه ما بني اRوار وما بني الطريق ٔ�قىص تقد�ر �كون 

  .رفونلكم، كام تع
لكن ٔ�يضا اليوم ٔ�ش9نو در�؟ يف ٕاطار الرب�مج احلكويم، ٔ�ول �اWة 
اEٓن قاميني بوا�د العملية د¸ل تقJمي هاذ الرب�مج، ما معىن التقJمي د¸لو؟ 
ٔ�وال ماذا ٔ�جنز؟ احشال ا�يل اس9تفاد؟ ال�س9بة د¸ل ¤س9تفادة؟ التفاوت 

  بني امجلاLات؟ اجلودة د¸ل إالجناز؟ 
تنقولو فك العزL Æىل العامل القروي ما فهيش ¨ري الطريق، 3نيا امشZFا 

فJه حىت النقل، و´þ Õش9تغل Lىل النقل املزدوج وق�ل ٔ�ن �ٓيت ٕاىل هذه 
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القاLة وٕاىل هذا اGلس املوقر اكن يتصل يب الس9يد رئFس احلكومة ليك 
نعÖل مبلف النقل املزدوج يف العامل القروي، وا�يل ٕان شاء هللا ¨ادي جنيو 

مك �لرب�مج نعرضه Lليمك �ش Íكمتل فك العزÆ، مز¸ن تد�ر الطريق ل
  . ولكن خص �ش �رÐب

ٔ�كرث من ذÕ، اك�شفZا وهاذ اليش اكن معل سابق ولكن كنوحضوه ٔ�ن 
اك�ن دواو�ر خصهم ¨ري قZطرة، Eٔنه مايش رضوري هام ميش9يو �لس9يارة، 

Lىل ٔ�ية �ال فمبعىن Ðمييش �لرتاكتور، Ðمييش �لشاريو، Ðمييش الكروصة، 
¨ري وا�د القZطرة وتفك العزÆ عن دوار  حيتاج بعض املرات ٔ�نك تد�ر �

  .�اكم1 بZFه وبني السوق
فZحن þش9تغل يف هذا ¤جتاه، كند�رو التقJمي د¸ل الرب�مج ونعد ٕاىل 
هناية الس9نة الرب�مج الثالث ا�يل مسيناه موWه ٕاىل ما تبقى من العامل القروي 

ناطق اجلبلية وا�يل ٕان شاء هللا $متناو ٔ�ن $كون Lادلني فJه ؤ�ن وٕاىل امل 
�كون فJه ¤س9تZ9اء قليال ؤ�ن þس9تجيب �ل�اجJات وا�يل مه مس9تعد�ن 

  .يلزتموا ٔ�ن þس9تجيب ٕان شاء هللا ليك نتعاون معهم يف هذا اGال

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
 .هناك تعقJب؟ تفضل الس9يد املس�شار. شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::ملس�شار الس9يد عبد الرزاق الورزازيملس�شار الس9يد عبد الرزاق الورزازيملس�شار الس9يد عبد الرزاق الورزازيملس�شار الس9يد عبد الرزاق الورزازياااا
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني

  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
الس9يد الوز�ر، ٔ�نوه مبا قامت به الوزارة من جمهودات ج�ارة يف مJدان 

ق عرف وا�د التعرث الس9يد الوز�ر، الرب�مج الوطين الثاين �لطر . الطرق
  :نقط 4د¸ل 

النقطة اEٔوىل، هو املوارد الÏرشية، ما عندمكش املوارد الÏرشية ا�يل 
  تقوم �ملهام؛

  3نيا، بطء يف املصادقة Lىل اRراسات؛
  3لثا، بطء يف املصادقة Lىل الصفقات؛

رابعا، وسائل النقل، معايل الوز�ر، اكينة املد�رية ا�يل فهيا س9يارة 
 Ð ،لهيا املد�ر وعندو وا�دةL اوبZمليار د¸ل الرب�مج الوطين �لطرق  20ي�

  .وعندو س9يارة وا�دة ي�Zاوب Lلهيا املصاحل اكملني
 v)Les liquidations desامسا، اك�ن عندك، معايل الوز�ر، 

marchés( د¸ل املزيانية واقفة يف  %10، عندك وا�د)liquidation( ،
د¸ل املزيانية %10تغل يف هذا اGال، Eٔن ٔ�� ٔ�ش9 د¸ل املزيانية،  10%

�ش اþشوفو $زيدو ) Les liquidations(واقفة خص يتطلقوا هاذوك 
نقط ا�يل  5خصنا احنس9نو من هاذ  %�100ش ا$كونو .. �لوترية د¸ل

  .Lلهيم تتذاÐر 

احلوز تدارت فهيا - þUس9يفت-اك�ن اجلهة اليت ٔ�م#لها ٔ��، ûة مراÒش
لطرق، مز¸ن هللا جياز�مك خبري هذا مز¸ن، ولكن الرب�مج الوطين � 95%

، معناها %22,3كنجي لٕالقلمي ا�يل ٔ�$متي � ٔ�� ٕاقلمي قلعة الرساغنة كنلقى 
ٕاذا اكن ٕاقلمي وا�د قلعة الرساغنة والر�امZة، يف �ٓخر املطاف جند الر�امZة 

  . هذا من ûة %22,3والقلعة دات  %73دات 
 %45 تدارت فهيم oتداروا ¸ ا�يل) Les conventions(كرنجعو 

واك�ن اGلس إالقلميي د¸ل مراÒش راه مس9تعد يد�ر معمك اتفاقJة يف 
املساÕ القروية، وخصمك تد�روا وا�د يوم حتسFيس هللا جياز�مك خبري Eٔن 

  . رؤساء امجلاLات ما Lارف�Jش بlٔن رامه رشاكء معمك
  .وشكرا

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .د الوز�راللكمة لمك الس9ي. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
ٔ�� اشكر الس9يد املس�شار Lىل هذه املالحظات و¤نتقادات ومرح�ا 

يف نفس املنطقة . هبا، وهذا م#ال ا�يل Ðيبني ٔ�ننا خصنا اند�رو التوازن
يف نفس اجلهة، ٕاذن هذا دليل Lىل ٔ�نه البد اند�رو التوازن �ش .. كتلقى

ة ومل يعدل فهيم Wاء يوم القJامة مغلوال مك�ال ¨دا ٕاذا ٔ�مر ٔ��دمك Lىل عرش 
 ،Æمن، فغادي جنهتدو ٔ�ننا اند�رو شوية د¸ل العداû يف السالسل يف

vذوا املعىن والس9ياق، مرجعي�Zا املغربية امحلد o .. ف�التايل هذا ¤ش9تغال
Xحىت اك�ن البعض ا�يل ما �غهياش ولكهنا ٔ�صي ،Xٔ�صي.  

املوارد الÏرشية، ٔ�� ٔ�شكرك، ومن هذا املنطلق وقدام وز�ر الص�ة، 
ميكن يؤكد الس9يد وز�ر الص�ة، من الت�د¸ت الكربى يف الب� ا�يل اEٓن 

س9نوات اك�ن قطاLات  5وWد�ه Òحكومة هو حتديث املوارد الÏرشية، بعد 
 ا�يل نصف املوارد الÏرشية د¸لها ¨ادي متيش، يف التعلمي العايل، حىت

هذا حتدي من . الص�ة ¨ادي مييش لها þس9بة Ðبرية، يف القطاع د¸لنا
س9نوات ٔ�و  5حتد¸ت املوارد الÏرشية وٕاىل ابغيت Íكون !ندس خصك 

س9نوات، مبعىن حتدي، وهاذ الت�دي، ٔ�س9تاذ، مايش Lاود 3ين انÏت، 10
  .هذا من احلصيX لغياب اسرتاجتية ٕاLداد املوارد الÏرشية

املصادقة ٕاىل ¨ري ذÕ هاذ اليش ¨ادي نقادوه،  اEٔمر الثاين بطء
و¨ادي ند�رو وا�د موقع د¸ل اEٔنرتنFت �لرشاكت، ¨ادي يبداو �رسلوا لنا 
مجيع املالحظات د¸هلم وا�يل عطلومه، راه اEٓن ك�ش9تغلو Lليه واليوم 

  .اختذ� القرار صبا�ا
v�ٔريا جJت وشفت وا�د العدد د¸ل الس9يارات زايد�ن Lىل مس9توى 

ملركز يف وزارة التجهزي، ميكن واصالمك اEٔخ�ار، اvذيناها ووزعناها Lىل ا
اجلهات واEٔقالمي، وقرر� ٔ�نه يف التوظيفات ا�يل ¨ادي Íكون ٕان شاء هللا 
هاذ الس9نة، الثلثني ¨ادي مييش �لجهات واEٔقالمي �ش نعززوها ٕان شاء 

  .هللا �ش Íكون قر� لٔ§وراش واملشاريع
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        ::::ةةةةالس9يد رئFس اجللسالس9يد رئFس اجللسالس9يد رئFس اجللسالس9يد رئFس اجللس
شكرا �لس9يد الوز�ر، وþشكر الس9يد الوز�ر Lىل مسامهته الفعاÆ يف 

  .هذه اجللسة
ن�hقل ٕاىل السؤال اEٓين املوWه �لس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين 
حول تعممي التغطية الصحية و¤ج£عية Lىل املlٔجور�ن واملهنيني بقطاع 

اللكمة �Eٔد . لص�ةالنقل، وسhFوىل إالWابة عنه �لنيابة الس9يد وز�ر ا
  .املس�شار�ن من الفريق الفJدرايل، تفضل

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماح
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس9يدة والسادة املس�شار�ن،
موضوع سؤالنا، الس9يد الوز�ر، يتعلق بتعممي التغطية الصحية 

اEٔمر، الس9يد الوز�ر، . عاملني بقطاع النقلو¤ج£عية Lىل املlٔجور�ن وال
ٔ�لف ما بني املlٔجور�ن ومابني املهنيني ٔ�و املهنيني بصفة  300يتعلق حبوايل 

Lامة، معىن ٔ�ن هذا العدد ا�يل ذÐر� ما Ðيمتتعوش �لتغطية الصحية 
و�لتغطية ¤ج£عية ٔ�ي ٔ�هنم ال �س9تفJدون من vدمات الصندوق الوطين 

والتعويضات العائلية والتقاLد وكام ٔ�رشت التغطية  �لضامن ¤ج£عي
  .الصحية

بطبيعة احلال هذا املطلب وقع االتفاق Lليه وتضمنته اتفاقJة الرشاكة 
وا�يل Wات Lىل ٕاQر سلسX د¸ل احلوارات  2009فربا�ر  20املوقعة يف 

ا�يل متت مع احلكومة ٔ�ثناء مZاقشة مدونة السري، وبعد ذÕ، الس9يد 
  .2011ٔ��ريل  26ذÕ مضن هذا املطلب مضن اتفاق د¸ل الوز�ر، ك

وÐيف يف Lلمنا ٔ�ن وزارة التجهزي والنقل قامت �هتييء البطائق املهنية، 
¨ري ٔ�نه رمغ لك ما مت حلد اEٓن الزال مجيع املهنيني هبذا القطاع، تعلق اEٔمر 

�د fسائقي اEٔجرة الك�رية والصغرية و د¸ل الشاحZات واحلافالت، معناه وا
ٔ�لف د¸ل املواطنني ا�يل بطبيعة احلال ال  300العدد كام ٔ�رش� د¸ل 

�س9تفJدون من هذا احلق، ا�يل هو حق رضوري خص يتوفر مجليع 
  .املواطنني

ما يه إالجراءات العملية ا�يل ¨ادي تقوموا  :سؤالنا، الس9يد الوز�ر
  هبا؟ 

واب د¸ل ما �غي�ش مZمك، الس9يد الوز�ر، ٔ�ننا Ðيف اعتد�، Eٔن اجل
احلكومة، ٕاذا مسحمت، احZا �ل�س9بة لنا مكس�شار�ن Íميكن بطبيعة احلال 
حبمك طبيعة القضا¸ ا�يل مطرو�ة Lلينا واEٔمهية د¸لها والقمية د¸لها، Íميكن 

ٕايه؟ مبعىن قدر اEٔمهية نطرحوها بلغة بطبيعة احلال ا�يل ك�س9تحق مبعىن 
 ا�يل متاثل ٔ�ماممك، لكن احZا عة احلال نطرyا �لشلكيد¸ل لك قضية، بطب 

العمل احلكويم يتطلب العمل . ما �غي�ش ٔ�جوبة، اEٔجوبة د¸ل الMم

وÐيتطلب اEٔجوبة العملية ولFس السÖاالت وٕاذا مسحمت، الس9يد  فJامليدان
الوز�ر، معناه �غيني مZمك، هذا ملف بطبيعة احلال ما ÐيتطلÏش قمية مالية، 

  .معليةهاذي ٔ�ش9ياء كتطلب ٕاجراءات 
Lىل ٔ�ي سؤالنا، الس9يد الوز�ر، هو �غيني fشلك معيل، معناه حنن 

ٔ�شهر، تعممي  3اEٓن يف هناية شهر ماي، حتددوا لنا بعد شهر، بعد شهر�ن، 
التغطية الصحية و¤ج£عية، ٔ�ي ما يه التدابري وإالجراءات العملية 

لصحية والفعلية حىت �س9تفJد لك اEٔجراء ولك املهنيني من التغطية ا
ال قمية لالتفاقJات ا�يل تند�رو ما مل  ؟وٕاال ما معىن ٔ�ن نتفق ؟و¤ج£عية

  .ترتمج Lىل ٔ�رض الواقع
احZا �غيني يف هاذ املر�X منش9يو fشلك معيل لرتمجة ما يمت االتفاق 

  .Lليه
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

نيابة عن الس9يد وز�ر ال�شغيل نيابة عن الس9يد وز�ر ال�شغيل نيابة عن الس9يد وز�ر ال�شغيل نيابة عن الس9يد وز�ر ال�شغيل ((((لوردي، وز�ر الص�ة لوردي، وز�ر الص�ة لوردي، وز�ر الص�ة لوردي، وز�ر الص�ة الس9يد احلسني االس9يد احلسني االس9يد احلسني االس9يد احلسني ا
        ::::))))والتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهين

  .شكرا الس9يد الرئFس احملرتم
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
جوا� Lىل السؤال الشفهüي اEٓين ا´ي تفضلمت بطر�ه حول تعممي  ،ٔ�وال

واملهنيني بقطاع النقل،  التغطية الصحية و¤ج£عية Lىل املlٔجور�ن
�رشفين ٔ�ن ٔ�ؤكد Gلسمك املوقر يف البداية ٔ�ن تطو�ر نظام امحلاية ¤ج£عية 
ببالد� يندرج يف ٕاطار الس9ياسة ¤ج£عية �لحكومة، الرامJة ٕاىل تعز�ز 
وتقوية املك�س9بات اليت مت حتقJقها يف جمال التlٔمني إالج�اري عن املرض 

فائدة رشاحئ ٔ�خرى ¨ري vاضعة Eٔي نظام تlٔمني وتعممي التغطية الصحية ل
  .ٔ�سايس عن املرض

للك W�ٔري Íربطه Lالقة شغلية مع  ،وكام هو معلوم، فٕانه حيق Eٔي
صاحب العمل مبقhىض عقد الشغل ٔ�ن ينخرط و�س9تفJد من مزا¸ ومZافع 
الضامن ¤ج£عي، وهو ما �رسي Lىل العاملني اEٔجراء بقطاع النقل 

  .الطريق
إالطار، ويف ٕاطار تعممي التغطية الصحية لفائدة رشاحئ ٔ�خرى  ويف هذا

¨ري vاضعة Eٔي نظام ٕاج�اري �لتlٔمني اEٔسايس عن املرض تنفJذا 
ملقhضيات مدونة التغطية الصحية، معل الصندوق الوطين �لضامن 
¤ج£عي مZذ دخول نظام التغطية الصحية �زي التنفJذ Lىل Åسجيل 

طاع النقل �لصندوق، ق�ل ٔ�ن يمت توقJف هذه العاملني ¨ري اEٔجراء بق
بناء Lىل تقر�ر ا�لجنة الربملانية لتقيص احلقائق، وتفعيال  2007العملية س9نة 

لتقار�ر اف�hاصات اGلس اLEٔىل �لحسا�ت، واليت اعتربت Åسجيل ¨ري 
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اEٔجراء �لصندوق ٕاجراء خمالفا ملقhضيات نظام الضامن ¤ج£عي Eٔن هذه 
السائقني يعتربون ٔ�عضاء �مجلعيات املهنية املمثX هلم ولFسوا ٔ�جراء الف×ة من 

  :Rهيا، وكذÕ نظرا لطبيعة قطاع النقل اليت Íمتزي
بتعدد الف×ات املش9تغX، ٕاذ مهنا من �ش9تغل حلسابه اخلاص ومهنا من   - 1

 �ش9تغل حلساب خشص �ٓخر؛
 تنوع العالقات بني خمتلف العاملني بصنف س9يارات اEٔجرة؛  - 2
3 -  hالف هذه العالقات حسب نوع ال�شاط املامرس؛اخ 
 انعدام عقد شغل مربم وفق مقhضيات مدونة الشغل؛  - 4
  .اع£د عقود ذات طابع عريف يف ¨الب اEٔحJان  - 5

�لصندوق الزالوا  L2007لام ٔ�ن املسÖلني من هذه الف×ة ق�ل س9نة 
 �متتعون يف ٕاطار احلق املك�سب جبميع اخلدمات والتعويضات املضمونة من
طرف الصندوق vالل Åسجيلهم من طرف امجلعيات املهنية املمثX هلم، 

  . مجعية !نية 57مس9تفJدا، ي�متون ٕاىل  3975ويبلغ Lددمه حوايل 
وقد اختذت احلكومة مجيع التدابري وإالجراءات الس9تفادة هذه الف×ة من 
اخلدمات والتعويضات املضمونة من طرف الصندوق الوطين �لضامن 

  . ¤ج£عي
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
 .اللكمة لمك يف ٕاطار التعقJب. شكر الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماح
ٕاذن، كام ٔ�رشمت، الس9يد الوز�ر، من vالل اجلواب د¸لمك، معناه ٔ�ن 
لك املlٔجور�ن املفروض ٔ�هنم �كونوا يف قطاع النقل ٔ�و ¨ري قطاع النقل، 

  . هبم Rى الصندوق الوطين �لضامن ¤ج£عياملفروض ٔ�نه �كون مرصح 
لكن الواقع ٕاذا الحظنا، ولن ختتلفوا معنا، ¨ادي نلقاو اEٔ¨لبية الساحقة 
د¸ل اEٔجراء يف هذا القطاع ¨ري مرصح هبم، معناه وا�د العمل ا�يل خص 
تد�رو إالدارة بال ما يوقع التعديل، لك اEٔجراء يف هذا القطاع وا´ي 

اكن من املفروض ٔ�نه �كون مرصح هبم يف الصندوق  �شلكون ٔ�¨لبية
  . الوطين �لضامن ¤ج£عي

هذا Ðيبني جحم اGهود املطلوب ا´ي جيب ٔ�ن يمت القJام به اEٓن، 
تنضاف ٕاليه املهنيني ا�يل هو ٕاجراء اس9تZ9ايئ ٔ�دvل تعديل يف القانون ا´ي 

ة بوا�د املنتوج Wديد $متناو ٔ�نه �كJفJة اس9تZ9ائية يف انتظار ٔ�ن تتقدم احلكوم
ليعم لك هذه الف×ات اليت Åش9تغل fشلك vاص، مايش ¨ري د¸ل هذا 
القطاع هذا، معناه هذا ٕاجراء اس9تZ9ايئ ا�يل ¨ادي يتعمم Lىل هاذ القطاع، 

WتوZج مhبعد ن� Rاص اومطلوب ٔ�ننا فvىل احلقوق  اL هبذه الف×ة، احلفاظ
الثوابت د¸ل القانون  د¸ل اEٔجراء، وحىت �ش نبقاو �ل�س9بة لنا

  .¤ج£عي واحضة، نبقاو فهيا
لكن Ðيفام اكن احلال مطلوب اEٓن معليا، خص يتدار جمهود وخص 

وا�د العمل رسيع Wدا، ا�يل ما نبقاوش واقفني، توفرت البطاقة املهنية، 
اEٓن كنقولو �لس9يد الوز�ر كنا �غيني مZمك جتيو تقولوا لنا ٔ�ش9نو ¨ادي 

  . ذا هو السؤاليتدار معليا، ه
م#ال ¨ادي  2012معليا احZا ابغينا نقولو لمك م#ال واش من هنا Îهناية 

 �10كونوا لك هاذ الناس عندمه الضامن ¤ج£عي وال ¨ادي ن�hظرو Lاود 
  . س9نني ٔ�خرى؟ هذا ا�يل مطلوب

Õيتعلق �لناس ا�يل توقفوا يف  ،ٔ�يضا كذ Rٓن التعديل 2007فEا ،
هاذ إالشاكلية، معناه ٕاذا ٔ�رسعنا، إالشاكل ا�يل وقع  د¸ل القانون Ðي�ل

�ل�س9بة لهاذ الف×ات، ا�يل من طبيعة احلال راه واقفة اEٓن خص يقع 
(déblocage)ل�س9بة لهاذ الوضعية د¸ل هاذ الناس ا�يل قلتيو� .  

معناه الصيغة اجلديدة يف التعديل د¸ل القانون حتل املشلك، معناه 
ٔ�ي إالشاكل ا�يل عند� اEٓن، الزمن، الس9يد الوز�ر،  املعضX ا�يل عند�،

مشلكتنا يف معلنا اEٓن يف الس9ياسة احلكومJة خص يرتاعى فهيا Lامل 
الزمن، الت�دي الك�ري ا´ي ي�hظر� هو ميل نتفقو Lىل يش �اWة خصنا 

  .þرسعو �لتنفJذ د¸لها
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
 .الوز�ر، �لرد Lىل التعقJب تفضل، الس9يد. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::))))نيابة عن الس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهيننيابة عن الس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهيننيابة عن الس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهيننيابة عن الس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين((((الس9يد وز�ر الص�ة الس9يد وز�ر الص�ة الس9يد وز�ر الص�ة الس9يد وز�ر الص�ة 
  . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

معليا من W�ٔل وضع إالطار القانوين السلمي الس9تفادة هذه الف×ة من 
اخلدمات والتعويضات املضمونة من طرف الصندوق الوطين �لضامن 

�يق العاملني ¨ري اEٔجراء بقطاع النقل الطريق من  ¤ج£عي ومتكني
  : ٕاجراءات 5ٔ�و  4ال�سجيل �لصندوق، اك�ن 

إالجراء اEٔول، تقدمي مقرتح قانون �مس فرق اEٔ¨لبية السابقة مبÖلس  -
، وا´ي هيدف ٕاىل ٕادراج 2011-  2010النواب vالل الس9نة ال�رشيعية 

عي من W�ٔل ضامن التغطية مجموLة من املقhضيات بنظام الصندوق ¤ج£
ٔ�لف من السائقني املهنيني ¨ري اEٔجراء بقطاع النقل  300¤ج£عية حلوايل 

  الطريق املتوفر�ن Lىل بطاقة السائق املهين؛
 324نيا، مصادقة الربملان مبÖلس9يه Lىل هذا القانون �ٕالجامع بتارخي  -
  ؛2011نومفرب 
  لقة هبذا القانون؛3لثا، ٕاLداد النصوص التطبيقJة املتع -
رابعا، ٕاLداد إالطارات املرجعية ٕالجناز اRراسة املتعلقة �لتغطية  -

¤ج£عية ملهنيي النقل الطريق من طرف ا�لجنة الوزارية اØتصة هبدف 
  حتديد الف×ة املس9هتدفة واملس9تفJدة؛

vامسا، انتقاء مكhب اRراسات ا´ي س9تولك ٕاليه !مة ٕاجناز هذه  -
  .اRراسة
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ن دخول هذا القانون �زي التطبيق رهني ٕ�خراج النصوص التطبيقJة إ 
ٕاىل �زي الوجود ولك ذÕ مرتبط ب�hاجئ اRراسة ) املراس9مي والقرارات(

 النقل الطريق، اليت يياملتعلقة ٕ��داث نظام التغطية ¤ج£عية لفائدة !ن
معها  سFمت ٕاجنازها �متويل من طرف وزارة التجهزي والنقل، اليت Åش9تغل

  .�اليا من W�ٔل حتويل ¤ع£دات الالزمة �لرشوع يف ٕاجنازها
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

ن�hقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس9يد وز�ر الص�ة كذÕ حول تدبري 
اللكمة �Eٔد السادة املس�شار�ن من الفريق . الس9ياسة اRوائية �ملغرب
  .املس�شار ¤شرتايك، تفضل الس9يد

        ::::املس�شار الس9يد املصطفى الهيبةاملس�شار الس9يد املصطفى الهيبةاملس�شار الس9يد املصطفى الهيبةاملس�شار الس9يد املصطفى الهيبة
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء، 
  الس9يدUن والسادة املس�شارون احملرتمون،

  الس9يد الوز�ر احملرتم،
يثري تدبري الس9ياسة اRوائية �ملغرب العديد من إالشاكالت، vاصة 

ب معاجلة Lىل مس9تو¸ت إالنتاج والتوزيع واEٔسعار واجلودة، مما يتطل
اس9تعÖالية من ûة ومشولية من ûة ٔ�خرى لهذا املوضوع، وvاصة غياب 
القوانني املؤطرة �لس9ياسة اRوائية، غياب توحJد ال�سعرية اRوائية، Lدم 
اvEٔذ بعني ¤عتبار مثن اRواء، Lلام ٔ�نه يف دول ٔ�خرى تتغري هذه ال�س9بة 

Eٔدوية املس9ت�س3ة حسب السعر، �ٕالضافة ٕاىل ٕاشاكلية ا %10ٕاىل  2من 
  . اليت ما زالت Åشلك Lائقا فR خيص Íروجيها

الس9يد الوز�ر، عن التدابري اليت Åس9تعملها احلكومة يف  ،´ا، þسائلمك
هذا الشlٔن، مث ما يه املرÍكزات واملرجعيات اليت Åشلك ٔ�ساسا �لمقاربة 

  احلكومة يف معاجلة هذا املوضوع؟
  .وشكرا الس9يد الرئFس

        ::::لسةلسةلسةلسةالس9يد رئFس اجل الس9يد رئFس اجل الس9يد رئFس اجل الس9يد رئFس اجل 
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::الس9يد وز�ر الص�ةالس9يد وز�ر الص�ةالس9يد وز�ر الص�ةالس9يد وز�ر الص�ة
  .شكرا الس9يد الرئFس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يف البداية، ٔ�شكر الس9يد املس�شار احملرتم Lىل طر�ه هذا السؤال 

  .ماكنة اليت حتتلها يف مسلسل ¤س�شفاءحول الس9ياسة اRوائية نظرا �ل
ق�ل ما نبدا اجلواب، ¨ري نقطة !مة ا�يل كتبان يل، ٔ�وال، �لك تواضع 

يف بالد� هناك، رمبا، ٕاسرتاتيجية دوائية وما معرها اكنت عند� س9ياسة 
  .دوائية، �ش ننطلقو مهنا

 فلتفعيل مضامني الرب�مج احلكويم يف جمال اEٔدوية، اكنت لنا Lدة
لقاءات مع خمتلف الفرقاء واملتدvلني لتدارس مجموLة من القضا¸ حول 
اRواء، Eٔن هاذ الس9ياسة اRوائية ابغينا نقومو هبا ٕان شاء هللا ونفعلوها 
واEٔجرٔ�ة د¸لها ب�شارك مع مجيع فرقائنا �ش جنعلو الس9بل املمكZة جلعل 

ل�س9بة �لمرىض الولوج ٕاىل اRواء ٔ�كرث سهوÆ وبlٔمثنة مZاس9بة، وvاصة �
Æلمصنعني والصياد� Õوكذ .  

 3فق�ل ما ندوي Lىل اEٔس9باب، بعدا ارتفاع مثن اEٔدوية، اك�ن 
  :ٔ�س9باب

السÏب اEٔول هو سÏب قانوين، Eٔن القانون املنظم Eٔمثنة اEٔدوية  -
، وهاذ القانون Wاء يف وا�د الوقت ا�يل 1969قدمي وقدمي Wدا، يعود ٕاىل 

طرقت �، الس9يد املس�شار احملرتم، ما اكþش، ٕاذن ما اRواء اجلنFس ا�يل ت
  تنعرفوش فني ¨ادي ند�روه؛

ي ــــــــــــــ3نيا، اك�ن احلصول Lىل رخصة اس9ترياد اEٔدوية ه -
)AMM : Autorisation de Misesur le Marché( بعض ،

ٔ�شهر، البعض  6ٔ�شهر، البعض اEٓخر يف  3اØتربات كنعطيوها هلم يف 
  Lامني؛اEٓخر يف 

ا هذا �لصيادÆ يف 3Zلثا، اك�ن حقل ¤س��دال ا�يل ¨ري مكفول ٕاىل يوم 
  .17.04القانون د¸ل 

السÏب الثاين هو اقhصادي واج£عي، ف�شلك مصاريف اEٔرس 
�لعالWات يف املغرب، ميل يش وا�د فJنا Ðيدvل �لمس�شفى، فاEٔرسة 

يل خصنا نعرفو ¨ري اEٔدوية، ا� %40مهنا  %57املغربية تترصف Lليه 
  . درمه للك مواطن يف الس9نة Lىل اEٔدوية 400ٕانفاق ٔ�قل من 

�ٕالضافة ٕاىل هذا ٔ�نه القدرة الرشائية ضعيفة Wدا، ولو Ðيكون اRواء، 
درمه، ولو نقصو  20.000اRواء تيد�ر م#ال  (le cancer)م#ال ٕاذا اvذينا 

كتبقى  %70درمه كتبقى ¨الية، نقصو بـــ  10.000، )%50(�لنصف 
  .¨الية، اك�ن القدرة الرشائية

السÏب الثالث هو رضييب، فالرضيبة املطبقة Lىل اEٔدوية يف  ،وv�ٔريا
، جJنا þشوفو توþس 2,10، ٕاذا جJنا þشوفو فرþسا %7املغرب ما Íزال 

، وهاذ الرضيبة يف �ٓخر املطاف اشكون Ðيlٔدهيا؟ Ðيlٔدهيا املواطنة 6%
  . واملواطن املغريب

بعني ¤عتبار م#ال وحنن $ريد خفض مثن اEٔدوية، ٔ�وال فالبد ٔ�ن نvٔlذ 
�ل�س9بة �لمصنع، احلفاظ Lىل التنافس9ية ¤قhصادية من vالل تÏس9يط 

Eٔن هاذ الناس املصنعني  (L’AMM)مساطر احلصول، ا�يل دويت Lلهيا 
  .مواطنة ومواطن Ð40.000ي3دموا 
  .شكرا
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        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  Jب؟هناك تعق . شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياد
  . شكرا �لس9يد الوز�ر Lىل هذا اجلواب. شكرا الس9يد الرئFس

ٔ�و " RAMED"لكن ملاذا طرحZا هذا السؤال؟ Eٔنه ٕاىل ابغينا جنحوا 
)AMO (وائية، لكن ماذا نالحظ؟Rٔ�ول نقطة ٔ�ساس9ية يه الس9ياسة ا  

ن، وزارة ك�رشي اRواء �مث) CNOPS(ٔ�وال Lدم توحJد اEٔمثنة، 
الص�ة ك�رشي اRواء �مثن، املس�شفJات ا�يل Ðيد�روا الصفقات ٔ�حJا� 
كFرشيوه �مثن، ولFس هناك توحJد لٔ§مثنة وÅسعرية اEٔدوية، ها النقطة 

  .اEٔوىل
النقطة الثانية، الس9يد الوز�ر، يه تتعلق ٕ�شاكلية اEٔدوية املس9ت�س3ة، 

ل�س9بة ��واء اEٔصيل، ٔ�حJا� جند Åسعرية اRواء املس9ت�سخ مرتفعة �
واشكون ا�يل Ðيد�ر هاذ ال�سعرية د¸ل اRواء املس9ت�سخ؟ يه مد�رية يف 

ٕاذا ٔ�رد� حماربة الفساد، ما (ثÏت اEٔمثنة ت وزارة الص�ة، ا�يل يه ا�يل ك 
هبا  ءخصش �كون ¤نتقائية يف امللفات لبعض املؤسسات، Ðيف Wا

يف وزارة الص�ة ). سساتالس9يد زمJلمك دا� اEٓن وذÐر جوج د¸ل املؤ 
تو، الس9يد الوز�ر، وWدتو بlٔن هناك ملفات الفساد فJ R كذÕ، ميل ج 

  . خيص صفقات اEٔدوية وا�لقا�ات
حنن يف ¤حتاد ¤شرتايك كنقولو مع حماربة الفساد، لكن ال لالنتقائية، 

  .وهاذوك جوج د¸ل املؤسسات رامه بني يدي القضاء
lٔنه حلد اEٓن لFس هناك مرصد لت��ع هاذ 3لثا، الس9يد الوز�ر، ٔ�ظن ب

ا�يل ) les génériques(الس9ياسة اRوائية، ما Lارف�Jش ٔ�ش9نا هام 
ميل  Ð30%يخرجوا، مع ٔ�نه هاذ الس9ياسة د¸ل املس9ت�سخ �قJني احZا يف 

، وما ميك�ش لنا %70ك�شوفو يف ٔ�ملانيا م#ال ٔ�و ال يف ٔ�مر�اك راه وصلوا ل
ٕاذن . الþش هاذ اEٔدوية املس9ت�س3ةٕاذا ما فع" RAMED"جنحو يف 

Xدوية ا�يل مس9تعمEٔشوفو ٔ�ش9نو يه اþاملرصد ¨ادي خيلينا ا.  
3نيا، املرصد ¨ادي خيلينا نعرفو مثن اEٔدوية وال�سعريات ا�يل اكينني 

  .Lىل الصعيد الوطين، والس9تفادة لك املواطنني من الولوج ٕاىل العالج
ٔ�نه جيب ٕاخراج القوانني املنظمة 3لثا، الس9يد الوز�ر، لك ما ميكن قو� 

  .لهذه الس9ياسة اRوائية
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا اEٔس9تاذة

        ::::الس9يد وز�ر الص�ةالس9يد وز�ر الص�ةالس9يد وز�ر الص�ةالس9يد وز�ر الص�ة
ٔ�شكر الس9يدة املس�شارة Lىل هاذ النقط ا�يل ٔ�شارت هلم، ؤ�� مhفق 

  .ٔ�وال %3000معك 
اذ اليش ا�يل كتقول الس9يدة 3نيا، ٔ�قر ٔ�نين ما معري كنت ضد ه

بوجود اخhالالت  ا�يل مع من vدام نقر مجيعااملس�شارة، ٔ�� ٔ�قر والطامق 
  . ونقائص

 %57اRواء يه لكيش يف الس9ياسة د¸ل وزارة الص�ة لكها، قلنا ٔ�ن 
مهنا يه ٔ�دوية، وهاذ  %40د¸ل النفقات ا�يل تتعطهيا املواطن واملواطنة، 

م واك�ن �زاف ا�يل ما ٔ�رشتFش هلم، ولكن بعض ¤خhالالت ا�يل ٔ�رشت هل
  :النقط ا�يل ابغيت التlٔكد Lلهيا

ٔ�وال، اكينة جلنة الشفافJة، هاذي يش شهر دvلنا جلنة الشفافJة  -
  اكينة، رجعناها �لوجود؛

  يوم؛ 15 ابدينا فJه هاذي 3oنيا، املرصد اك�ن، �ش ت��ع اEٔدوية ¸ -
اEٔطباء، ما  هوي ا�يل اكنوا تي3افوا مZالنقطة الثالثة، التاكفؤ احلي -

دوز� التاكفؤ  ..ت�Fغيوش �كhبوا اRواء اجلنFس Eٔن تيقول Õ مايش حبال
�ش þرشحو �لناس احZا ¨اديني يف هذا ) la bioéquivalence(احليوي 
  .¤جتاه

لك هذه س9ياسة ÅشارÐية، واحZا تنعطيو ٕاشارات قوية مايش ¨ري 
فZحن بصدد ٕاLداد مرشوع . صنعني والصياد�Æلمواطنني ولكن كذÕ �لم 

قانون Wديد لكه، Eٔن مثن اEٔدوية هو قمية fس9يطة يف الس9ياسة لكها، Eٔن 
ينقص يف اÎمثن، تيقول Õ ٔ�ش9نو يه  �ش نتعاملو مع الفرقاء د¸لنا تتقول �

(la vision)  وز�ر، يفÐ ٔ�نت Õ¸د(L’AMM)يـــــــــــــــٔ�ش9نو ه )La 
protection( ل هاذ املصنعني هنا، واش ¨ادي ميش9يو مع املصنعني د¸

املغاربة وال يبقاو مع الناس الفلوس ا�يل كزنيدو يف اEٔدوية وÍميش9يو يعين 
  .ٕاخل... نطلعو اÎمثن يف سو�رسا

حتديد ٔ�مثنة اEٔدوية �ريم ٕاىل حتيني Åسعري اEٔدوية وا´ي س9ميكن من 
ب �لمصنع، مثن مZاسب مراجعة ٔ�مثنة اEٔدوية، احZا ابغينا مثن مZاس

�لصيديل، ولكن ٔ�كرث من هذا ٔ�حسن مثن هو مثن مZاسب �لمواطنة 
  .واملواطن املغريب، وهنا هللا ال حيشمنا ال معهم وال معمك ٕان شاء هللا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
شكرا الس9يد الوز�ر، وþشكر الس9يد الوز�ر Lىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
املوWه ٕاىل الس9يد وز�ر الفال�ة حول  ون�hقل �لسؤال اEٔول

¤نعاكسات السلبية Îهتريب السمك Lىل الوضعية ¤ج£عية �لب�ارة 
اللكمة لٔ§�د السادة املس�شار�ن من فريق الت�الف، . واملداخJل الرضيJÏة

  .تفضل اليس خربوش

        ::::املس�شار الس9يد العريب خربوشاملس�شار الس9يد العريب خربوشاملس�شار الس9يد العريب خربوشاملس�شار الس9يد العريب خربوش
  .ٔ�رشف املرسلنيfسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل 

  الس9يد الرئFس،
  الس9يد الوز�ر،

  الس9يدة والسادة املس�شار�ن،
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تعرف Lدد من املوا� تفامق ظاهرة هتريب السمك والقJام بعملية البيع 
vارج سوق اRالÆ وvارج لك القوانني املعمول هبا يف هذا اGال، حJث تمت 

و vارج اEٔسواق معلية البيع ٕاما داvل البحر �ل�س9بة �لهتريب �ل3ارج �ٔ 
  . النظامJة

ولهذه الظاهرة انعاكسات سلبية، الس9يد الوز�ر، Ðبرية Lىل الب�ار من 
ا اGالس امجلاعية ومالية هنûة، وLىل املداخJل الرضيJÏة اليت Åس9تفJد م

فعدم طرح . اRوÆ بوWه Lام، حJث تتقلص هذه املداخJل بفعل اÎهتريب
لب�ارة من الترصحي �ملداخJل املنتوج السميك fسوق اRالÆ حيرم ا

�لصندوق الوطين �لضامن ¤ج£عي، مما ينعكس سلبيا Lىل التغطية 
  .¤ج£عية �لعاملني يف الصيد البحري

وقد عرفت Lدد من املوا� حراكت احÖhاجJة من طرف الب�ارة 
املترضر�ن من هذه الظاهرة، ومن املفروض ٔ�ن تتدvل مصاحل وزارÍمك 

ملامرسات وفرض حامية القانون من طرف ماليك بواخر بقوة لردع هذه ا
  .الصيد، و�لتايل حامية حقوق عامل البحر واملال العام

  الس9يد الوز�ر،
مفا يه التدابري اليت تت3ذوهنا ٔ�و تنوون اختاذها حملاربة ظاهرة هتريب 
السمك وبيعه vارج اEٔماÐن اØصصة � وفرض ا�رتام القانون يف هذا 

  القطاع؟
  .الس9يد الرئFس وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد عز�ز ٔ�خZوش، وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد عز�ز ٔ�خZوش، وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد عز�ز ٔ�خZوش، وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد عز�ز ٔ�خZوش، وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس9يد الرئFس احملرتم

  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ام جيب ك. يف البداية، ابغيت ¨ري þشري ٔ�نه لFس هناك بيع داvل البحر

التÐٔlيد Lىل ٔ�ن بيع السمك vارج السوق يعترب ممارسة ¨ري قانونية جيب 
  .التصدي لها

فهذه الظاهرة ك�ساLد �لفعل Lىل اÎمتلص من ٔ�داء الواج�ات 
و¤قhطاLات املس9تحقة Lىل م�يعات السمك وكتحرم �لتايل الب�ارة من 

  . احلقوق د¸هلم اجتاه الصندوق الوطين �لضامن ¤ج£عي
واحملاربة د¸ل هاذ ظاهرة البيع vارج السوق ا�يل يه كهتم ٔ�ساسا 
السمك السطحي الصغري، v�ٔذت الوزارة وا�د العدد د¸ل إالجراءات 
 Õة وحتسني وضعية الب�ارة وذJىل الرثوات السمكL كرتيم محلاية واحملافظة

  .من vالل ٕالزامJة الترصحي جبميع المكيات املصطادة
ا�يل Ðي�دد  2008ظميي، نذÐرو �ملرسوم د¸ل فعىل املس9توى التن 

رشوط وÐيفJة صيد السمك السطحي وÐيلزم الترصحي �مكيات ؤ�نواع 
  .اEٔسامك املصطادة

مبسطرة كتخص الترصحي �ملنتÖات لغرض  2010بدٔ�� العمل مZذ 
رصح به لينا، وهناك مرشوع قانون املقنن و¨ري املحماربة الصيد الرسي ¨ري 

  .الرسي ا�يل هو يف طور إالجناز حملاربة الصيد
ٔ�ما Lىل املس9توى ا�لوFWس�Jيك، اك�ن ٕادماج þشاط بيع املنتوWات 
السمكJة لقوارب الصيد التقليدي يف مساÕ البيع القانوين، حJث يمت تنظمي 
Åسويق مZتوWاهتا يف بعض ٔ�ماÐن سوق مسك vاص مع Åس3ري لك 

د�ر ا�يل اكنت فJه الصيد د¸ل إالماك�ت املادية والÏرشية كام هو الشlٔن بlٔاك
، دا� )le quai(��اع يف اخلارج يف ت املنتوWات د¸ل الصيد التقليدي ك 

vاصة د¸ل الصياد�ن  د¸لها )la halle(دvلت وامعلنا لها حمل د¸لها 
  .التقليديني

اك�ن كذÕ دمع الصياد�ن التقليديني Lرب ٕا�داث العديد من قرى 
لسوق عندمه، كنقربوه �لبحر ا�يل هام Ðيكونوا الصياد�ن يعين كنجيبو هلم ا

متاك ) le village(فلوكة Ðيصيدوا وÐيكون وا�د  50ٔ�و  40و 30فJه 
 la halle de(يعين سوق السمك ) la halle(وكند�رو فJه 
poissons( وكتبدا منط د¸ل احلياة د¸ل وا�د القرى د¸ل الصيد ا�يل ،
  .يه Wديدة

اولو ندvلو هاذ الصيد ا�يل هو ¨ري لك هاذي كمتيش وكتصب �ش حن
قانوين يدvل �لقانون وÐيظهر يل بlٔنه وجود يعين اEٓن امحلد o بفضل ٔ�نه 
الصياد�ن التقليديني ابدات عندمه هاذ اليش د¸ل الضامن ¤ج£عي، فهاذ 
اليش ¨ادي �ساLد� Eٔنه ¨ادي بlٔنفسهم ¨ادي يعملوا ضغوط Lىل ٔ�ر�ب 

�ش ندvلو هاذ اليش ٕان شاء هللا يف مسA ا�يل البواخر �ش يعاونو� 
  .هو مZظم

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ الس9يد املس�شار تفضل. شكرا الس9يد الوز�ر

L املس�شار الس9يد محمدL املس�شار الس9يد محمدL املس�شار الس9يد محمدL ابابابابدددداملس�شار الس9يد محمد::::        
  .شكرا الس9يد الرئFس

  الس9يد الوز�ر،
  ٔ�خيت املس�شارة، 

  ٕاخواين املس�شار�ن،
مك ويف الزناهة ويف الكفاءة الس9يد الوز�ر، ما ت�شكوش يف العمل د¸ل

د¸لمك من vالل املراق�ة د¸لمك �ل�س9بة لهاذ القطاع وال حىت �ل�س9بة 
  . �لتنظمي د¸لو، ولكن هاذ املشلك اك�ن

اهرضتو، الس9يد الوز�ر، Lىل الصيد التقليدي، فعال هاذوك مساكني 
ما عندمه فني ¨ادي ميش9يو يJÏعوا ٕاال �رجع �لسوق Eٔن رضوري، 

حىت إالماكنيات �ش مييش هيربوا ٔ�كرث من احلدود فني تيصيد،  ماعندوش
 3ولكن ا�يل كن�ساءلو Lليه وي�ساءل Lليه املواطن، وهاذي وا�د 

س9نوات كنا يف الربملان حبضورمك، الس9يد الوز�ر، اهرض� Lىل �ٓليات 
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املراق�ة، ابغينا الس9يد الوز�ر توحضوا لنا هاذ اEٓليات د¸ل املراق�ة واش 
 ن�ÖJة؟ واش هاذ الناس ا�يل Ðيصيدوا يف L�ٔايل الب�ار واش ٔ�عطت يش

اك�ن يش مردودية �ل�س9بة ��وÆ و�ل�س9بة �لرثوات د¸ل املغاربة؟ Eٔن 
درمه  25و 20احZا ك�شوفو دا� احلوت يف بعض املناطق Ðي��اع ب 

ورامك ك�شوفوا الترصحيات د¸ل املواطنني  �80لمريال ويف بعض املناطق 
زة، ٕاذن ما اكي�ش وا�د التوحJد د¸ل اEٔمثنة يعين املواطن ما يف التلف

�س9تافد حبال م#ال ا�لحم وال يش ا�يل يه مقZنة عندها املذاحب  Ðميك�ش �
  .د¸لها، عندها لكيش

ٕاذن هذه الظاهرة، الس9يد الوز�ر، �ل�س9بة �لمراق�ة ابغينا واش هذاك 
د¸ل الصيد البحري اليش د¸ل اEٓليات ا�يل تدارت لهاذوك اEٔساطيل 

ٔ�عطت يش ن�ÖJة ٔ�و ال ما اعطاÅشاي Eٔنه ٔ�نمت تتعرفوا ؤ�نمت مسؤولني حىت 
كذL Õىل الفال�ة عن املاÐن د¸ل الط�ني الوقت ا�يل اكنوا دامئا تي�شاكو 
دامئا تيقولو تيخرسوا حىت دارت اRوÆ املراق�ة داvل الو�دات إالنتاجJة، 

ما راه اكنوا ما Ðيحشموش، Eٔن حىت Lاد بداو الناس Ðيحشموا شوية، �ٔ 
ا ا وخرج فا̈ر ٕاىل هاد الناس ما . البواخر اك�ن ا�يل تيقول Õ دvل فا̈ر

Ðيصيدوش خصنا نعرفومه خصهم يوقفوا هذاك اليش ونعطيو الصيد �لناس 
ا�يل ¨ادي ميكن هلم يدvلوا احلوت �لمغاربة �Eٔمثنة ا�يل يه كتوامل املغاربة 

  . اكملني
  .لرئFسشكرا الس9يد ا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
 .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .ٔ�شكر الس9يد املس�شار احملرتم

ٔ�وال هاذ السؤال دا� فJه شقني، اك�ن الصيد التقليدي، اكينة ٕاشاكلية 
Ðيجيو  Eٔن وا�د العدد د¸ل الناس يف الصيد التقليدي ميل Ðيخرجوا

، وهاد اليش ¨ادي يضيع )la halle(�لمرىس وما Ðيدvلوش لكيش Rاvل 
) CNSS(هادوك العامل وهادوك الب�ارة الصغار Eٔنه ¤خنراط د¸هلم يف 

ٕاذن هاد الناس خصنا ). ONP(معمول Lىل الرضيبة ا�يل Ðيخصلوا يف 
vلوا ندفعومه وvاص اRوÆ تعمل الواجب د¸لها �ش يبداو هاد الناس يد

  .امليدان�لمحطات ا�يل هام معمولني لهاذ
واك�ن الصيد البحري بصفة Lامة، L�ٔايل الب�ار وال كذÕ الصيد 

ٔ�وال هاد الناس . السا�يل، هاذي اك�ن �رامج ٔ�خرى مhطورة Wد !مة
 Le(مجيع البواخر د¸ل L�ٔايل الب�ار عندمه .. دا�

compteursatellitaire (،خرة اليوم ا�يل  1500 يعين حمطوطة عندمه�
يعين بـــ ) le compteur VMS(يه د¸ل الصيد السا�يل لكها عندها 

)satellite( ني لنا وا�دJٓخر  400وال  300، �قE ادي $مكلومه من هنا¨
مه احلق ٕاال يصيدوا يف املناطق ا�يل يه دلوا لكهم ما عنعالس9نة، ¨ادي ي�ش

Ðيصيدوا يف البحر Ðيجيو خمصصة ويف اEٔوقات ا�يل خمصصة ومhابعني، ميل 
د¸ل املرىس، vاصو ميل Ðيحطو ) les quais(�لرب Ðيحطوا ذاك اليش يف 

د¸لو Eٔن خصو ) l’informatique(، وعندو )délégué(يوقف Lليه 
حشال صيدت، وبذاك اليش ايد�ر ترصحي، هو ا�يل Ðيعمل ترصحي Ðيقول ها 

Ðيبقى ) le lot(ووا�د ) le numéro(ا�يل Ðيرصح Ðيكون عندو وا�د 
Uبعو حىت Ðمييش يعين �لتصد�ر ٔ�و Ðمييش �لسوق اRاvيل وهذا هو القانون 

  .اجلديد ا�يل ¨ادي جنيو به
يتطلب ٕاماكنيات، Ðيتطلب  ،ٕاذن هذا جمهود Ðبري يتطلب إالLالمJات

 ٕارادة ال د¸ل اRوÆ وال د¸ل احلكومة وال د¸ل الفاLلني ولكن راه الهدف
هاد اليش ا�يل اك�ن يف  %50نقصو بــــ ن و ه) Halieutis(د¸ل 

)l’informel.(  
  .وشكرا Lىل سؤالمك ا�يل هو !م

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

السؤال الثاين موضوLه تعممي الطبFب البيطري ملراق�ة ا�لحوم �Eٔسواق 
 واكغ، عبد امحليد السعدواي،ز بنارص �ٔ : اEٔس9بوعية، �لمس�شار�ن احملرتمني

 .تفضلوا احلركة. محمد فضييل، ٕادر�س مرون، عبد اGيد احلناكري

        ::::اكاكاكاكغغغغوووواملس�شار الس9يد بنااملس�شار الس9يد بنااملس�شار الس9يد بنااملس�شار الس9يد بنارصرصرصرص ٔ�ز  ٔ�ز  ٔ�ز  ٔ�ز 
  .شكرا الس9يد الرئFس

  الس9يدة والسادة املس�شار�ن،
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

Åشلك اEٔسواق اEٔس9بوعية املتنفس الوحJد لساكنة العامل القروي 
اEٔس9بوعية من مواد ¨ذائية،  واملناطق اجلبلية من W�ٔل اقhناء �اجJاهتم

vاصة مهنا ا�لحوم امحلراء والبيضاء مع ما لها من حساس9ية وتlٔثري حصي 
  . وبFيئ

ويف غياب طبFب بيطري يف بعض اEٔسواق اEٔس9بوعية، تن�رش 
  . ا´بي�ة الرسية، مما يؤQر سلبيا Lىل هذا القطاع احليوي

اليت س�3hذها ما يه التدابري : بناء Lليه، الس9يد الوز�ر، þسائلمك
احلكومة من W�ٔل تعممي الطبFب البيطري �Eٔسواق اEٔس9بوعية �لعامل 

  القروي ملراق�ة ا�لحوم امحلراء والبيضاء واحلد من ظاهرة ا´بي�ة الرسية؟ 
  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
 .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .لس9يد الرئFس احملرتمشكرا ا

  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
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تقوم املصاحل البيطرية التابعة ملكhب السالمة الصحية �لمنتÖات 
جمزرة ب�ية  179الغذائية �ملراق�ة د¸ل حصة وجودة ا�لحوم Lىل مس9توى 

-2010جمزرة قروية وجمزرة Uبعة �لقطاع اخلاص، متت يف س9نة  657و
ٔ�لف طن من ا�لحوم امحلراء، وكذÕ  250ٔ�لف طن و 240ة مراق� 2011

طبFب بيطري  196سهر Lىل هاذ املهام د¸ل التفFhش طامق Ðيتكون من 
 .تقين مساLد، يتوزعون Lىل مجيع ûات ؤ�قالمي اململكة 611و

ٔ�ما ظاهرة ا´بي�ة الرسية، فكرتجع �Eٔساس ٕاىل ا´حب vارج اGازر 
ن التفFhش الصحي البيطري، �ٕالضافة ٕاىل ٕاق�ال �لهترب من ٔ�داء الرسوم وم

رشحية من املس9هتلكني Lىل ا�لحوم الناجتة عن ا´بي�ة الرسية نظرا 
الخنفاض مثهنا، ومه معرضني ٔ�نفسهم Eٔخطار حصية عند اس9هتالك هذه 
ا�لحوم، ومتر هذه ا�لحوم Lرب مساÕ ¨ري مZظمة وتباع يف ٔ�سواق عشوائية 

ية الواجب توفرها يف عرض وحفظ وÅسويق دون ا�رتام الرشوط الصح 
  .ونقل املواد الرسيعة التلف

و�ل�د من هذه الظاهرة، كتكون وا�د ا�لÖان حملية، يعين ا�يل يه 
من W�ٔل ) les provinces(خمتلطة، حتت رئاسة السلطة احمللية يف 

الكشف عن اEٔماÐن ا�يل يه تت3دم يف النطاق الالمرشوع، وكتقوم حبجز 
 2010اضعة �لتفFhش، فعىل سJÏل املثال اخلا�لحوم ¨ري وٕاتالف لك 

Ðيلو من ا�لحوم  Ð1900يلو وٕاتالف  16.000مت احلجز د¸ل  2011و
، 2011حمرض س9نة  593، 2010حمرض ضد اØالفني س9نة  411امحلراء، 

  .2012حمرض vالل اEٔربع ٔ�شهر اEٔوىل من س9نة  128و

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اك تعقJب؟ تفضلهن. شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::اكاكاكاكغغغغوووواملس�شار الس9يد بنااملس�شار الس9يد بنااملس�شار الس9يد بنااملس�شار الس9يد بنارصرصرصرص ٔ�ز  ٔ�ز  ٔ�ز  ٔ�ز 
  . شكرا الس9يد الوز�ر Lىل هاذ اجلواب

احZا رصا�ة ٔ�ن الوزراة د¸لمك تتقوم بوا�د اGهود ج�ار يف هاذ 
احZا السؤال د¸لنا تhFعلق بعدم وجود الطبFب البيطري يف بعض . امليدان

مك يف ٕاقلمي خZيفرة اكينني اEٔسواق القروية، بعض اEٔقالمي القروية، م#ال نعطي
جامLات قروية ا�يل ما فهيمش طبFب بيطري، و�لضبط نعطيمك وا�د 

ٓ املثال يف جامLة سÏت  يت رحو بقJادة موالي بوعزة، هاذ السوق وا�د �
رٔ�س د¸ل الغمن  300السوق Ðبري، ٔ�س9بوعي، ا�يل تتذحب فJه تقريبا وا�د 

، وهنا ما عند�ش طبFب واملاعز، �هيمك Lىل اRواجن وا�د العدد Ðبري
بيطري �لمراق�ة، هنا ت3hFالط ما بني، تتلقى وا�د اجلزار م#ال هنا تيJÏع ب 

درمه، هذا ميكن لمك تد�رو  30درمه �لكJلو، وا�د تيJÏع ا�داه ب  60
وا�د ا�لجنة و¨ادي Íراق�وا هذا، هنا تيكون وا�د النوع من الفوىض يف 

 Gكروش اZسواق هاذي، وما ت�س�Eٔهودات ا�يل تتد�رواهاذ ا .  
الس9يد الوز�ر، ابغيت نذÐرمك ٔ�ن الس9نة املاضية اس9تق�لتو� احZا النواب 
ار، وت�شكرومك Eٔن  الربملانيني د¸ل ٕاقلمي خZيفرة مبناس9بة املرشوع د¸ل ٔ�̈ز

وبنفس املناس9بة، قلنا لمك، الس9يد . هاذ املرشوع بدا تيعطي الðر د¸لو
اق اEٔس9بوعية ا�يل فهيا هاذ الظاهرة د¸ل الوز�ر، ٔ�نه اك�ن بعض اEٔسو 

ا´حب الرسي، ؤ�عطيمت التعلRت د¸لمك �لمصاحل د¸لمك، ولكن حلد الساLة 
راه تنÖددو لمك، هللا جياز�مك �خلري، �ش ميكن لنا نتفاداو هاذ املشلك هذا 
وما ختلقش الفوىض، وما �كوþش املس9هتA عرضة لهذه الرشحية، هللا 

ري، تعطيو التعلRت د¸لمك �ش نعممو، اك�ن ¨ري بعض جياز�مك �خل
، مايش يش �اWة Ðبرية، رمبا وا�د ا�يل ¨ادي 5وال  4اEٔسواق، وا�د 

  .�كفي لهذا، طبFب بيطري يف هذه اEٔسواق
  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::والصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحريالس9يد وز�ر الفال�ة الس9يد وز�ر الفال�ة الس9يد وز�ر الفال�ة الس9يد وز�ر الفال�ة 
  .شكرا

 32قام بتوظيف  2011املكhب الوطين �لسالمة الصحية يف س9نة 
  . طبFب بيطري

ٔ��، الس9يد املس�شار، ¨ادي �vذ بعني ¤عتبار الMم د¸Õ ا�يل 
Wاء Lىل ٕاقلمي خZيفرة، ٔ�وال ¨ري نذÐر بlٔنه Lدد اEٔطباء البياطرة يف ٕاقلمي 

  . ش9تغلون يف هاذ املنطقة، ولكهم � 21والتقZيني  4خZيفرة مه 
ولكن ٕاذا اكن هناك خصاص يف هاذيك املنطقة، فlٔ� اÎهنار ا�يل التقJت 
�مك واLدÍمك �ش حنلو هاذ املشالك، ¨ادي þشوفو هاذ اليش فني وصل، 
و¨ادي ٕان شاء هللا نواÐبو املشالك، و$متناو من هللا ٔ�ن املشاريع ا�يل 

 þ زيد �خلري لٔ§مام تعطات لها ¤نطالقة لها مجيعا منش9يوÍشوفوها، و
  . لهاذيك الساكنة

    ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
ٕاذن السؤال التايل موضوLه دور امجلعيات املهنية الفالحJة، . شكرا

اللكمة �Eٔد السادة املس�شار�ن يف التجمع الوطين لٔ§حرار، تفضل اليس 
  .املهايش

        ::::املس�شار الس9يد عبد اGيد املهااملس�شار الس9يد عبد اGيد املهااملس�شار الس9يد عبد اGيد املهااملس�شار الس9يد عبد اGيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس9يد الرئFس

  لس9يد الوز�ر،ا
  الس9يدة والسادة املس�شارون،

الس9يد الوز�ر احملرتم، ال خيفى Lليمك اRور ا´ي تلعبه امجلعيات املهنية 
الفالحJة يف تlٔطري الفال�ني، vاصة عندما يتعلق اEٔمر مبرشوع خمطط 
 Nق ٕاقالع فالJليه املغرب يف حتقL خرض، وا´ي �راهنEٔاملغرب ا

  . حقJقي
د الوز�ر، امجلعيات اجلادة، امجلعيات اليت ت�hخب ؤ�قصد هنا، الس9ي
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û�ٔزهتا fشلك دميقراطي، امجلعيات اليت حترتم الضوابط القانونية، ال 
امجلعيات اليت ختلق Lىل الورق ٔ�و تA اليت ختلقها إالدارة من W�ٔل 

  .Åس3ريها ملهام معينة قد ال ختدم الفالح
 التفكري يف طريقة و�ملناس9بة، الس9يد الوز�ر احملرتم، نطلب مZمك

لتصنيف هذه امجلعيات، Íكون تنقJة لواحئ ذيك امجلعيات لكها، Eٔن اكينة 
وا�د اGموLات دخXJ يف القطاع الفالN ا�يل كتعرقل ٔ�كرث ما كتنفع 

  .الفالح
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

نعمل، كام تعلمون، ٔ�ن جلنة الفال�ة والشؤون ¤قhصادية س9تجمتع بعد 
ومJة ملناقشة مرشوع قانون يتعلق �لهيئات البميهنية يف الفال�ة اجللسة العم

والصيد البحري، وٕاذا اكن هذا املرشوع سZFظم ÐيفJة ÅشكJل هذه الهيئات 
واGاالت واخhصاصاهتا، فٕان امجلعيات املهنية يف قطاع الفال�ة س9تظل 
vاضعة لقانون امجلعيات، واليت تعرف نوLا من ال�ش�ت والتعدد السليب 

  . وا´ي ال خيدم مصل�ة الفالح
´ا، þسائلمك، الس9يد الوز�ر احملرتم، عن خطة الوزارة يف تlٔهيل 
امجلعيات املهنية يف القطاع الفالN وجعلها تقوم �Rور اØول لها �لمسامهة 
يف تطو�ر القطاع الفالN ومساLدة الفالح، vاصة الفالح الصغري ومواÐبته 

  .يف مع1
Fسشكرا الس9يد الرئ.  

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::الس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس9يد الرئFس احملرتم

  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 Nهنوض �لقطاع الفالÎلفعل ٔ�نه امجلعيات املهنية تلعب دورا !ام يف ا�

  . تزنيل خمطط املغرب اEٔخرض يف امليدانو�خلصوص يف 
وزارة الفال�ة كتعطي عناية vاصة لهذه امجلعيات Eٔهنا تعتربمه الرشاكء 

  . احلقJقJون ا�يل ميكن نوصلو هبم خمطط املغرب اEٔخرض ٕاىل امليدان
فعال، ٔ�نه Lدد Ðبري من امجلعيات يف مس9توى جJد والناس كتعمل 

دد د¸ل امجلعيات ا�يل ميكن ما �كونوش يف �جهتاد وابتاكر، واك�ن وا�د الع
املس9توى، ولكن وزارة الفال�ة، ٔ�وال، نبغي نقول بlٔنه عند� مايش مد�رية، 
ولكن وا�د القسم ا�يل هو خمصص لهاذ املؤسسات وهاذ امجلعيات، Eٔنه 
الناس ا�يل ما Ðيعملوش ¤ج£Lات د¸هلم الس9نوية، ا�يل مايش قانونيني، 

د¸هلم �ٓش داروا راه ما ¨اد�ش ) les assemblées(ش ا�يل ما Ðيعطيو�
  .نتعاملو معهم وما كنعطيومهش اRمع

3نيا، ارتlٔينا ٔ�نه هاذ امجلعيات لكها ينخرطوا يف هاذوك امجلعيات 
Lىل حسب سالسل إالنتاج، وامجلعية  17البميهنية، اليت vلقت مهنا 

إالنتاج مبا فهيا  البميهنية عندها وا�د اخلاصية ٔ�هنا جتمع مجيع سالسل
، ووقعنا 17وهذا يشء Wد ٕاجيايب، واحZا امحلد v oلقZا . امجلعيات د¸لها

اتفاقJة ؤ�عطينامه ٕاماكنيات �ش يتعاونوا و�زيدوا لٔ§مام، واحZا  17معهم 
اEٓن معمك ¨ادي ٕان شاء هللا ندوزو وا�د القانون �ش حيمي هاذ 

امجلعيات البميهنية، و$رÍكز Lىل امجلعيات، Eٔنه حنرت!ا، فZحن $رÍكز Lىل 
اخلصوص Lىل الغرف الفالحJة اجلهوية ا�يل عندها اليوم وا�د الصدى Wد 
 Õنه يقومون مبشاريع، يقومون �لتكو�ن، يقومون كذEٔ ل البالدvطيب دا
مايش �ٕالشهار ولكن ليك �كونوا مه الوصX مع الفال�ني، وال ميكن اليوم 

ٔ�ي �ر�مج ٕاذا مل �كن �ملشاركة مع الغرف ٔ�ن خنرج ال قانون وال نعمل 
الفالحJة، Eٔن هذه مؤسسة Wاءت �ل�رشيع وخصها تبقى املصداقJة د¸لها 

Nل القطاع الفالvدا. 
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد عبد اGيد املهااملس�شار الس9يد عبد اGيد املهااملس�شار الس9يد عبد اGيد املهااملس�شار الس9يد عبد اGيد املهايشيشيشيش
يف احلقJقة هاذ هو . ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكرمك، الس9يد الوز�ر، Lىل جوا�مك

اجلواب ا�يل Wاوبتو� به هو ا�يل ابغينا þسمعو، وهو ا�يل ¨ادي يصلح لنا 
يف املغرب vاصة ملواÐبة اØطط اEٔخرض، ال اEٔمهية د¸ل امجلعيات وال 

  . إالرشاك د¸ل امجلعيات اجلادة يف اختاذ القرارات ٕاىل �ٓخره
¸لمك وهاذ ولكن، الس9يد الوز�ر، نطلب مZمك �ش هاذ إالرادة د

إالسرتاتيجية ا�يل ¨اديني فهيا يف هذا إالطار ٔ�هنا تطبق، Eٔن �لك رصا�ة 
ولكن Lىل ٔ�رض الواقع  %100هاذ اليش ا�يل كنقولو مز¸ن، احZا مhفقني 

ٔ�ش9نو اك�ن، هذاك الواقع ا�يل ابغينا $زلو ليه وابغينا حناولو نقJو لك ما ميكن 
  .تنقJته

ناك مجعيات ا�يل كتاvذ اRمع د¸ل كذÕ بغيت نثري ¤ن��اه ٔ�ن ه 
اRوÆ، واش الوزارة كتبع هاذوك امجلعيات ا�يل كتاvذ هادوك الفلوس 
د¸ل اRوÆ؟ ٔ�ش9نو دارت هبا؟ واش اس9تعملهتا نFت ملصل�ة الفالح 
وملصل�ة التlٔطري؟ ابغينا كذÕ املواÐبة د¸ل هاذ النوع د¸ل امجلعيات ا�يل 

ÆوRمع د¸ل اRذوا اvياÐ.  
  .وشكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

  الس9يد الوز�ر،
  الس9يد الرئFس،
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  الس9يدات والسادة املس�شارون،
ٔ�وال عند� وا�د العدد د¸ل إالع£دات املالية ا�يل كنعاونو هبا وا�د 

الفJدراليات البميهنية، حJث ٔ�نه اك�ن اتفاقJات Rمع �رامج د¸ل العدد د¸ل 
  . البحث التطبيقي والتlٔطري التقين يف جمال احلوامض والزيتون والسكر

اك�ن كذÕ اتفاقJة مع الفJدرالية البميهنية �لزيتون كهتدف ٕاىل ٕاجناز 
ة اك�ن اتفاقJة مع الفJدرالي. محالت لرتوجي املنتوج وÅشجيع ¤س9هتالك
مليون د¸ل اRرمه بني  85البميهنية د¸ل ا�لحوم امحلراء بغالف مايل 

لتlٔهيل امجلعيات التابعة لها وٕاجناز �رامج د¸ل حتسني  2010-2014
السالالت وÍكو�ن وتlٔطري مريب املاش9ية، وهذا Lاطي وا�د إالجناز ا�يل 

  .هو Wد ٕاجيايب وWد !م
مليون د¸ل اRرمه  66 اك�ن اتفاقJة مع قطاع اRواجن، ¨الف د¸ل

اك�ن يف . لتlٔهيل امجلعية وٕاجناز �رامج تطو�ر قطاع اRواجن 2011-2014
  .مليون د¸ل اRرمه 50قطاع Íربية الن�ل ¨الف مايل د¸ل 

 182اك�ن كذÕ الفJدرالية البميهنية املغربية �ل�ليب بغالف مايل 
ج حتسني لتlٔهيل امجلعية وٕاجناز �رام 2014و 2011مليون درمه بني 

  .ٕانتاجJة اEٔبقار احللوب وتlٔطري وÍكو�ن املنتÖني

ٕاذن عند� اتفاقJات مع هاذ الناس ولكن عند� معهم �رامج، كنطلبو 
مهنم وا�د املردودية، كنطلبو مهنم �ش �كونوا مه احللقة بي�Zا وبني الفالح 
�ش ميكن حنس9نو املردودية و�كون وا�د اRفع مايل ليك þشجعهم، ولكن 

حتت املراق�ة، حتت احملاس9بة، واRرمه ا�يل ¨ادي خيرج خصنا  هلك هذا
ا�يل ما كتعملشاي ال امجلعية  (la fédération)نعرفو فني ¨ادي مييش، 

 اشـــــــــــــــــا عندهـــــــــــــوم )les comptes( د¸لها وال ما عندهاش
)commissaire aux comptes( ، ش9تغلو مþ عهاوهذا راه ما ¨ادي�ش .

  .لتكن مطمنئ الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
شكرا الس9يد الوز�ر، وþشكر الس9يد الوز�ر Lىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
L�ٔلن عن ا$هتاء Wلسة اEٔس9ئX الشفهية، ون�hقل ٕاىل اجللسة اØصصة 

  .�ل�رشيع


