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  )2013ٔ��ريل  30( 1434 جامدى ا#ٓخرة 19 الثال6ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساFرئEس ل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شن الس>يداملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 نيةثاال  الساLة ، ابتداء منوثالث ؤ�ربعون دقIقةثالث ساLات : التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت
   .بعد الزوال الثالثنيو  مTةالثاواSقIقة 

   .يةه مTاقشة أ#س>ئY الشف  ::::Xدول أ#عاملXدول أ#عاملXدول أ#عاملXدول أ#عامل

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

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئEس اجللسةاملس�شار الس>يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئEس اجللسةاملس�شار الس>يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئEس اجللسةاملس�شار الس>يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئEس اجللسة
 .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني

 .ةL�ٔلن عن افhتاح اجللس
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

  الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اSس>تور، ووفقا ملقhضيات النظام  100معال بnٔحاكم الفصل 

اSاyيل Fلس املس�شار�ن، خيصص اFلس هذه اجللسة ٔ#س>ئY السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Lلهيا

رXة يف هذه اجللسة، وق�ل الرشوع يف تناول أ#س>ئY الشفهية املد
ٔ�عطي اللكمة �لس>يد أ#مني ٕالطالع اFلس Lىل ما Xد من مراسالت 

  .اللكمة لمك الس>يد أ#مني، تفضلوا. وٕاLال�ت

        ::::املس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اFلساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اFلساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اFلساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اFلس
  .شكرا الس>يد الرئEس

 Yلسة أ#س>ئX لس املوقر ٔ�ننا س>نكون م�ارشة بعدFرب اy�ٔ ،يف البداية
  :Lىل موLد مع اSراسة والتصويت Lىل النصوص اجلاهزة التاليةالشفهية 

يتعلق مببادئ حتديد اSوا�ر الرتابية  131.12مرشوع قانون رمق   - 1
  �لجامLات الرتابية؛

يقيض بتغيري و�متمي مجموLة القانون  145.12مرشوع قانون رمق   - 2
 .املتعلق مباكحفة غسل أ#موال 43.05اجلنايئ والقانون رمق 

صلت رئاسة اFلس مبراسY من الس>يد الوز�ر امللكف ¢لعالقات كام تو 
مع الربملان خيرب من yاللها اFلس طلب الس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن 
املهين وطلب الس>يد وز�ر اSاyلية ٕ¢دراج أ#س>ئY الشفوية املو§ة ٕا¦هيام 

  . م�ارشة بعد ٔ�س>ئY قطاع الصªة
اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن خبصوص أ#س>ئY الشفهية والكhابية 

  : ٔ��ريل 30ٕاىل ®اية يوم الثال6ء 
  سؤ°؛  L :14دد أ#س>ئY الشفهية -
 ٔ�س>ئY؛  L :3دد أ#س>ئY الكhابية -

 . جوا¢ن: وLدد أ#جوبة الكhابية -
 .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
yيل، من النظام اSا 128وطبقا ملقhضيات املادة . شكرا �لس>يد أ#مني
طلبات ٕا³اطة، ٔ�ولها لفريق التªالف °شرتايك ) 7(توصلت الرئاسة fس>بع 

L لام، تفضلوا ٔ�س>تاذL لسFابدل¶سط نقطة ٕا³اطة ا. 

L املس�شار الس>يد محمدL املس�شار الس>يد محمدL املس�شار الس>يد محمدL ابابابابدددداملس�شار الس>يد محمد::::        
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يدات املس�شارات،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ضية طارئة تتعلق مبا يف ٕاطار النظام اSاyيل، ٔ�حIط جملس>نا Lلام بق 
تعرفه السا³ة الوطنية يف املدة أ#yرية من فhاوى ومن مس ¢حلر¹ت 
الفردية من طرف بعض املتطرفني اSينEني، ووصل أ#مر ٕاىل ختصيص 
بعض أ#مئة خلطب امجلعة °خنراط يف ال�شهري والتحريض ضد التعبري عن 

اؤالت حول مدى وهذا ما يطرح Åس. �ٓراء يمت تnٔويلها fشلك ®ري سلمي
°لزتام مبضمون وروح اSس>تور اجلديد، و°خhيار اSميقراطي اÉي Çسري 

  . فIه املغرب، و°نفhاح وال�سامح اÉي ميزي ب�Ì مTذ قرون
ٕاننا نعرب عن رفضنا ٔ#ي فhوى ال تÏسجم مع هذه الروح وهذا املسار، 

  . حىت وٕان Xاءت من §ة رمسية
رتايك ندق �قوس اخلطر ونذ�ر ¢ٔ#جواء ٕاننا يف فريق التªالف °ش

ماي إالرهابية، حIث اكن الكÕريون يصمتون  16اليت اكنت سائدة ق�ل 
Lىل الفhاوى املتطرفة بدعوى ٔ�ن ب�Ì بعيد عن الغلو والتطرف حىت 

  . اس>تفاق امجليع Lىل الاكرثة
وق�ل ¹�ٔم، مت تفكIك yلية ٕارهابية Xديدة، وحسب بعض املعلومات 

نا، وقد اكن من بني ٔ�هدافها تصفIة بعض الشخصيات الوطنية اليت اليت Sي 
يعتربها املتطرفون Lلامنية، ويه مTاس>بة لٕالشادة مبجهودات ٔ�§زتنا أ#مTية، 
ويف نفس الوقت ن�Ïه ¢يق ٔ�§زة ومؤسسات اSوÛ ٕاىل ما ميكن ٔ�ن يرتتب 

ومن محالت من ٔ�خطار عن فhاوى ®ري مالمئة �لعرص ولواقع اFمتع املغريب، 
حتريضية ضد كتاب ومÕقفني، وال àريد ٔ�ن يعرف ب�Ì ما عرفhه توßس ق�ل 
ٔ�شهر من اغتيال مTاضل س>يايس، وما �رتب عن ذâ من ٔ�زمة وارتباك 

  . يف احلقل الس>يايس
لنتحمل ٕاذن مجيعا مسؤولي�Tا، مؤسسات رمسية و�رملان ؤ�حزاب 

يفام اكن نوLه، ومجعيات وخنب، ونعرب عن رفضنا امجلاعي �لتطرف � 
و�لتحريض ضد ٔ�شæاص يعربون عن �ٓراء ي�Ïغي موا§هتا ¢#ٓراء املضادة 
وحبجج و�راهني، ولEس ¢لسب والقذف والتحريض، محلاية جممتعنا من 
خماطر التطرف �لك ٔ�شاكê، وحامية ب�Ì من مسارات ال �رغب فهيا ³�ٔد 

  .ولEس يف مصلªة ³�ٔد
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  .وشكرا الس>يد الرئEس

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس>يد رئEس االس>يد رئEس االس>يد رئEس االس>يد رئEس ا
اللكمة �لفريق اSس>توري يف ٕاطار ٕا³اطة . شكرا �لس>يد املس�شار

  .اFلس Lلام

        ::::املس�شار الس>يد ٕادرÇس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرÇس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرÇس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرÇس الرايض
  .شكرا الس>يد الرئEس
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس>يد الرئEس،

 بفضل حمكة وتبرص صاحب اجلالÛ املí محمد السادس نرصه هللا
ؤ�يده، وبفضل التعبئة الوطنية، جتاوز املغرب أ#زمة أ#yرية مع جملس 
أ#من، لكن ßشوة النرص اSبلومايس ال جيب ٔ�ن تÏسTEا اس>تæالص العرب 
واSروس ٔ#Xل تدبري جIد مللف الو³دة الرتابية، لك هذا يبقى بعيدا عن 

  .التقلبات واملؤامرات اليت يصنعها L�ٔداؤ�
لرئEس، مس>هتدف يف دميقراطيته وانفhا³ه ويف ٕان املغرب، الس>يد ا
ٕان لك حماوÅ Ûشكك يف معق جتربة املغرب يف . ٔ�وراشه إالصالحIة الكربى

جمال حقوق إالßسان ما يه ٕاال مؤامرة من L�ٔداء الو³دة الرتابية، مؤامرة 
تفTدها ¢مللموس أ#شواط اليت قطعها املغرب يف اFال احلقويق بصفة 

جت ¢ٕالصال³ات اSس>تورية العميقة اليت Xاء هبا ٕارادية، ٔ�شواط تو 
مارس، هذه إالصال³ات مهت جمال ا³رتام  9اخلطاب املليك السايم ليوم 

  .احلقوق والتنوع الثقايف وإالثين، مث ٕا³داث اFلس الوطين حلقوق إالßسان
  الس>يد الرئEس، 

ل ٕان املسؤولية مسؤولية امجليع يف اس>مترار التعبئة �لتعريف ¢لرٔ�سام
احلقIقي �لمغاربة، ٔ�ال ويه و³دة الصف، LداÛ القضية وقدس>ية اSفاع عن 

  .الو³دة الرتابية ومTاخ اSميقراطية واحلر¹ت ٔ÷³د ثوابت أ#مة
  الس>يد الرئEس، 

حنن ٔ�كرث حرصا Lىل حر¹ت املواطنني وسالمهتم وحفظ ذمهتم وحقهم 
كام ٔ�ننا ملزمون . �رةلكو يف التعبري، لك هذا يف ٕاطار القانون من طنüة ٕاىل 

محلاية لك املغاربة من °س>تفزازات املسخرة ٕال6رة الفنت وزعزLة °س>تقرار 
واملس ¢ملمتلاكت العمومIة واخلاصة، ولك ذâ ٔ�يضا يف ٕاطار القانون ويف 

  .لك ربوع اململكة
خhاما، ٕاذا اكن، الس>يد الرئEس، حاكم اجلزا�ر ميلكون البرتول عوض 

وظف يف �منية yدمة الشعب اجلزا�ري الشقIق، يوظف هذا البرتول ٔ�ن ي
ٕال6رة تربLات مفhعY، فٕان املغرب بدون برتول وال ®از س>يhÏرص بفضل 

  . التفافه حول ملكه، وبفضل مصادره اSميقراطية واحلقوقIة و°قhصادية
وما ال يق�� املغاربة، الس>يد الرئEس، ٔ�ن Åس��اح الس>يادة وحتاك 

  ...ة الوطنية، ولو اكن ذâاملؤامرات ضد الو³د

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
نصف دقIقة لEس مليك الس>يد الرئEس، .. شكرا �لس>يد املس�شار

الس>يد الرئEس، الس>يد الرئEس ٔ�هنيت .. ٔ�رجوك، وامسح يل هللا خيليك
  .حقك يف ال�م، ٔ�رجوك، الس>يد الرئEس خصك تلزتم، هللا جيازيك خبري

�ن °لزتام ¢لوقت ا�صص للك ٔ�رجومك إالخوان السادة املس�شار 
وا³د، yاصة ؤ�ن ٔ�مامTا بعد هذه اجللسة Xلسة ٔ�خرى �ل�رشيع، فIجب 
. ٔ�ن نوفر الوقت لهاتني اجللس>تني معا، ما �yذوش الوقت ا�يل مايش د¹لنا

âٔ�رجومك °لزتام بثالث دقائق يف إال³اطة ويف السؤال كذ.  
ٕاطار ٕا³اطة اFلس Lلام،  اللكمة �لفريق املوايل، الفريق احلريك، يف

  .تفضل أ#س>تاذ مرون

        ::::املس�شار الس>يد ٕادرÇس مروناملس�شار الس>يد ٕادرÇس مروناملس�شار الس>يد ٕادرÇس مروناملس�شار الس>يد ٕادرÇس مرون
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئEس،
  الس>يد الوز�ر،

  زماليئ، 
انطلقت ٔ�مس املناظرة الوطنية حول النظام اجلبايئ، وÅس>متر اليوم ٔ�يضا 

نون املايل مببادرة من احلكومة كتنفIذ اللزتا�ا املس>بق مTذ مTاقشة القا
  . �لس>نة احلالية، وتنفIذا ملضامني الرب�مج احلكويم

وLىل ٕا�ر هذا احلدث الهام، نود ٔ�ن ßسüل، من موقعنا ال�رشيعي 
والرقايب، ٔ�سفTا الشديد Lىل الطريقة اليت تعاملت هبا وزارة املالية مع 
 الربملان يف هذا املوضوع احلساس، حIث مت ٕاقصاء الربملانيني معوما ؤ�عضاء

جلنة املالية مبüلس>نا املوقر من احلضور يف فعاليات هذه املناظرة، رمغ ٔ�ن 
هذه املبادرة احلوارية اكنت مطلبا �رملانيا، حتول ٕاىل الزتام حكويم، مث مت 
الترصحي به يف Lدة مTاس>بات داyل ا�لجنة الربملانية ا�تصة من طرف 

  .وز�ر املالية والس>يد الوز�ر املنتدب
ر ٔ�ن حىت الربملانيني ا�Éن ¢دروا ٕاىل التنقل ٕاىل ماكن وأ#دىه وأ#م

املبادرة فوج�وا بتعامل ®ري الئق، Lىل اعتبار ٔ�ن غياهبم لEست ³ارضة ما 
  .بني املدعو�ن، وبدعوى ٔ�ن املقاLد ا�صصة يه حمدودة

وٕازاء هذا املوقف الغريب، ال Çسعنا يف الفريق احلريك ٕاال ٔ�ن نتnٔسف 
رشيعي يف هذه املناظرة من هذا الق�يل، ٔ�ريد لها يف Lىل تغيEب الصوت ال� 

أ#صل ٔ�ن �كون فضاء حلوار وطين مفhوح، وٕاذا هبا تتحول ٕاىل دا�رة مغلقة 
واىل حوار وزارة املالية مع نفسها ضدا Lىل الطابع اجلوهري و°سرتاتيجي 
�لنظام اجلبايئ، اÉي يتطلب اليوم توافقا وطنيا لبلورة س>ياسة رضي¶Iة 

ÛادLملدونة الرضائب Yىل مراجعة شامL صفة، هبدف يقومTوازنة ومhوم .  
  الس>يد الرئEس،

 ٔnٕان ما وقع أ#مس واليوم جيعلنا ندعو احلكومة ٕاىل تدارك هذا اخلط
املهنجي، وتاليف هذا التعامل السليب مع املؤسسة ال�رشيعية اليت جعل مهنا 
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لكربى وبلورة مجيع اSس>تور اجلديد رش�اك ٔ�ساس>يا يف صيا®ة القرارات ا
  .الس>ياسات العمومIة

و�عهد� دامئا، وٕاميا� مTا حبسن النية، ؤ�ن النية يه القاLدة وأ#صل، 
س>نعترب ٔ�ن هذا اخلطnٔ هو سوى سهو ®ري حمكوم خبلفIة مقصودة، مhطلعني 
ٕاىل ٕاقدام احلكومة Lىل ٕاجياد صيغة ٕالرشاك الربملان يف مTاقشة التوصيات 

  ...لور عن هذه الندوة، ومتكني املرشعوالتو§ات اليت س>ت��
  . والسالم

  .هللا جيعل الربكة ٔ�س>يدي، الرساÛ وصلت

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
شكرا جزيال، اللكمة �لفريق املوايل يف ٕاطار ٕا³اطة اFلس Lلام، الفريق 

  .الفIدرايل، تفضل أ#س>تاذ دعيدLة رئEس الفريق

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدLةاملس�شار الس>يد محمد دعيدLةاملس�شار الس>يد محمد دعيدLةاملس�شار الس>يد محمد دعيدLة
  .رئEسشكرا الس>يد ال
  الس>يد الوز�ر،

  الس>يدة والسادة املس�شار�ن،
ختÌ ®دا أ#ربعاء فاحت ماي الطبقة العامY املغربية العيد أ#ممي العاميل، 
يف ظل ٔ�جواء °حhقان °ج�عي وصيام احلكومة عن احلوار املسؤول 
واملنتج وا¦هترب من لك °لزتامات السابقة وغياب اجلدية يف التعاطي مع 

امللفات °ج�عية واملطالب العادÛ واملرشوLة لعموم املnٔجور�ن،  خمتلف
ويف ظل اس>مترار �ردي أ#وضاع °قhصادية و°نعاكسات السلبية لٔ�زمة 
املالية اليت �كhوي بنارها الطبقة العامY، الضحية أ#وىل لالرتباك الس>يايس 

  . ةوالتدبري احلكويم �تلف امللفات °قhصادية و°ج�عي
ؤ�مام هذا °رتباك والرتدد يف التعاطي مع امللف °ج�عي، قررت 
الفIدرالية اSميقراطية �لشغل والكونفدرالية اSميقراطية �لشغل مقاطعة دعوة 

  :�ٓخر ساLة �لس>يد رئEس احلكومة لٔ�س>باب التالية
ٔ�وال، ٔ#ن Xدول أ#عامل املقرتح من طرف احلكومة هو نفسه اÉي 

اج�ع سابق، وهو ما يعين �لك fساطة غياب اجلدية س>بق طر³ه يف 
  املطلوبة �لتصدي �لوضع °ج�عي املnٔزوم؛

6نيا، ٔ#ن املهنجية اليت تتعاطى هبا احلكومة مع مس>تلزمات احلوار 
°ج�عي، ال �رىق ٕاىل تطلعات الشغيY املغربية ٕالقرار مIثاق اج�عي 

  ر ثاليث أ#طراف؛Çس>تجيب �لªد أ#دىن �لمطالب ويؤسس حلوا
6لثا، اس>مترار مظاهر التضييق ومقع احلر¹ت النقابية وتعنيف 
التظاهرات العاملية السلمية و°قhطاLات ®ري املرشوLة من ٔ�جور 
املرضبني، وتعطيل احلوار القطاعي جبل القطاLات الوزارية، وÅرسحي املئات 

Lدم Åسديد من العامل ¢لعديد من القطاLات إالنتاجIة واخلدماتية و 
ال ميكن ٔ�ن  ،2011ٔ��ريل  26املس>تحقات °ج�عية، ٔ#ن مضامني اتفاق 

�كون موضوع ٔ�ي نقاش ٔ�و �راجع، ؤ�ن املساس هبذا االتفاق هو تدمري 

�تلف التعاقدات السابقة، واليت س>تكون لها ال حماÛ انعاكسات سلبية 
  .Lىل °س>تقرار والسمل °ج�عيني

ج�عي يتطلب إالرادة احلقIقIة من طرف احلكومة رابعا، ٔ#ن احلوار °
املتعلقة ¢حلر¹ت  87وyلق ٔ�جواء الثقة واملصادقة Lىل االتفاقIة اSولية رمق 

من القانون اجلنايئ �عربون Lىل إالرادة  288النقابية وٕالغاء الفصل 
الس>ياس>ية حلكومhنا املوقرة يف التعاطي اجلدي واملسؤول بدل ال�طل 

ف و°ه�م بnٔوضاع الطبقة العامY املغربية ¢خلارج اليت �رزح وال�سوي
  . حتت وطnٔة أ#زمة °قhصادية واملالية مبختلف دول املهجر

فhحية التقد�ر و°مhنان �لطبقة العامY املغربية املناضY والصامدة 
  . واملس>تعدة Lىل اSوام �Ìفاع عن الكرامة واحلرية والتقدم واSميقراطية

  .را الس>يد الرئEسوشك

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة لفريق أ#صاÛ واملعارصة يف ٕاطار ٕا³اطة . شكرا الس>يد الرئEس

  .اFلس Lلام، تفضلوا الس>يد رئEس الفريق

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشامشششش
  .شكرا الس>يد الرئEس
  الس>يد�ن الوز�ر�ن،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين السادة املس�شار�ن احملرتمني،
 خطى زمالئنا يف الفريق الفIدرايل، نود يف فريق أ#صاL Ûىل

 Yا لشغيT$ٔ�ن نعرب عن هتان ،Yواملعارصة، مبناس>بة العيد أ#ممي �لطبقة العام
الفكر واليد داyل الوطن وyارXه مبناس>بة عيدها أ#ممي، ؤ�ن نعرب عن 

Xه، حتيات التقد�ر و°Lزتاز �لطبقة العامY املغربية داyل الوطن وyار 
ويه اليت عبدت وال �زال مسارها الطويل ¢لتضحيات اجلس>مية يف س¶Iل 

  . الوطن ويف س¶Iل �رامة ٔ�بناء الوطن
الشغيY املغربية داyل الوطن وyارXه Åس>تق�ل عيدها أ#ممي يف 
ظروف وطنية ومTعطف شديد اخلطورة Lىل ضوء أ#زمة اليت ٔ�صبحت 

ب وقد يرتتب عهنا من �6ٓر تدق بقوة Lىل °قhصاد الوطين �لك ما �رت
اج�عية، واليت Åش>تد يوما ¢Åساع ٔ�زمة الشغل والبطاÛ وارتفاع أ#سعار 
واخنفاض مس>تو¹ت املعEشة fس¶ب التعامل املرتبك �لحكومة مع أ#زمة 
ولعدم تقدميها ملا �كفي من إالشارات اجلادة يف التعامل مع املطالب امللªة 

و ما يفضح مرة ٔ�خرى و�كشف هتافت واملرشوLة �لطبقة العامY، وه
الوعود والشعارات والتنكر لها fشلك هنايئ، كام ٔ�ن ٕاجنازاهتا ٕاىل ³دود ا#ٓن 

  . ال تتطابق مع تطلعات وانتظارات خمتلف ف�ات الشعب املغريب
واحلكومة اليوم، عوض مصار³ة املغاربة والعمل Lىل �شف احلقIقة 

 ٔnüٕاىل ٔ�ساليب ٕاطالق  - مل أ#سفمع اك-رمغ قسوهتا ومرارهتا، جندها تل
االهتامات وتعليق ضعفها وفشلها Lىل ا#ٓخر�ن ورفع فزاLة املؤامرة، يف 
حماوالت مhتالية �لظهور مبظهر الضحية وممارسة دور املظلومIة، فاحسة 
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 Yالس>مترار وتفامق أ#زمة والعبث ¢حلد أ#دىن من �رامة الشغي âال يف ذFا
  . املغربية

مر عند هذا احلد، بل امhد ٕاىل ا�لجوء ٕاىل املنطق أ#مين ومل يقhرص ا#ٔ 
يف معاجلة امللفات °ج�عية وقضا¹ التعبري عن الرٔ�ي، وyري دليل Lىل 

  . ذâ ما ³دث وحيدث يف موا§ة املعطلني وسلخهم وÌXمه ¢س>مترار
ويف ٕاطار هذا الضعف املزمن، واس>تفراد احلكومة يف تدبري الشnٔن 

 ٔnXاجلديدة لوز�رها امللكف ¢لعالقات مع الربملان اليت العام، نفا Ûٕالطال¢
تدyل يف الباب املتعلق ¢س>تحواذ احلكومة ٔ�و fسعهيا ٕاىل °س>تحواذ Lىل 
لك أ#دوار، حIث اعترب، هكذا يف حمك Xاهز وٕاطاليق، ٔ�ن اFمتع املدين 
®ري Xاهز ٔ#ن �كون رش�اك يف صنع الس>ياسات العامة ؤ�نه ®ري مؤهل 

  .لمسامهة يف ال�رشيع� 

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة املوالية يف . شكرا، شكرا â الس>يد املس�شار، شكرا جزيال

�لفريق °س>تقاليل �لو³دة والتعادلية،  "ٕا³اطة اFلس"ٕاطار دامئا نقطة 
  .اللكمة لمك الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد النعم مIارةاملس�شار الس>يد النعم مIارةاملس�شار الس>يد النعم مIارةاملس�شار الس>يد النعم مIارة
  .شكرا الس>يد الرئEس

  ان،الس>يدان الوز�ر 
  الس>يد-ن املس�شار-ن،

  إالخوان املس�شار�ن،
Çرشفين، ¢مس الفريق °س>تقاليل �لو³دة والتعادلية، ٔ�ن حنيط اFلس 
املوقر Lلام ومن yالê الرٔ�ي العام الوطين بقضية هامة تتعلق بقطاع 
االتصاالت ¢ملغرب، واÉي ٔ�حضى حيتل مركزا حIو¹ يف °قhصاد الوطين، 

 %5م يف تطو�ر حIاة الفرد واFمتع، حIث Çسامه حبوايل ويضطلع بدور �
  . من الناجت الوطين اخلام

  الس>يد الرئEس، 
لقد ازداد اس>تæدام االتصاالت وتقTيات املعلومات fشلك مضطرد 
yالل العقد أ#yري، أ#مر اÉي ٔ�سهم يف حتقIق ماكسب هائY �لبالد 

ملهمة اليت مت ٕادyالها ٕان والرشاكت الفاYL يف القطاع ن�üIة لٕالصال³ات ا
Lىل املس>توى ال�رشيعي ٔ�و املؤسسايت، yاصة مع ٕا³داث الواكÛ الوطنية 
لتقTني املواصالت، واليت اكن من املفروض ٔ�ن تلعب دورا ٔ�ساس>يا يف 
تnٔهيل هذا القطاع وموا�بة الفاLلني فIه حرصا Lىل جودة املنتوج وٕارضاء 

íاملس>هت .  
ن وجود مشالك مجة داyل هذه الواكÛ، ®ري ٔ�ن الواقع اليوم �كشف ع

تؤ�ر Lىل أ#داء وتنعكس سلبا Lىل ثقة املس>هتلكني يف القطاع، yاصة يف 
ظل اس>مترار ®الء ال�سعرية املعمول هبا يف السوق املغريب ف2 يتعلق 
¢لهاتف احملمول والهاتف الثابت وأ#نرتنEت والرسائل القصرية واليت تعترب 

ريب، ٕاضافة ٕاىل انعدام الوضوح يف العروض اليت أ#®ىل يف الوطن الع
تقد�ا الرشاكت املتنافسة، سواء Lرب طريقة ا�³ساب التعبئات املضاعفة 
ٔ�و متديد فرتات العروض التفضيلية، Lالوة Lىل ضعف جودة اخلدمات 
والتغطية yاصة يف العامل القروي وكذا بعض املدن، لك ذâ يف مقابل 

  . ققها الفاLلون يف قطاع االتصاالتأ#ر¢ح اخليالية اليت حي 
  الس>يد الرئEس، 

ٕان هذا الوضع ®ري سوي، وخيلق ضبابية Sى املس>هتí، كام يطرح 
Lدة ٔ�س>ئY خبصوص الشفافIة واملوضوعية يف ا�³ساب الو³دات، ومدى 
تناسب ذâ مع الوضع °قhصادي و°ج�عي �لبالد والقدرة الرشائية 

بدو معه ٔ�ن الرشاكت مhفامهة ف2 بEهنا، Lلام ٔ�ن �لمواطن املغريب ٕاىل ³د ي 
اخلاص حبرية أ#سعار مينع  06.99جملس املنافسة ومن yالل القانون رمق 

  . تفامه الرشاكت لهدف وا³د
ومثة ٔ�مر البد من التوقف عنده، و�متثل يف ٔ�ن الفاLلني يف القطاع ال 

عطيات الشخصية حيرتمون الضوابط القانونية، yاصة ف2 يتعلق حبامية امل 
�لزبناء، حIث يمت Åرسيب ٔ�رقام هواتف الزبناء ٕاىل رشاكت إالشهار من 

  . X�ٔل جين ٔ�ر¢ح دون y�ٔذ بعني °عتبار رغبة املس>هتí من Lد�ا
وLليه، الس>يد الرئEس، ومن X�ٔل جتاوز هذه إالشاكالت والعمل Lىل 

ريق تطو�ر القطاع و°رتقاء به ٕاىل مس>توى لك املغاربة، فٕان الف
°س>تقاليل يؤكد Lىل اSور الهام اÉي جيب ٔ�ن تضطلع به الواكÛ يف هذا 

  . الشnٔن
  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
â ل يف ٕاطار نقطة . شكرا الس>يد املس�شار، شكراyدhو�ٓخر م

ٕا³اطة اFلس Lلام هو الفريق °شرتايك، اللكمة لٔ�خ اليس موالي 
  . احلسن، تفضل

        ::::الس>يد موالي احلسن الطالبالس>يد موالي احلسن الطالبالس>يد موالي احلسن الطالبالس>يد موالي احلسن الطالب    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .شكرا الس>يد الرئEس
  الس>يدان الوز�ران،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
Çرشفين ٔ�ن ٔ�حIط جملس>نا املوقر Lلام مبوقف الفريق °شرتايك من 
املناظرة الثانية حول اجلبا¹ت اليت تنعقد ¢لصæريات، واليت نعترب ٔ�هنا ال 

  . متí من صفة املناظرة ٕاال إالمس
فقد اكن لزاما Lىل احلكومة ٔ�ن تعمتد املقاربة ال�شار�ية اليت ركز Lلهيا 
اSس>تور اجلديد، من X�ٔل بلورة إالصال³ات الرضي¶Iة و�رجمهتا حسب 

لهذا إالصالح، �كون املناظرة تتوجيا ê  §ويتصور أ#ولو¹ت، وٕاLداد 
  . ولEس جتمعا ٕاخ�ار¹ يقدم yالصة دراسة ملكhب اSراسات

ا الصدد، فٕاننا يف الفريق °شرتايك نعترب ٔ�ن إالصالح الرضييب ويف هذ
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ورش ٔ�سايس وراهن، وهيم خمتلف الرشاحئ °قhصادية و°ج�عية 
والفاLلني املؤسساتيني وامجلعويني، و¢لتايل فٕان التصور اÉي L�ٔدت به هذه 

نوات املناظرة اكن شلكيا، ومل يyٔnذ بعني °عتبار الرتامك اÉي حتقق مTذ س> 
  .  من العمل واFهود اÉي مت Lىل Lدة مس>تو¹ت

وٕاذا اكن الشعار املركزي لهذه املناظرة �ر�كز Lىل اسرتXاع ثقة امللزمني 
ودفعهم ٔ#داء واج�اهتم الرضي¶Iة yدمة لالقhصاد الوطين، فٕاننا يف الفريق 

�ب °شرتايك نعترب هذه الشعارات لن تؤدي ٕاىل النتاجئ املطلوبة ٕاذا مل توا
ٕ¢صال³ات Lلمية وفعلية ٕالدارة الرضائب اليت اكنت تعترب امللزمني مهتمني 

  .ومشكوك يف ذمهتم ٕاىل ٔ�ن يث¶ت العكس
ولٕالنصاف، فقد ملس>نا حتوال واحضا يف ممارسة إالدارة الرضي¶Iة اجلديدة 
اليت حتاول جتاوز املامرسات التعسفIة والسلطوية السابقة، لكن احلكومة 

امج معلية وبقرارات س>ياس>ية جشاLة، متكن بالد� من ملزمة بدمعها برب 
تفعيل إالصالح الرضييب مبا حيقق العداÛ الرضي¶Iة وإالنصاف واملساواة يف 

  .ٔ�داء الواجب الرضييب الوطين
ويف هذا إالطار، فٕاننا نتوXه ٕاىل الس>يد رئEس احلكومة بnٔن يتحمل 

دارة، وهو ما سEشلك مسؤولياته اكمY يف فرض الزتاماته وتعهداته Lىل االٕ 
املدyل الرئEيس الس>تعادة ثقة امللزمني ودفعهم ٕاىل املبادرة ٔ#داء واج�اهتم 

  . الرضي¶Iة
ولنذ�ر الس>يد رئEس احلكومة ٔ�نه س>بق ؤ�ن تعهد ٔ�مام الربملان ¢حلرص 
Lىل Lدم املساس حبسا¢ت املواطنني ¢ٔ#بناك وا�Éن يتعرضون القhطاLات 

تعسفي، ورمغ ذâ اس>مترت نفس املامرسات  وجحوز Lىل ٔ�رصدهتم fشلك
ٕاىل يومTا هذا، حIث Xدد الس>يد رئEس احلكومة الزتامه ٔ�مام هذه 
املناظرة، فكIف سÏس>تعيد ثقة امللزمني واحلاÛ هاته ؤ�ن الزتامات رئاسة 

  . احلكومة ال جتدي نفعا من إالدارة الرضي¶Iة
  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . املس�شار شكرا الس>يد

ونhÏقل ملعاجلة أ#س>ئY الشفهية املدرXة يف Xدول ٔ�عامل هذه اجللسة، 
وLددها عرشون سؤ°، ßس>هتلها ¢لسؤالني ا�:ان جتمعهام و³دة املوضوع، 
وهام مو§ان ٕاىل الس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحري، أ#ول يتعلق 

ق التجمع الوطين ¢ملومس الفال; احلايل، واللكمة فIه ٔ#³د ٔ�عضاء فري
  .  لٔ�حرار لتقدمي السؤال، تفضل احلاج عبو، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد محمد عبواملس�شار الس>يد محمد عبواملس�شار الس>يد محمد عبواملس�شار الس>يد محمد عبو
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  الس>يدات املس�شارات،

  ٕاخواين املس�شار�ن أ#عزاء،
  الس>يد الرئEس، 

هاذ السؤال  ٔ�وال كنتقدم ¢لشكر د¹يل �لس>يد وز�ر الفال³ة ا�يل ق�ل
 . هاذ السؤال ا#ٓين عندو املغزى د¹لو وعندو اSالÛ د¹لو. ا#ٓين

  الس>يد الرئEس،
ٔ�وال، ٔ�� كنوه ¢ملناظرة ٔ�و ¢ملعرض اSويل د¹ل مكTاس، ٔ�وال صاحب 
 âهللا ينرصو هو ا�يل �رٔ�س املناظرة يوم الثال6ء حبال اليوم، كذ Ûاجلال

6ء، وy�ٔريا اليس ا�ن كريان حفظه هللا هو °فhتاح د¹ل املعرض هنار الثال
  . ا�يل دار °خhتام هنار احلد، لك وا³د �يتحمل املسؤولية د¹لو

قلت ٔ�وال ٔ�� ٔ�شكر الس>يد وز�ر الفال³ة Lىل اFهود د¹لو ا�يل جنح 
الس>يد وز�ر الفال³ة ٔ�كرث من اجلهد د¹لو . املعرض اSويل د¹ل مكTاس

ن مجيع املقايEس اكن �حج، ورمبا حرضت معل ¢ش اكن ذيك املعرض اك
  . ٔ�لف د¹ل الزوار تقريبا 800

ؤ�� كنقول �لس>يد وز�ر الفال³ة Lىل املومس د¹ل هاذ العام، هاذ العام 
: مومس جIد ¢ٔ#مطار وجبميع اخلريات د¹ل املومس، وكÏسnٔل الس>يد الوز�ر

  ذ العام؟ ٔ�ش>نو هو إالجراءات ا�يل ®ادي y¹ذها يف هاذ الس>نة د¹ل ها
كذâ، الس>يد الرئEس، والسؤال ا�يل مازال يل �لس>يد الوز�ر ٔ�و 

مليار  220احلكومة �لك نقصو من املزيانية د¹ل °س�?ر د¹ل الفال³ة 
مليار س>ن�مي ا�يل نقصوها �لفال³ة، واش، الس>يد  220س>ن�مي، هاذ 

قصوها الوز�ر، ما تEشوفيش يش تnٔثري عندو Lىل املنتوج الفال; ٔ�و ٕاىل ن
  ٔ�ش>نو أ#قالمي ٔ�و ٔ�ش>نو اجلهات ا�يل اعطاوها ؤ�ش>نو ا�يل ما عطاوهاشاي؟

ولكن ٔ�� كنفضل، كنطلب من الس>يد الوز�ر ٔ�و احلكومة �لك ذيك 
الربع، يف املزيانية داو الربع، كنمتىن Lىل ٔ�نه هاذيك ما يnٔ�رش Lلينا و�رد 

ن الس>يد الوز�ر ميكن املزيانية اكن Lىل ما اكن، ورمبا هام اغتمنوا الفرصة، واك
، 200مسافر yارج الوطن ٔ�و يش ³اXة احبال هاذ الشلك وحIدوا لو 

مليار راه كتnٔ�ر يف الفال³ة  220مليار، هاذ  Ç220رشح لنا، حIدوا لنا 
Ûد¹لنا، يف ا�طط أ#خرض ٔ#ن هو صاحب اجلال ...  

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
واللكمة . مشكرا â الس>يد املس�شار، ٔ�هنيت حقك يف ال�

�لم�سائل املوايل يف نفس املوضوع، النتاجئ املتوقعة �لمومس الفال; احلايل، 
واللكمة ٔ#³د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل 

  .أ#س>تاذ

        ::::املس�شار الس>يد بنااملس�شار الس>يد بنااملس�شار الس>يد بنااملس�شار الس>يد بنارصرصرصرص ٔ�زاك ٔ�زاك ٔ�زاك ٔ�زاكغغغغ
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يد الوز�ر،
املس�شار، هذا لEس يف نفس ٔ�� ٔ�ظن ٕاذا اكن السؤال د¹ل الس>يد 

املوضوع، ولكن Lىل ٔ�ي ٕاذا قررمت، فالسؤال د¹لنا يتعلق، الس>يد الوز�ر، 
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  :كام السؤال د¹لنا كام ييل
  الس>يد الوز�ر، 

مع اقرتاب مومس احلصاد تقوم الوزارة مبجموLة من إالجراءات 
 و°س>تعدادات لنüاح هذا املومس متاش>يا مع ما سطرته وزار�مك من �رامج

فالحIة هادفة ٕاىل تطو�ر القطاع الفال; وتقدمي اSمع التقين واملادي 
  . �لفال³ني

ما يه توقعات احلكومة لنتاجئ هذا املومس، : ßسائلمك، الس>يد الوز�ر
  yاصة Lىل مس>توى احلبوب؟ 

وما يه التدابري العملية امللموسة اليت تعزتمون القIام هبا ٕالجناح هذا 
  املومس الفال;؟ 

  .لس>يد الرئEسشكرا ا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
واللكمة �لس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحري . شكرا �لس>يد املس�شار

دقائق، تفضلوا الس>يد  6لٕالXابة عن مضمون السؤالني معا يف ³دود 
  .الوز�ر

        ::::الس>يد عز�ز ٔ�خTوالس>يد عز�ز ٔ�خTوالس>يد عز�ز ٔ�خTوالس>يد عز�ز ٔ�خTوشششش، وز�ر الفال³ة والصيد البحري، وز�ر الفال³ة والصيد البحري، وز�ر الفال³ة والصيد البحري، وز�ر الفال³ة والصيد البحري
  .شكرا الس>يد الرئEس احملرتم

  شارون احملرتمون،الس>يدات والسادة املس� 
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

هاذي كتعرفوا بnٔنه تعمالت ٕاصال³ات �برية يف نطاق خمطط املغرب 
عقدة �رامج لتمنية  17خمطط §وي، ٕا�رام  16أ#خرض، فهيا ٕاLداد 

سالسل إالنتاج، التعبئة وتنويع املصادر د¹ل ا¦متويل وإالLادة د¹ل الهيلكة 
يد �لتnٔمني الفال;، ٕاضافة ٕاىل ٕاصدار وا³د د¹ل الوزارة، وضع نظام Xد

  .العدد د¹ل ال�رشيعات ا�يل هام Xات يف هاذ الغرفة احملرتمة
 L453ىل مس>توى إالجنازات امليدانية، مت الرشوع يف تنفIذ وا³د 

مرشوع Lىل صعيد مجيع املناطق، مهت السالسل النباتية د¹ل الزيتون 
بار والنبا-ت العطرية والطبية، وكذا واحلوامض وا¦متور وا�لوز والتني والص 

  .احليوانية، ا�لحوم امحلراء والبيضاء والعسل واحلليب
ولقد بدٔ�ت اSينامIة ا�يل yلقها خمطط املغرب أ#خرض يف احلقIقة 

  :كتعطي ال?ر د¹لها، حIث مت حتقIق نتاجئ مشجعة Lىل Lدة مس>تو¹ت
لتصل ٕاىل  T2008ذ ٔ�وال، ضاعفTا °س>تعامل د¹ل البذور املعمتدة م 

ٔ�لف قTطار yالل هذا املومس ا�يل بدا، و®ادي نوXدو ٕان  300مليون و
  .مليون قTطار ¢لÏس>بة �لمومس القادم ٕان شاء هللا 2شاء هللا ما يقرب 

ٕاىل اyذينا  %36حتسني كذâ املس>توى د¹ل اس>تعامل أ#مسدة بــ 
 2005أ#خرض بني  ¢لÏس>بة �لفرتة املرجعية ا�يل امعلنا فهيا خمطط املغرب

اس>نني، ومن بعد Xاء خمطط املغرب أ#خرض  3اكنت Lىل  2007و
�يلو �لهكhار yالل املومس  95الس>تعامل تقريبا  %36، �زادت بـــ 2008

  .الفال; احلايل
¢ش طلعت ¢لÏس>بة �لفرتة املرجعية،  %36املكTنة كذâ طلعت لـــ 

ل اجلرار ٔ#لف هكhار لـ دLes tracteurs (¹(د¹ل  5حIث ٔ�نه دز� من 
ا�يل ®ادي  7د¹ل ) FAO1( ، والهدف د¹لنا هو نوصلو �لهدف د¹ل6,8

  .نوصلو ليه ٕان شاء هللا هاذ الس>نة
ٔ�لف هكhار ا�يل  333اكن وا³د اFهود �بري ا�يل تعمل يف السقي، 

من هنار ا�يل ابدا خمطط املغرب ) Goutte    à    goutte(تعمالت ¦هيا 
ٔ�لف ٕان شاء هللا  50و 40ام مازال ®ادي �زاد من بني أ#خرض، وهاذ الع

ٔ�لف هكhار ا�يل ®ادي �كون  370هكhار و®ادي نوصلو Lىل أ#قل لــ 
، مع العمل ٔ�ن خمطط املغرب أ#خرض )Goutte    à    goutte(جمهزة بـــ 

  .ٔ�لف هكhار 550ابغينا نوصلو لــ  2020
âٔ�نه كذ U املعدل د¹ل ٕانتاج احلبوب، امحلد âالظروف كذ 

املناخIة اكنت مالمئة واكنت امحلد U نوLا ما من الش>تا يف هذه الس>نوات 
، ميل كناyذو املعدل من هنار ا�يل بدا خمطط املغرب أ#خرض 2008من 
مليون  81حىت لهاذ الس>نة، راه احTا يف وا³د املعدل د¹ل  2008يف 

ال ـــــــــــل ديقTطار س>نو¹، وهاذ الس>نة امحلد U ٔ�نه اك�ن وا³د املعد
)Les prévisions ( ا�يل ®ادي �كونوا ٕان شاء هللا يف �ٓخر الس>نة د¹ل

مليون قTطار، وهو �ر�مج Xد مشجع، وكذâ الو³دات العلفIة ا�يل  97
مليار د¹ل  4مليار د¹ل و³دة LلفIة، ٔ�ي بــــ  18®ادي �كونوا بـ 

يش ®ادي خييل ٔ�نه ، وهاذ ال)Excédentaires(الو³دات العلفIة ا�يل يه 
  .امحلد U الضغط ®ادي ينقص Lىل ا¦مثن د¹ل العلف

ٕانتاج الفواكه وال الزيتون ®ادي �كون فIه وا³د التحسني مفرتض ٕان 
شاء هللا، كام ٔ�نه يف هاذ الس>نوات ارتفع إالنتاج، وكتعرفوا إالنتاج احليواين 

بفضل حقIقة  وهو ا�يل كEشغل ٔ�كرث يف امليدان الفال;، وامحلد U اك�ن
 âدراليات البميهنية، وبفضل كذIلني وبفضل العقدة ا�يل معلنا مع الفLالفا
املكhب الوطين �لسالمة الصحية ا�يل �يقوم بوا³د اSور �بري يف هاذ اليش 

ٔ�لف  460د¹ل املرافقة الصحية د¹ل احليوا�ت، توصلنا ٔ�نه ا�لحم وصلنا لــ 
لهنا Lىل ما هو اكن من  2008ن يف هاذ املرY³ م %27طن، زد� بــ 

  .ق�ل
 â49مليون لرت د¹ل احلليب، طلع احلليب بــ  500مليار و 2كذ% 

)La production nationale(  س>بةÏإالنتاج الوطين ¢ش اطلع ¢ل
  .    %76ٔ�لف طن من ا�لحوم البيضاء ¢رتفاع  635لهاذيك الفرتة املرجعية، و

ون ممتزية، فهيا ٕانتاج وàمتناو Lىل ٕاذن يه فعال س>نة امحلد U ®ادي �ك
هللا ٔ�نه الظروف املناخIة ا�يل Xاية تبقى مساLدة حىت نبقاو يف هاذ 

مليون قTطار يف وا³د  97أ#رقام، إالنتاج ®ادي يوصل ٕان شاء هللا لــ 
)Le record ( طار د¹ل القمح ا�لني 52ٔ�و  51ا�يل هوTمليون ق .  

                                                 
1
Food and Agriculture Organization 
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Y متويالت، ٔ#نه كتعرف بnٔنه اكينة وكذâ يعين القرض الفال; راه Lام
ا�يل يه �مة، سامهت فهيا من أ#ول، هاذي ) La campagne(وا³د 

س>نة د¹ل اخلري، ٔ�عطاها °نطالقة صاحب اجلالÛ يف مدينة مكTاس، 
واكن مجيع اجلهود د¹ل مجيع الفاLلني، ال الفال³ة وال حكومة وال ٔ�بناك، 

âا¦متويالت  يعين ٔ�هنم تبعوا ¢ش يعطيوها كذ U متويالت، واك�ن امحلد
 âا�يل اكنت د¹ل احلرث وا#ٓن ®ادي �كونوا كذ)Les crédits de 

campagne( وراه القرض الفال; مس>تعد ¢ش يعين ي��ع °ه�م ،
  .د¹لو يف هاذ النطاق

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة يف ٕاطار التعقIب ٔ#³د السادة . شكرا �لس>يد الوز�ر

  .، تفضل اليس احلاج يف ٕاطار التعقIب�نر املس�شا

        ::::املس�شار الس>يد محمد عبواملس�شار الس>يد محمد عبواملس�شار الس>يد محمد عبواملس�شار الس>يد محمد عبو
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئEس،
ٔ�وال �لك حرارة كÏشكر الس>يد الوز�ر الفال³ة والصيد البحري، ما 

  . يقوم به وما رصح يف العرض د¹لو �ٓنذاك
  الس>يد الوز�ر، 

د¹ل القطاين واحلبوب ٔ�� ا�يل كنلمتس مTك يه تنظم وا³د امجلعية 
¢ش حنددو أ#مثنة د¹ل املومس د¹ل هاذ الس>نة، ٔ#نه، الس>يد الوز�ر، ٔ�� 
ما خنفي Lليك حىت يش، ٔ#ن التüار وال التعاونيات رامه ختلعوا، وا³د 
الس>يد يف طنüة دار احلوار امسيتو السعيدي، دار وا³د احلوار وراه 

  . قالهاش هباذ العبارة لكيش شفار، ما) Les agrées(التعاونيات و
ودا¢ هللا خيليك، ا�يل كنطلب مTك هذاك خصك، الس>يد الوز�ر، 
تعطيوه درس، السعيدي راه مفهوم، Lىل ٔ�ن ٔ�والد التعاونية، ٔ�والد احلبوب 

  ... ودا¢ هللا جيازيك خبري ٔ�طلب مTك ¢ش هذاك الس>يد. شفار�ن
الفالح هاذ ٔ�وال الفالح، ®ري ¢ش �كون Lىل Lمل، الس>يد الوز�ر، 

العام راه مhرضر نظرا لٔ�مطار ا�يل طاحت مTتظمة، والفالح ارشى اSوا 
بوا³د أ#مثنة �برية، وىل لكيش ) L’engrais(بوا³د أ#مثنة �برية، وارشى 

الفالح راه ®ادي يصور يش ³اXة، ولكن الفالح ا�يل صور هو وز�ر 
شك Lىل ٔ�ن هو الفال³ة اليس عز�ز ٔ�خTوش هو ا�يل عند�، ما عند�ش ال 

  . ما غتصلحش الفال³ة ا�يل هام ضاعوا
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ#³د ٔ�عضاء الفريق يف ٕاطار التعقIب، . شكرا �لس>يد املس�شار

  .تفضل ٔ�س>تاذ
  

        ::::املس�شار الس>يد بنااملس�شار الس>يد بنااملس�شار الس>يد بنااملس�شار الس>يد بنارصرصرصرص ٔ�زاك ٔ�زاك ٔ�زاك ٔ�زاكغغغغ
شكرا الس>يد الوز�ر Lىل التوضيªات، واحTا برصا³ة ما تنكروش 

ا�يل تتقوموا هبا Lىل ٔ�رض الواقع وLىل مجيع املس>تو¹ت د¹ل اFهودات 
الفال³ة، وàمتناو ٕان شاء هللا ٔ�ن التوقعات ا�يل قلتو لنا ®ادي حتصل Lىل 

  . ٔ�رض الواقع
ٕامنا، الس>يد الوز�ر، احTا تتعرفوا املنتوج واملردودية ختتلف من مTطقة 

المي مÕال أ#قالمي اجلبلية ٕاىل مTطقة ومن ٕاقلمي ٕاىل ٕاقلمي، فٕاقلمي خTيفرة وأ#ق
قTطار �لهكhار، وتتعرفوا،  15حىت  10بصفة Lامة ٔ�ن املردودية ما تتفوÅش 

الس>يد الوز�ر، ٔ�ن التلكفة د¹ل الفالح �لكفة ¢هظة، ال يف مومس احلرث، 
  . وال يف مومس احلصاد وال يف أ#مسدة

عر ¢ش فالفالح اليوم برصا³ة يhÏظر مTمك ومن وزارة الفال³ة، هو الس
®ادي تباع احلبوب يف أ#سواق املق�Y ٕان شاء هللا، الفالح اليوم يتداول 

درمه، فهو �لفالح  280-270ٔ�ن ٕاذا هبطت الفارينة Lىل ا¦مثن د¹ل تقريبا 
  . الصغري واملتوسط خسارة

فاليوم، الس>يد الوز�ر، واش عندمك وا³د الرؤية د¹ل السعر يف 
  احلصاد؟  املس>تق�ل واحTا مق�لني Lىل مومس

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف ٕاطار التعقIب . شكرا �لس>يد املس�شار

  .عن تعقIيب الس>يد�ن املس�شار�ن

  :الس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحري
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس>يد الوز�ر احملرتم،
¹�ٔم  �10يل ميكن يل نواLدمك به بnٔنه يف أ#س>بوع ٔ�و يف هو ٕان شاء هللا ا

املق�L Yىل ا#ٔكرث، ®ادي àرجعو و®ادي �كون نقاش وحوار كام تعود� مع 
الفاLلني يف هذا امليدان ¢ش �كون وا³د ا¦مثن مرجعي، هاذ ا¦مثن املرجعي 

، 2009ا�يل يه ممتزية ا�يل تقريبا ك�ش>به لـــ ) L’année(احTا يف وا³د 
  .ٕاذن هذا مرجع

  .املرجع الثاين اك�ن أ#مثنة العاملية
املرجع الثالث اك�ن ٔ�نه هاذ السوق د¹ل احلبوب راه خصو يبدا يتحرر 
اشوية، يعين الناس خصها تعول Lىل راسها يف املس>تق�ل، تبدا تصاوب 

  .أ#مثنة د¹لها وتوXد راسها
اء من ®دا ٕان شاء ٔ�نه اyذينا قرار ٔ�نه كتعرفوا يف فاحت ماي، ابتد ،ٔ�وال

هللا، اك�ن الرسوم امجلر�ية ¢ش حنافظو Lىل املنتوج اSاyيل، ®اد�ن 
)Protéger ( شßيل، هاذي يه أ#وىل ¢ش ما �كوyاSاملنتوج ا

  .التصد�ر، مسحوا يل ¢ش ما�كوßش °س>ترياد
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6نيا، ٔ�نه البد ما �كون نعطيو وا³د ا#ٓفاق د¹ل وا³د ا¦مثن مرجعي، 
كنعطيو �ٓفاق د¹ل ا¦مثن املرجعي كتدyل اشوية اSوÛ ¢ش  وكتعرفوا ميل

هتز اشوية املس>توى د¹ل أ#مثنة، كتعرفوا إالشاكلية د¹ل املزيانية هاذ 
®ادي �كون يف وا³د احلوار، يف وا³د النقاش،  هالس>نة، هاذ اليش لك

البد ما �كون تواز�ت، ٔ#نه س>نة ممتزية، الفالح معل جمهود، احTا نعرتف 
، وٕان شاء هللا àمتناو ٔ�نه اللك نلقاو وا³د يعين احلل وسط ا�يل ميكن به

  .¹�ٔم املق�Y ٕان شاء هللا �10ريض امجليع ٕان شاء هللا يف ظرف ٔ�س>بوع ٔ�و 
 200مليار و 2ف2 خيص °س�?ر، هو فعال °س�?ر �لكمت Lليه 

مايش مليون درمه ا�يل ®ادي ختص يف °س�?ر د¹ل القطاع الفال;، 
سهY، احTا راه كام قلت يوم البار³ة عند� ثالث قطاLات ا�يل كÏس�مثرو 

  : فهيم، ا�يل �ميش>يو فهيم الفلوس �زاف د¹ل °س�?ر
- )L''''irrigation (ات والري وهذا؛Iالري، الساق  
6ين اس�?ر هو اLSامة الثانية، يعين الفالح الصغري ا�يل كنعملو ليه  -

  مشاريع؛
 Le fonds de développement(هو و6لث اس�?ر  -

agricole( ،ة ا�يل هو رافعة د¹ل °س�?رIيعين صندوق التمنية الفالح ،
بnٔنه كتعرفوا بnٔن لك درمه �يتعمل د¹ل اSوÛ وٕاال �يجيب ثالثة اSرامه 

  .د¹ل °س�?رات د¹ل اخلواص
مليار  2هو فلªد الساLة الرب�مج ا�يل واقع، ا�يل اليوم توقع يف ا�Éرى 

يف ٕاطار يعين املسؤولية  درمه ا�يل ®ادي تنقص لوزارة الفال³ة، 200و
د¹لها والتضامن احلكويم وهذا، ولكن كتبقى دا¢ املسؤولية د¹ل الوز�ر 

احTا ¢يق كنخممو  ٔ�نه فني يقطع يف هاذ الثالثة، زعام املسؤولية صعبة،
هاذ ا�طط ¢ش �رجع ختلEش  و¢يق ما توصلناش ليش ن�üIة ا�يل ميكن ما

  .ا�لور وتبقى الثقة مس>مترة يف °س�?ر ٕان شاء هللا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
رضورة ٕا³داث أ#قطاب الفالحIة، هو موضوع . شكرا �لس>يد الوز�ر

السؤال املوXه من طرف الفريق °س>تقاليل �لو³دة والتعادلية �لس>يد 
  .وز�ر الفال³ة، تفضلوا أ#س>تاذ بلحسان

        ::::الس>يد محمد بلحسانالس>يد محمد بلحسانالس>يد محمد بلحسانالس>يد محمد بلحسان    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .شكرا الس>يد الرئEس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  السادة والس>يدات املس�شار�ن احملرتمني،
امسحوا يل يف البداية، ٔ�ن ٔ�غتمن هذه املناس>بة ¢مس فريق °س>تقالل، 
ٔ#هنئمك، الس>يد الوز�ر، ؤ#هi ٔ�نفس>نا مجيعا بنüاح املعرض اSويل الثامن 

  . ³ة، اÉي نظم مؤخرا مبدينة مكTاس �رLاية سامIة ملكIة�لفال
ؤ�شكر من yاللمك اكفة املتعاونني Lىل °س>تعدادات والرتت�Eات الهامة 

اليت اختذت ٕالجناح هذا املعرض اÉي فhح الباب يف وXه الفاLلني الوطنيني 
ر واÉي ي�Iح لالقhصاد الوطين فرصة اس�?. واSوليني يف القطاع الفال;

هامة �راهن Lلهيا املغرب �لرفع من معدات ا¦منو وyلق فرص الشغل، Lلام 
ٔ�ن هذا املعرض مض yالل هذه اSورة ٔ�قطاب خمصصة لاكفة §ات 
اململكة، ويه اليت حتدد إالنتاج الفال; ومTتوXات الصناLة الغذائية 

ضافة وإالمدادات الفالحIة والبي$Iة واملعدات الزراعية و�ربية املاش>ية، ¢الٕ 
ٕاىل ختصيص سوق املنتوXات احمللية، مما سامه وسEسامه يف ضامن اس>تق�ال 

Yدد من املشاركني يف املعارض املق�L ٔ�كرب .  
ت¶ىن املغرب س>ياسة خمطط املغرب أ#خرض ٕاكسرتاتيجية  2008مفنذ 

وطنية مع مر�كز ٔ�ساس �متثل يف تnٔهيل مس>تدام �لفال³ة الوطنية، Lلام ٔ�ن 
Lىل دLامhني ٔ�ساس>ي�ني، Åس>تجيب fشلك مhبا�ن  هذا ا�طط �ر�كز

�لتªد¹ت املطرو³ة Lىل مس>توى امليثاق الوطين لٕالقالع الصناعي يف ٔ�فق 
  . 2020وا�طط الطايق يف ٔ�فق  2015

كام ٔ�ن الوضع الفال; احلايل ٔ�صبح يفرض ٕ¢حلاح ٕا³داث ٔ�قطاب 
ي Lىل ³د فالحIة من X�ٔل ٕاعطاء دينامIة ٔ�كرث �لقطاLني الفال; والصناع

سواء، وذâ من yالل �روز سالسل مTدجمة لٕالنتاج هبدف °رتقاء 
¢لقطاع وتقTيات الفال³ة والصناLة الغذائية ٕاىل مس>توى قاطرة حقIقIة 
�لتمنية °قhصادية و°ج�عية Lىل الصعيد�ن اجلهوي والوطين والريق هبام 

  . ٕاىل مصاف العاملية
بدوره �مكY ٕاسرتاتيجية �طط  كام ٔ�ن ٕا³داث ٔ�قطاب فالحIة، يعترب

املغرب أ#خرض اÉي �ريم ٕاىل جعل الفال³ة رافعة �لتمنية °قhصادية، 
وذâ من yالل خمططات فالحIة §وية Lىل صعيد املناطق الفالحIة 
الرئEس>ية ¢ملغرب، كام ٔ�ن مرشوع أ#قطاب يتوl مTه الوضع رهن ٕاشارة 

ا اكفة رشوط اجلودة والوفرة يف املس�مثر�ن ٔ�رايض لالس>تق�ال، تتوفر فهي
  .إالنتاج بnٔسعار تنافس>ية، Åس>تجيب �لمعايري اSولية

ما يه إالجراءات والتدابري اليت تنوون : Éا، ßسائلمك، الس>يد الوز�ر
اختاذها من X�ٔل ٕا³داث ٔ�قطاب فالحIة، تعمتد Lىل التكTولوجIات احلديثة 

  يف تطو�ر القطاLني الفال; والصناعي ببالد�؟ 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار . شكرا â الس>يد املس�شار

  .اجلواب، تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحري
  .شكرا الس>يد الرئEس احملرتم

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

ٕالقالع الصناعي وخمطط املغرب يف ٕاطار تفعيل امليثاق الوطين د¹ل ا
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الربجمة د¹ل  2015-2009أ#خرض، متت يف املرY³ أ#وىل yالل الفرتة 
د¹ل أ#قطاب الفالحIة �لصناLات الغذائية، اكينة يف مكTاس،  6ٕاßشاء 

) Les bassins(�راكن، سوس، الغرب، احلوز، و-دÛ، امشTEا لـــ 
ونعملو مجيع املشاريع يف اSار  أ#حواض د¹ل إالنتاج، مايش نقربو �لسوق

  . البيضاء، الهدف ٔ�نه يبقى التمثني داyل املناطق د¹ل أ#حواض الفالحIة
ولهاذ الغاية، ®ادي توفر هاذ أ#قطاب Lىل فضاءات د¹ل التحويل 
ود¹ل التلفIف و�مثني املنتوXات الفالحIة وحمطات لوجس�IكIة وyدماتية 

  . Xات الفالحIة �لæارجوش>باك وا³د ل�سهيل تصد�ر املنتو 
كام س>تضم هذه املراكز ملوا�بة الفاLلني املهنيني خمتربات ملراق�ة اجلودة 
و°ع�د، التابعة ٕاما �لواكÛ املس>تقY ملراق�ة الصادرات ٔ�و املكhب الوطين 
�لسالمة الصحية �لمنتوXات الغذائية واكينة و³دات د¹ل البحث والتمنية 

  . والتكو�ن
واقع هاذ أ#قطاب وسط أ#حواض إالنتاجIة، كام قلت، ومت انتقاء م

لقرهبا من الطرق الس>يار ٔ�و املطارات ٔ�و املواn، كذâ هبدف Åسهيل 
  . ترصيف املنتوXات لٔ�سواق اSاyلية وأ#سواق اخلارجIة

 %50 ومن املتوقع ٔ�ن Åسامه هاذ أ#قطاب الفالحIة يف �مثني حوايل
املعنية، مما س>ميكن من اس>تقطاب  من املنتوXات الفالحIة ¢ملناطق

اس�?رات �مة وyلق مTاصب د¹ل الشغل ليد LامY مؤهY يف قطاع 
الصناLات الغذائية، Lىل س¶Iل املثال �يhÏظر مÕال ٔ�ن تناهز °س�?رات 

مليون د¹ل  250مليار د¹ل اSرمه يف مدينة مكTاس ومليار و 4حوايل 
مTصب  8000مTصب شغل مبكTاس و ٔ�لف 18اSرمه برباكن ؤ�ن يمت yلق 

 .شغل برباكن

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك ٔ�س>تاذ بلحسان يف ٕاطار التعقIب. شكرا �لس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد محمد بلحساناملس�شار الس>يد محمد بلحساناملس�شار الس>يد محمد بلحساناملس�شار الس>يد محمد بلحسان
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يد الوز�ر، 
يف احلقIقة احTا كÏشكرومك Lىل هاذ املعطيات واملعلومات ا�يل 

قطاب ا�يل ما كناشاي LارفIهنا، ومن بعد Lاد عرفTا �ٔ  6اعطيتو� وهاذ 
ويف . ٔ�قطاب، وما Lلينا ٕاال ٔ�ن ßشكرمك، الس>يد الوز�ر 6دا¢ بnٔن اكينة 

احلقIقة هاذ اFهودات اجلبارة ا�يل مقمت هبا يف هاذ الس>نني أ#yرية �لقطاع 
 U اد امحلدL هوادت د¹لمكF¢الفال; ما اكن�ش، و¢لفضل د¹لمك و

  . غرب تعرفامل
وا�يل كنطلبو، الس>يد الوز�ر، ¢ش حىت القطاع د¹ل ا¦متور عندامك 
تÏساوه د�روا ليه وا³د القطب، ٔ#ن راه �يجمع وا³د اجلهة من فكIك حىت 
لطاطا وحىت للكممي، هللا جياز�مك خبري وا³د القطب حىت هو �كون وا³د 

)Le    pôle ( ٔ�راكن البد، ٔ�راكن متا يندار يف هاذ املنطقة د¹ل ا¦متور، مع

  . وا¦متور البد، راه �ميش>يو و³دة
وا�يل كنطلبو، الس>يد الوز�ر، هللا جياز�مك خبري يف هاذ التخفIض د¹ل 
هاذ املزيانية ا�يل ®ادي خيفضوا لمك يف الوزارة، ³اول ما ٔ�مكن هذاك 
املغرب أ#خرض ال تقEسوهشاي، ٔ#ن ٕاذا تقاس املغرب أ#خرض نقصتو مTو 

لهذا، هللا جياز�مك . اه هاذوك الفال³ة ®ادي يتnٔزم عندمه أ#موريش اشوية ر 
خبري حىت ٕاىل ابغيتو تنقصوا يش ³اXة، نقصو يش ³اXة يف °س�?رات 

  . ا�يل ما كتقEسشاي يف املغرب أ#خرض
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
يف  اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار التعقIب. شكرا أ#س>تاذ بلحسان

  .دقIقhني، تفضلوا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحري
مع أ#سف، الس>يد املس�شار، مجيع °س�?رات كهتم خمطط املغرب 
أ#خرض، ولكن ٕاßشاء هللا àمتناو Lىل هللا ٔ�نه يعين ٔ�نه ٕاىل اكنت يش ³اXة 

وات ا�يل ®ادي تنقص، خصها تنقص  يف املسائل ا�يل ميكن ت�س>ىن الس>ن
  . املق�Y ٕان شاء هللا

ابغيت ®ري نقول بnٔنه اك�ن �لكمت Lىل القطب د¹ل مكTاس و�راكن، 
ولكن اSراسة ساالت يف بين مالل وٕان شاء هللا ®ادي يمت °نطالقة 

قريب ٕان شاء هللا، يعين àمتناو Lىل هللا يف ) La zone(د¹ل هاذ يعين 
Yأ#سابيع املق� .  

يف مكTاس واك�ن اSراسة ا�يل اàهتت يف  اك�ن دراسة حىت يه ا�يل
  .ٔ�اكد�ر، ومت °خhيار د¹ل املاكن ا�يل ®ادي �كون فهيا °س�?ر

، àمتناو Lىل هللا ٔ�نه 2013الغرب انطلقت اSراسة يف شهر فربا�ر د¹ل 
دا¢ نقدرو نقولو بnٔن جوج ساالو والثالثة ®ادي تبدا ٕان شاء هللا كنhÏظرو 

احب اجلالÛ عام قريب، وàمتناو Lىل هللا ٔ�نه ®ادي °نطالقة من عند ص
د¹ل  6¢ش àمكلو   à2013 -2020كونو ابدينا يف ثالثة، واحTا عند� من 

  . أ#قطاب ا�يل هام ٔ�قطاب �مة
ف2 خيص ا¦متور، كتعرف أ#مهية د¹لو داyل املسلسل د¹ل خمطط 

العدد د¹ل  املغرب أ#خرض، ؤ�� كنت يف جوÛ يف اخلليج وشفت وا³د
ارات ــــــدة يف إالمrة ويف إالمارات، حبيث وحـــــل يف السعوديqاملعام

 Le(و (Stockage)ٔ�لف طن، كتعمل بو³دها يعين  50كتعمل 
conditionnement(و ،)Taitement (د¹ل هاذ...  

¹ريت ٔ�نه مشاريع يف هاذ املس>توى جييو �لمناطق د¹لمك، احTا ا#ٓن 
ن ¢ش نقدرو خنزنو هذا، ولكن البد ما منش>يو ٕان شاء ßس�مثر يف التخز�

هللا عام قريب يف مقاربة مشولية لالس�?ر، خصها �كون اس�?رات طمو³ة 
و�برية يف امليدان د¹ل التمثني ود¹ل التربيد د¹ل النخيل، ٔ#نه قطاع واLد 

  .وفIه اس�?رات �برية ا�يل كتقوم هبا احلكومة ا#ٓن
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        ::::سةسةسةسةالس>يد رئEس اجلل الس>يد رئEس اجلل الس>يد رئEس اجلل الس>يد رئEس اجلل 
ا�طط أ#خرض هو موضوع سؤال الفريق احلريك . شكرا الس>يد الوز�ر

املوXه �لس>يد وز�ر الفال³ة، تفضلوا أ#س>تاذ السعداوي، الس>يد الرئEس 
  .احملرتم

        ::::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 الرئEس

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

ز�ر، ٔ�� بدوري ٔ�غتمن هذه الفرصة ¢ش نوهو ¢Fهودات الس>يد الو 
ا�يل مقمت هبا، ٔ�نمت ولك املعنيني والسلطات اجلهوية، ٕالجناح املعرض اSويل 

  . ملكTاس، وما عرفه من مشاركة وجناح وLدد املشاركني والزوار
  الس>يد الوز�ر احملرتم، 

�بري لقد اعمتدت احلكومة السابقة خمطط املغرب أ#خرض �ورش 
وطموح، وكنمت ت�رشفون �رئاسة هذا القطاع ا�يل كEس�رشف ٕاLادة هيلكة 
القطاع الفال; وتطو�ره وجتاوز ٕاشاكلياته البIÏوية اليت ٔ�ضعفت مردوديته 
لعقود مضت، ودمع ٔ�مه ٔ�سس لبنات القطاع املمتثY يف تnٔهيل العنرص 

ج واس>تدامة ال¶رشي ٔ�ي الفالح، و³ل ٕاشاكلية العقار و�مثني سلسY إالنتا
  .  مصادر ا¦متويل

س>نوات Lىل تزنيل هذا  5هذا لكه، الس>يد الوز�ر احملرتم، بعد مرور 
  :ا�طط، ßسائلمك، الس>يد الوز�ر احملرتم، عام ييل

  ما يه حصيY الربامج املنجزة Lىل ضوء هذا ا�طط؟ -
ما يه الربامج اجلديدة املسطرة الس>تكامل حتقIق ٔ�هداف هذا  -

  ا�طط؟ 
-  âشلك مس>متر وكذf ري، وماذا عن �ٓليات متوي�y#ٔالسؤال ا

  ومس>تدام؟ 
  .وشكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، . شكرا لمك الس>يد املس�شار

  .تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحري
لصاحب  فعال اكنت املناظرة واكن امللتقى، ونتوXه ¢لشكر ،ٔ�وال

لقاءات، وا�يل تعطاهتم وا³د الصورة اليوم  2اجلالÛ ا�يل حرض يف هاذ 
ا�يل يه Lاملية، ٔ�� ¢يق البارح كÏشوف يف بعض أ#خ�ار ا�يل موجودة يف 

)Des chaines ( ىلLىل الصالون وL يف العامل ا�يل �يتلكموا)Les 
assises(و¢لفض Ûلفضل د¹ل صاحب اجلال¢ U ل د¹ل ، هذا امحلد

  . اSمع د¹لو
اكنوا �حجني Lىل وا³د العدد د¹ل املقايEس، ٔ�وال ¢لضيوف الكرام ا�يل 

حرضوا معنا، وكذâ ¢ملنتوج املغريب، وتىل ذâ ¢لس>نة املمتزية ا�يل احTا 
U شني فهيا امحلدÇاL ة ا�يلIالظرف.  

فال;، فnٔوال، ٔ�ريد من هذا املنرب ٔ�ن ٔ�شكر مجيع الفاLلني يف القطاع ال
وهاذوك الناس ا�يل حرضوا يف مجيع الرواقات وا�يل معلوا اس�?رات �برية 
و�مة ليكونوا ٕان شاء هللا ¢ش �كونوا يتالقاو مع الزبناء د¹هلم، ويف 

هاذيك ®ري ®رية Lىل الفال³ة د¹هلم ويعرفوها �لæاص .. احلقIقة ¢ش يعرفوا
  . والعام

رات، �لك رصا³ة ضيقTاه هكhا 10املعرض الفال; �يتعمل Lىل 
اشوية، زعام اك�ن وا³د الطلبات كثرية اليوم ا�يل كتجي وما كنقدروش 

فلهذا، يعين قرر� ٔ�نه ٕان شاء هللا . نوا§وها ٔ#نه ما ابقاش عند� املاكن
يف املسا³ة، يف هاذيك املنطقة اكينة  %50الس>نة املق�Y ®ادي àزيدو بـــ 

من املسا³ة، ٕاذن ®ادي  %50ينة فني ®ادي منش>يو ٕان شاء هللا، اك
، )L’agro-industrie( ونوسعو ،)Le Pôle d’élevage(نوسعوا هذاك 

ونعطيو ٕاماكنيات ٔ�كرث �لمنتوXات احمللية، ورامك شفhو الناس ا�يل Xاو 
يعين  170حرضوا يف مكTاس مشكور�ن، يعين هذاك السوق د¹ل 

)Coopératives (ات د¹لهاXع املنتوI¶اكن ا�يل اكنت كت U يفاش امحلد� ،
وا³د إالق�ال و�يفاش الناس ¢عوا وارشاو، وهذاك اليش ®ادي àزيدو 

  . àكربوه ٕان شاء هللا يف املس>تق�ل
هذا يعين ®ادي منش>يو يف وا³د التوXه كذâ ٔ�نه ميكن àزيدو ¹�ٔم 

¹�ٔم د¹ل الصالون ما اكفIاشاي،  ¹�ٔ5م ٔ�و  4ٔ�خرى، ٔ#نه �لك رصا³ة 
¹�ٔم الس>نة املق�Y، هاذو من املسائل  8أ#قل ٔ#س>بوع ٔ�و خصنا منش>يو Lىل 

  . ا�يل يه ٕاجيابية ®ادي جنيبوها يف الس>نوات املق�Y ٕان شاء هللا
) Vitrine(وهاذ املعرض اSويل راه يعين �ٓش ®ادي نقول â؟ راه 

د¹ل خمطط املغرب أ#خرض، ذاك اليش ا�يل ك�شوفوا اSاyل راه 
ل الناس د¹ل الفال³ة واش مز¹ن وال ال، دLe morale (¹(ك�شوفوا 

 Le(والناس ا�يل تالقاو مع الفال³ة امحلد U يف البادية �يظهر بnٔنه 
morale ( ارفنيLاجهبم إالنتاج وL ٔنهnٔنه -يقني، بnد¹ل الناس مز¹ن، ب

  ...واyا ٔ�نه اك�ن مشالك د¹ل ا¦متويل واك�ن مشالك

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
وز�ر، لمك ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنارص اجلواب يف شكرا لمك الس>يد ال

  .اللكمة �لس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب. التعقIب، ٕاذا اكن عندمك مازال

        ::::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
ولكن كنتو ابعاد اشوية Lىل . شكرا الس>يد الوز�ر Lىل هاذ إاليضا³ات

يد الوز�ر، هو السؤال د¹ل خمطط املغرب أ#خرض، ا�يل فعال، الس> 
موضوع شامل و�بري، وا�يل كنمتناو Åرشفوا ا�لجنة مس>تق�ال، جلنة الفال³ة 
ٕان شاء هللا حبضور ا�لجنة وتعطيو� وا³د الرشح شامل ومفصل �لسادة 

  .املس�شار�ن حول هذا ا�طط
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ا�يل كنطالبوا به، الس>يد الوز�ر، وهو إالشاكلية ا�يل اكينة ويه 
ابغينا مTمك Åسهروا Lىل ت¶س>يط املساطر إالدارية ٕاشاكلية تعقIد املساطر، 

ٕاليصال ا¦متويالت �لفال³ني، وكتعرفوا، الس>يد الوز�ر، ما يتخبط فIه 
الفال³ني �لحصول Lىل اSمع وكذL âىل ا¦متويالت، والس>2 ٔ�ن هذا قطاع 

  . د¹ل أ#مIة %80من ٔ�كرب القطاLات، وكتعرفوا الس>يد الوز�ر ٔ�ن فIه 
ا�يل خص، الس>يد الوز�ر، جيب الهيلكة د¹ل هاذ  وهاذ إالشاكلية

القطاع وٕاLداد وا³د الربامج د¹ل التكو�ن �لعاملني يف هاذ القطاع، 
ومراجعة كناش التحمالت لالس>تفادة من هاذ الضيعات الفالحIة ا�يل 
ميكن نفhحو اFال ٔ�مام التقTيني ٔ�و أ#طر املعطY التقTية يف امليدان 

â لهاذ الف�ة هاذي وخنصصو لها وا³د احلصة حمددة الفال;، ونفhحو كذ
لهاذ الف�ة، ¢ش �كون عندمه وا³د ال�شغيل ذايت يف القطاع، ولكن أ#مه 
من هذا وهو جيب yلق نظام متوييل لهذه الف�ة ¢ش ميكن هلم Çس>تطعوا 

  .يوا§وا ويوا�بوا هاذ العمل
يوم ¢لÏس>بة كذâ، الس>يد الوز�ر احملرتم، إالشاكلية ا�يل كتطرح ال 

�لمغرب أ#خرض، وهو جيب هيلكة وتنظمي ال�سويق �لªد من 
  ...املضار¢ت

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
شكرا â الس>يد املس�شار، ٔ�هنيت حقك، عندك التعقIب يف 

  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار التعقIب، تفضلوا. دقIقhني

        ::::الس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحري
  . شكرا الس>يد الرئEس

و يف احلقIقة اكنت املناس>بة يف املناظرة ¢ش نتلكمو Lىل التقIمي، ٔ#نه ه
س>نني دا¢ ا�يل دازت Lىل خمطط املغرب  5احTا يف وسط املسار، معلنا 

أ#خرض، اك�ن وا³د العدد د¹ل إالصال³ات ا�يل تعمالت ا�يل يه 
جوهرية ¢ش خمطط املغرب أ#خرض ميكن يعطي النفس الطويل 

ولكن اك�ن وا³د العدد د¹ل املياد�ن ا�يل مازال خصها العمل  لالس�?رات،
  .يف املس>تق�ل

فhلكمت Lىل التمثني، هذا يعين من أ#ولو¹ت د¹ل خمطط املغرب 
أ#خرض ا#ٓن، ٔ#نه تعمل جمهود د¹ل °س�?ر ف2 خيص املواد الفالحIة 

®ادي  ¢ش àكرثو هذاك العرض د¹ل املواد الفالحIة، ولكن من بعد ما
�كون إالنتاج مÕال يف الزيتون يوصل لوا³د املس>توى واحلوامض يوصلوا 
لوا³د املس>توى راه خصك تلقى ليه الولوج لٔ�سواق اخلارجIة وأ#سواق 

  . اSاyلية، وتنظمي أ#سواق اSاyلية وكذâ التمثني د¹لو واملعامل الصناعية
او Lىل هللا ٕان ولك هاذي دينامIة، راه احTا يف مTتصف الطريق، àمتن

شاء هللا ٔ�نه ميكن لنا نتوصلو لهاذ النتاجئ ا�يل �يتوyاها املغرب أ#خرض، 
ا�يل هو �ر�مج مسطر، مرمق س>نة Lىل س>نة، وكنعرفو فني توفقTا وفني ما 

  .توفقTاش

ال ــــــــٔ�� نبغي نقول ٔ�نه هاذ الرب�مج رمغ نتلكمو Lىل هاذ اليش دي
)Le budget(ه ، وزعام الظروف اIلراهنة د¹ل هذا، فهو �ر�مج ف

مساندة �برية د¹ل احلكومة، ٔ#نه اللك يعرف أ#مهية د¹ل الفال³ة يف 
بالد�، وامحلد U ٔ�نه الرب�مج Xاب ¢ش �كون هاذ الفال³ة �رجعها 
مكحرك ٔ�سايس لالقhصاد الوطين، والزم ما ندمعو °س�?ر، ٔ#نه فقط 

  .   متيش �لمس>تو¹ت ا�يل ابغيناها ¢الس�?ر ميكن �لفال³ة د¹لنا
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
ßشكر الس>يد وز�ر الفال³ة والصيد البحري Lىل مسامهته الغنية معنا 

  . يف هذه اجللسة
ونhÏقل ٕاىل أ#س>ئY املو§ة ٕاىل الس>يد وز�ر الصªة، ؤ�ول سؤال يف 
 هذا القطاع حول رضورة الرفع من مس>توى اخلدمات الصحية وحتسني

yدمات املس�شفIات العمومIة، واللكمة ٔ#³د ٔ�عضاء الفريق °س>تقاليل 
  . �لو³دة والتعادلية

        ::::الس>يد محمد زازالس>يد محمد زازالس>يد محمد زازالس>يد محمد زازاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  . fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل س>يد املرسلني

  الس>يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
Éي قدمhه يف الترصحي لقد الزتمت احلكومة من yالل �ر�جمها ا

احلكويم وذâ ¢لزتا�ا برضورة وضع ٔ�هداف واقعية وطمو³ة لتعز�ز ثقة 
املواطن املغريب يف املنظومة الصحية والرفع من جودة اخلدمات fشلك 
Lادل وحتسني °س>تق�ال وضامن الولوج املتاك� �لمواطنني ٕاىل اخلدمات 

  . املس>تعüالتالصحية أ#ساس>ية، وyاصة يف ٔ�قسام الوالدة و 
كام الزتمت بوضع خريطة حصية قامئة Lىل توزيع Lادل بني اكفة أ#قالمي 
واجلهات وسن رشوط حتفزيية لٔ�طباء، وyاصة القطاع اخلاص لسد 
اخلصاص املسüل يف بعض املناطق، مع حتديث العرض °س�شفايئ 
وصيانة التجهزيات الصحية وٕاLادة النظر يف مثن رشاء أ#دوية وحتسني 

  . طريقة تدبريها ¢ملس�شفIات العمومIة
رمغ اFهودات املبذوÛ يف هذا القطاع، تبقى ®ري اكفIة مقارنة مع  ،لكن

هل هناك : Éا، ßسائلمك، الس>يد الوز�ر. املشالك اليت الزال يتخبط فهيا
خمطط واحض املعامل حول توزيع البIÏات الصحية واملوارد ال¶رشية والتجهزيات 

تطورة حسب اجلهات والعامالت وأ#قالمي fشلك Lادل يضمن البيوطبية امل 
  تغطية اكفة ربوع اململكة؟ 
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. شكر �لس>يد املس�شار
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        ::::الس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصªةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصªةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصªةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصªة
  .شكرا الس>يد الرئEس احملرتم

  الس>يد الوز�ر ،
  س�شارون احملرتمون،الس>يدات والسادة امل 

ٔ�وال، الس>يد املس�شار احملرتم، تÏشكرك Lىل السؤال وتÏشكر الفريق 
  . °س>تقاليل �لو³دة والتعادلية لطر�م لهذا السؤال

فوزارة الصªة، احTا ما ت�Ïداوش من الصفر، اك�ن �راكامت د¹ل 
احلكومات السابقة، ا�يل اكن وا³د العمل مhواصل، احTا ®ادي àزيدو يف 

ذ العمل، واك�ن س>ياسة رمبا بعض النقط Xديدة يف الس>ياسة احلالية ها
  . د¹ل احلكومة احلالية، مفعمتد�ن Lىل إالماكنيات املرصودة �لوزارة

وزارة الصªة تعمل Xاهدة Lىل تطبيق س>ياسة مشولية، حتفظ التوزيع 
العادل بني مجيع املناطق، داyل مTطقة مTطقة، بني اFال احلرضي واFال 

ٕاخل، وجتويد هذه اخلدمات الصحية ¦متكني املواطن ¢ش يوصل ... لقرويا
  .لها

  الس>يد املس�شار احملرتم، 
تطرقمت يف سؤالمك ٕاىل مجيع املشالك، وyاصة مجيع القطاLات، ؤ�� 
مhفق ا�يل قلتهيا، تطرقت �لمس>تعüالت، تطرقت ل�ٓالت البيوطبية، 

القطاLني اخلاص والعام،  تطرقت لصªة أ#م والطفل، تطرقت �لرشاكة بني
أ#دوية، تدبري املس�شفIات، يعين ¢ش جناوبك يف بضع دقائق اصعيب 

  .�زاف
ٔ�� ا�يل نقرتح Lليك هذا تيحتاج نقاش د¹ل الس>ياسة د¹ل احلكومة، 
ومTاقشة الس>ياسة املتبعة من طرف وزارة الصªة يف هاذ اFاالت لكها 

  .و®ريها
مك الرافعات د¹ل أ#ßشطة الرئEس>ية فnٔ� ٕاىل امسحيت ®ادي ßرسد ٔ�ما

 Les leviers(ا�يل كرتكز Lلهيا وزارة الصªة ¢ش حتل هاذ املشالك يعين 
d’action( ةªد¹ل وزارة الص :  

ٔ�وال، اك�ن رؤية شامY د¹ل ٔ�ش>نو يه الرؤية د¹ل وزارة الصªة 
  . لتدبري هاذ القطاع؟ الرشاكة بني القطاLني

  . لنüاLة تدبريية وجناLة اقhصادية 6نيا، اجلهوية، ¢ش نوصلو
6لثا، �م Xدا، يه س>ياسة Xديدة لتدبري املوارد ال¶رشية، مهنا مرجعية 

 Le REC: Référentiel des Emplois et des(الوظائف والكفاءات 
Compétences.(  

، يه نظام "RAMED2"النقطة الثانية يه قضية اس>تعüالية، يه 
، احTا "RAMED"نا الوقت، مايش ®ري املساLدة الطبية ا�يل رمبا خص 

أ#س>بوع املايض توصلت ¢لن�üIة د¹ل التغطية الصحية �لمس>تقلني، 
ودرسها يوم امخلEس املايض يف ا�ليل مع الس>يد رئEس احلكومة ®ادي نوصلو 
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ê .  
  :ٔ�ولو¹ت 7 ،وy�ٔريا

  اك�ن املس>تعüالت؛  -
  اك�ن الس>ياسة اSوائية؛ -
  الصªة العقلية والنفس>ية؛ -
  لوغ ٔ�هداف أ#لفIة �لتمنية؛ اك�ن ب -
اك�ن تطو�ر املس�شفIات امللحقة ¢ملراكز °س�شفائية، مكثال اجلديدة  -

  ا�يل ®ادي حنلوه يف أ#سابيع ٔ�و يف الشهور القليY، واملس�شفIات املتنقY؛ 
 اك�ن تطو�ر ثقافة ال�شاور مع الرشاكء د¹لنا؛ -
الوطنية �لصªة ا�يل  هاذ اليش لكيش ®ادي ßشوفوه يف املناظرة ،وy�ٔريا -

  .يف هاذ الشهر املق�ل ٕان شاء هللا) Juillet( 3و 2®ادي �كون بني 

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ#³د السادة املس�شار�ن، تفضلوا أ#س>تاذ . شكرا الس>يد الوز�ر

  .أ#نصاري يف ٕاطار التعقIب

        ::::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 الرئEس

  ن،الس>يدان الوز�را
  الزمIالت والزمالء،

دقائق  3كام قلمت، هاذ القطاع لEس قطاع . الس>يد الوز�ر، ٔ�� تÏشكرمك
دقائق ٔ�و Xلسة، ولكن هو قطاع يف مصمي أ#³داث ¢لÏس>بة  10ٔ�و 

�لمواطنني واملواطنات، وهذا ال ميكن ٔ�ن نقول ٔ�نه مل �كن هناك ٔ�ي جمهود 
يف أ#فق كذâ س>يكون  يف هذا القطاع، ال سابقا وال ³اليا، وبدون شك

  . جمهود ج�ار
ولكن احTا نتلكم فقط من X�ٔل ٕارسال رسائل �لحكومة، واحلكومة 
ميكن لها ٔ�ن توصل املعلومة ٕاىل الرٔ�ي العام الوطين، هو °خhالالت يف 
اخلدمات الصحية ¢لÏس>بة لعدد �بري من املناطق، ؤ�عتقد ٔ�ن هناك حIف 

دمات الصحية، Lىل الرمغ من قY وLدم �اكفؤ الفرص ¢لÏس>بة لتوزيع اخل
املوارد ال¶رشية وإالماكنيات، وكذâ التغطية الصحية اليت يه الزالت يف 

  . بدا�هتا
ولكن ٔ�ود فقط ٔ�ن تلتفhوا ٕاىل هذا اخلصاص اÉي يعاين مTه بعض 
املناطق النائية، ؤ�ذ�ر Lىل اخلصوص مÕال املنطقة اليت à�ٔمتي ٕا¦هيا، ويه 

ٔ�لف ßسمة، هناك Lدد من  350تÏشوفو ٔ�ن هناك  مTطقة الراش>يدية، ٕاذن
أ#طباء ممركز�ن يف Lامصة إالقلمي، ولكن ما Lدا ذâ فهناك خصاص �ول، 
بل يؤدي ٕاىل القلق، بل �راجع حىت Lىل الÏسب اليت اكنت سابقا يف عهد 

  . احلكومة السابقة
.. و¢لتايل، ج�نا لندق �قوس اخلطر ولنªذر من هذه الق�ة Lىل ٔ�ن

حنن ٔ�عينمك يف املناطق، ¢ٕالضافة ٕاىل أ#Lني الرمسية اليت لمك واليت  ٔ#ن
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فTحن نود الس>يد الوز�ر ٔ�ن �كون التفاتة . تنطلق من التقار�ر الرمسية
  . و�لªديث بقIة. وكذâ °عتناء ¢لتغطية الصحية

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .الوز�ر اللكمة �لس>يد. شكرا الس>يد املس�شار، �لªديث بقIة ٔ��يد

        ::::الس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªة
  . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

فnٔ� قلت â وتنظن ®ادي àكرر، ٔ�� مس>تعد جني ٕاما هنا وٕاما يف 
ا�لجنة ¢ش �yذو وقhنا، ¢ش ßرشح â بعض أ#مور، ¢ش نتفامهو 
و¢ش نتفقو، ٔ#ن ٕاذا اyذينا ®ري ٔ�رقام، ٔ#ن حبال دا¢ تتاyذوا وا³د املثل 

ن �راجع، خصين ßرشح â ¢ش جنلسو ٔ�� وٕا¹ك ¢ش تعرف تتقول اك�
هاذ اليش ا�يل واقع، ال ا�يل من ق�ل وال ا�يل دا¢ وال ا�يل ®ادي جيي، 

  . ¢ش تفهم هاذ اليش ا�يل واقع
ٔ�ما ف2 خيص احللول ا�يل تنقرت�ا، تنظن ما عندÇش الوقت �زاف، 

طق اجلبلية، كنظن السؤال ولكن اك�ن سؤال �هيم هاذ املناطق النائية واملنا
  . الثاين ٔ�و الثالث، ا�يل رمبا ®ادي نتطرقو ليه ٔ�كرث يف هاذ اليش هذا

6لثا، الس>ياسة امTني ت��دا؟ يك قلتهيا ؤ�� ٔ�ؤكدها �لمرة الثانية والثالثة 
، اك�ن حكومات سابقة ا�يل صفروالرابعة، ٔ�نه احTا ما كننطلقوش من 

  . قامت بوا³د اFهود ج�ار
ا�يل ابغينا نnٔكدو Lليه، ٕاذا ابدينا يف وا³د الس>ياسة مÕال، �yذو ®ري 

س>ياسة املس>تعüالت، راه ®ادي نوصلو لها رمبا، س>ياسة أ#دوية، س>ياسة 
مÕال التكفل ¢ٔ#مراض العقلية والنفس>ية، هاذ اليش لكها ما ®ادÇش تبان، 

ٔ�شهر، خصها نقاش ¢ش ®ري �كون  6ال يف شهر وال يف شهر�ن وال يف 
¢ش ) Les indicateurs(عندها حمددات، ¢ش ®ادي �كون عندها 

��ٔ â رشحß .  
ٔ�شهر،  3من دا¢  %�6يفاش هاذ الس>ياسة ®ادي نوصلو مÕال يف 

ٔ�شهر، ¢ش نتفامهو خصنا اشوية  6من دا¢  %12اLالش ®ادي نوصلو لــ 
الوقت، ؤ�� مس>تعد جني ٔ�ماممك هنا يف الربملان وٕاىل اك�ن ³�ٔد ا�لجنة 

  .املوقرة

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر

والسؤال الثاين موXه دامئا ٕاىل الس>يد وز�ر الصªة حول مدى جودة 
اللكمة ٔ#³د السادة ٔ�عضاء الفريق . أ#§زة الطبية اليت اقhنهتا وزارة الصªة

  .°شرتايك، أ#س>تاذ وشاك تفضل

        ::::املس�شار الس>يد حفIظ وشاكاملس�شار الس>يد حفIظ وشاكاملس�شار الس>يد حفIظ وشاكاملس�شار الس>يد حفIظ وشاك
  .شكرا الس>يد الرئEس

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

لقد تناقلت وسائل إالLالم مؤخرا تقر�را �لجنة -بعة لٕالحتاد أ#وريب 
ٔ�ثناء قIا�ا ٕ¢³دى �ا�ا، واملمتثY يف مراق�ة وت��ع تقIمي الربامج الطبية 
املموÛ من طرف °حتاد أ#وريب ¢ملغرب، يف ٕاطار متويل �ر�مج حصة أ#م 

  . لوالطف
ويتüىل هذا التقر�ر يف رشاء ٔ�§زة طبية ®ري صاحلة و�قصة اجلودة من 

ٔ�لف درمه �لو³دة، ب�E ا¦مثن احلقIقي  35الصني بnٔمثنة م�الغ فهيا، وذâ بـــ 
درمه �لو³دة، yاصة §از  3000حسب ما مت إالشارة ٕاليه يقدر بـــ 

)Automate ( ليلªلت�)Biochimie ( و§از)Les échographes( ،
وكذâ وزعت Lىل دور الوالدة ¢لوسط القروي وكذâ املراكز الصحية، 
مع العمل Lىل ٔ�ن هذه املراكز الصحية ال تتوفر Lىل أ#طر التقTية ا�تصة يف 
هذا اFال وال تتوفر Lىل ٔ�طباء خمتصني �متكTون من قراءة نتاجئ التªاليل، 

âٕاىل ®ري ذ .  
يªا، الس>يد الوز�ر، فٕان هذا س>يؤ�ر مع العمل Lىل ٔ�ن ٕاذا اكن هذا حص 

بدون . بصفة Lامة Lىل املساLدات اليت يقد�ا إالحتاد أ#وريب بصفة yاصة
شك ٔ�نمت كتعلموا Lىل ٔ�ن إالحتاد أ#وريب قدم لنا Lدة م�الغ �مة، yاصة مت 

مليار س>ن�مي،  70مس�شفى مببلغ  16إالشارة Lىل ٔ�نه سامه يف ا¦متويل د¹ل 
راه اكن هاذ الرب�مج راه إالحتاد أ#وريب نEت سلط Lليه هذا نEت �ر�مج 

  . الضوء وهو مhعرث كثريا
مليار خلفض ßس>بة الوفIات عند أ#م،  86كذâ سامه يف متويل يعين 

مليون درمه  444سامه كذâ بــ . 2011ٕاىل  2009وهذا الرب�مج هو من 
 ونظام) AMO3(مليار مسامهة مTه يف ٕاطار نظام  44,4ٔ�ي 

(RAMED) âا الصحي يف ٕاطار  95، كذTمليار س>ن�مي لتحسني نظام
  . 2013و �2009ر�مج ما بني 

ٕاذن، الس>يد الوز�ر، ٕاذا اكن هذا ال�م اÉي تناقلته ومت احلديث عنه 
حصيªا، مفا يه إالجراءات اليت مقمت هبا، وما يه إالجراءات اليت س>تقوم 

  وزار�مك هبا يف هذا الصدد؟ 
  .وشكرا

        ::::ئEس اجللسةئEس اجللسةئEس اجللسةئEس اجللسةالس>يد ر الس>يد ر الس>يد ر الس>يد ر 
اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب . شكرا �لس>يد املس�شار

  .عن السؤال

        ::::الس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªة
  .شكرا الس>يد الرئEس احملرتم

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
الشكر اجلزيل �لفريق °شرتايك لطر³ه هذا السؤال، مفز¹ن Xاء هذا 
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خشصيا حىت ٔ�� كنت اقريت هاذ اليش يف  يف الوقت املناسب، ٔ#ن ٔ��
الصحف، وهاذ التقار�ر وهاذ املعلومات، ¢ش نnٔكد ٔ�ماممك والرٔ�ي العام، 
الس>يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن هاذ املعلومات ا�يل تناقلهتا بعض وسائل 

â رشحß ة، و®اديªالم ال ٔ�ساس لها من الصLإال .  
  . ٔ�وال، يه ما اكيناش
¢ٕالحتاد أ#وريب و¢لصفقة، ا�يل قلتيه حصيح، ٔ�نه 6نيا، ال Lالقة لها 

تيعطيو� مساLدات، ولكن هاذي ¢لضبط ما اكßش إالحتاد أ#وريب، ما 
اعطا� فهيا حىت درمه، ولهذا هاذ اليش ما ®ادÇش �كون Lليه ٔ�ي تnٔثري 

  . Lىل املساLدات ا�يل ٔ�رشت لها
  :ا�يل ابغيت ßرشح يف بعض النقط

 f از  360 - حصيح–رشاء ٔ�وال، الصفقة تتعلق§)automate (
). échographes( 329و) biochimie) (les automates(�لتªليل 

، Åرشى يف ٕاطار 2011ويف  2010ويف  2009هاذ اليش Åرشى يف 
�ر�مج التقليص من Lدد وفIات أ#�ات وت��ع امحلل ¢لوسط القروي، 

وارشاهتا بفلوس ارشاهتا الوزارة ¢ش تقلص من وفIات أ#�ات وأ#طفال 
  . الوزارة، ال Lالقة لها ¢الحتاد أ#وريب

لك ما يف أ#مر، الس>ياسة ال�شار�ية بTEا وبني إالحتاد أ#وريب، ميل 
كمنش>يو نتفقدو أ#ما�ن البعيدة ٔ�و يف املدن تتكون معنا °حتاد أ#وريب 

ويف التقر�ر د¹ل °حتاد أ#وريب àهبت ٔ�ن بعض هاذ ... تÏشوفو مجيع
تجهزيات ما yداماش، مايش ®ري صاحلة، مايش ما اكيÏش اجلودة د¹لها، ال 

àهبت ٔ�نه ما yداماش، ؤ�� نقول â ؤ�رشت لها اLالش ما yدماش، ٔ#ن 
  .أ#طر املتخصصة ا�يل خصها ختد�ا ما اكيناش، هاذ اليش حصيح، مhفقني

صفقة رشاء أ#§زة متت عن طريق طلب عروض مفhوح من طرف 
رشاكت، مت ٕاقصاء ثالثة مهنا لعدم  10يل تقدمت ليه �لمنافسة الوزارة، ا�

 .ا³رتا�ا �لرشوط التقTية املطلوبة
النقطة الثالثة، التلكفة التقد�رية �لصفقة ³ددت من طرف الوزارة يف 

ٔ�لف درمه، وهاذ الرشكة ا�يل اyذات هاذ الصفقة اعطات  50-48حوايل 
مفن ®ري املنطقي ٔ�ن �كون ... تايلٔ�لف درمه، هذا ما يعين ٔ�نه ¢ل  35اLال�ن 

�ٓالف درمه كام Xاء يف سؤالمك، ما ميكÏش، واحTا تنقولو  3سعر الو³دة 
هاذ ... ٔ�لف، وان� يف السؤال 37و 35ٔ�لف درمه، هام اعطاو بني  50رمبا 

  .اليش ما �يÏش
رابعا، إالدLاء ¢لنقص يف اجلودة، مايش دâ¹، إالدLاء ا�يل Xاءت به 

م، لٔ�§زة السالفة ا�Éر، لEس حصيªا، فلك معايري اجلودة وسائل إالLال
مت ا³رتا�ا وفق الضوابط املنظمة âÉ، وهاذ اليش ما ختدمش ٔ#ن الناس 
ا�يل اكن خصهم خيدموا هاذ اليش، أ#طر املتخصصة اكنت ®ري موجودة، 

  .وا#ٓن ابدينا مع املدراء اجلهويني يف التكو�ن د¹ل هاذ الناس ¢ش خيدموا
  .شكرا

  :الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب. شكرا �لس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد حفIظ وشاكاملس�شار الس>يد حفIظ وشاكاملس�شار الس>يد حفIظ وشاكاملس�شار الس>يد حفIظ وشاك
يف التوضيح د¹لمك، يف احلقIقة Lىل ٔ�ن الس>يد الوز�ر بnٔن هاذ ال�م 
ٔ#ن احTا امhداد �لرٔ�ي العام الوطين ٔ�ن مادام هناك ترصحيات يف حصف 

لني نقابيني، اك�ن اكتب Lام د¹ل نقابة، د¹ل معينة من طرف مسؤو
)CDT( ىل التقار�ر ا�يل حصل ، ا�يل رصح وL ٔ�كد هاذ املعلومة بناء

��ع احبال هاذ أ#مور، ¢ش ما تثارش ت Lلهيا، اكن الواجب نتاع الوزارة ٔ�هنا 
ٕاذن اك�ن وا³د . البلبL Yىل القطاع د¹ل الصªة بصفة Lامة، �لك رصا³ة

 la(اع rطرف وزار�مك من الناحIة نhالنقص حىت من 
communication(ٔ�ن الزم اكن خصمك تقوموا، هذا واجب ، .  

ولكن °حتاد أ#ورويب يف التقر�ر د¹لو، التقر�ر اك�ن انتاع °حتاد 
أ#وريب، مايش ما اكيÏش، ٔ#ن التقر�ر د¹لو والتدyل د¹لو وٕان اكن هاذي 

وزارة الصªة من طرف املزيانية  مقhنيات حسب ترصحيمك Lىل ٔ�هنا نتاع
العامة نتاع اSوÛ، ولكن °حتاد أ#ورويب راه دا�ر املوا�بة معنا، هاذي راه 
ماليري كثرية ومhعددة، وyاصة يف وا³د الرب�مج ا�يل هو حمدد، ا�يل ما 

مليون  950(مليار س>ن�مي  95، وا�يل كEسامهوا فIه بــ 2013و 2009بني 
X�ٔل حتسني نظامTا الصحي، ¢ش حنس>نو النظام ، وا�يل يه من )درمه

  .د¹لنا الصحي
ٕاذن هاذ اليش، الس>يد الوز�ر، ٔ�نه الزم، ٔ�� ما كÏشوفش �يفاش 

من هذا، ٕاىل ®ري ذÛٓ�366  ،â،  600الوزارة قامت بصفقة وfرشاء 
و®ادي توزعها ملس>توصفات ومراكز حصية حرضية، وما عندهاش أ#طر، 

، )les placards( ،)Ça c’est grave(قى يف وتبقى يف مIكة مغلفة وتب
هذا سوء تدبري، هاذي �لك رصا³ة كÏسميوها سوء التدبري، ßرشي ³اXة 
¢ش ند�ر صفقة وخنلهيا يف الرفوف و®ادي تغامل يل، ٔ#ن حىت هاذ اليش 
راه �يغامل �لك رصا³ة، مايش هباذ املفهوم هذا ولكن �يخرس مع املدة، 

 رصا³ة �ي�سمى العبث �لك رصا³ة، وٕان يتالىش، يعين هاذ اليش �لك
اكن ٔ�نمت مايش مسؤولني Lليه، ان� جIتو ولقIتو، ولكن مع أ#سف هذا 

  .العبث يتüىل بعيIÏه
  .وشكرا

  :الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Lىل التعقIب. شكرا

        ::::الس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªة
  .شكرا �لس>يد املس�شار احملرتم

 ٔnكد مرة 6نية، هاذ اليش ا�يل تتقول °حتاد أ#ورويب ®ري ¢ش ن
تيعاوننا، املاليري اكينة، ®ري ٔ�� �منيش لوا³د النقطة �مة Xدا، ف2 خيص 

  .هاذ الصفقة ما فهياش °حتاد أ#ورويب
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6نيا، قال الس>يد املس�شار ميل تتقول الوزارة الت��ع، راه مقنا ¢لت��ع، 
ة، قامت به وجتمعنا، هاذ البحث قام، واك�ن حبث قامت به املف�ش>ي

وXاوبنا هاذوك ا�يل كتبوا املقاالت، ولكن احTا ما ®ادÇش نزبو Lلهيم 
يÏرشوه، كت¶Tا لهاذ الناس، ها هو البحث ا³دا¹ يف الوقت املناسب ا�يل 

  . ٔ�مرت به ٔ��، ها هو البحث
ا�يل مhفقني Lليه هو �يفاش ٔ�نه هاذ اليش Åرشى وما اكيÏش أ#طر 

يل خيدموه، مhفقني، دا¢ احTا¹ اوالد اليوم، احTا اعياالت وال ا�يل ابغينا ا�
عطاه، ميل كتكون اهاذ اليش �متىش، احTا ما جIناش دا¢ ا�يل اعطى هللا 

مسؤول، �يكون عندك وا³د املشلك خصنا حنلوه، مايش ®ادي نبقاو 
  . Lاود 6ين

¢ش هاذ اليش دا¢ �ٓش در� احTا؟ ابدينا ¢ش �كو�ن هاذ الناس 
مت Åشغيل  2012ٕاىل ³دود مارس : خيدم، ابدينا ٔ�� نعطيك بعض أ#رقام

، %40ؤ�كرث من  )l’échographe(من أ#§زة د¹ل  %70ٔ�كرث من 
س>نة من  2013، مارس )biochimie(فقط من ٔ�§زة التªليل  40%

من ٔ�§زة الكشف ¢لصدى  %90بعد، بعد التكو�ن مت Åشغيل ٔ�كرث من 
، يعين هاذ )biochimie(من ٔ�§زة  %70و) les échographes(يعين 

اليش وقع، رمبا �يف مسي�Iه انت ®لط، يعين ٔ�نه ارشينا ق�ل ما àكونو، ٔ�� 
تنظن دا¢ خصنا منش>يو بعيد، ٔ�ن امحلد U ا�يل هاذ اليش ما اكßش فIه 

د¹ل  10يش، الصفقة دازت قانونية Lىل حسب املف�ش>ية العامة، واكنت 
ت، دا¢ خصنا حنلو هاذ املعضY ¢ش املواطنات واملواطنني الرشاك

  . Çس>تافدوا من هاذ اليش اخلدمات الصحية
  .شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

السؤال املوايل حول تدين مس>توى اخلدمات الصحية ¢ملناطق القروية، 
  .فريق التجمع الوطين لٔ�حرارواللكمة ٔ#³د ٔ�عضاء . وخصوصا اجلبلية مهنا

        ::::املس�شار الس>يد محمد القلويباملس�شار الس>يد محمد القلويباملس�شار الس>يد محمد القلويباملس�شار الس>يد محمد القلويب
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يد الوز�ر،
  أ#خت وإالخوة املس�شار�ن،

الس>يد الوز�ر، لقد س>بق ٔ�ن ٔ�رش� ®ري ما مرة ٕاىل أ#وضاع الصعبة 
اليت تعEشها العديد من القرى والبوادي املغربية يف جمال اخلدمات 

سها اخلدمات الصحية، ٕاما fس¶ب ضعف البىن التحتية أ#ساس>ية، وLىل ر�ٔ 
  . الطبية هٔ�و قY التجهزيات وأ#طقم الطبية وش>ب

وÅس>تفªل هذه أ#وضاع يف املناطق النائية اجلبلية، وخصوصا يف 
فصل الش>تاء، حIث تصبح العديد من اSواو�ر معزوÛ عن العامل اخلار� 

Û املساâ والطرق القروية، fس¶ب ال�ساقطات املطرية والثلجية و�ردي ³ا

مما ي�س¶ب يف ³دوث وفIات سواء يف صفوف أ#طفال واملس>نني ٔ�و يف 
  . صفوف الÏساء احلوامل

وLىل س¶Iل املثال ال احلرص، ما تعEشه العديد من القرى ٕ¢قلمي -و�ت 
يف هذا الفصل البارد واملاطر، واليت تعاين لك س>نة من نفس املشالك 

  . مات الطبية اليت تصبح مTعدمة يف بعض أ#وقاتخصوصا يف جمال اخلد
  الس>يد الوز�ر، 

فعال ال ندري مك من مرة طرح هذا السؤال سواء Lليمك ٔ�و Lىل 
احلكومات السابقة ٔ�و املتعاق�ة fس¶ب ا¦هتمEش اÉي يطال هذه املناطق 
وحرماهنا من °س>تفادة من املراكز الصحية اFهزة ¢ملعدات الطبية واملوارد 

  . ¶رشية الكفnٔةال 
Éا، ßسائلمك عن أ#س>باب اليت مTعتمك من ت¶ين س>ياسة اس��اقIة، 
متكن هذه املناطق من خمزون ٕاضايف لٔ�دوية وموارد fرشية خمتصة يف اFال 
الصحي، ÇساLده Lىل اجhياز املرا³ل الصعبة من الس>نة، واليت تتكرر 

  .مشالكها بصفة دورية مع ³لول لك فصل ش>تاء
  .وشكرا

        ::::يد رئEس اجللسةيد رئEس اجللسةيد رئEس اجللسةيد رئEس اجللسةالس> الس> الس> الس> 
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªة
  .شكرا الس>يد الرئEس احملرتم

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
السؤال �م، ٔ�وال الشكر اجلزيل لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار Lىل 

  . طر�م �لسؤال
نظومة الصحية، السلبيات والنقائص و°خhالالت احTا مhفقني Lىل امل 

واملشالك، داميا تنعاودوها وهاذ اليش مايش تنعاودها ¢ش نعاودها ما 
®ادÇش تتªل يل يف Lام وال ®ادي منيش ٔ�� ®ادي جيي وز�ر يف امليدان 
الصحي، لك ما ميكن مع� وحتقIقه هو حتسني اخلدمات، ما ميكÏش جيي 

حيل مجيع املشالك، واليين خصنا ٕاشارات  حىت يش وا³د ا�يل ®ادي
  . قوية، معل Lىل ٔ�رض الواقع

النقطة الثانية ا�يل ابغيت ßشري لها، الس>يد املس�شار احملرتم، ومhفق 
، نفس املرتبة 130معك متاما، ٕاىل احTا �بÌ مhصنفني يف التمنية ال¶رشية 

ل ا�يل اكنت عند�، خصك تعرف اLالش، من بني النقط املهمة د¹
. الرتتEب هو هاذ الفوارق °ج�عية وبني اFالني القروي واحلرضي

) PIB(ا�ىل اكنوا تEشوفوا ®ري  2010امشات ذاك الرتتEب ا�يل اكن ق�ل 
وتEشوفوا ®ري التعلمي أ#ويل وتEشوفوا ®ري الصªة، دا¢ تEشوفوا هاذ ثالثة 

ا�لور، ا�يل  النقط زائد الفوارق، معدل Lىل حساب الفوارق ا�يل رجعاتنا
، ا�يل �ور¹ 28الوال¹ت املتªدة اكنت من أ#وائل رجعت يف الرتبة 

، واك�ن مÕال اك�ن السويد ا�يل اكنت 16رجعت لـــ  3اجلنوبية اكنت يف 
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  . ا�لور رجعت القدام
هذا مشلك عويص ا�يل مhفقني Lليه، خصنا نلقاو ليه ³لول، ا�يل 

ة د¹ل الوقت ¢ش غنتطرق لهاذ احTا مhفقني Lليه وهاذ اليش خصين اشوي
  .امللف

ففي املغرب ف2 خيص الصªة، ٕاىل اyذينا املؤسسات الصحية القروية 
د¹ل هاذ  %72، هذا ®ري اكيف، %72ٔ�ي  2689من بني  1938يه 

  . املس>توصفات وهاذ اليش اك�ن يف اجلبال واملناطق النائية واملناطق القروية
  هام؟اك�ن °خhالالت والنقائص، ٔ�ش>نو 

ٔ�وال، اك�ن إال�راهات املرتبطة ¢لطبيعة اجلغرافIة وال�ش�ت وتباLد 
اFموLات السكTية، ا�يل ®ادي نذ�رك بيه هاذي راه كنعرفو يف املغرب ما 

د¹ل الساكنة د¹ل البوادي واملناطق النائية موجودة  %30®ادÇش خنبيوه، 
ولهذا، خص . ها�يلومرت Lىل املس>توصف ا�يل قريب ل  L10ىل أ#قل بعيدة 

  .مجيع اFمتع املدين، مجيع الوزارات، احملددات °ج�عية �لصªة
النقطة الثانية، اك�ن العديد من املس>توصفات ا�يل تيقوم هبا اFمتع 
املدين، ا�يل تيقوم هبا الناس ا�يل احTا ما يف اخ�ار�ش، حىت تت¶ىن وتقول 

ا�يل ما ابنTEاهاش، ما ليك خصنا الطبEب، احTا ما داyالش يف الس>ياسة 
  .وXد�ش لها ال التجهزيات د¹لها، ال من �حIة املوارد ال¶رشية

فف2 خيص احلكومة، اك�ن س>ياسة Åشار�ية ا�يل قدت Lىل احملددات، 
ٔ#ن إالßسان ا�يل مريض، مايش إالßسان ا�يل ما تيداواش، ا�يل خصو 

كذâ، إالßسان  اSواء، إالßسان ا�يل مريض هو ا�يل ما عندوش املدرسة
ا�يل مريض هو ا�يل ما عندوش املاء كذâ، إالßسان ا�يل مريض هو ا�يل 

âسكن فهيا كذÇ ما عندوش دار.  
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة يف ٕاطار التعقIب �لس>يد املس�شار، . شكرا الس>يد الوز�ر

  .تفضل

        ::::املس�شار الس>يد محمد القلويباملس�شار الس>يد محمد القلويباملس�شار الس>يد محمد القلويباملس�شار الس>يد محمد القلويب
  .لس>يد الوز�ر احملرتمشكرا ا

بطبيعة احلال، الس>يد الوز�ر، احTا ®ادي نتلكمو مبعطيات حقIقIة، 
-و�ت -احلس>مية- التقر�ر د¹ل املندوبية السامIة �لتخطيط جعلت §ة -زة

  . يف ٔ�دىن السالمل د¹ل الرتتEب يف مجيع القطاLات
خريطة ما دام حنن بصدد مTاقشة الوضع الصحي، حفىت الرمس الت¶Iاين �ل

الصحية Lىل مس>توى اجلهة، ميل ®ادي ند�رو مقارنة داyل اجلهة وطنيا 
وند�رو داyل اجلهة ٕاقلمييا، ®ادي نلقاو ٕاقلمي -و�ت هو ٔ�دىن يف اSرXات 
اSنيا يف الرتتEب، وقلتوها ق�ايY يف أ#جوبة د¹لمك أ#وىل Lىل ٔ�ساس 

  . الوزارة تعمل Lىل التوزيع العادل
ما يفIد العكس، الس>يد الوز�ر، عند� يف املس�شفى  ٔ�� ®ادي نعطيمك

إالقلميي د¹ل -و�ت ا�يل ®ادي نقراو Lليه الرهان، هو ف2 خيص العدد 
  . 19، يف ٕاقلمي احلس>مية 20، يف ٕاقلمي -زة 4د¹ل أ#طباء اجلرا³ني عندو 

  . 5، يف -زة 7، يف احلس>مية 2يف -و�ت : Lدد القاLات د¹ل العمليات
، يف 26يف -و�ت : أ#طباء يف املس�شفIات إالقلميية بثالثةLدد 
  . 58، يف -زة 65احلس>مية 

وميل ®ادي àرجعو لعدد الساكن، الس>يد الوز�ر، امسع يل مز¹ن، راه 
 557ٔ�لف يف احلس>مية، و 395ٔ�لف د¹ل الساكنة يف ٕاقلمي -و�ت، و 668

  ٔ�لف يف -زة، ٔ��ن هو التوزيع العادل؟ 
عايري واملقايEس يه العدد د¹ل الساكن للك طبEب ٔ�و لك ٕاذا كنا امل

  طبEب لعدد د¹ل الساكن، ٔ��ن حنن من هذا الوضع؟
  الس>يد الوز�ر، 

ف2 خيص املراكز الصحية ما نتلكموش Lلهيا، ا�يل ابغينا احTا هو Lىل 
أ#قل �كون املس�شفى إالقلميي مhواXدة فIه مجيع اخلدمات الصحية، راه 

اجلرا³ني ا�يل ®ادي يتعينوا ®ادي ميش>يو يف ³اهلم، راه حىت حىت أ#طباء 
 5ٔ�شهر وال  4يش وا³د ما جيلس، حىت املندوب إالقلميي راه ما اXلسش 

  .اشهر، راه ٔ�نمت Lارفني هاذ املعطيات
ا�يل ®ادي نلمتسو مTمك، الس>يد الوز�ر، هو ٕاعطاء وا³د الشوية د¹ل 

  .أ#مهية لهاذ املس�شفى
  .شكرا

        ::::Eس اجللسةEس اجللسةEس اجللسةEس اجللسةالس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ 
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار التعقIب، . شكرا الس>يد املس�شار

  .تفضل الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªة
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
قلت L âىل حساب إالماكنيات، احTا ... ٔ�� ما قل�ش بnٔن الوزارة

ما  ®اديني يف هاذ الطريق ¢ش �كون التوزيع العادل، يعين قلت يل راه
  . اكيÏش، ٔ�� مhفق معك

 ê ولهذا، هاذ املفارقة الك�رية ا�يل اكينة بني فهيا إالقلمي، ا�يل ٔ�رشت
-و�ت وأ#قالمي اFاورة Lىل الصعيد الوطين، هذا ا�يل جعلين من بني 
الز¹رات أ#وىل هو هاذ إالقلمي ا�يل امشEت ليه، و®ادي àرجع ليه كنظن 

Lني ٔ�و ثالث ٔ�سابيع، اLذينا قرارات مع ٔ�س>بوyرجع ليه؟ ٔ#ن اà الش ®ادي
أ#طباء ومع الناس ا�يل اكنوا متا ¢ش ®ادي àرجعو ßشوفو مدى هاذ 

  . القرارات فني وصلوا
مÕال ميل كنت امشEت اكن املشالك د¹ل ا¹Sلزي ا�يل من متا ابدات 

مليون ا�يل تتحط الوزارة ¢ش Åرشي اخلدمات من القطاع اخلاص،  380
ٔ#ولوية د¹ل -و�ت، ٔ�� مhفق معك اك�ن مفارقة، مفا اكßش توزيع اyذينا ا

Lادل بني هاذ املدينة العز�زة -و�ت واملدن اFاورة، ٔ�� مhفق معك، 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

17 

 )2013ٔ��ريل  30( 1434جامدى ا#ٓخرة  19

واليين Lاود 6ين خصنا تدرجييا، ٔ#نه تنقول â ٔ�نت تتدوي يل Lىل 
املس�شفى ا�يل مhفق معك، ٔ�� زرتو وتنعرفو مز¹ن وتنعرف الناس ا�يل 
yدامني فIه، ما ¢L âىل الصعيد الوطين راه عند� ٔ�قالمي حمدثة Xديدة 

، ما فهيش مس�شفى، صفربدون مس�شفى، اSريوش ٕاقلمي ما فهيش، فIه 
 اyذينا أ#رض، وخصنا ّ� راه حىت هام تيغوتوا، امشEت وجIت واحTا ¹

فهيش اك�ن طرفاية ٕاقلمي Xديد، ما ... àزربو نبIÏو، هاذ اليش ما تي��ناش
اك�ن . ما فهيش مس�شفى... yا قريبة ٕالقلميامس�شفى، موالي يعقوب، و 

ثالثة أ#قالمي يف املغرب حمدثة �برية، ما فهياش حىت يش مس�شفى متاما، 
  . خص اشوية الصرب

احTا¹ ا�يل تنقول من هاذ املنرب �لمواطنات واملواطنني ®ادي �كون 
احTا ... ما نبغيوش حىت يش مغريبالشفافIة التامة، احTا راه لكنا مغاربة، و 

ابغينا املغاربة نوصلو مغربية وال مغريب لكمك، يد يف يد، ¢ش املغاربة ميش>يو 
�لæدمات الصحية Lىل حسب احلاجIات د¹هلم، Lىل حسب املرض 
د¹هلم، ما ابغيناش يدyلوا �لæدمات الصحية Lىل حساب الفلوس ا�يل 

ج ال لنا وال لمك ٔ�نه ®ادي منيش ٕان عندمه يف جIهبم، وهاذ اليش راه تيحتا
  .شاء هللا يد يف يد و�كون yري ٕان شاء هللا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
السؤال املوايل حول تدبري مراكز تصفIة اSم، . شكرا الس>يد الوز�ر

واللكمة ٔ#³د السادة ٔ�عضاء الفريق °شرتايك لتقدمي السؤال، تفضيل 
  .زبيدة بوعيادأ#س>تاذة 

        ::::يدة زبيدة بوعياديدة زبيدة بوعياديدة زبيدة بوعياديدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس> املس�شارة الس> املس�شارة الس> املس�شارة الس> 
  .شكرا الس>يد الرئEس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
موضوع سؤالنا هو مرتبط ¢لقصور اللكوي، وحنن نعمل ٔ�ن العدد يف 
ارتفاع مس>متر، وهذا �جت �لمªددات د¹ل القصور اللكوي، ارتفاع ³االت 

بالد�، وهاذ اليش ما  الضغط اSموي، ارتفاع ³االت السكري يف
مسؤوالش Lليه وزارة الصªة ¢س>ت�Tاء الشق املتعلق ¢لوقاية وتفعيل هاذ 

  ... الربامج جبوج د¹ل داء السكري وداء
هاذ املشلك د¹ل القصور اللكوي فIه جمهودات م�ذوÛ مTذ احلكومات 
السابقة يف تدبري هاذ املسÛٔn هاذي، يف تصفIة اSم، ا#ٓن وصلنا حىت 

  . )dialysés( 12.500تقريبا  2012اية ¦هن
املشلكة ا�يل واقعة، حنن مع ٔ�وال هاذ تدبري إالسرتاتيجية ا�يل Lاد دا¢ 
قلتيو د¹ل الرشاكة ما بني القطاع اخلاص والقطاع العام، هذا كنا احشال 

  . هاذي كناديو هبا، مز¹ن، هاذ اليش يف ٕاطار ا¹Sلزي مز¹نة
Lىل املس>توى الوطين، كذâ كتبذل  لكن ختلقت مجعيات مhعددة

ٕاخل، لكن ماذا ... جمهود و�ٓخرها ا�يل دشن صاحب اجلالÛ يف اSار البيضاء
 Ûٔnنالحظ؟ نالحظ ٔ�ن امجلعيات ٔ�صبحت يه اليت تد�ر بطريقهتا هاذ املس

د¹ل هاذ املرىض، طبعها fرشاكة مع وزارة ) la prise en charge(د¹ل 
... fرشاكة ،)CHU(الوطنية، fرشاكة مع  الصªة، fرشاكة مع املبادرة

ولكن �يبقاو ذاك ا#ٓالت ا�يل هام يف الالحئة وا�يل كEس>تافدوا مهنم 
  املرىض، �يبقى هناك ٕاشاكليات مhعددة، اLالش هاذ إالشاكليات؟ 

ٔ�وال، Xاية من التÏس>يق بني لك هاذ املتدyلني من X�ٔل حامية حصة 
  هذاك املواطن؛ 

قIات ا�يل مايش مو³دة، مÕال يف §ة كنلقاو 6نيا، Xاية من االتفا
اتفاقIة البنود د¹لها يف شلك، اSار البيضاء كنلقاو مع مجعية البنود د¹لها 

  يف شلك �ٓخر، ٕاذن ما اكيÏش وا³د التوحIد د¹ل مضامني االتفاقIات؛ 
6لثا، وإالشاكلية الكربى هو ٔ�نه رئEس امجلعية ٔ�صبح يتحمك يف الطبEب 

 les( جوج د¹ل ّ� ¹ هللا خيليك هاذ املريض د�ر ê ول êاملعاجل، �يق
séances de dialyse( ا�يل يه قانونية، ٔ#نه عندي 4، ما تد�ر لوش ،

  . الالحئة طويY وخصين نبان بnٔنه ٔ�كرثية املواطنني ا�يل عندي يتعاجلوا
لك هاذي قضا¹ جعلتنا اليوم، الس>يد الوز�ر، كنطرحو هاذ السؤال 

°شرتايك ¢ش نقولو لمك واش عندمك يش تصور ا�يل خصو  يف الفريق
�كون قانوين ¢ش هاذوك امجلعيات مشكور�ن حيرتموا القانون ا�يل Lليه 

  ®ادي نعمتدو؟
  .شكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. شكرا الس>يدة املس�شارة

        ::::الس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªة
  .شكرا الس>يد الرئEس احملرتم

  والسادة املس�شارون احملرتمون،الس>يدات 
  .الس>يد الوز�ر احملرتم، امسح يل

لكمة بعüاÛ عن الرب�مج الوطين �لتكفل ¢لقصور اللكوي املزمن  ،ٔ�وال
)terminale( أ#هداف 3، اك�ن:  

الهدف أ#ول هو ا�يل رشت ليه، هو تلبية طلبات تصفIة اSم ا�يل 
رقام، هاذ اليش تلبية تصفIة ®ري نذ�ر ببعض ا#ٔ ... بطريقة مس>تعYü الناس

تمت ٕاما مؤسسات وزارة الصªة ا�يل ملكفة ³اليا  (Dialyse)اSم يعين 
مواطنة وال مواطن، وٕاما fرشاء اخلدمات عن طريق  7000بعدد يفوق 

مليون  380مواطنة ومواطن،  2250القطاع اخلاص، ويه �هتم حوايل 
  .درمه ٕاىل يومTا هذا

مركز تصفIة اSم يف القطاع العمويم،  97اك�ن Lىل الصعيد الوطين 
 Ûٓ�1000 تصفIة دم، واك�ن حوايل  1500يف القطاع اخلاص، اك�ن  95

  .طبEب 1500ممرض و
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مTذ . �لتذكري، تEمت فhح وÅشغيل مركز تصفIة اSم مTذ مارس املايض
مارس ٕاىل يومTا هذا تEمت Åشغيل وفhح مع الرشاكء ا�يل ٔ�شارت لها أ#س>تاذة 

يوم يف املغرب كنªلو مركز تصفIة اSم، معوما هاذي  26لك  يوم، 26لك 
  .هام أ#رقام

هاذ اليش ®ري اكيف متاما، مايش ®ري اكيف، اك�ن املشالك ا�يل ®ادي 
àرجع لها هاذ املشالك ا�يل ٔ�رشت لها، ولهذا منش>يو تدرجييا، ٔ#ن اكنت هاذ 

لك امجلعيات، ٔ�وال ٔ�شري ؤ�ؤكد هاذ اليش ما �هيمش . امجلعيات اكنت قالئل
اك�ن مجعيات مسؤوÛ ا�يل كتæدم، ا�يل ما كتد�رش اكع نيفها يف هاذ 

  .اليش، وما كتدyلش يف هاذ اليش، كتæيل أ#طباء تhEلكفوا
هاذ اليش ا�يل رشت ليه اك�ن يف بعض املناطق، واحTا àهبنا هاذ 

 -مايش لكهم  -الناس، ؤ�� خشصيا �رٔ�ست اج�Lات واج�Lات مع مجيع 
امشTEا بعيد ٔ�ن در� لهاذ . كن امجلعيات املهمة، لكيش �رٔ�ست اج�Lاتول

ع ــــــ، مÕال هاذي يش شهر مت اتفاقIات م)les fédérations(امجلعيات 
)la fédération (م د¹ل تطوانSة اIة، قريبا مع -د¹ل مجعيات تصفüطن

مة لتوحIد د¹ل اSار البيضاء ¢ش منش>يو �يف قلت الس>يدة أ#س>تاذة احملرت 
دا¢  حÕينامضامني هاذ االتفاقIات د¹ل الرشاكة ¢ش ما يبقاش، ¢ش احTا 

يف الرشاكة ا�يل Xاية وا�يل ابدات ٔ�نه �كون جلنة مس>تقY ا�يل ®ادي 
�كون من الناحIة الطبية يه ا�يل عندها أ#ساس ¢ش -yذ مريض وال ما 

  . -yذش ختليه ي�س>ىن
معك هباذ الطريقة تندوي معهك بقليب، ٔ�نه ا�يل تÏمتناوه ٔ�نه ميل تندوي 

ميل تÏس>ين ٔ�� تنقول واyا هاذ ا�لجنة واش يعقل ٔ�نه مواطن مغريب ®ادي 
نقول ليه ا�لجنة ما اyذا�كش، راه ما اyذاتوش، ما معىن هذا؟ يعين 

ٔ�� ®ري ميل تندوي �وز�ر هباذ الطريقة كنقول واش احTا . yليك متوت
  ®ادي خنيل مواطن ميوت؟ 

ا نوصلو هاذ املشلك، خصنا حنلوه، واحTا ا�يل مسؤولني Lليه خصن
�وزارة الصªة ¢ش fسن هاذ الس>ياسة ال�شار�ية مع الشامل واجلنوب 
وأ#قطاب الكربى ¢ش ما يبقى حىت يش مغربية ٔ�و مغريب يف الحئة 

  .°نتظار
  .شكرا الس>يدة املس�شارة

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .ٔ�س>تاذة زبيدة يف ٕاطار التعقIباللكمة ل. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس>يد الوز�ر

حصيح هاذ اليش جمهودات م�ذوÛ، واFمتع املدين كEش>تغل يف هاذ 
اليش، ولكن حبمك قلتو ®ادي تو³دوا التعاقد مز¹ن، لكن yاص يف هاذ 

ا�يل �يæدم مع  التعاقد يمت التنصيص Lىل دور هذاك الطبEب، ٔ#نه الطبEب
ê يش مشلك يف هاذ املركز  هاذ امجلعيات راه ®ري محمي، ا¦هنار ا�يل يوقع

حىت ³د ما ®ادي يعرفو، ٔ#نه هو مشغل وال مشغل عند هاذيك امجلعية، 
  . وما -بعش لوزارة الصªة

وال  220و¢لتايل، احTا كنعرفو بnٔنه Lدد أ#طباء ا�تصني اقالل، يش 
250 )néphrologues( ش، وهاذ العدد ®ادي ويتاك�ر د¹لÏيIما اكف ،

  . هاذ القصور اللكوي
، )qui fait quoi(ٕاذن ٕاىل ما اكßش وا³د النظام قانوين تعاقدي 

ويتªرتم، ويتªرتم هاذ التعاقد، امجلعيات مشكور�ن �يقوموا ¢ملهام د¹هلم، 
راكز ولكن حامية املريض وحامية الطبEب واملمرض ا�يل املسؤول يف هاذ امل

  .ا�يل -بعة �لجمعيات خصو كذâ يتحمى، هاذي نقطة
النقطة الثانية، هو يف ٕاطار التعاقد، هاذ املراكز ا�يل -بعة �لجمعيات، 

، وانت راه Lارف إالشاكلية ٔ�ش>نا يه، جتهزيها بوسائل اyاص يمت جتهزيه
ليش مريض، ) des effets secondaires(°س>تعüال، ٔ�حIا� �يوقعوا 

ملمرضني �يتلفوا يف ذاك امجلعية، ما ميكTلهمش هيزوه يديوه ليش الطبEب وا
مس�شفى، ما عندمهش ا#ٓالت إالس>تعüالية ٔ#هنم كEش>تغلوا يف وا³د 

  .املاكن ا�يل هو ما عندوش وا³د الطابع ا�يل هو طيب
6لثا، وهاذي مسX Ûٔnد �مة، هو ٔ�نه الطبEب يف هاذ ٕاطار التعاقد 

، )Les indications(هو املسؤول Lىل  ا�يل ®ادي تد�روا yاص �كون
اشكون هو املريض ا�يل عندو احلق ¢ش ميكن لو يد¹لزيا، مايش خشص 
ا�يل هو رئEس امجلعية ٔ�و اكتب Lام امجلعية جييب لو املريض، يقول لو هذا 

وهاذ اليش ولٔ�سف تقال لنا، و¢لتايل هاذ اليش . خصك تد�ر لو ا¹Sلزي
®ادي Åشوفوها و�كون -بع �لمد�ر اجلهوي د¹ل  خصو ي�Tظم ¢لكIفIة ا�يل

  . لك §ة ¢ش هو يÏسق وي��ع هاذ اليش
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة .. اللكمة �لس>يد وز�ر الصªة. شكرا، شكرا �لس>يدة املس�شارة

  .لمك الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªة
  .شكرا الس>يد الرئEس احملرتم
  ،الس>يدة املس�شارة احملرتمة

ٔ�� تنªرتم لكيش النقط ا�يل جIيت هبا، وأ#فاكر احTا تhÏقامسوها ٔ#ن 
حصيح هاذ اليش ا�يل تتقويل، وتنقول â راه اك�ن وا³د املرشوع د¹ل 

راه ¢يق تنظن واش �ي�Tاقش يف الربملان ويه ... احلكومة ا�يل داز د¹ل
اكة بني القطاع الرشاكة بني القطاLني اخلاص والعام، واحTا Sينا قانون الرش 

، ا�يل اشكون هاذ )qui fait quoi(العام واخلاص ا�يل �يف قلت انت 
ا�لüان، ا�يل فIه التجهزيات د¹ل املس>تعüالت، ٔ#ن ٕاىل ³ل وال قدر 

  . هللا، ٕاذا وقعت يش ³اXة ٔ�ش>نو خصو يد�ر
هاذ اليش لكيش اك�ن، واليين وقفTاه حىت يدوز د¹ل احلكومة ٔ#ن 
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القطاLني اخلاص والعام، ا�يل Xات به احلكومة ما هاذي الرشاكة بني 
�هيمش ®ري قطاع الصªة بو³دها، �هيم مجيع القطاLات، وٕان شاء هللا 
®ادي يدوز واحTا مس>تعد�ن، احTا ابديناه، �يف قلت â، الس>يدة 
املس�شارة احملرتمة، ابدينا تدرجييا، ٔ�� رمبا ®ادي نقرتحو وٕاىل اقرتحhو ®ادي 

نجي ٕال³دى ا�لجنة ¢ش ®ادي ند�ر لمك وا³د العرض، �كون ٔ�حسن ٔ�نه غ 
هاذ اليش ا�يل تنقول تنقولوه وتند�روه، رمبا ®ادي تفIدو�، ٔ#ن لكيش 

  . مhفقني Lىل الطريق
  .شكرا الس>يدة املس�شارة

  :الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

Iة اليت والسؤال املوايل حول املعايري املعمتدة لتوزيع الطا�رات املروح
اللكمة ٔ#³د السادة املس�شار�ن من . اقhنهتا وزارة الصªة Lىل اجلهات

  .الفريق التجمع الوطين لٔ�حرار، ٔ�س>تاذ مفIد تفضل

        ::::املس�شار الس>يد محمد املفIداملس�شار الس>يد محمد املفIداملس�شار الس>يد محمد املفIداملس�شار الس>يد محمد املفIد
  .شكرا الس>يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  الس>يدة، السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس>يد الوز�ر، 
ؤخرا احلكومة Lىل اقhناء مروحIات لتقريب يف ¢درة طيبة، ٔ�قدمت م

املرفق الصحي من املواطنني واملواطنات، وحتسني اخلدمات العالجIة 
املتعلقة ¢لطب °س>تعüايل وفك العزÛ عن ساكن املناطق النائية واجلبلية 
Lىل اخلصوص، حIث مت توزيعها Lىل بعض اجلهات اليت من املفروض 

ٕاال ٔ�ن ال�ساؤل اÉي . س�شفIات اجلامعيةحتتا§ا لنقل املرىض ٕاىل امل 
ٔ�صبح يفرض نفسه هو املعايري اليت اعمتدهتا الوزارة لتوزيع هذه املروحIات 

  .Lىل اجلهات
  الس>يد الوز�ر، 

ما يه املعايري اليت اعمتدهتا احلكومة لتوزيع هذه املروحIات : سؤالنا
  Lىل اجلهات املس>تفIدة من yدماهتا؟ 

  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس>يد رئEس اجل الس>يد رئEس اجل الس>يد رئEس اجل الس>يد رئEس اجل 
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªة
  .شكرا الس>يد الرئEس احملرتم

  الس>يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
الشكر اجلزيل لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار لطر�م لهذا  ،ٔ�وال

  .السؤال املهم ا�يل ®ادي àمتكن مTو ¢ش نnٔكد Lىل بعض أ#مور

هاذ املروحIات الطبية أ#وىل من نوعها يف املغرب، ا�يل  ٔ�وال، رشاء
ارشاهتا . ارشاهتا وزارة الصªة، هاذي �بداية، هاذي ®ري بداية، ¢ش نبداو

يف ٕاطار �ر�مج ا�طط الوطين لتكفل املس>تعüالت ا�يل حظيت ٔ�� 
مارس يف مدينة  5ٔ�مام ٔ�نظار صاحب اجلالÛ يوم الثال6ء  هfرشف تقدمي
 فIه وا³د الرؤية Xديدة د¹ل ا�طط الوطين هو التكفل فاس، ا�يل

د¹ل املغاربة �ميوتوا بالصة  %83¢ملس>تعüالت ما ق�ل °س�شفاء، قلنا 
  . الكس>يدة ق�ل ما يوصولوا المسيتو

  : احملاور مخسةا�يل فIه 
 املس�شفIات؛ /التكفل ¢ملس>تعüالت °س�شفائية -
ية ا�يل فهيا املروحIة ق�ل ما التكفل ¢ملس>تعüالت ما ق�ل °س�شفائ  -

 يوصلوا؛
 التnٔطري والتكو�ن؛ -
 رابعا، الرشاكة بني مجيع القطاLات، وyاصة القطاع اخلاص؛ -
 . وy�ٔريا التnٔطري القانوين -

  . 2016- 2013مليون درمه  500ا�يل اللكفة املالية د¹لو 
 املعايري، يه املعايري �بداية، ٔ�ما احTا ما ®ادÇشاي ند�رو معايري، ®ادي

ند�رو وا³د اجلهة وما ند�روش §ة ٔ�خرى، ®ري هاذ املعايري، الس>يد 
املس�شار احملرتم، ®ري �يفاش نبداو، مايش زعام سدينا، ®ري �يفاش نبداو، 

  . ٔ#ن خصنا ٕاىل ارشيناها فني ®ادي حنطوها، ابدينا
قلنا البعد عن املراكز °س�شفائية املرجعية، تتعرفوا مhفقني معا¹ ٔ�ن 

احلوز يعين ج�لية، بعيدة، راه اك�ن مسافة --ßس>يفت-مرا�شذيك §ة 
  . �يلومرت، مايش الوحIدة، ®ري ابدينا هبا 300

  . 6نيا، صعوبة الولوج بفعل التضارÇس
ال الزنول وٕاقالع الطا�رات، حل مس>تªاصةرابعا، التوفر Lىل ٔ�رضية 

yا الطا�رة راه امن ٔ�حسن، و ) les stations(ا�يل خصو �كون وا³د 
فhوها رمبا يف الفIمل تتحط فني ما، ولكن ٕاذا اكن ا�ليل ما ميكن ¦هياش ش 

  .حتط
yامسا، مرور طلب املروحIة Lرب مراكز الضبط والتنظمي، واعطينا 

  . 141هذاك الرمق الوطين اFاين ا�يل ابدينا ال�شغيل د¹لو تدرجييا هو 
ا�ش، وy�ٔريا، ا�يل ابغيت نقول â ٔ�نه ابدينا هباذ اجلهة، §ة مر 

ورصد� أ#موال من دا¢ ٔ�نه العام اجلاي ٕان شاء هللا، ®ادي نبداو جبهتني، 
  . تطوان-�رجمنا طنüة à2015زيدو §تني يه وXدة والعيون، و

هاذي �بداية، رمبا ٕاذا اقhىض احلال ٔ�نه لقIنا اك�ن ³اÛ اس>تعüالية 
 وyاص، راه ®ادي àزيدو، احTا مايش هاذ اليش، احTا ابغينا هاذ اليش

در�ه �لمواطنني، ما در�هش �لزواق يعين ند�رو ®ري ملرا�ش ¢ش الخر�ن 
  . يتفرجوا، ¢لعكس

رمبا �كون عندي ... ٕاذا لقIنا ٔ�نه حمتاجIنو، ومايش يش ³اXة ا�يل
اشوية الوقت ¢ش ßرشح â، ٔ�� شوف الناس تEسمعوا املروحIة حيساب 
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  . Xة ا�يل ®الية، متاما¦هيم راه حطينا الفلوس د¹ل الوزارة، مايش يش ³ا
و6نيا ٔ�� تنقولها من هاذ املنرب، وٕاذا اكنت ®الية احTا أ#رواح د¹ل 

ساالت ... املغاربة ما عندها مثن، ورمبا ®ادي نعطيك بعض أ#رقام يف
  . الوقت د¹يل

  .شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
. ار التعقIبشكرا الس>يد الوز�ر، احhفظ هبا الس>يد الوز�ر يف ٕاط

  .اللكمة لٔ�س>تاذ مفIد يف ٕاطار التعقIب عن جواب الس>يد الوز�ر

        ::::فIدفIدفIدفIدامل امل امل امل املس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد 
ٔ#نه دامئا تتnٔكدوا . شكرا الس>يد الوز�ر Lىل جوا�مك الشايف يف احلقIقة

يف مجيع النقاشات دL â¹ىل ٔ�نه ٔ�رواح املواطنني ٔ�®ىل من املروحIات 
  . ؤ�®ىل من ٔ�ي يشء

 كنعتقدو فهاذ السؤال د¹لنا هو املبادرة د¹ل اقhناء هاذ ولكن ا�يل
املروحIات Sمع ا�لوEXس�Iك بقطاع الصªة و°رتقاء ¢خلدمات م�ادرة ال 

  . ميكن ٕاال ٔ�ن ننوه هبا
ولكن ٔ��لكم معك، الس>يد الوز�ر، �لك رصا³ة، فnٔس>باب àزول هذا 

نة فاس ا�يل السؤال كتجي وإالحساس د¹لنا ¢لغنب يف مدينة فاس، مدي 
àزلت فهيا املروحIة، صاحب اجلالÛ ٔ�عطى °نطالقة د¹لها ولكن اكنت 
جلهة ٔ�خرى، مع العمل ٔ�نه، الس>يد الوز�ر، راه املس�شفى اجلامعي د¹ل 

د¹ل اجلهات، راه �يجيو املواطنني من  4احلسن الثاين يف فاس راه تEشمل 
يل وXدة و�رس>يف -فIاللت، من اجلهة الرشقIة ا�- اجلهة د¹ل مكTاس

احلس>مية ا�يل يه ك�شمل يعين املنطقة اجلبلية --زة-و-ور�رت، من -و�ت
  ... ا�يل كتلكموا Lلهيا ويف نفس الوقت الوعورة د¹ل

ٕاذن كنا àرغب ٔ�ن تعطي لهذا املس�شفى املروحIة و�كون يف ٔ�قرب 
ا#Xٓال، ٔ#نه فاس �متتاز بوا³د املر�ب اس�شفايئ يعين منوذ� Lىل 

س>توى املغريب ٕان مل ٔ�قل Lىل املس>توى العاملي، ٔ#نه فIه وا³د العدد امل 
  . د¹ل املرافق ا�يل تتæدم املصلªة د¹ل املواطنني

من هذا املنطلق، تنطلبو مTمك، الس>يد الوز�ر، وٕ¢حلاح ٔ�هنا �كون 
  . فاس حىت يه س>باقة ¢قhناء هذه املروحIة

  .  وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. س�شارشكرا �لس>يد امل 

        ::::الس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªةالس>يد وز�ر الصªة
®ري املروحIة راه ما XاÅش ل� وصاحب اجلالÛ ٔ�عطى °نطالقة 
ورجعناها ملرا�ش، راه هاذ املروحIة كنا قد اقhنياها ق�ل، ٔ#ن هاذ اليش 
¢ش صاحب اجلالÛ يعطي °نطالقة وXد� لكيش أ#مور، مايش حىت 

  . ند�رو هاذي، يعين اكنت أ#مور مضبوطةLاد نقولو فني ®ادي 
اكنت ابدات ٔ�س>بوع من ق�ل يف مرا�ش، ج�ناها ¢ش �كون يف ٕاطار 

مليون درمه، راه  4حىت ذاك س>يارات إالسعاف ا�يل شفhو ا�يل كتد�ر 
فرقTامه دا¢ Lىل امسيتو، هاذوك لكهم د¹ل مجيع اجلهات ج�نامه متا، واقhنTEا 

�ٓخر�ن ¢ش ٔ�ن لك §ة §ة  53و®ادي جييو  �ٓخر�ن، 30دا¢ راه Xايني 
  . ٕان شاء هللا �كون عندها

®ري ا�يل ابغيت نقول ٔ�نه ¢ش نقول â هاذ التجربة هاذي ٔ�رواح 
املواطنني ما عندها قمية، ٔ�� ®ري هاذ املروحIة ٕاذا امسحيت يل ®ري هاذ 

ندوي روح، ؤ�� ت  22مواطن ومواطنة،  22أ#سابيع القليY املاضية، ٔ�نقذ� 
معك دا¢ �طبEب، اكنوا ®ادي ميوتوا هاذو Lىل حسب إالماكنيات ا�يل 

  . عند� وLىل حسب ا�يل تنعرف ٔ�� �طبEب
  : نعطيك مÕل

اك�ن وا³د جوج الس>يدات Xاو من النوا; د¹ل الصو�رة بزنيف،  -
اكنوا ®ادي يوSوا احبال ذاك اليش ا�يل تيكhبوا لك هنار يف اجلور�ل، وهاذ 

 ا�يل تيكhبوا، اكنوا ®ادي ميوتوا Xاو ¢ملروحIة؛  اليش حصيح
ا�يل Xا هباذ املروحIة ) le tétanos grave(اك�ن الكزاز يعين  -

 وج�ناه؛ 
 اك�ن كذâ وا³د التعفن خطري ا�يل ج�ناه من العيون ¢ملروحIة؛ -
 اك�ن كذâ وا³د الوعكة قلبية خطرية Xدا ا�يل Xات من زا�ورة؛ -
ضية، ٕاىل شفhو أ#س>بوع املايض اكن برت لوا³د ويف أ#¹م القليY املا -

اليد لوا³د الس>يد يف -رودانت، وتتعرف ميل تيكون برت لوا³د اليد yاص 
 الرسLة، امشات Xابتو املروحIة وتنقذ ذاك الس>يد واليد رجعت عندو؛

ويف هاذ الس¶ت وأ#³د اكن وا³د الس>يد مات يف مرا�ش،  -
�ن ®ادي ميوتوا خصهم زرع الناس اLال 2واضطرينا اكن عند� وا³د 

اللكى، وا³د يف مرا�ش ووا³د يف اSار البيضاء، هذاك وا³د زرعنا ليه 
ذاك اللكي يف مرا�ش مز¹ن، وج�نا اللكى أ#خرى يف املروحIة �Ìار 

  . البيضاء وزرعناها والس>يد انقذ�ه
لهذا، . ³اÛ يف أ#سابيع املاضية، يعين ما عندها قمية 22هاذي ®ري 

، تيقول â الناس ٕايوا ما اك�ن والو يف )un luxe(ليش راه مايش هاذ ا
املس>تعüالت ابداو ¢ملروحIة، ٔ�� ما مhفقش، yاص هنا وهنا، yاص 

ا�يل انقذ�  �22كونوا املس>تعüالت و�كون عند� حىت احTا املروحIة، هاذ 
  . امTني انقذ�مه؟ �ون ما عند�ش هذا لو اكن ماتوا

  .احملرتم شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر، ßشكرمك Lىل مسامهتمك الغنية يف هذه اجللسة

ونhÏقل ٕاىل السؤال الفريد املوXه ٕاىل الس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن 
رمبا سnٔس�شف من طلب نقطة نظام ٔ�نه ... املهين وهو حول Lدم اس>تفادة
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يل والتكو�ن املهين ê سؤال فريد وقع تغيري يف الربجمة، الس>يد وز�ر ال�شغ 
وس>بق ٔ�ن توXه بطلب لرتت�Eه يف هذه اجللسة هبذا الشلك، وس>بقت 

  . إالشارة ٕاىل ذâ يف بداية انعقاد هذه اجللسة
السؤال قلت يتعلق حول Lدم اس>تفادة بعض أ#جراء املسüلني 

اللكمة ٔ#³د السادة . ¢لصندوق الوطين �لضامن °ج�عي من التقاLد
  .س�شار�ن من الفريق الفIدرايلامل 

        ::::املس�شار الس>يد عبد املاâ ٔ�فر¹طاملس�شار الس>يد عبد املاâ ٔ�فر¹طاملس�شار الس>يد عبد املاâ ٔ�فر¹طاملس�شار الس>يد عبد املاâ ٔ�فر¹ط
  . شكرا الس>يد الرئEس

  السادة الوزراء،
كام تعلمون، الس>يد الوز�ر، ٔ�نه ¢لÏس>بة ٔ#جراء القطاع اخلاص ليك 
Çس>تفIدوا من املعاش ٔ�و ما يصطلح Lليه ¢لتقاLد، Lىل أ#Xري ٔ�ن �رامك Lىل 

من  %50يوم ختول ê فقط احلصول Lىل  3240يوم، هاذ  3240أ#قل 
  . شهرا ق�ل إال³اL Ûىل التقاLد 96معدل أ#جر ل 

لÏس>بة ملن مل �متكن من مرامكة هذا العدد من أ#¹م لكن إالشاكل يقع ¢
املرصح هبا، Lلام ٔ�ن الصندوق الوطين �لضامن °ج�عي يعمتد يف ا�³سابه 

يوم،  �3239لتقاLد Lىل Lدد أ#¹م املرصح هبا، فهناك مÕال ا�يل وصل 
yاصو هنار، وقد يفاnXٔ عندما حيال Lىل التقاLد ٔ�نه لEس ê احلق يف 

هذا بعض املرات �يكون ن�üIة د¹ل التªايل د¹ل بعض ٔ�ر¢ب التقاLد، و 
العمل، حبيث ٔ�هنم ال يرصحون ¢ٔ#¹م اليت اش>تغلها، أ#¹م الفعلية اليت 

  .اش>تغلها أ#Xري
âÉ، الس>يد الوز�ر، ßسائلمك عن إالجراءات اليت تفكرون يف اختاذها 

  .من X�ٔل ٕانصاف هاته الرشحية من املواطنني
يد الوز�ر، ٔ�ننا راسلنامك من X�ٔل احلضور ٕاىل ا�لجنة املعنية ونذ�رمك، الس> 

بقطاعمك من X�ٔل تدارس لك القضا¹ °ج�عية املطرو³ة ³اال، ٕاال ٔ�نه 
حلد الساLة مل Åس>تجيبوا ملراسلتنا، بل وقد بلغ ٕاىل Lلمنا من yالل رئEس 
ا�لجنة ٔ�نه اتصل �مك ثالث مرات حسب ما بلغ ٕاىل Lلمنا طبعا، وحلد 

  .ساLة مل Åس>تجيبوا لهاته املراسYال 
  .شكرا

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

  :الس>يد عبد الوا³د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس>يد عبد الوا³د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس>يد عبد الوا³د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس>يد عبد الوا³د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس>يد الرئEس

طبعا سnٔجIب عن السؤال . شكرا �لفريق الفIدرايل Lىل طرح السؤال
يوم، هاذ املدة حمددة يف القانون  3240ل ا�يل هو مhعلق ¢ملدة د¹ل أ#و 

، ا�يل تيخول 1972يوليوز  27د¹ل الضامن °ج�عي، قانون د¹ل 
س>نة يتقاىض هاذ املعاش Lىل ٔ�ساس ٔ�نه �كون  �60لمؤمن ê ٔ�نه ا�يل بلغ 

يوم، لكن املدونة كتعطي إالماكنية �لمشغلني، ومع أ#سف  3240ل غاش>ت

كثري ما تيعملوهاش، Lىل ٔ�نه ٕاىل وصل وا³د العامل وال وا³د أ#Xري ٕاىل 
س>نة وما ابلغش هاذ أ#¹م �ميكن �متدد يف املدة د¹ل العمل د¹لو ٕاىل  60

ٔ�ن يدرك هاذ احلد أ#دىن ا�يل هو معمول به ¢ش ميكن يتقاىض املعاش 
  .د¹لو

، 2011ٔ��ريل من  26يف احلوار °ج�عي والنتاجئ د¹لو ا�يل متت يف 
ويف °ج�ع د¹ل جملس . مت االتفاق Lىل ٔ�ن هاذ إالشاكلية تلقى Lالج

ٔ��ريل  10إالدارة د¹ل الصندوق الوطين �لضامن °ج�عي ا�يل مت يف 
، قرر اFلس إالداري Lىل ٔ�نه ¢لÏس>بة �لناس ا�يل عندمه وا³د 2012

ضاو والو يتعطامه أ#موال يوم، وا�يل ما اكنوا �يتقا 340°شرتاك ٔ�قل من 
ا�يل هام وضعت يف الصندوق د¹ل الضامن °ج�عي، مع ا�³ساب الفائدة 

)actualisation( ا�هتا هاذ أ#موال يفX يعين ا�³ساب الفائدة ا�يل ،
الودائع د¹ل الصندوق الوطين �لضامن °ج�عي، هاذ القرار اyذاه جملس 

  .ا#ٓن إالدارة، وLلينا ¢ش نغريو القانون
ٕاىل  هوالوزارة معلت مرشوع قانون ا�يل تغري، وا#ٓن هو يف طريق

املصادقة Lىل مس>توى احلكومة، وس>يnٔيت ٕاىل الربملان عام قريب ٕان شاء 
  .هللا

  :الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .هناâ تعقIب أ#س>تاذ ٔ�فر¹ط؟ تفضل. شكرا �لس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد عبد املاâ ٔ�فر¹طاملس�شار الس>يد عبد املاâ ٔ�فر¹طاملس�شار الس>يد عبد املاâ ٔ�فر¹طاملس�شار الس>يد عبد املاâ ٔ�فر¹ط
  .ئEسشكرا الس>يد الر 

ٔ�� ٔ�حتدث ٕاليمك مكامرس، كنت مhرصفا ¢لصندوق الوطين �لضامن 
، وقد ٔ�صدر اFلس إالداري �لصندوق 2003ٕاىل  2000°ج�عي من 

العديد من التوصيات حلل هذا إالشاكل، وحىت القانون لEس قر�ٓ� مزنال، 
وهناك اSول اليت حترتم الشعوب، ميكن نعطيك مÕال، هناك بعض املغاربة 

ش>تغلوا بفرßسا يف بداية الس>تTEات yدموا ®ري Lامني، ودyلوا يف ³اهلم ا
�لمغرب ومن بعد اSوÛ راسلهتم وطلبت مهنم ٔ�هنم يدليو ¢لو6ئق 

  .وكEس>تافدوا من التقاLد ومن املعاش
âÉ، الس>يد الوز�ر، هذا لEس مربرا، ؤ#نه ملاذا؟ ٔ�وال هاذ الناس ال 

م ٔ÷جراء، ها أ#وىل، وهذا ما اكيÏش Çسرتجعون مس>تحقاهتم من مساهامهت
  .حىت يف يش نظام د¹ل املعاشات

6نيا، ما كEس>تافدوش من تقاLد ßس>يب، ٔ�لEس هذا حIفا؟ ودس>تور 
  . البالد يتªدث عن العEش الكرمي لاكفة املواطنني و¢ٔ#حرى أ#جراء

قد تربرون . âÉ، الس>يد الوز�ر، Lليمك ٔ�ن تعüلوا حبل هاته إالشاكلية
 âىل التواز�ت املالية �لصندوق، حنن نقول ذL انعاكس ê ٔنه س>يكونnب

 ÛوSه ثالثية ا¦متثيلية، هناك ٔ�ر¢ب العمل وهناك اIلس إالداري فFٔن اnب
وهناك املركز¹ت النقابية أ#كرث متثيلية، وLىل اSوÛ ٔ�ن تتحمل مسؤولياهتا 

  . يف هذا اFال
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لعامY �لحضور �كÕافة يف ؤ�س>تغل هاته املناس>بة لندعو الطبقة ا
ٕايه .. تظاهرات فاحت ماي، ما حتر�ش يديك، الس>يد الوز�ر، ٔ#نه احTا

)bien sûr .( افة يف لكÕعوة لاكفة أ#جراء �لحضور �كSه اXنو
 Yس-التظاهرات اليت حتيهيا الطبقة العامEٕاىل امسحيت الس>يد الرئ-  âوذ

هاته احلكومة اليت ال تقمي ٔ�وال فرصة �لتضامن وفرصة 6نية لالحühاج Lىل 
  . وز� �لحوار °ج�عي واليت توXه البالد حنو إالفالس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
تفضل الس>يد ... واللكمة �لس>يد الوز�ر. شكرا الس>يد املس�شار

اللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف ٕاطار التعقIب يف دقIقhني، . الوز�ر، اللكمة لمك
  .تفضل الس>يد الوز�ر. الس>يد املس�شارالس>يد املس�شار، ٔ�رجوك، . تفضل

        ::::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
®ري تيظهر يل ¢�يل ٔ�نه نnٔكد �لس>يد املس�شار وهو يعمل ذâ جIدا، 

الصندوق الوطين �لضامن . وٕان اكن �لكم ؤ÷نه ال يدري ما هو ا�يل معين
وق الوطين °ج�عي ما �ياyذش فلوسو من املزيانية د¹ل اSوÛ، الصند

�لضامن °ج�عي �ياyذ فلوسو من التوفري د¹ل أ#جراء ا�يل �يnٔديوه هام 
من طرف من أ#جر د¹هلم و�يnٔديو Lلهيم ٔ�ر¢ب العمل، ¢ش àكونو 
واحضني، ويف لك أ#نظمة د¹ل التضامن °ج�عي عندها Lالقة Lىل 

، ا�يل )c’est une logique contributive(حسب املساهامت 
عطييت �ميكن Å âسرتجعوا، ٕاىل ®ادي نعملو يف الصندوق الوطين �لضامن ا

°ج�عي ¢�يل ا�يل دyل شهر لصندوق الضامن °ج�عي نعطيوه 
التقاLد، �يظهر يل هذا مTطق، ولكن خص يق�لو لك الفرقاء °ج�عيني 

ٔ#ن  ا�يل تEسامهوا يف هاذ اليش ٔ�نه يمت هاذ املنطق، وyاص التوازن املايل،
الس>ياسة ما كتدارش بال توازن مايل، ما كتد�رش ®ري ¢ٔ#فاكر، كتدار 

  . ¢ٔ#فاكر ا�يل عندها ارتباط ¢لواقع
ٕاذن وصلنا لوا³د احلل ا�يل هو مTصف، هاذو �س ما اكنوش كEشدوا 

يوم، ما تياyذوا حىت فرنك، ا#ٓن ®ادي  339 فلوسهم، تEسامهوا حىت
ذوا حىت فرنك، ا#ٓن ®ادي ميكن هلم ما اكنوش y¹ ...y¹ذوا فلوسهم

يوم  y¹3240ذوا فلوسهم مع ا�³ساب الفوائد، ٕاىل ابغينا هنبطو من 
، ٕاىل ®ري ذâ خصنا نعملو اSراسات أ#كتيارية، 2000وهبطناها لــ 

هذا هو املنطق، و®ري . وخصنا نطلبو من املسامهني �ٓش ميكن هلم يعطيو
يل ال ٔ�ساس ê يف املنطق ا�يل ذâ راه احTا Xالسني تنقولو ¤م ا�

  . ك�ش>تغل Lليه لك أ#نظمة د¹ل التضامن °ج�عي
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
ما عند�ش احلق يف التعقIب الس>يد ... شكرا �لس>يد الوز�ر Lىل

تعقIبات،  2املس�شار، الس>يد املس�شار تعقIب وا³د، راه ما كند�روش 
  . الس>يد املس�شار

وز�ر Lىل املسامهة د¹لمك معنا يف هاذ اجللسة شكرا لمك الس>يد ال
  . هاذي

ونhÏقل ٕاىل أ#س>ئY املوالية ويه املو§ة ٕاىل الس>يد وز�ر اSاyلية، 
ؤ�ول سؤال يف هذا املوضوع هو التقصري احلاصل يف تفعيل ا�لüان إالقلميية 

وق�ل ذâ سnٔعطي اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام �لس>يد . ملراق�ة السجون
  . يق، تفضل الس>يد املس�شاررئEس الفر 

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشامشششش
الس>يد الرئEس، مع لك ا³رتايم وتقد�ري لمك و�لس>يد وز�ر اSاyلية، 

احTا الربجمة ا�يل كتعطيو لنا . هاذ اليش وصل لوا³د احلد ا�يل ®ري معقول
 مايش يه هاذي، الس>يد الرئEس احملرتم، Lاد ق�ايY اكن حضور د¹ل ندوة

  . الرؤساء، مل يطرٔ� ٔ�ي تغيري Lىل الرب�مج
قلتو ®ادي نعطيو اللكمة �لس>يد الوز�ر ا�يل امىش ق�ل قليل وز�ر 
ال�شغيل ٔ#ن عندو سؤال وا³د، حىت الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان 

وهاذ اليش �يتكرر لك ٔ�س>بوع، رXاء، ٕاال . عندو سؤال وا³د، حنن مل خنرب
  ...وâÉ، ٔ�رجو... ا كنªرتموهش يعين راهكنا كند�رو �ر�مج وم

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
فقط دامئا حيصل هناك طارئ وندyل . شكرا الس>يد رئEس الفريق

يف ندوة الرؤساء تقدمت . تعديالت Lىل اجلدوL ،Ûىل الربجمة د¹ل اجللسة
احلكومة يف خشص جوج ٔ�و ثالثة السادة الوزراء يطالبون بتغيري الربجمة 

س>ئY د¹هلم ¢ش جتي يف ٔ�وقات ®ري الوقت اÉي اكن حمدد يف و�رتEب ا#ٔ 
اجلدوÛ الزمTية أ#وىل، ؤ�رش� ٕاىل ذâ يف بداية اجللسة، الس>يد أ#مني 
ٔ�شار ٕاىل ٔ�ن هناâ تغيري طارئ حصل Lىل الربجمة د¹ل هاذ اجللسة 
هاذي، طبعا يف خشص وز�ر�ن فقط، الس>يد وز�ر ال�شغيل والس>يد وز�ر 

، وهذا ما حصل، وحنن ا#ٓن نتابع معمك اجللسة كام ٔ�شار ٕا¦هيا وكام اSاyلية
  . رصح بذâ الس>يد أ#مني يف بداية اجللسة

ؤ�عتقد ٔ�ن مجيع أ#س>ئY س>متر يف احلزي الزمين املتلفز، و¢لتايل àرجو 
من السادة املس�شار�ن ٔ�ن ي�سلحوا معنا ببعض الصرب يف هذا ويوسعوا 

  . الصدر د¹هلم
نضيع الكÕري، الس>يد رئEس الفريق، هللا خيليك ٔ�وجز ٔ#نه وليك ال 

  .ابغينا àرحبو اشوية د¹ل اSقائق، هللا جيازيك، تفضل الس>يد رئEس الفريق

        ::::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
ٔ�� ®ري ٔ�¦متس مTمك، الس>يد الرئEس، دون ٕاطاÛ، هاذ احلق ا�يل ٔ�عطي 

ندوة الرؤساء ٔ�ن يعطى كذâ �لحكومة لتعديل الرب�مج املتفق Lليه يف 
لرؤساء الفرق، ٔ#ن احTا عند� ٕاحراج مع الزمالء، تيكون Xا لهنا وعندو 
مواعيد وسؤاê مربمج يف أ#ول ونفاnXٔ ¢لتغيري، حىت احTا تيكونوا عند� 

  .ٕا�راهات، اعطيو� هاذ احلق كذâ لنعلن عنه ق�ل افhتاح اجللسة
  .شكرا
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        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
رس هذا Lىل مس>توى املكhب، ورمبا س>تعطى نفس س>ند. شكرا

الفرصة طبعا مل ال �لسادة املس�شار�ن ٕان اكن هناâ طارئ يدعو ٕاىل ٕاLادة 
  .النظر يف الربجمة

شكرا لمك، وس>نhÏقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس>يد وز�ر اSاyلية، 
وهو حول التقصري احلاصل يف تفعيل ا�لüان إالقلميية ملراق�ة السجون، 

  .للكمة ٔ#³د السادة ٔ�عضاء فريق أ#صاÛ واملعارصةوا

        ::::املس�شار الس>يد جامل بواملس�شار الس>يد جامل بواملس�شار الس>يد جامل بواملس�شار الس>يد جامل بوهنهنهنهنريريريري
  الس>يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
حنن يف فريقTا، فريق أ#صاÛ واملعارصة، لكام ٔ��ر� سؤ° يتعلق 

صية فذة ¢لسجون ٔ�و جبانب من جوانب حقوق إالßسان ٕاال ونتذ�ر خش 
رمحة هللا Lلهيا، ٔ�ال وهو اليس ٕادرÇس بزن�ري، فرمحة هللا الواسعة Lىل 
روح هذا املناضل احلقويق البارز، وحتية تقد�ر للك من اش>تغل جبانبه يف 
هيئة إالنصاف واملصاحلة، اليت L�ٔدت تقار�ر وتوصيات، مهنا توصية ß�ٔس>نة 

  ).l’humanisation des prisons(السجون 
ٕالطار، و¢لرمغ من الصالحIات املس>ندة �لوالة والعامل يف ويف هذا ا

ٕاطار ا�لüان إالقلميية ملراق�ة السجون، واملمتثY يف تنظمي الز¹رات املباغتة 
واملراق�ة والتفEhش من X�ٔل ضامن الكرامة إالßسانية �لسجناء، وتوفري 
 الظروف املالمئة �لصªة والسالمة داyل املؤسسات السجنية، يالحظ ٔ�ن

هذه ا#ٓلية ال يمت تفعيلها وهناك تقصري �بري من Sن الوالة والعامل يف هذا 
اFال، حIث �درا ما يمت تنظمي ز¹رات لٕالطالع عن قرب ومعاينة 

  . أ#وضاع الال ٕاßسانية هبذه املؤسسات السجنية
ومبا ٔ�ن العداÛ ال �كمتل ٕاال مبا يمت توفريه من الكرامة إالßسانية �لسجناء 

ال جتردمه من أ#حاكم القضائية السالبة �لحرية، ßسائلمك، الس>يد  اليت
الوز�ر، حول ٔ�س>باب اس>مترار الفراغ القانوين املنظم لعمل ا�لüان إالقلميية 

  . ملراق�ة السجون
وما يه التدابري املزمع اختاذها لتحريك هذه ا#ٓلية، وضامن فعاليهتا من 

الشطط والتüاوزات املامرسة  X�ٔل حتسني واقع السجون املغربية، وٕاهناء
  Lىل السجناء واملعتقلني؟

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة �لس>يد وز�ر اSاyلية �لجواب عن . شكرا �لس>يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا الس>يد الوز�ر

        ::::العنرص، وز�ر اSاyليةالعنرص، وز�ر اSاyليةالعنرص، وز�ر اSاyليةالعنرص، وز�ر اSاyلية    الس>يد احمندالس>يد احمندالس>يد احمندالس>يد احمند
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  لس>يد املس�شار احملرتم،ا

ٔ�ريد ٔ�وال التذكري بnٔن فعال كام Xاء Lىل لساàمك ٔ�ن السجناء هلم حقوق 
ولو يف السجن، ؤ�ن حقوق إالßسان ال هتم حفسب يعين أ#شæاص 
أ#حرار، لكن هتم كذâ من مه معتقلون يف السجون، وهذا y�ٔذ به 

املسطرة اجلنائية القانون املغريب حبيث ٔ�ن هناك مTذ مدة طويY يف قانون 
مقhضيات تنص Lىل املراق�ة القضائية وLىل املراق�ة إالدارية يف ٕاطار ا�لüان 

  . إالقلميية اليت حتدثمت عهنا
لكن مع تطو�ر مسÛٔn حقوق إالßسان، هناك Lدة �ٓليات ٔ�خرى 
 âة اليت لها احلق كذIنة، فهناك امجلعيات احلقوقTلمراق�ة، وٕان مل �كن مق�

ت، فهناك مراصد وهناك التفكري ا#ٓن حىت يف §از مس>تقل يف هذه الز¹را
�لمراق�ة داyل هذه السجون، واكنت دراسات شارك فهيا Lدد من السادة 

  . الربملانيني
ملاذا ٔ�ذ�ر هبذا؟ ٔ#قول ٔ�ن فعال °خhصاصات املو�وÛ ٕاىل ا�لüان 
 إالقلميية ملراق�ة السجون فه¥ي موجودة ومكونة بنص قانوين وÅش>تغل وفعال

تقوم هبذه الز¹رات، ف2 يتعلق بوزارة اSاyلية ٔ�ي يعين العامل والوالة 
وكذâ مصاحل أ#من، نتüاوز ش�Eا ما حىت °خhصاصات القانونية، حبيث 
ٔ�ننا نقوم �ز¹رات مبحيط ٔ�و �هتي§ حميط السجون ف2 يتعلق ¢لطرق 

ت وبعثات املؤدية، ف2 يتعلق ¢لنظافة، ولكن لنكن رص³اء التفEhش>يا
التفEhش>يات موجودة، وميكن يل ٔ�ن ٔ�عطي أ#رقام د¹ل العدد د¹ل 

  . 2013-2012الز¹رات ا�يل مقنا هبا يف 
لكن املشلك مشلك �ٓخر، واملشلك فعال موجود يف مسÛٔn °كتظاظ 
د¹ل السجون، وهذا يعين ¢Lرتاف حىت املندوبية السامIة، وßش>تغل مع 

ملانية Lىل �يفIة ٕاجياد ³لول ومالءمة الطاقة وزارة العدل ومع املؤسسة الرب 
  . مع ما هو موجود

هذه ا�لüان لEس لها دور تقر�ري، لكن �رفع تقار�ر حول الوضعية 
داyل السجون ٕاىل الس>يد وز�ر العدل وٕاىل املندوبية، وهناك Lدة 

 144دور¹ت وزارية حتث العامل والوالة Lىل القIام هبذا اSور، ومقنا بـــ 
  . فEhش>ية yالل الس>نة املاضيةبعثة ت 

  .شكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة �لس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب، . شكرا الس>يد الوز�ر

  .تفضل الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد جامل بواملس�شار الس>يد جامل بواملس�شار الس>يد جامل بواملس�شار الس>يد جامل بوهنهنهنهنريريريري
  الس>يد الوز�ر، 

  : احTا يف فريقTا طرحTا هذا السؤال، وهو عندو بعد�ن
، والبعد 621و 620جلنائية املادتني البعد أ#ول قانوين يف املسطرة ا
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الثاين �جت عن الغرية د¹لنا Lىل السمعة د¹ل بالد�، وكذâ ٕاحلا³ا مTا Lىل 
�رامة املغاربة السجناء وٕارصار� Lىل ß�ٔس>نة السجون املغربية اليت ال �زال 
تعEش ٔ�وضاLا يندى لها اجلبني، وذâ حسب التقار�ر العديدة من 

  . لوطنية اSوليةاملنظامت احلقوقIة ا
وتعلمون، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن هذه الوضعية املnٔساوية �لسجون ¢ململكة 
تعترب ٕا³دى املؤرشات السلبية اليت متس لك املك�س>بات احلقوقIة اليت 

لهذا، نلح Lىل تفعيل هاذ ا�لüان إالقلميية وٕاعطاهئا . ٔ�جنزهتا بالد�
  . ن والسجناءصالحIات واسعة حىت �متكن من ا¦هنوض بnٔوضاع السج

وهناك مالحظة ٔ�خرى يف ٕاطار التÏس>يق احلكويم وتتعلق بتعدد 
املتدyلني بدون فعالية، يصعب معه حتديد املسؤولية، حIث جند النيابة 

  . العامة، ¢ٕالضافة ٕاىل قطاLات ٔ�خرى ولك هذا بدون Xدوى
  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
د الوز�ر يف ٕاطار الرد Lىل تعقIب اللكمة �لس>ي. شكرا �لس>يد املس�شار

  .الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyلية
  .شكرا الس>يد الرئEس

  .شكرا الس>يد املس�شار
ٔ�عتقد ٔ�ن تقامسنا لهاذ °ه�مات يه اليت جعلتين ٔ�حتدث بنوع من 
الرصا³ة، عندما تتªدث لEس Lىل دور ا�لüان، لكن Lىل الوضعية اليت 

جيب ٔ�ن ßش>تغل Lليه لكنا ؤ�ن جند احللول  يه يف السجون، وهذا يعين
  . املالمئة

حصيح ٔ�ن °كتظاظ د¹ل السجون والظروف د¹ل السجون يعين ما 
هياش yاصة ¢ملغرب، حىت ميل كÏشوفو تقار�ر حىت د¹ل اSول اFاورة 

  . تنوXدو هاذ املشالك، ولكن ا�يل �هيمنا هو املغرب
عندها وا³د النوع د¹ل ؤ�عتقد ٔ�ن ¢ش ميكن هاذ ا�لüان �كون 

الفعالية ¢ش ميكن لها �راقب اجلودة د¹ل أ#لك، ¢ش ميكن لها �راقب 
اجلودة د¹ل النظافة، د¹ل التعامل مع السجناء، جيب Lىل أ#قل ٔ�ن نبدٔ� 

  .مبا هو ٔ�سايس ٔ�ي مالءمة الساLة °س�Iعابية مع Lدد السجناء
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . رشكرا �لس>يد الوز�

. السؤال املوايل حول املقاربة احلكومIة يف جمال زراLة القTب الهندي
  . اللكمة ٔ#³د السادة ٔ�عضاء فريق أ#صاÛ واملعارصة، أ#س>تاذ العريب تفضل

        ::::املس�شار الس>يد العريب احملراملس�شار الس>يد العريب احملراملس�شار الس>يد العريب احملراملس�شار الس>يد العريب احملريشيشيشيش
  الس>يد الرئEس،

  السادة الوزراء،
  الس>يدة والسادة املس�شار�ن،

  الس>يد الوز�ر احملرتم، 
لسؤال مايش ٔ#ول مرة ®ادي نطرحوه ومايش فريق أ#صاÛ هاذ ا

واملعارصة بو³دو ا�يل طرح هاذ السؤال ا�يل تhEعلق �زراLة الكIف، س>بق 
FموLة د¹ل الفرق احملرتمة طرحت هاذ السؤال، ال الفريق °س>تقاليل يف 
جملس النواب أ#س>بوع الفارط وال الفريق احلريك وال أ#صاÛ واملعارصة 

يق الفرق، وٕان دل هذا فٕامنا يدل Lىل املشالك احلقIقIة واملطاردات ا�يل و¢
  . تيعEشوها ساكن مTاطق الشامل

  الس>يد الوز�ر احملرتم،
ٔ�لف م�حوث عهنم يف املناطق الشاملية، هاذ املواطنني fسطاء،  48

مرتو، هاذ  2000حىت  1000ا�يل تيد�ر الكIف ما عندوش ٔ�كرث من 
رو معهم وا³د الصلح شامل من X�ٔل Xرب الرضر، الناس ا�يل خصنا ند�

ٔ#ن احلكومات املتعاق�ة تعسفات Lىل هاذ املنطقة وLىل هاذ مTاطق 
الشامل، ٔ#ن هاذ الناس ما تhEوفروا حىت Lىل ٔ�دىن رشوط العEش الكرمي، 
هاذ الناس مقصيني يف اجلبال، ما عندمهش التطبEب، ما عندمهش التعلمي، 

  . وأ#من تيطردمه من أ#سواق ومن املس�شفIاتما عندمه ٕاال املسؤولني
حىت تصور معا¹، الس>يد الوز�ر، حىت الهدر املدريس ارتفع بوا³د 
الشلك �بري ٔ#هنم ا#ٓ¢ء ما ابقاوش يقدوا يصاوبوا ذاك امللف يف امجلاLة 
¢ش الوليدات د¹هلم يhÏقلوا يقراو يف اجلامعات، ٔ#هنم لكهم مطارد�ن من 

  . طرف أ#من
ن واش اكينة يش ٕارادة حقIقIة عند احلكومة ¢ش نلقاو ³ل لهاذ ا#ٓ 

الناس؟ هاذ الناس واش �ميكن �لحكومة ا#ٓن تد�ر وا³د الصلح شامل مع 
هاذ املناطق د¹ل الشامل؟ ٕاما Åسهل املساطر Lىل هاذ الناس وتلقى هلم 
³ل ما يبقاوش هاذ الناس معزولني Lىل الوليدات د¹هلم وLىل املنازل 

هلم ٔ�و نتقدمو بوا³د امللمتس ٔ�و وا³د الطلب ملمتس لصاحب اجلالÛ د¹
  . هللا ينرصو يعين من X�ٔل العفو الشامل لهاذ الناس

ٔ#ن هاذ الناس فال³ة fسطاء واملادة ا�يل تتجرم الكIف، الس>يد 
الوز�ر، مع العمل ؤ�نمت تتعرفوا الصيدليات د¹لنا يف املغرب اك�ن مجموLة 

  . ملادة د¹ل الكIفأ#دوية تصنع من ا
الكIف يف احلقIقة راه خصمك ٕاما تلقاو بدائل و³لول لهاذ الناس، ٕاما 
تقTنوه ري? احلكومة وXدات البدائل لهاذ الناس، مادام احلكومة ما 

  . عندهاش البديل يعين مايش معقول يبقاو هاذ الناس مطارد�ن
اذ مTطقة رXاء، الس>يد الوز�ر، واحلكومة ٔ�ن Åشوفوا بعني الرمحة له

الشامل، ٔ#ن هاذ املنطقة تتعاين الظروف الصعبة لكها مhوفرة يف هاذ 
املنطقة، ال التضارÇس اجلبلية، وال °جنرافات ا�يل كتعكس وا³د اFموLة 

  .د¹ل املشالك ا�يل ما كتæلEش الناس يوصلوا �لمركز واملدينة
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        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .وز�ر يف ٕاطار اجلواباللكمة �لس>يد ال. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyلية
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس>يد املس�شار احملرتم،

ٔ�عتقد ٔ�ن ملا تªhÏدثو Lىل هاذ املسÛٔn د¹ل حماربة زراLة القTب الهندي 
، وكذâ ¢لÏس>بة �لسؤال ا�يل طرحhوه، هناك يعين جوج د¹ل "الكIف"

ائل خصنا نفصلو فهيا، ولكن خمتلفني، مسÛٔn يعين العقو¢ت املرتتبة املس
  . واش متحى؟ واش Åسمح؟ واش كذا؟ هذا شnٔن

لكن ٔ�ش>نو ®ادي يوقع ولو حىت لنفرض ٔ�نه اàهت¥ى هاذ املشلك، ٔ�ش>نو 
هو؟ واش ®ادي نفhحو ßسمحو هباذ الزراLة وهباذ التداول؟ ٔ�� ٔ�عتقد 

ا اليت متت وما نعEشه تيوري ٔ�ش>نا هام خشصيا ٔ�نه ال، ٔ#ن اSراسات لكه
ا�اطر د¹ل هاذ املادة احملوÛ، ٔ�ش>نا يه ا�اطر د¹لو Lىل الش>ب�Eة د¹لنا، 
Lىل اFمتع د¹لنا، Lىل السمعة د¹ل بالد�، Lىل التüارة د¹لنا، Lىل 

  . إالرهاب، وهذا تنعرفوه
اليش  ٕاذن هاذ اليش ا�يل جعل احلكومة ٔ�هنا ابدات مTذ مدة، هاذ

مايش Xديد، ابدات بعدد من أ#مور، فهيا احملاربة وفهيا كذâ املسا�رة 
  . واملصاح�ة

احملاربة بطبيعة احلال تyٔnذ بعني °عتبار الواقع كذâ، ما خنبيوش 
من املناطق د¹ل الشامل هاذ  االشمس ¢لغر¢ل، راه يعين تنعرفو ٔ�ن Lدد

�ن ٔ�وضاع اج�عية، اليش هذا يعين موجود من س>نني وس>نني، ؤ�ن اك
ولكن امحلد U إالجراءات اليت اختذت ورات ٔ�ن يف الس>نوات أ#yرية 

   .%65املسا³ات املزروLة تقلصت بnٔكرث من 
لكن ما نومهوش انفس>نا، هناك كذâ إالجراءات املصاح�ة، يعين هاذ 
اليش د¹ل الزراLات البديY، د¹ل التمنية د¹ل ذوك املناطق، د¹ل 

جلبلية، د¹ل الكهر¢ء، ٕاىل ®ري ذâ، موجود يعين اك�ن يف ٔ�رض الس>يا³ة ا
 ،Yة البديLىل الزراL قة ملا �هنرضوIالواقع، ما خصناشاي خنبعوه، ولكن احلق

مرت  3000مرت وال  2000وقلتوها، الس>يد املس�شار، هذاك ا�يل عندو 
ن اعطيه الزراLات لكها ا�يل ابغييت، ٔ#ن مايش ذاك اليش ا�يل �ياyذ م

مhور، ®ادي خنلصوها لو ¢ش ما اكن، ولكن مايش ذاك  2000ذيك 
اليش، وهو الضغط د¹ل الوسطاء، الضغط د¹ل املس>هتلكني، الضغط 

الكIلومرت وا�يل �ميكن لو Çسمح يف  10د¹ل الناس ا�يل تEرشيو Lىل بعد 
  . طيارة لكها �رمهيا متا ٕاىل اكن اخلطر

فهيا، àزيدو فهيا، ولكن خصها ولهذا، هاذي مسÛٔn �يخص فعال àمتو 
اشوية د¹ل التوعية، اشوية د¹ل املساLدة د¹ل املنتخبني، د¹ل الساكنة، 

مرتو راه عندي اليقني ٔ�ن ذاك  2000د¹ل اFمتع املدين، ٔ�ما هذاك د¹ل 

مرتو، ولكن راه  2000اليش ا�يل وقع يف القرية د¹لو، راه عوض لو ذيك 
ين هو خصو ذاك الشوية، ولكن اك�ن ما هو يش لراسو مسكني، يع

الضغط د¹ل هذاك ا�يل كEرشي و�ي¶Iع و�يحول، واحTا ®ادي نبقاو 
  .مس>متر�ن و®ادي هنرض يف التعقIب رمبا Lىل الصناLة

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �ليس العريب، تفضل. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد العريب احملراملس�شار الس>يد العريب احملراملس�شار الس>يد العريب احملراملس�شار الس>يد العريب احملريشيشيشيش
  الس>يد الوز�ر، 

hا مTاحê ساوش . احلل فقني معمك يعين هاذ اليش خصنا نلقاوÏري ما ن®
بnٔن اكنت وا³د االتفاقIة دارت يف ٕاطار هاذ اليش د¹ل احملاربة د¹ل 
ا�درات، واكنت يعين م�الغ مسعنا هبا ٔ�هنا ®ادي �رصد يعين لهاذ املناطق 

  . ¢ش ند�رو زراLة بديY وخنلقو مصانع فني خيدموا هاذ الناس
 مسعنا Lلهيا ومسعوا Lلهيا يف هاذيك ّ� ٔ#موال ا�يل مسعنا Lلهيا، ¹هاذ ا

احTا . املنطقة ما اك�ن حىت يش ³اXة، هاذ yلق يعين بدائل ما اكيÏش
تنقولو دا¢ ري? تلقاو ³ل لهاذ املنطقة، ٔ�را بعدا نبداو نلقاو ³ل لهاذ الناس 

  . ا�يل هام لكهم جهروا اSيور د¹هلم، حنلو معهم املشلك
وهاذ الزراLة د¹ل الكIف نقTنوها، وهذاك الوسطاء وذاك التüار ا�يل 
�لكمت Lلهيم، الس>يد الوز�ر، هاذوك نتابعومه، اSوÛ، و�يف ما تيقول 
املثل ا�زن يدو طويà ،Yراق�و هاذ الناس ونقلبو Lلهيم، ولكن الفالح 

  .ال¶س>يط ما عندوش فني مييش، راه ميل �هيرب �يطلع �لغابة
اكينة وا³د °نتقائية، وا³د الطريقة ا�يل كتطرح لنا احTا مشالك  ،يا6ن 

ٔ�لف الساكن،  20مكنتخبني، يه تيجيو دا¢ املسؤولني وتيلقى جامLة فهيا 
، والبايق ما �هيرض معهم ³د، )avis de recherche(تيد�روا Lلهيم  200

كIف هنا الناس تيقولوا ٔ�ش>نو ا�يل واقع؟ ٔ�ش>نو؟ ٔ�ش>نو ا�يل اك�ن؟ ال 
، )avis de recherche(تدار Lليه  200يف امجلاLة،  ودا�رين 90%

والبايق ما هرض معهم ³د، اSوL Ûارفة الكIف فني اك�ن، اك�ن عندمك 
  . إالحصائيات

دا¢ احTا ®ري �كون عند� اجلرٔ�ة، الس>يد الوز�ر، وخنرجو ونقولو 
ني، س>ن �10يفاش ®ادي نعاجلو املشلك؟ ميكن ما نعاجلوهش من هنا 

ê س>نة، ميكن ذاك الوسطاء حناربومه، ولكن  ³20ل من هنا  ولكن نلقاو
  . هاذوك الزراLة د¹ل الكIف راه اكينة يف هولندا واك�ن الكIف د¹لنا

خصنا ما نبقاوش دامئا وا³د اFموLة د¹ل أ#مور ا�يل يه اكينة ونبقاو 
كتد�ر  الكIف اك�ن، خصنا ذيك املناطق ا�يل. نتخباو وما نقولوهاش

الكIف معروفة، البدائل ما اس>تطعناش خنلقوها هلم، الناس لكهم هاربني 
من أ#سواق، �ٓرا نلقاو ³ل بعدا Éوك الناس، وند�رو معهم وا³د املسطرة 
صلح ونقولو هلم �ٓودي ما خصمكش تد�روا الكIف، ولكن راه يف مقابل 

اجلالÛ  هذا ®ادي خنلقو لمك بدائل، و®ادي نطلبو وا³د امللمتس لصاحب
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بعفو شامل ٔ�و Åسهيل املساطر عن طريق احملمكة بتعل2ت من النيابة العامة 
  . ¢ش نلقاو ³ل

احTا أ#مل د¹لنا فIمك �بري، الس>يد الوز�ر، وLارفIنمك ®ادي تدافعوا 
  .¢ش حتلوا معنا هاذ املشلك

  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة لمك، الس>يد . ر شكراشكرا اليس العريب، الس>يد املس�شا

  .الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن التعقIب

        ::::الس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyلية
  .شكرا الس>يد الرئEس

  .شكرا الس>يد املس�شار
ٔ�� ®ادي ندافع معك Lىل ال�سهيل والبدائل ولكن لEس Lىل اس>تكامل 

ٔ�� تنعرتف بnٔن هناك مشلك اج�عي . الزراLة، �لك ٕاميان، لنكن رص³اء
 اج�عي مصطنع، راه ما عند�ش الوقت وميكن جنيبو حقIقي ومشلك

أ#رقام، راه ذاك اليش ا�يل تدار من مشاريع �منوية يف تí املناطق 
الس>نوات أ#yرية، ومن حقهم، مايش زعام هذا مجيل، يعين يغين ويعفي 
Lىل ذاك اليش د¹ل الزراLة، راه املشلك يف §ة ٔ�خرى، راه حىت هذاك 

رع، راه ا#ٓن اك�ن Lليه ضغط، راه اك�ن رمبا ا�يل �هيددو واyا ما يبغEش �ز 
  .حىت هتديد ٔ�نه خصو Çس>متر، هذا هو إالشاكل ا�يل تيخصنا  جنلسو Lليه

اهرضتو واش ميكن هاذ الزراLة نصنعوها؟ اك�ن دول ا�يل فعال ٕاما 
حررت °س>هتالك، ٕاما قTنته، ولكن ما عندمهش هاذ الثقافة د¹ل 

هاذوك البÌان . لك د¹لنا وهو الناس، مسا³ات كزترعالزراLة، احTا املش
ا�يل داروا ذاك اليش واهرضتو Lىل هولندا، اك�ن كندا، اك�ن فرßسا، راه 
يعين مسا³ات صغرية وخمصصة Éاك اليش، احTا ٕاىل ³لينا هاذ الباب 

  . امىش لكيش، ®ادي نوليو تند�روها يف ٔ�ي بالصة
هذا، ما عندÇش إالثبات ولكن ؤ�كرث من هذا، وما ابغي�ش هاذ اليش 

اعطاوه يل �رمق، ٔ�ن حىت هذاك ا�يل �ي�س>تعمل يف التæذ�ر ويف أ#دوية راه 
ولهذا، احسن نتجنبو هاذ اليش . مايش نفس املكون د¹ل الكIف املوجود

لكو، نقلبو Lىل البدائل، نعاونو ذوك الناس ولكن نفضيو Lلينا من هاذ 
  .اليش

  .وشكرا

   ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

نhÏقل ٕاىل السؤال الثالث، موXه ٕاىل الس>يد الوز�ر دامئا وهو حول مnٓل 
املرسوم املتعلق ¢لتعويضات النقدية لفائدة ٔ�عضاء املكhب ورؤساء ا�لüان 
اSامئة ونواهبم ¢Fالس امجلاعية، واللكمة ٔ#³د السادة املس�شار�ن من 

        . أ#س>تاذ بÏشايب، تفضل. دليةالفريق °س>تقاليل �لو³دة والتعا

        ::::املس�شار الس>يد محمد بÏشايباملس�شار الس>يد محمد بÏشايباملس�شار الس>يد محمد بÏشايباملس�شار الس>يد محمد بÏشايب
  .شكرا الس>يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  أ#خت وإالخوان املس�شار�ن الكرام،

  الس>يد الوز�ر،
املتعلق  78.00بعد مرور ٔ�كرث من ثالث س>نوات Lىل صدور القانون 

ة �لتعديالت ، بصيغته اجلديدة واملتضمن2002¢مليثاق امجلاعي الصادر س>نة 
، واÉي Xاء جبمY من 2009الصادر يف فربا�ر  17.08الواردة يف القانون 

إالضافات النوعية املهمة واملفIدة يف تدبري الشnٔن العام احمليل ببالد�، مهنا 
ما هو مhضمن فعال يف بنود وفصول وفقرات النص الاكمل لهذا القانون، 

ن املراس>مي املؤمل صدورها ومهنا ما هو مشار ٕاليه من yالل مجموLة م
  .مس>تق�ال

 Ûكام تعلمون، الس>يد الوز�ر، فٕان امليثاق امجلاعي يف صيغته املعد
ٕاىل ٔ�ن �ام الرئEس و�ئبه، واكتب اFلس  34اجلديدة، قد ٔ�شار يف املادة 

و�ئبه، ورئEس ا�لجنة اSامئة و�ئبه، ؤ�عضاهئا ؤ�عضاء اFالس امجلاعية 
ى ¢لÏس>بة ٔ#عضاء املكhب واكتب اFلس و�ئبه جمانية، Lىل ٔ�ن �راع

ورؤساء ا�لüان اSامئة ونواهبم تعويضات نقدية عن املهام وا¦متثيل والتنقل، 
  . ميكهنم تقاضهيا طبقا لرشوط ومقاد�ر حتدد مبرسوم

  : Éا، ßسائلمك، الس>يد الوز�ر
ما مnٓل املرسوم املتعلق بتªديد رشوط ومقاد�ر التعويضات النقدية  -

املهام وا¦متثيل والتنقل لفائدة ٔ�عضاء املكhب واكتب اFلس و�ئبه  عن
  ورؤساء ا�لüان اSامئة ونواهبم ¢Fالس امجلاعية؟ 

ٔ��ن وصلت جمهودات وزار�مك واملصاحل ا�تصة، وLىل رٔ�سها مد�رية  -
امجلاLات احمللية، يف ٕاLداد وٕاخراج هذا املرسوم املهم املتعلق ٔ�ساسا بتحفزي 

ني امجلاعيني وÅشجيعهم Lىل °رتباط fشؤون جامعهتم احلرضية املنتخب
والقروية و°àك�اب Lىل yدمة املصلªة العامة من yالل موا�بة قضا¹ 

  . ومشالك الساكنة احمللية وتلبية ³اجIات وطلبات املواطنني
  .شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .ز�راللكمة لمك الس>يد الو . شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyلية
  .شكرا الس>يد الرئEس

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس>يد املس�شار احملرتم،

¢لفعل املشلك د¹ل التعويضات عن املهام لرؤساء امجلاLات ونواب 
رؤساء امجلاLات وبعض كذâ املس�شار�ن اÉي يقومون مبهام، هذا مشلك 

ا وقعشاي يش تغيري �بري يف قدمي، مشلك مطروح مTذ مدة، وفعال م
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املس>توى د¹ل التعويضات اليت يتقاضوهنا هاذ املسؤولني SرXة ٔ�ن فعال 
اكن رمبا وقع اشوية التغيري ا#ٓن، ولكن وا³د الوقت اكن رئEس د¹ل بÌية 

ٔ�لف د¹ل الساكن  600ٔ�لف ٔ�و  �500برية د¹ل املدينة ا�يل عندها 
ملهام د¹ل اFالس صبحت ما يتقاىض يشء رمزي، وخصوصا ٔ�ن اليوم ا

ابقاÅشاي احبال ا�يل اكنت يعين ٔ�ن ميكن لنا ßسريو اFلس حبضور يوم يف 
أ#س>بوع ٔ�و يومني يف أ#س>بوع، فعدد من امجلاLات، حىت الصغرى مهنا 

  . اليوم، تتطلب احلضور اليويم �لرئEس ولعدد من املسؤولني املنتخبني
ديل د¹ل امليثاق أ#yري يف التفكري يف وهذا ما دفع ¢ٕالدارة ملا اكن التع

ٕاLادة النظر يف هذه التعويضات، حىت تتالءم مع أ#عامل اليت يقوم هبا 
املنتخبون وكذâ حىت �كون ³افزا وحمفزا ليك ال Çسقطون يف Lدد من 
أ#مور، ومت حتضري املرسوم اÉي حتدثمت عنه وبعد املشاورات وبعد y�ٔذ 

°عتبار الوضعية املالية كذâ، ٔ#ن هذا عندو ا#ٓراء، وبعد أ#yذ بعني 
تnٔثري مايل ال جيب ٔ�ن خنفIه، فمت حتضري هذا املرسوم وانطلق يف املسلسل 

  . د¹ل املصادقة
لكن وا§تنا صعوبة ٔ�خرى، وهو ٔ�ن يف هذا إال¢ن Xاء اSس>تور 
اجلديد وهناك فصل يف اSس>تور يقول ٔ�نه جيب ٔ�ن يعاد النظر يف املنظومة 

د¹ل امجلاLات احمللية، القانون التنظميي اÉي س>يعيد النظر ورمبا  لكها
س>يكون هناك تغيريات حىت يف ال�شكYI وحىت يف أ#Lداد، هذا ا�يل 
جعل ٔ�ننا توقف هاذ املسلسل يف انتظار يعين هاذ القانون التنظميي، واملبدٔ� 

جيب ٔ�ن  ٔ�ن الوزارة الوصية... ¢يق هو هو، ¢يق احلكومة مقhنعة بnٔن جيب
  . يعاد النظر يف هذه التعويضات لكن س>يnٔيت مع القانون اجلديد ٕان شاء هللا

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة لٔ�س>تاذ بÏشايب يف ٕاطار التعقIب، . شكرا �لس>يد الوز�ر

  .تفضل

        ::::املس�شار الس>يد محمد بÏشايباملس�شار الس>يد محمد بÏشايباملس�شار الس>يد محمد بÏشايباملس�شار الس>يد محمد بÏشايب
  .شكرا الس>يد الرئEس

اف حبجم املسؤوليات شكرا الس>يد الوز�ر Lىل إالXابة وLىل °Lرت 
  . Sى املنتخبني وكذâ اه�م الوزارة هباذ اجلانب، ٔ#نه Xانب �م

كام تعلمون، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن مسؤولية املنتخبني وyاصة املسؤولني 
املبارش�ن يه مسؤولية جس>مية ويومIة، و¢لتايل تعترب امجلاLة احمللية �æلية 

 جيب ٔ�ن �كون هناك ٔ�عامل م�ارشة �لتمنية، ويه عبارة عن مقاوÛ، و¢لتايل
يومIة لهذا العمل امجلاعي، و¢لتايل جيب ٔ�ن �كون التعويضات يف مس>توى 

  .املهام
وكام ٔ�رشمت، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن التعويضات احلالية �لمسؤولني احلاليني، 
رئEس امجلاLة ٔ�و النواب، يه ال �رىق ٕاىل مس>توى املهام امللقاة Lىل Lاتقهم، 

ال تغين وال Åسمن من جوع، وال تغنهيم كذâ �لحصول Lىل  و¢لتايل يه

  .ٔ�موال بطرق ®ري مرشوLة
كام ٔ�ن اSس>تور احلايل، كام Xاء يف ¤ممك، الس>يد الوز�ر، �كرس 
هذا التوXه، من yالل ربط املسؤولية ¢حملاس>بة، و¢لتايل ٕاىل ابغينا 

ادية ا�يل حناس>بو هاذ الناس خصنا نعطيومه الوسائل، yاصة الوسائل امل
كتغنهيم عن السؤال ونغنيومه عن البحث وعن اخلوض ف2 ال حتمد عق�اه، 
و¢لتايل حناس>بومه ونعطيو قمية �لعمل امجلاعي، ٔ#ن العمل امجلاعي هو معل 
يويم، و¢لتايل جيب دمعه ¢لوسائل املادية وا�لوجس�IكIة واملعنوية حىت 

  .نجزوها اكملنين ا�يل ك  àكون يف املس>توى د¹ل التªد¹ت د¹ل بالد�
  .شكرا معايل الوز�ر

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .هناك تعقIب الس>يد الوز�ر؟ تفضلوا. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyليةالس>يد وز�ر اSاyلية
حفسب ٔ#قول ٔ�� مhفق متاما، ٔ�ن ¢لفعل راه تيخصنا جنلسو Lىل هاذ 

  .املق�Y اليش ونعيدو فIه النظر، وجنيبوه مقاد ٕان شاء هللا يف املرا³ل
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر Lىل املسامهة معنا يف هذه اجللسة

ونhÏقل ٕاىل السؤال املوايل الفريد، وهو موXه ٕاىل الس>يد الوز�ر امللكف 
¢لعالقات مع الربملان واFمتع املدين، حول غياب التفاLل إالجيايب مع املبادرة 

واللكمة ٔ#³د ٔ�عضاء فريق أ#صاÛ واملعارصة، . انيةال�رشيعية �لمعارضة الربمل
  .تفضلوا الس>يد رئEس الفريق

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشامشششش
  .شكرا الس>يد الرئEس احملرتم

  الس>يد الوز�ر، 
السؤال د¹ل الفريق د¹لنا يتعلق مبا نرص Lىل Åسميته غياب ٔ�و ضعف 

  .رصا املبادرة ال�رشيعيةتفاLل احلكومة مع م�ادرات املعارضة، ولEس ح
  الس>يد الوز�ر، 

ال داعي ٔ�عتقد لتذكري بعضنا البعض ¢ملك�س>بات الهامة اليت حتققت 
�لمغرب و�لمغاربة بفضل الوثيقة اSس>تورية اجلديدة، هاذ الوثيقة ا�يل 
اعطات �لمعارضة ماكنة هامة ومكTهتا من وا³د اFموLة من الصالحIات 

 -رخينا اSس>توري Lىل خمتلف مس>تو¹ت ومن احلقوق ®ري املس>بوقة يف
العمل الربملاين، الس>2 الوظائف اجلديدة يف جمال املشاركة الفعلية يف 

  . مسطرة ال�رشيع ومراق�ة العمل احلكويم
ا#ٓن بعد ميض س>ن�ني تقريبا من اSس>تور اجلديد وحوايل س>نة ونصف 

اLل احلكومة مع من حتمل احلكومة املسؤولية، امTني كند�رو تقIمي ¦منط تف
املؤسسة الربملانية، كنالحظو ٕاجامال، رمغ اFهود، ولكن كنالحظو بnٔن 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

28 

 )2013ٔ��ريل  30( 1434جامدى ا#ٓخرة  19

احلكومة مل تدشن حىت ا#ٓن القطيعة املطلوبة مع املامرسات السابقة يف 
تعامل احلكومة مع الربملان، اليت طاملا انتقدمتوها ملا كنمت يف املعارضة، بل 

ٕانتاج، ال ٔ�قول نفس املامرسات  ونالحظ حنن الربملانيني بàٔnمك تعيدون
السابقة، ولكن تقريبا نفس املنطق، ماذا بقي Lالقا يف ذا�رتنا حنن الربملانيني 

  وحنن نتفاLل معمك ٔ�نمت احلكومة؟
Lالق يف اÉا�رة . ابقى Lالق يف اÉا�رة د¹لنا املعارضة Åساوي ال�شوÇش

ة د¹ل الريع د¹لنا من ®ري ذاك اليش ا�يل �لكمنا Lليه يف Xلسة سابق
ال�رشيعي، نالحظ بnٔنه اك�ن حماوÛ من Xانب احلكومة لالس>تفراد 
ولالس>تحواذ Lىل °خhصاصات أ#صلية �لمؤسسة الربملانية، Lدم جتاوب 
احلكومة مع املبادرات ا�يل �يقدموا فرق املعارضة، ال يف املبادرات املرتبطة 

املبادرات ذات الطابع  مبراق�ة ومساءÛ احلكومة وال يف اجلانب ا�يل �هيم
  . ال�رشيعي

بل ونالحظ ٔ�يضا بnٔنه حىت يف اجلانب ال¶س>يط ا�يل �يتعلق بتعاون 
احلكومة مع الربملان �لك ومع املعارضة يف وا§ة العمل اSبلومايس الربملاين، 
حىت ميل كنطلبو معلومات لتÏس>يق املواقف، تنالحظو بnٔنه اك�ن يش 

  . ³اXة لEست Lىل ما �رام
ؤالنا ا�يل ابغينا نطرحو Lليمك، ملاذا تغيري اخلطاب؟ ٔ#نه ¢ٔ#مس ٕاذن س

القريب كنمت من بني املدافعني عن التفاLل إالجيايب بني احلكومة والربملان، 
كنمت من بني املدافعني Lىل م�دٔ� فصل السلط وتعاون السلط وLدم، 
 امسحوا يل Lىل هاذ التعبري، وLدم السعي حنو °س>تحواذ Lىل وظائف

كنمت من بني دLاة التعاون وهل ميكن ٔ�ن ... الربملان، ال يف ال�رشيع وال
  نتطلع ٕاىل تغيري مÕل هذا املنطق؟ 

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Lىل . شكرا الس>يد املس�شار

  .السؤال، تفضل الس>يد الوز�ر

قات مع الربملان واFمتع قات مع الربملان واFمتع قات مع الربملان واFمتع قات مع الربملان واFمتع الس>يد حلبEب الشو¢الس>يد حلبEب الشو¢الس>يد حلبEب الشو¢الس>يد حلبEب الشو¢ينينينين، الوز�ر امللكف ¢لعال، الوز�ر امللكف ¢لعال، الوز�ر امللكف ¢لعال، الوز�ر امللكف ¢لعال
        ::::املداملداملداملدينينينين

  .شكرا الس>يد الرئEس
  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس>يد املس�شار

حقIقة ٔ�� ٔ�تقامس معمك الشعور هباذ اخلصاص يف الفعالية ال�رشيعية 
�لمؤسسة الربملانية مبقارàهتا مع املؤسسة احلكومIة، لغة أ#رقام يعين ال 

  . رتم، يف ٔ�ن حتملوا املسؤولية �لحكومةÅسعفمك، الس>يد املس�شار احمل
، -رخي ٔ�ول �رملان يف املغرب ٕاىل اليوم، احTا ®اد�ن ٕان شاء 1963مTذ 

س>نة من العمل الربملاين، حصيY مقرت³ات القوانني ما  50هللا حوايل 
مقرتح قانون ا�يل تÏرش يف اجلريدة الرمسية، ميكن ند�رو  88عداش تكت 

س>نة و®ادي تالحظوا ٔ�قل من مقرت³ني  L50ىل  88معلية حسابية ملعدل 
  . يف الس>نة مكعدل

شهر من هذه الوالية، مفروض طبقا �Ìس>تور،  16اليوم احTا تقريبا 
مقرتح قانون ßرش  16من اSس>تور، �كونوا Lدننا Lىل أ#قل  80الفصل 

  . يف اجلريدة الرمسية
 82 لٔ�سف من ٔ�صل ا#ٓن، بني النواب واملس�شار�ن، احTا ا#ٓن يف

مقرتح قانون موضوLة من طرف الربملانني، فقط مقرت³ني هام ا�يل تÏرشوا 
ا#ٓن يف اجلريدة الرمسية ٔ�ي مصادقة هنائية، ويتعلقان ¤هام بيعين النظام 

  . مقرت³ات راجئة بني الغرفhني 4أ#سايس د¹ل املوظفني د¹ل الغرفhني و
تواضعة من ٔ�صل ٕاذا كنمت حتملون احلكومة مسؤولية هذه احلصيY امل 

¢قني  4 جوج ا�يل تÏرشوا يف اجلريدة الرمسية وّ� مقرتح قانون ¹ 82
راجيني، ففي تقد�ري املنطق العلمي املوضوعي يفرض Lليمك °Lرتاف بnٔن 

  . العطب يف §ة ٔ�خرى
ونعطيمك ٔ�مYÕ معلية، ٕاىل اyذينا مÕال، وج�تو ٔ�مYÕ من جملس النواب، 

ن يف السؤال د¹لمك، يف جملس النواب ما ج�توهاش من املس�شار�
إالشاكل مطروح يف جلنة العدل وال�رشيع ومبقرت; قانونني، املقرتح د¹ل 
هو قانون تنظميي د¹ل جلن تقيص احلقائق واملقرتح د¹ل الولوج ٕاىل 

  . املعلومة
هذاك املقرتح د¹ل جلن تقيص احلقائق، ٔ�� امللكف احلكويم بت��عه، 

Lىل املرشوع يف املناقشة وبدٔ�� ووقع مشلك داyل ا�لجنة ؤ�كد� موافقhنا 
بني مكو�ت ا�لجنة، و�كرر نفس املوضوع يف موضوع الولوج ٕاىل 

  . املعلومات
املشلك موجود يف النظام اSاyيل ٔ�حIا� داyل هذه املؤسس>تني، يعين 
 Yس>بة العرقß -ال�رشيعيتني، ٔ�و بني الفرقاء الس>ياس>يني، لكن ال ميكن بتا

¢لعكس احلكومة اليوم تتطلع ٕاىل نوع من التاك� يف إالنتاج ال�رشيعي ... و�ٔ 
ما بني احلكومة والربملان، اLالش؟ لس¶ب fس>يط هو ٔ�نه املسطرة 
ال�رشيعية د¹ل الربملان مEرسة وخمترصة، وميكن ٔ�ن تhÏج لنا يعين قمية 

، Åرشيعية �برية من yالل هذا التفاLل، خصوصا من الناحIة الس>ياس>ية
احTا ما عند�ش مشلك من الناحIة الس>ياس>ية، اLالش؟ عند� ٔ�®لبية، 
ٕاذا يش ³اXة ما جعب�Tاش نطيحوها بلغة اSميقراطية، فاملشلك نبحث Lليه 

  .يف §ة ٔ�خرى، لEس يف احلكومة

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
شكرا الس>يد الوز�ر، لمك ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنارص اجلواب يف 

  .س�شار يف ٕاطار التعقIبتفضل الس>يد امل . التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÏشامشششش
  . شكرا

ٔ�� سؤايل ما تhEعلقش ¢لفعالية د¹ل إالنتاج ال�رشيعي، ٔ�� �يتعلق 
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. سؤايل بغياب ٔ�و ضعف التفاLل إالجيايب �لحكومة مع م�ادرات املعارضة
Lلينا راه  ٕاذن مفايش املسÛٔn د¹ل أ#رقام ال ÅسعفTا، أ#رقام ا�يل اقريتو

  . د¹لمك وموجودة عند� يف الو6ئق) Le site web(موجودة يف 
ٔ�� ٔ��لكم معمك الس>ياسة، الس>يد الوز�ر، كنتلكم معمك ٔ�دÛ قاطعة، 

  نتلكم Lىل التفاLل، فIنا هو التفاLل؟ 
احTا كفريق أ#صاÛ واملعارصة و§نا طلب ) Janvier( 14: مÕال

ارجIة، وز�ر ال�شغيل والتكو�ر املهين، الس>تدLاء ثالثة وزراء، وز�ر اخل
الوز�ر امللكف ¢جلالية املغربية املقمية ¢خلارج ملناقشة ٔ�وضاع اجلالية، هاذي 

14 )Janvier .(  
رئEس جملس املس�شار�ن راسل رئEس احلكومة، وها الوثيقة، رئEس 

اشهر مازال ما  4ا�لجنة احملرتم ا�تصة راسلمك ٔ�نمت خشصيا، هاذي مدة 
  .يتو�ش حىت جواب، مايش فقط ما Xاوش الوزراء، ما Xابوش اكعاعط 

اشهر تقريبا، راسلنا احTا كفريق، ا�لجنة،  4ينا�ر، ٔ�ي  13بتارخي 
اس>تدعينا وز�ر التعلمي العايل ملناقشة املشلك د¹ل العنف يف اجلامعات 

رئEس جملس املس�شار�ن راسلمك وراسل رئEس احلكومة، رئEس . املغربية
  . ا�تصة راسلمك وراسل رئEس احلكومة، ال جواب حىت ا#ٓنا�لجنة 

فربا�ر و§نا مراسY الس>تدLاء وز�ر الوظيفة العمومIة  18بتارخي 
ملناقشة املشلك د¹ل املناصفة والتعيني يف املناصب السامIة، رئEس جملس 
املس�شار�ن قام ¢لواجب د¹لو راسلمك، راسل رئEس احلكومة، وال جواب 

، وكتقول يل بnٔنه ما عند�ش مشلك، اك�ن مشلك، اك�ن عطب حىت ا#ٓن
ٔ�شهر ما Xاوبتوش حىت Lىل املراسالت كÏس>تدعيو الوزراء  4حقIقي، ٔ�نمت 

 5وزاراء،  4®ري �قشو معهم، ميل ما �يكوßش عندي جواب د¹ل وزراء، 
اشهر ٔ�� ما ميكن يل نفهم ٕاال ٔ�نه اك�ن yلل يف ضعف  4وزراء يف مدة 

  . جيايبالتفاLل االٕ 
�لكمتو Lىل املبادرة ال�رشيعية، ٔ�عطيمك بعض أ#مYÕ، احTا يف جملس 
املس�شار�ن �لكمت Lليه، قدمTا مقرتح قانون تنظميي يتعلق ¢ٔ#مازيغية، 

ٔ�شهر ال جواب، الفرق د¹ل املعارضة، إالخوان يف °حتاد  4هاذي 
متت °شرتايك مقرتح قانون حول ضامن حق الوصول يف املعلومات، 

عرقلته، مقرتح قانون تنظميي حول ا�لüان النيابية لتقيص احلقائق متت 
ÛوSٔمالك اnعرقلته وٕا§اضه، �ٓخر مقرتح قانون �يتعلق ب...  

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
الس>يد املس�شار، ليك ال . الس>يد املس�شار، ٔ�هنيت حقك يف ال�م

فضل الس>يد ت. ٔ�ضطر ٕالضافة وقت ٕاضايف �لس>يد الوز�ر ٔ�رجوك ٔ�ن تتوقف
  .الوز�ر

        ::::الس>يد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واFمتع املدالس>يد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واFمتع املدالس>يد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واFمتع املدالس>يد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واFمتع املدينينينين
  .شكرا الس>يد الرئEس

هو فعال، الس>يد املس�شار، ٔ�نمت هربتو من لغة أ#رقام ٔ#هنا عندها 

وا³د املنطق قوي Xدا، ٕاذ ال ميكن ٔ�ن تفرس ٔ�ن يف Lام ونصف تقريبا من 
  . وج يف اجلريدة الرمسية، هذا ال ميكن صدرو جّ� مقرتح قانون ¹ 82ٔ�صل 

ال ما قاطعتكش، ما قاطعتكش الس>يد املس�شار، البد ٔ�ن نبحث عن 
  . العطب fشلك جامعي وfشلك مسؤول

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
الس>يد املس�شار، ٔ�رجوك ال تقاطعه ¢ش ßس>تافدو من اجلواب د¹لو، 

  .الوز�ر تفضل الس>يد. ¢ش نتصنتو ٔ�ش>نو تريد Lىل السؤال د¹لمك

        ::::الس>يد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واFمتع املدالس>يد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واFمتع املدالس>يد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واFمتع املدالس>يد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واFمتع املدينينينين
سؤالمك ال ينرصف ٕاىل معل ا�لüان، وهذا ¤م طويل يف ا�لüان، 
سؤالمك واحض يف القضية ال�رشيعية، لكه حول ال�رشيع، املوضوع د¹ل انعقاد 

üه حىت هو مسؤوليات د¹ل رؤساء ا�لIطق �ٓخر وفTه مIان هذا فüان ا�ل
  . �لك ا³رتام هلم

ولكن ف2 يتعلق ¢جلانب ال�رشيعي، ٔ�ؤكد لمك ٕاذا كنمت حريصني Lىل 
رفع فعالية إالنتاج ال�رشيعي �لربملان، ٔ�®لبية ومعارضة، من yالل املقرت³ات 
فالعطب لEس Lىل مس>توى احلكومة، العطب يف تغيري مTطق °ش>تغال 

  . و إالجنازوالتقاليد د¹ل العمل الربملاين ليك تتقدم حن
امسحوا يل اطرحhو املوضوع د¹ل أ#مازيغية، القانون بني الغرفhني 
واحض، ٔ#نه ٕاذا اطرحhو مقرتح قانون ومطروح ٔ�يضا نفسو يف الغرفة أ#وىل 
وبدٔ� فIه النقاش، و¢لتايل ما ميكÏش حتمل املسوؤلية �لحكومة يف قضية 

بدٔ� النقاش يف ٔ�ي غرفة معروف ٔ�نه عندما ي . يضبطها القانون بني الغرفhني
حول موضوع معني يتوقف تلقائيا يف الغرفة أ#وىل، اليت تnٔيت مnhٔخرة يف 

  . املوضوع، و¢لتايل yلينا نبIÏو Lىل املصداقIة وLىل الثقة
اليوم، الس>يد املس�شار احملرتم، جيب ٔ�ن خنرج من ثقافة التنازع ٕاىل 

راف، مع °خhالف، ثقافة إالنتاج، وهاذي كتطلب ثقة حقIقIة بني أ#ط
  . مع التعدد يف التفكري، لكن مTطق التنازع ال يؤدي ٕاىل مÕل هذه النتاجئ

ا�يل  2مقرتح قانون د¹ل الربملانيني،  82ٔ�نمت تفرون من رمق صادم، 
Lىل ما يدل هذا؟ احلكومة . تÏرشو يف اجلريدة الرمسية yالل س>نة ونصف

  يف الخر�ن؟ و 3،4، 2مسؤوÛ؟ ٔ�ش>نو عرقY قانون، مقرتح، 
  .مسحوا يل، املشلك جيب ٔ�ن ننظر بوضوح ٕاىل ٔ�صل العطب

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . شكرا â الس>يد الوز�ر، وßشكرك Lىل املسامهة يف هذه اجللسة

ونhÏقل ٕاىل السؤال املوايل املوXه ٕاىل الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس 
س>تعامل املفرط احلكومة امللكف ¢لشؤون العامة واحلاكمة، وهو حول °

واللكمة ٔ#³د السادة ٔ�عضاء فريق . لس>يارات اSوÛ وامجلاLات احمللية
  .أ#صاÛ واملعارصة ل¶سط السؤال
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        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس>يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس>يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس>يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس>يد الرئEس
  الس>يدان الوز�ران،

  السادة والس>يدات املس�شار�ن احملرتمني،
س>تغالل ®ري القانوين يتابع املغاربة ¢س�Iاء �بري وfشلك يويم °

واملفرط لس>يارات اSوy Ûارج ٔ�وقات العمل و¹�ٔم العطل أ#س>بوعية 
  . والوطنية واSيIÏة دون مربر

ؤ�مام رضورة مراق�ة املمتلاكت العمومIة وتطبيق القانون Lىل لك 
اس>تعامل ®ري قانوين لس>يارات اSوß ،Ûسائلمك، الس>يد الوز�ر، عن التدابري 

X�ٔ ذة منæة والزناهة املتIد الشفافLزيف التبذ�ر وفرض ا³رتام قواà ل وقف
  وحتميل املسؤولية �لجهات املعنية؟ 

  .وشكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، . شكرا �لس>يد املس�شار

  .تفضلوا الس>يد الوز�ر

كومة، امللكف كومة، امللكف كومة، امللكف كومة، امللكف الس>يد محمد الس>يد محمد الس>يد محمد الس>يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئEس احليب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئEس احليب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئEس احليب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئEس احل
        ::::¢لشؤون العامة واحلاكمة¢لشؤون العامة واحلاكمة¢لشؤون العامة واحلاكمة¢لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئEس
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
حقIقة املوضوع اÉي تفضلمت بطر³ه واملتعلق ¢الس>تعامل املفرط 
�لس>يارات د¹ل اSوÛ ٔ�ساسا والس>يارات د¹ل امجلاLات احمللية، ¢لفعل كام 

ن ٔ�يضا ال ميكن ٕاال ٔ�ن نعرب يف كثري من أ#حIان عن à�ٔمك Åس>تغربون حن
°س>تغراب الك�ري الس>تعامل هذه الس>يارات من طرف بعض املوظفني 
د¹ل اSوÛ وyاصة يف أ#وقات ٔ�وال ا�يل ما �يكوßش مسموح هبا د¹ل 
°س>تعامل، و6نيا لبعض أ#غراض ا�يل مايش يه أ#غراض ا�يل من X�ٔلها 

  . راتوضعت هلم هاذ الس>يا
لكن نفhح قوس وßسدو ¢لزربة، هو يف كثري من أ#حIان ٔ�يضا هو 
 ÛوSش نقولو ٔ�ن مجيع الس>يارات ا�يل هام د¹ل اÏالس¶ت وأ#³د ما ميك
ا�يل اكينني الس¶ت وأ#³د ٔ#ن منوذج ®ري احلد ا�يل امىض اكنت ٔ�مس>ية 

. أ#³د�برية معروفة يف مكTاس، واكنوا الس>يارات ٔ#نه اكن معل رمسي يوم 
فٕاذن التعممي هو يف كثري من أ#حIان ما خصوش �كون يف هاذ احلاالت، 
لكن حنن نعرتف Lىل ٔ�نه ¢لفعل اك�ن وا³د °س>تعامل يف كثري من أ#حIان 

  . لهذه الس>يارات، وyاصة يف هاذ الفرتات ا�يل جيب ٔ�ن يتطور
يف ، مث ٔ�يضا املذ�رة ا�يل تلهتا 4/98كام تعلمون املذ�رة  1998مTذ 

لكهم Xاو Lىل ٔ�ساس ٔ�هنم ¢لفعل ما يبقاوش هاذ الس>يارات اليت  31/98
Åس>تعمل لهذه أ#غراض وÅس��دل بتعويض د¹ل املوظفني والعاملني يف 

امجلاLات احمللية Lىل ٔ�ساس اس>تعامل الس>يارات اخلاصة، لكن ولٔ�سف ٕان 
 ٔ�نه اكن تعمل التطبيق د¹ل هاذ املÏشور�ن يف فرتة وXزية، لكن يتضح Lىل

  . ابدا Lاود هاذ املوضوع يعود ٕاىل الوا§ة L2000اود يف البداية د¹ل س>نة 
لكن ميكن ٔ�ن نقول Lىل ٔ�ن الظاهرة مل تعد بنفس احلجم اليت اكنت 
سابقا، واSليل Lىل ذâ هو ٔ�ن احلجم د¹ل °س>هتالك ا�صص يف 

ن �ميثل فقط اك 2008املزيانية، أ#رقام ا�يل عند� هو ٔ�نه يف س>نة مÕال 
من املصاريف د¹ل املعدات والنفقات ؤ�يضا املعدات د¹ل °س�?ر،  4%

وyاص يف  %2,5ٕاىل حوايل  2012مث يف  2011وهاذ الرمق àزل يف 
، مبعىن %2,45راه هو يف ³دود  2013شهر أ#وىل ٔ�يضا د¹ل �ٔ الثالث 

قIاسا ٕاىل ٔ�نه الرمق د¹ل املزيانية ا�صصة لالس>هتالك د¹ل هاذ الس>يارات 
  . %60احلجم هو يف �راجع ويف �راجع ا�يل هو يف ³دود 

هذا �يعين Lىل ٔ�نه ¢لفعل هناك خطط اليت اس>تطاعت من yاللها 
احلكومة السابقة مث ٔ�يضا احلكومة احلالية وyاصة بعد املÏشور د¹ل الس>يد 

وا�يل ينص  2013مارس  18رئEس احلكومة، املÏشور ا�يل صدر يف 
رة ٕايالء °ه�م الاكمل لهاذ املسÛٔn، ؤ�نه تدارت جلنة رصا³ة Lىل رضو

وزاراتية ملعاجلة هاذ إالشاكلية، ؤ�حتدث عهنا وعن معلها يف اSقIقhني 
  .املواليتني

  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة لٔ�س>تاذ عبد الكرمي يف ٕاطار التعقIب، . شكرا الس>يد الوز�ر

  .تفضل

        ::::بد الكربد الكربد الكربد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررراملس�شار الس>يد ع املس�شار الس>يد ع املس�شار الس>يد ع املس�شار الس>يد ع 
  .شكرا الس>يد الرئEس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
ٔ�وال الس>يد الرئEس، الس>يد الوز�ر، املوضوع ٔ�كرب من الس¶ت وأ#³د، 

واملوضوع تريتبط ٔ�وال، ٔ#ن احTا ميل تªhÏدثو Lىل . حنن نناقش املوضوع
ٔ�لف عربة ذات حمرك يف املغرب، يف املقابل  115احلاكمة كنتªدثو Lىل 

ٔ�لف يف اليا¢ن، ٕاىل اكن هاذ الرمق حصيح، احTا ما ركز�ش Lىل  31لها د¹
  .امجلاLات احمللية، احTا كهنرضو Lىل الس>يارات د¹ل اSوf Ûشلك Lام

  الس>يد الوز�ر، 
اهرضتو Lىل الÏسب املئوية، احTا غنعطيوها ¢ملاليري، ¢ش املغاربة 

 10ئوية، مع أ#رقام املهوÛ، يفهموا، ٔ#ن املغاربة ما تhEعاملوش مع الÏسب امل 
مليار د¹ل اSرمه س>نو¹، هاذي يه أ#رقام ا�يل خص توصل �لمواطن، 

  . ٔ#ن ميل تنقول ßسب م�وية كنæليو الناس، ال، نعطيو احلقIقة
هنا كنتªدثو، الس>يد الوز�ر، Lىل الفكرة fشلك Lام، ٔ�ننا واش احTا 

  ٔ�لف؟  31ٔ�لف س>يارة واليا¢ن عندمه  115عند� 
، ٔ#هنم )زد� الفIل Lىل الفYI(قلتو املسÛٔn ا�يل دارت حكومة التناوب 
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  .تعطامه التعويض وزادومه الس>يارات
�yذو املسائل يف العمق د¹لها وàربطوها ¢حلاكمة، ؤ�خطر من هذا 

Thىل العربة كنقولو مثن °قL دثوªدثو، الس>يد الوز�ر، ميل كنتªhÏتr اء
  . Lلهيا قطع الغيار والتnٔمني ، وكزنيدو)le carburant(و

، هاذ اليش ا�يل كEشوفوه )le carburant(®ادي نوقفو احTا عند 
، يعين ٔ�ننا )irrécupérable(املغاربة، املادة د¹ل احملروقات يه مادة 

  . كÏشعلو العافIة يف الفلوس د¹ل املغاربة
ل واش احTا حمتاXني لهاذ العدد د¹ ؟واش احTا، هاذ ا�يل خصو يتدار

الس>يارات؟ واش هاذ الس>يارات تEش>تغلوا يف ٕاطار املصلªة العامة د¹ل 
املغاربة؟ هذا هو السؤال ا�يل خصو يتطرح، ٔ�ما ٕاىل دyلنا يف الÏسب 

واش احTا . ، مايش هذا هو ا�يل �هيم%4وال  2املئوية، ٔ#ن ميل كنقولو 
  حمتاXني لهاذ الس>يارات؟ واش املغاربة كEس>تافدوا مهنم؟

  .د الرئEسشكرا الس>ي

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .لمك تعقIب الس>يد الوز�ر؟ تفضلوا. شكرا �لس>يد املس�شار

الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئEس
هو، الس>يد املس�شار احملرتم، ٔ�� Xاوبتمك Lىل السؤال، السؤال 

رط لس>يارات اSوÛ وامجلاLات احمللية، تªhEدث Lىل °س>تعامل املف
والسؤال فIه الس¶ت وأ#³د وأ#عياد الوطنية وأ#عياد اSيIÏة، ما ج�Iش 

  .جناوبك Lىل يش ³اXة ا�يل ما طرحhهياش
و¢لتايل إالشاكل ¢لفعل ٔ�� ملا حتدثت عن الÏسب، ٔ#ن الÏسب يه 

مليار  10اذ وه. ا�يل تتعطي التو§ات، الس>يد املس�شار، مايش أ#رقام
د¹ل اSرمه، ٔ�بدا، ما اكيÏش اس>هتالك د¹ل املازوط د¹ل الس>يارات د¹ل 

مليار د¹ل اSرمه، ما عرف�ش هاذ الرمق امTني  10اSوÛ ا�يل واصل 
  . ج�توه

  الس>يد املس�شار احملرتم، 
ما ميكÏش �كون هبذا احلجم، وٕاال ٕاىل اكن هباذ احلجم راه ما اك�ن الش 

مليار د¹ل °س�?ر، ٕاىل اكن هباذ احلجم ا�يل تتلكموا Lليه،  15منش>يو لــ 
  ...راه عند� فني

ا#ٓن أ#رقام ا�يل اكينة هو ٔ�ن اك�ن توXه حنو °خنفاض، ا�يل �هيمنا هو 
نقط ونصف، مبعىن ٔ�ن  2نقط ٕاىل  4التوXه وهاذ التوXه راه تقريبا من 

  . هناك توXه، لكن هاذ التوXه ¢لفعل ®ري اكيف
 800سؤال عن احلاXة وعن املوضوع ¢لفعل، واش املغرب حمتاج بـــ ال 

  ٔ�لف موظف ٔ�نه �كون عندو هاذ العدد د¹ل الس>يارات؟ 
أ#س>ئY ا�يل يه معقوL ،Ûالش ا#ٓن ا�لجنة الوزراتية اليت ß�ٔشnٔها 

أ#خ رئEس احلكومة ا�يل طلب مهنا اجلرد التام، املراسالت Xاتنا مجليع 
ة واملؤسسات العمومIة ٔ�يضا ¢ش ند�رو اجلرد التام د¹ل القطاLات الوزاري

الس>يارات، ؤ��ن Åس>تعمل ؤ�يضا °س>هتالك والتبعات د¹ل °س>هتالك 
  . ا�يل تيحتاجوها) les pièces(د¹ل املعدات و

Lىل ٔ�ساس ٔ�ن هاذ ا�لجنة ا#ٓن تفكر يف ٕاLداد مÏشور ا�يل هو yاص 
ري، ٔ�وال �لªد من °س>تعامل ٕاال ا�يل ®ادي يد�ر مجيع إالجراءات والتداب

عند احلاXة، بnٔنه �كون تعريف دقIق، وضع الشارات د¹ل مجيع إالدارات 
Lىل الس>يارة ¢ش ٕاذا شفهتيا يوم أ#³د ®ادي تعرف بnٔن هاذي الس>يارة 
د¹ل الوزارة الفالنية، املراق�ة التامة ®ادي تعطى مجليع أ#§زة أ#مTية 

يمت إاليقاف د¹هلم واملراق�ة يف أ#¹م لعدم و®ريها د¹ل املراق�ة ¢ش 
  . °س>تغالل

ا�يل ®ادي �كون من ) GPS(واك�ن نظام د¹ل ا¦متوضع العاملي ا�يل هو 
املقرت³ات ¢ش الس>يارة ٕاذا امشات �لبحر هنار أ#³د يف العش>ية ®ادي 

Yٔهنا اكنت يف البحر، مايش اكنت مس>تعمnو¢لتايل، هاذي لكها . نعرفوها ب
 .ل ٕان شاء هللا ا�يل احلكومة مق�L Yلهياوسائ

  .شكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

اللكمة . ونhÏقل ٕاىل السؤال الثاين حول رضورة تعممي املتاجر التضامTية
  .ٔ#³د السادة املس�شار�ن من الفريق °س>تقاليل الو³دة والتعادلية، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد عبد امحليد بلفIلاملس�شار الس>يد عبد امحليد بلفIلاملس�شار الس>يد عبد امحليد بلفIلاملس�شار الس>يد عبد امحليد بلفIل
  .س>يد الرئEسال 

  السادة الوزراء،
  الس>يدات والسادة املس�شارون،

لقد ظهرت ببعض املدن املغربية مhاجر تضامTية، لقIت اس>تحسان 
العديد من املواطنني، واليت تقوم بدور �م يف �روجي مTتوXات التعاونيات 

  . Lىل وXه اخلصوص
قى رواXا ٕاال ٔ�هنا تل ،كام ٔ�ن هذه املتاجر ولو ٔ�هنا يف بداية مشوارها

ممتزيا ملا تقدمه من بضاLات طبيعية، ذات قمية ®ذائية Lالية، كام ٔ�هنا Åشلك 

  .نقطة انفhاح حقIقي ملنتوج فال; �روج يف أ#سواق اSاyلية والعاملية
ما يه �ٓفاق هذه التüارة، وٕاماكنية تعمميها : Éا، ßسائلمك، الس>يد الوز�ر

  Lىل خمتلف مTاطق البالد؟
ال�شجيعات اليت تقدموهنا لتنخرط لك التعاونيات يف كام ßسائلمك عن 

هذا املرشوع وفhح ٔ�سواق ٔ�وسع، وهل هذه املنتوXات يف مhناول معوم 
  املواطنني؟
  .وشكرا
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        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس>يد الوز�ر، ٔ�ريد ٔ�ن  .شكرا �لس>يد املس�شار

Åرشيعية م�ارشة بعد هذه ٔ�ذ�ر السادة املس�شار�ن بnٔن لنا موLدا مع Xلسة 
  .تفضلوا الس>يد الوز�ر �لجواب عن السؤال. اجللسة

¢لشؤون العامة ¢لشؤون العامة ¢لشؤون العامة ¢لشؤون العامة  الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكفالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكفالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكفالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف
  :واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئEس
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

ٔ�ود يف احلقIقة ٔ�ن ٔ�هنئمك Lىل طرح هذا املوضوع ٔ#نه موضوع من 
اكن، ¢عتبار ٔ�ن التعممي د¹ل املتاجر التضامTية هو مسÛٔn ¢لÏس>بة أ#مهية مب

لالقhصاد املغريب، ولكن ٔ�يضا ¢لÏس>بة �لنفس التضامين و°ج�عي 
  . و°قhصادي د¹ل املغرب هو ٔ�مر �م Xدا

احلكومة ملا قدمت �ر�جمها احلكويم ركزت Lىل شق ا�يل سامتو 
 ٔ�ساس ٔ�ن �كون هذا °قhصاد °قhصاد التضامين و°ج�عي، Lىل

التضامين و°ج�عي حمطة من احملطات الكربى وتوXه من التو§ات 
الكربى د¹ل °قhصاد املغريب ا�يل ®ادي يعطي نفس Xديد، ٔ�وال ضد هاذ 
أ#زمة ا�يل اكينة ا#ٓن يف هاذ الفرتة، ولكن يعطي نفس لوا³د اFموLة د¹ل 

أ#شæاص ا�يل عندمه صعوبة ٔ�نه يندجموا  املؤسسات ولوا³د اFموLة د¹ل
م�ارشة يف °قhصاد احلقIقي، وهاذ أ#شæاص هام معوما هام ٔ�شæاص د¹ل 
البادية يف كثري من أ#حIان، وهيمتون ¢لقطاLات ٔ�ساسا د¹ل الفال³ة 
والصناLة التقليدية، ؤ�يضا هام ف�ات ا�يل ميكن �كون ف�ة ßسوية ٔ�ساسا 

و¢لتايل، هاذ °قhصاد التضامين و°ج�عي . ابؤ�يضا الف�ة د¹ل الش>ب
  . هاد أ#فاق هو من أ#مور ا�يل يه �مة، ٔ#نه ®ادي يفhح لنا

ٔ��يد ٔ�نه املتاجر التضامTية ا�يل �لكمتو Lلهيا، اكنت عند� جتربة ٔ�وىل 
ا�يل ابدات يف الس>نة املاضية يف مدينة اSار البيضاء، وا�يل اكن الهدف 

جتميع مجموLة من التعاونيات ¢ٔ#ساس ا�يل ®ادي يعرضوا  مهنا ¢لفعل هو
املنتوج د¹هلم، Lىل ٔ�ساس ٔ�ن املؤسسة ا#ٓن اليت Åش>تغل معهم ا�يل يه 
مغرب ال�سويق كتعطهيم ٔ�وال الفضاء، مث ٔ�يضا �متكهنم من وا³د العائد ا�يل 
هو Lائد راتب ؤ�يضا ما ك�سمªلهمش Lىل ٔ�هنم يؤديو وا³د اFموLة د¹ل 

ٕاذن اك�ن . فواتري املتعلقة ¢لتدبري ¢ش يقوموا هباذ العملية د¹ل ال�سويقال
وا³د اجلهاز، وا³د املؤسسة، ا�يل كتاyذ Lلهيم هاذ إالشاكالت املتعلقة 

  . ¢لتدبري، ¢ش هام عندمه وا³د الرحب ا�يل ميكن نقولو رحب مضمون
�يل الزلنا هذا اس>تطاع Lىل ٔ�نه ¢لفعل yالل هاذ الس>نة نوصلو �لرمق ا

 850تعاونية ا�يل اس>تافدت، عند� وا³د  80يف البداية، ٕاىل اكنت عند� 
د¹ل رمق املعامالت، ولكن ) le chiffre d’affaires(ٔ�لف درمه د¹ل 

ا#ٓن هاذ التجربة بدات تعمم Lىل مجموLة من املتاجر، عندي احملمدية، 
ادي Åس>تافد من تعاونية ا�يل ® 500فاس، العرا²ش، وا�يل عند� حوايل 

هاذ املتاجر التضامTية، مث ٔ�يضا هناك تفكري يف توسعهتا ٕاىل الر¢ط، 
  . ٔ�اكد�ر، مكTاس، مرا�ش

فٕاذن هذه لكها ٔ�مور ¢لÏس>بة لنا ال ميكن ٕاال ٔ�ن تفIد هذا القطاع 
التعاوين، وyاصة ٔ�ن إالشاكالت ا�يل عند� ا#ٓن ¢لÏس>بة لهذه القطاع 

اكل د¹ل ا¦متويل ا�يل ما عندمهش فIه، اك�ن التعاوين، ¢ٕالضافة ٕاىل إالش
  . ٕاشاكل د¹ل التمثني د¹ل املواد ود¹ل ال�سويق

ٕاذن هاذ املتاجر التضامTية ®ادي تفhح وا³د اجلزء من هاذ إالشاكل 
د¹ل ال�سويق، وا�يل ®ادي ميكن هاذ املنتوXات وهاذ التعاونيات Lىل ٔ�هنا 

  . ؤ�هنا توزع املنتوXات د¹لها¢لفعل توصل �لمبتغى املطلوب د¹لها، 
  .شكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة لٔ�س>تاذ أ#نصاري يف ٕاطار التعقIب، . شكرا الس>يد الوز�ر

  .تفضلوا

        ::::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 الرئEس

امسحوا يل الزمالء، الس>يد الوز�ر، ¢ش ßشكرمك Lىل ٔ�وال التعريف 
y ق ا�يل ³اولمت منIقSالل هذه الق�ة ¢ش يعرف الرٔ�ي العام الوطين هاذ ا

املفهوم اجلديد �ل�سويق وهاذ املبادرة ا�يل مقمت هبا وقامت هبا احلكومة يف 
هاذ إالطار، وذâ تفعيال �لرب�مج احلكويم اÉي Xاء هبذه الفكرة 
اجلديدة، واليت ال ختلو من ابتاكر وٕابداع، ٔ�وال من X�ٔل تقريب الهوة ما 

تج وكذâ املس>هتí، ٔ�ي املواطن، والتقليل من الوسطاء، وهذا بني املن 
  . فIه دفع �لقدرة الرشائية �لمواطنني

بطبيعة احلال احTا تنحبذو هاذ الفكرة و�هننيو احلكومة Lلهيا، وتنلمتسو 
بل تنطالبو بقوة يف الفريق °س>تقاليل، ؤ�عتقد ٔ�ن اللك معنا ¢ش نطالبو 

قصد تعممي هذا الفضاء اجلديد يف لك املدن  احلكومة ¢ملزيد من ال�شجيع
املغربية، بدل °قhصار Lىل بعض احملطات أ#ساس>ية، مث كذâ العمل 
Lىل اSفع والتحسEس وٕاLانة التعاونيات من X�ٔل °خنراط �كÕافة يف هاذ 

  . املفهوم اجلديد �ل�سويق
قد مث كذâ العمل يف نظر� Lىل اSمع املادي كذâ �لتعاونيات ؤ�عت

ٔ�ن القانون اجلديد اÉي ج�مت به يف شnٔن التعاونيات س>يعطي كذâ قفزة 
  . نوعية ¢لÏس>بة لالخنراط يف هذه املبادرة، ويف هاذ املفهوم اجلديد �ل�سويق

وàمتىن قريبا ٕان شاء هللا ٔ�ن àرى هذه املبادرة قد y�ٔذت ماكهنا يف 
تعاونيات اخلاصة الفضاء املغريب، وyاصة ال يف اFال الس>يا; وال يف ال 

¢لصناLة التقليدية، وكذâ التعامل د¹ل قطاLات الصناLة التقليدية وال 
  . الس>يا³ة مع هذا املنتوج ¢ش لك املغاربة Çس>تافدوا من بعضهم البعض

  .وشكرا
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        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد . شكرا الس>يد الرئEس، شكرا

  . لواLىل التعقIب، تفض

الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئEس
ٔ�� بدوري ال ميكن ٕاال ٔ�ن ٔ�مثن ما تفضل به الس>يد املس�شار احملرتم، 
¢عتبار ٔ�نه ¢لفعل احلكومة ملا رفعت هاذ الشعار د¹ل °قhصاد التضامين 

  . لرشحية من اFمتعو°ج�عي، فاهمتت هبذه ا
وحنن نتصور ¢لفعل ٔ�ن هاذ املتاجر التضامTية من فائدة °قhصاد ٔ�ننا 
نعمموها وyاصة Lىل املدن ا#ٓن ا�يل فهيا فضاءات مhا³ة، ؤ�يضا ا�يل فهيا 

  . العدد د¹ل التعاونيات يتطور بطريقة ا�يل يه Xد ٕاجيابية
يل، وا�يل تفضل به الشق الثاين ¢لفعل ا�يل ما رشت لوش يف الرد د¹

الس>يد املس�شار احملرتم، يتعلق بnٔن هاذ الفضاءات ا�يل يه مhاجر تضامTية 
تتقلل من الوسطاء، وهذا ٔ�مر جIد، ٔ�وال ¢لÏس>بة �لمنتج ؤ�يضا ¢لÏس>بة 
�لمس>هتí، ٔ#نه ا¦مثن يف �ٓخر املطاف تيكون مثن مTاسب �لطرفني ؤ�نه 

لغطاء �متكن ٔ�ن ٔ�وال من الطرف ا�يل تيدyل مكؤسسة ¢ش توفر هاذ ا
الضامن لهاذ التعاونية Lىل ٔ�نه �كون عندها املنتوج مسوق ملا تيزنل يف 
املتجر، ؤ�يضا عندها ا¦مثن تتعرف بnٔنه ا¦مثن د¹لها ®ادي يوصل، وهذا ٔ�يضا 
س>يفسح اFال ٕاىل ٔ�ن التعاونيات تطور من أ#داء د¹لها، ٔ#ن ميل تيكون 

طريقة شلكية ®ري مرحي، ا#ٓن ميل تيجيو لهاذ عندها املنتوج ا�يل تتعرضو ب
أ#سواق تتفرض Lلهيم بعض أ#نواع د¹ل العرض، من yالل التلفIف، من 

ٕاخل، يف اFال د¹ل ال�سويق، وهذا ®ادي �رفع حىت من ... yالل وضع
أ#داء د¹ل التعاونيات، وغميكن ٔ�نه ¢لفعل املنتوج املغريب Lىل ٔ�نه �كون يف 

  . ت د¹ل هاذ التعاونياتمس>توى الطمو³ا
هذا ¢ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن احلكومة، تفضلتو و�لكمتو Lىل املساLدة، 
احلكومة ¢لفعل ا#ٓن جتهتد Lىل ٔ�هنا توسع الفضاءات ¢ٕالضافة ٕاىل هاذ 
الفضاء ا�يل هو املتاجر التضامTية، ا#ٓن حنن مع بعض املطارات غنبداو 

اءات د¹ل املطارات وس>نعمم الفكرة ٔ�ننا ند�رو �لتعاونيات العرض يف الفض
حىت هام ¢ش ) L)les supermarchésىل مجيع املتاجر ا#ٓن الك�رية 

�كون فضاء، واحTا تنªاولو ٔ�نه ¢لفعل �كون �كون أ#داء د¹ل هاذ 
  . التعاونيات يف مس>توى ال�سويق ا�يل ت�Eغيوه

  .وشكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر

ٕاىل السؤال التايل املوXه ٕاليمك دامئا، وهو حول ما راج مؤخرا عن  نhÏقل
واللكمة ٔ#³د . عزم احلكومة الز¹دة يف أ#سعار والتخفIض من أ#جور

  .السادة املس�شار�ن من فريق التªالف °شرتايك

        ::::املس�شار الس>يد محمد Lذاب الز®ارياملس�شار الس>يد محمد Lذاب الز®ارياملس�شار الس>يد محمد Lذاب الز®ارياملس�شار الس>يد محمد Lذاب الز®اري
  . شكرا الس>يد الرئEس

ٕاخواين املس�شار�ن، سؤالنا شفوي �ٓين كام تقدممت، الس>يدة املس�شارة، 
حول ما راج مؤخرا عن عزم احلكومة الز¹دة يف أ#سعار والتخفIض من 

  . أ#جور
لقد و§نا ٕاليمك هذا السؤال fشلك �ٓين مTذ ثالثة ٔ�سابيع، عندما رصح 
³�ٔد رؤساء أ#حزاب الس>ياس>ية بnٔن احلكومة تتداول يف شnٔن الز¹دة يف 

. %5وقات والتخفIض من ٔ�جور املوظفني بÏس>بة ٔ�سعار الكهر¢ء واحملر 
ؤ�كدت ٕا³دى الصحف احلزبية جزء من ذâ، ومت تداوê يف الصحف 

  . الوطنية واملواقع °لكرتونية
ونظرا خلطورة هذا املوضوع، وما yلفه ترصحي املسؤول احلزيب 
والصحيفة احلزبية، املفروض ٔ�ن �كون مصادرها موثوقة، من ختوفات 

لعام، بل وبلبY وتوقع ¹�ٔم س�Eة، وملا للك ذâ من تnٔثري Lىل وسط الرٔ�ي ا
مصداقIة خطاب احلكومة والزتاماهتا، و¢لتايل Lىل °س>تقرار الس>يايس 
لب�Ì، واعتبارا لكون احلكومة اخhارت مTد البداية خطاب الرصا³ة مع 

  . الشعب والشفافIة وٕاLالم الرٔ�ي العام ¢حلقIقة
توضيªات، لكن احلديث عن الز¹دة يف ورمغ ٔ�ن احلكومة قدمت 

  . أ#سعار مازال راجئا ¢رتباط معه أ#زمة ومرشوع ٕاصالح صندوق املقاصة
اعتبارا للك ذâ، فٕاننا نود مTمك، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن توحضوا لنا و�لرٔ�ي 
. العام حقIقة ما راج خبصوص الز¹دة يف أ#سعار والتخفIض من أ#جور

ام Lىل هاذ القرارات الصعبة؟ وما تnٔثري أ#زمة اليت وهل تنوون ¢لفعل إالقد
  تعEشها البالد حسب ما �روج Lىل املعEش اليويم �لمواطنني؟ 

  .وشكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . اللكمة �لس>يد الوز�ر. شكرا �لس>يد املس�شار

الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة 
        ::::ةةةةواحلاكمواحلاكمواحلاكمواحلاكم

  . شكرا الس>يد الرئEس
  . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

لو ٔ�ن احلكومة بدٔ�ت �رد Lىل مجيع ما �روج،  ،كام تعلمون ،هو ٔ��يد
ٔ�تتصورون معي Lىل ٔ�ن أ#مر لن �كون سهال ؤ�ن �ا�ا أ#ساس>ية 

  . س>تحول ٕاىل �ام ٔ�خرى 6نوية
 نرتك ولٔ�سف، كام تفضلمت، الس>يد املس�شار احملرتم، هناك �روجي

yلفIته ونhEه لصاح�ه ؤ�حصابه، وهذا الرتوجي يؤ�ر سلبا، يؤ�ر سلبا ٔ�وال 
وهذا الرتوجي . Lىل الثقة يف °قhصاد املغريب والثقة يف الوضع °ج�عي

 ê ا�يل هو ®ري حصيح، ®ري حصيح ويمت بطريقة ا�يل يه جفة، قد �كون



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

34 

 )2013ٔ��ريل  30( 1434جامدى ا#ٓخرة  19

  . ةyلفIة، ويؤ�ر سلبا Lىل الواقع املعEش د¹ل املغارب
احلكومة برصاحهتا وfشفافIهتا املعهودة، عندما س>تقرر، ؤ�قول عندما 
س>تقرر، لو اكن لها ٔ�ن تقرر يف ٔ�ية ال ز¹دة يف أ#سعار وال ختفIض من 
أ#جور لن ختت´ وراء ٔ�ي ³�ٔد، وس>تكون لها اجلرٔ�ة الاكمY لتعلن عن 

âه ذIي س>تقرر فÉلك رصا³ة، يف الوقت ا� âذ .  
  . ا#ٓن فهو من ¢ب أ#قاويل لEس ٕاال ٔ�ما لك ما �روج

ٔ�ؤكد لمك، الس>يد املس�شار احملرتم، Lىل ٔ�نه احلكومة ¢لفعل تقوم 
 Yحمhىل املغرب يه �6ٓر مL مبجهود ج�ار، ؤ�نه �6ٓر أ#زمة العاملية احلالية
¢عتبار التدابري اليت y�ٔذ� جزءا مهنا ؤ�يضا التدابري اليت سEمت اختاذها 

  . قليY ٔ�و أ#سابيع القليY املق�yYالل أ#¹م ال 
املغرب اس>تطاع، وامحلد U، ؤ�قولها �لك رصا³ة، yالل هذه الفرتة 
اليت تعاين مهنا اSول الكربى، ولEس فقط اSول الصغرية، هذه اSول اليت 
تعاين وتقلص من مTاصب الشغل، تعلمون اليوم، سواء ال يف الرشاكت 

مليون، يف  3,2د¹ل ) la barre(عدات الفرßس>ية، البطاÛ يف فرßسا ت
مليون، الرشاكت تعلن  6تقريبا د¹ل ) la barre(ٕاس>بانيا راها وصلت 

  ... إالفالس، الرتاجعات عن الرواتب يف اليو�ن ويف مجموLة
املغرب امحلد U ال يشء من هذا، ال �راجع Lىل صعيد أ#جور وال 

يونيو  ¹2دة املعلومة د¹ل ٔ�يضا ز¹دات يف أ#سعار، ٕاال ما اكن من الز
  . ، وا�يل اكنت من وراهئا دواعي ا�يل تتعرفوها2012

أ#سعار يه يف تقلباهتا اSامئة، �رتفع ¢لÏس>بة ٔ�ساسا لٔ�سعار ا�يل ما 
تتحملش اSوÛ املتابعة د¹لها ٔ#هنا يف أ#سواق احلرة، لكن ا�يل هو �م هو 

، ال سعر من هاته �15يل يه ٔ�نه مجيع أ#سعار املدمعة وال املقTنة وا
  .يونيو 2أ#سعار متت الز¹دة فIه، ¢س>ت�Tاء الز¹دة املعلومة د¹ل 

  .شكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اب، تفضلداللكمة لٔ�س>تاذ L. شكرا الس>يد الوز�ر

L املس�شار الس>يد محمدL املس�شار الس>يد محمدL املس�شار الس>يد محمدL ابابابابدددداملس�شار الس>يد محمد::::        
  .شكرا الس>يد الرئEس

 ءوكذX âا شكرا الس>يد الوز�ر Lىل اجلواب د¹لمك ا�يل هو واحض،
يف اجلواب د¹لمك Lىل ٔ�نه التnٔثري سلبا، فعال الرتوجي لهذه املغالطات يه يف 
احلقIقة تؤرق الربملان والربملانيني وتؤرق كذâ احلكومة، وختلق نوLا من 
البلبY داyل اFمتع، يف الوقت اÉي ندعو فIه ٕاىل العمل اجلاد وحماربة 

  . لبا من املطالب أ#ساس>ية �لشعبالفساد اÉي تبhÏه احلكومة، واكن مط 
حنن نعمل ٔ�نه ملا àريد ٔ�ن ن�سرت Lىل بعض املسائل ا�يل يه تصب يف 
مصمي املوضوع، أ#ساليب اليت تذيع بnٔنه الز¹دات، وا�يل يه حكومة 
ٔ�خرى، ال نعمل ٔ��ن تتæذ القرارات ويف ٔ�ي موقع تتæذ هذه القرارات، 

  . الشعب املغريب يبقى بني حIص وبيص

كرمك، الس>يد الوز�ر، رمغ ٔ�ن هذا يضيع لنا وقhنا ووقhمك ووقت ßش
الشعب املغريب يف التفكري يف أ#زمة ويف الز¹دة ويف النقص يف أ#جور، 

  . ويف هذا، هذا لكه يؤ�ر
حنن ثقhنا �برية يف وطننا وملكTا ويف حكومhنا ويف شعبنا من X�ٔل 

بÌان اكنت مhقدمة  ختطي هذه أ#زمة، واليت ٔ�عطيمت ٔ�رقاما Åشري ٕاىل
واكنت لها الÏسب املئوية يف الفائض، وحنن كذâ جزء ال يتجزٔ� من هذا 
العامل الصغري، ونعمل كذâ ٔ�ننا ملزمون ¢لتضحيات الوطنية واملواطنة 

  . احلقIقIة لتªدي هذه أ#زمات
  .وشكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .�ر ٕان اكن هناك تعقIباللكمة �لس>يد الوز. شكرا الس>يد املس�شار

الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئEس
  .مرة ٔ�خرى شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

هو ٔ�� ميكن منيش ا#ٓن يف التوXه ا#ٓخر هو احلكومة لEس فقط مل �رفع 
البرتولية، ولكن تدمع، احلكومة أ#سعار ٕاال ما اكن اس>ت�Tاء يف بعض املواد 

املغربية تدمع يف اجتاه، مايش تزتيد، وٕامنا ذاك الز¹دة ا�يل مفروض خصها 
مليار درمه د¹ل املقاصة،  �56كون يه تتحملها كام تتعرفوا، ¢ٕالضافة ٕاىل 

تعلمون Lىل ٔ�نه احلكومة كتدمع ا#ٓن الفال³ني من yالل دمع أ#سعار د¹ل 
لسابقة اكنت الزتمت يف القسط أ#ول، احلكومة احلالية الشمندر، احلكومة ا

وفات ¢لقسط الثاين ابتداء من فاحت ينا�ر وزد� ذاك اSمع ا�يل تنعطيوه 
�لمواد الفالحIة، وyاصة الشمندر والسكر¹ت، ¢ش الفالح ¢لفعل ا¦مثن 

  . يبقى
د تندمعو ٔ�يضا املواد ا�يل يه عندها Lالقة ¢لقمح ا�لني يف °س>تريا

 800أ#yرية حوايل  2012وهاذ اليش لكف احلكومة yالل الس>تة ٔ�شهر 
مليون درمه، وابتداء من فاحت ينا�ر ٔ�يضا تندمعو، وهاذ اليش غيلكف 

مليون درمه، ¢ش أ#سعار د¹ل القمح ا�لني تبقى يف  530احلكومة ٔ�يضا 
املس>توى د¹لها، والكومرية، كام تÏسميوها، ما تعداش السعر ا�يل من 

  . املفروض خصو �كون
ٔ�يضا كندمعو أ#سعار د¹ل وا³د اFموLة د¹ل أ#Lالف ا�يل عندها 
ٔ��ر م�ارشة ا�يل Xات ٔ�يضا يف قانون املايل احلايل ا�يل تEسمح Lىل ٔ�نه 

  . �كون دمع ق�يل ¢لÏس>بة �لعلف ¢ش أ#سعار حىت يه ما تغالش
ملواد املقTنة، مبعىن ٔ�نه احلكومة لEس فقط ما رفع�ش أ#سعار د¹ل ا

ولكن ٔ�يضا امشات، وحلد ا#ٓن الزالت تدمع، وهذا ا�يل جعل ¢لفعل حىت 
 Ûاحلدة د¹ل التحراكت °ج�عية يف املغرب اكنت حتراكت ا�يل يه مق�و
Xدا، وا�يل وصلت لوا³د املدى، اLالش؟ ٔ#نه ¢لفعل هناك جتاوب 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

35 

 )2013ٔ��ريل  30( 1434جامدى ا#ٓخرة  19

اSمع الزالت مhحمY  حقIقي احلكومة مع املواطنني، وحلد ا#ٓن القدرة د¹ل
امحلد U، وٕاىل اك�ن يش تعديل ®ادي �كون يف املس>تق�ل القريب، هذا 

  .س>نعلن عنه ٕان شاء هللا رب العاملني

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

ونhÏقل ٕاىل السؤال املوايل، وهو L êالقة طبعا ¢ملوضوع السابق، حول 
اللكمة ٔ#³د ٔ�عضاء فريق أ#صاÛ واملعارصة، . ر®الء املعEشة وارتفاع أ#سعا

  .تفضل أ#س>تاذ

        ::::املس�شار الس>يد محمد البطاحاملس�شار الس>يد محمد البطاحاملس�شار الس>يد محمد البطاحاملس�شار الس>يد محمد البطاح
  .شكرا الس>يد الرئEس
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
  الس>يد الوز�ر،

حسب ما ورد عن املندوبية السامIة �لتخطيط يف ßرشهتا 
مثان عند ، ارتفع مhوسط الرمق °س>تداليل الس>نوي ل�ٔ 2013لينا�ر

  . %0,8ومؤرش التضخم أ#سايس الس>نوي بــ  %1,3°س>هتالك بــ 
واملواد ®ري  %2,2وقد مشلت هذه الز¹دات لك من املواد الغذائية بــ 

، حبيث رضبت موXة الغالء املواد أ#ساس>ية وفاتورة %0,6الغذائية بــ 
ارش Lىل املاء والكهر¢ء، كام ٔ�ن ٔ�سعار احملروقات اليت انعكست fشلك م�

وسائل النقل fش>ىت ٔ�نواعها، وهو أ#مر اÉي ٔ��ر fشلك سليب Lىل القدرة 
الرشائية �لمواطنني، وشلك اعتداء سافرا Lىل حق املواطن يف العEش 
الكرمي، مما ٔ�دى يف بعض §ات اململكة ٕاىل تnٔجIج مشاعر الغضب اليت 

املواطنون ميكن ترصيفها بnٔشاكل ®ري °حühاج و°س�Tاكر اÉي Lرب عنه 
  .والعديد من الفعاليات امجلعوية الناشطة يف امليدان

  : Éا، ßسائلمك، الس>يد الوز�ر
ٔ�وال، ما اÉي قامت به احلكومة من X�ٔل ختفIف هذا الضغط Lىل 

  القدرة الرشائية �لمواطنني؟
6نيا، ما يه أ#س>باب الاكمTة وراء ضعف مراق�ة أ#سعار واس>مترار 

  ت التوزيع؟املشالك املرتبطة fش>باك
  .شكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا �لس>يد املس�شار

الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

 .شكرا الس>يد الرئEس
  الس>يد املس�شار احملرتم، 

امسح يل، لكن . ¢لفعل السؤال د¹لمك ميكن àمكلو به السؤال السالف
الس>يد املس�شار، ٔ�� ®ادي àرجع �لسؤال د¹لمك ا�يل فIه املوXة د¹ل 

كهترضوا Lىل . الغالء د¹ل املواد أ#ساس>ية، ودرجhو مهنا املاء والكهر¢ء
°عتداء السافر Lىل حق املواطن يف العEش الكرمي، Lىل تnٔجIج مشاعر 

  . Tاكرالغضب اليت ميكن ترصيفها مايش ®ري °حühاج و°س� 
مبعىن السؤال مشحون، مشحون ٔ#نه املعطيات ا�يل �لكمتو Lلهيا، ال 
نتقامس نفس القراءة، ال نتقامس نفس القراءة �لواقع، ¢عتبار ٔ�وال ٔ�ن هاذ 
اليش د¹ل املاء والكهر¢ء، الز¹دة كتعرفوا املاء والكهر¢ء هو من املواد ا�يل 

لن حىت Lىل ٔ�ي ز¹دة، اك�ن ما تع 2006من الناحIة د¹لو التدبريية من 
التدبري ا�يل هو التدبري د¹ل املكhب الوطين �لامء والكهر¢ء، واك�ن التدبري 
ا�يل هو التدبري املفوض، حلد ا#ٓن اSوÛ تتحمل مجيع املدyالت د¹ل 
التلكفة د¹ل إالنتاج، Lىل ٔ�ساس السعر د¹ل املاء والكهر¢ء يبقى يف 

  .املس>توى د¹لو
Û، الس>يد املس�شار احملرتم، كام تعلمون، قامت ٕ¢جراءات، بل ٕان اSو

هاذيك  حتيدت kwh 200 êإالجراء أ#ول هو ا�يل تEس>هتí ٔ�قل من 
وهذا ا�يل جعل، الس>يد املس�شار احملرتم، . الرضيبة Lىل السمعي البرصي

  . مليون د¹ل املواطنني ا�يل اس>تافدوا من هاذ التخفIض L4ىل ٔ�نه 
د¹ل املكhب،  63اء ا#ٓخر ا�يل مت بتعديل القانون د¹ل كام ٔ�نه إالجر 

امسح Lىل ٔ�نه ¢لفعل ال�سعرية د¹ل الكهر¢ء راها اخنفضت، مايش زادت، 
و¢لتايل املعطيات ا�يل خصنا نقولو، يه ٔ�نه ¢لفعل اك�ن بعض املواد ا�يل 

ا ا�يل يه مقTنة، ا�يل مقTنة مهن 15يه حمررة، ا�يل ما داyالش يف املواد 
السكر، مهنا املواد البرتولية، مهنا املاء والكهر¢ء، مهنا 

)l’assainissement (ٕاخل، املواد د¹ل أ#دوية و®ريها... والتطهري .  
هاذو مل يطرٔ� Lلهيم تغيري، حىت ٔ�نه أ#دوية، كام تعلمون، ا#ٓن أ#سعار 

مTتوج ا�يل مت التخفIض د¹لو، وا#ٓن راه احTا  320راها ماش>ية، 
hÏبعني معنا املفاوضات، احلكومة ¢®ا ختفض أ#سعار تhفاوضو، وها ٔ�نمت م

دواء، لكن هناك بعض إالشاكليات املتعلقة ببعض ا�لوبيات  1000د¹ل 
ا�يل مازال تتدافع Lىل الهوامش د¹لها د¹ل الرحب، وما ابغاÅش Lىل ٔ�نه 

  . ¢لفعل �كون هاذ التخفIض
يو املسميات به، واك�ن ٔ�مور فإالشاكالت ا�يل يه مطرو³ة خصنا ßسم 

Tو مhدث، وج�تو املعطى ا�يل انطلقªىل ٔ�نه ملا نتL â ها�يل يه نقدر نقول 
حنن نتصور، الس>يد املس�شار احملرتم، ، %0,9و�لكمتو Lىل ، %1,3د¹ل 

Lىل ٔ�نه يف الواقع د¹ل أ#زمة اخلارجIة، يف واقع د¹ل ®الء الفاتورة 
، هذا Xد مشجع 1,3الزراLة ٔ�ننا حنصلو Lىل البرتولية ود¹ل املواد د¹ل 

لالقhصاد املغريب، بل ٕانه، الس>يد املس�شار احملرتم، بعض الناس دا¢ 
النظريني ا�يل تيفكروا يف الناحIة °قhصادية، تيقول â عند� مشلك يف 
املغرب أ#سعار ال �رتفع، و¢لتايل ما تتعطEش دينامIة �لطلب، وتيقولوا لنا 

أ#سعار ¢ش �كون دينامIة د¹ل الطلب ا�يل Åسمح Lىل ٔ�نه خصمك حتلوا 
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فٕاذن، احTا يف مTظومة ®ري املنظومة ا�يل . ¢لفعل �كون هناك ٕانتاج ٕاضايف
  .تتلكموا Lلهيا

  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .هناâ تعقIب أ#س>تاذ التو�زي؟ تفضل. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::يييياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�ز املس�شار الس>يد ٔ�محد التو�ز املس�شار الس>يد ٔ�محد التو�ز املس�شار الس>يد ٔ�محد التو�ز 
  الس>يد الرئEس،

يف الواقع اس>متعت ¢خلصوص �لس>يد الوز�ر ف2 خيص هاذ النقصان يف 
وا³د العدد د¹ل املواد ؤ�ن املغاربة LاÇشني يف حببو³ة، هاذي مسÛٔn ال 
متكن، وحنن نتفهم ٔ�ن ما ®ادÇش àرجعو �لز¹دة ا�يل اكنت يف البرتول وا�يل 

ا، ؤ�� مhفق معك، اكن وا³د ، عندها املس¶�ات د¹لههXابت هاذ اليش لك
العدد د¹ل املس¶�ات ا�يل جعلت احلكومة ز¹دة يف ذاك اليش، ولكن 

  . ذيك الز¹دة ٔ��رت Lىل وا³د العدد د¹ل املواد
ٔ�� كنجيب الرمق °س>تداليل ٔ#مثان د¹ل مTدوبية التخطيط، مTدوبية 

الك ٕاىل التخطيط كتقول â هذاك الرمق °س>تداليل لٔ�مثان عند °س>هت
مه الشهر ا�يل فات مع هاذ الشهر اك�ن اشوية °خنفاض، ¢ش ما �قار

  . نطولو نقراومهشاي، اك�ن اخنفاض مقارنة مع الشهر الفائت
ولكن ٕاذا قار�، ذاك اليش اLالش نقول â اك�ن هاذ العام اك�ن هناك 

ل ف2 خيص أ#سعار ٔ�ن هناك Lلو ف2 خيص أ#سعار، ٕاىل قار� مارس د¹
، هناك ارتفاع ف2 2012هاذ العام، هاذي يف هاذ الوثيقة مع مارس د¹ل 

Ûٔnٕاذن أ#مثنة د¹ل مارس ا#ٓن ا®ىل من أ#مثنة د¹ل مارس . خيص هاذ املس
  . ، هذا مصدر حكويم، ٕاذن اك�ن هاذ °جتاه هذا2012

مث ف2 خيص املواد املدمعة، املدمعة اSقIق اعرفيت فIه اخلواض، 
�يلو ويعطيوك  20وا اخلواض ا�يل يف اSقIق، حلقاش �يعطيوك وكتعرف

اخلÏشة ولكن طاحTني احلجر، طاحTني هذا وطاحTني هذا، ٕاذن هذا نوع 
من الز¹دة، مايش ®ري الز¹دة، الز¹دة وÅسممي كذا، حىت ال�سممي، فIه 

âالز¹دة وال�سممي د¹ل الناس كذ.  
 الوزن د¹لو، وما اكيناش ٕاذا هزينا الغاز ما �زادش، ولكن تنقص يف

احلكومة، تقول يل احلكومة عندها القدرة ¢ش تعرف، راه ذوك البوطات 
 200غرام،  200الغاز واش هام هاذوك، �ام كتحيدها راه �يبقى فهيا وا³د 

غرام fشªال كتطيح؟ ما ميكÏش تعربها، ¢ش ما عند�ش وا³د اجلهاز 
 �3يلو، هاذي فهيا  16وىل  15ا ا�يل ®ادي يعرب يقول يل هاذ البوطة فهي

هذا هو اSور . ٕاذن هاذي الز¹دة ®ري مرشوLة. �يلو �4يلو وهاذي فهيا 
  . د¹ل احلكومة ا�يل خصمك تقوموا هبا، هاذ املراق�ة

ٕاىل قلنا كذâ لوبيات اSواء، هذا دور احلكومة، ٕاىل اك�ن لوبيات 
احTا نطررو هبم  احTا ßساLدومك يف هاذوك ا�لوبيات، احTا ßشوهو هبم،

اLالش، ٔ#ن ٕاذا اكنت ٕارادة Sى احلكومة ¢ش ميكن Åسهل، . ¢SارXة

وكذâ . احTا منش>يو معها، ما ميكÏش ختبا هناك لويب وختيل هذاك ا�لويب
  ...يف املا والضو

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
شكرا اليس التو�زي، الس>يد املس�شار، اليس التو�زي، مفهوم لكيش 

 جيازيك خبري، راه مفهوم لكيش وLربيت مز¹ن واجعبتEين اليس التو�زي هللا
يف السؤال دâ¹، ¢لفعل، ما اعرف�ش �ٓش غيقول الس>يد الوز�ر من بعد 

  . هاذ اليش، قول الس>يد الوز�ر

الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .يقول ما Åسمع الس>يد الرئEس
بدمع احلكومة Lىل ٔ�ساس ٔ�نه هاذ اليش د¹ل ا�لوبيات ا�يل  وحنن هننئمك

Tدا هتنعانيو مX ليه، مز¹ن، هذا يشء ٕاجيايبL تعاونو� .  
لكن إالشاكل دا¢ ا�يل مطروح هو ٔ�� ما ميكÏش جني نقول â ٔ�نه 

، هذا ما ميكÏش، 2012ما زادÅش ¢لÏس>بة لــ  2013أ#سعار د¹ل مارس 
، الس>يد املس�شار، ®ري هو خصنا نعرفو واش زادت ٔ#ن هاذ يف مجيع العامل

، حبال ا�يل اك�ن اليوم يف الربازيل ا�يل يه دوÛ تبارك هللا، ولكن %7بــ 
ا�يل يه + %4ٔ#نه أ#سعار عندها ارتفعت، وال حبال ا�يل اك�ن يف �ر�يا 

دوÛ دا¢ ا�يل تيعطيوها منوذج، وال حبال ا�يل اك�ن يف اSول ا�يل يه 
Yس ٔ#ن فهيا مشالك حىت يه راه فهيا مماثß7، تو% .+  

، الس>يد املس�شار، راه احTا مصنفني 1,3وميل جنيو احTا نقولو عند� 
من بني ٔ�حسن اSول Lىل مس>توى أ#سعار، ؤ�� نعطيك املعلومة 
أ#خرى، ٔ#نه أ#سعار، الس>يد املس�شار احملرتم، يه بو³دها مايش اكفIة، 

، هللا يعاونك %5وزديت يل يف اySل  %2ر ٕاىل ٔ�� زديت يل يف السع
  . Lىل الز¹دة دâ¹ يف أ#سعار

، ٔ�ش>نو 2012أ#رقام ا�يل املندوبية السامIة �لتخطيط ٔ�عطهتا يف ٔ�واخر 
  تقول، الس>يد املس�شار احملرتم؟ 

) le revenu disponible brut(تتقول بnٔن اySل اخلام املتاح 
 %4,5، الس>يد املس�شار احملرتم، بــ 2011د¹ل أ#رسة املغربية زاد يف 

  ٔ�ش>نو تيعين؟   ،+%2,2بــ  2010وزاد يف 
تيعين Lىل ٔ�نه أ#رسة املغربية، رمغ هاذ الز¹دات اليت ت��قى طفIفة Xدا 

، اس>تطاعت ٔ�ن حتقق ز¹دة يف مس>توى دyلها، مبعىن ٔ�نه 1,5، 1د¹ل 
ت الطفIفة، رحبت رمغ هاذ الز¹دا ،)l’absolu(رحبت يف إالجاميل، يف 

وهذا ا�يل اSور د¹ل احلكومة تنقول ٔ�سايس، ٔ#نه عندما تدمع احلكومة 
املواد املدمعة تتحمل جزء من الز¹دة يف أ#سعار وتتحمل جزء من ذاك 
أ#مر ا�يل اكن خصو يؤديه املواطن، وهذه يه إالجيابية د¹ل النظام 

ا�يل ) le contre choc(°قhصادي °ج�عي املغريب، ٔ#نه اك�ن وا³د 
U تيرضب وما يوصلش �لمواطن، وهذا هو إالجيايب حلد ا#ٓن وامحلد.  
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        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
شكرا الس>يد الوز�ر، ¤كام مقTع ولست ٔ�دري، اليس التو�زي 

  . والس>يد الوز�ر
نhÏقل ٕاىل السؤال أ#yري املوXه لمك دامئا يف نفس املوضوع وهو حول 

قاصة، واللكمة ٔ#³د ٔ�عضاء فريق °حتاد اSمع ا�صص لصندوق امل
  .اSس>توري

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا �لس>يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

ٔ�صبح احلديث عن ٕاصالح صندوق املقاصة ٔ�مرا مس>هتلاك يف ا#ٓونة 
yرية أ#yرية ومادة دمسة جلل اجلرائد املغربية، خصوصا بعد الز¹دة ا#ٔ 

واملفاج�ة ٔ#سعار احملروقات، أ#مر اÉي ¢ت Çشغل ¢ل املواطنني حول 
اجلدوى من هذا الصندوق، ٕان اكن ال يقوم ¢Sور املنوط به ٔ�ساسا 
واس>هتداف الرشاحئ الضعيفة، Lلام ٔ�ن املس>تفIد ا#ٔكرب من هاذ الصندوق 

رية ال ، ٔ�ما الف�ة الفق%80يه الطبقة املEسورة، ٔ�ي ت�س>تافد ٔ�كرث من 
من هذا الصندوق، مما ينعكس سلبا Lىل السمل  Å20%س>تفIد ٕاال بnٔقل من 

  . °ج�عي، ٕاذ �زداد الفقري فقرا، والغين �زداد غىن
ٕ¢صالح هذا  2007وقد س>بق �لحكومة ٔ�ن الزتمت مTذ س>نة 

الصندوق ليؤدي اSور اÉي من شnٔنه yلق، ٕاال ٔ�هنا مل تويف ¢لزتا�ا ٕاىل 
  . ³د اليوم
  :  هذا أ#ساس، ßسائلمك، الس>يد الوز�ر، Lىل الشلك التايلوLىل

ما يه أ#س>باب احلقIقIة وراء تعرث احلكومة يف ٕاصالح صندوق  -
  املقاصة؟ 

  وهل هناك XدوÛ زمTية من X�ٔل ٕاصال³ه؟ -

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

نتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة نتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة نتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة نتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون العامة الس>يد الوز�ر امل الس>يد الوز�ر امل الس>يد الوز�ر امل الس>يد الوز�ر امل 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئEس
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

ٔ��يد ٔ�نه املوضوع د¹ل إالصالح د¹ل النظام، لEس فقط صندوق 
املقاصة، ولكن د¹ل نظام املقاصة هو من املواضيع اليت قIل فهيا ال�م 

  .الكÕري
جيادل ا#ٓن يف املغرب Lىل ٔ�ن هاذ النظام مل يعد  ٔ�تصور Lىل ٔ�نه ال ³�ٔد

¢لفعل حيقق أ#هداف د¹لو الرئEس>ية اليت من X�ٔلها Xاء ابتداء من 
  .، مبعىن yالل احلرب العاملية أ#وىل1941

ال ³�ٔد جيادل ٔ�يضا Lىل ٔ�نه °س>هتداف ا�يل اكن من املفروض ٔ�نه 
اذ °س>هتداف ما اكيÏش �كون �لف�ات الفقرية والف�ات ا�يل ®ري مEسورة، ه

ا#ٔكرث فقرا  %20¢عتبار ٔ�نه أ#رقام ا#ٓن ا�يل عند� Åشري ٕاىل ٔ�نه 
، %43ا#ٔكرث Çرسا Çس>تفIدون من  %20، بÇ9% �Eس>تفIدون فقط من 

  . مليار درمه 20د¹ل أ#غنياء تEس>تافدوا من  %20والرمق ٕاذا �رمجناه 
ا تقول احلكومة Lىل ٕاذن احلساب ال¶س>يط، الس>يد املس�شار احملرتم، مل

ٔ�هنا �ريد ٕاصالح هاذ النظام، ٕاىل جIنا حIد� ®ري هاذ الف�ات املEسورة 
فقط، ٔ�وتوماتيكIا ا#ٓن هناك مجموLة من احلديث عن املوضوع، ٔ�وتوماتيكIا 

20  ،ÛوSىل ٔ�هنا س�سرتجع �لخزينة د¹ل اL مليار درمه من املفروض
  .وميكن ند�رو هبا ٔ�مور كثرية

ٕاشاكالت مhعلقة ¢لطريقة، ٕاىل اكن هناك ٕاجامع حول اك�ن  ،لكن
رضورة إالصالح، فالطريقة د¹ل تزنيل هاذ إالصالح فهيا yالف بني 
الفرقاء الس>ياس>يني، وهذا اخلالف ê ما يربره Lىل ٔ�ية ³ال، فIه 
اجهتادات، مفن بني ا�Éن ال �ريدون بتا-، هناك رشحية تتعرفوها ما ¢غياش 

صندوق، وتتقول â ٔ�� ما ميكÏش حنيدو واyا متش>يو لــ اكع حنيدو هاذ ال 
مليار ما اك�ن مشلك، وبني ا�Éن يقولون خصنا حنيدوه متاما وحنررو  100

  . أ#سعار، وبني هاذ التو§ني �ٓراء مhعددة
  :احTا ا#ٓن احلكومة اش>تغلت Lىل اجلانب التقين املتعلق بـــ

  مجيع القطاLات؛ ٔ�وال، دراسة ا#6ٓر Lىل مجيع الرشاحئ وLىل -
القIام ٔ�يضا بدارسة مقارنة مع مجموLة من اSوÛ ا�يل يه يف نفس  -

 احلاÛ ا�يل فهيا املغرب؛ 
ؤ�يضا ٔ�عطينا مجموLة من السTEاريوهات ا�يل يه ا#ٓن مhوفرة، واليت  -

 . ت�Iح مجليع هاته ا#ٓراء ا�تلفة ٔ�ن جتد نفسها يف هذه السTEاريوهات
¢لفعل هناك نقاش حىت داyل . ا#ٓن يه Xاهزة مبعىن ٔ�ننا قدمTا الورقة

اجلسم احلكويم، ¢عتبار ٔ�نه ا#ٓراء ال زالت حلد ا#ٓن مل تلتمئ حول الطريقة 
د¹ل التزنيل د¹ل إالصالح، وحنن يف هاذ احملطة ا#ٓن نعمق احلوار داyل 
احلكومة Lىل ٔ�ساس ٔ�ن نزنل هاذ املرشوع د¹ل إالصالح yالل ما تبقى 

  .الس>نة ٕان شاء هللا رب العاملنيمن معر هذه 
فٕاذن حنن نتصور Lىل ٔ�نه إالصالح رضوري، وهاذ إالصالح خصو 
�كون ¢لتدرج ٔ�ساسا، و�راعي وا³د اFموLة د¹ل التواز�ت Lىل الصعيد 

  .املا�رواقhصادي وLىل صعيد أ#رس املغربية وLىل صعيد املقاوÛ املغربية
  .شكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .هناك تعقIب؟ تفضل الس>يد املس�شار. د الوز�رشكرا الس>ي

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليف
شكرا الس>يد الوز�ر Lىل جوا�مك اÉي ٔ�رشمت فIه Lىل نوا¹ احلكومة ف2 

ٕاال ٔ�نين، الس>يد الوز�ر، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ�رمك، . خيص ٕاصالح صندوق املقاصة
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ة س>تعمتد Lىل بnٔن احلكوم 11/2012يف شهر  26لقد L�ٔلنمت بتارخي 
، Lىل ٔ�ساس 2013إالصالح املتدرج لنظام املقاصة انطالقا من فاحت ينا�ر 

ٔ�ن Çس>تفIد بعض املواطنني من اSمع املبارش، ٕاال ٔ�نه يفرتض من الناحIة 
املبدئية ٔ�ن �كون أ#رس الفقرية ٔ�كرث املس>تفIد�ن من ٔ�موال هذا الصندوق 

  . ولEس أ#رس املEسورة
IقSٔن اnرى بà âني، ولكن يذهب ٕاىل وكذXق املدمع ال يصل ٕاىل احملتا

ولقد الحظنا بnٔن اSقIق املدمع �لكف املغرب ٔ�كرث . جIوب ٔ�حصاب الفساد
مليار س>ن�مي يف الس>نة، وكذà âرى بnٔن ٔ�كرث املس>تفIد�ن من  230من 

  :اSقIق املدمع مه ٔ�حصاب املطاحن، ومه ينقسمون ٕاىل ثالث ف�ات
ا�Éن àرى ٔ�ن معلهم جIد، ويه تEشوف  الف�ة أ#وىل ومه املطاحن

د¹ل النæاÛ وكتبقى  %�20يلو �يخرج مTه  100ذاك القTطار ا�يل فIه 
  .لكها دقIق ٔ�بيض، وهذا معل 80%

ٔ�ما الف�ة الثانية فهام ما عندمه والو، ®ري ذيك ٕامس املطاحن ويه 
مطاحن مسدودة، تي¶Iعوا وÇرشيو ®ري الفورورة، ®ري راه ¢ع، ارشى، 

  .ن ما اك�ن والو، �ياyذ ®ري ذاك النصEب د¹لوولك
ٔ�ما الف�ة الثالثة ويه ما ßسمهيا ¢ملطاحن الغشاشة، ويه ت�شد، الس>يد 

�يلو د¹ل النæاÛ  �20يلو تتخرج مTو  100الوز�ر، ذاك القTطار ا�يل فIه 
، "¢لفورص"�يلو د¹ل اSقIق املمتاز، ٔ�ي ما Çسمى  20وتتخرج مTو 
دقIق Lادي، لكها  45يلو ما Çسمى ¢حلرشة، ٔ�ي ت��قى �  15وتتخرج مTو 

  . دقIق ٔ�سود
  .ما ابقاش يل الوقت، الغالب هللا

  :الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
شكرا الس>يد املس�شار، شكرا جزيال، الرساÛ دâ¹ وصلت والس>يد 

  .الوز�ر ®ادي جياوب Lلهيا برتكزي

العامة العامة العامة العامة     الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤونالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤونالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤونالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئEس احلكومة، امللكف ¢لشؤون
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئEس
ؤ��يد ٔ�ن الس>يد املس�شار �لكم ٔ�وال عن إالصالح د¹ل الصندوق، مث 

هو ا�يل تنقولوا احTا يف احلكومة، الس>يد . امىش �لمسÛٔn د¹ل اSقIق
من املفروض س>نة د¹ل  2013املس�شار احملرتم، هو ٔ�نه الس>نة د¹ل 

  .ية الك�رية ٕان شاء هللا رب العاملنيانطالق املشاريع إالصالحIة الهيلك 
املتعلق ¢جلوانب د¹ل ملنتوج من املنتوXات ا�يل �لكمتو Lليه د¹ل 
اSقIق املدمع، عند� تصور �لطريقة د¹ل التدبري د¹لو ود¹ل إالصالح 

  . د¹لو
يف هاذ الوقت ا�يل تتلكموا معا¹، الس>يد املس�شار احملرتم، اك�ن جلن 

، د¹ل أ#حباث ا�يل امشات لثالثة )les enquêtes(ود¹ل  د¹ل املراق�ة
د¹ل اجلهات د¹ل املغرب، وترناق�و يف هاذ الوقت ا�يل تتلكموا ان�¹ معا¹ 

فIه وتhÏلكم ٔ�� معمك، اك�ن ا�لجن د¹لنا ا�يل yدامني تhEابعوا املعطيات 
اء يف املتعلقة مبجموLة من املطاحن، سواء يف اجلهة د¹ل -ßس>يفت، سو 

اجلهة د¹ل الرشق ا�يل ®ادي �كونوا فهيا yالل أ#س>بوع املق�ل ٕان شاء هللا 
  .رب العاملني بعد هاذ فاحت ماي

مبعىن ٔ�نه هاذ املعطيات ا�يل �لكمتو Lلهيا د¹ل اخلروقات ود¹ل 
حنن . التüاوزات ود¹ل الغش، ٕان شاء هللا رب العاملني س>نüد لها ³ال

ع دفرت حتمالت د¹ل تدبري هاذ القطاع، مبعىن ا#ٓن يف ٕاطار نقاش حول وض
ٔ�نه املسÛٔn ما غتبقاش فهيا الزبونية، املطحنة ®ادي يبقى يتفامه يه مسدودة 

وهو ¢يع لو  10مع ذاك السمسار ا�يل ®ادي يعطيه يف الكواغط، ٔ�عطى 
ٕان  هٔ�و ما ¢يعلوش، ز�رو، �يجي y¹د املقاصة واSمع، هاذ اليش لك 5®ري 

  . ما ®ادÇش يبقىشاء هللا 
ا�يل ®ادي �كون هو ٔ�نه ®ادي �كون دفرت د¹ل التحمالت ا�يل هو 
واحض و®ادي �كون فIه ٕاLال�ت العروض ٔ�مام املٔ�، مجيع املغاربة ميكن 
Çشار�وا فهيا، Lىل ٔ�ساس ٔ�نه هاذ املسÛٔn ا�يل �لكمتو Lلهيا س>نحرص لك 

 L90%امرة بــ احلرص، ¢ٕالضافة ٕاىل هاذ اليش د¹ل البوطا®از ا�يل 
أ#مور ٕان شاء هللا رب العاملني، حنن كنوXدو وا³د  ه، هاذ اليش لك80و�ٔ 

إالطار قانوين ا�يل ®ادي Çسمح لنا Lىل ٔ�نه هاذ املسÛٔn د¹ل الغش ما 
تبقاش ٕان شاء هللا رب العاملني يف املس>تق�ل القريب ف2 يتعلق ¢ملواد 

  .املدعومة
  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس>يد رئEس االس>يد رئEس االس>يد رئEس االس>يد رئEس ا
شكرا �لس>يد الوز�ر، وßشكرمك Lىل مسامهتمك الغنية معنا يف هذه 

  .اجللسة
ونhÏقل ٕاىل السؤال الفريد وأ#yري يف هذه اجللسة، وهو موXه �لس>يد 
وز�ر الش>باب والر¹ضة حول تفعيل مضامني القانون اجلديد �لرتبية 

  .البدنية، واللكمة ٔ#³د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك

  :املس�شار الس>يد عبد اFيد احلناكرياملس�شار الس>يد عبد اFيد احلناكرياملس�شار الس>يد عبد اFيد احلناكرياملس�شار الس>يد عبد اFيد احلناكري
  .الس>يد الرئEس احملرتم
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

  الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

جمراه  30.09بعد انتظار طويل، y�ٔذ قانون الرتبية البدنية اجلديد رمق 
ه بقوة الوجوب، ®ري الطبيعي وصدر يف اجلريدة الرمسية، و¢لتايل ٔ�لغى سابق

  . ٔ�نه مل يدyل ³زي التنفIذ والتفعيل لتnٔخر صدور القرارات الوزارية
وكام تعلمون، الس>يد الوز�ر، فالر¹ضيني yاصة واملغاربة Lامة Lلقوا 
�ٓماال �برية Lىل هذا القانون من X�ٔل ٕا³داث ثورة يف الواقع الر¹يض 

ابط ال�س>يري وLىل املغريب Lىل مس>توى النتاجئ وLىل مس>توى تغيري ضو 
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مس>توى ٔ�يضا °نتقال الفعيل واحلقIقي ٕاىل Lامل °³رتاف واخلروج من منط 
  . الهواية

  : وLليه، ßسائلمك، الس>يد الوز�ر، كام ييل
ما يه اجلدوÛ الزمTية ٕالخراج القرارات الوزارية التطبيقIة لقانون  -

  ؟ 30.09الرتبية البدنية رمق 
واجلامعات الر¹ضية اليت الزالت  وما موقفمك من أ#ندية والعصب -

  ت�طل يف تطبيق القانون املذ�ور؟ 
  .وشكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، . شكرا الس>يد املس�شار

  .تفضلوا الس>يد الوز�ر

        ::::، وز�ر الش>باب والر¹ضة، وز�ر الش>باب والر¹ضة، وز�ر الش>باب والر¹ضة، وز�ر الش>باب والر¹ضةٔ�وز�نٔ�وز�نٔ�وز�نٔ�وز�نالس>يد محمد الس>يد محمد الس>يد محمد الس>يد محمد 
  .شكرا الس>يد الرئEس

  ة املس�شار�ن أ#فاضل،الس>يدات والساد
بداية ٔ�شكر السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك اله�ممك ¢لر¹ضة ؤ�يضا 

Yملواضيع ذات الص¢ .  
طبعا، الس>يد املس�شار، حصيح Lلق املغاربة �ٓمال �برية، طبعا لتحسني 
ٔ�و كام Xاء يف تدyلمك ٕال³داث هذه الثورة Lىل املنظومة الر¹ضية، ولكن 

رة مايش فقط ®ري بنصوص ٔ�و بقانون، ٔ�يضا الثورة ٔ�ميل ٔ�عتقد ٔ�ن الثو 
  . خصها توصل حىت �لعقليات ٔ�يضا، ٕاىل ابغينا فعال حندثو ثورة حقIقIة

طبعا ®ادي منيش �لسؤال الثاين د¹لمك، موقفTا من اجلامعات ا�يل 
اكن حث الوزارة . طبقت هاذ القانون رمغ غياب هاذ القرارات التنظميية

ة اس��اقIة، واكن لنا Xدال واكن لنا نقاش مع Lىل هنج وا³د املقارب
�كون س>نة  2012اجلامعات يف هاذ °جتاه، ٔ#ن كنا L�ٔلنا ابغينا س>نة 

  . د¹ل الرشعية، àرجعو �لرشعية
املقرر ٔ�ش>نو �يقول؟ يعين يف النقاش ا�يل اكن معنا كنت كنحهثم Lىل 

الحئة، و¢ع�د ٔ�هنم Çس��قوا، ¢ش؟ ¢لشفافIة، ¢Sميقراطية، ¢لتصويت ¢ل
  . رمبا ٕاعطاء فرصة حلاميل مشاريع

ٕاذا تبني ٔ�ن هناك ٔ�ش>ياء واحTا املقرر احTا Lارفني ٔ�ش>نو فIه، هو يعين 
ذاك إالجراء املسطري ا�يل اك�ن Lىل مس>توى أ#مانة العامة �لحكومة هو 
ا�يل عطلنا يش اشوية، ٕاذن احTا ابغينا àرحبو الوقت، وفعال اكن عند� هاذ 

معهم، رحبوا الوقت قلنا هلم، وٕاذا ث¶ت ٔ�ن اك�ن نقط ¢ش ا�يل  النقاش
حتتاج املالءمة، املرشع �يعطيك Lام �ٓخر من يوم خروج املقرر التنظميي، 

  . ٕاذن فعال كنا يف هاذ التوXه. Lام �لمالمئة
أ#جTدة �لمراس>مي التطبيقIة، فعال اك�ن وا³د ا�يل ابقى لنا، ابقى لنا 

ية، اكنت ابقات لنا وا³د امجلY، احTا كÏش>تغلو مع هاذ املقررات التنظمي 
أ#مانة �لحكومة ٕالخرا§ا يف ٔ�رسع أ#وقات، وا�يل كÏش>تغلو Lليه ا#ٓن، 

³اولنا منش>يو برتتEب حسب أ#مهية، ٔ#ن اك�ن وا³د الرتسانة قانونية Lىل 
مس>توى أ#مانة العامة �لحكومة وطبعا حىت هام هللا �كون هلم يف العوان 

اهل خيرجوا هباذ اليش اكمل، ما تÏساوش بnٔننا يف وا³د الورش مايش س
ا�يل Xا يف وا³د الوقت ا�يل جIنا من بعد اSس>تور، وكنعتربو بnٔن هاذ 
املرY³ مؤسسة ¢عتبار الرتسانة القانونية الضخمة ا�يل كنªاولو ٕان شاء هللا 

  . àزلوها وßسهرو Lىل أ#جرٔ�ة د¹لها
يضا �لجمعيات حىت هو يوXد ³اليا يف ٕاذن، اك�ن النظام أ#سايس �ٔ 

طور إالLداد Lىل مس>توى أ#مانة العامة، ٔ#ن هاذ القانون أ#سايس ٔ�يضا 
®ادي يعطينا اSخول لال³رتاف، ٔ#ن اليوم كهنرضو Lىل °³رتاف، ولكن 

و¢لتايل، هاذ °³رتاف ٕاىل . احTا كهنرضو Lىل °³رتاف يف زمن الهواية
، يه خصنا نوفروا لها الرشوط مبقhىض طبعا كنا ®ادي منش>يو ليه بصح

هاذ النظام أ#سايس �لجمعيات ا�يل ®ادي حيول هاذ امجلعيات الر¹ضية 
ٕاىل رشاكت ¢ش ميكن �كونوا مس�شهر�ن و�كونوا حمتضنني، وفعال خنرجو 

  . البطوÛ د¹لنا ونعطيوها ذيك الشحنة وذيك رمبا احلضور ا�يل كنتظرو
ٔ#نظمة أ#ساس>ية �لجمعيات واجلامعات الر¹ضية ٕاذن اخللفIة طبعا من ا

�وهنا ٕا³دى الرشوط أ#ساس>ية، ٔ�وال �لحصول Lىل °ع�د ف2 خيص 
ف2 خيص ) l’habilitation(، والتnٔهيل )les agréments(امجلعيات 

اجلامعات الر¹ضية من طرف الوزارة Lىل ³د سواء، طبعا ¦متكIهنا من 
 Ûصاصات ا�وhلهاممارسة °خ .  

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة �لس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب،  .شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .تفضل

    ::::املس�شار الس>يد عبد اFيد احلناكرياملس�شار الس>يد عبد اFيد احلناكرياملس�شار الس>يد عبد اFيد احلناكرياملس�شار الس>يد عبد اFيد احلناكري
  الس>يد الوز�ر،

شكرا الس>يد الوز�ر احملرتم Lىل هذه التوضيªات وإالفادات اليت تعرب 
ويف . اع احليوي والهامعن وجود رؤية حكومIة يف تدبري شؤون هاذ القط

هاذ الس>ياق، ٔ�ود، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن ٔ�ثري ان��اهمك ٕاىل ٔ�ن القانون لEس 
هدفا يف ³د ذاته، بل هو جمرد وس>يY لٕالصالح وٕا³داث تغيري يف هذا 

  . القطاع
وبناء Lىل هذه املعطيات، نود، الس>يد الوز�ر، اس>تفسارمك عن عزم 

ؤوÛ عن اجلامعات الر¹ضية والقطاع الوزارة ٕا³داث تغيري يف القIادات املس
معوما، Lىل اعتبار ٔ�ن الفلسفة اجلديدة �لقانون حتتاج رXال Xدد وعقليات 

  . Xديدة
من Xانب �ٓخر، ßسüل، الس>يد الوز�ر احملرتم، تnٔخرا من طرفمك ومن 
طرف اجلامعات املعنية عن التحضري لالس>تحقاقات الر¹ضية إالقلميية 

سEشارك فهيا املغرب، ونذ�ر ¢خلصوص أ#لعاب واجلهوية واSولية اليت 
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لهذا àريد مTمك، الس>يد الوز�ر، تنو�ر الرٔ�ي . املتوسطية وإالسالمIة و®ريها
  . العام يف هذا الشnٔن

  .وشكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقIب. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::والر¹ضةوالر¹ضةوالر¹ضةوالر¹ضةالس>يد وز�ر الش>ب�Eة الس>يد وز�ر الش>ب�Eة الس>يد وز�ر الش>ب�Eة الس>يد وز�ر الش>ب�Eة 
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

ٔ�� ®ري يف الشق أ#ول د¹ل السؤال د¹لمك، الس>يد املس�شار، كنمتىن 
هل تنوي الوزارة تغيري؟ ٔ�� كنمتىن هاذ التغيري هذا زعام مبقhىض القانون ما 
Çسقطش يف ٔ�ذن صامء، ٔ#ن كنعتربو يعين مرY³ ما بعد اSس>تور، اكن 

  . ربيع دميقراطي حىت Lىل مس>توى اجلامعات الر¹ضيةفهيا ٔ�يضا وا³د ال
ٔ�� ما كنصوÅش، وٕاىل اكن يش تعديل د¹ل يش قانون يعطيين احلق 
نصوت ونبدل الرؤساء من ®دا ®ادي نطبق هاذ اليش ا�يل كتقول ؤ�� 
كنتفق معك فIه، ولكن اكينني امجلعيات واكينني العصب واك�ن الناس 

  . ملوا املسؤولية التارخيية د¹هلماملعنيني هام ا�يل ®ادي يتح
ٔ#ن احTا طبعا هاذ اليش ا�يل كتقول ابغينا دم Xديد، ابغينا توXه 
Xديد، ابغينا ممارسة Xديدة، ابغينا سلوك Xديد، Lىل مس>توى يعين تدبري 
اجلامعات، ولكن هاذي مسÛٔn الوزارة ما ميكÏش تتدyل فهيا، يعين وهذا 

، يعين معروف يف العامل اكمل، احTا كام كنقول دامئا، هذا عرف �وين
كنعطيو مTح، كنوفرو اجلو د¹ل الشفافIة ود¹ل اSميقراطية، ولكن ما 

  .كنصوتوش وما كنتحمكوش، هذا ف2 يتعلق ¢لسؤال أ#ول
°س>تحقاقات القادمة، هذا سؤال �م، اLالش؟ ٔ#ن : السؤال الثاين

  ³ة الر¹ضية، اكنت بعض الشعار د¹لنا اليوم ٔ�ش>نو هو؟ اàهت¥ى زمن الس>يا

أ#قالم حتر�ت يف هاذ °جتاه، واحTا كنعرفو اشكون ا�يل �يحر�ها، 
لس¶ب ٔ�و لٔ�س>باب ا�يل كنعرفوها، احTا اجمتعنا، در� جلنة مكونة ما بني 
الوزارة وما بني اجلامعات املعنية وما بني ا�لجنة الوطنية أ#وملبية، وما 

  . ال ا�يل مؤهY®ادي مييش Çشارك ®ري اجلامعات فع
ؤ�� كنحيي من هاذ املنرب Xامعات رفضوا ٔ�هنم Çشار�وا، اLالش؟ قالوا 
 احTا ابغينا �yذو فرصة ٔ�ننا نوسعو القاLدة د¹ل املامرسني، ٔ�ننا �كون عند�

يعين وا³د املامرسة يف يدينا ٔ�و يف رXلينا Lىل حسب النوع الر¹يض ا�يل  
ا�يل ®ادي حنمرو به وXه البالد، ذيك  �2رسوه، هنار àكونوا يف املس>توى

  . الساLة ®ادي منش>يو ßشار�و، وهاذو كنحييومه طبعا Lىل هاذ التوXه
يف هاذ الشهر هذا،  19ٔ��يد ٔ�يضا ٔ�ن °س>تعدادات احTا اyذينا من 

اكنت أ#بواب د¹ل املعهد موالي رش>يد مفhو³ة الس>تق�ال أ#بطال ا�يل 
ا لهاذ °س>تحقاقات القادمة ٕان شاء ®ادي يدyلوا لهاذ الرتبص اس>تعداد

  . هللا
وطبعا احTا لكنا ¹�ٔدي ممدودة و�ٓذان صاغية وصدر رحب ¢ش نعاونو، 
ولكن ابغينا نعاونو يف اجتاه يعين املشاركة ا�يل ®ادي �كون مرشفة، ¢رااك 
Lلينا من املشاركة من X�ٔل املشاركة، ؤ�� كام قلت، اليوم اàهت¥ى عرص ٔ�و 

يا³ة الر¹ضية، ا�يل عندو ®ادي مييش وا�يل ما عندوش وقت ٔ�و زمن الس> 
  . احسن جيلس يف بالدو

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

هبذا àهن¥ي ٔ�شغال هذه اجللسة ا�صصة لٔ�س>ئY الشفهية، وßشكر مجيع 
م�ارشة نفhتح اجللسة ا�صصة  وبعد رفع هذه اجللسةوبعد رفع هذه اجللسةوبعد رفع هذه اجللسةوبعد رفع هذه اجللسة. من سامه يف ٕاغناهئا

  .�ل�رشيع


