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        333366668888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2013 ينا�ر 22  (1434 ربيع أ!ول 10 الثال6ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساEرئDس ل الثايناخلليفة  ،محمد فضييلالس;يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ثانيةال ابتداء من الساJة ، دقHقة وعرشون ومخسثالث ساJات : التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت
  . بعد الزوال أ!ربعنيواSقHقة 

  .م\اقشة أ!س;ئZ الشفهية ::::Xدول أ!عاملXدول أ!عاملXدول أ!عاملXدول أ!عامل

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

        ::::املس�شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسة
  .hسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني

  .هللا، ٔ�Jلن عن افjتاح اجللسةhسم 
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اSس;تور، ووفقا ملقjضيات النظام  100معال بpٔحاكم الفصل 

اSاxيل Eلس املس�شار�ن، خيصص اEلس هذه اجللسة ٔ!س;ئZ السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Jلهيا

يف تناول هذه أ!س;ئZ املدرXة يف Xدول أ!عامل،  وق~ل الرشوع
�عطي اللكمة �لس;يد أ!مني ليطلع اEلس املوقر Jىل ما Xد من مراسالت، ٔ

  .فليتفضل الس;يد ٔ�مني اEلس مشكورا

�ٔمني اEلس، �ٔمني اEلس، �ٔمني اEلس، �ٔمني اEلسمحيد �وسكوسمحيد �وسكوسمحيد �وسكوسمحيد �وسكوساملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد  ،::::        
  .شكرا الس;يد الرئDس

بعد Xلسة أ!س;ئZ  يف البداية، ٔ�xرب اEلس املوقر ٔ�ننا س;نكون م~ارشة
  :الشفهية Jىل موJد مع اSراسة والتصويت Jىل النصوص ال�رشيعية التالية

يتعلق �لنظام أ!سايس لغرف الت�ارة  38.12مرشوع قانون رمق  .1
 والصناJة واخلدمات، واحملال Jىل اEلس من جملس النواب؛

مقرتح قانون بت�ديد النظام أ!سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس  .2
 النواب، واحملال كذ� Jىل اEلس من جملس النواب؛

من مجموJة القانون اجلنايئ  475مقرتح قانون يقيض بتغيري و�متمي الفصل  .3
 28الصادر بتارخي  1.59.413املصادق Jليه مبقjىض الظهري الرشيف رمق 

 ؛1962نونرب  26املوافق لــ  1382جامدى الثانية 
مبثابة  70.03من القانون رمق  20املادة مقرتح قانون يقيض بتغيري و�متمي  .4

الصادر  1.04.22مدونة أ!رسة املصادق Jليه مبقjىض الظهري الرشيف رمق 
 .2004فربا�ر 3املوافق لــ  1424من ذي احل�ة  12يف 

�ل®س;بة لٕالJال¬ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 
  : املس�شار�ن

�ر امللكف �لعالقات مع توصلت الرئاسة مبراسZ من الس;يد الوز
 Zلية بتقدمي أ!س;ئxاSلس طلب الس;يد وز�ر اEاللها اx الربملان خيرب من

  .املو´ة ٕاليه يف بداية اجللسة الرتباطه ب®شاط رمسي
خبصوص أ!س;ئZ الشفهية والكjابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  :ينا�ر 22ٕاىل ¶اية يوم الثال6ء 

  سؤ¸؛ J :11دد أ!س;ئZ الشفهية -

  سؤ¸ن؛: Jدد أ!س;ئZ الكjابية -

  .جوا�ن: وJدد أ!جوبة الكjابية -
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا �لس;يد أ!مني

من النظام اSاxيل �لم�لس، توصلت  128طبقا ملقjضيات املادة 
يف هذا إالطار، ٔ�عطي . ٕا«اطات اEلس Jلام بقضاº طارئة 6الرئاسة بـ 

مة �لفريق احلريك من ٔ�Xل ٕا«اطة اEلس Jلام بقضية طارئة، تفضل اللك
  .الس;يد الرئDس

        ::::املس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوي
  .الس;يد الرئDس، اح\ا ك®سحبو إال«اطة دºلنا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
. اللكمة �لفريق اSس;توري، ٕاذن حسبت إال«اطة. ٕاذن إال«اطة حسبت

  .اللكمة �لفريق الفHدرايل

        ::::املس�شار الس;يد العريب «Âيشاملس�شار الس;يد العريب «Âيشاملس�شار الس;يد العريب «Âيشاملس�شار الس;يد العريب «Âيش
  .شكرا الس;يد الرئDس

Çرشفين ٔ�ن ٔ�حHط جملس;نا املوقر ومن xالÅ الرٔ�ي العام الوطين Jلام مبا 
يواXه نظام التقاJد ببالد¬ من حتدºت كربى تتعلق بدميومjه وقدرته Jىل 

  .الوفاء �لزتاماته جتاه املس;تفHد�ن من املعاش احلاليني واملس;تق~ليني
ن هذا املوضوع حمور Xلسة املساءÏ الشهرية أ!xرية، حHث لقد اك

فعىل املس;توى . اكنت ردود رئDس احلكومة صادمة Jىل مجيع املس;توºت
املهنجي ٔ�Jلن الس;يد رئDس احلكومة، وhشلك اس�~ايق ؤ�«ادي، عن 
ٕاجراءات هتم الصندوق املغريب �لتقاJد ق~ل اجÖع ا�لجنة الوطنية ٕالصالح 

  .، واليت لها و«دها صالحHة اختاذ القرار يف ٕاطار التوافقٔ�نظمة التقاJد
�ما Jىل مس;توى اجلوهر، فقد تÂىن الس;يد رئDس احلكومة hشلك اكمل ٔ
التدبري التقين �لس;ياسة، حHث اكتفى hرسد ٕاجراءات تق\ية رصفة من مصمي 

 . معل إالدارة
لقد مت اxزتال ٕاصالح هذا الصندوق يف ٕاجراءات تتعلق �لرفع من 

شرتااكت ومتديد سن إال«اJ Ïىل التقاJد والتقليص من املعاش Jرب ٕاJادة ¸
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النظر يف وJاء ¸«�ساب، ويه لكها ٕاجراءات س;يكون حضيهتا املوظفات 
  .واملوظفون املنخرطون يف الصندوق

ٕان اعÖد هذه إالجراءات ذات الطابع املياكنييك ٔ��ن عن غياب لكي 
س;ية الواعية اليت تxٔpذ بعني ¸عتبار لٕالبداع الس;يايس و�لقراءة الس;يا

الوضع ¸جÖعي الهش، من xالل ¸جهتاد والتقومي واملوا�بة بقرارات 
جريئة يف جماالت ٔ�خرى تتعلق بpٔنظمة أ!جور والرتقHة والرضائب و¶ريها، 

  .وحتفظ �لمنخرطني واملتقاJد�ن املس;توى الالئق �لعDش يف مجيع جوانبه
رت قصورا يف الرؤية الس;ياس;ية الشامZ، ذ� ٕان هذه املامرسة قد ٔ�ظه

�ن ¸س�\�اد أ!معى مبقرت«ات اجلهاز إالداري Çشلك خطرا Jىل العمل ٔ
 107الس;يايس، يتحمل مسؤوليهتا الس;يد رئDس احلكومة اëي يفjخر �رمق 

  .دون ٔ�ن يعي ٔ�نه Çسامه يف قjل الس;ياسة وتقهقر اSميقراطية
نعارضه، لن �كjب لها الن�اح ٕاذا مل ٕان ٔ�ية مقاربة لٕالصالح، اëي ال 

تندرج يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية تضام\ية شامZ، جتعل امحلاية ¸جÖعية ذات 
 Zرب حتمل احلكومة ملسؤوليهتا اكمJ ةHىل مس;توى الهندسة العمومJ ولوية�ٔ
يف ٕابداع منوذج اجÖعي �رفع من إالنتاج وحيفظ العDش الكرمي ويضمن 

  .ٕاطار احلاكمة اجليدةالعداÏ ¸جÖعية يف 
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة لفريق الت�الف ¸شرتايك من ٔ�Xل ٕا«اطة اEلس Jلام . شكرا

  .بقضية طارئة

        ::::املس�شار الس;يد حسان الغزوياملس�شار الس;يد حسان الغزوياملس�شار الس;يد حسان الغزوياملس�شار الس;يد حسان الغزوي
  الس;يد الرئDس احملرتم،

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

xاSلام بقضية طبقا �لنظام اJ لسEط اHح�يل Eلس املس�شار�ن، ٔ
فهذه الفرتة من الس;نة . طارئة تتعلق �رتفاع ٔ�مثان أ!مسدة يف املدة أ!xرية

الفالحHة يه فرتة اس;تعامل أ!مسدة، وقد �زايد إالق~ال Jلهيا hسÂب 
ال�ساقطات املطرية املهمة، وهو ما اس;تغò السامرسة والوسطاء واملضاربون 

درمه  250زºدات الك~رية يف أ!مثان، حHث ارتفع مثن الق\طار من لفرض ال
درمه، وهو ما �زيد من ٔ�عباء الفال«ني، كام �رفع من  400ٕاىل حوايل 

�اكليف إالنتاج اليت يؤدي مثهنا لك الشعب، ل�س;تفHد فôة قليZ من 
  .املضاربني ومس;تغيل الفرص

xل العاXل ٕالرXاع وندعو وزارة الفال«ة ولك املصاحل املعنية �لتد
أ!مثان ٕاىل حقHقهتا وحماربة املضاربني والسامرسة محلاية الفال«ني وٕاجياد مكية 
الزمة من أ!مسدة يف السوق يف لك م\اطق البالد، مع ا«رتام ٔ�مثان حمددة 

  .ومعاق~ة اùالفني من املوزJني والت�ار
  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
يق ¸س;تقاليل من ٔ�Xل ٕا«اطة اEلس Jلام بقضية اللكمة �لفر . شكرا

  .طارئة، تفضلوا

        ::::املس�شار الس;يد محمد بلحساناملس�شار الس;يد محمد بلحساناملس�شار الس;يد محمد بلحساناملس�شار الس;يد محمد بلحسان
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
من النظام اSاxيل، ٔ�حHط جملس;نا املوقر ومن  128يف ٕاطار املادة 

ة طارئة وJىل درXة كربى من أ!مهية، xالÅ الرٔ�ي العام الوطين Jلام بقضي
ويتعلق أ!مر �لوضعية الصعبة اليت يعDش فهيا ساكنة املناطق اجلنوبية 
الرشقHة �لمملكة، من فكHك، الراش;يدية، زا�ورة، تنغري، ورزازات، طاطا، 
�زنDت وأ!قالمي اجلنوبية أ!خرى، يف ظل حش أ!مطار واجلفاف اëي ٔ�üر 

  .اة ¸قjصادية و¸جÖعية هبذه املناطقJىل خمتلف م\اþ احلي
�ساقطات  -و� امحلد- ففي الوقت اëي �شهد خمتلف م\اطق اململكة 

مطرية وثلجية م\تظمة �مة، فٕان ساكنة هذه املناطق الزالت ت®jظر ما 
جتود به السامء من ٔ�مطار من شpٔهنا ٔ�ن تنقذ ما ميكن ٕانقاذه وتعيد احلياة 

طقة، xاصة الزراعية و�ربية املاش;ية، يف ظل حش لٔ��شطة الفالحHة �ملن
  .�بري و�راجع ¶ري مس;بوق �لموارد املائية هبذه املنطقة

ٕان أ!مر، الس;يد الرئDس، يقjيض رضورة رفع درXة التpٔهب واليقظة 
ملوا´ة أ!سؤ� والتحرك العاXل من طرف لك املصاحل احلكومHة Sمع وٕانقاذ 

XاJ املنطقة واختاذ تدابري þانب ساكنة هذه املناطق فالX لوقوف ٕاىل� Z
اليت تعاين من الفقر والهشاشة، زاد من «دهتا توايل س;نوات اجلفاف 
وسامهت hشلك �بري يف جهرة ٔ�Jداد �برية مهنم ٕاىل م\اطق ٔ�خرى، هر� من 

  .ويالت الفقر وا�هتمDش وا�سداد أ!فق
  الس;يد الرئDس، 

املنرب احلكومة �ختاذ  ٕاننا، يف الفريق ¸س;تقاليل، نطالب من هذا
التدابري الفورية ملوا´ة �6ٓر اجلفاف �ملناطق اجلنوبية الرشقHة، من xالل 
تعويض الفال«ني املترضر�ن ودمع أ!Jالف �ل®س;بة ملريب املاش;ية، وxاصة 
مادة الشعري وأ!Jالف املر�بة، ٕاكجراء اس;تع�ايل ٕالنقاذ هذه املناطق 

  . بةوٕاJالن هذه املناطق م\اطق م\كو 
كام نطالب ٔ�يضا �ملوازاة مع ذ� برضورة �ك�يف املشاريع ¸قjصادية 
و¸جÖعية اليت �س;هتدف ساكنة املنطقة يف ٕاطار حماربة الفقر وإالقصاء 

  .ودمع املشاريع املدرة ��xل
كام نطالب ٕ�حHاء مشاريع إالنعاش الوطين هبذه املناطق املترضرة، ملنح 

نطقة من ٔ�Xل حتسني معDش;هتم وموا´ة فرص معل مؤقjة لساكنة امل 
  .التاكليف املادية املزتايدة يف ظل ¸رتفاع املزتايد ٔ!سعار السلع واخلدمات
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  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة ا!ٓن �لفريق اSس;توري، تفضلوا. شكرا لمك

        ::::زر�وزر�وزر�وزر�و    ����ديديديدياملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

Dس،الس;يد الرئ  
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين ؤ�خوايت،
�هيا احلضور الكرمي،ٔ  

ٕا«اطتنا، الس;يد الرئDس، اليوم ختص ٔ�قا�مينا اجلنوبية العز�زة، يف س;ياق 
، 2011حتوالت كربى تفرضها املعطيات املر«لية التارخيية ملا بعد دس;تور 

وكذ� التصور احلكمي اëي Xاء به خطاب صاحب اجلالÏ نرصه هللا يف 
، فعنوان هذه التحوالت هو ا�منوذج 2012نونرب  6ى املسرية اخلرضاء لـ ذ�ر 

التمنوي ؤ�ساسا الورقة التpٔطريية اليت تقدم هبا اEلس ¸قjصادي 
  . و¸جÖعي والبDيئ

وال خنفHمك ٔ�مرا، ف\حن يف أ!قالمي اجلنوبية نعقد �ٓماال كربى Jىل هذا 
ورات يف ٕاطار املهنجية ال�شار�ية ا�منوذج التمنوي، ون®jظر ٔ�ن �س�مثر املشا

لضامن جنا«ه، و�مثن �لك تpٔ�يد مضامني هذه الورقة واعÖدها ٔ�رضية 
�لنقاش يف ٔ�فق اكÖل التصور الشامل حول ا�منوذج التمنوي اëي البد ٔ�ن 
�ساسا يف املس;تويني ٔ Zيعاجل املشالك الراهنة يف أ!قالمي اجلنوبية، ممتث

من شغل �لش;باب والسكن والص�ة والب®Hة ¸قjصادي و¸جÖعي، 
  .التحتية واملرافق و¶ريها من املس;توºت الهامة

و�يفام اكن احلال، ف\حن يف املغرب، شامال وج\و�، رامكنا رصيدا هاما 
يف املامرسة اSميقراطية وا!ٓليات اليت ت�Hحها Jىل مس;توى النقاش وال�شارك 

  .يف تدبري املواضيع اEمتعية
حنظى مبؤسسات حقHقHة �خjصاصات قوية وواحضة  وحنن كذ�

املعامل، وهو ما جيعلنا دامئا قادر�ن Jىل رفع الت�دºت وٕاجناح الرها¬ت، 
ؤ!Xل ذ� سرنيس منوذXا �منوº س;نفjخر به مجيعا وس;تكون يف صلبه 
الو«دات الرتابية املنتخبة دميقراطيا و�لك شفافHة، ال ت" الومهية 

Jىل ٔ�رض محلادة، واليت لDس لها من دور وال ٔ�هداف  والصورية اليت توXد
ٕاال بيع الضالل ودق طبول الفjنة والش;تات، هذه الو«دات الرتابية ؤ�ساسا 
القروية مهنا كتفارييت واحلوزة واXد�رية، اليت تلعب يه وساكنهتا ٔ�دورا 
«امسة وحقHقHة Jىل ٔ�رض الواقع دفاJا عن مصاحل الوطن وتو´اته الكربى 

xل �لك ٕاX�الص وتفان، البد من تعز�زها �لك إالماكنيات الالزمة من ٔ
  .ٕاجناح انتقالها hسالسة ٕاىل ا�منوذج التمنوي العرصي املpٔمول

وخjاما، محلة الشعب �لعرش اكنت وس;تظل دامئا رابطة ت®jج املالمح، 
وكام �ٔ!مس اكن ¸س;تقالل واملسرية اخلرضاء، فاليوم س®س�رشف �لك 

وº زاهرا عنوانه اجلهوية املوسعة اكخjيار ٕارادي رايق، ثقة مس;تق~ال �من
  .و&جواب Jىل الفكر الضال وخملفات املايض

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة يف نفس إالطار لفريق أ!صاÏ واملعارصة، تفضلوا. شكرا لمك

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشور
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
�عضاء جملس املس�شار�ن، ٕاخواينٔ  

ٕا«اطة فريق أ!صاÏ واملعارصة اليوم �لم�لس املوقر ومن xالÅ �لرٔ�ي 
مواطن من مدينة  500العام، تpٔيت ل�سلط الضوء Jىل معا¬ة ٔ�كرث من 

مؤسسة "الزمامرة ال زالوا مل ي�سلموا بقعهم وJدم اهÖم واكرتاث من طرف 
يد ٔ�ن تعيد¬ ٕاىل س;نوات الرصاص ، هاذ املؤسسة املغول اليت �ر "العمران

وامجلر والتحمك، ها يه اليوم الزالت مس;مترة ؤ�ن مل �كن هناك دس;تور 
Xديد ومل �كن قطيعة مع العهد املايض، الزلنا نالحظ ونت�~ع ال�سلط اëي 
ميارس Jىل املواطنني الضعفاء الÂسطاء يف حصوهلم Jىل بقعهم ا�ëن ٔ�دوا 

س;نوات، رمغ تدxل الس;يد Jامل إالقلمي مشكورا مثهنا م\ذ ما �زيد عن ٔ�ربع 
لعدة مرات، لكن تدxالته مل حتل املشلك لعدم اهÖم وال م~االة السادة 

  .مسؤويل العمران
  ٕاخواين زماليئ املس�شار�ن،

�طلب م\مك ٔ�ن تفعلوا القوانني املنظمة واملراق~ة �لحكومة ومؤسسات ٔ
لت�~ع ما جيري وما حيدث يف اSوÏ من جلن التقيص احلقائق من ٔ�Xل فjحها 

اليت كرثت مشالكها Jىل صعيد ربوع اململكة، ال من  "مؤسسة العمران"
. الزمامرة وال مرا&ش وال اجلديدة وال م\اطق ٔ�خرى، مشالك مjعددة كثريا

ëا �ريد ٔ�ن �سلط الضوء، وهذا نناقشه دامئا يف جلننا �س;مترار معا¬ة مجيع 
  . "مؤسسة العمران"املواطنني مع 

  .وشكرا

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

و�رشع ا!ٓن يف معاجلة أ!س;ئZ الشفوية املدرXة يف Xدول أ!عامل، 
مهنا �ٓنية مو´ة لقطاJات اSاxلية، الفال«ة،  6سؤ¸،  21وJددها 

سؤ¸  15التجهزي والنقل، الطاقة واملعادن، ال�شغيل، التضامن واملرٔ�ة، و
J ةJموز ºادJ ات الفال«ة، الطاقة واملعادن، ال�شغيل، العدلJىل قطا

  .والص�ة
و�س;هتل Xدول ٔ�عاملنا هذا �ٔ!س;ئZ املو´ة ٕاىل الس;يد وز�ر اSاxلية، 
والسؤال أ!ول حول وضعية النقل احلرضي ببالد¬ ومبدينة اSار البيضاء 

اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن من الفريق ¸س;تقاليل . hشلك xاص
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  .دمي السؤال، فليتفضلوا مشكور�نلتق

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

  السادة الوزراء،
  أ!خوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕان موضوع سؤالنا اليوم �لفريق ¸س;تقاليل �لو«دة والتعادلية ميس 
 ٔ�مهية Xانب النقل احلرضي وما �ك�س;يه هذا املوضوع من مشلك ٔ�و من 

قصوى يف النظر ٕاىل الساكنة و�خلصوص ساكنة املدن الكربى، فٕاذا اخjار 
الفريق ¸س;تقاليل �لو«دة والتعادلية مدينة اSار البيضاء كمنوذXا، فjعترب 
اSار البيضاء من ٔ�كرب املدن اليت يتاكüر فهيا ¸زد«ام، xاصة عندما يتعلق 

واطنني وتعطيل ٔ!شغاهلم أ!مر بpٔوقات اëروة، حHث جند �كدسات من امل
يف غياب .م عن ٔ�Jني �سهر Jىل حام�هتم والتخفHف من معا¬هتم، معا¬ة مع 

  .احلياة، معا¬ة مع �اكليفها، ومعا¬ة كذ� عند خرو´م من ٔ�ما�ن معلهم
سؤالنا هذا سD~قى مرتددا Jىل مجيع أ!لسن مادامت احلكومة مل تÂت 

املشلك، فال �كفي ٔ�ن نطرح سؤ¸ بتا رصحيا وفعليا ومHدانيا يف هذا 
ويبقى اجلواب يرتامك ٔ�و اجلواب يف xرب اكن، فHجب ¸�ك~اب Jىل مشالك 
الساكنة، س;0 ؤ�ن الساكنة ؤ�ن الشعب املغريب ا!ٓن يتطلع ٕاىل ما هو 
�حسن، بعدما صوت Jىل اSس;تور وبعدما اكنت ٕاصال«ات، وبعدما رفعنا ٔ

ات �برية جتعل ٔ�ن املواطن املغريب شعار احملاس;بة، وبعدما رفعنا شعار 
Çرشئب ٕاىل �ٓمال وٕاىل مس;تق~ل نظيف، ¶ري ٔ�ننا عندما ندxل ٕاىل صلب 

  .الواقع، جند ٔ�هنا جمرد ٔ�قوال ولDست ٔ�فعال
فاملواطن املغريب اليوم اëي يxٔpذ وس;يZ النقل احلرضي يبقى 

ة مصدوما، ٔ�وال الوضعية دºل الهيالك ا�يل يه فهيا هاذ احلافالت وضعي
�يسء و�يسء ٕاىل مسعة الب� وٕاىل جامليهتا، ٕاضافة ٕاىل التpٔخرات 

ل�سكع و¸حنراف و�لهنب مما � وإالزد«امات حىت ٔ�صبحت احلافZ و�را 
  .يفقد الساكنة اطمئناهنا ؤ�مهنا

سؤالنا موXه ٕاىل الس;يد احملرتم وز�ر اSاxلية، ما عىس احلكومة ٔ�ن 
  «امات ومع وضعية احلافالت؟ تفعل اليوم مع �اكثف الساكنة ومع إالزد

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد وز�ر اSاxلية لٕالXابة Jىل السؤال، تفضلوا . شكرا

  .الس;يد الوز�ر

        ::::حمند العنحمند العنحمند العنحمند العنرصرصرصرص، وز�ر اSاxلية، وز�ر اSاxلية، وز�ر اSاxلية، وز�ر اSاxليةااااالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
وخصوصا يف  ،يف املدن يف احلقHقة عندما نت�دث عن النقل احلرضي

املدن الكربى، جيب رمبا ٔ�ن �كون رص«اء، ٔ�ش;نو ابغينا �لضبط؟ سؤال 

م�jه ٕاىل احلكومة، هل �لحكومة ٔ�ن تنظم النقل يف املدن؟ هل �لحكومة 
�ن حتل حمل اخjصاصات اEالس؟ ٔ�عتقد ٔ�نه ال، لكن لها دورٔ .  
ºل الضبابية، و�ش ما نبقاوش يعين تنعطيو لهاذ املشلك وا«د النوع د

خصنا �كونو رص«اء ونقولو بpٔن النقل احلرضي يعرف مشالك، املشالك 
ام\ني Xاº؟ ٔ�وال النقل احلرضي ال ميكن ٔ�ن ميول نفسه بنفسه، سواء اكنت 
واكالت، سواء اكن يعين نقل اخلواص، سواء اكن نقل يف ٕاطار دºل 

اك�ن الطلبة،  .التدبري املفوض، ٔ!ن هذا معروف ٔ�ن البد يش وا«د تيعاون
العادي، اك�ن هاذ الساكنة ا�يل ) Le tarif(ومش خيلصوا هيما ميكن �

كهترضوا Jلهيا والفقرية وا�يل بعيدة ٕاىل طلبنا هلم ٔ�هنم خيلصوا ا�مثن احلقHقي، 
ٕاذن اك�ن هاذ القضية . فغنصدقو يعين كنطلبو ٔ�ش;ياء ٔ�كرث من الواجب

  . دºل ا�متويل
وس;يع دºل املدن، واSار البيضاء اعطيتوها اك�ن املشلك الثاين وهو الت

هكjار  700و 500مكثال ومزºن، يعين ما �لمك املدينة ا�يل كتوسع بـ 
س;نوº، �يف ما اكن يعين الناقل ٕاىل ما اكن�شاي عندو إالماكنيات �ش 

Å ميكن Å رشي ويتجهز راه مميكنÇشاي يوصل يوا�ب وي�~ع و .  
قولشاي بpٔن مربرات، هذا �ش نقول ما تن.. ¶ري �ش ههاذ اليش لك

بpٔن املشلك معقد، وا!ٓن حنن فعال بصدد مراجعات، خصوصا يف اSار 
البيضاء، وكنعاود �ركز Jىل اSار البيضاء ٔ!ن يه والر�ط من املدن 
الكربى ا�يل اxذيناها كمنوذج ٕالJادة النظر والتفكري يف مراجعة هاذوك 

ث عن إالماكنيات احلقHقHة، راه اSار العقد مع التدبري املفوض، ويف البح
ºدة وH2008 حىت ّ? البيضاء يه املدينة الوح  Ïا�يل ختلق فهيا يعين واك

  .دºل التق\ني ٔ�و دºل املراق~ة دºل اùطط دºل النقل احلرضي
ال ميكن ٔ�ننا �سريو النقل احلرضي يف املدن الكربى �لهيلكة دºل 

ما اك�شاي هناك �ٓليات يعين خمصصة لهاذ  اEالس ا�يل يه موجودة، ٕاىل
اليش، ٕاىل ماكي®شاي التفكري مس;بقا ùططات ا�يل ميكن نعرفو �يفاش 

 سامخل ¶ادي �كون التنقل، ٔ�ش;نو هام اخلطوط ا�يل ¶ادي �كون يف
  .س;نوات املاجHة، يف العرش الس;نوات املاجHة، وهذا ما حنن م\ك~ني Jليه

تعطهيا اSوÏ، ما ابغي�ش هنرض Jىل ٕاضافة �لطبع ٕاىل إالJانة ا�يل ك 
مليون درمه  150الصندوق دºل اSمع دºل النقل، ما ابغي�ش هنرض Jىل 

ا�يل اعطيناها ��ار البيضاء وكذ� �لر�ط ملساJدة هاذ الواكالت ا�يل 
موجودة ا!ٓن ٔ�و يعين رشاكت دºل التدبري املفوض وس®~قى �ش;تغل هكذا 

  . يف ٕاJادة النظر يف هاذ املرفقولكن راه اك�ن ا!ٓن مراجعة 
  .وشكرا

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لفريق ¸س;تقاليل من ٔ�Xل التعقHب. شكرا �لس;يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لبار
شكرا الس;يد الوز�ر احملرتم Jىل ردمك اëي ملس;نا م\ه الغرية الوطنية 
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¶ري ٔ�نين ٔ��ساءل . لس;يد الوز�رالصادقة والرصا«ة الك~رية املعهودة فHمك ا
ومعي ت�ساءل معظم رشاحئ اEمتع املغريب، xاصة اليت تxٔpذ وس;يZ النقل 
اكحلافZ، قلمت، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن امجلاJات يه املسؤوÏ واح\ا كنعرفو ٔ�ن 
وزارة اSاxلية يه الوصية، وما كنا نطرح هذا السؤال Jىل س;ياد�مك لو مل 

  .يه احلامك وا!ٓمر النايه يف هذا اEال نعرف ٔ�ن وزارة اSاxلية
�قول ٔ�ن التدبري املفوض �شوبه Jدة شوائب من الغموض ومن ٔ
احملسوبية ومن مغض عي®Hك هذا دºلنا وهذا مايش دºلنا، هاذ الشفافHة 
ا�يل xاصنا �شوفوها، خصها الشارع يلمسها، خص اEمتع يعرفها، خصنا 

  .Hة و�لك رصا«ةنعرفو ٔ�ننا تنDدمو بالد¬ �لك شفاف 
اح\ا معمك ،الس;يد الوز�ر، اح\ا مس;تعد�ن ٔ�ننا ند�رو يد يف يد مكغاربة 
�ش نصلحو البالد دºلنا، ولكن ميل كنجيو كنلقاو بعض العوائق ٔ�ن 
هذاك الس;يد ا�يل دفرت التحمالت فرض ٔ�نه Çرشي «افالت Xديدة ما 

�نين ميك®ش ٔ�¬ خرجت من اخلدمة وجHت ¬xذ الطوبDس ولقHت رايس ٔ
Xلست ساJة ؤ�¬ معطل ٔ!ن الطوبDس ما xدامش ٔ�نه وقع فHه عطب، ما 
ميك®ش هاد اليش يتكرر، أ!عطاب راه ميكن �كون ولكن ما ميك®ش تتكرر 
يومHا، وٕاىل اكن يف ا�ليل، يف ا�ليل يه فرصة الن�شال بضائع الناس 

  . و«اجHاهتم
يد هو اSور دºل اح\ا تنقولو ٔ�ننا xاصنا تفكري بعيد وهاد التفكري البع 

احلكومة، اSور دºل احلكومة ا�يل xاصها ما تبقاش �رفع شعار فقط ولكن 
تدوز �لملموس، خص الشعب املغريب يعرف ٔ�هنا معه ؤ�هنا كت�اوب 
�لطموح دºلو والتطلعات دºلو وفق التو´ات السامHة جلالÏ امل" نرصه 

اش ¸نفرادية يف القرار، هللا، اح\ا xاصنا خندمو بالد¬ ونتعاونو، ما يبق
  . لك وا«د تيد�ر ا�يل ابغى
  . شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
لمك اللكمة، الس;يد الوز�ر، �لرد Jىل التعقHب، . شكرا �لس;يد املس�شار

  .تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد املس�شار احملرتم،
ت بpٔن راه مايش اSور دºل احلكومة، ال خنتلف، ٔ�¬ ملا قل.. مل �كن

لص من دورها، ابغيت نقول بpٔن راه وصل وا«د ت®متمايش ٔ�ن الوصاية 
الوقت وهاذي رمبا م\اس;بة هاذ املراجعة ا!ٓن ا�يل اح\ا مق~لني Jلهيا دºل 
 ،Zات احمليJديدة �لجامX ىل قواننيJ لهياJ العقود، هاد الفرتة ا�يل مق~لني

لوقت ٔ�ن كذ� اEالس تعرف فني كتحط رXلهيا، Jىل اجلهوية، وصل ا
ٔ!ن ا�يل مطروح وهاد اليش راه تتعرفوه، الس;يد املس�شار، وتنعرفوه لكنا، 
�ن يف هاذ امليدان دºل التدبري املفوض، عندما نوقع Jىل العقد ترنجعو ٔ

ا�لور، وتنقولو صايف أ!مور راه ¶ادي متيش، ال راه العقد فHه يعين واج~ات 
 وا«د، وراه فHه املراق~ة، وراه فHه الت�~ع، وتيخصو ٕادارة قوية دºل لك

وتيخص مراق~ني ٔ�قوى، وحنن ٕاكدارة وصية مس;تعد�ن �ساJدو امجلاJات، 
مس;تعد�ن �كونو، مس;تعد�ن �ساJدو ماليا احبال ا�يل اح\ا تنقومو به، 
ونقومو بدراسات مع ماكتب خصوصية، ولكن ما ميك®شاي منش;يو �لتدبري 

  .، ما ميك®شاي حنلو حمل املفوضاملبارش
ولهذا، Jىل حمال ما ابغي�ش نطول يف هاذ الباب، نقول كذ� ٔ�ن م�ال 

ساوشاي بpٔن راه احلكومة يه ® ملا كهنرضو Jىل اSار البيضاء والر�ط ما ن 
ا�يل مولت تقريبا يعين الطراموي يف اSار البيضاء ويف الر�ط، يه ا�يل 

اندماج دºل وسائل النقل لكها Jىل ا!ٓن كتبحث �يفاش ميكن �كون 
  .الصعيد دºل املدينة ٔ!ن هذا ما ميك®شاي جنزؤوه

ٕاذن هناك تعاون ما بني امجلاJات الكربى وإالدارة الوصية ٔ!ن هذا �هيم 
مجيع الساكنة وتيخصنا فعال خنرجو بFذج ا�يل �كون يف املس;توى دºل 

  . التطلعات دºل بالد¬
  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس;يد رئDس اجل الس;يد رئDس اجل الس;يد رئDس اجل الس;يد رئDس اجل 
  . شكرا �لس;يد الوز�ر

السؤال الثاين موضوJه معايري توزيع حصة امجلاJات احمللية من حصة 
اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن من الفريق . الرضيبة Jىل القمية املضافة
  .¸س;تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد العريب بوراساملس�شار الس;يد العريب بوراساملس�شار الس;يد العريب بوراساملس�شار الس;يد العريب بوراس
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  ارة،ٔ�خيت املس�ش

  ٕاخواين املس�شار�ن،
الس;يد الوز�ر، رمبا هاذ السؤال تطرح Jدة مرات داxل هاذ الق~ة، 
. وبطبيعة احلال ابقى دميا اجلواب ٔ�و احللول لهاذ املشلك بعيد عن الواقع

 Zات احمللية من حصيJل امجلاºن احلصة د�فكjعرفوا، الس;يد الوز�ر، Jىل ٔ
ما مت  1985، بطيعة احلال م\ذ %30الرضيبة Jىل القمية املضافة يه دºل 

يش زºدة يف هاذ ال®س;بة املئوية، واح\ا كنعرفو Jىل ٔ�ن هناك جامJات ا�يل 
  .كتفjقر ٕاىل وا«د العدد دºل أ!ش;ياء �ش ميكن لها تتطور

س;نوº  %1فاكن ¸قرتاح �ٓنذاك م\ذ س;نوات دºل وا«د الزºدة دºل 
ذاك ـــــــــــــــــ�يو لها ه�ش ميكن هذاك امجلاJات الصغرى خصوصا �ز 

)Le budget( لهاºلها، �ش ميكن لها �سا�ر هاذي دºد.  
ما يش مورد ا�يل  %30بطبيعة احلال اح\ا ما كنقولوش Jىل ٔ�ن هاذ 

هو �م، بل هو مورد �م ولكن كنطلبو �لزºدة دºلو بطبيعة احلال، 
اكنيات دºل هاذ وبطبيعة احلال كنعتربو ٔ�ن هاذ املورد هو لتدعمي إالم
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  .امجلاJات �ش تقوم �ملهام املو�وÏ ٕا�هيا قانونيا بطبيعة احلال
¶ري أ!مر اëي دفعنا �ش �سpٔلمك اليوم، الس;يد الوز�ر، وهو عن 
املعايري املوضوعية ا�يل ك�شوفوها املعمتدة يف توزيع هذه احلصة، وكذا عن 

 ٕارشاك امجلعيات تطور توزيع هذه احلصة حسب اجلهات وأ!قالمي، وكذ�
  .الوطنية لرؤساء امجلاJات احمللية يف تقدمي مقرت«ات التوزيع

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة. شكرا �لس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس;يد املس�شار احملرتم،

ي بدء ميكن يل نقول � ٔ�ن الزºدة حىت ٔ�¬ معك، ٔ�¬ ما �دئ ذ
Jىل ٔ�ي «ال لكن خصنا كذ� . �كرهيش ٔ�هنا �كون زºدة عند¬ لكنا

�كونو موضوعيني وواقعيني ٔ�ن رمبا لDس هناك زºدة يف ال®س;بة ولكن هناك 
 %30زºدة يف احلجم س;نة بعد س;نة، وامحلد � ا�يل اكن ملا اكن س;هنا 

  .ما يش هو ا�يل اك�ن اليومهذاك احلجم 
�يفام اكن احلال هنا كذ� رمبا ¶ادي �رجع �لمر«Z ا�يل تنعDشوها، 
¶ادي �رجع �لمر«Z دºل تقدمي دºل املشاريع دºل اجلهوية املتقدمة ودºل 
امجلاJات احمللية، ا�يل اSس;تور وتزنيل اSس;تور تيفرض Jلينا ٕاJادة النظر 

ºن ما هو كذ� يف ا�متويل، يف اجلبا�ت، يف التوزيع دºل املوارد، مع العمل ٔ
 /ثلث /معمول به دوليا يعين راه معروف وهو حماوÏ يعين تقريبا ثلث

ثلث، ثلث ��وÏ، ثلث �لجامJات الكربى ويه اجلهات، وثلث �لجامJات 
  .أ!خرى، مازال ما وصلناش لهاذ اليش ولكن هذا السعي

  ا!ٓن �يف يمت التوزيع؟
عين احلاÏ الفريدة ا�يل الرشوط دºل التوزيع واملعايري دºل رمبا هاذي ي

التوزيع يعين يه حمددة مب®شور، ولكن هاذ امل®شور عندو خصوصياتو، 
حبيث ٔ�ن هو امل®شور الوحHد ا�يل Xاء وتدرس يف الربملان يف ا�لجنة يف 
الربملان ووقع Jليه االتفاق يف الربملان، وخرج هذا امل®شور، ٔ!ن Jادة 

قوانني هام ا�يل تيخرجوا من الربملان، ولكن نظرا �لثقل واحلساس;ية دºل ال
هاذ التوزيع يعين وقع Jليه االتفاق، هذا ما تيعنDش ٔ�ن ما خصوشاي 
يرتاجع، هاذي م\اس;بة كذ�، حنن حنرض ملرسوم اëي س;يعطي حسب 
الرب¬مج احلكويم ا�يل ¶ادي يعطي الكHفHة دºل التوزيع و¶ادي ند�رو 

  .Hمي واملراجعةالتق 
¶ري ابغيت نذ�ر مبا هو موجود اليوم، ٔ�ش;نو هو ا�يل موجود؟ عند¬ 

 %70احلصة أ!وىل ا�يل كمتثل تقريبا حصتني ا�يل كنعطيوها �لجامJات، 
ويه خمصصة �لفوارق، �لتفاوت، فهيا وا«د اجلزء جزايف �يتعطى مجليع 

ن اك�ن جامJات تjDعطى Jىل حسب القدرة اجلبائية، !ٔ امجلاJات، فهيا جزء 
ا�يل عندمه اجلباºت، واك�ن ا�يل ما عندهاشاي واك�ن جزء �ٓخر �يتعطى 
Jىل ال�شجيع الس;تDالص اجلباºت، ٔ!ن اك�ن فعال ¬س ا�يل �يد�روا 

  .جمهود واك�ن ا�يل ما �يد�روهش
�ما اجلزء الثاين فهو خمصص ملا هو تقريبا اس;تQ\ايئ، ٕاما مصاريف ٔ

نية، ٕاما ٕاJا¬ت �لجامJات القروية لتحمل ذاك مشرتكة حبال احلاÏ املد
القسط دºلها يف الكهربة القروية ويف املاء، ٕاما �لمشاريع الكربى اليت تنجز 

 Tramwayيف امجلاJات ٔ�و لبعض إالJا¬ت حبال ا�يل هرضت Jىل 
  .وهرضت Jىل النقل وٕاىل ¶ري ذ�

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لفريق ¸س;تقاليل يف ٕاطار التعقHب. رشكرا �لس;يد الوز�

        ::::املس�شار الس;يد بنجيد أ!منياملس�شار الس;يد بنجيد أ!منياملس�شار الس;يد بنجيد أ!منياملس�شار الس;يد بنجيد أ!مني
  .شكرا �لس;يد الوز�ر
  .شكرا الس;يد الرئDس

�خيت املس�شارة، ٔ  
  ٕاخواين املس�شارون،

طبعا ك®شكرومك، الس;يد الوز�ر، Jىل اجلواب دºلمك، وxاصة هاذ 
ا Jىل العدد دºل املقHاس كام ٔ�رشمت، الس;يد الوز�ر، ٔ�نه هو �يتعمل رمب

الساكنة وكذ� Jىل املسا«ة، وxاصة ٔ�ن يه بعض امجلاJات عندها 
املداخHل �ش كتعطى لها طبعا أ!ولوية �ش كزتيد توظف هاذ املسائل 
هذا يف املزيانية من ٔ�Xل ال�س;يري وكذ� دºل اSمع، وxاصة �ل®س;بة �لعامل 

مي كذ� العمل القروي واحلاجHات من مس�شفHات ٕاىل ¶ري ذ�، وتقد
ا�لوDXس�Hيك لتقدمي xدمة دºل املواطنني يف وا«د ظروف ا�يل يه وXزية 

Ïوا�يل �كون معقو.  
طبعا اح\اº كنطلبو بpٔن �ش �كون هاذ الزºدة ٔ�و رفع الزºدة من 

�و حىت  %50وكام قلت ٔ�ن ما كتكرهش ٔ�هنا �كون حىت لـ  ،30%ٔ
قوم به امجلاJات ومن xالل ، هذا طبعا كريجع ٔ!مهية اSور ا�يل كت40%

كDس;توفDش ما هاذ الصندوق، الس;يد الوز�ر، ا�يل بعض أ!حHان 
  .احلاجHات الرضورية واملتعلقة ٔ�حHا¬ �الس�Vرات

 ºملنفعة و¶ادي منش;يو اهنا� ÏوSىل اJ رات ا�يل كتعودVوهاذ ¸س�
Ïكرب مقاو� م�ال نعرجو Jىل سHÂل املثال Jىل وا«د املرشوع دºل وا«د ٔ

مليون دºل اSرمه،  280ا�يل يف اSار البيضاء ا�يل �يعد ¸س�Vر دºلها 
دºل اليد العامZ مكونة ومؤهZ يف قطاع دºل الصيا¶ة ومن  1000وهبا 

دºل «اÏ دºل إالJاقة ا�يل  200هاذ أ!لف هاذو فهيم، الس;يد الوز�ر، 
  .هام مؤهلني ممتزي�ن

دºل مرت دºل  300يوقف Jىل وا«د هاذ ¸س�Vر هذا اكمل � 
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Ïلها لهاذ املقاوºالطريق �ش �كون الولوج د .  
فلهذا، كنطلبو ٔ�نه �كون اSمع �لرضورة لهاذ امجلاJات ا�يل ما 
ك�س;توفDش Jىل هاذ إالماكنيات ا�يل كتوقف Jىل وا«د احلاXة ا�يل كتعود 

ة لهاذ املقاوÏ وا�يل �لنفع �لمصل�ة دºل املواطنني و�كون ¸س;تفادة �ل®س;ب
غنكونو كنفjخرو هبا ٕان شاء هللا يف املس;تق~ل ا�يل حقHقة عندها حىت 

Ïل هاذ املقاوxٔهيل داpل التºل التكو�ن ودºمركز د .  
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Jىل التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxلية
  .س;يد الرئDسشكرا ال 

  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم
�عتقد ٔ�ن اح\ا مjفقني يف هاذ الباب ٔ!ن الغاية من هاذ التدxل دºلنا ٔ
وهاذ التوزيع دºل احلصة من الرضيبة Jىل القمية املضافة هو فعال ٔ!ن 
مازال امجلاJات ما وصلوشاي ëاك املس;توى ا�يل فعال �كونوا مjحمكني 

مjحمكني يف املداخHل دºهلم ٔ!ن ك®سعاو ٔ�ن  لكهم يف نفس املس;توى
 ،Z~كرث يف الس;نوات املق�¸س;تقاللية، وخصوصا ا�يل يه مطلب ٔ
¸س;تقاللية دºل اEالس ودºل امجلاJات ٔ�هنا �كون فعال راخسة، 
و¸س;تقاللية ما ميكن لها يف القرار ما ميكن لها �كون ٕاال �ملوارد ٕاىل اكنت 

  .ة دºل املواردفعال يعين ¸س;تقاللي
 ء�لطبع امجلاJات لكها ¶ري م�ساوية يف إالماكنيات دºلها، من هنا Xا

من �ب التضامن Xات هاذ القضية دºل التوزيع دºل احلصة بعدة معايري، 
  . وتيدxل فهيا هاذ احلاالت ¸س;تQ\ائية ا�يل اهرضتو Jلهيا

صغري ملا اهرضت Jىل املشاريع الكربى، راه ميكن �كون مرشوع 
وامجلاJة ما عندهايش �ش تقوم به ولكن �يعرقل مرشوع �ٓخر، هذا ا�يل 
�يDيل وا«د النوع دºل ا�ليونة يف الترصف يف ذاك اجلزء الثاين ا�يل 
اهرضت Jليه دºل الرضيبة Jىل القمية، و�يفام اكن احلال ا!ٓن الفرصة مواتية 

ºكرث يف الطريقة د�ل املساJدة دºل �ش ميكن لنا نعيدو النظر ونفكرو ٔ
  .امجلاJات، خصوصا الصغرية مهنا

  .وشكرا

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

اللكمة ٔ!«د السادة . السؤال الثالث موضوJه النقل احلرضي ببالد¬
  .املس�شار�ن من فريق أ!صاÏ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشور
Dخرىشكرا الس;يد الرئ�  .س مرة ٔ

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

اليس عبد  سؤايل هو امjداد لتدxل الزمHل يف الفريق ¸س;تقاليل
السالم ا�لبار حول هاذ املوضوع هذا، و�لتايل ¶ادي �كون تدxل دºيل 
هو ¶ادي حناول نوضعو كتعقHب عوض سؤال ٔ!نه السؤال س;بقين الزمHل 

  . وطرحو
  الوز�ر احملرتم، الس;يد 

املسÏٔp دºل النقل احلرضي يف العامل ويف اSول املتقدمة واSول ا�يل 
تت�رتم نفسها وا�يل Jاطية لهاذ القطاع هذا ٔ�مهية xاصة وتتعرف القمية دºلو 
والوقع دºلو Jىل الساكنة hشلك Jام، فهYي كتدمع هاذ القطاع يعين ما 

و بpٔنه النقل احلرضي ما ميك®ش هيز اكي®ش يش دول، وانÖ درتو ٕاشارة وقلت
نفسو بنفسو، و�لتايل ال يف الواكÏ وال يف اخلواص و�لتايل تيصعاب أ!مر 

  .التعامل معه
نقطة فني عند¬ اح\ا ا�لÂس هنا، Jالش تنطرحو السؤال؟ هو اكن 
غياب دºل وا«د الس;ياسة واحضة دºل احلكومة وخصوصا يف اجللسة ما 

الس;يد رئDس احلكومة، فريق أ!صاÏ واملعارصة دار  ق~ل أ!xرية فاش اكن
مقرتح ٔ!ن دامئا الس;يد رئDس احلكومة تيقول ٔ�¬ اعطيوين مقرت«ات �ش 
ميكن يل �ش;تغل ونعمل معمك وٕاىل اكنت ٕاجيابية ولكن اح\ا در¬ مقرتح وما 
اك�ن حىت يش رد فعل، ٔ!ن عند¬ دراسة �لواقع دºل النقل احلرضي يف 

وحتسني  هد¬ مقرت«ات يف هذا الشpٔن من ٔ�Xل تطو�ر املغرب، وعن
وكذ� �يفاش ميكن إالقالع به و�كون يف املس;توى الرايق دºل  همردوديت

  .بالد¬، وما �كو�ش وا«د الثقل Jىل املواطنني
كذ� اكن عند¬ تعديل، كفريق أ!صاÏ واملعارصة، يف القانون املايل 

  . ص �لنقل احلرضي يف املغربأ!xري، و�رفض لنا، ويتعلق بصندوق xا
  الس;يد الوز�ر، 

نpٔكد واش اكينة ٕاسرتاتيجية واحضة Sمع النقل احلرضي �ملدن؟ ما 
نعولوش Jىل امجلاJات احمللية، انÖ ا!ٓن تتعاودوا تؤكدوا بpٔنه ما اكيناش 

... ٕاخل، وامجلاJات احمللية ما مjحكامش يف املوارد املالية دºلها... اس;تقاللية
  .ٕاخل

 50و�لتايل، ¸عÖد Jىل امجلاJات احمللية يف هاذ إالطار من هنا حىت 
س;نة ورمبا ٔ�كرث ما ¶ادÇش يعطي ن��Hة، ٕاىل ما تدxلت اSوh Ïس;ياسة 

يه �لك رصا«ة  Tramwayواحضة وٕاسرتاتيجية واحضة، والتجربة دºل 
اكنت ¬حجة، ولكن التخوف ا�يل عند¬ ٔ!ن املغرب ما فهيش ¶ري الر�ط 
واSار البيضاء، اك�ن مدن ٔ�خرى وخصنا �كونو س;باقHني، ما ن�س;ناوش 

و�كرب املدن وتويل عند¬  Tramwayحىت يصعاب Jلينا �ش ندوزو 
  .ٕاخل... مشالك كربى يف الت�ديث دºلو ويف أ!شغال

ا!ٓن ما عند¬ش رؤية واحضة يف هاذ اEال، و�لتايل ت®~غيومك 
النقل احلرضي �ملدن وكذ� Jىل اSمع، تطمئنوننا، الس;يد الوز�ر، Jىل 
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ٔ!نه خصو يدمع اكملواد ¸س;هتال�ية يف املغرب �يف ما تندمعو السكر 
ٕاخل، خصنا ندمعو النقل احلرضي ٔ!نه راه عندو تpٔثري م~ارش ... والبرتول

  . Jىل اجليب دºل املواطنني
ة اشكون ا�يل �مييش يف النقل احلرضي؟ هام الضعفاء والÂسطاء والطبق

الاكد«ة، ٔ�ما ا�يل مسك Jلهيم هللا راه عندمه وسائل النقل اخلاصة دºهلم، 
و�لتايل تD~قى النقل احلرضي من القطاJات الواجب Jىل ٔ�ية حكومة ٔ�هنا 

  . تدمعها و�كون عندها س;ياسة واحضة واس�~اقHة يف هاذ اEال
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، لٕالXابة Jىل . رشكرا لمك الس;يد املس�شا

  .السؤال

        ::::الس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�لفعل، الس;يد املس�شار، ٔ�¬ كنت يف البداية ¶ادي نطلب نضمو هاذ 
أ!س;ئZ جبوج، ولكن ما مهنا �س ٔ!ن فعال هناك �اكمل، ¶ري �ش نقول 

 ٔpكونو يعين نعرفو ب�ن رمبا الوقت ما اك�ش تDسمح �ش نتوسعو ٔ�كرث و
  . اJالش �هنرضو لكنا ونتفقو

�لفعل عندما كنقول بpٔن امجلاJات واSور دºل امجلاJة واملسؤولية دºل 
امجلاJة، ما تنقوليش ٔ�ن تيخصها حتط الفلوس، ٔ!ن اك�ن جامJات ا�يل ميكن 

ما اكن احلال الفلوس راه تنعرفو بpٔن لها واك�ن ا�يل ما مHك\لهاش و�يف 
  .املزيانية لكها وا«دة

تDلشاي Jىل املراق~ة ٔ!ن املراق~ة والت�~ع ت ٔ�¬ تنقول ويه ٔ�ن ما 
واùططات مس;تحيل ٔ�هنا �كون من الر�ط، اليوم �هنرضو Jىل 
الالمركزية، �هنرضو Jىل الالمتركز، ٕاىل ولينا ¶®سريو هاذ القطاJات ا�يل 

 من الر�ط، راه ما غمتشاش هنايئ، ولكن فعال اك�ن يه خصوصية يعين
وا«د العدد دºل املسائل ا�يل خصنا نطرحوها ونتفقو Jلهيا، اك�ن قضية 
دºل إالJا¬ت، ٔ�ش;نو هام إالJا¬ت؟ فعال راه النقل احلرضي راه معروف 
�نه مس;تحيل ٔ�نه �كون يعين ا�لهم ٕاىل ابغينا ند�رو يش نقل �ٓخر ا�يل ¶ادي ٔ

 .لزبون تيpٔدي ا�مثن الاكمل�كون ا
6نيا، خصنا نعرفو فعال التخطيط واùططات، واملدن مايش حبال 

، عند¬ فاس 2010حبال، عند¬ ا!ٓن ٔ�اكد�ر راه فهيا التدبري املفوض بدا يف 
راه كذ� انطلق فهيا، ولكن راه لك مدينة عندها خصوصيهتا وعندها 

  .بادئ املو«دة«ا�هتا، ٕامنا �يبقاو اخلطوط العريضة وامل 
ا!ٓن اح\ا ت®ش;تغلو Jىل هاذ اليش، اك�ن الصندوق دºل اSمع دºل 

س;نوº ا�يل فعال تنقومو �Sراسات  درمه مليون 200النقل احلرضي دºل 
 هتنعاونو بعض الواكالت ا�يل يه عندها خصاص، ولكن هاذ اليش هذا لك

دºل التقHمي، دºل راه قلت لمك بpٔن ا!ٓن دxلنا يف املر«Z دºل التفكري، 
اSراسات ا�يل مقنا هبا وتنقومو هبا ا!ٓن مع البنك اSويل، �ش ميكن لنا 
فعال �كون عند¬ وا«د الرؤية، ٔ�وال مشولية مث جمزٔ�ة، مدينة مبدينة، راه ما 
اك�ن ما ٔ�صعب ٔ�كرث من النقل احلرضي يف مدينة كربى، ٔ!ن ملا �هنرضو 

، Jىل )J)Les infrastructuresىل  Jىل التوس;يع دºل املدينة �هنرضو
HـــــــــالبنHــــــن ما ن®ساوشــــــة، ولكـــــــة التحتHاي البنcــــة الفHوقc ة

)Les superstructures ( لºويه النقل، ٕاىل ما اك�شاي يعين النقل د
  .املواطنني راه مس;تحيل �كون يش �منية

ºل فلهذا، حنن ا!ٓن واضعني وا«د العدد دxل ا!ٓليات، ما ابغي�ش ند
ؤ�ش;نو  ؟ٔ�ش;نو تنعطيو هنا ؟يف التفاصيل دºل ٔ�ش;نو اعطينا هنا

  اSراسات؟ 
ا!ٓن ا�يل هو �م وهو ٔ�ن خص امجلاJات مع الوزارة الوصية جنلسو 
وند�رو التقHمي ملا هو موجود، ٔ!ن ال�س;يري املبارش ما اعطاش، ذاك اليش 

ٔ!ن ملا �يكون املسÏٔp مjعلقة  دºل العقود دºل اخلواص ما اعطاوش،
��مثن، وحىت التدبري املفوض راه اك�ن عندو حماسن ومpٓيس xاصنا جنلسو 

  . ونقميوها، و�زيدو القدام
  . وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن من فريق أ!صاÏ واملعارصة من . شكرا

�س;تاذٔ ٓ��Xل التعقHب، تفضلوا ٔ.  

        ::::د عبد الكرمي بومنرد عبد الكرمي بومنرد عبد الكرمي بومنرد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس;ياملس�شار الس;ياملس�شار الس;ياملس�شار الس;ي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر، 
¶ادي منرو Jىل املسائل ا�يل ذ�رها الزمHل دºيل، والفكرة دºلنا اح\ا 

 ..كفريق ا�يل أ!فاكر ا�يل ج~ناها يف القانون املايل ¶ادي حناولو ما ٔ�مكن
لية ٔ!ن إالشاكل هو ما قلتوه يف أ!xري، الس;يد الوز�ر، هو دراسة إالشاك

وإالخوان اعطاو ا�منوذج دºل اSار البيضاء، اعطاو ا�منوذج دºل الر�ط، 
حتر�ر القطاع، دxلوا اخلواص  ءبدات املسÏٔp �لواكÏ ومن بعد الواكX Ïا

ومن بعد مت التجميع، ما Xلسوش الناس املسؤولني، ذ�ريت امجلاJات احمللية 
ٔ!ن ٕاىل قمينا املرا«ل  والوزارة، وحىت وا«د ما سول اJالش اكن املشلك؟

بثالثة ¶ادي نقولو بpٔن الواكÏ واخلواص اكنوا ٔ�حسن من هاذ الوضع ا�يل 
 Dالش؟ حىت وا«د ما تJشوه الناس دا�، اDيع�j حمل، اشكون ا�يل
، )? qui fait quoi(�يتحمل املسؤولية يف هاذ الفشل؟ �ش نقولو 

  اشكون؟ 
 �، اشكون ا�يل وصل "بةربط املسؤولية �حملاس; "اح\ا كرنجعو ملبدٔ

قطاع النقل م�ال يف الر�ط لهاذ املس;توى؟ الناس ميل ك®سولوها �يقول 
�ودي الوقت ميل اكنوا اخلواص كنا مر.«ني، ٔ!ن اخلطري، الس;يد ٔ �
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الوز�ر، هو ٔ�نه هاذي خطرية ٔ�ن املغاربة مايش فرئان جتارب، راه هذا هو 
  .اخلطري، ٔ!ن كنجربو فهيم أ!فاكر

نعطيك م�ال بني الر�ط ومتارة، الناس كرت�ب يف ٔ�ي «اXة،  اح\ا دا�
ا�يل لقاهتا كرت�ب فهيا، يف «ني ٔ�ن اح\ا مواطنون وكنعرفو ٔ�ش;نو، من ق~ل 

س;نوات ما اك�ش هاذ املشلك، خرج دا� مع السابعة دºل  6ٔ�و  5وا«د 
العش;ية غتلقى املغاربة مليو«ني، كري�بوا يف ٔ�ي «اXة، اك�ن وا«د إال�سان 

مؤمن Jىل البضائع وهاز الÂرش يف «اÏ احلادثة ذاك اليش " هوندا"ندو ع 
  .لكيش امىش Jىل عينو ضبابة، هذا هو اخلطري

xاصنا نعرفو اJالش فشلت العملية، اJالش ميل كنا مر.«ني مع 
الواكÏ، ٕاذن اك�ن ا�منو اSميوغرايف، ¶ادي نقولو اك�ن ا�منو اSميوغرايف، املدن 

اص، هذا ا�يل مجع اخلواص ودار هاذ الفكرة، اJالش؟ كربت، دز¬ �لخو 
م\ني Xاهبا وJالش فشلت؟ هذا هو السؤال، وهذا هو ا�يل xاصمك 

�¬ ك®سمع .. متش;يو فHه، الس;يد الوز�ر، املعنيني لكهم ولك مjدxل سواءٔ
الناس تيقول � ٔ�س;يدي اخلواص مس;تعد�ن ٔ�هنم Çش;تغلوا وÇش;تغلوا بوترية 

  .  اك�نٔ�حسن من هاذ اليش ا�يل
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Jىل . شكرا �لس;يد املس�شار

 .التعقHب، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
الس;يد املس�شار، تقريبا ابغيت نقول � ٔ�¬ قابل ٕاىل هاذ اخلواص 
Çش;تغلوا �رجعوا، راه املشلك ا�يل تطرح، وهو ٔ�ن ملا �يكون التنافس راه 
خص الرشوط دºل التنافس، الرشوط دºل التنافس مايش تقول يل، 
 ،�ºشاي املصاريف دDلتنافس ولكن ما تطلعش ا�مثن، ما تغط� j�ٔ

د�ر  �100يلومرت وال  x50ليك د�ر لراسك، سري وسع ٔ�¬ كنوسع بــ 
  .الرشوط ا�يل ما اكن�ش يعين واحضة لراسك، راه

ما ابغي�ش ندxل كذ� يف ٔ�ش;نو هو ا!ٓن يعين ا�يل تjDعمل، واعطيتو 
املثل �لر�ط، فعال الر�ط ا!ٓن راه اح\ا تنجربو فHه وا«د ا�منوذج ا�يل 

) Le patrimoine(تنعتربو ٔ�ن جيب ٔ�ن �كون الفصل ما بني املا� دºل 
ºل ¸س�Vر، ٔ!ن هاذي احشال ٔ�ش;نو دºل ¸س�Vر واملس;تغل د 

Å س;تغل كنقولÇ نه�د�ر راسك، ارشي  كند�رو؟ هذاك ا�يل كنعطيوه ٔ
  .احلافالت، د�ر الصيانة دºهلم، غطي املصاريف د�º وما نعرفو&ش

تيخصنا نفصلو فعال، ٔ�ن هذاك ا�يل كDس;تغل �كون عندو ¸س;تغالل 
Å لو، نعرفو اح\ا ا�يل كن�ددوºا�مثن،  دÅ يفاش  اح\ا ا�يل تنقولو�

  .�ش;تغل، و�كون كذ� املس�مثر تيحرص Jىل ¸س�Vر دºلو

مازال هاذي راه اح\ا ابديناها، راه تتعرفوا وهرضتوا Jىل متارة والر�ط، 
اك�ن اEموJة دºل امجلاJة دºل الر�ط ودºل متارة ا�يل اح\ا ت®سامهو معهم 

  .يتعمم ج ا�يل ميكن Åكذ� �ش ميكن فعال ¬xذو هذا منوذ
املسÏٔp الثانية كذ� ا�يل يه �مة وعندك احلق ا�يل اهرضيت Jىل ٔ�ية 
وس;يZ نقل؟ ٔ!ن فعال يف املدن نظرا �لتطور اSميوغرايف، نظرا �لتوسع 
الرسيع، جيب ٔ�ن �كون وا«د التوحHد ما بني وسائل النقل، ما ميك®ش لنا 

دو والطا�يس بو«دو، بو« Tramwayهنرضو Jىل الطوبDس بو«دو، و
اليوم تيخص فعال يف الرؤية الشمولية �كون وا«د الرؤية م\دجمة، ٔ�ش;نو 

ونعطيوها إالماكنية دºلها �ش ميكن  ،هو الوسائل لكها دºل النقل احلرضي
" الهوندا"فعال ما نطيحوشاي يف ذاك اليش دºل العشوايئ وهذا �مييش يف 

ملشلك دºل الطا�س;يات الكربى، وكذا، اليوم الطا�س;يات راك كتعرفوا ا
راه اح\ا  هراه ما ميك®ش هلم خيدموا ¶ري Jىل �را، ما ابقاش، ٕاذن هذا لك

  .تنفكرو فHه
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
�س�سمح اEلس املوقر ٔ!رحب �مسمك بpٔوال . شكرا لمك الس;يد الوز�رٔ

ر املناهل مؤسسة نو "القادمة من مدينة .زة، 6نيا  "مجعية جرس الثقافة"
 "املنظمة املغربية �لكشافة واملرشدات"�لق\يطرة، 6لثا فرع  "اخلصوصية

  .�لق\يطرة، مرح~ا �مك
ومنر ٕاىل السؤال املوايل، ٔ�ي السؤال الرابع، موضوJه القمية املضافة 

اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن من فريق . �لبطاقة الوطنية البيومرتية
  .دمي السؤالالتجمع الوطين لٔ�حرار لتق

        ::::املس�شار الس;يد محمد القلويباملس�شار الس;يد محمد القلويباملس�شار الس;يد محمد القلويباملس�شار الس;يد محمد القلويب
  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
كام هو معلوم، الس;يد الوز�ر احملرتم، قامت مصاحل أ!من الوطين 
مشكورة J�ٕداد بطاقة وطنية �لتعريف بيومرتية، حتمل مواصفات Xديدة 

متكن املواطن املغريب من ¸س;تغناء عن العديد من الو6ئق ٕالكرتونية 
إالدارية xالل معاملته مع إالدارة العمومHة، &عقد ¸زدºد وشهادة السكىن 

  .وشهادة العمل
ف~إالضافة ٕاىل ٔ�ن احلصول Jىل هذه البطاقة يتطلب جمهودا �بريا، ال من 

 املصاريف ٕادارة أ!من الوطين وال كذ� من املواطن، ٔ�ضف ٕاىل ذ�
إالضافHة وقمية التنرب، ٕاال ٔ�ن املدة الزم\ية اليت تصل ٔ�حHا¬ ٕاىل شهر من 
�Xل احلصول Jىل هذه البطاقة، �كون حمطة انتقاد لغالبية املواطنني ٔ

  .واملواطنات
�ë، �سائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، من تغيري البطاقة الوطنية 
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وٕاجياد الس;بل الكفZH لت�اوز العراقHل �لتعريف القدمية �لبطاقة البيومرتية، 
اليت تطرlا مع اخنراط املواطنني يف ٕاجناز اجلواز البيومرتي يف سHÂل 

  . حتديث ٕادارتنا املغربية
 .وشكرا

 :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة. شكرا �لس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  املس�شار�ن احملرتمني، الس;يدات والسادة
  الس;يد املس�شار احملرتم،

اëي مبوج~ه ٔ�«دثت بطاقة التعريف  35.06طبعا ٔ�وال القانون 
¸لكرتونية، «دد وا«د العدد دºل املزاº دºل هاذ البطاقة الوطنية، ا�يل 
�يفام اكن احلال ا!ٓن ٔ�صبحت يه بو«دها ا�يل كتعمم، ما بقا�شاي يش 

  .«اXة ٔ�خرى كتعمم
 17بغيت ¶ري نعطي بعض أ!رقام نقول بpٔن اليوم راه اح\ا وصلنا تقريبا ا

مليون دºل البطاقات ا�يل يه �سلمت، مبعىن ٔ�ن تقريبا من هلم احلق يف 
¸س;تفادة من البطاقة تقريبا وصلنا املس;توى، ميكن نعطي املثال دºل 

جمعو امحلالت أ!xرية ا�يل مقنا هبا، ما تنوصلوشاي �Sراع يعين تن
ك\لDش نقول بpٔن لكيش عندو، راه اك�ن ٔ!ن �لطبع ما مي  1000/2000

  .احلاالت، ولكن زعام وصلنا لوا«د املس;توى ا�يل تقريبا هنايئ
حصيح ٔ�ن هاذ البطاقة من املزاº الكربى ا�يل Xات هبا ويه ٔ�ن 
التقليص ميكن يف البداية كتكون شوية دºل الصعو�ت دºل الو6ئق، دºل 

زدºد أ!صيل، دºل وا«د العدد دºل أ!مور، اهرضتو Jىل شهر عقد ¸
ولكن قلتو يف بعض احلاالت ؤ�¬ مjفق معمك، يعين هاذو «االت، اك�ن 

ح\اº اليوم وهو ابعض احلاالت ا�يل كتوصل شهر ولكن املعدل ا�يل عند¬ 
ال ٔ�ن معدل دºل س;بعة ٔ�ºم، عرشة ٔ�ºم لهاذ البطاقات، ولكن �يفام اكن احل

  .مليون، ما ابقاشاي هذا �يتطرح 17وصلنا 
�ش;نا هام هاذ الو6ئق؟ يه الو6ئق ا!ٔكرث تداوال، ربعة دºل الو6ئق ٔ
ا!ٔكرث تداوال ويه شهادة إالقامة، عقد ¸زدºد، شهادة اجل®س;ية، وشهادة 
احلياة، هاذو يعين هاذ البطاقة يه كتنوب Jلهيم، ¶ادي تقول يل بpٔن هاذ 

تنوXدوهش، راه اك�ن يف بعض أ!ما�ن راه �يطلبوا لنا هاذ اليش راه ما 
البطايق، فعال راه القانون والعوائد راه ماكتغريشاي من هنار ليوم، يعين 

، راه مازال 1998الش;يك ملا قولنا التعامل �لش;يك راه قلناها هاذي رمبا يف 
اهدا راه ما نعرف     �ٓودي    الناس اليوم كتقول لو هاك الش;يك �يقول �

واش غناxذو وال ما خنذوش، حىت هاذي مسÏٔp ا�يل �يخصها اشوية دºل 
  .الوقت ودºل التعويض

وكذ� ميكن يل نقول بpٔن �ل®س;بة ا�يل ت®jحمكو فHه ٕاكدارة م�ال 

)Passeport( ة �وثيقة ٕالجناز جوازHاليوم البطاقة البيومرتية بو«دها اكف ،
  . السفر

  .وشكرا

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لفريق التجمعي من ٔ�Xل التعقHب. يد الوز�رشكرا �لس; 

        ::::املس�شار الس;يد محمد القلويباملس�شار الس;يد محمد القلويباملس�شار الس;يد محمد القلويباملس�شار الس;يد محمد القلويب
خفور�ن، الس;يد الوز�ر، J�ٕداد هاذ البطاقة البيومرتية، نظرا ال يف 
شلكها وال يف هندس;هتا وحىت يف جامليهتا، نظرا، الس;يد الرئDس، نلحو 

رجHة ال زالت ترص Jليمك Jىل أ!قل ف0 خيص �ل®س;بة لبعض املصاحل اخلا
وتطالب املواطنني �لو6ئق ا�يل رسدتو «اليا، مبا فهيم شهادة احلياة، 
املواطن يوقف ٔ�مام املوظف ويديل �لبطاقة البيومرتية ويطلبو hشهادة 

  .احلياة، والس;يد واقف قدامو �ٓش ¶ادي يد�ر يف هاذ املوقف هذا
د الوز�ر، نعرفو كذ� ف0 خيص إال�راه الثاين هو ا�يل هو ٔ�مه، الس;ي

املوظفات واملوظفون دºل إالدارة العامة �يقوموا مبجهود، وxاصة يف املغرب 
العميق، ونعطيمك م�ل þ من ٕاقلمي .و¬ت، ا�يل ٔ�ن هو العدد دºل 

�لف مواطن سا�ن،  868الساكن دºلو ¶ادي نعطيمك �ٕالحصائيات ٔ
 5ة قروية، وجامJ 44لكم،  5616 - والطابع قروي-املسا«ة اجلغرافHة 

امجلاJات حرضية، يغلب Jليه الطابع القروي، مفوضية وا«دة، املوظفني 
بطاقة يومHة،  500ينجزوا حىت ) Ç)Le garageش;تغلون يف املرٔ�ب، يف 

بطبيعة احلال نطلبو م\مك تضخوا هاذ . يف انعدام الوسائل الرضورية
  .املفوضية ال ما هو لوDXس�Hيك وال مبا هو عنرص hرشي

 120والبعد دºل املواطنني Jىل املفوضية راه وصل حىت .. صف0 خي
  . لكم، املسافة، ٔ�ظن هاد املعطيات راها اكفHة �ش جتعلمك ٔ�مام أ!مر الواقع

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة، ٕاذا اكن هناك رد . شكرا �لس;يد املس�شار

  .Jىل التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxلية
�ٓالف  5نقول �لس;يد املس�شار احملرتم  ¶ري ابغيت. الس;يد الرئDس شكرا

لكم راه لباس Jليك، راه والو، �يف والو، راه اك�ن ا�يل عندو البعد ٔ�كرث 
ؤ�كرث، Jىل ٔ�ي احلال �يفام اكن احلال، فعال ا!ٓن اEهود واùططات ا�يل 

لبطاقة يه اكينة ويه تدعمي املصاحل دºل أ!من، مايش ¶ري �ل®س;بة � 
  .الوطنية ٔ!ن هاذي قلت لمك يعين تقريبا املشلك ا�هتYى

ولكن �ل®س;بة كذ� لالمن واس;ت�~اب أ!من واحلضور أ!مين وٕان 
شاء هللا بتعاون، وهاذي م\اس;بة �شكر وا«د العدد دºل الرؤساء دºل 
امجلاJات ودºل امجلاJات احمللية اليت تبدي يعين تعاون �بري مع املصاحل 
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  . ان�شار يعين مراكز أ!منلتوس;يع 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ٕا«داث مؤسسة أ!عامل ¸جÖعية لفائدة موظفي امجلاJات . شكرا

احمللية، موضوع السؤال املطروح من طرف السادة املس�شار�ن من مجموJة 
¸حتاد الوطين �لشغل �ملغرب، فليتفضل ٔ�«د السادة املس�شار�ن لÂسط 

  .السؤال

        ::::ر الس;يد محمد رماشر الس;يد محمد رماشر الس;يد محمد رماشر الس;يد محمد رماشاملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئDس،
�خيت املس�شارة، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس;يد الوز�ر،

نعمل بpٔن وزار�مك تقوم جبهود �برية، ٔ!هنا يف قلب لك أ!«داث 
والتطورات الس;ياس;ية و¸قjصادية و¸جÖعية، xاصة يف الظرفHة 

نة، و�ë حنن سرنكز Jىل الشق ¸جÖعي، الشق ¸جÖعي الراه 
واملغرب س;يلج ٔ�وراش �برية، مهنا ورش اجلهوية وما ي®jظره ذ� من ´ود 
ج~ارة، نعتقد ٔ�ن املوراد الÂرشية، xاصة Jىل مس;توى التدبري اجلهوي، 
وJىل مس;توى اEاالت إالقلميية، دور املوارد الÂرشية �لجامJات احمللية، 

  .صة موظفو ؤ�عوان امجلاJاتxا
نعمل، الس;يد الوز�ر، بpٔن هناك مجموJة من القطاJات ¸جÖعية و¶ريها 
�درت ٕاىل تpٔسDس مؤسسات أ!عامل ¸جÖعية، اكلتعلمي واكلص�ة 
واكلعدل، وكذ� املؤسسة العسكرية واملؤسسة أ!م\ية، لكن مازلنا مل 

ëي ظل مفjو«ا م\ذ بداية �رشئب حلد الساJة ٕاىل تpٔسDس هذا املطلب وا
  .أ!لفHة اجلديدة

�ë، الس;يد الوز�ر، نعتقد داxل مجموJة ¸حتاد الوطين �لشغل 
�ملغرب، ٔ�ن العمل ¸جÖعي من xالل هاته املؤسسات يه تدxل 
hشلك ٔ�و بpٓخر يف ٕاطار حتسني اxSل �ل®س;بة �لموظف، ٔ!ن عندما 

Jىل  س;توى السكن،هنيلك هذا القطاع Jىل هذا املس;توى، Jىل م 
مس;توºت مjعددة، هو يف «د ذاته حتسني ��xل اëي هو مطلب 

  .مرشوع وJادل �لطبقة xاصة يف هاذ القطاع الهام
و�ë، حنن ن�ساءل، الس;يد الوز�ر احملرتم، ما يه أ!س;باب اليت 
مازالت مل �سعف بعد ٕالخراج هذا القانون ٕاىل «زي الوجود، مؤسسة 

  أ!عامل ¸جÖعية؟
هل هذا و�لك رصا«ة، هل نعتقد بpٔن القطاع ¶ري اسرتاتيجي؟ ال 

؟ رمبا ال )�لنضاالت اليت تقوم هبا هاته الشغيZ(هل هو رمبا تpٔديب . ٔ�ظن
�عتقد، ولكن يبقى السؤال املطروح ملاذا هذا التpٔخر الس;يد الوز�ر؟ وما ٔ

لتحول يه التدابري الالزمة اليت س�Djذوهنا يف هذا إالطار، xاصة يف هذا ا
¸جÖعي اëي يعرفه املشهد املغريب؟ مث هل هناك رز¬مة زم\ية حمددة 
بدقة ٕالخراج هذا القانون، xاصة ٔ�ننا مؤخرا صوتنا Jىل �ٓخر قانون ا�يل هو 

  دºل موظفي املالية �ل®س;بة لهذه؟ 
  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .مة �لرد Jىل اجلوابالس;يد الوز�ر، لمك اللك. شكرا �لس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس;يد املس�شار احملرتم،

�¬ مjفق معمك بpٔن العناية �جلانب ¸جÖعي دºل املوظفني يعين  ،فعالٔ
�مهية قصوى، وال رمبا ٔ�مه حىت من التحسD\ات يف أ!جر، ٔ!ن Jادة ٔ Å ما

¸جÖعي، Xانب  ب�كون دامئا ¶ري اكفHة �ل®س;بة �لمطالب، ولكن اجلان
�هنا تلقى مرافق اجÖعية فلها ٔ�مهية ٔ Zانب العائX ،هHانب الرتفX ،السكن
ؤ�مهية كربى، وهذا معروف يعين ما اح\ا يش أ!ولني تنختربو هاذ اليش 

  .هذا
ل ¸جÖعية هذا ا�يل جعل ٔ�ن القضية دºل املؤسسة دºل أ!عام

، م\ذ يعين االتفاق أ!ول مع 2007ملوظفي امجلاJات احمللية اكنت م\ذ 
  .املركزºت النقابية املمثZ يف القطاع، اكن من بني أ!ولوºت

وفعال مت العمل و¸ش;تغال ومؤخرا يف ¸جÖع أ!xري ا�يل اكن كذ� 
حتضري هذا املرشوع، مع املركزºت النقابية مت االتفاق Jىل يعين إالهناء من 

وميكن يل نقول لمك ٔ�ن املرشوع ا!ٓن دºل القانون دºل املؤسسة Xاهز، 
ا�هتYى وXاهز، وراه Xا حىت يف اùطط ال�رشيعي دºل احلكومة ٔ�نه ¶ادي 

  .�لحكومة ومث ٕاىل الربملان ،يتقدم �لطبع لٔ�مانة العامة
�شهر  3ين هاذ اكن ٕ�ماكن ٔ�ننا نقدموه حىت ق~ل هذا التارخي هذا، يعٔ

�شهر اكن ميكن لنا نقدموه، ولكن اك�ن وا«د التفكري ا!ٓن Jىل صعيد  4ٔ�و ٔ
�و  4أ!مانة العامة �لحكومة لتوحHد هاذ املؤسسات ٔ!ن اك�ن وا«د ٔ5 

املؤسسات ا�يل خرجوا، اك�ن مؤسسات ٔ�خرى يف طريق التحضري وحىت 
  .ما يوقع يش هناك وا«د التفاوت واخلالف يف التعامل

ين اك�ن وا«د التفكري يف املبادئ Jىل أ!قل املو«دة لهذه املؤسسات يع
اليت لها نفس أ!هداف، ميكن �كون لها خصوصيات من قطاع لقطاع 

  .ولكن يعين اك�ن وا«د إالطار ا�يل تيو«د بD\اهتم
�شهر Jىل  3وراه هذا هو ا�يل رمبا جعل ٔ�ننا توخر¬ وا«د الشهر�ن ٔ�و ٔ

ود نpٔكد ٔ�نه املرشوع Xاهز وس;يقدم يف املسا� ا�يل تنعا. هاذ القانون
  .املعتادة �لمصادقة Jليه

  .وشكرا
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة يف ٕاطار التعقHب ٔ!«د السادة . شكرا �لس;يد الوز�ر

  .املس�شار�ن

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

  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،
  ار�ن،السادة املس�ش

�وال �شكرومك Jىل هاذ املبادرة دºل إالرساع ٕ�خراج هاذ القانون، ٔ!نه ٔ
اك�ن انتظارات �برية وطويZ، بل ٔ�ن هاذ ¸لزتام دºل وزارة اSاxلية مع 

اكن س;بق مجموJة من  ،2000الشغيZ دºل امجلاJات احمللية اكن م\ذ 
pٔخر إالرساع ، ت2000القطاJات، مجموJة من الوزارات ولكن تpٔخر م\ذ 

ٕ�خراXه، و�لتايل حنن مع ٕاخراXه hرسJة، مع ¸هÖم هبذه الرشحية 
الك~رية، رمغ ٔ�ن التxٔpري ما تنقولوش ٔ�نه يف زمن هذه احلكومة، ٔ!ن هاذ 

º ري راه من ّ? احلكومةxٔpري ٕاىل  2000، من 2000 عندها س;نة، التxٔpوالت
دºيل بpٔهنا فعال يه  درXة ٔ�ن هاذ الشغيZ اعتقدت بpٔن كام قال الزمHل

  ...عقوبة لهاذ املpٔجور�ن ا�يل هام ٔ�بناء الوطن ؤ�بناء
كذ�، الس;يد الوز�ر، ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن احلوار بني الوزارة والنقا�ت 
العامZ �لقطاع قطع ٔ�شواط كام ذ�رمت، xاصة يف النصف أ!ول دºل 

لمنظومة بلغت «د التوافق يف وا«د مجموJة دºل اخلطوط العريضة �  2011
  .القانونية معوما، اليت مبوجهبا س;ت�دد احلاكمة إالدارية واملوارد الÂرشية

وفعال متت املراسZ دºلمك، xاصة من طرف النقابة دºلنا، تؤكد من 
 ºىل قضاJ ٔكدpة من املقرت«ات كتJة من املراسالت ومجموJاللها وا«د مجموx

ل ¸جÖعية، والقانون مjعددة، مهنا أ!ولوية لهاذ القانون دºل أ!عام
أ!سايس، ونظام التعويضات، وم\ظومة التكو�ن املس;متر، و�سوية 
الوضعيات إالدارية واملالية �لموظفني «اميل الشهادات، والوضعيات 
إالدارية واملالية �لموظفني التابعني كذ� �لجامJات القروية xاصة القروية 

  .اليت تعرف جعزا يف مزيانDهتا
املرشوع ا�يل غيخرج، خيرج يف ٔ�رسع وقت ا�يل Jىل  �متىن ٔ�ن هذا

أ!قل كام قلنا Jىل أ!قل حيسن الوضعية ويعتربوا الشغيZ دºل امجلاJات 
احمللية ٔ�هنم فعال حىت هام راه ٔ�بناء الوطن ؤ�هنم Çس;تحقون ما �س;تحقه 

  . خمتلف القطاJات و�يق القطاJات اليت مشلهتا هذا إالجراء
  .والسالم

Dالس;يد رئDالس;يد رئDالس;يد رئDس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس;يد رئ::::        
الس;يد الوز�ر، تفضلوا من ٔ�Xل الرد Jىل . شكرا الس;يد املس�شار

  .التعقHب
  

        ::::الس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد املس�شار احملرتم،
كام تعلمون ٔ!ن نقابتمك س�شارك يف ¸جJÖات ويف العمل املشرتك ٔ�ن 

ني ٕادارة امجلاJات احمللية فعال النقط لكها املدرXة يف االتفاق ا�يل توقع ما ب
، و¶ادي حناولو هوالنقا�ت، راه اح\ا مjقدمني فHه وراه اح\ا تندرسوه لك

  .�رسعو به يعين ٔ�كرث ما هو ممكن
¶ري ا�يل ابغيت نصحح، الس;يد املس�شار، ٔ�ن لDس هناك ال عقاب 
وال نية �لتقليص من هاذ الرشحية ا�يل تنفjخرو هبا، ا�يل يه ا�يل موجودة 

م~ارشة مع املواطن يومHا واليت تقوم بpٔعاملها &جميع الفôات أ!خرى يعين 
دºل املوظفني دºل اSوÏ، هاذو موظفني Çس;تحقون كذ� العناية هبم 

  . ونعتين هبم وهذا دور إالدارة الوصية وس;تقوم به
  .وشكرا

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

اللكمة . "بايق اس;تDالصهال "ن®jقل ٕاىل السؤال السادس، موضوJه 
ٔ!«د السادة املس�شار�ن من الفريق ¸شرتايك لتقدمي السؤال يف موضوع 

  ."البايق اس;تDالصه"

        ::::املس�شار الس;يد محمد Jلمياملس�شار الس;يد محمد Jلمياملس�شار الس;يد محمد Jلمياملس�شار الس;يد محمد Jلمي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .hسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن،
الالمركزية اليت اعمتدهتا بالد¬ و�كرÇسا الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار 

��ميقراطية احمللية، ٔ�¬ط امليثاق امجلاعي �مجلاJات الرتابية �ام التمنية 
¸قjصادية و¸جÖعية والثقافHة، وال ميك\نا، يف الفريق ¸شرتايك، ٕاال ٔ�ن 
�س�ل من ´ة اEهودات املبذوÏ والنتاجئ احملصل Jلهيا معوما من ٔ�Xل 

هنوض بpٔوضاع الساكنة ٕان Jىل املس;توى احلرضي ٔ�و القروي، لكن قHاسا ا�
مع جحم اخلصاص وانتظارات املواطنني، فٕان املعيقات والت�دºت املالية 

  . حتول دون حتقHق التمنية امل®شودة
وٕاذا كنا �س�ل، الس;يد الوز�ر احملرتم، اSمع اëي تقدمه مد�رية 

، من xالل إالمدادات اليت متنحها �لجامJات امجلاJات احمللية بوزارة اSاxلية
  .الرتابية، فٕاننا نتطلع ٕاىل تقوية القدرات املالية واëاتية لهاته أ!xرية

من هذا املنطلق، �سائلمك، الس;يد الوز�ر، عن ما يه خمططات 
وتدابري وزارة اSاxلية �عتبارها ´ة وصية Jىل امجلاJات الرتابية من ٔ�Xل 

اëي تعاين م\ه Xل امجلاJات الرتابية،  " اس;تDالصهالبايق"«ل ٕاشاكلية 



�ٔ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     2012201220122012 

13 

 )2013ينا�ر  22( 1434ربيع أ!ول  10

  سواء اكنت حرضية ٔ�و قروية؟ 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .لمك اللكمة الس;يد الوز�ر. شكرا �لس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس;يد املس�شار احملرتم،

فعال ٔ�ن املشلك دºل البايق اس;تDالصه �ل®س;بة ملوارد امجلاJات ٔ�عتقد 
الرتابية ٕاشاكل وٕاشاكل �بري، حبيث ٔ�ن ملا ك®شوفو احلجم ا!ٓن ا�يل 

مليار دºل اSرامه ونت�دث ا!ٓن Jىل املشالك  7وصالتو هاذ الكZj دºل 
يه ماليري اك�ن ثلثني  7املالية، ففعال هناك مشلك، والرصا«ة ٔ�ن يف هاذ 

راجعة لبعض الرضائب اليت تد�ر يعين وطنيا يعين مايش Jىل الصعيد 
املركزي ولكن تد�ر من املصاحل املركزية املتواXدة يعين اخلزينة العامة 

 ,d'Édilité( 3وها، ذوك ـــــــوالرضائب، وهام الرضائب القدمية ا�يل كتعرف
la taxe urbaine, la taxe professionelle (ëي يد�ر والثلث هو ا

  .م~ارشة
ولكن �يفام اكن احلال يعين هاذي كتZ لكها �هتم امجلاJات و«اولنا 
�شوفو ٔ�ش;ناهام أ!س;باب دºل هاد الرتامك دºل هاد البايق اس;تDالصه، 
تنوXدو ٔ�وال مشلك دºل الهيلكة، يعين ملا ت®شوفو بpٔن اك�ن 

)Régisseur ( ة �برية هو ا�يل تيد�ر يعينJاملصاريف وا«د يعين يف جام
  . ما ميك®شاي.. واملداخHل ويد�ر املصاريف وهذا

ٕاذن بدات بعد ٔ�وال ٔ�ول «اXة هو در¬ وا«د الهيلكة، خرج يعين 
امل®شور واملرسوم دºل الهيلكة ا�منوذجHة، ا�يل كتوسع كتعطي ٕاماكنيات 

  . و�ٓليات ٔ�كرب �لجامJات
ا مث اك�ن املدن الكربى ا�يل تيخص فعال ٔ�هنا �لكف يه بنفسه

�الس;تDالص، وهذا مطلب دºل الرؤساء دºل امجلاJات من زمان هو 
يعين خرج املرسوم ا�يل  2009دºل ذاك القابض الب�ي، وفعال من 

تDسمح ٕ��شاء هاذ القابض، ولكن مل يفعل لسÂب ٕادارة مع ٕادارة، يعين مع 
كن لنا ٕادارة املالية، وا!ٓن حنن يعين راه اح\ا Jاود اxذينا هاد امللف �ش مي

  .حنلو هاذ إالشاكلية
�يفام اكن احلال ا�يل هو مطروح ا!ٓن رمغ يعين التحفزيات ا�يل اعطينا، 
وراه هاذ اEلس مشكور يعين صادق Jىل وا«د املرشوع دºل املسح 
دºل ذوك الزºدات و¶ادي يدوز هاذ العش;ية ٔ�عتقد يف جملس النواب، 

نظر يف الوسائل، يف ا!ٓليات، ولكن هذا ما �كفDشاي ٕاىل ما اك�ش ٕاJادة ال 
  . ويف تطبيق الهيلكة كام اتفق Jلهيا، وس®سهر Jىل هذا ٕان شاء هللا

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد رئDس الفريق ¸شرتايك، لمك اللكمة يف . شكرا �لس;يد الوز�ر

  .ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس;يد محمد Jلمياملس�شار الس;يد محمد Jلمياملس�شار الس;يد محمد Jلمياملس�شار الس;يد محمد Jلمي
  الس;يد الرئDس،

اح\ا حنمل املسؤولية �لحكومة يف خشص  الس;يد الوز�ر، يف احلقHقة
وزارة اSاxلية، ملاذا الس;يد الوز�ر؟ اح\ا كنعرفو مجيع بpٔن اSس;تور احلايل 
ربط املسؤولية �حملاس;بة، احلكومة احلالية حتاسب الرؤساء وال متكهنم من 
مسؤولية .مة واكمZ، فالسادة رؤساء امجلاJات ا!ٓن يقفون ٔ�مام اEالس 

 ٔ�حHا¬ ٔ�مام القضاء الزجري �هتم دºل التقاعس ٔ�و التواطؤ يف Jدم اجلهوية، و
  . القHام �لبايق اس;تDالصه

كتعرفوا معاº، الس;يد الوز�ر، بpٔن مجموJة ٔ�و Jدد �بري من رؤساء 
امجلاJات حىت ٔ�حHا¬ ملا حيررون ٔ�وامر �س;تDالص ذيك املبالغ، �يجيو 

  .هذا وا«د الق~اض الب�يون وكريجعوها لو ٔ!تفه أ!س;باب،
الهيلكة اجلديدة، ولكن ٔ�و ) l’organigramme(جوج، اح\ا مسعنا 

ما يه أ!دوات العملية ٔ�و الفعلية اليت متكن رئDس امجلاJة الرتابية، سواء 
اكن يف البادية ٔ�و يف املدينة، من القHام هبذا اSور؟ وٕاال خصو يرتك مجيع 

�ر حمايم رمسي معه، أ!عامل دºل اEلس Xانبا، ويبقى «ايض، خصو يد
ٔ!ن هذا ... مفوض قضايئ معه، ويبقى يتضارب ¶ري مع هاذ الناس من ٔ�Xل

مشلك �رامك لس;نوات Jديدة، واح\ا كنقولو مرت ا!ٓن س;نة والزالت دار 
لقامن Jىل «الها، هناك من بعض الرؤساء جيهتدون قدر املس;تطاع، 

ذه املبالغ، يفكرون يف عقد اتفاقHات مع احملامني من ٔ�Xل اس;تDالص ه
و�ٓخرون �يقول � ٔ�¬ ما عندÇش ٕاماكنيات، ٔ�حHان ٔ�خرى �يوزع ٕانذار 
ورمغ ذ� الزالوا مطوقني �لس;يف دºل املتابعة القضائية، سواء ٔ�مام 

  .اEالس اجلهوية ٔ�و ٔ�مام القضاء الزجري
Jىل هاذ أ!س;باب، الس;يد وز�ر اSاxلية احملرتم، البد من التفكري 

¶ري بوا«د اSورية �كون صادرة Jىل س;ياد�مك من ٔ�Xل  �كHفHة معلية ولو
حامية هؤالء، اح\ا ما كهنرضوش Jىل الناس ا�يل فعال حمقق فهيم 
التقاعس، ولكن الناس ا�يل �يد�روا جمهودات �برية ورمغ ذ� جيرون ٕاىل 
اEالس اجلهوية من ٔ�Xل املتابعة من ٔ�Xل التقاعس يف Jدم اس;تDالص 

واقع بpٔن هام ما عندمه يش وسائل معلية فعلية متكهنم البايق اس;تDالصه، وال
  . من القHام هبذا اSور

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .لمك اللكمة الس;يد الوز�ر لٕالXابة عن التعقHب. شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس;يد الرئDس
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  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم
مت Jىل أ!دوات وJىل ا!ٓليات، بطبيعة ملا �لكمت Jىل الهيلكة و�لك

احلال ما تنقولشاي بpٔن راه الرئDس دºل امجلاJة هو ا�يل ¶ادي يقوم هباذ 
أ!عامل لكها، هذا معناه ٔ�نه جيب ٔ�ن تعطى Å الوسائل، وهذا هو ا�يل ا!ٓن 

  )l'organigramme(حنن م\ك~ني Jليه، ٔ�وال وهو تفعيل ذاك الهيلك 
، ٔ!ن املدن الكربى ا�يل خص 2009ملرسوم دºل ا�يل مطروح، تفعيل ا

  .�كون عندها يعين احملاس;بني دºلها وا!ٓليات دºلها
و6لثا �لفعل وهو حتديد املس;ئوليات، ٔ!ن ملا غتكون إالدارة واحضة 
وشكون هو ا�يل ملكف �الس;تDالص؟ وشكون هو ا�يل ملكف �لت�~ع؟ 

ية املعنوية راها كتبقى عند هذا تيخفف حىت Jىل الرئDس، �لطبع املسؤول 
الرئDس ومن فوق الرئDس حىت الوز�ر ورامك محلتو املسؤولية �لوز�ر، 
ؤ�تق~لها وهذا طبيعي، ولكن ذيك الساJة تيكون يعين الت�ديد دºل من 
هو اëي ٔ�xل بواج~ه وهذا هو ا�يل ك®سعاو ٔ�ننا نقومو به، وهو ٕاعطاء 

ت ا�يل تنعاود �كررها هاذي 6لث ٔ!ن ال يعقل ٔ�ن هاذ امجلاJا ،إالماكنيات
مرة يف هاذ اجللسة هاذي، ٔ�ن ¶دا ¸س;تقاللية دºل امجلاJة يه مرتبطة 

املوارد دºل امجلاJة، ٕاىل ما عندوش املوارد راه نعطيوه ا�يل  ،�ٕالماكنيات
ابغينا نعطيوه، نعطيوه القرار، نعطيوه الالمركزية، الالمتركز، راه غيبقى ذاك 

هاذ ¸س;تقاللية بطبيعة احلال مرهونة كذ� �لقدرة Jىل اليش هو هو، و 
  . اس;تDالص أ!مول دºل امجلاJة وما يبقاوشاي عند الناس

  .وشكرا الس;يد الرئDس

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

السؤال أ!xري موضوJه دور امجلاJات احلرضية والقروية يف التمنية 
ملس�شار�ن من فريق أ!صاÏ واملعارصة اللكمة ٔ!«د السادة ا. الوطنية

  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيت
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .hسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٔ  

 تعلمون �شلك امجلاJات احلرضية والقروية النواة الس;يد الوز�ر، كام
احلقHقHة �لتمنية ¸قjصادية و¸جÖعية، لكن مع اكمل أ!سف الزالت 
بعض هذه امجلاJات ¶ري قادرة Jىل ¸ضطالع هبذا اSور املهم، نظرا 
EموJة من العوامل املرتبطة ٔ�ساسا بضعف املوارد الÂرشية املتخصصة 

  .واملالية
مjداد الرتاب الوطين نالحظ، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن بعض فعىل ا

امجلاJات، وخصوصا مهنا القروية، ٔ�صبحت اليوم �كjفي بتدبري املرافق 
إالدارية وتقدمي اخلدمات أ!ساس;ية �لمواطنني، دون ٕاجناز اSراسات 
والربامج ¸قjصادية و¸جÖعية الكفZH �لريق هبذه امجلاJات الفقرية، 

  .ية امل®شودة هباوحتقHق التمن 
هل �Sمك دراسة شامZ : ويف هذا إالطار، الس;يد الوز�ر، �سائلمك

  �لجامJات القروية الفقرية؟
6نيا، وما اëي س;تقومون به من ٔ�Xل دمع هذه امجلاJات حىت �متكن 

  من ¸ضطالع �ٔ!دوار املنوطة هبا؟ 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ز�ر، لمك اللكمة لٕالXابة Jىل الس;يد الو . شكرا �لس;يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الس;يد املس�شار احملرتم، ٔ�شكرمك Jىل هذا السؤال ا�يل هو xالصة 
دºل هاذ اليش ا�يل قلناه من ق~ل، لك ما Xاوبنا Jليه هاذي يه اخلالصة 

لفعل، ٔ!ن حصيح ٔ�ن يعين التمنية الشامZ ال ميكن ٔ�ن �كون شامZ دºلو �
فعال ٕاىل ما ابدا�شاي من النواة الصغرى، ٕاىل ما ابدا�شاي من التمنية دºل 

Ïة الوسطى واجلهة و��وJة الرتابية الصغرى وتطلع �لجامJامجلا.  
ها حصيح ٔ�ن اليوم تنعرفو ٔ�ن وا«د العدد دºل امجلاJات ومن أ!س;ئZ لك 

ا�يل تطر«ات اليوم، وهذا طبيعي يف جملس ميثل �مjياز يعين امجلاJات، 
�ننا هنرضو Jىل املشالك دºل امجلاJات، تنوXدو ٔ�ن جامJات ا�يل ٔ
معندهايش حىت إالماكنيات دºل ال�س;يري العادي، مفا �� ٔ�هنا تقوم 

  .مبشاريع
ºور دSىل اJور التضامين وSىل اJ ل إالدارة ولكن كذ� ملا حتدثنا

الوصية �لمساJدة يف ٕاطار ٕاما الرضيبة Jىل القمية املضافة، ٕاما يف ٕاطار 
  .املوارد العامة، تنوXدو ٔ�ن فعال هذا من أ!دوار دºلها

ملا قانونيا ملا اعطينا �لجامJات وطلبنا من امجلاJات ٔ�ن لك  ،كذ�
، س;نوات J3 -5ىل و«دة تعمل اùطط التمنوي دºلها Jىل Jدة س;نوات، 

مفعىن ٔ�ن هاذ اùطط راه خصو رXال، خصو موارد hرشية، راه اك�ن 
جامJات ا�يل فعال تفjقر لهذا، هنا كذ� تيجي اSور املساند واملساJد 

  .دºل إالدارة املركزية
ولكن ٔ�كرث من ذا وذاك، ٔ�¬ ابغيت نقول ٔ�ن ما ابغي�ش نعطي أ!رقام 

ة Jىل القمية خمصصة مليون من الرضيب 100نقول لمك بpٔن يعين هناك 
س;نوº �لجامJات ا�يل ما عندهاشاي، ا�يل ما �ميك\لهاشاي ختلص املصاريف 

مليون تعطى س;نوº �لجامJات يف ٕاطار املشاريع،  500العادية، ٔ�ن هناك 
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  .هاذو لكها ٔ�رقام ميكن جنلسو Jلهيا و�شوفوها، مايش هو هذا املهم
Å هاذ الفرتة هاذي ا�يل ا�يل هو �يبان يل �م يف  ا�يل ابغيت �شري

اح\ا فهيا، وهو ¶ري هاذ الصباح هذا يف جملس احلكومة دوز¬ وا«د 
املرشوع دºل قانون Jىل املبادئ دºل التقطيع دºل امجلاJات ا�يل �ي�دد 
فعال أ!هداف ا�يل ¶ادي يتÂىن Jلهيا هاذ التقطيع، مايش ٔ�ن التقطيع فHنا 

ºل اجلهة ¶دا؟ ٔ�ش;نا هام هو احلدود؟ ال، ٔ�ش;نا هام ¸خjصاصات د
¸خjصاصات دºل العامÏ وإالقلمي ¶دا؟ ٔ�ش;نا هام ¸خjصاصات دºل 
 Z~ل املشاريع املقºة ¶دا �ش ميكن يتعطاوها إالماكنيات يف إالطار دJامجلا
ا�يل متكهنا من لعب اSور دºلها؟ ٔ!ن اSس;تور يقول ٔ�ن هناك 

خمصهاش تطلع �لعامÏ، ا�يل ميكن ¸خjصاصات ا�يل ميكن تقوم هبا امجلاJة 
تقوم هبا العامÏ ما تطلعش �لجهة، ولكن ¸خjصاص جيب ٔ�ن �كون مقرو¬ 
كذ� �ملوارد و�!ٓليات، وهذا ما �ش;تغل Jليه وهذا ما س®\اقشه معمك ٕان 

Z~م املقº!ٔشاء هللا يف ا .  
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .ٔ!صاÏ واملعارصةاللكمة يف ٕاطار التعقHب لفريق ا. شكرا

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيت
  .شكرا الس;يد الرئDس

الس;يد الوز�ر، اس;متعنا ٕاليمك �لك ٕامعان ؤ�شكرمك Jىل جوا�مك، ولكن، 
الس;يد الوز�ر احملرتم، هذه امجلاJات الفقرية اليت تتخبط يف فقر دامئ 

ن، و�لتايل، ومس;متر، من العيب ٔ�ن تبقى يف املثل هباذ الطريقة كام Jلهيا ا!ٓ 
الس;يد الوز�ر، ٔ�س;تغرب امجلاJات اليت تتوفر Jىل ٕاماكنيات هائJ ،Zىل 
سHÂل املثال بعض امجلاJات يف الغرب، ٕاىل ¶ري ذ�، اس;تعىص Jىل و�ء 
املداخHل �ش حيصيو املداخHل دºلها، اس;تعىص Jلهيم أ!مر، ما قدروش 

  .هنائيا
جبوج املاليني اSرامه وصدقوين، الس;يد الوز�ر، قطع الغا�ت تباع 

مليون،  20مليون وختلصت بــ  200مليون، تباعت بــ  20وختلصت بـ 
  . هاذ نظرا لضDامة املبالغ ال حتىص وال تعد، ٕاىل ¶ري ذ�

و�لتايل، هناك، الس;يد الوز�ر، جامJات تفjقر ٕاىل ٔ�hسط احلاجHات، 
ذ الطريقة حبال من العيب ومن احلرام اكع Jىل اSوÏ ختيل هاذ امجلاJات هبا

  .هااك عيب
و�لتايل، الس;يد الوز�ر، Jىل سHÂل املثال امجلاJات Jىل ٕاقلمي وزان 

س;نة ؤ�¬  20ؤ�تذ�ر كذ� جامJة اليت ٔ�ردت ٔ��رٔ�سها م\ذ ما �زيد Jىل 
رئDس لهذه امجلاJة ٔ�ثقلت اكهلها �Sيون، ٕاىل ¶ري ذ�، و�لتايل، الس;يد 

Jىل ٕاماكنيات هائZ، ٕاىل ¶ريه،  الوز�ر، هذا من العيب، جامJات تتوفر
وبعد ذ� حتظى من الرضيبة Jىل القمية املضافة، وكذ� حتظى، الس;يد 
الوز�ر، من اSمع دºلمك Jاد كرتقHوها، كتقولوا ٔ�ودي اس;تطع �ردوا هاذ 

  .املشاريع، هامك ماك�ن مشلك هاذ املبالغ
توزيع و�لتايل عيب، الس;يد الوز�ر، هاذيك xريات الب� البد خصها 

امجلاJات الفقرية مباذا س;يقول الرئDس جتاه الساكنة  ال يعقل Jىل ٔ�ن. Jادل
 ¬�اليت ميثلها، هاذ القضية، الس;يد الوز�ر، �يسء ٕاىل أ!حزاب �رمهتا، ٔ
اليوم رئDس Jىل حزب، ¶دا س;يpٔيت حزب �ٓخر �شوه مسعة املصداقHة دºل 

  .أ!حزاب، ٕاىل ¶ري ذ�
د ٔ�ن تعيدوا النظر يف هذه إالشاكلية، و�لتايل، الس;يد الوز�ر، الب

املليار، اJالش يعطيوها اSمع  9املليار و 8امجلاJات احلرضية عندها 

وإذا حكَمتُم بين اJالش؟ اح\ا نقلبو امجلاJات الفقرية، الس;يد الوز�ر، 
. ، ٕاذا حمكمت بني امجلاJات فاحمكوا �لعدلالنَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ

، ال ميكهنا ٔ�ن )déficit(يل، الس;يد الوز�ر، اك�ن امجلاJات ا�يل يه و�لتا
  . تقدم لساكنهتا ٔ�hسط احلاجHات

و�لتايل، الس;يد الوز�ر، البد ٔ�ن تعيدوا النظر يف هذه إالشاكلية، 
ٕاشاكلية مطرو«ة لس;نوات طوال، البد ٔ�ن تعيدوا يف هذه املشلكة، 

  ...امجلاJات اليت

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد وز�ر اSاxلية �لرد Jىل . الس;يد املس�شار شكرا

  .التعقHب، تفضلوا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxليةالس;يد وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

فعلشاي و¶ادي نقول � �لك ٕاميان راه ن الس;يد املس�شار، ٔ�¬ ما غن 
اSار يعين أ!مور مكjاxذشاي هباذ الÂساطة وٕاال ¶ادي ميكن نقول � 

ما نعطيوها حىت رºل، الر�ط كذ� ما نعطيومه حىت رºل، البيضاء 
ولكن راه اك�ن امجلاJات الكربى ا�يل عندها كذ� «اجHات كربى ومشاريع 

  . كربى وجيب كذ� ٔ�ن تبقى �س;متر، هذا من ´ة
هذا ال يعين ٔ�ننا هذا ¶ادي يغنD\ا �ش �سمحو يف امجلاJات الصغرى، 

لصغرى من الواجب دºل التضامن ودºل راه قلت لمك كذ� ٔ�ن امجلاJات ا
�هنا �ساندهأ ÏوSا.  

Å الس;يد املس�شار احملرتم، وهو ما مسيته اجلانب الثاين ا�يل رشتو ،
x�ٕالالت ٔ�و يعين إالجرام ٔ�و ا�يل ابغيتو، هذا يعين تيخصو يتعاجل يف 
إالطار دºلو، ٕاىل عندمك هاذ احلاالت ٔ�راومه لنا ونطرحومه يف القضاء، 

رحومه عند اEلس دºل احملاس;بة، ولكن هذا ال يعين ٔ�ننا ¶ادي نوقفو نط
امجلاJات، امجلاJات �ش;تغل حسب ا�منوذج ا�يل هو موجود، ا�يل ¶ادي 
احنس;نوه مس;تق~ال، ا�يل ¶ادي يعطي للك جامJة اكنت �برية مjوسطة ٔ�و 

ام صغرى إالماكنيات �ش ميكن لها ٔ�هنا تنجز املسؤولية دºلها وتنجز امله
  .دºلها التمنوية

  .وشكرا الس;يد الرئDس
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا لمك الس;يد الوز�ر، وشكرا Jىل حسن املسامهة

ون®jقل ٕاىل السؤال ا!ٓين الوحHد املوXه ٕاىل الس;يد وز�ر التجهزي 
اللكمة ٔ!«د السادة . والنقل، حول تقHمي أ!داء حملطة الطرق الس;يارة

Sس;توري لتقدمي السؤالاملس�شار�ن من الفريق ا.  

        ::::املس�شار الس;يد Jادل املعطياملس�شار الس;يد Jادل املعطياملس�شار الس;يد Jادل املعطياملس�شار الس;يد Jادل املعطي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
لقد عرفت بالد¬ بطبيعة احلال تطورا �ام وخصوصا يف الطريق 
الس;يارة، ٕاال ٔ�ن ¸كتظاظ اëي تعرفه حمطة أ!داء يتطلب اختاذ ٕاجراءات 

Jة وÇرس ويف ٔ�قرص مدة تق\ية ومعلية ل�رسيع وترية اجjياز حمطة أ!داء hرس 
  .ممك\ة

ما يه إالجراءات والتدابري اليت : السؤال دºلنا، الس;يد الوز�ر احملرتم
  .سوف تتDذونه لتطو�ر أ!داء يف هذا اEال؟

  .شكرا الس;يد الرئDس

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يد وز�ر التجهزي والنقل. شكرا �لس;يد املس�شار

  :جهجهجهجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل، وز�ر الت ، وز�ر الت ، وز�ر الت ، وز�ر الت عز�ز ر�حعز�ز ر�حعز�ز ر�حعز�ز ر�حعبد العبد العبد العبد الالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
�شكر الفريق احملرتم Jىل طرح هذا السؤال، وٕان اكن يت�دث Jىل ٔ
نقطة تفصيلية، لك\ه هذه م\اس;بة نبغي نpٔكد ٔ�ن اSوÏ ومن xالل احلكومة 

  .�ش;تغل Jىل جوج دºل املس;توºت
ى أ!ول وهو حتسني اخلدمات دºل النقل بصفة Jامة، وهاذي املس;تو 

�ن حنسن اخلدمات ٔ Zست سهDمعركة �برية، كنقولها �لسادة املنتخبني ل
دºل النقل من الب®Hة التحتية ٕاىل �سلمي الو6ئق يف املراكز دºل �سجيل 
الس;يارات، مرورا �لفحص التقين، مدارس تعلمي الس;ياقة، ٕ�صالح القطاع 

ºل النقل، وٕان شاء هللا قريبا ¶ادي �كون عند¬ املناظرة الوطنية حول د
  .هذا املوضوع، ٕاىل ¶ري ذ� من أ!مور

فٕاذن يف ٕاطار حتسني املنظومة دºل النقل، اك�ن حتسني كام قلنا هاذ 
Å لو �ميكنºي�\قل  اخلدمات، �ش ¸�سان ا�يل �ي�\قل يف ٕاطار احلر�ية د

  .يف ظروف حمرتمة ومرحية
مث ٔ�يضا �يدxل هاذ السؤال دºلمك ٔ�و هاذ امللف ا�يل عرضتوه، الس;يد 
املس�شار احملرتم، �يدxل يف ٕاطار ٔ�يضا مبعىن اخلدمات املرتبطة �لب®Hة 
التحتية، xليين نقول لمك برصا«ة ٔ�ن الب� دºلنا ومازال ان شاء هللا يف 

التحتية، مطارات، املس;تق~ل اس�مثر مôات املاليري دºل اSرامه يف الب®Hة 
موا�، طرق س;يارة، سكك «ديدية، لوDXس�Hك والالحئة طويZ، ومازال 

اليت تعد،  2030¶ادي �س�مثرو ٕان شاء هللا، اك�ن ا!ٓن الربامج دºل 
Zد وبعضها س;يعد قريبا �ش تعطينا الصورة اكمJ�  .بعضها ٔ

تية، لكن اح\ا امشD\ا ٔ�بعد، ما ابغيناش نبقاو Jىل مس;توى الب®Hة التح 
ابغينا ا�ش;تغلو Jىل مس;توى اخلدمات، وس;بق حتدثت معمك، حتسني 
اخلدمات Jىل مس;توى النقل السكيك، حتسني اخلدمات Jىل مس;توى 
النقل اجلوي، ا!ٓن اSراسة إالسرتاجتية حول النقل البحري، وكنحس;نو 

  . اخلدمات Jىل مس;توى النقل أ!ريض مبا فهيا الطرق الس;يارة
 ٔpنه ك®ش;تغلو يف الطرق الس;يارة يف توس;يع حمطات �ميكن يل خنربمك ب

دºل أ!داءات، ك®ش;تغلو ا!ٓن �ش ندxلو وا«د الوس;يZ دºل 
)télépéage ( نه ا�يل��ن الوا«د بال ما يوقف، ¶ادي �كون وا«د املمر ٔٔ

  .هاذ ا!ٓلية ٔ�نه يبقى مير م~ارشة بال ما يوقف هعند
) les guichets(�لمناس;بات كزنيدو بعض ل®س;بة ك®ش;تغلو ٔ�يضا �

فهذا لكها وا«د العدد دºل ¸ش;تغاالت ا�يل كنقوموا هبا، . يعين ٕاضافHة
�كرث من ذ� الحظنا بpٔن ما ابغيناش الطرق الس;يارة، ا!ٓن ¶ادي ند�رو ٔ
طلب عروض حىت اخلدمات املرتبطة �لطرق الس;يارة ما ابغيناش تبقى 

، اح\ا )les stations de repos(فقط يف احملطات دºل الوقود، يعين 
در¬ طلب عروض �ش ند�رو ف\ادق، در¬ طلب عروض �ش ند�رو 
م\اطق دºل الت®ش;يط، مبعىن لك ما هو م" معويم، الطرق مبا فHه 
الطرق الس;يارة، مبا فHه احملطات دºل ا!ٓداء ابغيناها �كون كتقدم xدمة 

ٕالضافة �لمسافر�ن، اح\ا ك®ش;تغلو Jىل هاذ اليش، لك مرة كزنيدو وا«د ا
  .ولكام توفرت ٕان شاء هللا الظروف

ومؤخرا راه ٔ�Jلنا Jىل املركز دºل النداء ا�يل اكن سابقا �يبان صعيب 
�ش  5050ٔ!ن يف لك مقطع اكن وا«د الرمق، دا� اك�ن رمق وطين هو 

 Zميكن إال�سان املسافر يتواصل م~ارشة مع الطرق الس;يارة ويطرح أ!س;ئ�

  .اح\ا يف معلية دºل حتسن مس;مترة ٕان شاء هللادºلو وxºذ أ!جوبة، و 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لٔ�س;تاذ Jادل املعطي يف ٕاطار التعقHب. شكرا �لس;يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس;يد Jادل املعطياملس�شار الس;يد Jادل املعطياملس�شار الس;يد Jادل املعطياملس�شار الس;يد Jادل املعطي
ملا طرح\ا هذا السؤال تبني لنا بpٔن فعال . شكرا الس;يد الوز�ر احملرتم

اح\ا س;بق\ا �ش نطرحو هاذ اك�ن توس;يع دºل الطرق الس;يارة، ولكن 
السؤال دºل حتسني أ!داء يف احملطات، م�ال نعطيمك احملور دºل اSار 

درمه ما  200درامه تيجي إال�سان تيجبد  10الر�ط، ا!ٓن Jىل -البيضاء
Å خرى 10الرصف حىت تيوصل  تريدوا�  .دºل الس;يارات ٔ

ة وهو أ!داء ٕاذن رامك رشتو، الس;يد الوز�ر احملرتم، يف وا«د القضي
�لبطاقة املعبpٔة مس;بقا، هاذ البطاقة ا!ٓن يه بطبيعة احلال ¶ادية �سهل 
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 ) Le parc automobile(أ!مر Jىل مس;تعميل الطريق الس;يار، ٔ!ن 
  .احلظرية دºلنا ا!ٓن تتكرب وتت�دد، ولهذا الوقت ٔ�صبح من ذهبدºلنا، 

ال cوج ديٕاذن ال داعي ٔ�ن إال�سان جيي ويبقى واقف Jىل أ!قل ج
)les guichets( ىل أ!قل يف لك حمطة �كونوا  2، وا«دJ ل الش;بابيكºد

  .xاصني �ٔ!داء هباذ البطاقة ا�يل يه معبpٔة مس;بقا
 -6نيا ٔ�ن احملاور املق~Z ا�يل يه م�ال ا�يل ¶ادي �ربط مرا&ش 

ورزازات Jرب تDشاك ¶ادي تفك وا«د العزÏ �برية، 6نيا ٔ�ن ت®متناو، الس;يد 
الوز�ر، ٔ�ن الطريق ا�يل يه ما بني مرا&ش وبين مالل وخ\يفرة �ش �ربط 

¶ادي  همك\اس �ش �كون عند¬ وا«د الش;بكة مjاكمZ، هاد اليش لك
جيعل ٔ�ن املواطن املغريب Çس;تعمل هاذ الطرق، ٔ!ن حىت الطريق دºل بين 

  .مالل �رش;يد امحلد � يه يف إالجناز
ومة اجلديدة ٔ�ن ا!ٓن ا�كونو من هنا وت®متناو بpٔن يف عهد هاذ احلك

ولهذا، . ا�كونو ٔ�جنز¬ وا«د احملور دºل الش;بكة الطرقHة �بري Xدا 2015
اح\ا ا�يل ترنكزو Jليه ا!ٓن ٔ!ن املسائل ا!ٓن تطورت ؤ�صبحت Jلمية ٔ!ن 
�لكمتو Jىل وسائل النقل بصفة Jامة، ولكن اليوم اح\ا، اليوم حىت 

ا حتس;نا�ش ٔ!ن حىت إال�سان ميل تزنل من املطارات دºلنا راه �يق م
الطيارة راه الباكج دºلنا من دون اSول ت®~قاو ساJة، ٕاذن حىت املطارات 

  .�لفعل ٔ�هنا xاصها حىت يه لوDXس�Hك �ٓخر
�ن  2013ولهذا، الس;يد الوز�ر احملرتم، ت®متناو ٔ�ن يف هذه الس;نة دºل ٔ

  . هاذ الش;بابيك هاذي �كونوا اجنزتوها
  .وشكرا

        ::::لس;يد رئDس اجللسةلس;يد رئDس اجللسةلس;يد رئDس اجللسةلس;يد رئDس اجللسةاااا
الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Jىل . شكرا �لس;يد املس�شار

  .التعقHب

  :الس;يد وز�ر التجهالس;يد وز�ر التجهالس;يد وز�ر التجهالس;يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
توحض �لس;يد املس�شار احملرتم اح\ا اxذينا املقرت«ات Jىل ٔ�ن �مة 
السكك احلديدية وال الطرق الس;يارة وال املطارات واملوا� مايش بناء 

 ية، املهمة دºلها يه اخلدمات املرتبطة هباذ الب®Hة التحتية، وٕاالالب®Hة التحت 
وا�هتYى ) les rails(مايش اSور دºل السكك احلديدية هو يد�ر 

. املوضوع، اSور دºلو هو �ر�ب الناس يف القطار، ف�� البد من اخلدمة
يه دور املطار مايش يÂين املطار، اك�ن ا�يل يÂين احسن م\ا، اSور دºلو 

اخلدمات يف املطار، اSور دºل امليناء مايش نب®Hو امليناء هو اخلدمات يف 
  .امليناء، نفس القضية

ح\ا اليوم تنDلقو وا«د التوازن يف التفكري دºل العمل دºلنا بني افٕاذن 
ٕاجناز هذه الب®Hات التحتية وفق إالماكنيات ا�يل موجودة مالية، ولكن 

H®ة التحتية، والطرق الس;يارة دا� ا!ٓن راه اك�ن اخلدمات املرتبطة هباذ الب
البطاقة املعبpٔة مس;بقا، ما فهياش ٕاشاكل، �يق فهيا وا«د إالشاكل الناس 

�يقولوا ما ابقHناش كنعرفو احشال �يق عند¬، تيخصنا تد�روا لنا يش «اXة 
نعرفو احشال �ق عند¬، هاد اليش لكيش ميكن لنا حنس;نوه، اح\ا ابغينا 

ر كتدوز م\و الس;يارة م~ارشة بال ما توقف، هذا راه اك�ن ا!ٓن ند�رو مم
  . معل مع طرق الس;يارة

�ضف ٕاىل ذ� Jىل ٔ�نه احملاور الطرقHة ا�يل �لكمتو Jلهيا، ا!ٓن ٔ
ك®ش;تغلو Jىل ما Çسمى �ùطط الوطين الثاين، ا�يل ¶ادي �شوفو ش;نا يه 

املقاربة املالية يف ٕاطار احملاور اجلديدة دºل الطرق الس;يارة، كنمتناو نلقاو 
ا�يل Xات به احلكومة ا!ٓن دºل الرشاكة مع القطاع اخلاص، يعين مرشوع 
القانون راه داز يف احلكومة �ش جيي ٕان شاء هللا �لربملان �لمصادقة Jليه، 
ميكن لنا جنيبو مس�مثر�ن ا!ٓن يف الب®Hة التحتية ويتعطى هلم التدبري دºلها 

  .س;نة 30
�ن �كون هناك مقاطع يف الطرق الس;يارة وال املطارات  كنمتىن ملا الٔ

وال املوا�، ميكن �لقطاع اخلاص ٔ�نه يندمج يف هاذ احلر�ية دºل البناء، 
  .يعين هذه الب®Hة التحتية وهذه التجهزيات املهمة يف الب� دºلنا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .كةشكرا لمك الس;يد الوز�ر Jىل مسامهتمك يف هذه اجللسة املبار 

السؤال أ!ول . ون®jقل ٕاىل أ!س;ئZ املو´ة ٕاىل الس;يد وز�ر الفال«ة
حول الغش يف جودة مادة زيت الزيتون، اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن 

  .من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبو
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  احملرتم،الس;يد الرئDس 
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�وال ٔ�¬ حمظوظ ا�يل اكن السؤال دºيل اليوم لوز�ر الفال«ة والصيد ٔ

�¬ حمظوظ ا�يل تصادف السؤال هالبحري اEيء دºلو من ٔ�ملانيا، اكن عندٔ ،
دºيل مع الزºرة دºل الس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحري، ٔ!ن هو كام 

اكنت ¸جÖع دºلو يف ٔ�ملانيا اكن ¬حج Jىل مجيع املقايDس،  ت�~عنا مجيع
واح\ا، الس;يد الوز�ر، كهننيوه Jىل هاذ اEهود دºلو ا�يل �يعمل يف مHدان 

  .الفال«ة
¶ري، الس;يد الرئDس، الس;يد الوز�ر، ٔ�¬ السؤال دºيل واحض، السؤال 

الغش يف زيت دºيل يف املهنة ا�يل ٔ�¬ كنعرف فهيا، السؤال دºيل يه 
الزيتون، اك�ن وا«د الغش فاحض، ٔ�وال الوقت فاش الس;يد الوز�ر واحلكومة 

ربة ºلكوا ا&لك دارت وا«د امحلZ ٕاJالمHة �يعلنوا Jىل الزيت، �ش املغ
الزيت �س;مترار، دا� اكينني الناس دºلنا هنا ساحمهم هللا اùربني �يDلطوا 

  .و�يعطيوها �لمغاربة ºلكوهاالزيت �لزيت الرومHة و�زيت الفHتور 
اح\ا كنقولو �لس;يد الوز�ر هذا ما يش شغل الس;يد الوز�ر بو«دو، 
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هذا شغل احلكومة &لك، واح\ا ا!ٓن عند¬ ٔ�مل كثري يف احلكومة احلالية 
�رئاسة اليس ا�ن كريان، عند¬ ٔ�مل كثري �ش حيس;نوا هاذ الزنيف دºل 

  .هاذ الزيت ا�يل كتDلط
د أ!قالمي، ما ¶ادي نقولكشاي فا�ن، ولكن Jدد الس;يد الوز�ر، Jد

  . أ!قالمي ا�يل هام �يلوثوا هاذ الزيت
  .وشكرا الس;يد الوز�ر �ش م\طولش Jليك

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحري . شكرا �لس;يد املس�شار
  .لٕالXابة Jىل السؤال، تفضلوا

        ::::والصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحري    الس;يد عز�ز ٔ�خ\وش، وز�ر الفال«ةالس;يد عز�ز ٔ�خ\وش، وز�ر الفال«ةالس;يد عز�ز ٔ�خ\وش، وز�ر الفال«ةالس;يد عز�ز ٔ�خ\وش، وز�ر الفال«ة
  .شكرا الرئDس احملرتم

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  السادة الوزراء،

هو املصاحل دºل مراق~ة املنت�ات النباتية ٔ�و ذات أ!صل النبايت التابعة 
�لمكjب الوطين �لسالمة الصحية �لمنت�ات الغذائية، كتقوم، وتطبيقا 

 الزيتون Jىل مس;توى �لنصوص اجلاري هبا العمل، مبراق~ة دºل زيت
¸س;ترياد وإالنتاج يف نقط البيع، وكهتم هاذ العملية hشلك مس;متر من 

�لمنتوج �يمت ٕارسالها ) x)Les échantillonsالل ٔ�xذ عينات، كتاxذ 
�لمختربات املعمتدة من ٔ�Xل ٕاجراء الت�اليل الالزمة، وٕاىل ما اكن�ش املطابقة 

سالمة املنصوص Jلهيا قانونيا كت�ال دºل العينات ملعايري السالمة وجودة ال 
مجيع احملارض يعين اخلاصة هبذه العينات Jىل احملامك ¸بتدائية قصد البت 

  .فهيا
Jىل سHÂل املثال ٔ�سفرت محالت املراق~ة  2012و 2011خفالل س;نة 

حمرض يعين ٔ�xذ العينات عند التصنيع ويف نقط البيع، مت  570عن ٕاجناز 
مسي �لت�اليل �Sارالبيضاء، ؤ�كدت نتاجئ الت�ليل عن ٕارسالها ٕاىل اùترب الر 

دºل العينة ¶ري مطابقة �لقوانني اجلاري هبا العمل ٔ�ي ما يعادل  110وجود 
�خلصوص كام قليت xلط مع زيوت املائدة وارتفاع يف �س;بة امحلوضة  1900

الناجتة عن Jدم جودة الزيتون كامدة ٔ�ولية ٔ�و عن سوء دºل اخلزن ٔ�و دºل 
  .احلفظ دºل الزيت
ا�يل تعمل �يعطي بpٔنه ) le comptant(دºل  %20ففعال يعين 

النتاجئ دºلو سلبية، هذا يشء Xد �م وا�يل اح\ا ا!ٓن يعين نقوم مع 
املكjب الوطين �لسالمة الصحية �لمنتوXات الغذائية كنعطيومه تعل0ت 

ºل هاذ صارمة �ش �كون ال�شديد دºل املراق~ة وكذ� املرافقة د
املصنعني �ش �كون املنتوج ٔ�حسن ويتعلموا �يفاش حيفظوه و�يفاش �كون 

  .إالنتاج ٔ�حسن

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار

        ::::محمد عبومحمد عبومحمد عبومحمد عبو    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
  الس;يد الرئDس،

¶ادÇش �كون  ٔ�وال ك®شكرو الس;يد الوز�ر، ولك\نا، الس;يد الوز�ر، ما
عندي تعقHب ٔ!نه اجلواب دºل الس;يد الوز�ر ال Çس;تحق التعقHب، ولكن 
عندي طلب، طلب غنقول �لس;يد الوز�ر و�لحكومة &لك يف العهد دºل 
احلكومة حتاول �يفاش تنظم وتعمل الزيت معلبة، زيت معلبة وذيك الزيت 

 ؟، الس;يد الوز�ر)TVA(، اJالش هاد )TVA1(معلبة تعفى حىت من 
راه �يعطي جوج درامه، احلكومة كتعطي جوج درامه �لمصدر�ن �ش 

ونعطيو ) TVA(يصدروا لربا جوج درامه، اJالش اح\ا ما نعطيويش 
وحنيدو ذوك جوج درامه ؟ )TVA(�لمواطنني ºلك الزيت معفي من 

  . ونولكو �لمواطن �لزيت Jادية معلبة �ش �شدو الباب Jىل اùلطني
ت، الس;يد الرئDس، ٕاىل ماكي®يش هاذ احلاÏ دºل ٕاىل ما اكي®يش الزي

ٕاىل ابغيت، الس;يد الوز�ر، . التعليب راه حىت «اXة ما ¶ادي �كون
�يDلطوا، راه ما اك�ن ال  %100، %100نعطيمك Jدد أ!قالمي ا�يل �يDلطوا 

  .خوف ال من هللا ال من س;يدي ريب وال من �ٓدم
احلكومة &لك �ش تد�روا ودا�، الس;يد الوز�ر، ٔ�¬ ا�يل كنقرتح Jىل 

حىت املواطن املس;هت" ºلك الزيت ) TVA(و) TVA(التعليب وتعفHو 
، اJالش نعطيو جوج درامه يف )TVA(دºل  %10دºلو معفي من ذيك 

�ش ) TVA(الكHلو �لمصدر�ن، ما نعطيومهشاي، نعفHو املواطنني من 
  . نولكو املواطنني ازويتة يف ٔ�مان هللا

  .Dسشكرا الس;يد الرئ 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Jىل التعقHب. شكرا

        ::::الس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحري
  .شكرا الس;يد الرئDس

نذ�ر ¶ري اليس محمد عبو، وهو مشكور Jىل هاذ السؤال ا�يل �م ٔ!ن 
القطاع دºل الزيتون ¶ادي يلعب دور �بري يف اùطط دºل املغرب 

  .أ!خرض
�لف هكjار ا�يل ¶ادي �كون  200كتعرف بpٔن ابغينا نوصلو ملليون ؤ

وبداية  2013ٕان شاء هللا مغروسة وحلد ا!ٓن يعين يف �ٓخر الس;نة دºل 
  .¶ادي نوصلو ٕان شاء هللا ملليون دºل الهكjار 2014الس;نة دºل 

ني ٕاذن اح\ا ¶اد�ن يف هاذ الرب¬مج وكنمتناو ٔ�نه ٕان شاء هللا يف الس;ن�
س;نوات املق~Z يعين ا�كونو وصلنا �لرب¬مج دºلنا دºل ال�ش�ري  3ٔ�و 

وندوزو نبدلو إالJا¬ت دºلنا دºل ¸س�Vر من ال�ش�ري ٕاىل إالنتاج، 
واملشالك دºل إالنتاج ابدات كتطلع، هاذ اليش ا�يل كتقول اح\ا ك®شوفوه 

 �كون عرصية ٔ!نه خصنا وا«د العدد دºل الو«دات دºل العرص ا�يل يه

                                                 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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و«دة يعين ا�يل يه �برية ا�يل  28واك�ن �ر¬مج يعين ٔ�وال حكويم دºل 
¶ادي تعطى يف الرب¬مج دºل اJSامة الثانية �لوا«د العدد دºل امجلعيات 

�و ٔ)les coopératives ( لºا�يل ¶ادي خيدموا، اك�ن كذ� الرب¬مج د
ا�يل ¶ادي ) Trituration(دºل  )unités 20(حتدي أ!لفHة تعطاو 

) Les unités(¶ادي خييل ٔ�نه بعدا هاذ  هيتعطاو �لفال«ة، هاذ اليش لك
ا�يل ¶ادي يعطيو وا«د اجلودة Jالية ) les presses(طن تقريبا  100دºل 

  .دºل املنتوج
دا� القطاع كام تنظموا ٔ�حصاب احلوامض ؤ�حصاب الطامطم وا«د العدد 

حنتاج ٔ�ن القطاع اخلاص �ٕالJانة دºل  دºل املصدر�ن نظموا نفسهم، حنن
�نه ي�\ظم، الزم من ٔ ÏوSا)les coopératives ( ا�يل يتجمعوا �ش

  .يعملوا هاد اليش دºل العرص �ش يعرصوا الزيتون
�ش ) les GE(الزم ٔ�نه �كونوا يعين وا«د املصاحل مشرتكة دºل 

زم كذ� يقدروا جيمعوا وخيزنوا يف ظروف حس;نة هذاك الزيتون وال
ا�بار ا�يل يقدروا ميش;يو لنا �لتصد�ر ٔ!نه ٕاىل ) des GE(مHكونوا عند¬ 

�لف هكjار، راه إالنتاج ¶ادي يطلع وهاد  200غمنش;يو ملليون ومليون ٔ
اليش راه من أ!ولوºت ا!ٓن دºل خمطط املغرب أ!خرض، ؤ�نت �رئDس 

�ش �شوفو غرفة وكفاJل يف هاذ النطاق ¶ادي جنلسو معمك ٕان شاء هللا 
�نه القطاع اخلاص xºذ املسار دºلو كام ٔ ÏوSيفاش ميكن ب�سهيالت من ا�

  . اxذاوه قطاع احلوامض والطامطم

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
السؤال املوايل يتعلق �لصيد السا«يل، اللكمة . شكرا �لس;يد الوز�ر

  .ٔ!«د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لرشح السؤال

        ::::س;يد عبد امحليد السعداويس;يد عبد امحليد السعداويس;يد عبد امحليد السعداويس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
  .شكرا �لس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٔ  

  الس;يد الوز�ر احملرتم،
البد ٔ�ن ننوه مبا تقوم به وزار�مك من ٕاصال«ات اسرتاتيجية والعناية اليت 

د الوز�ر، تولوهنا �لقطاع من ٔ�Xل تpٔهيل قطاع الصيد البحري، وانÖ، الس;ي
  .كتعرفوا اSور الهام اëي يلعبه يف ¸قjصاد الوطين

ولكن ٕاذا كنا �مثن هذه اEهودات ا�يل كتقوموا هبا الس;يد الوز�ر 
والوزارة د�º �لهنوض هبذا القطاع احليوي، فٕاننا �ملقابل ن�ساءل Jىل 
املشالك ا�يل �يتخبط فهيا هذا القطاع، ٔ�ي قطاع الصيد السا«يل، حبيث 

وابغينا . ٔ�عرب العديد من املهنيني Jىل احليف ا�يل �يطاهلم يف هذا الصدد
نعرفو، الس;يد الوز�ر، من xاللمك، ما هو سÂب ا�متيزي احلاصل بني موا� 

  : نقط 3الشامل وموا� اجلنوب ف0 خيص 
  ؛بعد املصايد عن الياhسة :أ!وىل-

  نوعية الش;باك،  :الثانية -
  ؟قمية اJëا�ر :الثالثة -

ولهذا، الس;يد الوز�ر، طرح\ا هذا السؤال ل®سائلمك عن املعايري املعمتدة 
  .من طرف الوزارة دºلمك العÖد هذا ا�متيزي بني املواين

  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .لمك اللكمة الس;يد الوز�ر. شكرا �لس;يد الرئDس

        ::::الس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحري
  .�شار احملرتمشكرا الس;يد املس 

  الس;يد الرئDس احملرتم،
  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  السادة الوزراء احملرتمون،
�¬ ابغيت ¶ري نpٔكد بpٔن هناك ٔ�ي متيزي بني سوا«ل اململكة الشاملية ٔ
واجلنوبية، لك معلية دºل الصيد hشواطئ اململكة كتخضع �لمقjضيات دºل 

كذ� �لقوانني أ!خرى ا�يل خرجت «زي و  1973الظهري الرشيف دºل 
  .39.03التطبيق دºل رمق 

غري اخلصوصيات دºلها تفاùزو¬ت البحرية يه üروات بيولوجHة كت 
والتوزيع دºلها جماليا وجغرافHا، وال ميكن بpٔي «ال من أ!حوال ٔ�ن نتعامل 
معها بصفة مو«دة وم\تظمة، ٕاذ ختضع يف تواSها و�اكüرها لعدد من 

امل، اكملناخ والتيارات البحرية والقرب والبعد من الياhسة، يعين يف العو 
وسط املناطق الشاملية وال يف وسط املناطق اجلنوبية، لك م\طقة وٕاال 

  .وعندها اخلاصيات دºلها ا�يل خص �كون معها التعامل
وكتعمل الوزارة Jىل اس;تغالل اùزو¬ت السمكHة وفقا ùططات 

ا Jىل املقاربة الوقائية وطبقا �لرٔ�ي دºل املعهد الوطين ا�هتيئة، كتÂىن ٔ�ساس
�لبحث يف الصيد البحري ا�يل �ي�دد الفرتات دºل الصيد، م\اطق 
¸س;تغالل، أ!جحام املسموح صيدها، و�لتايل مسافة الصيد عن الياhسة 

Zجحام الش;باك ووسائل الصيد املس;تعم�  .ونوعية ؤ
قلميية �لبحر أ!طليس مقارنة مع ت" فالشساJة دºل املياه دºلنا االٕ 

ا�يل اكينة يف البحر أ!بيض املتوسط، كتيح ختصيص الرشيط القريب من 
الياhسة لتاكüر وتواS أ!صناف البحرية، مما جيعل الصيد يف هذه املناطق 

  .¶ري ذي Xدوى اقjصادº، نظرا لتوافر أ!جحام الصغرى معوما هبا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .مة الس;يد رئDس الفريق �لتعقHب Jىل جواب الس;يد الوز�رلمك اللك

        ::::املس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوي
ما اكي®ش هناك تعقHب الس;يد الرئDس، مبا ٔ�ن اجلواب دºل . شكرا

الس;يد الوز�ر اكن تقين وشامل، واس�شهد فHه بعدد من القوانني 
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  .والضوابط، ٕاذن اجعلنا يف غىن عن التعقHب
  .الرئDسشكرا الس;يد 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . ٕاذن شكرا لمك

ومنر ٕاىل السؤال املوايل، موضوJه البحث الزراعي يف اùطط 
أ!خرض، اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي 

  .السؤال

        ::::املس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوي
  .واضعي السؤال ما اكي®H®ش

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  اضع السؤال، ا�يل ¶ادي يلقي السؤال؟ماكي®ش و 

        ::::املس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوي
  .غنوضعو السؤال الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  إالخوة املس�شار�ن،

ٕالرشاد الفالþ يف تpٔطري ال ميكن ٔ!«د ٔ�ن ينكر اSور ا�يل �يلعبو ا
الفال«ني واSفع بقطاع الفال«ة ٕاىل ا�منو املطلوب عن طريق نقل التق\يات 
العرصية �لفال«ني وٕامدادمه �ملعلومات الرضورية، وكذ� العمل Jىل 
حتسني �كو�هنم وتنظميهم، ٔ�xذا بعني ¸عتبار ٕا�راهات البادية املغربية 

ل�ة والرضورية �لفال«ني، وذ� من واخلصوصيات دºلها و¸حjياXات امل
  .xالل الزºرات امليدانية اليت يقوم هبا املرشدون �لضيعات الفالحHة

ٕاال ٔ�ن ذ� اSور الطالئعي، الس;يد الوز�ر احملرتم، ا�يل اكن �يلعبو 
إالرشاد الفالþ، وا�يل ٔ�عطى أ!لك دºلو xالل هاذ الس;نوات أ!xرية 

رب¬مج إالرشاد لفائدة املرٔ�ة القروية، و�ر¬مج بفضل ذيك الربامج املعمتدة، ك
حمو أ!مHة و¶ريها من هاذ الربامج ا�يل كهتم أ!رس القروية، ا�يل اليوم 
الحظنا ٔ�نه اصبح �هت، وٕاىل ما قلنا ٔ�نه م\عدم مع إالسرتاتيجية اجلديدة 

  .�لفال«ة
þكذ�، الس;يد الوز�ر احملرتم، ما ميك®ش لنا ا�هنوض �لقطاع الفال 

دون تطو�ر و�شجيع البحث العلمي، حبيث تظل املزيانيات املرصدة �لبحث 
الزراعي Xد ضعيفة، مما جعل مزيانية ¸س�Vر ببعض املعاهد واملؤسسات 
التكوي®Hة ترتاجع، أ!مر اëي ال خيدم الفال«ة، يف الوقت ا�يل �يتعني Jىل 

وXات الفالحHة املسؤولني ¸هÖم �لبحث الزراعي من ٔ�Xل تطو�ر املنت

املغربية وجعلها تتصدى �لمنافسة اليت تتعرض لها من طرف املنتوXات 
  .أ!وربية، يظل هذا اجلانب �مشا يف اùطط أ!خرض

ولهذا، ونظرا ملا س;بق، الس;يد الوز�ر احملرتم، �سائلمك عن ماكنة 
إالرشاد الفالþ يف اùطط أ!خرض، وهل س;تعمل احلكومة Jىل ٕاعطاء 

  لزراعي اSور اëي Çس;تحقه يف اùطط أ!خرض مس;تق~ال؟ البحث ا
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالXابة Jىل السؤال. شكرا لمك

        ::::الس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحري
ٕاىل امسحتو، الس;يد الرئDس، ¶ادي نبدا �جلواب دºيل Jىل املوضوع 

السؤال ا�يل تطرح لنا كتابيا، وجني من بعد دºل البحث الزراعي ا�يل هو 
  .)Le conseil agricole(ٕاىل ابغييت نتلكمو Jىل 

البد ما نقولو بpٔنه أ!مهية دºل البحث الزراعي يف تطو�ر القطاع 
الفالþ هو رافعة من الرافعات دºل إالنتاجHة، ورمغ اEهودات ا�يل 

د احللقة، ٔ�¬ مjفق معك، تعملت يف هاذ اEال �يبقى البحث الزراعي وا«
ا�يل يه مفقودة يف م\ظومة إالصال«ات ا�يل Xاء هبا خمطط املغرب 

  .أ!خرض
وكام س;بقت إالشارة يف وا«د العديد من املناس;بات ويف ا�ل�ان ا�يل 

البحث كنا �لكمنا بpٔنه كنقومو بوا«د اSراسة حول ٕاصالح م\ظومة 
ºه الاكمل، هاذ والتكو�ن العلمي �ش تؤدي أ!داء واملهام دXىل وJ لها

اSراسة وضعت يعين يف ا�لمسات أ!xرية دºلها و¶ادي نعطيو النتاجئ دºلها 
يف أ!سابيع املق~Z وJىل ا!ٔكرث ٕان شاء � xالل املناظرة القادمة �لفال«ة 

  .مبك\اس
¶ري ٔ�نه ميك\ين القول بpٔن ا!ٓن بي®ت اSراسة مك\تنا من حتديد واحض 

ك�شكو مهنا املنظومة دºل البحث، ميكن اليوم ¶ادي  من النواقص ا�يل
نقول � ٔ�ش;نا هام املشالك، وٕان شاء هللا يف أ!سابيع املق~Z ¶ادي �شوفو 

�ش;نا هام احللول ا�يل ¶ادي منش;يو لهأ:  

�وال ٔ�نه املنظومة دºل البحث ¶ري م\دجمة؛  -ٔ 

 تنظمي املياك�زمات كت�د من ٔ�داء املنظومة؛  -

 متويل ¶ري اكيف؛  -

 اخنفاض مس;متر يف اخلربات مما يؤüر Jىل اSينامHة دºل البحث؛ -

Jدم اس�\اد �رامج البحوث املؤسساتية ٕاىل ¸حjياXات احلقHقHة  -
 �لمزارJني نظرا لغياب مهنجية فعاÏ لت�ديد هاذ احلاجHات؛ 

غياب ش;به .م لنقل نتاجئ البحوث ٕاىل أ!´زة امللكفة �ٕالرشاد وٕاىل  -
 ني �يتالقاو يعين إالرشاد الفالþ مع البحث العلمي؛ الفال«ني، وهنا ف
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من  %0,25ضعف املزيانية احلالية �لبحث العلمي، فعال ما كتعداش  -
يف الب�ان ا�يل كتوفر  %3و %0,9الناجت اخلام الفالþ، مقابل ما بني 

 . Jىل وا«د البحث ا�يل هو مjطور
رب الرفع hشلك ¶ادي ٕان شاء هللا نعملو Jىل تداركه J هيش لكال هاذ

ملموس من ¸عÖدات اùصصة �لبحث الزراعي وJرب النتاجئ ا�يل ¶ادي 
جتي هبا هاذ اSراسة ا�يل ¶ادي جتيب لنا وا«د ا!ٓفاق مس;تق~لية، اح\ا ما 
كنقولوش بpٔنه يعين كمنش;يو من يش «اXة ا�يل ما اكيناش، يعين البحث 

ة وXد �مة ومعل نتاجئ العلمي يف بالد¬ داز وا«د ¸شواط ا�يل يه �بري 
ا�يل يه �مة، ميكن يل �رجع لها من بعد يف اجلواب الثاين، ولكن البد ا!ٓن 

  .من ٕاJادة الهيلكة دºل هاذ القطاع والبد من العرصنة دºلو

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس;يد رئDس الفريق

        ::::املس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس;يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .كرا الس;يد الوز�رش
¬ يف دهو فعال اجلواب دºلمك اكن هو املساءالت ا�يل اكنوا غيكونوا عن

العقHب، ٕاال ٔ�نه ا�يل كنطالبو به، الس;يد الوز�ر، ا�يل كنا كنطالبو به ؤ�مه 
يشء وهو هاذ اSراسة، وهاذ اSراسة جيب ٔ�ن هتمت بقضية العرض 

يف مجيع املناطق، ٔ!ن ) l'équilibre(�لفالح وا«د  والطلب، هنا كنpٔم\و
اليوم، الس;يد الوز�ر احملرتم، كتعرفوا اليوم بpٔن الطامطم احشال وصالت 
�لسوق، يف الوقت ا�يل لكهم الفال«ة �يد�روا الطامطم، اح\ا ابغينا إالرشاد 

  .الفالþ حياول يؤطر الفال«ني Jىل وقت دºل الطلب ووقت العرض
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::سةسةسةسةالس;يد رئDس اجلل الس;يد رئDس اجلل الس;يد رئDس اجلل الس;يد رئDس اجلل 
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقHب. شكرا

        ::::الس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحري
ال ــــــفقط �لتذكري بpٔنه جمهودات م~ذوÏ �برية دºل املعهد الوطين دي

)la recherche ( ،ديدة من احلبوب والقطاينX نه لقى وا«د أ!صناف!ٔ
رة، هاذ اليش ا�يل Jامل معنا اليوم النبا.ت الزي�Hة، العلفHة، أ!جشار املمث

ي ــــــــــــــــــــدºل يع\) laboratoire(يعين يف الناحHة دºل .فHاللت 
)la multiplication(\ك ـــــــ، يعين معل وا«د احلزم تق\ية، عندو الب
)De gènes(  صل ورايث، بلورة  �65لجينات ي�سع ٕاىل��لف يعين ٔٔ

كنقولو بpٔنه وا«د املسار �بري ا�يل  هاليش لك وتطو�ر تق\يات ¬جعة، هاذ
  .قطعو اليوم يعين هاذ املعهد

ولكن Xاء الوقت ا�يل �ش �كون وا«د التاكمل ووا«د النظرة �ش 
 Dدراليات البHمن كذ� هاذوك الف ،þهنية ا�يل هام �ميثلوا ا!ٓن القطاع الفال

ل�شاور ووا«د وكذ� الغرف الفالحHة يلعبوا اSور دºهلم و�كون وا«د ا
ا�لقاء، وهنا كتجي السلسZ دºل احللقة دºل يعين إالرشاد الفالþ ا�يل 
ٕان شاء هللا عام قريب يعين من هنا وا«د شهر ¶ادي خيرج املكjب 
الوطين دºل إالرشاد الفالþ، وا�يل ¶ادي يعمل تق\يات Xديدة دºل 

داو ـــــــمهنم اباملدرسة احلقلية، التواصل مع الفال«ني �ش مهنم ابدات 
)les messages SMS ( ا�يل �ميش;يو �لفال«ة، مهنم)les stations (

 la production(ا�يل والو يف املناطق دºل ) la météo(دºل 
agricole (ل املاºاس دHش;نو هو الق�ا�يل خصهم  ء�ش الناس يعرفوا ٔ

لهاذ  )les équipements(ا�يل تعطى و ) les matériels(يد�روا، مهنم 
)Les conseillers agricoles ( ش يبداو ميش;يو �لميدان ويد�روا حبال�
)Laboratoire (،مهنم وخيدموا مع الس;يد )La base de données( 

) Le conseiller(دا� �ش مييش ) FAO2(ا�يل اح\ا كنوXدوها مع 
Å و هذا، عندو وا«د  وعندو مشلك تطرح�نبايت ٔ�وال حHواين ٔ�وال مرض ٔ

  .دºل املعلومات ا�يل يقدر خييل هذاك الفالح Çس;تافد البنك
هاذ اليش تD~غي ٕاماكنيات وٕاماكنيات �برية، ٔ!ن خصنا موارد hرشية، 

ين ــــــهكjار، يع 10.000هكjار  5000خصنا تنقل، راه كن�\قلو Jىل 
)Les superficies ( ،Zل أ!رض ا�يل لك وا«د يه قليºاملسا«ة د

¬مج ا�يل بدا وانطلق و¶ادي �زيد يتحسن مع اخلروج ولكن ٕان شاء هللا �ر
  .دºل املكjب الوطين لالس�شارة الفالحHة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
منر ٕاىل السؤال الرابع موضوJه إالفراط يف اس;تعامل املبيدات يف . شكرا

اEال الفالþ وتpٔثريه Jىل الص�ة العامة والبôDة، اللكمة ٔ!«د السادة 
  .يق الت�الف ¸شرتايك لتقدمي السؤالاملس�شار�ن من فر 

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
الس;يد وز�ر الفال«ة، يالحظ يف املدة أ!xرية �زايد ا�لجوء ٕاىل 
اس;تعامل املبيدات يف اEال الفالþ، وقد يصل أ!مر ٕاىل «د إالفراط 

لتpٔثري اخلطري Jىل الص�ة العامة وJىل حسب ما يقال، مما يرتتب عنه ا
البôDة معوما، ونتاجئ هذه التpٔثريات تظهر Jىل أ!مد املتوسط والبعيد ومتس 

  .الرتبة اليت تنال حظها من التüٔpرات السلبية لٕالفراط يف اس;تعامل املبيدات
، فطنمت ٕاىل هذا املوضوع �2009درمت، الس;يد الوز�ر، م\ذ س;نة 

اùطط أ!خرض ٕاىل ٕاعطاء العناية �لص�ة،  وخصوصا يف ٕاطار تنفHذ
فxٔpذت من اهÖممك القسط الك~ري، فقممت �ملبادرة ٕاىل اختاذ Jدة �ٓليات، 

  :مهنا

املتعلق �لسالمة الصحية  28.07�ٓلية �رشيعية املتعلقة �لقانون  -

                                                 
2The Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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 .�لمنتوXات الغذائية

ؤ�«ددمت كذ�، وهذه ٔ�عامل �س�ل لمك ٔ!هنا Xد ٕاجيابية، ٕ�«داث  -
 .ملكjب الوطين �لسالمة الصحية �لمنتوXات الغذائيةا

�مك تفHدوا الرٔ�ي العام اëي ٔ�صبح يعDش xلل �ابغينا، الس;يد الوز�ر، ٔ
يف هذا اEال حىت يطمنئ، لتعطوا بيا¬ت حول اEهودات اليت تقوم هبا 

  . املصاحل ٔ�و ا!ٓليات التابعة لوزار�مك يف هذا اEال
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  ...الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف. شكرا �لس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحري
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  السادة الوزراء احملرتمون،

اس;تعامل املبيدات يف اEال الفالþ كDشلك عنرص هام يف حامية 
حلرشات وأ!عشاب الضارة، وكتويل الوزارة املزروJات من أ!مراض وا

�مهية كربى �لتدبري السلمي لهذه املبيعات، وXاء وا«د القانون دºل ٔ42.95 
مjعلق �ملراق~ة دºل م~يدات ا!ٓفات الزراعية وتنظمي ¸جتار فهيا، Jىل 
رضورة ٕاخضاع م~يدات ا!ٓفات الزراعية ملسطرة دقHقة ق~ل املصادقة Jلهيا 

س;تعاملها، يعين ٔ�ي م~يدات ا�يل ¶ادي تدxل xاص �كون والرتخHص �
  .املصادقة Jلهيا من وزارة الفال«ة

  :فال يعرض �لبيع ٕاال املبيد ا�يل كDس;تويف الرشوط التالية

�نه ما كDشلكش خطر Jىل حصة إال�سان واحليوان والبôDة؛ -ٔ 

 ؤ�ن يثÂت فعاليته Jىل ا!ٓفة املراد يعين املاكحفة دºلها؛ -

ا القانون ب�سويق املبيدات داxل وا«د العبوات حتمل كام يلزم هذ -
ملصقات ��لغة العربية وكتعطي مجيع املعلومات ا�يل كهتم ٕامjاش هاذ 
املنتوج ¶ادي يتقاىض الوقت دºلو، �يفHة ¸س;تعامل دºلو، حىت يقلص 

 .hشلك �بري من ا!6ٓر السلبية الس;تعامل هاذ املواد
ة املاضية Jىل سHÂل املثال، قامت خفالل املوامس الفالحHة الثالث

معلية مراق~ة  3500بوا«د إالجراء دºل ) 3ONSSA(املصاحل دºل 
 20عينة ¶ري مطابقة و %3,7يعين  �129لسوق اSاxلية، ٔ��نت Jىل ٔ�ن 

حمرض ٔ�حHلت Jىل القضاء �لبت  149خمالفة م~ارشة، ٔ�جنزت Jىل ٕاüرها 
و يبيدات، هاذو ا�يل �يج طن من امل  500ٔ�لف و 66فهيا، وراق~ت حوايل 

دºل  J2804ىل ¸س;ترياد، حHث مت ٔ�xذ ) L'importation(دºل 
 .مطابقة ؤ�حHلت Jىل القضاء �لبت فهيا¶ري مهنا اكنت  55العينة، 
  

                                                 
3 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires  

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك أ!س;تاذ ٔ�معو

  :املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
، 42.95 ٕاطار القانون ٔ�ج~مت عن الشق املتعلق ب�\ظمي املبيدات يف

ة نظر �يفHة اس;تعامل هذه املبيدات �مهيته من ́ؤ Å ظن��عطيمت . السؤال ٔٔ
ٕاحصائيات اجيابية لتؤكد لنا مفارقة �برية ويه اSافع ٕاىل طرح السؤال، هذه 

  .املفارقة �مكن يف املساس مببدٔ� املساواة
محلاية  املالحظ ٔ�ن أ!مهية القصوى �لمراق~ة من طرف املكjب الوطين

السالمة الصحية �لمنتوXات الغذائية تت�ه لكها ٕاىل املنتوج املوXه 
�لتصد�ر، كنفهمو هاذ اEهود الك~ري ف0 يتعلق �لتنافس;ية، مقابل ذ� 
املنتوج الفالþ املوXه ٕاىل السوق اSاxيل، ال ينال من حظ عناية هذه 

Xدا، هناك كثري من املؤسسة ٕاال الزنر القليل، هذا �رتب عنه نتاجئ وخمية 
أ!مراض اليت بدٔ�ت تظهر يف الوسط الفالþ و�خلصوص املتعلقة 
�لرسطان والبحوث اليت مت إالJالن عهنا ا!ٓن تقول بpٔن مصدرها هو هذا 

  .املشلك اëي مل يمت بعد التحمك فHه
فٕاذن أ!مر يتعلق �س;هتالك مواد حتمل مكيات ¶ري مضبوطة و¶ري 

�ن �كون حىت ٕاذا فرضنا ٔ�ن �كون هذه املادة مراق~ة من املبيدات رمغٔ 
 �سلمية ولكن إالفراط يف اس;تعاملها قد يفقدها توازهنا، و�لتايل قد خيل مببدٔ

  .احلفاظ Jىل الص�ة
فاملشلك ٕاذن يتعلق �لسوق اSاxلية واملنتوج اëي يتوXه ٕاليه، مفن 

اليت بذلمت  هنا �ريد ٔ�ن نلفت ان�~اهمك ٕاىل رضورة تفعيل مقjضيات القوانني
´دا �بريا يف ٕاجيادها وتطو�رها وحتسDهنا، وا!ٓليات لتفعيلها اليت مازالت يف 

  . بدا�هتا، وس;تكون بذ� قدممت xدمة �برية لص�ة املواطن
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .لمك اللكمة �لرد Jىل التعقHب ،الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحري
�شاطرك الر ٔ ¬��ي اليس ٔ�س;تاذ ٔ�معو، ٔ!نه هاذ إالشاكلية ٕاشاكلية ٔٔ

�نه هاذ اليش ٔ ÏوSايل من اJ دX ىل مس;توىJ وال اك�ن التعل0ت��مة، ٔ
دºل املبيدات و¸س;تعامل دºلو املفرط وال هذا، خصو �كون مقنن، 

  .خص �كون املراق~ة وخصنا �ردو البال
�يل كنصدرو هلم يف ٔ!ن عند¬ رشاكء ٔ�Xانب ا.. 6نيا، ف0 خيص �ش

 L’établissement(اخلارج الزم انطمنئ بpٔنه يعين عند¬ وا«د 
autonome de contrôle : EACCE4 ( \دو ـــــا�يل هو كرياقب وع

)la traçabilité(، ،من أ!ول حىت كتوصل عند الزبون ٔpوا«د  ت�~ع امل®ش
رف\ا يف ٕاجنلرتا، ع) Supermarché(ا�هنار وقع وا«د املشلك يف وا«د 

                                                 
4 Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations 
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يف وسط املغرب ٔ!نه اك�ن وا«د الت�~ع دºل  ءذاك العنب م\ني فريمة Xاه
اكينني ا�يل ) Les contrôles(وهاذ ) L’etablissement(املسار وهاذ 

كتDيل ٔ!نه ¸حتاد أ!وريب ميل كرياقب ) ONSSA(ا�يل كتعملهم معهم 
) La conformité(املواد دºلنا اح\ا من اSول امحلد � ا�يل عند¬ وا«د 

  .�ل®س;بة لهاد اليش دºل امسيتو
) ONSSA(ف0 خيص السوق اSاxيل، السوق اSاxيل ملكفة به 

 Plus(ها خصها يف هاذ النطاق ٔ�كرث جناJة، خص ) L’ONSSA(و
d’éfficacité( ،ل يش م\توج  ، راهوهو القوانني راه اكينةxما ميك®ش يد

لكن راه بعض اخلطرات ، و )L’ONSSA(ٕاال ٕاىل اكن مطابق Jليه من 
وبعض اخلطرات ) La contrebande(من ) Le produit(دxل تك 

   ..امسيتو
فلهذا، الزم �كون الن�اJة ٔ�كرث ٔ!نه و¶ادي نقومو بوا«د اSراسة �ش 
نعاودو ند�رو التحيني دºل هاذ املواد الك0وية لكها ا�يل كتدxل، اشكون 

 ؟وبpٔي ٔ�مثنة اكينة ؟شكون ا�يل ما تدxلش ؟ا�يل خصها تبقى تدxل
وxاص حىت أ!مثنة فاش غتكون، فهذا ٔ�¬ مjفق معك بpٔنه xاص حتيني 
قانوين، xاص الن�اJة يف ال�س;يري، ومن أ!ولوºت دºلنا �ن مطمنئ ٔ�نه 

  . �لك رصامة هذا املوضوع 2013سjDابع يف 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ايض امجلوع وأ!رايض ن®jقل ٕاىل السؤال املوايل موضوJه دور ٔ�ر . شكرا

التابعة �لجامJات الساللية يف ٕاجناز مشاريع خمطط املغرب أ!خرض، اللكمة 
  .ٔ!«د السادة املس�شار�ن من فريق أ!صاÏ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشور
  .شكرا مرة ٔ�خرى الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  حملرتمني،ٕاخواين رفايق املس�شار�ن ا

انطالقا من وعينا يف فريق أ!صاÏ واملعارصة بpٔمهية خمطط املغرب 
أ!خرض اëي نعتربه خمططا طمو«ا من شpٔنه ٔ�ن خيلق الرثوات يف بالد¬، 
ومن شpٔن تزنيò بطريقة حصي�ة وسلمية ٔ�ن Çسامه يف تطو�ر وحتديث 

كومة ٕاىل بعض الفال«ة و¸قjصاد الوطين، فٕاننا �ريد هنا ٔ�ن نثري ان�~اه احل
إالشاكليات اليت الزالت تعرتض تطبيق هذا اùطط، واليت جيب Jىل 

  .احلكومة ٔ�ن جتد احللول املالمئة لها يف ٔ�قرب وقت ممكن
من بني ٔ�مه إالشاكليات، �س�ل ارتباك احلكومة خبصوص تعبئة الوJاء 
 العقاري الالزم ٕالجناز املشاريع املسطرة يف ٕاطار خمطط املغرب أ!خرض،

حبيث مل �متكن احلكومة حلد الساJة من تعبئة ٔ�رايض امجلوع وأ!رايض 
التابعة �لجامJات الساللية واليت تتوفر Jىل مؤهالت فالحHة هامة من ٔ�Xل 
ٕاجناز مشاريع خمطط املغرب أ!خرض يف ٕاطار االتفاق مع ذوي احلقوق 

  .وضامن اس;تفادهتم
ما هو �ر¬مج  :يف هذا إالطار �سائلمك الس;يد الوز�ر عن ،ٕاذن

وزار�مك، و�لتايل �ر¬مج احلكومة، ف0 خيص تعبئة ٔ�رايض امجلوع وأ!رايض 
  التابعة �لجامJات الساللية �رافعة ٕالجناز مشاريع خمطط املغرب أ!خرض؟ 

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب . شكرا �لس;يد املس�شار

  .Jىل السؤال

        ::::وز�ر الفال«ة والصيد البحريوز�ر الفال«ة والصيد البحريوز�ر الفال«ة والصيد البحريوز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  السادة الوزراء احملرتمون، 

مليون  12كام تعلمون أ!رايض دºل امجلوع كمتتد تقريبا Jىل حوايل 
دºل الهكjار، فهيا وا«د مليون ونص هكjار ا�يل يه صاحلة �لزراJة، مما 

�يس وا«د أ!مهية قصوى يف إالنتاج الفالþ وتوفري فرص تيجعلها كتك 
  .الشغل �لعامل القروي

التعبئة دºلها يه Xد صعبة، ٔ!نه اك�ن مسائل قانونية والنظام القانوين 
اجلاري Jىل هاذ أ!رايض كتعرفوا بpٔنه فHه وا«د إالزدواجHة، اك�ن حق 

ع ا�يل كريجع ëوي امللكHة وا�يل كريجع �لجامJة الساللية، وحق ¸نتفا
احلقوق، وكت�اوز هذه الوضعية، �ش نت�اوزوها در¬ وا«د االتفاقHة دºل 

من ٔ�Xل حتديد طرق  2010ماي  19الرشاكة مع وزارة اSاxلية بتارخي 
  .التعاون يعين يف هاذ امليدان

وJىل هذا أ!ساس، مت إالطالق دºل ورش دºل وا«د العمل بني 
)l’ADA5 (ºل الشؤون القروية وكذ� السلطات اجلهوية �ش واملد�رية د

�شوفو ٔ�ش;نو هام هاذ أ!رايض ا�يل ميكن لنا نعبؤو وندxلومه يف امليدان 
الفالþ وا�يل ميكن ما فهيمش ٕاشاكليات اكثار مع ذوي احلقوق ومع الناس 

  .�ش نقدرو جنيبو فهيم وا«د القمية مضافة
اجلهوية دºل الفال«ة  فاملر«Z أ!وىل مت حتديد من طرف املصاحل

�لف هكjار ٔ!رايض امجلوع  140بت®س;يق مع واكÏ التمنية الفالحHة وا«د ٔ
الصاحلة ٕالجناز مشاريع فالحHة، جHنا �لمر«Z الثانية يه دراسة إالماكنية 

�لف،  140ا�يل اكينة  )Le potentiel(دا� هذا .. دºل التعبئة دºل هاذٔ
  .ميكن لنا �ش;تغلو فHه

لثانية هو دراسة ٕاماكنية تعبئة أ!رايض احملددة يف ٕاطار املر«Z ا
Xلسات معل متت Jىل املس;توى إالقلميي، يعين شف\ا مع السادة الوالة 

�لف �ٓش ميكن لنا خندمو  140والعامل يف هاذ ٔ)Rapidement ( ونقدرو
عامÏ وٕاقلمي �وJاء  20ٔ�لف ختص  40ٔ�لف،  40خنرجوه �لوجود، اكينة 
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  .عقاري ٔ�ويل
«Z الثانية ا�يل يه ا!ٓن �يمت «اليا حتضري امللفات اخلاصة �ش نعملو املر 

�لف هكjار، اليشء  40طلبات العروض املتعلقة �كراء هاذ أ!رايض دºل ٔ
اëي يتطلب حتديد وا«د اEموJة من املعطيات، خص التصاممي وحتديد 

كونوا املسا«ات والسومة الكرائية �لعقارات، �ش �كون ذاك اليش واحض و�
  . طلبات العروض ٕان شاء هللا وإالس�شارة مع يعين املس�مثر�ن، يعين نتوفقو

ما ميكن يتعمل ٕاال يف ٕاطار الرشاكة لهاذ أ!رض Jىل  هوهاذ اليش لك
ٕارساء Jىل وا«د العالقة ا�يل خصها �كون تعاقدية، كتضمن حقوق 

  .امجلاJات الساللية من ´ة، وكتحمي كذ� املصاحل دºل املس�مثر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .لمك اللكمة الس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشور
من xالل جوا�مك، الس;يد الوز�ر، �شكرمك Jىل بعض إاليضا«ات 

مليون  12وخصوصا املتعلقة مهنا �ٔ!رقام ا�يل اعطيتو¬، لكنا نعمل ٔ�ن هناك 
Xار ا�يل كتواjات تقريبا هكJرايض امجلا�د Jرب ربوع اململكة ف0 خيص ٔ

  .الساللية وامجلوع hشلك Jام
اليوم كتوحضوا لنا بpٔنه اكينة مليون ونصف من الهكjارات الصاحلة 
�لزراJة، و�لتايل جيب �س;يان البايق ف0 يتعلق �لفال«ة، فرمبا ختصص 

اح\ا عرف\ا .. ٔ!ش;ياء ٔ�خرى، بDت القصيد هنا، الس;يد الوز�ر، ٔ!نه ت®jلكمو
بpٔنه ¶ادي �كون ٕاماكنيات دºل دفا�ر حتمالت وٕاخرا´ا يعين ٕاس;تغاللها 

ٕاخل، ولكن ن®~ه ٔ�و ننصح ٔ�و نؤكد Jىل ٔ�ن هذه أ!رايض ... بطرق شفافة
عندها انÖء ٕاىل جامJات معينة، عندها خصوصية معينة، مايش ٔ�رايض 

يعين الناس ا�يل  ٔ�خرى، ¸س�Vر فهيا º ريت ٔ�نه يبقى يف نفس املنطقة،
¶ادي Çس�مثروا فهيا �كون من ذوي احلقوق ٕاىل قدر¬، ٕاىل قدر¬ ٔ�قول، 

  اJالش؟
ٔ!نه ٕاىل طلعنا در¬ حبال دفا�ر التحمالت ا�يل ختصات لـ 

"SOGETA6 "و"SODEA7 " ر، و�لتايلVل ¸س�ºتنطلعو القمية د
  .تjDقصاو هاذوك الصغار

لفالþ عند¬ نقص يف احلبوب، عند¬ ٔ�¬ تنعرفو ا!ٓن اح\ا يف اEال ا
ٕاخل وت®س;توردو اëرة، وهاذ إالماكنية دºل ... نقص يف الشعري، يف القمح

¸س�Vر يف هاذ أ!رايض ممكن ٔ�هنا متيش يف هاذ ¸جتاه، و�لتايل حنققو 
مليون لهاذ النوع من الزراJات، ٕاىل  1,5¸كتفاء اëايت ٕاىل خصصنا هاذ 

، ولكن ميل تندxلو �لمنافسة ودفا�ر التحمالت، ٔ�ش;نو «د ما ٔ�قول ممكن
ا�يل اسعيتو ليه انÖ يف الصفقات السابقة؟ وهو القمية ¸س�Vرية يف 
املرشوع، هنا فني اكنت املنافسة يعين الفال«ة ا�يل عندها قمية مضافة 
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�برية، وا�يل عندها قمية اس�Vرية �برية، ٕاىل شارك يش وا«د �حلبوب 
ولكن هنا .. مقيص ٔ!ن القمية )automatiquement(¶ادي �كون  �لتايل

�ش نعاودو  همايش القمية ا�يل �هتمنا، �هيمنا ٕانتاج احلبوب يف «د ذات
�رجعو أ!من الغذايئ و¸كتفاء اëايت وأ!ش;ياء أ!خرى املرتبطة، ما 

ر يف نبقاوش �شوفو ¶ري ٕاماكنيات ¸س�Vر واملبالغ املالية ا�يل ¶ادي �س�مث
  . هاذ اEال

لقHنا وا«د الصيا¶ة �ش نتعاملو  ،وهاذ ٔ�رايض امجلوع ٔ��يد ٔ�هنا ٕاىل در¬
مع هاذوك الناس ذوي احلقوق يف هاذ الشpٔن ونو´وها لهاذ الزراJات 
و�كون مو´ة hشلك رمسي وواحض، ممكن ٔ�ننا نتغلبو Jىل مجموJة من 

¬فعة وما تبقاش ٔ�رايض إالشاكليات، مهنا ٔ�وال حنلو مشلك أ!رايض وتويل 
ا�يل ا!ٓن Xامدة، ومرة ٔ�خرى �س;تاج~و �لخصاص ا�يل عند¬ يف جمال 

  .احلبوب

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، هل لمك رد Jىل التعقHب؟ تفضل. شكرا لمك

        ::::الس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال«ة والصيد البحري
  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم

أ!م�Z ا�يل يه ¬حجة Jىل أ!رايض ٔ�وال ما فهيا �س نتلكمو Jىل بعض 
دºل امجلوع وأ!رايض الساللية ونتلكمو Jىل جوج ٔ�م�Z دºل اJSامة 

  .أ!وىل ونتلكمو Jىل جوج ٔ�م�Z دºل اJSامة الثانية
�وال يف ٕاطار اJSامة أ!وىل نتلكمو Jىل مرشوع م�ال ج\ان الر«ام\ة ٔ

 624، هذا �ميتد Jىل 2012 نونرب 22ا�يل حظي �زºرة ملكHة بتارخي يعين 
مليون دºل اSرمه، س;ميكن من ٕا«داث  122هكjار، �س�Vر ما يناهز 

هكjار، وفهيا من أ!جشار املمثرة  55م\صب شغل قار، اغرس الس;يد  240
هكjار �لخرضاوات، وهذا  58فهيا احلوامض والزيتون والرمان، وخصص 

ا يف هاذيك الضيعة، رشاكة، ٔ�وال اس;تافدوا هاذوك ذوي احلقوق، xدمو 
6نيا اكن عندمه وا«د السومة دºل الكراء، كتياxذوا الكرا، وهام ٔ�و اوالدمه 

) L’autoroute(ميكن خيدموا، وك�شوفوا بيل كتكونوا دا� ¶اديني يف 
دºل بنجر�ر �يفاش اكنت هاذيك أ!رض قا«Z و�يفاش ¸س�Vر زعام 

 راه ما ميكن ٕاال جيي كذ� من xىل هاذيك املنطقة حتيا و¸كتفاء اëايت
  .وا«د العدد دºل املشاريع ا�يل من هاذ الشلك هذا

اك�ن كذ� ٕا�شاء، هذا يف اJSامة أ!وىل، ٕاجناز دºل مشاريع منوذجHة 
يف الراش;يدية، اك�ن رºض " اEهول"دºل إالنتاج دºل ا�متور، xاصة 

هكjار،  j400ار، هك  500.فHاللت وضيعة بلÂشري وضيعة دºل الربوك، 
ولكن xاص الوا«د مييش Çشوف ذاك اليش بعي®Hه �ش يHQق، ٔ�نك 
تتدxل �يلومرتات يف �يلومرتات اSاxل، و�شوف �يفاش الناس رجعوا 
م\اطق ا�يل اكنت ش;به حصراوية بpٔهنا لكها مغروسة وكتعطي القمية املضافة 

  .وتعطي وا«د املنتوج) Les emplois(وتعطي 
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J�� ا\Dل التفاح بٕاىل امشºل �منية دºدو مرشوع دx¬ امة الثانية ٓ p يت
هكjار لفائدة  80هكjار بتق\ية عرصية وتpٔهيل  200ٕايلوسن ٕ�قلمي مHدلت، 

  . من ذوي احلقوق، هاذ اليش ا�يل �لكمت Jليه 119
طلبنا من ذوي احلقوق �ش جييو وÇس�مثروا، الوقت ا�يل �يكونوا 

 sur 200(، ومعلوا وا«د املرشوع موجود�ن و�¶ني Çس�مثروا كنعاونومه
hectars(، )moderne(  لºد)les pommes( لºوكذ� التمنية د ،

اس;تغاللية  53النخيل بتامس;نات ٕ�قلمي الراش;يدية يف جامJة املدا¶ة، xلق 
  . من ذوي احلقوق 53لفائدة 

فهاذ التاكمل بني اJSامة أ!وىل واJSامة الثانية هو Xد �م يف هاذ 
  .دºل أ!رايض الساللية القضية

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا �لس;يد الوز�ر، وشكرا Jىل املسامهة

ون®jقل ٕاىل أ!س;ئZ املو´ة �لس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDة 
اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن من . حول ¸س�Vر يف الطاقة اخلرضاء
  . السؤال، فليتفضل مشكورافريق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي

        ::::املس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشا
  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن،
ال داعي �لتذكري ٔ�ن العامل اليوم جعل من مسÏٔp البôDة حتدº �بريا ال 
ميكن العدول عنه، هذا الت�دي اëي هيدف ٕاىل البحث �لك الوسائل عن 

ة أ!حفورية من ٔ�Xل احلد من انبعاث 6ين ٔ��س;يد طاقة بديZ �لطاق
الكربون والغازات السامة معوما، والتقليص من ظاهرة ¸حjباس احلراري 

  .اليت ٔ�صبحت تعاين م\ه الكرة أ!رضية
ٕان بالد¬ اخنرطت يف هذا املسلسل عن طريق �شجيع ¸س�Vر يف 

  .جمال الطاقة اخلرضاء �لك ٔ�نواعها
  الس;يد الوز�ر، 

هو جحم هذه ¸س�Vرات؟ وما يه إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة  ما
من ٔ�Xل �شجيع هذا ¸س�Vر؟ وما هو جحم اSمع اùصص لهذا القطاع 
�لنظر ٕاىل جحم �لكفة احلصول Jىل الطاقة اخلرضاء &طاقة بديZ يف 

  املس;تق~ل؟
  ملاذا؟والسؤال اجلوهري هنا وهو �لكفة احلصول Jىل الطاقة اخلرضاء، 

اليوم اح\ا لكنا م\خرطني يف هاذ املسلسل دºل الطاقة اخلرضاء 
و�ٔ!خص الطاقة الشمس;ية، ولكن اليوم كنعرفو لكنا ٔ�ن الطاقة الشمس;ية 

 70والطاقة ا�يل كنتجو اليوم من الفحم كتقام بـ  kw/hدرمه  1,50كتقام 
  .kw/hس;ن�مي لــ 

هاذ الفرق؟ واش ٕاذن السؤال دºلنا ¶دا شكون ا�يل ¶ادي خيلص 
املس;هت"؟ واش اSوÏ؟ اشكون ا�يل ¶ادي �كون مسؤول Jىل هاذ 

  الفرق؟
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر لٕالXابة Jىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس;يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDةالس;يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDةالس;يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDةالس;يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDة
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .النائب احملرتم شكرا الس;يد
يف مسائل الطاقة تيخص �كون دامئا رؤية ٕاسرتاتيجية، ٔ!نه 

 30إالسرتاتيجية الطاقHة تتكون دميا Jىل املدى الطويل واجلد طويل، Jىل 
س;نة، فٕاذن من املرتقب، وراه تنعرفو بpٔن ٔ�مثنة املواد النفطية ٔ�و  40ٔ�و 

 ¶ري مس;تدامة، ويف الطاقة أ!حفورية بصفة Jامة ¶رتتفع مس;تق~ال، ٔ!نه يه
نفس الوقت الطاقات املت�ددة ا�مثن دºلها غيبقى نفس ا�مثن، ٔ!نه مثن 
¸س�Vر، ٔ!نه التلكفة لكها يف ¸س�Vر، وميل تي®هتYي ¸س�Vر تريجع يف 

  .¸س;تغالل ما اك�ن �لكفة، اك�ن ¶ري الصيانة وا�يل يه �لكفة ضعيفة
طمو«ة وم~نية Jىل بعض الراك�ز ٕاسرتاتيجية طاقHة  هٕاذن املغرب عند

�ساسأ:  
�وال، �قة طاقHة مjنوJة، هاذي اJالش؟ ٔ!نه من الناحHة إالسرتاتيجية ٔ
تيخصها �كون مjنوJة �ش ما نتعرضوش خلطر من أ!خطار، م�ال ¶دا 
يطلعوا ٔ�مثنة النفط، ما تيخصناش نتعرضو هلم ٔ�كرث من وا«د ال®س;بة مôوية، 

 ne pas mettre tous ses œufs dans le(ٔ!نه تيقولوا �لفر�س;ية 
même panier( ، ر�كز�هذا هو املبدٔ�، يعين �قة طاقHة مjنوJة وفهيا 

Jىل �منية قوية �لطاقات املت�ددة، وهاذي كذ� مسؤولية بي¦Hة جتاه 
مواطنD\ا، جتاه أ!جHال املق~Z وكذ� اSول &لك، هاذي مسؤولية ا�يل 

  .املغرب ملزتم هبا
 خصمك تعرفوا ٔ�نه اليوم الطاقات يف إالسرتاتيجية دºلها م~نية 6نيا، ا�يل

Jىل جوج دºل البنود ٔ�ساسا ٔ�و ثالثة، الطاقة الهيدرو&هر�ئية، و تنعرفو 
التجربة دºل املغرب م\ذ الس;تD\ات، مث وهاذي الس;ياسة دºل XالÏ امل" 

هو ا�يل مjبع املرحوم احلسن الثاين هللا �رمحو، وXالÏ امل" محمد السادس 
هاذ س;ياسات الطاقات املت�ددة، مهنا الطاقة الشمس;ية والطاقة الرحيية، 

  .2020مHغاوات يف لك صنف من هاذ الطاقات يف ٔ�فق  2000
اليوم الطاقة الرحيية التلكفة دºلها يه Xد مjنافسة، يعين التلكفة دºلها 

. الفحم احلجريمعقوÏ ٕاىل قار¬ها مع الطاقات أ!خرى، مع الغاز وحىت مع 
  . ٕاذن اليوم وصلنا لوا«د ا�مثن دºل الطاقة الرحيية ا�يل هو م\اسب

الطاقة الشمس;ية �يف قليت ا�مثن دºلها مازال اشوية مرتفع، ولكن 
تيخصنا نقارنو ا�مثن دºل الطاقة الشمس;ية يف املغرب مع الطاقة الشمس;ية 
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، تنخزنو ذاك )stockage(¶ادي نصلحوها يف ساJات اëروة، ٔ!نه عند¬ 
  .الطاقة، ٔ!ن احملطة دºل ورزازات ا�يل ابدينا فهيا فهيا ختز�ن الطاقة

ٕاذن يف ساJات اëروة تنصلحو ا!ٓن حمطات حرارية ا�يل ت�س;تعمل 
الفHول، ٕاىل قار¬ ا�مثن دºل ذيك احملطات احلرارية ا�يل ت�س;تعمل الفHول، 

ملقاصة، مع التلكفة دºل وتتعرفوا اك�ن اليوم تندمعو الفHول من صندوق ا
  .الطاقة الشمس;ية، تتكون تقريبا نفس التلكفة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن من . شكرا، شكرا لمك الس;يد الوز�ر

�Xل التعقHب، تفضلوأ.  

        ::::املس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشا
  . شكرا الس;يد الوز�ر Jىل هاذ اجلواب القمي

مع الوطين لٔ�حرار اح\ا هاذ الرب¬مج مايش ¶ري هو اح\ا يف فريق التج
م\خرطني فHه، ولكن راه الوز�رة السابقة وز�رة جتمعية ا�يل ابدات هاذ 

  . الرب¬مج، ٕاذن ما ميكن لنا ٕاال ندمعوه
جHتو �لكمة ا�يل يه �مة، وهو إالسرتاتيجية، إالسرتاتيجية ٔ�¬ مjفق 

Jىل جوج دºل احلواجي،  معك، الس;يد الوز�ر، ٕاذن اح\ا كنتلكمو اليوم
�وال أ!من الطايق و¸س;تقاللية يف جمال الطاقة �ملغرب، ولكن يف نفس ٔ
الوقت كنتلكمو Jىل القدرة الرشائية دºل املواطن ا�يل ¶ادي Çرشي هاذ 
الطاقة، ٕاذن اليوم الهدف دºل احلكومة وهو تصDب توازن ما بني هاذ 

  .اجلوج
هاذ السؤال، ملاذا؟ �ش نعطيو الوج~ة اح\ا يف هاذ الفريق ٕاىل اسpٔلنا 

، ٔ!ن �زاف دºل الناس يف �لحكومة والس;يد الوز�ر يفرس �لشعب املغريب
  ا؟ دالشعب املغريب �ي�ساءلوا، �يقولوا هاذ الطاقة hش�ال غتقام Jلينا ¶

ولهذا، .. ناحHة إالسرتاتيجية اح\ا مjفقني، معلوم هذا يشءال ٕاذن من 
ºد Ïٔpين هاذ املسÂٓخر ٕاىل مسحتيو، كتجي�ل إالسرتاتيجية لوا«د السؤال 

 %25غنوصلو تقريبا لــ  2025ٔ�و  2020الس;يد الوز�ر، اح\ا يف ٔ�فق 
دºل إالنتاج املغريب �كون ٕانتاج من هاذ الطاقة الشمس;ية، ولكن غتبقى 
لنا وا«د الطرف �بري ا�يل ك®س;توردوه من اخلارج، واش مكjظنوش ٔ�ن 

الناحHة إال�كولوجHة اشوية مjناقضة، ولكن واش اليوم واxا هذا �يبان من 
مكjظنوش ٔ�ن اليوم «ان الوقت ٔ�ن خنممو حىت يف الطاقة النووية يف ٕاطار 

والس;0 ٔ�ن الطاقة النووية كتطلب Jىل أ!قل  ؟هاذ أ!من الطايق �لبالد
   .س;نة ¶ري �ش تد�ر اSراسة وتوصل لٕالنتاج 25حىت  20

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
 . را �لس;يد املس�شارشك

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

        ::::الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDة
ٕاىل اتفق\ا Jىل الرؤية إالسرتاتيجية ترتجع القضية واحضة، ٕاذن الزم 

نوعو الباقة، واxا التلكفة ¶ادي خنلصو التلكفة ا�يل ¶ادي �كون، ٔ!نه ن 
لطاقة مادة حHوية، ما عند¬ش خHار فهيا، هاذي ما عند¬ش خHار، ٔ!نه ا

وما ميلكناش نتعرضو ٔ!خطار ٕاسرتاتيجية ٔ�و جHو ٕاسرتاتيجية، م�ال نب®Hو 
  .¶ري Jىل النفط و¶دا �كون ٔ�زمة يف النفط، ٕاذن الزم هاذ ¸خjيار

من الناحHة دºل الطاقة النووية، اك�ن دراسات وهاذ التصور ¶ري 
، ٔ!نه عند¬ مركز وطين 25 س;نة، مايش 15س;نني حىت  �10يخص 

�لبحوث يف العلوم والتق\يات النووية، وعند¬ �ندسني وعند¬ xرباء، ٕاذن 
س;نة �ش نبداو، �ش ننطلقو، ولكن حىت هاذ  15حىت  10خصنا ما بني 

اخليار ا!ٓن فHه نقاش �بري Jىل الصعيد اSويل ٔ!نه ا!ٓن احملطات النووية 
ا�يل هام ) la 3ème génération(لثالث دºل الصنف الثالث ٔ�و اجليل ا

ا�يل �ميتازوا بJٔpىل �س;بة دºل السالمة وأ!من النووي، يعين هاذو التلكفة 
ال ـــــــــ، م�)8les EPR(دºهلم Xد مرتفعة، م�ال ذاك ا�يل تيعيطوا هلم 

)les EPR ( ل الطاقةºد مرتفعة، و�لتايل التلكفة دX هلمºالتلكفة د
، %20اجليل الثالث واجليل الثاين ارتفعت بpٔكرث من  النووية ما بني

  .حبال زماناالطاقة ما ابقا�ش  ذو�لتايل يعين التنافس;ية دºل ها
ٕاذن ا!ٓن حىت من الناحHة ¸قjصادية الرؤية تغريت، ولكن مع هذا 

الزم ما لاح\ا عند¬ دراسات ٔ!نه �يخصنا يف لك وقت ٔ�و يف الوقت ا
واش خص املغرب ينطلق يعين يف هاذ التنظمية جناوبو Jىل هاذ السؤال 

النووية وال ال؟ مازال حلد ا!ٓن ماكي®ش اجلواب، ماكي®ش حلد ا!ٓن اخjيار 
ا�يل اxذاه املغرب، ولكن مايش واحض بpٔنه النووي هو يعين طاقة 

  .اقjصادية

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا لمك الس;يد الوز�ر

يم ظاهرة املطارح �مجلاJات ن®jقل ٕاىل السؤال املوايل يتعلق ب�\ا
الرتابية، مطارح النفاºت اليت يل�pٔ ٕا�هيا بطريقة اضطرارية يف بعض امجلاJات 

  .اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن من فريق أ!صاÏ واملعارصة. الرتابية

        ::::املس�شار الس;يد Jابد شكHلاملس�شار الس;يد Jابد شكHلاملس�شار الس;يد Jابد شكHلاملس�شار الس;يد Jابد شكHل
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس;يدة الوز�رة،

  شارون،السادة املس� 
  الس;يدة املس�شارة،

  الس;يد الوز�ر، 
ٕاذا اكن مجع النفاºت املزنلية واملواد املشاهبة لها ونقلها وٕايداعها �ملطارح 

                                                 
8 Evolutionary Power Reactor (inétialement European Pressurized Reactor) ou réacteur de 3ème génération 
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العمومHة ومعاجلهتا يعترب ٔ�«د ¸خjصاصات اëاتية �لجامJات احمللية، فٕان 
هذه أ!xرية مل �س;تطع ٕاجياد «لول معلية ومشولية لهذه املعضZ اليت 

تتفامق يوم بعد يوم hسÂب التDلص من النفاºت امل®س;ية يف مطارح ٔ�صبحت 
عشوائية دون ٔ�دىن معاجلة، ومعلية الطمر اليت ال تمت بطريقة م\ظمة، 
عقالنية وJلمية، مما ÇسÂب ٔ�رضارا جس;مية Jىل اجلانب البDيئ الصحي 

  . ¸قjصادي والس;ياþ ببالد¬
وº من النفاºت املزنلية مليون طن س;ن 6,9فٕاذا Jلمنا ٔ�ن املغرب ي®jج 

طن يف اEال القروي، فٕاننا  600مليون طن يف اEال احلرضي و 5,3و
نثري ان�~اهمك ٕاىل رضورة ¸س;تع�ال بتpٔهيل مطارح النفاºت املزنلية Jرب 
معاجلهتا بطريقة �نية يف ٔ�فق الرفع من �س;بة املعاجلة اليت ال تت�اوز اليوم 

10% .  
يد الوز�ر، ما مدى موا�بة وزار�مك �لجامJات ومن هذا �سائلمك، الس; 

  الرتابية يف جمال تpٔهيل مطارح النفاºت؟ 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .لمك اللكمة الس;يد الوز�ر لٕالXابة Jىل السؤال. شكرا لمك

        ::::الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDة
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .شكرا �لس;يد املس�شار احملرتم
ح هاذ املعطيات ا�يل اعطييت وإالشاكلية يه موجودة، وهاذ اليش حصي

راه اح\ا لكنا واعيني هبذه إالشاكلية، وإالشاكلية موجودة وا�يل ¶ادي 
�رتفع، ٔ!ن النفاºت يف املس;تق~ل ¶ادي �رتفعوا مع ارتفاع احلياة ٔ�و �س;بة 

  . ¸س;هتالك دºل املواطنني
مليون طن  5,3ي�ة، يعين وهاذ أ!رقام كذ� ا�يل اعطييت يه حص 

�لف طن يف اEال القروي 600يف اEال احلرضي ومليون ؤ .  
ولكن ملوا´ة هاذ الظاهرة، الوزارة تتعمل hرشاكة، xاصة ٔ�نه �يف 
قلت هذا من اخjصاصات امجلاJات احمللية، ولكن امجلاJات احمللية بضعف 

Jه إالماكنيات املادية والتق\ية لها تيخصنا نوا�بو و�ساXدوها �ش تقد توا
  . هاذ الظاهرة

ولهذا، اح\ا عند¬ معل �شاريك مع قطاع وزارة اSاxلية، ولهذا هاذ 
  : العمل يعين فHه Jدة تدابري

�وال، من الناحHة دºل الرتسانة القانونية، اك�ن هذاك القانون ٔ28.00 
ا�يل يعين ا�يل تيخص تدبري النفاºت والتDلص مهنا هو ا�يل تيpٔطر، 

اول يعطي يعين ٕاطار قانوين وكذ� يعطي موا�بة Jرب اùططات تي�
اùطط الوطين واùططات اجلهوية واùططات إالقلميية لتدبري النفاºت (

  . ، هذا البند أ!ول)املزنلية
ويف هاذ إالطار، وXاوبت البارح Jىل نفس السؤال يف جملس النواب، 

ة قرر¬، هام من اخjصاصات اùططات اجلهوية ا!ٓن واùططات إالقلميي
جمالس اجلهة وجمالس أ!قالمي، ولكن ما وXدوش لضعف إالمدادات املالية، 
وقرر¬ يف القطاع �ش نعطيو دمع مايل، وXد¬ دفا�ر التحمالت ؤ�عطينا 
دمع مايل Eالس اجلهات وجمالس أ!قالمي �ش نوXدو هاذ اùططات اجلهوية 

بري النفاºت املزنلية، �ش �كون وا«د وكذ� اùططات إالقلميية لتد
  . التوXه و�كون تدبري مبهنية دºل هاذ النفاºت املزنلية

6نيا، اك�ن ا�شpٔ¬ �ر¬مج وطين �لنفاºت املزنلية واملامثZ، هاذ الرب¬مج 
، و¸س�Vر 2030ابدينا انطلق\ا و 2009س;نة، يعين من  J20ىل مدة 

مليار درمه ا�يل تيكون ا�متويل دºلو  40هز الشمويل دºل هاذ الرب¬مج ينا
القطاع، قطاع الطاقة واملعادن واملاء والبôDة، مث وزارة اSاxلية كذ� 

  . مليار تيخصنا نقسموها بثالثة 40وامجلاJات احمللية، هام hرشاكة هاذ 
 350ٕاذن الهدف دºل هاذ الرب¬مج هو ٕاجناز مطارح مراق~ة لفائدة 

مطرح عشوايئ، ويف هاذ ا!ٓن  J220ادة تpٔهيل مركز حرضي، وكذ� إ 
س;نني يف هاذ الرب¬مج، وصلنا من الرفع من معليات مجع  4وصلنا من بعد 

مطرح  14يف املراكز احلرضية، مث  %79النفاºت بطريقة �نية ٕاىل 
 22مطارح مراق~ة ٕاضافHة وٕاJادة تpٔهيل  5مراقب، وحنن بصدد ٕا�شاء 

  .مطرح

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن. را لمك الس;يد الوز�رشك

        ::::املس�شار الس;يد Jابد شكHلاملس�شار الس;يد Jابد شكHلاملس�شار الس;يد Jابد شكHلاملس�شار الس;يد Jابد شكHل
  .شكرا الس;يد الوز�ر

اح\ا يف حزب أ!صاÏ واملعارصة واعيني �لصعو�ت دºل املعاجلة دºل 
هاذ املعضZ، ولكن ٕاذا شفjو¬ هرض¬ Jىل ¸س;تع�الية، ٔ!ن أ!حسن 

اخjالالت، وال ن®jظرو س;نوات ٔ�خرى ند�روها ا!ٓن �مثن مرفوق وبدون 
  .ا�يل ¶ادي تقام Jلينا بpٔ¶ىل

6نيا، الس;يد الوز�ر، املشالك ا�يل يه اليوم تتطرح يف هاذ املطارح، 
�مك تعلمون به، ا�يل هو Xاء �م�ال مطرح النفاºت الصلبة بpٔم عزة، الشك ٔ

زJري، «ازت Jىل الصفقة وا«د الرشكة فر�س;ية، -زمور- سال-´ة الر�ط
املاليري دºل الس;ن�مي، ولكن هاذ املطرح مل يعرف  8ازت Jىل صفقة بــ «

  . حىت يش معاجلة، ابقى هو هاذيك
xالل الس;نوات أ!xرية الحظنا فشل هذه رشكة يف تدبري مرفق 

  :مطرح النفاºت بpٔم عزة من xالل ما ييل

- )Lixiviat (صبح هيدد الفرشة املائية؛� م�ال، هذا مشلك ا�يل ٔ

 لبôDة Jىل مس;توى النبا.ت واحليوا¬ت؛ أ!رضار � -

مشلك الراحئة، الس;يد الوز�ر، اëي ٔ�صبح يصل تpٔثريه ٕاىل العامصة  -
الر�ط، þ الرºض، ما ٔ�üر سلبا Jىل املواطنني من ´ة، وا�مثن كذ� 
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  .دºل العقار ا�يل عرف وا«د ¸خنفاض �بري من ٔ�Xل هذا
ا القHام بطمر النفاºت hشلك بFD هناك رشاكت، الس;يد الوز�ر، ٕ�ماكهن

)  La valorisation/le recyclage(جماين رشيطة احلصول فقط Jىل 
دºل املاليري لرشكة فشلت يف تدبري  8ملواد النفاºت عوض رصف مزيانية 

  .فقهذا املر 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Jىل التعقHب. شكرا

        ::::ز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDةز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDةز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDةز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبôDةالس;يد و الس;يد و الس;يد و الس;يد و 
يعين هاذ امليدان دºل تدبري النفاºت هو مHدان Xديد �ل®س;بة 

ؤ�¬ مjفق معك بpٔنه تيخصنا خنلقو بعض أ!نظمة دºل تدو�ر . �لمغرب
النفاºت، ٔ!نه اك�ن �كون فهيا فائدة اقjصادية واجÖعية ٔ!ن تتDلق Jدد 

اليقني بpٔنه رشاكت ٔ�و مؤسسات مغربية �بري من فرص الشغل، ؤ�¬ عندي 
ميكن �كون عندها املهنية الاكفHة �ش تتلكف هباذ امليدان، ولكن اح\ا كام 
تعلمون، اح\ا سوق مفjوح يعين اك�ن طلب العروض ا�يل تيكون، ميكن 
فازت يف هاذ الصفقة رشكة تنعرفوها ٔ�ج\بية، ولكن اك�ن مدن ٔ�خرى ا�يل 

  .فة بتدبري النفاºتاك�ن رشاكت مغربية ا�يل ملك
ولكن ا�يل خصنا، هو خصنا نتقدمو تدرجييا واملهنية دºل القطاع 
وكذ� دºل امجلاJات احمللية راه تتقدم، والقطاع تيقدم مجيع اSمع التقين 
�لجامJات احمللية &لك، ٔ!ن عند¬ xرباء ا!ٓن عندمه جتربة ا�يل تقريبا دºل 

ان، وا�يل تنعملومه رهن ٕاشارة امجلاJات س;نة وهام تيDدموا يف هاذ امليد 20
  .احمللية

ولكن ما ن®ساوش بpٔنه تيخص �كون هاذ العالقة دºل الرشاكة ودºل 
اSمع ودºل التعاون يه ا�يل ¶ادي تعطينا هاذ التقدم ما بني املنتخبني من 
´ة وقطاع اSاxلية من ´ة ٔ�خرى ا�يل هو الوس;يط وقطاع البôDة ا�يل 

  .قين وا�يل عندو اخلرباء ا�يل ميكن ÇساJدوا امجلاJات احملليةهو الوس;يط الت
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا لمك الس;يد الوز�ر Jىل مسامهتمك

ون®jقل ٕاىل أ!س;ئZ املو´ة ٕاىل الس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين 
دة اللكمة ٔ!«د السا. حول الزناع القامئ بني العامل وٕادارة ا�لكوس �لعرا©ش

  .املس�شار�ن من الفريق ¸س;تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايب
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  أ!خوات املس�شارات،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

�مس الفريق ¸س;تقاليل، ٔ�تقدم هبذا السؤال حول الزناع القامئ بني 
  .لكوس �لعرا©شالعامل وٕادارة ا�

  الس;يد الرئDس،
ٕان النازÏ موضوع اخلالف القامئ «اليا hرشكة ا�لكوس �لعرا©ش، واليت 
�صبحت ولٔ�سف �سري ا!ٓن من طرف الزوج والزوXة والب®ت مكترصفني ٔ

  . بعد ٕابعاد إالس;بان ا�ëن اكنوا ٔ�حصاب الرشكة
شغالني ولقد جرى هذا التعديل بدون ٕارشاك العامل و¸حتاد العام �ل 

�ملغرب كنقابة وحHدة يف الرشكة و�كوهنم رشاكء اجÖعيني، وكام مت إال´از 
 ZامJ ٔيديpصبحوا يعوضون ب�Jىل حقوق العامل مجZ وتفصيال، حHث ٔ
�س;ت�لب Jرب الواكÏ الوطنية �ل�شغيل، وذ� لالس;تفادة من إالعفاء من 

ت م\ذ ٔ�مد طويل ٔ�داء مس;تحقات التغطية ¸جÖعية، Jلام ٔ�ن الرشكة توقف
عن دفع اس;تحقاقات صندوق الضامن ¸جÖعي والصندوق التمكييل 

(CIMR9)ٕالضافة ٕاىل حماربة املسؤولني النقابيني هبذا املرفق� ،.  
ëا، �سائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، عن هذه الوضعية املpٔزومة، و�يف 

احلق  ميكن ٔ�ن حيصل هؤالء العامل Jىل مس;تحقاهتم �ٓخر «ل؟ هل هذا
الÂس;يط يتطلب جمهودات واعتصامات وٕارضا�ت، وحنن يف زمن املصاحلة 
¸جÖعية وزمن القوانني؟ و�يف تد�ر وزار�مك هذا الزناع اëي ال يتطلب 

س;نة  30ٕاال معلية حسابية hس;يطة حتدد مس;تحقات عامل، معلوا ٔ�كرث من 
  يف رشكة ج\ت ٔ�ر�«ا ٔ�قل ما يقال عهنا خضمة؟

  .رئDسوشكرا الس;يد ال

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس;يد الوز�ر، لٕالXابة Jىل السؤال، تفضلوا. شكرا لمك

        ::::الس;يد عبد الوا«د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد عبد الوا«د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد عبد الوا«د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد عبد الوا«د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس;يدة املس�شارة،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ر �لفريق ¸س;تقاليل �لو«دة والتعادلية Jىل طرح ٔ�وال ٔ�توXه �لشك
هذا السؤال املتعلق �لزناع ا�يل اكن يف رشكة ا�لكوس مبدينة العرا©ش، 

Jامل  85وا�يل هو أ!ساس فHه Xاي من املطالبة دºل العامل، ا�يل هام 
، املرة أ!وىل 2012ا�يل دامئني، دxلوا يف ٕارضاب �لمرة الثانية يف س;نة 

هر مايو، وحصل اتفاق ما بني ٔ�ر�ب العمل والعامل، واس;تpٔنفوا اكنت يف ش 
وا�هتYى  2012ٔ�كتو�ر  22العمل، ومرة ٔ�خرى اكن ٕارضاب 6ين ابتداء من 

                                                 
9 Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites 
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  .2012دج\رب من نفس الس;نة  12يف 
املشلك ا�يل اكن مطروح وهو ٔ�ن هاذ الرشكة ا�يل عرفت ال�سوية 

x لها منºداد، القضائية ملدة، ومت اس;مترار ال®شاط دXالل مس�مثر�ن ا
كتعDش ضائقة مالية ووا«د العدد دºل ¸لزتامات دºلها جتاه العامل ما 

ا�يل هو املن�ة ا�يل اكنوا تياxذوها  13قام�ش هبم، من مضهنم هذاك الشهر 
العامل وتياxذوها مبناس;بة عيد أ!حضى، وكذ� ما متش دفع املس;تحقات 

  .بني املهين �لتقاJد الصندوق ما) CIMR(دºل الصندوق دºل 
ؤ�ظن بpٔنه ا!ٓن اس;تpٔنفوا العمل، العامل ا�يل هام فعال مؤطر�ن من 
طرف النقابة دºل ¸حتاد العام �لشغالني، Jىل ٔ�ساس ٔ�نه مازال املتابعة 

عن طريق التفDjش;ية وعن .. دºل احلقوق دºهلم، الوزارة تدxلت يف لك
يف ا�لقاء ا�يل مت ما بني ٔ�ر�ب طريق ا�ل�ان دºل املصاحلة، ال حمليا وال 

العمل وما بني العامل، يف ما حيمتò القانون، وما هو ممكن �ل®س;بة �لقانون 
صبغة  هيعين تلقى «ل نظرا ٔ!ن الزناع �زاع مادي، مايش الزناع عند

�خرى، كندxلو مب�اوÏ الصلح وتقريب ذات البني، وكتبقى إالماكنيات ٔ
يدافعوا Jىل احلقوق دºهلم، كذ� ٔ�مام لكها مرشوJة ٔ�مام العامل �ش 

�ر�ب العمل �ش يدافعوا Jىل احلقوق دºهلم xارج إالطار دºل التصاحل ٔ
ا�يل هو ا�يل �ميكن لنا نتدxلو فHه، ا�يل هو إالطار دºل املطالبة �حلقوق 

Ïمام العدا�ٔ.  

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
يل يف ٕاطار اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن من الفريق ¸س;تقال

  .التعقHب

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

بدوري سpٔشكر الس;يد الوز�ر Jىل التوضي�ات الك~رية والقمية اليت 
  . Xاء هبا

الهدف، الس;يد الوز�ر، من طرح هذا السؤال رمغ ٔ�ننا نعي جHدا 
 بصفة Jامة ونتعاÇش معه كثريا، املوضوع هو ٕا6رة ان�~اه العمل احلكويم

  . ووزارة ال�شغيل بصفة xاصة Jىل الزناJات ¸جÖعية
�مك ما كتبDلوش، ؤ�¬ ال ٔ�Xاملمك، �اح\ا Jارفني، الس;يد الوز�ر، ٔ
الس;يد الوز�ر، ولكن راه ٕاىل ابغينا ¸س;تقرار دºل البالد، ٕاىل ابغينا 

ها التمنية، يه هاذ احلقوق الÂس;يطة ما نوصلوش لها لالح�jاXات وما ٔ�كرث 
يف مجيع املدن، س;0 ويف هاذ العرص هذا ولينا ك®شوفو إال´از اللكي Jىل 
حقوق العامل، حق النقايب ٔ�صبح ممنوJا، وهذا عيب Jىل حكومة وعيب 
Jىل وجودمك انÖ، اح\ا كنعرفو عقليتمك وكنعرفو طيبوبتمك واحلنان دºلمك 

�مك Jارفمك وS القاJدة، وS الشعب!ٔ ،Zىل اليد العامJ ننا�، ولكن عيب ٔ
نبقاو ند�رو اح�jاXات �ش ¬xذو احلد أ!دىن لٔ�جور، عيب نبقاو نغوتو 
وند�رو إالرضا�ت، ونوقفو جعZ التمنية �ش نطلبو حق مرشوع، ¸خنراط 

  . يف الصندوق الوطين �لضامن ¸جÖعي ٔ�و الترصحي �ٔ!ºم الفعلية
لس;يد الوز�ر، ٔ�¬ املوضوع دºل هاذ ا�لكوس ما هو ٕاال منوذج، ا

كتعرف ¶ري يف مك\اس عندي Jدة مشالك، يف مجيع م\اطق املغرب العمل 
النقايب ٔ�صبح حمظورا، وهذا ما يعاب، xاصنا البادرة الطيبة جتي جلنة من 
الوزارة دºلمك وبت®س;يق مع م\دوبية ال�شغيل ا�يل اكينة، وتوفروا هلم 

 مل �كن اليد العامZ كفpٔة ٕاماكنيات �ش ميكن لنا حنلو املشالك، ٔ!ن لوال
ورزينة وتعDش يف اس;تقرار سوف لن �كون هناك مردودية وسوف لن 

  . �كون هناك �منية
 Ïات وحماوXا�jذ بعني ¸عتبار ¸حx!ٔاؤ¬، كفريق اس;تقاليل، اXفر

  . تطويقها ٕانصافا �ليد العامZ وهذا لDس بعز�ز Jىل قدرتك
  . شكرا الس;يد الوز�ر

ا اكفHاش، الس;يد الرئDس، ولكن هذا موضوع xاصنا جوج دقائق راه م
حنلوه، ٔ!نه هو م�ار الزناJات ¸جÖعية وبغريتنا الوطنية تيخصنا حنلو هاذ 

  . الزناJات وحندو مهنا
�س�سمحمك. شكرأ.  

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا الس;يد املس�شار، معذرة، معذرة، أ!مر قانوين، البد من 

  .لمك اللكمة الس;يد الوز�ر. �ن لٔ�س;ئZ املتبقHة¸حjفاظ Jىل الوقت ل�ٓخر 

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس;يد الرئDس

ابغيت نعرب �لس;يد املس�شار احملرتم Jىل ٔ�نين ٔ�تقامس معه متاما أ!ش;ياء 
اح\ا يف موقع &حكومة، �وزارة ال�شغيل، يف موقع �ش ندافعو . ا�يل قالها

  . نون يف اEال ¸جÖعيJىل دوÏ احلق والقا
لٔ�سف هاذ اجلانب دºل دوÏ احلق والقانون يف اEال ¸جÖعي 
خيرق، ؤ�عطيمت ٔ�م�Z، ا!ٓن ك®ش;تغلو �ش نطورو إالماكنيات دºلنا �ش 

  . نتدxلو ق~ل، اك�ن معل ا�يل �يتعمل
رمبا دقHقjني ال ت�سع، واكنت م\اس;بة �ش تناقش;نا يف ا�لجنة، ميكن لنا 

عاودو �رجعو لٔ�مور، من دون شك Jىل ٔ�ن اجلهاز دºل التفDjش، ال ن
دºل الوزارة وال دºل الصندوق الوطين �لضامن ¸جÖعي، الوسائل دºل 
�يفاش نتفاداو املشالك ا�يل كتجي من الزناJات ¸جÖعية، �يفاش خنلقو 

زناJات �ٓليات �ش نبداو وا«د النوع من ¸س�~اقHة، �ش;تغلو Jىل هاذ ال
¸جÖعية، ٔ!ن اح\ا حمتاXني يف بالد¬ �ش �كون مقاوالت كتDدم وت®jج 
وكرتحب وكتDلص العامل وكتحفظ هلم احلقوق دºهلم وكتصوهنا، هذا هو 

واح\ا Jىل اكمل ¸س;تعداد �ش . ¸جتاه ا�يل xاصنا منش;يو فHه اكملني
  .. �ش;تغلو، طبعا، مع املمثلني دºل احلركة النقابية

        ::::س;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةال ال ال ال 
السؤال املوايل موضوJه �زاJات الشغل القامئة . شكرا لمك الس;يد الوز�ر
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�و اليت حتدث، اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن من الفريق الفHدرايل لتقدمي ٔ
  . السؤال، فليتفضل مشكورا

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

  الس;يد الرئDس،
  ة الوزراء،الساد

  السادة املس�شار�ن،
  الس;يد الوز�ر،

س;بق لنا يف Jدة م\اس;بات تناولنا هذا املوضوع، سواء من xالل 
�س;ئZ كتابية ٔ�و شفوية، املوضوع دºل �زاJات الشغل القامئة ٔ�و اليت ٔ
حتدث، �عتبار ٔ�نه موضوع دامئ، يعين �س;مترار هو مطروح Jىل الوزارة 

  . Jاود �رجعو نطرحوه يف هاذ املناس;بةارتpٔينا من Xديد، . دºلمك
كام تعلمون، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن أ!س;باب ا�يل كرتجع لها Xل �زاJات 

  : الشغل
 التضييق Jىل حق ¸نÖء النقايب؛  - 1
 Jدم تطبيق مقjضيات مدونة الشغل؛  - 2
 Jدم تطبيق قانون الصندوق الوطين �لضامن ¸جÖعي؛  - 3
مZ، تعلق أ!مر �حلقوق ا�يل املس �حلقوق املك�س;بة �لطبقة العا  - 4

Xات بفعل نضاالت ٔ�و بطبيعة احلال �حلقوق ا�يل كتجي Jىل ٕاüر ما تتوفر 
Jليه الطبقة العامZ من �ارات وٕاماكنيات بطبيعة احلال يف اEال دºل 

  .العمل دºلها
هاذ الزناJات، الس;يد الوز�ر، كنعتربوها يه ¶ري طبيعية، ¶ري Jادية، 

وض ٔ�نه ما �كو�ش �زاJات من هاذ النوع، وهذا �ي�\اقض مع يعين اكن املفر 
ما Xاء به اSس;تور اجلديد و�ي�\اقض مع الرب¬مج احلكويم، ومن طبيعة 

  . احلال كذ� ي�\اقض مع مjطلبات الظرفHة الراهنة وما يوا´نا من حتدºت
يف «ني توXد �زاJات Jادية، وهاذي يه اليت نعتربها Jادية، ويه ا�يل 

�كون، يه ا�يل كتعلق �ملطالبة بتحسني أ!وضاع ¸جÖعية  xاصها
�لطبقة العامZ، واليت تدxل يف ٕاطار ٕا�رام االتفاقHات امجلاعية اجلديدة، هاذ 
النوع دºل الزناJات كنعتربوها Jادية، أ!خرى ¶ري Jادية ٔ!نه ما خصهاش 

  . �كون، ٔ�صال ما خصهاش �كون، ٔ!نه ال يعقل ٔ�هنا �كون
ما يه إالجراءات والتدابري ا�يل  :، ك®ساءلومك الس;يد الوز�رللك ذ�

س;تقومون هبا من ٔ�Xل وضع «د لهاذ الوضعية، وxاصة ٔ�ننا كنتظرو ٔ�نه 
  يوقع تطور؟ 

اح\ا املسÏٔp اليوم، الس;يد الوز�ر، ال تتعلق �لنواº، اح\ا كنعرفو النية 
فة متس دºلمك، بل تتطلب اختاذ ٕاجراءات معلية، وxاصة ٔ�ن هاذ ا!ٓ 

املقاوÏ ا�يل كتطبق القانون وكمتس كذ� العامل، وكتعرفوا دا� مدى 
  . ¸�ساع دºل القطاع ¶ري املهيلك

�ë، مطالبني، الس;يد الوز�ر، اح\ا ت®شوفومك �س;مترار، كنعرفو �ٓش 
�يتدار يف القطاع دºلمك، ولكن اح\ا مطالبني ا!ٓن �ختاذ ٕاجراءات وتدابري 

الظرفHة بطبيعة احلال، وٕاذا ¶ادي نتلكمو Jىل دوÏ احلق Xديدة ت®سجم مع 
والقانون ال ميكن ٔ�ن نتلكم عن دوÏ احلق والقانون ما مل نتلكم Jىل ا«رتام 
القانون ¸جÖعي يف مشوليته، قانون الشغل وقانون بطبيعة احلال اëي 

  . يتعلق �محلاية ¸جÖعية
شافHا وخيتلف عام مسعناه،  ن®jظر من الس;يد الوز�ر ٔ�نه �كون جوا�مك

  . ٔ!ن �يف قلت، الس;يد الوز�ر، ما ت®jظروش النية، كن®jظرو العمل
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالXابة Jىل . شكرا الس;يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس;يد الرئDس

  لس;يدة الوز�رة والسادة الوزراء،ا
  الس;يدة املس�شارة والسادة املس�شار�ن،

دقائق هاذ إالشاكلية  5دقائق وال حىت يف  3ٔ�ظن بpٔنه طبعا يف 
  . يصعب النقاش Jلهيا

ابغيت نذ�ر بوا«د العدد دºل أ!ش;ياء، أ!س;باب دºل الزناJات دºل 
مايش طبيعي، اك�ن الشغل مjعددة، ما اكي®ش ا�يل هو طبيعي وا�يل هو 

�ن هناك �زاع، ٕاما يف الطريقة دºل رصف العالقات وال النوع دºل ٔ
العالقات وال املطالبة �حلقوق وال مبك�س;بات وال املطالبة J�ٕادة تنظمي 

  . العمل
ٕاذن هاذي لكها �زاJات كتجي وال ما كت�Dش، وداZx يف ٕاطار القطاع 

هنا كتبان التعقHد دºل هاذ أ!مر املنظم وال xارج القطاع املنظم، ٕاذن من 
  .هذا

ا!ٓن يف بالد¬ جزء من إالنتاج، من العالقات ¸جÖعية دºل الشغل 
xارXة عن النطاق دºل املدونة دºل الشغل، القطاع ¶ري املنظم، وداxل 
القطاع املنظم ٔ�جزاء من قانون الشغل ال تطبق، الناس ا�يل ما تيرصحوش 

  .جÖعي، ٕاىل ¶ري ذ��ٔ!ºم دºل الضامن ¸
ٕاذن ٔ�ش;نو هو العمل؟ خصنا ندxلو يف ٕاطار وا«د املقاربة اندماجHة، 
هاذ املقاربة ¸ندماجHة خصنا الوسائل ا�يل عند¬ دºل تفعيل القانون 
�ش;تغل، اك�ن طرف مسؤوليتو عند الوزارة، هام املف�شني دºل الشغل، 

ملس;توى دºل املردودية ويه الوسائل ا�يل خصها تعاطامه والرفع من ا
  . دºهلم، وهذا معل ا�يل اح\ا xدامني Jليه، ومايش ساهل �ش نقومو به

اح\ا ف0 خيص التكو�ن املس;متر دºل املف�شني، ف0 يتعلق �لوسائل 
ا�يل خصها تعطامه، ف0 يتعلق �لعمل دºل الصندوق الوطين �لضامن 
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يل كتجي عند¬ الزناJات دºل ¸جÖعي، اك�ن معل واك�ن نتاجئ، كتبقى م
الشغل، ابغيت نعطيك بعض أ!رقام دºل �زاJات الشغل ا�يل كتجي، 
البعض مهنا �ميكن احلل دºلو يف ٕاطار التصاحل ا�يل �يمت، البعض دºلها ما 

  .�ميك®ش احلل دºلو
دºل إالرضا�ت ا�يل هو �زاع  103مت تفادي اندالع  2012م�ال يف 

امجلاعي ا�يل تيوصل ��روة دºلو، ا�يل مكن من رحب الشغل من املس;توى 
�لف يوم دºل العمل ٕاىل اعترب¬ ٕارضاب دºل هنار، يف الوقت ا�يل  72ٔ

بعض إالرضا�ت ك�س;متر ٔ�كرث من ذ� كام تعمل، مث كذ� مت «ل ودراسة 
�لف ٔ�Xري  25مؤسسة ا�يل شار�وا فهيا  272�زاع ا�يل مهت  335دºل ٔ

  .رئ�لف ٔ�X 55من ٔ�صل 
ٕاذن هناك ٔ�مور ا�يل امشات �ل�ان إالقلميية، وهناك ٔ�مور ا�يل امشات 
 Ïات، حماوJل هاذ الزناºلها، ٕاذن اكينة موا�بة دºل�ان الوطنية ومت احلل د�

Å نيXس ٕاىل طولت.. الصلح، ولكن ا�يل اح\ا حمتاDوامسح يل الس;يد الرئ .
ا بني الفرقاء ¸جÖعيني ا�يل اح\ا حمتاXني Å وهو �يفاش خنلقو العالقات م

ا�يل �كون م~نية Jىل وا«د أ!سس دºل التعامل ٔ�طراف دºل إالنتاج 
  .بنوع من ر«ابة الصدر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعقHب. شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماح
ملرشوع والزناع ¶ري ٕاذا امسحيت، الس;يد الوز�ر، ميل كنقولو الزناع ا

املرشوع يف نظر¬ فرق ما بني �زاع كريجع لهذا ما �يطبقش القانون، 
كنعتربو هاذي مسÏٔp ما خصهاش �كون، بطبيعة احلال �يف ك®شوفو 

  . اح\ا
كذ� ميل كتكون املسÏٔp تتعلق بيل ما �يرصحش يف الضامن 

ؤقت يف ¸جÖعي ٔ�و �يتالعب يف الترصحيات ٔ�و كDس;تعمل ال�شغيل امل
¶ريه، هاذي كنعتربوها ما خصهاش �كون، ٔ!هنا تتعلق �Sور دºلمك، 
اSور دºل الوزارة، ٔ!ن كتتعلق �لقانون، الزناع العادي هو ميل �يكون 
التقد�ر مjفاوت حول واش �زيدو يف أ!جور ٔ�و ما �زيدوش، القدرة 

  . و، هذا هوالتنافس;ية دºل املقاوÏ ما ساحماش، كنطلبو، ٔ�ما القانون xاص
�ë، ٕاىل امسحتو، الس;يد الوز�ر، من الناحHة املهنجية خصنا نتفقو 
Jىل املبادئ، وٕاال ¶ادي نعممو، ما يف مصلحتناش، الس;يد الوز�ر، ندxلو 

  . و¶ادي نبقاو نتلكمو ¶ري يف العمومHات، ال.. يف
القانون، الزناع ا�يل �يتعلق بعدم تطبيق القانون هو �زاع ¶ري رشعي، 

حملو مسؤولي�\ا يف ا�يل كنقولو، وما خصمكش ختتلفو معنا، الس;يد كنت
  .الوز�ر، انطالقا من ق\اعتمك ومن تو´مك

ما يتطلب، الس;يد الوز�ر، معليا، اح\ا كنعرفو الواقع ا�يل �يتطلب 
�ش نت�اوزوه، خص دمع ´از تفDjش الشغل والتقوية دºلو �ش يقوم 

وكتقروا به، xاص يتدار معليا، ما �Sور دºلو، ضعيف، هذا كتعروفوه 
مسموحش، xاص ا«رتام مقjضيات مدونة الشغل ف0 يتعلق بل�ان 

  . البحث واملصاحلة، الرت�يبة دºلها
راه ٔ�سايس، الس;يد الوز�ر، ٕاىل اكن بطبيعة احلال «ارض مسؤول، 
احسن ما �كون مسؤول 6نوي، هاذي مسÏٔp فهيا نقاش، مايش فهيا نقاش 

، مدونة الشغل تنص Jىل ٔ�ساس السادة الوالة والعامل خصهم فهيا القانون
  . �كونوا

زوج، القانون خصو يتطبق كذ�، هاذي مسÏٔp كتعلق، ٕاىل ما 
صاحلاش خصمك تغريوا القانون، القانون �ي�دد �يفاش كرت�ب ا�لجنة 

  .إالقلميية وا�لجنة الوطنية، جيب ٔ�ن حترتم
رة ال�شغيل كتعرف وا«د ثالثة، ٕاJادة هيلكة وزارة ال�شغيل، وزا

العدد دºل املندوبيات ا!ٓن، كتعرفوا انÖ الوضعية �يفاش اكينة وحىت وزارة 
  . املالية ا!ٓن كتناقشمك، ٕاذن xاص هاذ املسÏٔp ما تبقاش اكينة

كذ� خص ا«رتام احلقوق أ!ساس;ية وفق الرب¬مج التكويين ا�يل 
 D¶ ويل �لشغل ا�يلSب اjمف�ش  500 هس;تافدوا م\كتد�روا ا!ٓن مع املك

  .الشغل
�xريا، الس;يد الوز�ر، اح\ا طالبنامك �يف قلتيو �ش جتيو عند¬ �لجنة، ٔ
ا�لجنة اùتصة �ش نتذا�رو، اح\ا جسلنا لمك كتاب يف املوضوع، ولكن 
مطالبني ا!ٓن، الس;يد الوز�ر، �ش نتقدمو �ش نطورو، بطبيعة احلال، 

 دفاع فقط Jىل العامل، دفاع عن وهاذ اليش كنقولو به وكنقولوه مايش
العامل ودفاع Jىل املقاوÏ ودفاع ٔ�يضا، الس;يد الوز�ر، �ش خنلقو Jالقات 
م\اخ اجÖعي سلمي متاش;يا مع ما حنن مقjنعني به، لكن هاذ الوضعية البد 

�ن يمت وضع «د لهأ .  
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .�لرد Jىل التعقHب، تفضلوا اللكمة �لس;يد الوز�ر. شكرا لمك

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
�ظن . احرضيت بصفة م~ارشة �لحوار ¸جÖعي �يف ما خصو �كونٔ

بpٔنه اح\ا ك®ش;تغلو يف وا«د الوضع ا�يل اح\ا يف دوÏ احلق والقانون، 
  . العالقات ¸جÖعية وJالقات الشغل �يضبطها القانون

ة النظر، ا�يل كتصاحل الناس، ٕاذن الوسائل أ!خرى  ا�يل كتقرب ́و
كذ� . ا�يل كت�اول تتفادى املشالك، هاذي لكها من اخjصاصاتنا

املالحظة والوقوف عن خرق القانون والتبليغ به �لم�امك، هذا كذ� 
  .دور¬، ولكن كتبقى ٔ�ن الناس يف وا«د الوقت �ميكن حيتمكوا �لقانون

، من احلق النقايب حىت �لطرد دºل ولهذا، لك الرصاJات �يف ما اكنت
، لكها كتدxل يف ٕاطار القانون، )CNSS10(العامل، حىت ما ختلصش هلم 

                                                 
10 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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وا«د الوقت خصها متيش �لقانون ٕاذا ما قدر¬ش حنلوها �لوسائل ٕاما دºل 
الوساطة، ٕاما دºل املصاحلة، ٕاما دºل التحكمي، ٕاما وسائل ا�يل اح\ا �¶ني 

Hات امجلاعية، ٕاىل ¶ري ذ� من الوسائل ا�يل يه ف0 نطوروها، ٕاما �التفاق
بي®\ا، ومس;تعد جني �لجنة �لك ر«ابة صدر ونتذا�رو Jىل ما ي®~غي ٔ�ن نقوم 

  . به يف وزارة ال�شغيل
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر، شكرا Jىل حسن املسامهة

التضامن واملرٔ�ة  ون®jقل ٕاىل السؤال املوايل املوXه ٕاىل الس;يدة وز�رة
اللكمة . وأ!رسة والتمنية ¸جÖعية حول أ!طفال املصابني J�ٕاقة التو«د

  .ٔ!«د السادة املس�شار�ن من الفريق ¸شرتايك لتقدمي السؤال، فليتفضل

        ::::املس�شار الس;يد سعيد رساراملس�شار الس;يد سعيد رساراملس�شار الس;يد سعيد رساراملس�شار الس;يد سعيد رسار
  الس;يد الرئDس،
  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  أ!خت املس�شارة،
  شار�ن،السادة املس� 

�شلك ٕاJاقة التو«د ٔ�«د ٔ�خطر ٔ�نواع إالJاقات Jىل إالطالق، وذ� 
ملا ت�سÂب فHه من عزÏ نفس;ية لفôات من أ!طفال، توا�هبم من الوالدة ٕاىل 

  . املامت، xاصة ٕاذا مل يمت �شخيصها م~كرا ومل توا�هبا رJاية طبية
رد، و�زداد هذه إالJاقة خطورة ٕاذا Jلمنا ٔ�هنا �تت يف �زايد مضط

والدة يف  100من لك  1حHث وصلت حسب ٕاحصائيات Jاملية ٕاىل 
  . املغرب

وٕاذا ما اس;تحرض¬ انعدام ال�شخيص املبكر وضعف املتابعة الطبية، 
�لف مصاب J�ٕاقة التو«د يعDشون ؤ�رسمه وضعيات  100فٕان ما يناهز ٔ

  . مادية ومعنوية صعبة وعزÏ نفس;ية قاس;ية
يني جمهودات �برية ٔ!Xل اخلروج من ولقد بذلت ٔ�رس أ!طفال التو«د

هذا الواقع، وكتلت ´ودها يف ٕاطار مجعيات واحتادات حققت جنا«ات 
�برية يف اSمع النفيس وإالدماج اEمتعي، وبل متك\ت بفضل جمهوداهتا اëاتية 
ٕاىل اSمع املادي املبارش ٔ!ولياء أ!مور من ٕادماج ٔ�طفالها يف ٔ�قسام التعلمي 

دية مع ٔ�طفال ٔ�سوºء، ومتكن Jدد من هؤالء أ!طفال من ¸بتدايئ العا
احلصول Jىل معدالت Jالية، لكن هذه امجلعيات ال �زال يف «اXة ٕاىل دمع 
ومساندة من Sن اSوÏ ممثZ يف قطاJات خمتلفة، xاصة مهنا الص�ة 

  .والتعلمي والش;بD~ة والتكو�ن املهين
Hة ر�عية يف فاحت ٔ��ريل يف هذا إالطار، ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه مت توقHع اتفاق 

، مجعت ما بني مؤسسة محمد اخلامس �لتضامن ووزارة الرتبية 2006
الوطنية والتعلمي العايل و�كو�ن أ!طر والبحث العلمي ووزارة الص�ة وكتابة 

اSوÏ امللكفة �ٔ!رسة والطفوÏ وأ!شDاص املعاقني من ٔ�Xل �ربية 
قjضيات هذه االتفاقHة أ!شDاص ذوي ¸حjياXات اخلاصة، ٕاال ٔ�ن م 

  . بقHت بدون تفعيل
ون��Hة �ë، فٕان أ!طفال التو«ديني ال �زالون، الس;يدة الوز�رة، 
حمرومني من الولوج ٕاىل ٔ�سالك التعلمي، حمرومني من الولوج ٕاىل مراكز 
التكو�ن، حمرومني من ٔ�ي امjياز يف ولوج مراكز الرºضة، مما جيعل ٔ�رسمه 

  .ة من ٔ�Xل التعلمي والتطبDباليت تتحمل مصاريف �هظ
ٕان املقاربة الطبية اليت تعمل Jىل عزل أ!طفال التو«ديني يف مراكز 
مjخصصة، �ٕالضافة ٕاىل ارتفاع لكفهتا املادية ٔ�ثب�ت قصورها يف Jدد من 

يف مقابل ذ�، فٕان مقاربة إالدماج اليت . اSول الس;باقة يف هذا اEال
وتلح Jلهيا، �شلك مكس;با لهذه أ!رس تطالب هبا ٔ�رس أ!طفال التو«ديني 

و��وJ Ïىل «د سواء، ويه مقاربة واقعية، �س�\د ٕاىل مناذج Jلمية ملعاقني 
تو«ديني متك\وا من احلصول Jىل شهادات اSكتوراه، ومهنم من حققوا نتاجئ 

، ومهنم من قلبوا مواز�ن القوى "مDيس"رºضية �هرة م�ل الالعب 
  .Jىل العديد من أ!سامء التك\ولوجHة، دون ٔ�ن نعرج

ٕان الطاقات اخلالقة واëاكء الثاقب لٔ�طفال املصابني �لتو«د ميكن ٔ�ن 
Çس�مثر hشلك ٕاجيايب ٕاذا ما مت اعÖد ٕاسرتاتيجية واحضة وم\دجمة ٔ!Xل 

  .ٕادماج هذه أ!طفال
للك هذا �سائلمك، الس;يدة الوز�رة احملرتمة، عن أ!س;باب الاكم\ة وراء 

ما ¶ادÇش نعقب .. 34فاقHة الر�عية واëي ينص يف فصJ òدم تفعيل االت
  .الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .تفضل، تفضل

        : : : : املس�شار الس;يد سعيد رساراملس�شار الس;يد سعيد رساراملس�شار الس;يد سعيد رساراملس�شار الس;يد سعيد رسار
للك هذا، �سائلمك، الس;يدة الوز�رة احملرتمة، عن أ!س;باب الاكم\ة 

، xاصة بعد املصادقة 2006وراء Jدم تفعيل االتفاقHة الر�عية لفاحت ٔ��ريل 
Jىل اSس;تور اجلديد �لمملكة واëي يقيض يف ديباجjه حبظر وماكحفة لك 
�شاكل ا�متيزي hسÂب اجل®س ٔ�و ا�لون ٔ�و املعتقد ٔ�و الثقافة ٔ�و ¸نÖء ٔ

 òي ينص يف فصëاقة، واJو إال�كذ�  34¸جÖعي ٔ�و اجلهوي ٔ�و ا�لغة ٔ
ٕاىل  تقوم السلطات العمومHة بوضع وتفعيل س;ياسات مو´ة" Jىل ٔ�نه 

ولهذا الغرض، �سهر . أ!شDاص والفôات من ذوي ¸حjياXات اخلاصة
  : خصوصا Jىل ما ييل

ٕاJادة تpٔهيل أ!شDاص ا�ëن يعانون من ٕاJاقة جسدية، ٔ�و حس;ية  -
حر�ية، ٔ�و عقلية، وٕادما´م يف احلياة ¸جÖعية واملدنية، وتDسري متتعهم 

  ." �حلقوق واحلرºت املعرتف هبا �لجميع
يه التدابري ¸س;تع�الية اليت ميك\مك القHام هبا من ٔ�Xل احjضان  مث ما

وذ� تفعيال لالتفاقHة السالفة  ؟ومصاح~ة هذه الفôة من ذوي ¸حjياXات
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  .ا�ëر وملقjضيات اSس;تور ذات الصZ �ملوضوع
  .وشكرا الس;يدة الوز�رة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
لكمة لٕالXابة Jىل الس;يدة الوز�رة، � ال. شكرا الس;يد املس�شار

  .السؤال، و� نفس الوقت اëي ٔ�xذه الس;يد املس�شار

        ::::الس;يدة hس;الس;يدة hس;الس;يدة hس;الس;يدة hس;ميميميمية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ!رسة والتة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ!رسة والتة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ!رسة والتة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ!رسة والتمنمنمنمنية ¸جÖعيةية ¸جÖعيةية ¸جÖعيةية ¸جÖعية
  .شكرا الس;يد الرئDس

�وال ٔ�توXه �لشكر اجلزيل �لفريق ¸شرتايك Jىل طرح السؤال، ٔ
�مك تنازلمت Jىل وكذ� Jىل وضع السؤال من ٔ�Xل ٕا6رة املوضوع!ٔ ،

  .التعقHب وركزمت Jىل التدxل من ٔ�Xل ٕا6رة املوضوع
والسؤال اليوم ال يعين فقط أ!طفال التو«ديني، ولكن يعين أ!شDاص 
يف وضعية ٕاJاقة hشلك Jام، ٔ!ن االتفاقHة الر�عية اليت ٔ�رشمت ٕا�هيا Xاءت 

  . س;نوات 6خبصوص أ!شDاص يف وضعية ٕاJاقة م\ذ ما �زيد عن 
لقد ٔ�خرجت هذه االتفاقHة من ٔ�رش;يف الوزارة واطلعت Jلهيا، ف

و�لفعل فهYي تعين مجيع إالJاقات اليت يعاين مهنا Jدد �بري من أ!طفال 
وا�ëن يعانون من Jدم ٕاماكنية ا�متدرس يف الظروف الالئقة والسلمية، 

  .واليت تxٔpذ بعني ¸عتبار ٕاJاقهتم
ما بني كتابة اSوÏ امللكفة  1996هناك اتفاقHة ٔ�خرى ٔ�جنزت يف س;نة 

�ٕالJاقة وكذ� وزارة الرتبية الوطنية، وهاتني االتفاقHتني �هام تؤكد Jىل 
  . رضورة حتسني ظروف متدرس أ!طفال املعاقني

ونبغي �شري هنا �ش نتلكم Jىل احلارض ونتلكم Jىل ما تقوم به الوزارة 
اليت �رشف Jىل متدرس  يف هذا ¸جتاه، خصوصا ف0 يتعلق بدمع امجلعيات

أ!شDاص يف وضعية ٕاJاقة، ٔ!ن اليوم عند¬ جوج دºل اجلهات تتلكف 
هبذا العمل، هناك مجعيات �رشف Jىل هذا أ!مر يف مراكز حمددة، وهناك 

�قسام م\دجمة �رشف Jلهيا وزارة الرتبية الوطنيةٔ .  
دة مليون دºل درمه لفائ 13اح\ا دمعنا هاذيك املراكز مبا �زيد عن 

مجعيات  3طفل يعاين من التو«د، وتقدمت  61طفل، مهنم فقط  1559
مجعية "هذه الس;نة مبشاريع لفائدة متدرس أ!شDاص التو«ديني ا�يل هام 

بطن�ة،  "�ٓ�ء ؤ�صدقاء ٔ�طفال معهد أ!مرية الÏ مرمي لٔ�طفال ¸نطوائيني
حل �لفقHه بنصا "مجعية رضا ٕالدماج الطفل التو«دي واملعاق ذهنيا"
لكهم اعطينامه اSمع اëي ÇساJدمه Jىل . بوXدة "مجعية فضاء التو«د"و

  .حتقHق هذا الهدف النHÂل ا�يل هو متدرس أ!طفال
�ش;نو كزنيدو Jىل هاذ أ!مر؟ ٔ  

مبوجب هذه االتفاقHة يف الواقع وكذ� مبا �س;توج~ه الرضورة �لمساJدة 
مهنا التجهزيات  Jىل متدرس هؤالء أ!طفال، اك�ن ٔ�ش;ياء ٔ�خرى كنقدموها

  . ش;به الطبية، ونتعاون يف ذ� مع وزارة الص�ة
هناك كذ� شهادات اليت تقدم لهؤالء أ!شDاص عند احلاXة بتعاون 

  . مع وزارة الص�ة من xالل ا�لجنة التق\ية ا�يل يه �متة هباذ أ!مر
عند¬ كذ� توفري أ!دوات اSيداكتيكHة اخلاصة �ٔ!قسام املدجمة وا�يل 

رة الرتبية الوطنية كتوفر الفضاءات �ش �متدرسوا هؤالء أ!طفال، ودمع وزا
قدرات أ!طر إالدارية والرتبوية العامZ �ملراكز الرتبوية املتخصصة، ٕاضافة 

  .ٕاىل دمع مشاريع امجلعيات اùتصة
ٕاىل Xانب هذا، هناك اليوم قانون ا�يل هو موضوع اش;تغال وزارة 

¸جÖعية لفائدة أ!شDاص املعاقني وأ!شDاص التضامن وأ!رسة والتمنية 
التو«ديني، أ!طفال التو«ديني مه جزء من هذه الرشحية اليت Çشملها هذا 

  . القانون
وال ن®ىس �ل®س;بة لٔ�طفال التو«ديني ٔ�و املعاقني hشلك Jام املنمتني 
لٔ�رس املعوزة ¶ادي Çس;تافدوا من صندوق دمع الÖسك ¸جÖعي، ٕان 

�و  "تDسري"، و�لتايل ¶ادي نقدرو خنصصو، سواء يف �ر¬مج شاء هللأ
، جزء من املزيانية اليت يتغذى "صندوق دمع الÖسك ¸جÖعي"معوما من 

  .هبا هذا الصندوق لتعلمي ومتدرس أ!طفال املعاقني ومهنم أ!طفال التو«ديني
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . ، شكرا Jىل املسامهةشكرا � الس;يدة الوز�رة

�ما السؤل املوايل فس;يؤXل طبقا لطلب صاح~ه وطبقا �لقانون اSاxيل ٔ
  . �لم�لس

ون®jقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس;يد وز�ر العدل واحلرºت حول 
اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن من الفريق . ثبوتية الشواهد الطبية

  .¸س;تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::محمد أ!نصاريمحمد أ!نصاريمحمد أ!نصاريمحمد أ!نصاري    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .hسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يدة والسادة الوزراء،

  الزمZH والزمالء،
السؤال، الس;يد وز�ر العدل، طرح\اه ؤ�عتقد ٔ�نه يف ظل احلكومة 
السابقة، ولكن الراهنية دºل السؤال الزالت «ارضة وبقوة يف ظل هذه 

�س;يه الشواهد الطبية من ٔ�مهية قصوى احلكومة احلالية، وذ� نظرا ملا �ك 
نظرا ٔ!ن ¸نعاكسات دºلها وما يÂىن  -والس;يد وز�ر الص�ة «ارض معنا  -

Jلهيا يف اEال اجلنايئ ٔ�ش;ياء يف بعض أ!حHان �كون ضارة �ملواطنني 
  . واملواطنات

وكام تعلمون ٔ�ن Jدد �بري من الشاكºت الواردة Jىل النيابة العامة 
hشواهد طبية، وبعد التحري من طرف الضابطة القضائية �كون مشفوJة 

تÂين النيابة العامة مjابعهتا انطالقا من ت" الشواهد، اليت �كون يف بعض 
�و Jدم الواقعية ٔ�و Jدم احلقHقةٔ Zان ال ختلو ٕاما من جمامHأ!ح .  
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والقرارات املتDذة hشpٔن ت" احملارض والتحرºت انطالقا من الشواهد 
طرف النيابة العامة �كون لها �6ٓر Xد خطرية يف بعض أ!حHان، الطبية من 

يوم كام  21ٔ!ن �كون مشفوJة �العتقال لكام اكنت الشهادة الطبية تفوق 
  . تعلمون

وبطبيعة احلال اح\ا ن�ساءل يف هذا املضامر، ما يه الرؤية املس;تق~لية، 
حلق ؤ�ن هذه حكومة Xاءت لتكرÇس، يف ظل اSس;تور اجلديد، دوÏ ا

والقانون وٕايصال احلقوق ٕاىل ٔ�حصاهبا وحامية أ!فراد وامجلاJات، وهذا من 
  �ام النيابة العامة؟ 

واش ما اكي®ش تفكري يف �ٓليات ا!ٓن �ش �كون وا«د امحلاية 
�لمواطنني من ت" الشواهد الطبية؟ وهذا ما تjDعلقش �مك، هاذ اليش 

  . ة ٔ�خرىتنعرفوه، الس;يد وز�ر العدل، ولكن يتعلق بوزار 
�عتقد ٔ�نه �ٓن أ!وان لتجمتعا معا ورمبا  ،ولكنٔ ¬�يف التضامن احلكويم، ٔ

معمك ٔ�طراف ٔ�خرى من ٔ�Xل ضبط هذه ا!ٓليات وٕاجياد «لول، وxاصة يف 
نطاق ٕاصالح بعض القوانني، القانون اجلنايئ ٔ�و قانون املسطرة اجلنائية، 

  . ٕاىل ¶ري ذ�
لمشلك، ولهذا ٔ�ردت ٔ�ن ٔ�¬ لDس Sي تصور، ولكن Sينا �شخيص � 

�سائلمك، وxاصة ٕاذا، انطالقا من الص�افة، ما رٔ�ينا من حرمان عرشات ٔ
بل مôات أ!ºم ٕان مل نقل ا!ٓالف عن طريق الشواهد الطبية يف اEال 
التعلميي م�ال، ٕاذن هذا وا«د املشلك قامئ، تنعرتفو به، خصنا �يفاش 

  . نعاجلوه
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
لمك اللكمة الس;يد وز�ر العدل واحلرºت، .  الس;يد الرئDسشكرا لمك

  .تفضلوا

        ::::الس;يد مصطفى الرمHد، وز�ر العدل واحلرºتالس;يد مصطفى الرمHد، وز�ر العدل واحلرºتالس;يد مصطفى الرمHد، وز�ر العدل واحلرºتالس;يد مصطفى الرمHد، وز�ر العدل واحلرºت
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد املس�شار احملرتم،
�ل®س;بة . ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�نه فعال اك�ن عند¬ ال�شخيص وعند¬ العالج

وس;يZ ٕالثبات  �ل�شخيص، ي®~غي ٔ�ن نتفق Jىل ٔ�ن الشهادة الطبية يه
العجز ونوع الرضر الالحق �لضحية، لكهنا ال تثÂت من اكن سÂ~ا يف 
الرضر، هذا مس;توى �ٓخر يثÂت ٕاما �الJرتاف، ٕاما �لشهود، ٕاما بوسائل 

  . إالثبات املعتربة قانو¬
الشهادة الطبية �ام اكنت Jدد أ!ºم اليت حتملها فÇ 0سمى جعزا مؤقjا ال 

قرار ¸عتقال، كام تعلمون، م\وط . قرار ¸عتقاليرتتب عهنا و«دها 
بpٔس;باب ٔ�خرى من مجلهتا الوسائل املس;تعمZ يف ¸عتداء، هل يه سالح 

  . ف؟ هل هناك شهود؟ جحم الرضرأ�بيض ٔ�م ال؟ هل هناك اJرت 
يفرتض يف أ!طباء ا�ëن ينجزون الشواهد الطبية ٔ�هنم ٔ�جنزوها Jىل 

ي�ة ٕاىل ٔ�ن يثÂت العكس، من ذا اëي الوXه القانوين، يفرتض ٔ�هنا حص 
ٕ�ماكنه ٔ�ن يثÂت العكس ٔ�و يثري املشلك؟ هو الشخص اëي س;يعترب 
حضية ن��Hة لشهادة طبية مزورة، هنا حFH يقدم هذا الشخص قرا�ن 
معقوJ Ïىل قHام ما ميكن ٔ�ن يمت Jىل ٔ�ساسه مساءÏ ت" الشهادة الطبية 

تقوم مسؤولية النيابة العامة يف ٔ�ن ومن وراهئا الطبDب اëي ٔ�جنزها، هنا 
  . حترك البحث الرضوري ٕازاء من جيب

وهنا ي®~غي ٔ�ن نعمل ٔ�ن القانون اجلنايئ فHه فصل رصحي وواحض وهو 
، اëي يعاقب لك طبDب ٕاذا صدر عنه ٔ�ثناء مزاولته ملهنته ما 463الفصل 

هذا  ميكن �سميته بتقدمي بيا¬ت اكذبة عن العجز، وي®~غي ٔ�ن تتpٔكدوا يف
الباب ٔ�ن النيابة العامة تتعامل حبزم حFH تقوم بعض القرا�ن، ولDس جمرد 
ادJاءات، Jىل وجود زورية يف الشواهد الطبية، وهنا يمت البحث وتمت 

  . طبDب 12: 2012ٔ�طباء توبعوا، يف  5اكن  2011املتابعة، يف س;نة 
HÂىل سJ نه �لفعل هناك شواهد طبية تقدم�ل ؤ�¬ هنا ٔ�نبه ٕاىل ٔ

 21يوم مايش يه  20اEامالت ولها ٔ�üر خطري يف تصنيف املتابعات، ٔ!نه 
يعين وا«د املس;توى من أ!ذى ووا«د  400يوم تعين الفصل  20يوم، 

يوم تعين ٔ�ننا انتقلنا من ج\�ة ضبطية ٕاىل ج\�ة  21املس;توى من العقوبة، 
ون س;نوات، و�كون أ!طباء مسؤول 5تpٔديHÂة تصل عقو�هتا من س;نة ٕاىل 

مسؤولية خطرية Jىل هذا النوع من العقو�ت، كذ� هناك مسؤولية 
  .. أ!طباء ف0 يقدمونه

كام ٔ�ن هناك مسؤولية ٔ�خرى �ل®س;بة حىت حلوادث السري، حبيث ٔ�ن 
أ!طباء، ال ٔ�قول مجيعهم، ولكن ٔ�قول العديد مهنم، يتقدمون hشواهد 

من ) ادث السريحضاº حو (جمامZ، ويعترب ٔ�هنا سوف تؤدي ٕاىل متكني 
جرمية ٔ!نه ال ي®~غي م\ح ٔ�ي  هتعويضات، ٕاىل �ٓخره، لكن هذا يف «د ذات

خشص ما ال Çس;تحق، لكن ٔ�üرها Jىل الشخص احملمتل ٔ�نه ار�كب اجلرمية 
خطري وخطري Xدا من حHث لDس فقط العقوبة، ولكن ٔ�يضا من حHث 
حسب الرخصة ومن حHث ٔ�يضا النقط اليت ميكن ٔ�ن �سحب من جسل 

  .. خص اëيالش
فٕاذن تالحظون ٔ�نه �لفعل هناك مشلك امسه الشواهد الطبية، لكن ال 
ميكن ٔ�ن تعولوا Jىل النيابة العامة ليك تقوم ٕ�جراء ٔ�حباث يف لك الشواهد 
الطبية، ي®~غي �لشخص املعين اëي يعترب نفسه حضية ت" الشهادة الطبية 

لية ليثري ان�~اه النيابة ٔ�ن يبحث عن الوسائل اليت ميكن ٔ�ن تعترب قرا�ن ٔ�و 
  . العامة ليك تتحرك يف ¸جتاه الصحيح

لDس  2012«اÏ من أ!طباء ا�ëن توبعوا س;نة  12ؤ�عتقد بpٔنه 
عند¬ توXه من  5اكن  �2011لك�ري، ولكن الحظوا ٔ�نه �ل®س;بة لس;نة 

�Xل مقع هذا النوع من الت�اوزاتٔ .  
وبعمق يف فعاليات احلوار  ٔ�xريا، ٔ�قول لمك هاذ املوضوع ¬قش;ناه بتوسع

  ...الوطين حول ٕاصالح م\ظومة العداÏ واكن الضيف هو رئDس
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد رئDس . ا�هتYى الوقت الس;يد الوز�ر، وا�هتYى وقت التعقHب ٔ�يضا

الفريق ¸س;تقاليل لمك اللكمة يف ٕاطار التعقHب، ومل يبق الوقت �لس;يد 
Hىل التعقJ ب، تفضلواالوز�ر يف ٕاطار الرد.  

        ::::املس�شار الس;يد محمد أ!نصارياملس�شار الس;يد محمد أ!نصارياملس�شار الس;يد محمد أ!نصارياملس�شار الس;يد محمد أ!نصاري
  .شكرا الس;يد الوز�ر ،شكرا

�¬ Jىل لك «ال، ٔ�¬ ا�ن امليدان، عندما طرحت السؤال كنت ٔ�عرف ٔ
 ¬��ن الشهادة الطبية ما يه ٕاال وثيقة تثÂت الرضر وال تثÂت الفعل، ولكن ٔٔ

ºىل التحرJ ابعة النيابة العامة بناءjت ومºت واملتابعة كنت قلت بعد التحر
  .انطالقا من الشهادة الطبية، هاذ اليش ٔ�¬ تنعرفو

ولكن املشلك ا�يل اك�ن، وانÖ اتفقjو معنا بpٔن اك�ن يش مشلك امسيتو 
مشلك الشواهد الطبية، هاذ اليش ما ميك®ش خنتلفو فHه، وا!ٓن مايش 

لقة فقط يف أ!رضار اجلسامنية، بل امjد كذ� ٕاىل اجلرامئ ٔ�و اùلفات املتع
مبدونة السري، مث كذ� حوادث السري، وما ٔ�دراك ما حوادث السري وما 
يرتتب Jلهيا من ٔ�داء تعويضات �مة �س;تزنف يف بعض أ!حHان اكهل 

  . رشاكت التpٔمني بطرق احjيالية
، واح\ا ا�هتزت الفرصة دºل الس;يد وز�ر الص�ة، ههاذ اليش لك

اليت �سمل لها، ؤ�عرف كذ� ٔ�ن اعرفت بpٔن النيابة العامة تتعامل �ٔ!دوات 
املترضر ٔ�و الشخص اëي ترضر من الفعل هو اëي Jليه ٔ�ن حيرك 
املتابعة، ولكن اح\ا ا!ٓن يف ق~ة منثل س;يادة أ!مة، ونتعامل مع املغاربة 

  . �لتحسDس هبذا املشلك لك من موقعه
الس;يد وز�ر العدل مشكورا ا!ٓن قال بpٔنه وقفت الهيئة عند هذا 

، هاذي )Le message(بدقة و¬قش;ته يف العمق، هذا وا«د املوضوع 
وا«د إالشارة �مة Xدا �لرٔ�ي العام، مث كذ� الس;يد وز�ر الص�ة Çس;متع 
ا!ٓن ٕالينا، ٔ�متىن ٔ�ن يبادر كذ� �ختاذ بعض إالجراءات ٔ�و اSورºت 

  . �لتحسDس هبذه إالشاكلية
!ٓن اتفق\ا لكنا Jىل لك «ال طرح املشلك يف «د ذاته بداية العالج، وا

�ن اك�ن املشلك، �متناو ٕان شاء هللا �ش �كون «لول يف ما هو مرتقب ٔ
  .من القوانني اجلديدة Jىل أ!قل �لتخفHف من هذه ا!ٓفة

        .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس;يد وز�ر العدل واحلرºت Jىل املسامهة

ة الصحية ون®jقل ٕاىل �لسؤال املوXه �لس;يد وز�ر الص�ة حول اخلريط
اللكمة ٔ!«د السادة املس�شار�ن من فريق أ!صاÏ واملعارصة، . ببالد¬

  .فليتفضل الس;يد املس�شار

�ٔ املس�شار الس;يد امحمد املس�شار الس;يد امحمد املس�شار الس;يد امحمد املس�شار الس;يد امحمد  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::محيديمحيديمحيديمحيدي
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

Jىل املواظبة يف البداية ٔ�تقدم �لشكر اجلزيل �لس;يد وز�ر الص�ة 
كام يعترب، الس;يد وز�ر الص�ة، . دºلو والصرب من البداية دºل اجللسة

القطاع الصحي من بني القطاJات اليت �ك�يس ٔ�مهية قصوى يف حHاة 
  . املواطنني، نظرا لالرتباط الوثيق هبمو�م ومشالكهم

وقد رفعت احلكومة شعار توفري الص�ة مجليع املواطنني يف ٕاطار 
رب، �س;هتدف �سهيل ولوج اكفة املواطنني �لDدمات الطبية س;ياسة الق

  مبختلف مس�شفHات اململكة،
ؤ�ن الص�ة تعترب حق من حقوق إال�سان وركزية ٔ�ساس;ية لتحقHق 
التمنية املس;تدامة، مما Çس;تلزم التوزيع العادل �لDدمات العالجHة Jىل معوم 

  . املواطنني
ية احلفاظ Jىل الص�ة ويف هذا إالطار، تعترب م\ظمة الص�ة العامل 

مسؤولية جامعية، �شرتك فهيا وزارة الص�ة واSوÏ واEمتع املدين ويف 
  .خمتلف جماالت الص�ة البدنية والنفس;ية والعقلية و¸جÖعية

ëا، البد من وضع تصور Xديد من ٔ�Xل مصاحلة املواطن مع املنظومة 
الت يف Jالقjه الصحية، حبيث ٔ�ن املواطن الزال جيد مجموJة من إالشاك

  :�ملؤسسات ¸س�شفائية العمومHة، مهنا Jىل اخلصوص
  ؛¶الء أ!دوية -
  ؛ظروف ¸س;تق~ال -
  .حش اخلدمات الصحية -

و¶البا ما ي®jظر املرىض بعدة مس�شفHات مدة تصل ٕاىل ٔ�شهر من 
�Xل القHام بفحص �ٔ!شعة ال يوXد ٕاال يف مس�شفى ٔ�و اثنني Xامعيني، مما ٔ

  .ىل xدماهتا ش;به مس;تحيلجيعل الولوج إ 
ٕان ٔ�¶لب الو«دات الصحية Jرب ٔ�رXاء اململكة تعاين من نقص «اد يف 

 30الب®Hات التحتية، وهناك ب®Hات حتتية م�jاوزة و�رتئة يعود بعضها ٕاىل 
  . س;نة، وهناك مس�شفHات يعود .رخيها ٕاىل الفرتة ¸س;تعامرية

Hات التحتية، وهذا البد من وضع س;ياسة حقHقHة لتقومي اخللل يف الب® 
  .يتطلب مزيانية حقHقHة ٕالJادة هيلكة الب®Hة التحتية

هناك نقص �بري يف املوارد الÂرشية، ٕاذ يلزم املس�شفHات  ،كذ�
العمومHة ضعف العدد املتواXد «اليا من العاملني ليك حنصل Jىل xدمة 

دة حصية معومHة يف املس;توى، وهو واقع بعيد Xدا عن املعايري اSولية جلو 
  . اخلدمات الصحية العمومHة

وكذ� لتحقHق هذه أ!هداف، الزالت تعرتضه Jدة معوقات �رتبط 
�ساسا �خلريطة الصحية ببالد¬ والتفاوت الك~ري بني املدن والقرى يف ٔ
¸س;تفادة من الب®Hات التحتية الصحية، وكذا من �س;بة أ!طباء وأ!طر 

  .ا�متريضية
ما اëي مقمت به من ٔ�Xل ٕاJادة النظر يف : �ë، �سائلمك الس;يد الوز�ر
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  اخلريطة الصحية ببالد¬ وجعلها ٔ�كرث JداÏ؟
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد وز�ر الص�ة، لمك اللكمة لٕالXابة Jىل . شكرا �لس;يد املس�شار

  .السؤال

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

  الس;يدة الوز�رة،
  دة الوزراء احملرتمون،السا

  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
�وال، الس;يد املس�شار احملرتم، الشكر اجلزيل لفريق أ!صاÏ واملعارصة ٔ

xا ٔ�نت، اة، و يJىل طر«ه لهذا السؤال املهم، ا�يل �هيم اخلريطة الصح 
الس;يد املس�شار، ٔ�رشت ٕاىل مجيع ¸خjالالت والسلبيات ا�يل ٔ�¬ مjفق 

عك متاما، دريت وا«د ال�شخيص �لمنظومة الصحية يف البالد، ا�يل �هتم م
  .ال الب®Hات التحتية وال املوارد الÂرشية، لكيش مjفقني Jليه

نبقاو ¶ري يف اخلريطة الصحية، اخلريطة الصحية يه وا«د أ!داة ا�يل 
. تنظم عرض العالXات يف القطاJني اخلاص والعام Jىل الصعيد الوطين

نو يه هاذ عرض العالXات؟ مهنا املوارد الÂرشية، مهنا املص�ات، يعين ٔ�ش; 
مهنا يعين املص�ات ا�يل فهيم الراديو، ا�يل فهيم الساكنري، يعين هاذ املسائل 

ويه التاكمل، هاذ اخلريطة الصحية .. لكها، وفهيم املس�شفHات، يعين �ش
قطاJني اخلاص �متيش يف وا«د ¸جتاه دºل التاكمل ودºل التناسق بني ال

  . والعام
م�ال ¶ادي ندويو، ¶ادي جيي وا«د الس;يد وال وا«د الطبDب، من هنا 
¶ادي �كون تطبقات هاذ اخلريطة الصحية، ابغى Çرشي ساكنري م�ال يف 
اSار البيضاء، ¶ادي نقولو ليه اح\ا يف اSار البيضاء Jامر، هاذ الساكنري 

Hنو يف بالصة ٔ�خرى، �ش حمتاجHنو يف سطات، وال هاذ الساكنري حمتاج 
  .¶ادي �كون هاذ التنظمي دºل عرض العالXات Jىل الصعيد الوطين

ا�يل ميكن يل نقول �، ٕاىل يوم\ا هذا �ٓش اك�ن يف البالد؟ اك�ن وا«د 
، هاذ القانون مjعلق �ملنظومة الصحية وعرض العالXات 34.09القانون 

، تD\ص �ش خترج 34.09ا�يل تD\ص يف الباب دºلو الرابع، هاذ القانون 
هاذ اخلريطة الصحية، هاذ القانون صوت Jليه الربملان بغرفjيه، جملس 
املس�شار�ن وجملس الربملان، اح\ا �ٓش در¬ من بعد؟ ام\ني تيكون هاذ 

  :ابقاو جوج دºل احلواجي 34.09القانون موجود دºل 
�و  ٔ�وال، خص وا«د اSراسة، اSراسة ا�يل ¶ادي خترج لنا املعايرئ

املؤرشات �ش �شوفو فني اك�ن النقص دºل الساكنري، دºل املوارد 
الÂرشية، دºل املص�ات، وJاد خنرجو القوانني وال املراس;مي ا�يل اح\ا 

هاذ اSراسة ساليناها هاذي شهر�ن، ساالت اSراسة لكها دºل . بصددمه

ذ املراس;مي هاذ النقص ودºل هاذ املعايري واملؤرشات، واح\ا بصدد هتييء ها
ا�يل ¶ادي متيش لهاذ التناسق والتاكمل بني القطاJني، ونؤكد Jىل وا«د 

 2013القضية يف هاذ املرسوم ا�يل تنوXدوه، هاذ اليش ٕان شاء هللا يف 
  .يه ا�لجنة الوطنية �لت®س;يق بني القطاJني اخلاص والعام

  .شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .لمك اللكمة الس;يد املس�شار احملرتم. شكرا لمك الس;يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس;يد امحمد امحيدياملس�شار الس;يد امحمد امحيدياملس�شار الس;يد امحمد امحيدياملس�شار الس;يد امحمد امحيدي
الس;يد الوز�ر، �لك رصا«ة حنن ال �شك يف اEهودات ا�يل كتقوموا 
هبا، ولكن هذا واقع دºل الص�ة يف بالد¬ ا�يل خصنا نعرتفو هبا، واملشلك 

يف �يف ما قال الس;يد وز�ر العدل بpٔنه هناك ٔ�طباء ا�يل �يتالعبوا 
  .الشواهد، راه املشلك �يتالعبوا حىت يف أ!رواح دºل املواطنني

الس;يد الوز�ر، هل يف Jلممك يف أ!س;بوع املايض يف العرا©ش، ٔ�س;بوع 
دºل ال®ساء �لسÂب دºل إالهامل، ووا«دة من هاذ الس;تة  6ماتوا فHه 

توفت، طاحت Jىل الفراش ما اكي®ش ا�يل ¶ادي �رمحها حىت لغدا يف 
ح Jاد Xربوها مHتة، معناه بpٔن حىت هاذ إالخوان ا�يل عند¬ دºل الصبا

أ!طباء وكذا، اك�ن بعض مهنم ا�يل عندمه مضري �لك رصا«ة ال ننكر، 
  ... ولكن راه اك�ن وا«د

وكنمتىن، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن تقوم �زºرات مفاجôة لبعض املس�شفHات، 
اح\ا ميل كنذا�رو Jىل  وتعرف الواقع دºل الص�ة ببالد¬ �لك رصا«ة، ٔ!ن

إالماكنيات دºل وزارة الص�ة، ويه العمود الفقري �ل®س;بة �لمجمتع، ٔ!ن 
  .راه املواطن ٕاىل اXرب الص�ة راه املشالك اكمZ أ!خرى كت�ل

 ،Zٕاذن اح\ا ميل كنتذا�رو، الس;يد الوز�ر، واعطيت � بعض أ!م�
ري ويف العرا©ش ما ¶ري يف املدن عندك وا«د احلاXة، راه يف القرص الك~

اكي®ش الناس ا�يل �يجيو من البوادي، xاصو يدوز �لقرص الك~ري ما �ي�رب 
والو، مييش �لعرا©ش ما �ي�رب والو، خصو مييش حىت لطن�ة، وطن�ة Jاود 
يف مجيع احلاالت Jاود ٔ�سوء، �يوصلوا �لمس;تع�الت ٔ�و ال ¶ادي �كون 

  . الوفاة يف الطريق
الوز�ر، ميل كنتذا�رو اح\ا Jىل التغطية  ٕاذن هذه إالماكنيات، الس;يد

ا�يل احلكومة " 11RAMED"الصحية، وكنتذا�رو Jىل ذيك بطاقة 
اعطات لنا وا«د العدد مهنا، اح\ا كنتذا�رو Jىل وا«د الرشحية �برية ا�يل 
لعبت دور يف اEمتع املغريب، وهو ا�يل ك�شلك وا«د الثلث دºل الساكنة 

انعة التقليديني، هاذ الناس هاذو ما اك�ن ال دºل املغرب هام الصناع والص
  . ما كتعطالهيش، ذيك التغطية الصحية ما اكي®يش" RAMED"بطاقة 

مع العمل بpٔن جيب تنHÂه الس;يد رئDس احلكومة راه اك�ن وا«د االتفاقHة 
توقعت ٔ�مام XالÏ امل"، ا�يل كتنص بpٔن الرؤساء دºل غرف الصناJة 

                                                 
11 Régime d'Assistance Médicale 



�ٔ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     2012201220122012 

37 

 )2013ينا�ر  22( 1434ربيع أ!ول  10

ا�يل �ميثلوا القطاJات، خصهم اجÖع ¶ادي التقليدية ورئDس احلكومة و 
ما اكي®ش هاذ ¸جJÖات هاذو ا�يل ¶ادي  �2011كون س;نوي، من 

  .¬قشو فهيا املشالك دºل هاذ الرشحية هاذي
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Jىل . شكرا الس;يد املس�شار

  .التعقHب ٕان ٔ�ردمت

        ::::ر الص�ةر الص�ةر الص�ةر الص�ةالس;يد وز�الس;يد وز�الس;يد وز�الس;يد وز�
بع�اÏ، ٔ!ن ٔ�¬ كنت كن®jظر ٔ�نه ¶ادي نبقاو يف اخلريطة الصحية، 

ادوييت Jىل الزºرات املفاجôة، .  ولكن مjفق معك ٔ!ن «اXة تتجبد «اXة
اح\ا تند�رو ذاك اليش ا�يل قدينا Jليه، العيب Jيل ٕاىل لك سÂت ؤ�«د 

اشوية دºل اح\ا يف ق\ت، ولكن املغرب تبارك هللا �بري وأ!قالمي خصها 
  .الوقت

النقطة الثانية ا�يل خصنا نpٔكدوها، وقالها الس;يد وز�ر العدل، وقلتهيا، 
�¬ كنظن ب®Hة حس;نة، انت ما انوي�هياش، ولكن ¶ادي نpٔكدها من هذا ٔ
املنرب �ش ما تفهموش، ال ٔ�نت وال ٔ�¬، حضاº الطب وأ!طباء، ما 

يع املهنيني وأ!طباء خصناش منش;يو، املواطنني ¶ادي ميش;يو ٔ�نه جنعلو مج 
راه اكينني ¬س ٔ�¬ مjفق معك، ٔ�¬ افهمتك، ولكن كنpٔكدها . يف نفس الكفة

وصايف، ٔ!ن هاذ اليش راه اكينني ٔ�طباء ؤ�ساتذة ؤ�طباء يف القطاع العام، 
 ة، احلس الوطين ـــــس املسؤول³Hواكينني يعين ممرضني �زهاء رشفاء فهيم ح

املنرب، وهذا تيعملوا معلهم، ولكن  وتيDدموا ليل هنار، وتنحييومه من هاذ
&جميع القطاJات، ¶ري يه قطاع الص�ة عندو وا«د احلساس;ية xاصة، 
ٔ!ن الناس ا�يل تيجيو عند¬ تيحطوا حHاهتم بني ٔ�يدينا، تيحطوا حHاهتم بني 

�يدينا وما عند¬ش احلق ٔ�نٔ..  
�ما النقطة أ!xرية ا�يل ٔ�رشت لها، هذا ورش �بري، الص�ة ورش �بري ٔ

ايش تنقولو، اح\ا ٔ�وال ميل تندويو بورش �بري، ما xاصنDش نتفهم ¶لط، م
يعين ما كنقولش اح\ا جHنا &حكومة ولقHنا الصفر، اح\ا مايش JدمHني، 

  .لقHنا �راكامت ٕاجيابية Xدا، دارت احلكومة السابقة وال ا�يل ق~ل مهنا
نظام املساJدة الطبية والتغطية " RAMED"¶ري ٔ�رشت جلوج نقط، 

حية هذا ورش �بري، والورش ميل �يكون �بري هباذ احلجم، الص 
"RAMED "8,5 لنيxل املتدºه �زاف دHمليون �سمة من املغاربة، ف .  

ونقولها من هاذ املنرب، ميل تيكون �زاف دºل املتدxلني اك�ن ¸بزتاز، 
اك�ن حسا�ت س;ياس;ية، حسا�ت س;ياسوية، ولكن هاذ الناس، اح\ا 

اخلطة، مايش حHث هاذ الناس ابغاو يد�روا هاذ  ¶ادي منش;يو يف هاذ
 اليش �ش اح\ا نوقفوه، ما ¶ادÇش نوقفوه، هاذ اليش ٔ�ساس الص�ة ¶ادي

منش;يو يف هاذ ¸جتاه يف حكومة يعين مjاكمZ، يعين وحىت معل �اكميل 
  . بني مجيع ٔ�عضاء احلكومة

  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . لس;يد الوز�ر، شكرا Jىل مسامهتمكشكرا لمك ا
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