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  )2013 يونيو 4( 1434 رجب 24 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئCس ل اخلامساخلليفة  ،ن ٔ�شنعبد الرحام الس9يداملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ثالث ساIات وس9بعة ؤ�ربعون دقGقة، ابتداء من الساIة الثانية  ::::التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

Oربعني بعد الزوالواSٔقة اGق  
   .يةه مWاقشة اSٔس9ئU الشف  ::::Tدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعامل

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

        ::::ن ٔ�شن، رئCس اجللسةن ٔ�شن، رئCس اجللسةن ٔ�شن، رئCس اجللسةن ٔ�شن، رئCس اجللسةاملس�شار الس9يد عبد الرحاماملس�شار الس9يد عبد الرحاماملس�شار الس9يد عبد الرحاماملس�شار الس9يد عبد الرحام
  .cسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  .I�ٔلن عن افeتاح اجللسة
  م،الس9يد الوز�ر احملرت 

  الس9يدjن املس�شارjن،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من اOس9تور، ووفقا ملقeضيات النظام  100معال بlٔحاكم الفصل 
اOاwيل Dلس املس�شار�ن، خيصص اDلس هذه اجللسة Sٔس9ئU السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Iلهيا
 ماTد من وق�ل ذ�، ٔ�حGل اللكمة لٔ�خ اSٔمني ٕالطالع اDلس Iىل

  .مراسالت وٕاIال�ت، واللكمة لمك الس9يد اSٔمني، تفضلوا

        ::::املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اDلساملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اDلساملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اDلساملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اDلس
  .شكرا الس9يد الرئCس
  السادة املس�شار�ن،

  الس9يد الوز�ر،
�ل�س9بة لٔ�س9ئU الشفهية والكeابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  :يونيو 4ٕاىل �اية يوم الثال4ء 

- Iالشفهية Uس9ئSٔسؤ�؛ 30: دد ا  

  ٔ�س9ئU؛ I :3دد اSٔس9ئU الكeابية -

  .جواب وا�د: Iدد اSٔجوبة الكeابية -
  .هذا ماTد من مراسالت، الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  .شكرا �لس9يد اSٔمني

من النظام اOاwيل، توصلت الرئاسة  128وطبقا ملقeضيات املادة 
وإال�اطة اSٔوىل ويه لفريق التجمع . لامٕا�اطات اDلس I) 8(كذ� ب�ن 

الوطين لٔ�حرار، اللكمة لمك الس9يد املس�شار يف ٕاطار ٕا�اطة اDلس Iلام، 

  .تفضلوا الس9يد املس�شار

        ::::ٔ�حسCسنٔ�حسCسنٔ�حسCسنٔ�حسCسناملس�شار الس9يد عبد امحليد املس�شار الس9يد عبد امحليد املس�شار الس9يد عبد امحليد املس�شار الس9يد عبد امحليد 
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئCس،
  الس9يد الوز�ر،

  ٕاخويت وٕاخواين املس�شار�ن،
النظام اOاwيل Dلس9نا املوقر، ٔ�حGطمك Iلام بlٔن طبقا ملقeضيات 

القWصلية البلجيكGة اليت اكنت موجودة يف مدينة طن£ة مWذ Iدة عقود، 
وسامهت بذ� يف §سهيل Iدد ¦بري من إالجراءات إالدارية اليت اكنت 
تثقل اكهل املغاربة ا�ن يرتددون Iىل هذا الب¬، ٔ�و يقميون Iىل ªرابه، 

ن²در�ن من ٔ�قالمي الشامل، طن£ة، العرا±ش، تطوان، wاصة ٔ�ولئك امل 
  .شفشاون، وزان، الناظور، احلس9مية

  الس9يد الرئCس،
ال خيفى Iليمك ٔ�ن معظم ٔ�فراد اجلالية املغربية املقمية يف بلجياك، ٔ�و اليت 
لها تعامالت اقeصادية، ٔ�و ٔ�ي نوع �ٓخر، ين²درون من هذه املنطقة، مما 

Gة يف طن£ة مشلكة حقGقGة يف وTه هؤالء، جعل ٕاقفال القWصلية البلجيك 
wاصة يف ظل الظرفGة الراهنة اليت تفرض Iىل ٔ�ن تبذل فهيا ¹ود� مجيعا 

  .Oمع م�ادئ الالمركزية وتقريب إالدارة من املواطنني
  الس9يد الرئCس،

ال داعي �لتذكري بlٔن هذا القرار هو قرار س9يادي wاصة �Oو½ 
wالل هذه إال�اطة، خماطبة الضمري  البلجيكGة، ٕاال ٔ�ننا نتو¿ من

البلجييك املؤمن بقمي وقداسة حقوق إالÁسان، ٔ�ن يرتاجع هذا القرار، 
مربز�ن ٔ�مهية العالقة الوطيدة اليت جتمع اOولتني املغربية والبلجيكGة، 
ملمتسني من اجلهات املسؤو½، وخصوصا وزارة الشؤون اخلارجGة 

فeح احلوار مع نظريهتا البلجيكGة من  والتعاون، ؤ�نه لن �كون عصيا Iلهيا
T�ٔل الرتاجع عن هذا القرار، وإالبقاء Iىل ملحق ملكeب القWصلية البلجيكGة 
هبذه املدينة، رمحة ورٔ�فة �ملواطنني ا�ن يلجون مصاحل القWصليات معوما، 
والقWصلية البلجيكGة Iىل وTه اخلصوص مبدينة طن£ة، ومسامهة مهنا يف 

ٕالدارية Iىل املواطنني، ا�ن يعانون جراء إالجراءات §سهيل املساطر ا
  . الكÏرية داwل القWصليات اليت تعرف �كتظاظ Iىل اOوام

  .وشكرا

  :الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

اللكمة �لمتدwل املوايل يف ٕاطار ٕا�اطة اDلس Iلام، ويه �لفريق 
  .لمك اSٔس9تاذ الرغيوي، تفضلوا اللكمة. الفGدرايل

        ::::املس�شار الس9يد الصادق الرغيوياملس�شار الس9يد الصادق الرغيوياملس�شار الس9يد الصادق الرغيوياملس�شار الس9يد الصادق الرغيوي
  .شكرا الس9يد الرئCس
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  الس9يد الوز�ر،
  الس9يدات والسادة املس�شارون،

يعCش الشعب املغريب Iىل ٕايقاع ٔ�زمات مeالحقة Iىل اكفة املس9توÒت 
cسÖب املامرسات احلكومGة، اليت ٔ�فرزت مجموIة من السلبيات الاكحبة 

و�قeصادية و�ج×عية والثقافGة اليت  ع التطور واOينامGة الس9ياس9يةٕاليقا
  .عرفها املغرب مWذ ٔ�واخر ال�سعي�Gات

ولعل اجلانب �قeصادي و�ج×عي ٔ��رز مؤرش Iىل هذه اSٔزمة اليت 
�رزت بوضوح من wالل اSٔزمة الس9ياس9ية، اليت حتاول احلكومة من wاللها 

�ج×عي، اÜهترب من موا¹ة امللفات الكربى املطرو�ة Iىل املس9توى 
واملمتثU يف الهروب ٕاىل اSٔمام، وIدم اOعوة ٕاىل احلوار �ج×عي 
 Ýلها الشعب املغريب فT�ٔ ٔسس9ته، ورضب املك�س9بات اليت �ضل منlوم
يتعلق �حلرÒت النقابية، والتفاوض من T�ٔل مردودية ٔ�فضل، ومرامكة 

ة لك ٔ�شاكل القمع املاكسب اليت انزتعهتا النقا�ت املناضU �ٕالرصار وموا¹
wالل س9نوات امجلر من T�ٔل توس9يع الهامش اOميقراطي، وجعل بالد� يف 
مصاف اOول اOميقراطية وذات مصداقGة لتوحGد الصف وموا¹ة 
الت²دÒت اليت تعرفها بالد� جتاه املؤامرات اليت حتاك من طرف خصوم 

  .الشعب املغريب
Iادتنا ٕاىل الوراء، اجهتدت لقد اجهتدت هذه احلكومة فقط يف حماو½ ٕا

يف الرفع من مثن احملروقات ويف اع×د الزبونية واحملسوبية يف التعيWCات يف 
املناصب العليا، وابتاكر ٔ�ساليب القمع ملوا¹ة التظاهرات السلمية، ويف 

، وIدم �لزتام ب�شغيل 2011ٔ��ريل  I26دم �لزتام �التفاقات، اتفاق 
ا�ن ٔ�نصفهم القضاء ودحض مزامع  2011يوليوز  20اSٔطر املعطلني اتفاق 

رئCس احلكومة ومWظريه يف اÜمتلص من �لزتامات جتاه الشعب املغريب 
اي يدعي متثيليته من wالل صناديق �قرتاع اليت يعرف امجليع مدى 

  .خضوعها �ل�سGÖة والتحول وإالìز�Òات املتëٔlرة �لظرفGات
ون يف الهجوم Iىل إالرضاب îحق كام اجهتدت احلكومة wارج القان

دس9توري، وسارعت Iىل �ري Iاداهتا ٕاىل �قeطاع من ٔ�جور املرضبني 
بقرار فردي وحتمكي يف خمتلف قطاIات الوظيفة العمومGة، ونطاÜهبا ٔ�ن 
ترتاجع عن هذا اخلطlٔ اجلس9مي يف انتظار تفعيل مقeضيات اOس9تور، 

النقا�ت اليت الزالت  وٕاخراج القوانني املنظمة لٕالرضاب، مضن قانون
  .احلكومة تتلóٔ يف ٕاخراTه ٕاىل �زي الوجود

وعود املتكررة لرئCس احلكومة �رفع احلد Sٔدىن الكام ٔ�ننا الزلنا ن�eظر 
لٔ�جور وٕاصالح مWظومة اSٔجور وصندوق املقاصة ؤ�نظمة التقاIد، ويف 

مليار من �س��رات  15نفس اSٓن نعترب املربرات احلكومGة cسحب 
حلكومGة مربرات واهية، وال §س�Wد Iىل ٔ�ي wلفGة تصب يف مصل²ة ا

  .القطاع العام، بل معترب�ن ٕاÒها تدwل يف ٕاطار حسا�ت مصلحية وضيقة
كام نعرب عن ٔ�سفWا جتاه إالجراءات احلكومGة اليت تترصف cشلك 

  ...انفرادي يف حماو½ Ò±سة

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
شكرا ... يت حقك يف الùمشكرا الس9يد املس�شار، شكرا، ٔ�هن 

  . الس9يد املس�شار، صايف اìهتüى الوقت د�Ò، هللا جيازيك خبري
اللكمة املوالية يف ٕاطار نقطة ٕا�اطة اDلس Iلام كذ� يه �لفريق 
احلريك، ìرجو �لزتام �لتوقGت، هللا جياز�مك خبري، ليك ال حنرم ٔ��دا من 

  . اك اليش مضبوطوقeه يف هذه اجللسة، لك وا�د راه عندو ذ
  .تفضل الس9يد رئCس الفريق

        ::::املس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس9يد الرئCس

  الس9يد الوز�ر، 
  السادة املس�شار�ن،

الس9يد الرئCس، تعCش املقاوالت بصفة Iامة و�خeالف جماالت 
اش9تغاالهتا Iدة مشالك وصعو�ت جراء تداعيات اSٔزمة �قeصادية واملالية 

 تعرفها بالد�، والظروف الصعبة اليت يوا¹ها �قeصاد الوطين املطبوع اليت
  .�لهشاشة الهيلكية

ويف هذا إالطار، ٔ�صبحت مجموIة من املقاوالت Iىل �افة إالفالس 
cسÖب تlٔخر اOو½ واملؤسسات العمومGة والش9به معومGة يف الوفاء 

يع املنجزة، واليت �ازهتا �لزتاماهتا جتاه هذه املقاوالت رمغ اس9تكامل املشار 
  .مبوجب قانون الصفقات العمومGة

وªزداد ٔ�زمة هذه املقاوالت معقا ٕاذ اس9تحرض� الزتاماهتا الرضيGÖة 
و�ج×عية اليت ال ميكهنا ٔ�ن ت�eظر، وكذا الزتاماهتا مع املمونني ا�ن 
ا ٔ�صبحوا ٔ�مام هذا التwٔlري اخلارج عن ٕارادة املقاوالت يلجؤون ٕاىل مeابعهت

  .قضائيا، قصد اس�Gفاء حقوقهم
  الس9يد الرئCس احملرتم، 

مWاس9بة هذه إال�اطة ٔ�يضا جتعلنا نطرح ال�ساؤل عن ٕاسرتاتيجية 
احلكومة العملية ٕالنعاش املقاوالت الوطنية مبختلف ٔ�نواعها، وبصفة wاصة 
الصغرى واملتوسطة مهنا يف ظل حمدودية فرص �س��ر العمويم، وتlٔخر 

التوزيع القطاعي الع×دات �س��ر العمويم، وكذا ضيق احلكومة يف 
جمال �س��ر اخلاص جراء اSٔزمة، ويف غياب خطط ملموسة جللب 
�س��رات اSٔجWبية رمغ ما تنعم به بالد� من اس9تقرار س9يايس واج×عي، 

Òقل نظريه ٕاقلمييا و¹و.  
  الس9يد الرئCس احملرتم، 

مة اليت يه مدعوة Iىل اSٔساس ٕ�بداع من هذا املنرب نطالب احلكو 
احللول من T�ٔل مقاو½ وطنية ªكون دIامة �لتمنية �قeصادية و�ج×عية، 

  .والعمل Iىل �ل مشلك هذه املقاوالت
  .وشكرا الس9يد الرئCس
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        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الرئCس وIىل الزتاممك �لوقت

شرتايك يف ٕاطار ٕا�اطة اDلس Iلام، اللكمة املوالية لفريق الت²الف �
  .تفضل اSٔس9تاذ

        ::::زويزويزويزويغغغغحسان الحسان الحسان الحسان الاملس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد 
  الس9يد الرئCس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس9يدات املس�شارات احملرتمات،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
بناء Iىل النظام اOاwيل، ٔ�حGط جملس9نا Iلام بقضية طارئة تتعلق 

فقد . ب وما يعرفه من مضار�ت ترض مبصاحل الفال�نيب�سويق احلبو 
درمه �لقWطار، وهو مثن  �200ددت احلكومة اÜمثن املرجعي �لحبوب يف 

مWاسب، واس9تق�ل الفالحون قرار احلكومة �رتياح، �ري ٔ�ن واقع السوق 
درمه يف  230ٕاىل  220واÜمثن الفعيل املفروض Iىل الفال�ني ال يت£اوز 

� نظرا لتدwل املضاربني ا�ن س9تغلون �اTة ٔ�حسن احلاالت، وذ
الفالح يف بيع مWتوTه لتغطية ªاكليف إالنتاج و§سديد اOيون، و�ريها من 

  .املتطلبات، لفرض اÜمثن اي �ريدون ولCس اÜمثن احملدد رمسيا
ٕان هذا الوضع يرض �لفال�ني، وIىل اOو½ ٔ�ن تتدwل IاTال لفرض 

ف الوسائل اليت تتوفر Iلهيا، ومهنا دعوة احتاد ا�رتام اÜمثن املرجعي مبختل
التعاونيات الفالحGة �لرشاء من عند الفال�ني، كام اكن مفعول به يف 
الس9نوات السابقة، فالتدwل من هذا النوع س9ي�لق تواز� بني العرض 

  .والطلب، ليكون السوق لصاحل الفالح ولCس ضده كام �ريد املضاربون
cشلك IاTل لتصحيح الوضعية احلالية ؤ�ملنا ٔ�ن تتدwل احلكومة 
  . �لسوق يف wدمة مصاحل الفال�ني

  .وشكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد املس�شار

اللكمة املوالية �Sٔد ٔ�عضاء الفريق �شرتايك يف ٕاطار ٕا�اطة اDلس 
  .Iلام، اللكمة لٔ�خ موالي احلسن الطالب، تفضلوا

        ::::والي احلسن الطالبوالي احلسن الطالبوالي احلسن الطالبوالي احلسن الطالباملس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد م
  .شكرا الس9يد الرئCس

  السادة الوزراء، 
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،

رشفين ٔ�ن ٔ�حGط جملس9نا املوقر Iلام �الخeالالت و�رتباك الك�ري 
اي تعرفه معلية حتصيل الرضائب يف هذه الظرفGة احلساسة املعروفة 

يGÖة، وذ� تفادÒ لغرامات ٕ�ق�ال املواطنني الكÏيف Iىل ٔ�داء الزتاماهتم الرض 
  .التwٔlري واIا�ر

فقد عرفت معلية حتصيل الرضائب يف اÒSٔم اwSٔرية ٕاق�اال ¦بريا 
�لمواطنني، مما جعل ب�Gات �س9تق�ال احملدودة تعجز عن تلبية طلبات 
املواطنني، wاصة ؤ�هنا مل توا¦ب التطور اي عرفه توس9يع الوIاء الرضييب 

ت اس9تق�ال وموارد cرشية مؤهU �لقGام هبذه املهمة وما يتطلبه من ب�Gا
  .الوطنية اSٔساس9ية

وٕاذا ما ٔ�ضفWا ٕاىل هذا الوضع بعض إالجراءات إالدارية �ري املساIدة 
Iىل ختفGف هذه اSٔزمة، من ق�يل الرجوع ٕاىل فرض اSٔداء الرضييب وجو� 

ق توªرات �لق�ضات التابع لها امللزمون، فٕان اSٔزمة ªزداد اس9تف²اال وختل
  .¦برية يف بعض النقط اليت �كون Iلهيا إالق�ال

واSٔدىه من ذ� ٔ�ن قرارا اختذ بlٔداء خمالفات السري يف نفس الفرتة 
هبذه الق�ضات، مما ٔ�دى ٕاىل اس9تف²ال الوضعية من جراء �كتظاظ 
والتوªرات و�نفعاالت بني املواطنني مع بعضهم ومع بعض املوظفني، مما 

التحصيل وجيعلها مس9تحيU ويفرض Iىل املواطنني ٔ�داء  يؤëر Iىل معلية
  .الغرامات

ٕاننا، يف الفريق �شرتايك، نعترب هذه الوضعية �ري Iادية وضارة مبصاحل 
املواطنني ومبداخGل اOو½ اجلبائية يف هذه الظرفGة املالية الصعبة اليت متر 

لعاUT ملعاجلة هذه هبا بالد�، ونتوTه ٕاىل احلكومة برضورة اختاذ التدابري ا
الوضعية �ري الصحي²ة، بدال �الكتفاء �محلالت إالشهارية اليت لن حتل 

  .املشالك
  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد املس�شار

ون�eقل �للكمة املوالية، ويه لفريق �حتاد اOس9توري، اللكمة لٔ�س9تاذ 
  .Iادل املعطي

        ::::دل املعطيدل املعطيدل املعطيدل املعطياملس�شار الس9يد Iااملس�شار الس9يد Iااملس�شار الس9يد Iااملس�شار الس9يد Iا
  .شكرا الس9يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

من النظام اOاwيل �لم£لس، ٔ�§رشف  128معال مبقeضيات املادة 
ٕ��اطة اDلس املوقر Iلام �ملعا�ة اليت يتك�دها املواطنون يف البوادي وIىل 

 الساللية اليت يمت السطو امeداد الرتاب الوطين، من جراء هنب اSٔرايض
  .Iلهيا بطرق مeعددة، دون مراIاة حقوق ٔ�حصاهبا

  الس9يد الرئCس، 
ال مير يوم دون ٔ�ن Áسمع عن احe£اTات وتظاهرات واعتصامات هذه 
الرشحية من املواطنني، مطالبني حبام�هتم من جشع ؤ�طامع من تعودوا Iىل 

، كثريا ما ترضب السطو Iىل اSٔرايض املذ¦ورة بطرق ؤ�ساليب ملتوية
  . مبصل²ة ذوي احلقوق عرض احلائط
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وقد �اول املعنيون ٕا4رة ان��اه السلطات املعنية cش9ىت الوسائل 
السلمية، مهنا املسريات و�حe£اTات امجلاعية، و�عتصامات ٔ�حGا� ٔ�مام 

  .مقرات السلطات احمللية
½ الفقGه ومكثال ٔ�سوقه Iىل سGÖل املثال ال احلرص، ما جيري �اليا بعام

" ٔ�والد هاªن"�ن صاحل، حGث يعتصم ذوي احلقوق �Sٔرايض الساللية 
مWذ ٔ�زيد من ٔ�س9بوع cسÖب تفويت بعض القطع اSٔرضية يف ظروف �امضة 

  .دون Iلمهم وحتت ذريعة بناء مر¦بات ذات طابع اج×عي
وٕاذا اكن هذا الطرح حصي²ا، ملاذا مل يمت ٕارشاك ذوي احلقوق يف حتديد 

eيار، ومه املس9هتدفون ٔ�ساسا �خلدمات اليت س9توفرها هلم مشاريع هذا �خ 
التمنية الÖرشية اليت يقال ٔ�ن القطعة اSٔرضية اليت وقع Iلهيا �خeيار 

  س9تخصص لهذا الغرض؟
ومن هذا املنرب، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�وTه نداء ٕاىل اجلهات املعنية بlٔن ٔ�ن تفeح 

ع املدين اليت تتحرك بدورها حوارا Tادا ومسؤوال مع املعنيني ومجعيات اDمت
من T�ٔل املسامهة يف هتدئة اجلو وحماو½ ٕاجياد �لول مرضية لٔ�طراف 
املترضرة، بعيدا عن ال�ش9نج واحليلو½ دون وقوع ٔ�ي اصطدام حممتل مع 

  .القوات العمومGة، كام وقع ذ� يف ¹ات ٔ�خرى من اململكة
شlٔنه ٔ�ن يوسع ٕان فرض س9ياسة اSٔمر الواقع لن حيل املشلكة، بل من 

الهوة بني املواطن وإالدارة، ؤ�ن يعمق Iدم الثقة يف الشعارات اليت تنادي 
  . ٕاىل حماربة لك ٔ�شاكل الفساد وربط املسؤولية �حملاس9بة

وIلينا ٔ�ن نتجند مجيعا من T�ٔل تطبيق مضمون اOس9تور اجلديد 
قعه �لمملكة يف جو من التعبئة امجلاعية واملسؤولية املشرتكة، لك من مو 

  .حىت شعر املواطن ٔ�ي" وTد ٔ�ن Iليه واج�ات و! حقوق
  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد املس�شار

اللكمة املوالية لفريق اSٔصا½ واملعارصة يف ٕاطار ٕا�اطة اDلس Iلام، 
  .تفضلوا الس9يد رئCس الفريق

        ::::املس�شار الس9يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .د الرئCسشكرا الس9ي

  الس9يد�ن الوز�ر�ن،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين السادة  املس�شار�ن،

الس9يد الرئCس، ٔ�ريد �مس فريق اSٔصا½ واملعارصة ٔ�ن نثري اليوم، يف 
ٕاطار إال�اطة، قضية س9بق لنا يف واقع اSٔمر ٔ�ن ë�ٔر�ها يف مWاس9بات 

وم مل سابقة، و4�ٔرها �ري� كذ�، وصرب� Iلهيا كثريا، ولكن يظهر ٔ�ننا الي
  .نعد Áس9تطيع ٔ�ن نصرب Iلهيا cسÖب خطورهتا

والقضية ا�يل ابغينا نثريوها تتعلق مبا ميكن ٔ�ن Áسميه �Sٔعطاب يف 
العالقة القامئة بني املؤسسات اOس9تورية، وحتديدا العالقة بني احلكومة 

  . وبني الربملان
د� احWا ظنWCا بlٔن وا�دة من ٔ�مه املاكسب اOميقراطية ا�يل حققهتا بال

وا�يل ¦رسها اOس9تور اجلديد، هو ٔ�ن اOس9تور اجلديد وضع راك�ز Tديدة 
يف العالقة بني احلكومة وبني الربملان، قامئة Iىل ٔ�ساس الفصل بني السلط، 

بني احلكومة وبني قامئة Iىل ٔ�ساس التعاون، وقامئة Iىل ٔ�ساس التفاIل املمثر 
  .الربملان

جربة، ¦يتÖني لنا عش9نا Iدة اليوم، وبعد س9نة ونصف من معر هذه الت
جتارب مر�رة بlٔن هناك ما س9توجب التنGÖه يف العالقة بني احلكومة وبني 
الربملان، ¦يتÖني لنا بlٔن احلكومة تتعامل مع الربملان مبنطق ٔ�مسيه مWطق 

  .�س9تخفاف و�س9هتتار و�س9تعالء، ؤ�حGا� احeقار الربملان
الس9يد الرئCس، عند� . فقطIدة ٔ�د½ تدل Iىل ذ�، ٔ�كتفي بدليلني 

يف هاذ امللف و4ئق صيفطناها Sٔربعة ٔ�و مخسة وزراء كنطلبو مهنم يف 
ٕاطار واج�نا اOس9توري حيرضوا �ل£ان �ش �قشو معهم قضاÒ هتم الوطن 
وهتم املواطنني، اس9تدعينا وز�ر اخلارجGة، وز�ر التعلمي العايل، الوز�ر 

شغيل، هاذي مدة مخسة ٔ�شهر امللكف �جلالية املغربية، وز�ر ال� 
ؤ�س9بوIني، ومل نتوصل ٕاىل يومWا هذا بlٔي جواب، Iلام بlٔن رؤساء ا�ل£ان 
ورئCس جملس املس�شار�ن مشكور�ن قاموا �لواجب دÒهلم، وراسلوا 
رئCس احلكومة والوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، هذا مقة 

  .�س9تخفاف و�س9هتتار
ة �رفض مدة س9نة ونصف، يرص ٕارصار ٔ�كرث من ذ�، رئCس احلكوم

من اOس9تور  I101ىل تعطيل اOس9تور، الفصل  -ولكن مرفوض-غريب 
¦ينص Iىل Tلسة س9نوية ملناقشة وتقGمي الس9ياسات العمومGة، طاملا طالبنا 

  .ذ�، ولكن ال �زال الس9يد رئCس احلكومة �رفض عقد هذه اجللسة
ل اOس9تور وانقالب ٕازاء هذا �س9هتتار، وحنن Áسميه مؤرشات تعطي

خشن Iىل اOس9تور، فٕاننا نعلن بlٔننا �ري مس9تعد�ن لزت¦ية هذا العبث، �ري 
  .مس9تعد�ن لالخنراط يف هاذ املؤامرة دÒل الصمت Iىل تعطيل اOس9تور

و�، الس9يد الرئCس، احWا كفريق س9ن�سحب من هذه اجللسة 
يل اي من النظام اOاw 120احe£اTا، ونطلب مWمك بناء Iىل الفصل 

جيزي لرئCس الفريق رفع اجللسة ملدة نرتك لمك صالحGة تقد�ر املدة دÒلها 
�ل�شاور حول ما يتعني Iلينا مجيعا، Sٔن هاذ املوضوع ما ¦هيمناش احWا، ٔ�نمت 
شاهدون، الس9يد الرئCس، ؤ�نمت حرصمت Iىل التطبيق اSٔمÏل �¬س9تور، 

مكeب جملس املس�شار�ن  وال طاملا �قش9ناه يف ندوة الرؤساء، ويف اج×ع
  . Iىل ٔ�ن يتحمل رئCس احلكومة مسؤوليتو يف تفعيل اOس9تور

  . و�، كنطلبو مWمك رفع هذه اجللسة
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا، ٔ�هنيت الùم
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I�ٔلنمت ì�ٔمك س9ت�سحبون، الس9يد الرئCس، ... ن�eقل ٕاىل اللكمة املوالية
، الس9يد رئCس 120ضمون الفصل انتظروا بعض اليشء حىت نتlٔكد من م

  .الفريق، تفضل
Áس9تجيب لهذا الطلب م�ارشة بعد ما . 120حصيح ٔ�ن مضمون املادة 

طلبه رئCس الفريق دون ٔ�ن ٔ�فeح ٔ�ي نقاش يف املوضوع، Sٔن الفصل يدعي 
  . ذ�

  . تفضلوا، ìرفعو اجللسة ملدة مؤقeة مخس دقائق
 كتلزمين حىت إالخوان، الس9يد الرئCس، ما عندش يش �اTة ا�يل

ملدة . تبغي انت، الس9يد رئCس الفريق، تفضل، ٔ�� ا�يل ك�سري اجللسة
  . مايش رضوري خنليك ªمكل إال�اطة ..مخس دقائق ورجعوا، تفضلوا

        ::::))))اس9تاس9تاس9تاس9ت****Wاف اجللسةWاف اجللسةWاف اجللسةWاف اجللسة((((الس9يد رئCس اجللسة الس9يد رئCس اجللسة الس9يد رئCس اجللسة الس9يد رئCس اجللسة 
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

ول نتابع ٔ�شغال Tلس�Wا بlٓخر نقطة ٕا�اطة اDلس Iلام املدرTة يف Tد
وق�ل ذ�، سlٔعطي اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام . ٔ�عامل هذه اجللسة

  .لٔ�س9تاذ احللوطي، تفضل

        ::::املس�شار الس9يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس9يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس9يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس9يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس9يد الرئCس

 Wنك مل متكSٔ ٔسفlقة نتGرفع نيف احلقª ا يف نقطة نظام ق�ل ٔ�نWا من حق
ق ا�يل ¦يطلبوا اجللسة، Sٔن احWا ملا اس9متعنا لٕالخوان دÒلنا يف الفري

�Áس²اب، فالقرار دÒل �Áس²اب هو ق�ل طلب توقGف اجللسة 
  .�ل�شاور

لو ٔ�هنم طلبوا توقGف اجللسة �ل�شاور ق�ل �Áس²اب، wSٔذت 
. �لنص القانوين املنظم، ٔ�ما ؤ�هنم قد I�ٔلنوا �Áس²اب، ٕاذن اìهتüى الùم

Wا يف نقطة نظام يف و�لتايل، الس9يد الرئCس، كنعتربو بlٔن Iدم ٕاعطائنا حق 
  .الوقت دÒلها هو من ما خيل �لسري العادي والطبيعي لهذه اجللسة

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

الرئاسة جتاوبت مع طلب رفع اجللسة املقدمة من طرف رئCس فريق، 
ينص Iىل ذ� cشلك واحض، وال يقeيض ٔ�ن  Sٔ120ن مضمون املادة 

  .�لتعقGب Iىل هذا الطلب تعطى اللكمة
و�، معذرة، س9نواصل ٔ�شغالنا ونتابع نقطة إال�اطة اwSٔرية �لفريق 

  .�س9تقاليل، واللكمة �لس9يد رئCس الفريق، تفضلوا اليس اSٔنصاري

        ::::املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد محممحممحممحمد اSٔنصاريد اSٔنصاريد اSٔنصاريد اSٔنصاري
  .شكرا الس9يد الرئCس

  السادة الوزراء،

  الزمGالت والزمالء،
يل �لو�دة والتعادلية اليوم ªرتبط cشلك ٕان ٕا�اطة الفريق �س9تقال

ٔ�سايس �كفاح ونضال املواطن املغريب الÖس9يط والف/ات املس9تضعفة من 
T�ٔل حتقGق العدا½ �ج×عية وضامن الرشوط اOنيا لتطبيق م�دٔ� املساواة 

  .وªاكفؤ الفرص والعCش الكرمي
Cس، ويف ٕاطار هذا الكفاح من طرف هذه الف/ة والنضال، الس9يد الرئ

هناك جتليات ؤ�مUÏ مeعددة، س�سوق بعضها Iىل سGÖل املثال ال احلرص، 
اكلكفاح اليويم �لمس9تفGد�ن من الرب�مج الوطين ٕالIادة ٕايواء قاطين دور 
الصفGح ضد لك �ا½ ٕاقصاء والالمساواة اليت يتعرضون لها يف خمتلف ربوع 

التعرث اليت وال ٔ�دل Iىل ذ�، الس9يد الرئCس، �ا½ الفوىض و . اململكة
تعرفهام مشاريع إالساكن �لعديد من املدن، هذه املشاريع اليت ªروم يف 

  .فلسفهتا تع£زي العرض السكين املوTه �لف/ات املعوزة وذات اwOل احملدود
ويبقى املثال ا�Sٔرز يف هذا الصدد، ذ� املتعلق �ملدينة اجلديدة ز�تة، 

وان و�يق اOواو�ر ضد ونضاالت وكفاح ساكنة دواو�ر ¦رس9تال وغز 
س9ياسة مص اSٓذان وضد املقاربة إالقصائية اليت ªهنجها السلطات احمللية 
حGال مطاÜهبم املرشوIة، واليت اكن من نتاجئه تنايم ٔ�شاكل �حe£اج 
وتصاIد اSٔصوات الرافضة �لشقق السكWية املقدمة هلم،واليت ال تتوفر فهيا 

مرت مربع  45وز مسا�ة Tلها ٔ�دىن رشوط العCش الكرمي، ٕاذ ال تت£ا
ٔ�لف درمه، ويف  170لٔ�رسة الوا�دة، وذ� مقابل مثن ٕاجاميل يناهز 

  .ٔ�لف درمه 200بعض اSٔحGان يصل ٕاىل 
  الس9يد الرئCس، 

ٕان ضامن حق ساكن مدينة ز�تة يف احلصول Iىل سكن حيفظ هلم 
صة ¦رامهتم هو حق يعلو وال يعىل Iليه، ويبقى ٕالزايم Iىل السلطات ا7ت

�س9ت£ابة ملطاÜهبم من wالل متكGهنم من بقع ٔ�رضية مس9تق²î Uل 
اقeصادي واج×عي، وذ� ٕاسوة ببايق اOواو�ر املس9تفGدة من �ر�مج ٕاIادة 
ٕايواء قاطين دور الصفGح داwل ªراب نفس العام½، كدوار الربامهة وجام�كة 

  .وجميي
 ٔSس، ٔ�ما املثال الثاين اي ال يقل ٔ�مهية عن املثال اCول، الس9يد الرئ

فهو الالمساواة وانعدام ªاكفؤ الفرص املرتبط ¹�ٕاز احلكومة Iىل احلق يف 
الرتقGة �لشهادة �ل�س9بة لٔ�ساتذة اDاز�ن وٕاج�ارمه Iىل خوض م�اراة 
الرتيق، دون حصيص حمدد وال Tدو½ زمWية ودون اëSٔر الرجعي إالداري 

شواهد العلمية احملصل Iلهيا و�زيك واملايل، وهو ما يرضب يف العمق قمية ال 
  . الظمل وإالحجاف والالمساواة بني اSٔساتذة

  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس9يد رئCس الفريق احملرتم، ٔ�هنيت حقك يف الùم

وهبذا ìكون قد ٔ�هنينا نقط ٕا�اطة اDلس Iلام، وÁرشع يف معاجلة 
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لها �لسؤال اSٓين اSٔول اSٔس9ئU الشفهية املدرTة يف هذه اجللسة وÁس9هت 
املوTه ٕاىل الس9يد وز�ر الفال�ة حول انعدام املواد العلفGة �لسوق الوطنية، 
واللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، 

  .تفضلوا احلاج عبو

        ::::املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد محممحممحممحمد عبود عبود عبود عبو
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن، وزماليئ،
  ٔ�خيت العز�زة املس�شارة،

ٔ�وال، الس9يد الرئCس، من هاذ املنرب كنقدم الشكر دÒيل �لس9يد وز�ر 
الفال�ة Iىل هاذ الق�ول دÒلو لهاذ السؤال اSٓين، Sٔن حبمك التجربة دÒيل 

  .يف هاذ امليدان
د ; الس9يد الوز�ر، احWا كتعرفوا Iىل ٔ�ن ال�ساقطات املطرية امحل

بفضل هللا وان× مرضيني الوا�Oن ٔ�عطى هللا اخلري، والترصحي ا�يل درتو يف 
القمح الطري اكن ترصحي حصيح، ولكن، الس9يد الرئCس، اك�ن بعض 
اSٔقالمي عرفت اجلفاف، ما ìزلش فهيا املطر ٕاطالقا، ودا� ا�يل كتنطلبو من 

ٕاقلمي جرس9يف، يف  الس9يد الوز�ر �ش �زودمه �لعلف، وIىل سGÖل املثال
احلس9مية، ما ìزل�ش فGه الش9تا ٕاطالقا، دا� كنطلبو -jو�ت- اجلهة دÒل jزة

من الس9يد الوز�ر �ش �زودمه �لعلف، وهاذ العلف ا�يل كنطلب من 
الس9يد الوز�ر سهروا Iليه املنتخبني، Sٔن اخلطرة املاضية اكنوا امجلعيات 

عيات �ادي يوزعوا واملنتخبني ما هام ا�يل ¦يوزعوا، وال يعقل Iىل ٔ�ن امجل 
  . يعرفوا والو، امجلعيات، املنتخبني يوزعوا والسلطة يه املراق�ة

  .شكرا الس9يد الرئCس

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

  .اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا الس9يد الوز�ر

        ::::البحريالبحريالبحريالبحري، وز�ر الفال�ة والصيد ، وز�ر الفال�ة والصيد ، وز�ر الفال�ة والصيد ، وز�ر الفال�ة والصيد عز�ز ٔ�خWوعز�ز ٔ�خWوعز�ز ٔ�خWوعز�ز ٔ�خWوششششالس9يد الس9يد الس9يد الس9يد 
  .شكرا الس9يد الرئCس احملرتم

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�وال ابغيت Áشري ٔ�ن الظروف املناخGة ا�يل مزيت املومس الفال= 
احلايل، اكنت معوما وامحلد ; مواتية، بلغ معدل ملء السدود Sٔغراض 

فس الفرتة من الس9نة يف ن %68عند ممت الشهر املايض، و %88فالحGة 
  . املاضية

هاذ الظروف اكن لها وقع ٕاجيايب Iىل الغطاء النبايت واملراعي cشلك 
wاص، حGث مكWت من توفري موفورات @مة من املوارد العلفGة تقدر 

مليار و�دة IلفGة مقارنة  4مليار و�دة IلفGة، ٔ�ي بفائض قدره  18حبوايل 
  . مع س9نة Iادية

 Iانت من قU ال�ساقطات، نتج عهنا نقص يف ولكن بعض اSٔقالمي فعال
وملوا¹ة هاذ النقص، وضعت الوزارة �ر�مج . املوفورات الùئية

اس9تع£ايل محلاية الرثوة احليوانية هبذه اSٔقالمي، حGث شمل هاذ الرب�مج 
يعين يف اÒSٔم  2013ا�يل �ادي يبدا التنفGذ دÒلو يف هاذ الس9نة دÒل 

،Uسابيع املق�Sٔالف املدمعة، مهنا  305توزيع  واISٔطار من اW�205ٓالف ق 
  .ٔ�لف قWطار من اISٔالف املر¦بة 100ٔ�لف قWطار من الشعري و

 51مليون دÒل اOرمه، فهيا  60ولتنفGذ هذه الربامج مت ختصيص 
مليون دÒل اOرمه تقريبا  9مليون دÒل اOرمه القeناء ودمع اISٔالف، و

Iالف ٕاىل امجلاISٔدةلنقل اGات القروية املس9تف. 
كام مت ٕاIداد �ر�مج لعالج اSٔغنام واملعز ضد اSٔمراض الطفGلية 
اخلارجGة والباطنية �Sٔقالمي املعنية، و¦يقوم املكeب الوطين �لسالمة الصحية 
�لمنت£ات الغذائية ب�WفGذه جما�، هذا ٕاضافة ٕاىل محU التلقGح اDانية اخلاصة 

هبدف  2013ماي  2اSٔغنام اليت انطلقت مWذ مب²اربة داء اجلدري عند 
 .تعز�ز املناIة عند اSٔغنام وتقليص البور

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

اللكمة لٔ�س9تاذ احلاج عبو، تفضلوا �لتعقGب Iىل جواب الس9يد 
  .الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد محممحممحممحمد عبود عبود عبود عبو
  الس9يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

والس9يد . لتحية دÒيل �لجواب دÒل الس9يد الوز�رٔ�وال ٔ�� ت�eقدم �
الوز�ر تيخصو يعرف ��يل ٕاقلمي ¦رس9يف ٕاقلمي فال=، ولكن العلف راه 

  .معمتد Iىل الفال�ة اSٔخرى، العلف ما عندوش، هاذي من ¹ة
ومن ¹ة ٔ�خرى، الس9يد الوز�ر، احWا، الس9يد الرئCس، ٕاخواين 

ش معنا وا�د اليش ¦بري رمبا املس�شار�ن،احWا الس9يد وز�ر الفال�ة Iا
�ادي خنرج املوضوع يف القضية دÒل الزيتون، ولكن ها قضية اخرى Tات 

وا�د دÒل ªر¦يا، رTال اSٔعامل، فني رTال  300دا�، ها هام البار�ة Tات 
اSٔعامل دÒلنا احWاÒ؟ فني الغرف املهنية؟ فني Tامعة الغرف؟ فني يه؟ 

  فني امشات؟
لس9يد الوز�ر، ٔ�� ا�يل كنطلب مWك هاذيك االتفاقGة دا� هللا خيليك، ا

وا�د دÒل التبادل احلر دÒل ªر¦يا، هللا خيليك كنطلب  300ا�يل فهيا 
  .مWك ما يد�روا حىت �اTة حىت جتمع املهنيني

  .وشكرا
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        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

  .لوز�راللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار التعقGب، تفضلوا الس9يد ا

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

  السادة الوزراء،
  الس9يد الرئCس احملرتم،

  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
فقط ٔ�نه �ش نقول بlٔنه املؤرشات دÒل هاذ الس9نة ٕان شاء هللا �ادي 

ض ٔ�سعار العلف دÒل ªكون ªربية املوايش عندها نتاجئ @مة، و�ادي ينخف
مقارنة مع نفس الفرتة من  %10ٕاىل  5املاش9ية يف اSٔسواق احمللية من 

  . املومس املنرصم
كذ� اSٔسعار عرفت تغريات ¦برية مWذ سÖمتربا�يل فات ٕاىل �اية ٔ��ريل 

�ش اكينة  %31، %53، اÜمثن دÒل اSٔبقار اSٔصيU طلعت بــ 2013
Üمثن النع£ة، مeبوIة �خلروف، اك�ن �ل�س9بة ) l’augmentation(يعين 

نقط  �5ل�س9بة Üمثن اSٔبقار، التحسن يف ٕانتاجGة القطيع حبوايل  14%
  .النقط �ل�س9بة �لوالدات عند اSٔغنام �10ل�س9بة �لوالدات عند اSٔبقار و

لك هذه العوامل �ادي متكن من الرفع من إالنتاج احليواين ب�س9بة 
ٕاذن امحلد ; حنن يف س9نة . امحلراء �ل�س9بة �لحوم %�5ل²ليب، و 10%

  .جGدة �ل�س9بة لقطاع ا�لحوم
يف هاذ املناطق ا�يل ميكن لنا  2013الرب�مج دÒل ٕا�اثة املاش9ية دÒل 

فكGك، jور�رت، جرادة، ¦رس9يف ا�يل ªلكمت Iلهيا، الس9يد : نذ¦رها
املس�شار احملرتم، ªزنCت، س9يدي ٕافين، ورزازات، طاطا، زا¦ورة، تنغري، 

لراش9يدية، مGدلت، دا�رة بين تeCجيت وتWCغري، هاذو لكهم عندمه وا�د ا
الرب�مج Sٔنه اكنت عندمه قU اSٔمطار، واك�ن حش اSٔمطار �ش نوا¦بو 

  .العمل دÒل املاش9ية
فÝ خيص التدwل دÒلمك يعين Iىل التبادل احلر، فكGظهر يل ٔ�نه 

 la(راه اكنت يعين  البار�ة حىت يف النقاش ا�يل اكن مع وز�ر الفال�ة
déclaration ( ا راه عند�Wٔنه احlخمطط املغرب "واحضة ا�يل تتقول ب

، خصنا ند�رو إالIادة دÒل الهيلكة، وخصنا ند�رو �س��ر، "اSٔخرض
Ò اWيف بداية مسار، وهاذ اليش راه خصو وقت �ش ميكن لنا ;واح 

  .�كون وا�د التبادل احلر ا�يل هو ٔ�كرث انفeا�ا

        ::::س9يد رئCس اجللسةس9يد رئCس اجللسةس9يد رئCس اجللسةس9يد رئCس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

ون�eقل ٕاىل السؤال الثاين املوTه دامئا يف نفس القطاع حول مWتوTات 
الصيد السا�يل والتقليدي، واللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من مجموIة 

  .�حتاد الوطين �لشغل لتقدمي السؤال، تفضلوا اSٔس9تاذ

    ::::املس�شار الس9يد يوسف بن£لوناملس�شار الس9يد يوسف بن£لوناملس�شار الس9يد يوسف بن£لوناملس�شار الس9يد يوسف بن£لون
  . الرمحن الرحميcسم هللا

  الس9يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،
لقد Tاء يف تقر�ر املكeب الوطين �لصيد ٔ�ن مWتوTات الصيد السا�يل 

ٔ�شهر اSٔوىل من الس9نة الفارطة،  9والتقليدي عرفت ارتفاIا ÁسGÖا wالل 
س9يد الوز�ر، ٔ�ن الثالثة اSٔشهر من القمية، وحنن نعمل، ال  %3وذ� ب�س9بة 

اwSٔرية من لك س9نة ªكون @مة من حGث قمية املنت£ات املصدرة ٕاىل 
اخلارج، وذ� بزتامن مع هناية رٔ�س الس9نة، مما يدفع فضولنا حول 

  . إالحصائيات الاكمU �لس9نة الفارطة
كذ� من wالل ترصحي املكeب الوطين �لصيد، ªركز Iىل الزÒدة 

ون الصيد �ملناطق اجلنوبية مقارنة مع نفس الس9نة الفارطة، مع امللموسة 7ز 
ٔ�ننا نعمل ٔ�ن س9ياسة تطبيق الرا�ة البيولوجGة والصيد �لتناوب فÝ يتعلق 

  .ببعض ٔ�نواع السمك ٔ�صبحت تعطي مثارها يف خمتلف مصايد اململكة
  الس9يد الوز�ر،

سلتني كام تعلمون فٕان الصيد السا�يل والتقليدي تعتربان من السل 
اSٔساس9ي�ني من السالسل إالنتاجGة لقطاع الصيد البحري، حبمك مWتوTاته 
اليت ختضع لعدة مرا�ل وIدة مeداwلني لترصيفها فÝ بعد، ٕاما يف اSٔسواق 

هذ�ن السلسلتني من قطاع الصيد احمللية واSٔسواق اخلارجGة، مما جيعل 
افة اليد العامU البحري العمود الفقري خللق رواج مeاكمل، تدwل فGه كث

جيب ٔ�ن يwٔlذ بعني �عتبار العنرص الÖرشي  Halieutis¦ون ٔ�ن �ر�مج (
بتخويY حق املعلومة، من ¹ة ومن ¹ة توزيع احلقوق والواج�ات يف ٕاطار 

  ).مeوازن بني مجيع الرشاكء املتداwلني من ٔ�ر�ب وحبارة، ٕاىل �ري ذ�
د الو�دات إالنتاجGة سواء كذ� فÝ يتعلق �لقمية املضافة، بل وªزوي

 Halieutisتعلق اSٔمر �لتصد�ر ٔ�و �لتحويل، وبذ� ìرى ٔ�ن �ر�مج 
  .�لن£اح مبقاربته الشمولية جيعل من هذ�ن السلسلتني احملور اSٔسايس

ا، Áسائل الس9يد الوز�ر احملرتم عن النتاجئ املبارشة لتطبيق �ر�جممك 
Halieutis ريدون ٕاخرª !الw اج بعض مصايد اململكة من ، واي من

  .الوضعية اU7 ما بني جمهود الصيد من ¹ة، واملوارد املتوفرة ٕاÒها
حىت ال ìكون سلبيني، الس9يد الوز�ر، حنن نعرتف مضنيا بتحسن 
نوعي يف تطبيق هذا الرب�مج اي من wال! ìمتىن ٕاخراج بعض املصايد 

  .من الوضعية املزرية اليت تعCشها
من wالل §ساؤلنا هذا معرفة اSٔشواط اليت قطعها ومن مت ìرجو 

لتحسني وضعية ٕانتاجGة املصايد اليت اكنت تعرف ٕاىل  �Halieutisر�مج 
وقت قريب وضعا سلبيا، وقد ال حظنا كام س9بق ٔ�ن قلت ٔ�نه هناك حتسن 

  .نوعي نظرا DموIة من القوانني اليت مت س9هنا ونظرا لشمولية هذا الرب�مج
  .ولمك الشكر
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  :لس9يد رئCس اجللسةلس9يد رئCس اجللسةلس9يد رئCس اجللسةلس9يد رئCس اجللسةاااا
  . شكرا �لس9يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس9يد وز�ر الفال�ة

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

  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  السادة الوزراء،

، Halieutisهو خبصوص اSٔشواط ا�يل قطعهتا إالسرتاتيجية دÒل 
عن �رتياح دÒل النتاجئ إالجيابية واملطمئنة اليت ٔ�صبحت  ميكن يل نعرب

تظهر �مللموس Iىل ٔ�رض الواقع، ن�G£ة تطبيق الربامج واملقeضيات 
  .وإالجراءات املصاح�ة ا�يل Tاءت هبا هاذ إالسرتاجتية

�س9تدامة، هو ٔ�ول ) La durabilité(�خلصوص احملور دÒل 
ا يف نب�ت Iلهيا إالسرتاتيجية، متكW اSٔهداف والراك�ز اSٔساس9ية ا�يل ان 

غضون هاذ الس9نوات القليU، ا�يل تعطات فهيا �نطالقة دÒل 
من مصايد� الوطنية  %90إالسرتاتيجية، من ٕاخضاع ما �زيد عن 

  .7ططات تدبريية Üهتي*هتا وعقلنة اس9تغاللها
خمطط Üهتيئة املصايد،  20وقد متت بلورة وٕاIداد وتنفGذ ٔ�كرث من 

يف ٕاطار مرشوع مشويل لتدبري وعقلنة �س9تغالل وªمثني الرثوات وذ� 
السمكGة، وهكذا ارتفعت Áس9بة املوارد املد�رة يف ٕاطار خمططات اÜهتيئة من 

س9نة  %60ٕاىل  Halieutisهنار ا�يل ابدينا يف املرشوع دÒل  %5حوايل 
  .wالل الس9نة احلالية %90، ٕاىل 2010

  :صوصومن بني هاذ ا7ططات، ٔ�ذ¦ر �خل
 C’est les plans(اك�ن ا7طط دÒل اÜهتيئة، هاذو 

d’aménagement( ت اليت ٔ��ن حسبÒهتيئة مصيدة الرخو ،
اOراسات العلمية املنجزة من طرف املعهد الوطين �لبحث يف الصيد 

خبصوص صنف  %259البحري عن حتسن ¦بري يف إالنتاج، زائد 
، زائد 2012ٔ�لف طن يف  18طن ٕاىل  5164اSٔخطبوط، يعين دز� من 

�ل�س9بة  %31، زائد 3900دز� لـــ  �1007ل�س9بة �للكامر، من  289%
  .�لحبار

كذ� خمطط هتيئة مصايد اSٔسامك السطحية الصغرى الرسد�ن، ارتفع 
من حGث المكية، حGث  %25ب�س9بة  2012و 2011إالنتاج بني س9نة 

املس9توى  Iىل %16ٔ�لف طن و 980ٔ�لف طن ٕاىل تقريبا  781داز من 
يعين القمية، والفروع دÒل الصيد التقليدي والسا�يل اكنت يه ٔ�كرب 

 .مس9تفGد من هاذ املصيدة
، هذا در� )crevette(اك�ن خمطط اÜهتيئة دÒل املصيدة دÒل اSٔربيان 

ودر� ا7طط ) l’ajustement(ا7طط اSٔول، ومن بعد اكن wاص وا�د 
لصيد السا�يل والتقليدي ªراجع ÁسeÖه الثاين كذ�، وجسل إالنتاج دÒل ا

من حGث القمية، وا�د اليشء من هاذ �خنفاض  %9من المكية و 23%
، ولكن كذ� Sٔنه T2012ا Sٔنه اكنوا بعض إالرضا�ت يف �ٓخر دجWرب يف 

  ...اكن خصنا مازال حنس9نو ٔ�كرث هاذ ا7طط دÒل اÜهتيئة

    ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

  .اللكمة يف ٕاطار التعقGب، تفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد يوسف بن£لوناملس�شار الس9يد يوسف بن£لوناملس�شار الس9يد يوسف بن£لوناملس�شار الس9يد يوسف بن£لون
  . شكرا الس9يد الوز�ر Iىل جوا�مك

ٔ�� ٔ�شاطرمك الرٔ�ي، الس9يد الوز�ر، إالشاكل اليوم ٔ�ن فعال هاذ الرب�مج 
�النا Iىل Iدة اجهتادات، مت §س9نني Iدة قوانني مبا فهيا القانون دÒل 

)l’amarrage ?!(ىل السالمة ، متI ب الوطين �لحفاظeادة هيلكة املكIٕا 
دÒل السوق اSٔوربية املشرتكة دÒل  2005/08الصحية، مث Tاء قانون 

)INN(،  لينا سنI د ٕاجيايب، فرضT و�لتايل هاذ �جهتاد وهاذ العمل
وا�د اDموIة دÒل القوانني ا�يل يه مصاح�ة، ومن مت كذ� ارتفاع دÒل 

Tاءت �خنفاض دÒل اSٔمثنة نظرا لٔ�زمة العاملية، ٕاىل �ري Áس9بة اSٔخطبوط 
  .ذ�

ٔ�� كنظن، الس9يد الوز�ر، ٔ�مل حين الوقت اليوم، يف الشطر الثاين دÒل 
Halieutisد هاذ الهيئات املراِق�ة واملصاGلو ٕاىل توحwش ند� ،  

ح�ة من املكeب الوطين �لصيد، املكeب الوطين �لحفاظ Iىل السالمة 
املكeب الوطين �لجودة، املندوبية دÒل الصيد البحري امللكفة الصحية، 

 .، ٕاىل �ري ذ�)INN(�ملراق�ة يف ٕاطار اخللية دÒل 
كذ� ومÏال معلتو Iىل ٕاجياد وا�د اDموIة دÒل �رامج ٕاIالمGة Tد 

�ملكeب الوطين �لصيد  "ماÒ"@مة، §شكرون Iلهيا، مبا فهيا الرب�مج دÒل 
بوزارة الصيد البحري، ولكن �ان  "مسكWا"�مج دÒل البحري ٔ�و الرب

الوقت لرمبا لتوحGد هاذ الربامج لكها وحتيد هاذ التنظÝت �ل�سهيل، wاصة 
ؤ�ن املغرب يعمتد يف هاذ املنتوTات Iىل الصادرات، �عتبار ٔ�ن Tل 

  .املنتوTات احWا دو½ مصدرة Iىل اSٔساس
ا�يل هو Tد @م، ٔ�صبحنا  ٕاذن، الس9يد الوز�ر، اليوم بعد هاذ العمل

ٔ�مام وا�د العدد دÒل املتدwلني، وا�د العدد دÒل الربامج إالIالمGة ا�يل 
يه @مة، ولكن كرثة هاذ املتدwلني وكرثة هاذ الربامج والت ك�سمح Iلينا 
ٔ�ننا نو�دو و�كون عند� خماطب وا�د، ورمبا نقط مراق�ة Iىل احلدود 

احملور اSٔسايس يف هاذ العملية وا�يل ل�سهيل معلية التصد�ر وا�يل يه 
الصيد التقليدي والصيد السا�يل مه  - تكام س9بق ٔ�ن قل- بطبيعة احلال 

  . حمور ٔ�سايس يف هاذ املوضوع
        شكرا 

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
 . شكرا الس9يد املس�شار
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  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن التعقGب

        ::::ييييالس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحر الس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحر الس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحر الس9يد وز�ر الفال�ة والصيد البحر 
  .شكرا الس9يد الرئCس احملرتم

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

فقط نذ¦ر ٔ�نه يعين �ش ك�ش9تغلو، ك�ش9تغلو �ملكeب الوطين �لسالمة 
الصحية �لمواد الغذائية ا�يل هو كرياقب اجلودة يعين دÒل املواد الغذائية 

غلوا مع يعين املغربية، وكذ� الناس ا�يل ¦يصدروا كCش9ت
)l’établissement publique ( نهSٔ ل املراق�ة وت�س9يق الصادراتÒد

 )les normes(اك�ن املطلوب ما هو مطلوب داwل السوق، Sٔن عند� 
ولكن اك�ن كذ� التوTه دÒلنا Sٔسواق خمتلفة داwل العامل، دÒل املغرب، 

 دmوبlٔنه اك�ن واحوا�يل خصنا ìكونو Iارفني بlٔنه اك�ن وا�د ت��ع املسار، 
)la qualité ( وريب مايش هو السوقSٔا�يل خصها حترتم، والسوق ا

) les tâches(فلهذا، ¦يكونوا وا�د . الرويس، مايش هو السوق اSٔمر�يك
  .زايدة فÝ خيص املراق�ة

هذا هام جوج دÒل املاكتب ا�يل ¦يقوموا �ملراق�ة، ٔ�ما املكeب الوطين 
وطين خمتص يف ال�سويق ويف ال�سهيل �ش  دÒل الصيد، فهو مكeب

ياليق العرض والطلب، و�كون وا�د السوق ا�يل هو شفاف ا�يل ميكن 
  .يتعاملوا فGه الصيادة

ٓ اليس  هاذ اليش �ادي ندرسوه، وٕاىل اك�ن  بن£لونIىل ٔ�ي احWا �
ٕاماكنية دÒل الش9باك وال ¦يفاش ميكن �كون ٔ�كرث §سهيالت دÒل التصد�ر 

ي نقومو بعملية �س�شارة مع الغرف املهنية، �ش Áشوفو ¦يفاش دÒلنا، فغاد
  .ميكن حنس9نو اخلدمات ٕاذا اكن هناك طلب يف هاذ امليدان

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

ون�eقل ٕاىل السؤال الثالث، دامئا يف نفس القطاع، وهو حول مفاوضات 
لصيد البحري، واللكمة �Sٔد املغرب و�حتاد اSٔوريب لت£ديد اتفاقGة ا

  .السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك لتقدمي السؤال، تفضلوا الس9يد املس�شار

        ::::عبد الوا�د الشاعرعبد الوا�د الشاعرعبد الوا�د الشاعرعبد الوا�د الشاعراملس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد 
  .شكرا الس9يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة ٕاخواين املس�شار�ن،

الس9يد الرئCس، هاذ السؤال اكن عندي مطروح يف البداية دÒل 
W*اود 4ين نطرحوه من دا� ولو اس9تI اف املفاوضات، ولكن ما اك�ن مشلك

  .اكن مروا بعض اجللسات
  .cسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  الس9يد الرئCس،

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة إالخوة املس�شار�ن،

م سؤال قد الس9يد الوز�ر احملرتم، Oي بعض ال�ساؤالت، ومن مضهن
س9بق يل ٔ�ن تقدمت به سالفا، وسlٔس9تغل هذه الفرصة TSٔل طر�ه من 

  .Tديد نظرا Sٔمهيته القصوى
  الس9يد الوز�ر، 

قد وصل ٕاىل Iلمنا من wالل بعض الصحف والقWوات املغربية خبرب 
اس9ت*Wاف املفاوضات بني املغرب و�حتاد اSٔورويب حول جتديد اتفاقGة 

قGات ٔ�خرى �ديثة العهد قد ٔ��رمت مع الوفد الصيد البحري، وهناك اتفا
الرويس حول الرتخGص لعرشات املرا¦ب �لصيد يف املياه املغربية، هذا ما 
مسعناه من wالل الترصحيات اليت ٔ�دليمت هبا، الس9يد الوز�ر، لبعض القWوات 

  .الوطنية، ٔ�ما التفاصيل فٕاننا جنهلها
  الس9يد الوز�ر احملرتم، 

قت TSٔل ٕارشاك املهنيني املامرسني يف مGدان ٔ�مل ªر ٔ�نه قد �ان الو 
الصيد البحري TSٔل اخلروج �ٕالجياب يف مفاوضاªمك مع اجلانب اSٔورويب 
ملصل²ة املغرب متاش9يا مع التزنيل السلمي �¬س9تور اجلديد، اي ينص Iىل 

  العمل ال�شاريك؟
ٔ�قول هذا، الس9يد الوز�ر، Sٔن ما يقوم به اجلانب إالس9باين هو ٕارشاك 
@نGCه، حGث ªكون املسؤولية جبانب التجربة واخلربة اليت §ساIدمه 

  .�لخروج ٕ�جياب يف مفاوضاهتم مع اجلانب املغريب
ما مدى اس9تفادة @نيي  :ويف هذا املوضوع، Áسائلمك، الس9يد الوز�ر

قطاع الصيد البحري Iىل الصعيد الوطين من هذه االتفاقGة من شقهيا 
ص �¦ر @نيي املنطقة الشاملية اSٔكرث ؤ�خ ؟�قeصادي و�ج×عي

ترضرا من هذه االتفاقGة، Sٔن البواخر اSٔوربية اليت ميكن الرتخGص لها يف 
�خرة ٕاس9بانية ªزاول  �98خرة،  120هذه االتفاقGة يصل مجموعها ٕاىل 

ة واملمتدة بني ٕاقلمي طن£ة والعرا±ش، يÁشاطها �لشامل الغنية cسمك اÁSٔشو 
  .Iىل قطاع الصيد البحري �جلهة الشاملية مما يؤëر سلبا

ما يه التوقعات اليت ترتتب Iىل جتديد هذا  :سؤايل، الس9يد الوز�ر
  الربوتو¦ول Sٔن االتفاقGة حتصيل �اصل؟

  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد املس�شار

  .اللكمة �لس9يد الوز�ر �لجواب عن السؤال

        ::::�ة والصيد البحري�ة والصيد البحري�ة والصيد البحري�ة والصيد البحريالس9يد وز�ر الفالالس9يد وز�ر الفالالس9يد وز�ر الفالالس9يد وز�ر الفال
  .شكرا الس9يد الرئCس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
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اكن الربملان اSٔورويب ما  2011دسمرب  14هو اللك ¦يعمل بlٔنه يف 
صو§ش Iىل الربوتو¦ول دÒل االتفاقGة دÒل الصيد البحري، ولكن ابقى 

  . 2015ا�يل هو ساري املفعول حىت  االتفاق إالطار ساري املفعول،
اعطى  -الربملان اSٔورويب-يف نفس الوقت اطلب �حتاد اSٔورويب 

�لم£لس اSٔوريب موافقeه �لمفوضية اSٔوربية �ش يبارش مفاوضات Tديدة، 
وقال هلم ) l’accord(، ولكن اعطامه )l’accord(يعين ما ق�لش هذاك 

  ..زيدوا د�روا امسيتو
ل لنا wاصنا نعاودو نبداو النقاش Sٔنه زعام رمغ ٔ�نه لك ما اتصلوا بنا وقا

¦يتقال يف الس9ياسة وهذا، ولكن راه احلقGقة ٔ�نه ميكن العرض �ري مغري وال 
ا�يل اكن معطي هلم، Sٔن ¦يقول � ٔ�ودي احWا ¦يعملوا وا�د العدد دÒل 

  .دÒلها) le contre partie(اÜمتويالت ا�يل يه ما عندمهش 
يل بlٔنه هاذي �ل�س9بة لنا مWاس9بة جGدة حىت احWا �ش  احWا ¦يظهر

نعاودو ند�رو إالIادة دÒل التقGمي دÒل هاذ العالقات مع �حتاد اSٔوريب، 
وامشWCا معهم ٔ�نه ٔ�وال مكبدٔ� ٔ�سايس ٔ�نه العرض املغريب كريªكز Iىل ٔ�فضل 
 املعطيات العلمية من T�ٔل حتديد ا7زو�ت السمكGة املس9تغU، و�لتايل

 on ne peut(حتديد الفائض املمكن اس9تغال! والتفاوض cشlٔنه، زعام 
pêcher que le surplus( ليه، منI الفائض هو ا�يل ميكن لنا نتلمكو ،

  .�ري الفائض ما ميكWاش نتلكمو Iليه
وابغينا نتوصلو معهم لوا�د االتفاق مeوازن، كتعرفوا بlٔنه اكن االتفاق 

مليون ٔ�ورو ا�يل كتجي �لمغرب ٕاما  36 ا�يل سابق كتعطي تقريبا وا�د
�لخزينة دÒل اOو½ وال طرف كذ� ¦بري ¦مييش ٕالIادة الهيلكة دÒل 
القطاع دÒل الصيد البحري، وهاذ اليش اس9تغليناه يف العرصنة وتlٔهيل 

 .ٔ�سطول الصيد البحري
كذ� حسب الش9باك العامئة املنجرفة، وان× كتعرفوها يف املنطقة دÒل 

من الصيد Iرب ختصيص وا�د املبلغ �ش نعوضو هاذوك الناس ا�يل  الشامل
خرجوا من الش9باك العامئة املنجرفة، دمع البحث العلمي، ٕاIادة الهيلكة دÒل 
الصيد التقليدي، تlٔهيل مسا� ال�سويق، مكWنة وسائل التفريغ واملناو½، 

  .بحريوªكو�ن ودمع املنظامت املهنية العامU �لقطاع دÒل الصيد ال 
هو �حتاد اSٔوريب راه رشيك ٔ�سايس �لمغرب، و¦يتعترب املس9تورد 

 Òث نصدر س9نوGات البحرية املغربية، حTول �لمنتوSٔٔ�لف طن من  240ا
مليار  930مليون دÒل اOرمه،  300مليار و 9املنت£ات السمكGة، مببلغ 

  ...وفلهذا، ه. دÒل الس9ن�مي ا�يل يه كنصدرو س9نوÒ دÒل الصيد البحري
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقGب رمبا ªمكلوه

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار �لتعقGب Iىل الس9يد الوز�ر
  

        ::::املس�شار الس9يد عبد الوا�د الشاعراملس�شار الس9يد عبد الوا�د الشاعراملس�شار الس9يد عبد الوا�د الشاعراملس�شار الس9يد عبد الوا�د الشاعر
شكرا الس9يد الوز�ر، Áشكرك Iىل هاذ اجلواب، احWا ما ك�شكوش يف 

ف مدى القمية دÒلمك والزناهة دÒلمك يف العمل دÒلمك، Sٔن امجليع ¦يعر 
العمل، ٕاال ٔ�ن، الس9يد الوز�ر، سؤايل هو ¦يف تقميون اج×ع الوفد املغريب 

  اي مÏل املغرب بربو¦س9يل �لتفاوض Iىل جتديد اتفاقGة الصيد البحري؟ 
وما هو تعليقمك Iىل ما ورد يف بعض الصحف الوطنية Iىل مشاركة 

غرب بربو¦س9يل TSٔل التفاوض Iىل جتديد اتفاقGة وفد �رملاين اي مÏل امل
الصيد البحري مع السوق اSٔوربية، حGث كتب يف بعض الصحف الوطنية 

يف " �لضعف"بعض العبارات توصف �لوفد املغريب، ببعض العبارات 
  اOفاع عن املوقف الوطين؟

Iدم النضج الس9يايس املطلوب بعدم متكGنه يف "4نيا، جريدة ٔ�خرى 
، "�رتباك يف املواقف"، مث جريدة ٔ�خرى "ٔ�عضاء الربملان اSٔوريب ٕاقWاع

 "املساء"Tاءت يف بعض الصحف، ك "لغة اخلشب"و... هذه اللكامت اليت
  .، ٕاىل ذ�"ا�Sٔداث"و "الصباح"و

فٕان اكن هذا الùم حصي²ا، فٕانه ال رشف املغاربة، وال الربملانيني Iىل 
يف حقوق إالÁسان بعدما قطعنا ٔ�شواطا ولقد بدٔ�� نتلقى دروسا . اخلصوص

ومرا�ل Iديدة، فٕاننا ال حنتاج ملن يعطينا دروس يف هذا اDال، لك هذا 
  .من T�ٔل الضغط Iلينا لتقدمي تنازالت ٔ�كرث لصاحل اجلانب اSٔوريب

  الس9يد الوز�ر، 
ٕان مجيع املغاربة واملهنيني العاملني يف قطاع الصيد البحري وبدون 

لون هبذه االتفاقGة بlٔي مثن اكن، ولكن من T�ٔل مصاحل اس9تWvاء، ال يق�
البالد تقeيض مWا هذه التضحية، لهذا السÖب نق�لها، فلهذا جيب الرتكزي 

  .Iىل الوفد املفاوض ؤ�ن �كون يف املس9توى املطلوب
  الس9يد الوز�ر، 

ٔ�قرتح Iليمك ٔ�ن �كون املهنيني املامرسني يف امليدان، وهلم �خeصاص 
ء ؤ�طر �ملعهد الوطين �لبحث العلمي، ومه من اجلانب العلمي، التقين، wربا

  . س9ياس9يني حمنكني �لغرفeني ومه اجلانب الس9يايس
  .وشكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا � الس9يد املس�شار، شكرا �

واللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقGب الس9يد املس�شار، 
  .تفضلوا

        ::::لفال�ة والصيد البحريلفال�ة والصيد البحريلفال�ة والصيد البحريلفال�ة والصيد البحريالس9يد وز�ر االس9يد وز�ر االس9يد وز�ر االس9يد وز�ر ا
ٕاىل امسحيت اكينة وا�د ا�لجنة دÒل املفوضني مكونة من وزارة 

، دÒل املعهد )INRH1(دÒل اخلارجGة ووزارة الصيد البحري، وإالخوان 
راه حىت هام اكينني يف هاذ ا�لجنة، وفهيا كفاءات وفهيا �س ا�يل عندمه 

                                                 
1
Institut National de Recherche Halieutique 
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  .اشجتربة يف املفاوضات، وا�يل كCسا�روا هاذ النق
واحWا اك�ن تقدم ¦بري يف املفاوضات ا�يل كتlٔسس Iىل Tانبني 
ٔ�ساس9يني، اك�ن وا�د اجلانب تقين ا�يل هو �راعي إالماكنيات البحرية 
�لمغرب والفرص التقWية ا�يل ¦يتوفر Iلهيا االتفاقGة القطاع واملهنيني املغاربة، 

جGة والتعاون واك�ن Tانب س9يايس ¦يمت فGه الت�س9يق الاكمل مع وزارة اخلار 
  . �لتlٔ¦يد Iىل احلقوق املغربية

ٕاذن، احWا هاذ جوج دIامات راه احWا مرªكز�ن Iلهيم �لحوار والنقاش 
  . املس9تق�يل

ولكن ا�يل ميكن يل نقول � îشهادة ٔ�نه ٔ�� معلت، يعين اكنت عند� 
مفاوضات يف الصيد البحري، واكنت عند� مفاوضات كذ� يف الفال�ة 

 ٔSشهد �لعمل اجلاد ا�يل قاموا به مع �حتاد اÁ ورويب، وما ميكن يل ٕاال
دÒهلم ا�يل اكن ) l’appui(الربملانيون بصفة Iامة و�حلضور دÒهلم ويعين و

Tد @م وتالقاو مع الناس وفهموا الناس، وTابوا لنا املعلومات ا�يل خصنا 
و هلم ٕان جناوبو Iلهيا واعطاو اSٔجوبة، فWحن حنتاج هلم و�ادي نبقاو حنتاج

Uشاء هللا يف املرا�ل املق� .  
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  .شكرا �لس9يد الوز�ر، وÁشكرمك Iىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

وق�ل ٔ�ن ن�eقل ٕاىل اSٔس9ئU املو¹ة ٕاىل الس9يد وز�ر �قeصاد واملالية، 
د ٔ�ريد �مس الس9يدات والسادة املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�رحب �كو¦بة من طلبة معه

  . الص²افة و@ن إالذاIة والتلفزيون بفاس ا�ن يتابعون معنا هذه اجللسة
  . شكرا

ن�eقل م�ارشة ٕاىل اSٔس9ئU املو¹ة ٕاىل الس9يد وز�ر �قeصاد واملالية، 
والسؤال اSٔول حول �ٓفاق املالية العمومGة �لمغرب بعد تنظمي تظاهرة البنك 

�شار�ن من الفريق �س9تقاليل اللكمة �Sٔد السادة املس . إالفريقي �لتمنية
  .�لو�دة والتعادلية

        ::::املس�شار الس9يد بنجيد اSٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اSٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اSٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اSٔمني
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

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

طبعا �مسي و�مس الفريق �س9تقاليل ٕاذ هنx الس9يد الوز�ر احملرتم 
وز�ر لالقeصاد الخeيارك من ق�ل مؤسسة البنك إالفريقي �لتمنية yٔحسن 

واملالية، طبعا وهذا راجع لت��عمك وٕاملاممك يف الشlٔن �قeصادي العاملي 
  .والوطين، وهذا خفر �لمغرب واملغاربة

من هذا الباب، فريقWا �س9تقاليل يتقدم cسؤال شفوي �ٓين يف هذا 
  .املوضوع، حول �ٓفاق املالية العمومGة

لس9نوي لبنك التمنية اخeمتت مؤخرا مبدينة مراîش ٔ�عامل املؤمتر ا

" التغيري الهيلكي ٕالفريقGا"املنعقدة حتت شعار  48إالفريقي يف دورته 
دو½ من  78مشارك، ميثلون  3000مبشاركة زعامء دول ٕافريقGة ؤ�زيد من 

  .مWظمة �ري حكومGة 20القارة السمراء، ؤ�زيد من 
راز ومما الشك فGه، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن املؤمتر قد شلك فرصة @مة ٕال�

املشاريع وإالصال�ات الكربى اليت ٔ�طلقهتا اململكة لتعز�ز البعد إالفريقي 
�لمغرب، ومWاس9بة لبحث العديد من القضاÒ املرتبطة بتحقGق �ندماج بني 
اجلهات املالية ا7تلفة، وس9بل تعز�ز ªرابط اSٔسواق إالفريقGة، wاصة ؤ�ن 

إالفريقي �لتمنية اي سامه املغرب ªربطه Iالقة jرخيية وممتزية مع البنك 
والزال يف متويل املشاريع التمنوية يف خمتلف القطاIات، حGث بلغت 

 10ما يناهز  1970مسامهة البنك مWذ بداية التعاون بني اجلانبني س9نة 
مليارات دوالر، كام ٔ�هنا فاقت wالل الس9نة املاضية مليار درمه خصصت 

  .ٕالجناز مشاريع يف جمال الب�Gات التحتية
و�لنظر ٕاىل التوTه إالسرتاتيجي �لبنك الرايم ٕاىل دمع و§شجيع خمتلف 
�رامج التمنية، wاصة فÝ يتعلق بدمع وحتسني املالية العمومGة، فقد مت مؤخرا 

البنك إالفريقي "اتفاقGات مع لك من  3مبراîش، وIىل هامش املؤمتر، توقGع 
، هتم اÜهنوض "ة �لنفطصندوق التمنية ملنظامت الب¬ان املصدر "و "�لتمنية

 .�حلاكمة يف جمال املزيانية وربط العامل القروي cش9بكة الكهر�ء
ما يه �ٓفاق املالية العمومGة �لمغرب من : ا، Áسائلمك، الس9يد الوز�ر
 wالل انفeا�ه Iىل دول ٕافريقGا؟ 

  وعن مضمون االتفاقGات اليت مت توقGعها Iىل هامش املؤمتر؟
  .شكرا

        ::::سةسةسةسةالس9يد رئCس اجلل الس9يد رئCس اجلل الس9يد رئCس اجلل الس9يد رئCس اجلل 
  . شكرا �لس9يد املس�شار

اللكمة لمك الس9يد وز�ر �قeصاد واملالية �لجواب، تفضلوا الس9يد 
  .الوز�ر

        ::::الس9يد ìزار �ركة، وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد ìزار �ركة، وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد ìزار �ركة، وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد ìزار �ركة، وز�ر �قeصاد واملالية
  .شكرا الس9يد الرئCس

  الس9يد الرئCس احملرتم،
  السادة الوزراء،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،
رتمني عن الفريق �س9تقاليل ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احمل

�لو�دة والتعادلية Iىل ما Tاء يف تدwل الس9يد املس�شار، وكذ� Iىل 
البنك "سؤاهلم الهام حول �ٓفاق املالية العمومGة �لمغرب بعد تنظمي تظاهرة 

  ."إالفريقي �لتمنية
مت تنظمي اSٔس9بوع املايض يف مدينة مراîش،  هي��غي التذكري هنا بlٔن

سامGة جلال½ امل} محمد السادس ٔ�يده هللا، �ج×Iات حتت الرIاية ال 
ومت الرتكزي wالل هذا �ج×ع Iىل . الس9نوية DموIة البنك إالفريقي �لتمنية
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¦يف ميكن العمل Iىل حتقGق التحول �قeصادي : نقطة ٔ�ساس9ية، ٔ�ال ويه
  �ل�س9بة �لقارة إالفريقGة؟

زبون اSٔول �لبنك إالفريقي وي��غي التذكري هنا بlٔن املغرب هو يعد ال
�لتمنية، والس9نة املاضية اس9تطعنا ٔ�ن نع| مليار دوالر من قروض بlٔسعار 

تفضيلية لبالد� من T�ٔل متويل �سرتاتيجيات القطاعية، وكذ� املشاريع 
  .الكربى ذات البعد التمنوي، وذات البعد �ج×عي

هاذ �ج×ع،  وي��غي كذ� التذكري بlٔن يف هاذ إالطار، ومن wالل
فاكنت الفرصة �ل�س9بة لرئCس البنك إالفريقي �لتمنية ٔ�ن ٔ�وال ٔ�ن ينوه مبا 
حققeه بالد� من تطورات Iىل الصعيد �قeصادي، واعتبار املغرب ٔ�نه 
شلك منوذTا �ل�س9بة �لقارة إالفريقGة يف جمال التحول �قeصادي، حبيث 

Iدة اليت متكWنا من الولوج ٕاىل ٔ�نه هنا� اليوم العديد من القطاIات الوا
  .اSٔسواق العاملية وبقمية مضافة Tد مرتفعة وٕ�نتاجGة @مة Tدا

النقطة الثانية، وهو ٔ�كد Iىل ٔ�نه مس9تعد ملوا¦بة الربامج التمنوية 
املس9تق�لية لبالد�، وwري دليل Iىل ذ� ٔ�نه كام تعلمون البنك إالفريقي 

لشمس9ية لتوليد الطاقة الكهر�ئية �لتمنية سامه يف متويل حمطة الطاقة ا
مليون ٔ�ورو، وهام مس9تعد�ن Üمتويل الشطر الثاين كذ�  168بورزازات بــ 

  .مليون ٔ�ورو، وهذا يربهن عن الثقة يف بالد� 100بقمية تفوق 
ٔ�كرث من ذ�، ٔ�ننا Iىل هامش هاذ �ج×Iات مت التوقGع Iىل اتفاقGة 

وهو ٔ�نه ابتداء من اليوم سCمت اع×د ٔ�ساس9ية مع البنك إالفريقي �لتمنية، 
املساطر إالدارية املغربية اليت يه حمددة يف قانون الصفقات العمومGة 

  . �ل�س9بة �لمشاريع املمو½ من طرف البنك إالفريقي �لتمنية
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
. شكرا، واحeفظوا، الس9يد الوز�ر، ببعض عنارص اجلواب يف التعقGب

  .د املس�شارتفضلوا الس9ي

        ::::املس�شار الس9يد بنجيد اSٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اSٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اSٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اSٔمني
طبعا، الس9يد الوز�ر، Áشكرك Iىل هاذ التوضي²ات، وìمثن اDهودات 
حقGقة اليت تقوم هبا، وwاصة حقGقة ٔ�ن التحول �قeصادي �لقارة إالفريقGة 
يف مس9تق�ل زاهر، ؤ�ن املغرب هو الرشيك الرمسي �ل�س9بة �لبنك إالفريقي 

  .�لتمنية
ابغيناك توحض لنا ٔ�كرث، الس9يد الوز�ر احملرتم، القطاIات ا�يل  طبعا �ري

�ادي ميكن ٔ�ن هو §سهروا Iلهيا وتعطيوها ٔ�وىل اSٔولوÒت �ل�س9بة 
�لمغرب، وwاصة ¦يف ما ذ¦ريت ٔ�ن اكينة ٔ�ن هناك مشاريع كربى، ابغينا ٔ�نه 
الرٔ�ي العام يعرف النوعية دÒل هاذ املشاريع، ؤ�ن الشطر الثاين ا�يل 

ل�س9بة �لطاقة كذ� ٔ�ن ابغينا الطاقة إاليصال دÒلها �ل�س9بة �لعامل القروي �
وحىت هاذي يف إالسرتاتيجية دÒل احلكومة، ا�يل ابغينا ٔ�ن الرٔ�ي العام 
يطمنئ، وwاصة ٔ�ن بعض اجلهات يف العامل القروي ا�يل إال�رة مازال ما 

  . وصالت لو يش واملسائل دÒل الكهر�ء
ٔ�نه من wالل هاذ إالسرتاتيجية ٔ�و هاذ التمنية ابغينا ٔ�ننا وكذ� ابغينا 

منش9يو يف القضية دÒل التصنيع يف اDال الفال= �لقضاء Iىل اSٔمن دÒل 
  . التغذية

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملالية
  .الرئCس شكرا الس9يد

  .شكرا الس9يد املس�شار Iىل التعقGب
ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�وحض هذه النقطة اليت ٔ�هنيت هبا لكميت، وهو اع×د 
مرسوم الصفقات العمومGة �ل�س9بة �لمغرب، ٔ�ول مرة البنك إالفريقي �لتمنية 
س9يقوم بذ�، هاذ ماذا يعين؟ يعين ٔ�ن املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

 ٔSعاملون مبساطر يعرفوهنا، الوطنية س9تكون هلم اeCن سSٔ ةGس9بقSٔفضلية وا
  .وهذا يشء ٕاجيايب �ل�س9بة �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة الوطنية

النقطة الثانية اليت حتدثمت عهنا، ف�ال�س9بة �لكهربة القروية، ي��غي التذكري 
 60ٔ�نه Iىل هامش كذ� هاذ �ج×Iات مت التوقGع Iىل اتفاقGة دÒل 

�لتمنية اOولية ) O)OPECوالر، ا�يل ٔ�عطهتا لنا صندوق مليون دÒل ا

قرية، وهذا يربهن بlٔن  1068ا�يل غمتكن من متويل الكهربة القروية لــ 
هنا� رغبة قوية �لحكومة ملواصU العمل �ل�س9بة �لتغطية الكهر�ئية 

  .�ل�س9بة �لعامل القروي
وما يه  ما يه املشاريع: �ل�س9بة كذ� لنقطة ٔ�ساس9ية ٔ�ال ويه

�سرتاتيجيات؟ فهüي ªرªكز ٔ�ساسا مبا نقدمه حنن من تو¹ات، يف جمال 
مÏال الفال�ة، يف جمال الصناIات الغذائية، يف جمال كذ� التجهزيات 
التحتية من سدود ومن كذ� موا�، يف جماالت كذ� الطاقة الشمس9ية، 

تعد ٔ�ولوÒت  ، فلكها)جمال الص²ة، جمال التعلمي(ويف اDاالت �ج×عية 
  .سCسامه البنك إالفريقي �لتمنية يف متويل ت} املشاريع

وw�ٔريا، ي��غي التذكري بlٔن كام تعلمون Tال½ امل} زار العديد من 
اOول إالفريقGة مؤخرا، ؤ�كد Iىل البعد إالفريقي لبالد�، و�لتايل فال ميكWنا 

رات ¦برية يف ٕاال ٔ�ن Áس9تغل هذه الفرصة من T�ٔل ٔ�ن �كون هنا� اس��
  . اOول إالفريقGة وتقوية املبادالت اخلارجGة مع اOول إالفريقGة

  .وشكرا

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

ون�eقل ٕاىل السؤال الثاين وهو حول الالªاكفؤ بني ¹ات الب¬، واللكمة 
  .�Sٔد السادة ٔ�عضاء فريق اSٔصا½ املعارصة، تفضلوا
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        ::::ٔ�محد العاطفئ�محد العاطفئ�محد العاطفئ�محد العاطفياملس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد 
  .شكرا الس9يد الرئCس

  ٔ�خيت املس�شارة،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
îشفت املندوبية السامGة �لتخطيط يف ٔ��د تقار�رها عن اس9مترار 
الالªاكفؤ بني ¹ات الب¬، حبيث ٔ�ظهرت نتاجئ احلسا�ت اجلهوية لس9نة 

2010  ٔSيل إالجاميل اجلهوي ونفقات اwاOٔن حول الناجت اl¹ات  6رس، ب
من الرثوة الوطنية، حبيث حتتل  %¹63,8ة ختلق حوايل  16من بني 

jو�ت -احلس9مية-¹ة اOار البيضاء املرتبة اSٔوىل، يف �ني حتتل ¹ة jزة
  .املرتبة اwSٔرية، �عتبارها اجلهة اSٔكرث فقرا يف ٔ�بعاده ا7تلفة واملتعددة

لالªاكفؤ بني اجلهات، ويف ظل اس9مترار ªكرس احلكومة Üهنج ا
خصوصا من wالل التوزيع اجلهوي لالس��ر العمويم، ويف ظل اس9مترار 
تلكئ احلكومة يف ٕاطالق اOينامGة والورش الك�ري املتعلق �جلهوية 
املتقدمة، اي سCشلك �ٓلية @مة لضامن التوازن والتضامن بني اجلهات، 

  احلكومة يف هذا اDال؟  ما اي قامت به: فٕاننا Áسائلمك،الس9يد الوز�ر
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر �قeصاد واملالية، تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملالية
  .شكرا الس9يد الرئCس

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني عن فريق اSٔصا½ واملعارصة 
م، حول التاكفؤ بني ¹ات البالد، وكام Tاء يف تدwل Iىل سؤاهلم الها

الس9يد املس�شار، فWحن نعمل بlٔن هنا� ٕاشاكلية مطرو�ة يف هذا اDال، 
من الناجت اOاwيل إالجاميل،  %63حبيث ٔ�ن هنا� ªراكامت ٔ�دت Iىل ٔ�ن 

¹ات اململكة، ٕاذن هاذي ٕاشاكلية مطرو�ة معروفة،  6فهو يمت ٕانتاTه بــ 
  .نعمل Iىل تقليص هذه الفوارق بني اجلهات وي��غي ٔ�ن

ويف هذا إالطار، ي��غي التذكري ٔ�ن يف العرشية اwSٔرية �ل�س9بة 
لبالد�، عرفت الس9ياسات املتبعة من طرف احلكومات املتتالية، طبقا 
�لتوجهيات امللكGة، تطورا ملحوظا يف هذا اDال، حبيث ٔ�نه مت التوTه حنو 

عيد مجيع ¹ات اململكة، ومت كذ� تقوية ٕا�داث ٔ�قطاب ¹وية Iىل ص 
�س��رات يف التجهزيات التحتية، حGث مت تضاعف �س��رات 

مليار دÒل اOرمه ٕاىل  60العمومGة اليت مرت ثالث مرات، اليت مرت من 
مليار دÒل اOرمه، من T�ٔل تقوية هذه التجهزيات التحتية، وحتسني  180

هاذ اجلهات، وكذ� اس9تقطاب اس��رات كذ� مWاخ اSٔعامل �ل�س9بة ل 
@مة، اليت من شlٔهنا ٔ�ن �كون لها وقع ٕاجيايب Iىل التمنية �قeصادية Iىل 

  .الصعيد اجلهوي
ي��غي ٔ�ن نعمل،  هٔ�� مeفق مع الس9يد املس�شار �ني قال بlٔن ،ولكن

ٔ�وال، Iىل ٕارساع الورش الك�ري �لجهوية املتقدمة، اليت كام تعلمون من 
ت�eقل سلطة القرار من املركز ٕاىل اجلهات، ؤ�ن نندرج وندwل يف  شlٔهنا ٔ�ن

ٕاطار تعاقد ما بني اOو½ واجلهات انطالقا من احلاجGات املل²ة �لجهات، 
  .ومن املنظور كذ� اجلهوي �ل�س9بة �لتمنية اجلهوية املندجمة

والنقطة الثانية، وهو ٔ�ننا واش9تغلنا معا يف هذا اDال، يف ٕاطار املسودة 
�ل�س9بة ملرشوع القانون التنظميي �لاملية، واملرشوع اليوم متت ٕا�الته ٕاىل 
اSٔمانة العامة �لحكومة قصد دراس9ته، هاذ مرشوع القانون التنظميي �لاملية 
س9يعطي إالماكنية �لمس�شار�ن و�لنواب الربملانيني ٔ�ن يناقشوا ؤ�ن حيددوا 

العمومGة �¬و½، و�لتايل  كذ� اSٔولوÒت يف التوزيع اجلغرايف لالس��رات
من wالل ذ� فس9تكون لنا مسؤولية مشرتكة من T�ٔل العمل Iىل 

  .تقليص هذه الفوارق ما بني اجلهات
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

  .بومنر ذاللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن يف التعقGب، تفضل اSٔس9تا

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس9يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

الس9يد الوز�ر، حنن مeفقون، وبلغة اSٔرقام ٔ�� عندي ٕاحصائيات، جحم 
�ادي نعطيك ثالث دÒل  2010ٕاىل  �2008س��ر العمويم من 

مليار درمه، يعين  41.53اكينة اجلهة دÒل الر�ط سال زمور زIري : اجلهات
مليار، �ادي  24ها اجلهة دÒل اOار البيضاء الكربى بــ ، من بعد20.25%

 3,8، ويف اwSٔري لكممي السامرة 6,71ندوزو جلهة jزة احلس9مية jو�ت 
  . 1,07وjد½ ٔ�زيالل 

هاذ القراءة دÒل اSٔرقام، اكينة جوج دÒل النقط، اكينة اجلهوية املوسعة 
شا�ل دÒل املغاربة، ا�يل حتدثتو Iلهيا، الس9يد الوز�ر، ويه الشغل ال 

س9نة اك�ن املعيار هو املعيار اSٔمين  50املعايري ا�يل كتعمتد اSٓن، Sٔن wالل 
ال �ري، هو ا�يل wىل وا�د اDموIة دÒل املناطق ت��قى يف الظل، وما 

 .مسي �ملغرب �ري النافع
املسlٔ½ اSٔخرى ويه السمل �ج×عي، ٕاىل جGنا Áشوفو، الس9يد 

ا�يل فهيا احلراك �ج×عي يه هاذ اجلهات ا�يل هابطة  الوز�ر، اجلهات
، �ش Áسمعو مÏال ا�Sٔداث اليت وقعت يف jزة، Sٔن %6و I3%ىل 

احلراك �ج×عي هو السÖب دÒلو اقeصادي اج×عي �OرTة اSٔوىل، 
  .�ش ما نلÖسوهش يش لبوس �ٓخر
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تيعرف دمWات اشكون ا�يل ... ما وقع يف الصحراء، ما يقع اSٓن مÏال يف
فني Tات؟ شكون ا�يل تيعرف واو�زغت؟ ما اكي�ش ا�يل تيعرفها فني 
اكينة، �ش خترج وا�د اDموIة دÒل املناطق ا�يل اكنت تeCقال Iلهيا ٔ�هنا 
وديعة وساكتة، خرجت، Sٔن املوس وصل �لعظم، املغريب ميل كنقولو 

لوز�ر، ثالثة دÒل املنطقة دÒل ٔ�زيالل مÏال، املنطقة دÒل دمWات، الس9يد ا
السدود والناس كمتوت �لعطش، هذا راه مWهتüى احلكرة، ثالثة دÒل 
السدود وتقطع Iليه املاء والضوء هذا راه إالمعان يف إالذالل، يعين هاذ 

  .اليش ¦يت£اوز الس9ياسة دÒل اOو½، يش �اTة كتد�ر
ين، الس9يد الرئCس، راه ما معرين كناwذ ق�ل من وقيت، ٔ�متىن ٔ�نك تعطي

  .تصرب معاÒ، ٔ�متىن، Sٔول مرة

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
 Yّتفضل ي ،��ٔ Ò ��ٔ ش ما ذنيب زيد مكل امجلU د�Ò، ما �اد

ٓ اليس عبد الكرمي، راه ما يش  نقاطعك، ولكن راه ما يش دÒيل الوقت، �
  .دÒيل، تفضل

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  الس9يد الرئCس،
  الس9يد الوز�ر،

معيار : Sٔن يف ٕاطار اجلهوية املوسعة wاص جوج دÒل املعايريال، 
اقeصادي واج×عي �OرTة اSٔوىل، وهذاك التقس9مي دÒل املغرب النافع 

  ... و�ري النافع خصو يت£اوز، وwاص نعرفو الرؤية دÒل
  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
معك اخلط، هللا شكرا الس9يد املس�شار، س9تحرجين كثريا ٕان واصلت 

  .اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقGب الس9يد املس�شار. خيليك

        ::::الس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملالية
  .شكرا الس9يد الرئCس

  .شكرا الس9يد املس�شار Iىل التعقGب
ٔ�� فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�وحض بعض ما Tاء يف تدwل الس9يد املس�شار، ٔ�وال 

، %100غرب �ري النافع فهو جتاوز هاذ املنطق دÒل املغرب النافع وامل
  . وامحلد ;

ٔ�نه مت اع×د مقاربة هتدف ٔ�ساسا  - كام ذ¦رت-النقطة الثانية، وهو ٔ�� 
ٕاىل wلق ٔ�قطاب ¹وية Iىل صعيد لك ¹ة، تنافس9ية متكن من wلق فرص 
الشغل، ومتكن كذ� من wلق ٔ�حواض دÒل الشغل �ل�س9بة للك ¹ة، 

  .ج×عية ا�يل ªلكمتو Iلهيا�ش نت£اوزو إالشاكليات �
النقطة الثانية، وهو ٔ�نه �ل�س9بة �لمنطقة ا�يل ªلكمتو Iلهيا، ويه ¹ة 
jزة احلس9مية، فهاذي ¹ة حظيت �س��رات @مة Tدا Iىل الصعيد 

احلكويم، ال من wالل التجهزيات التحتية، ال من wالل كذ� �ل�س9بة 
لس9يا=، ال من wالل كذ� �لناظور دÒل مارش9ياك، �ل�س9بة �لقطب ا

ٕاىل �ٓخره، اس��رات @مة، فهüي ... الطريق املزدوج ما بني jزة واحلس9مية
  .امحلد ; حنن نواصل يف هذا اDال

وهنا� كذ� �ل�س9بة �لجهة الرشقGة القطب الفال= دÒل �راكن، 
ومWاطق صناعية ومطارات، مطار يف الناظور، وان× Iارفني ذ�، ويف 

ة، ويف وTدة ا�يل مت كذ� التقوية دÒلو، لك ذ� يربهن Iىل ٔ�ن احلس9مي
هنا� رغبة قوية من T�ٔل التقليص من هاذ الفارق ا�يل اك�ن Iىل الصعيد 
التمنوي، بل ٔ�نه يمت اس9تدراك هاذ الفارق من T�ٔل ٔ�ن ìمتكن من حتقGق منو 

  . مس9تدام ومنو مeوازن Iىل صعيد لك ٔ�حناء اململكة
  .وشكرا

        ::::ئCس اجللسةئCس اجللسةئCس اجللسةئCس اجللسةالس9يد ر الس9يد ر الس9يد ر الس9يد ر 
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

ن�eقل ٕاىل السؤال الثالث وهو حول خماطر ا�لجوء ٕاىل �س9تدانة 
واللكمة �Sٔد السادة ٔ�عضاء فريق اSٔصا½ واملعارصة، تفضلوا . cشلك مفرط

  .اSٔس9تاذ املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد احلبCب بنطالباملس�شار الس9يد احلبCب بنطالباملس�شار الس9يد احلبCب بنطالباملس�شار الس9يد احلبCب بنطالب
  .شكرا الس9يد الرئCس

  .والسالم Iىل wري املرسلني cسم هللا الرمحن الرحمي والصالة
نالحظ، الس9يد الوز�ر، ٔ�نه �قeصاد الوطين س9يواTه Iىل املدى 
املتوسط والبعيد Iدة صعو�ت، نظرا الع×د احلكومة س9ياسة �قرتاض، 
اي ìمتىن ٔ�ن ال يت£اوز جحمه طاقة البالد يف ظل ٔ�زمة اقeصادية ومالية 

  .Tد wانقة
م، ٔ�نه �ٓن اSٔوان �لتعامل مع م�دٔ� ٔ�ال ªرون، الس9يد الوز�ر احملرت 

�س9تدانة �كÏري من احلذر، خصوصا وحنن نقمي الصعو�ت اليت تعCش 
دول اجلوار، خصوصا اليو�ن وٕايطاليا وٕاس9بانيا والربتغال، اليت مل §س9تطع 
الس9ياسات املتبعة يف هذا الباب من ٕاخرا¹ا من اSٔزمات اليت تعCش 

� UGة إالنتاج الوطين ومن اليوم، وهنج خطط حممكة كفGلرفع من ٕانتاج
قدرته إالنتاجGة والتنافس9ية، وتوفري مWاخ �س��ر، و§شجيع �س��ر، 
وتÖس9يط املساطر املتعلقة �الس��ر، وتوفري اÜمتويل اخلاص لالس��ر 

  بlٔسعار Tد مدروسة؟
ٔ�ال ªرون، الس9يد الوز�ر، بlٔنه هذه املؤهالت س9متكWنا من جتنب 

انعاكسات املديونية اليت ¦يف ت�شوفو يف Iدة دول جماورة، ٔ�نه عواقب ٔ�و 
اليوم ٔ�صبحت Tد wانقة، وٕاتباع اخلطوات الناحجة اكليت سلكت ªر¦يا، 
وا�يل يه يف هاذ اSٔواخر متكWت �ش تؤدي ما بذمهتا �لاكمل لٔ�بناك 

  واملؤسسات العاملية من ديون؟
  .شكرا الس9يد الوز�ر
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        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . �لس9يد املس�شار شكرا

  .الس9يد الوز�ر، اللكمة لمك يف ٕاطار اجلواب Iىل السؤال

        ::::الس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملالية
  .شكرا الس9يد الرئCس

ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني عن فريق اSٔصا½ واملعارصة Iىل 
  .هاذ السؤال الهام، حول خماطر ا�لجوء ٕاىل �س9تدانة cشلك مفرط

تذكري هنا بlٔن احلكومة فهüي واعية هباذ إالشاكلية، وكام ٔ�وال، ي��غي ال 
Tاء يف تدwل الس9يد املس�شار احملرتم، حصيح ٔ�ن �س9تدانة املفرطة قد 
�كون لها انعاكسات سلبية Iىل �قeصاد الوطين كام عش9ناه �ل�س9بة 
�لعديد من اOول اDاورة، وكذ� كام عش9ناه كذ� يف املايض �ل�س9بة 

Gويل �ش نوصلو ٕاىل لبالد�، حOس9تعني بصندوق النقد اÁ ث اضطرينا ٔ�ننا
س9نة دÒل  20خمطط دÒل التقومي الهيلكي، وا�يل لكف بالد� ٔ�كرث من 

اليوم امحلد ; احWا . �لزتامات والعمل من T�ٔل اخلروج من هاذ املديونية
بعيد�ن لك البعد Iىل هاذ إالشاكل، ولكن ي��غي ٔ�ن ìكون �ذر�ن يف نفس 

  . الوقت
ولكن ٕاىل امسحت، الس9يد املس�شار، ابغيت ìرجع �لنقطة دÒل 

اIالش ت�س9تدنو؟ نعرفو مجيع بlٔن ميل تنقولو وقع ا�لجوء ٕاىل . املديونية
�س9تدانة، فهذا ا�لجوء لالس9تدانة فهو �جت عن ¦ون ٔ�نه اك�ن �اجGات 

اIالش . Üمتويل اخلزينة، ٔ�ي متويل �س��رات والنفقات اSٔخرى، مزÒن
اك�ن هاذ احلاجGات؟ هاذ احلاجGات اIالش ترتتفع؟ Sٔن العجز دÒل 

، واليوم عند� جعز 2008املزيانية تريتفع، جعز املزيانية اكن عند� فائض يف 
  . من الناجت اOاwيل إالجاميل %7دÒل 

ٕاذن ميل تنقولو تيخصنا حناولو لك ما ٔ�مكن نتجنبو ا�لجوء ٕاىل ا�Oن، 
واحض، وهاذي  77نقلصو من العجز، وكام تعلمون الفصل  ٔ�ي ٔ�ننا تيخصنا

  .مسؤولية مشرتكة ما بني احلكومة والربملان
�ش ميكن لنا نوصلو لهاذ العمل، من الرضوري ٔ�وال ٔ�ن حنقق ما 

 T5,5%اءت به احلكومة يف الرب�مج، ٔ�ال وهو تقليص جعز املزيانية ٕاىل 
  .2016 ٔ�فق يف % �3,5ل�س9بة لهاذ الس9نة �ش نوصلو ٕاىل  

والنقطة الثانية كذ�، �ش ميكن لنا نقومو �Üمتويل بlٔحسن الظروف، 
ي��غي من ¹ة ٔ�خرى ٔ�ن نقوم �الخeيار اÁSٔسب �ش ميكن لنا ما �كوÁش 

  .عند� وا�د �نعاكس سليب Iىل �قeصاد الوطين
اليوم ميكن يل نقول لمك بlٔن ٔ�ساس ا�Oن ا�يل ت�س9تغلو فهو د�ن 

فهو د�ن داwيل، وتنلجؤو �¬�ن  %75، %77وى دÒل داwيل، مس9ت
  . %24ٕاىل  20اخلار� فقط ملس9توى ما بني 

النقطة الثانية، اIالش ا�Oن اخلار�؟ Sٔنه ٔ�وال Áس9بة الفائدة ٔ�قل، 
دا� ميل اwذينا ا�Oن مؤخرا، ف�س9بة الفائدة �ل�س9بة �¬�ن اخلار� يه 

 %�4,5¬�ن اOاwيل فeفوق  ، يف الوقت ٔ�ن Áس9بة الفائدة �ل�س9بة3,5%
  . حسب الظروف %5ٕاىل 

  .شكراو 

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

  .هنا� تعقGب؟ تفضلوا اليس امحيدي

        ::::املس�شار الس9يد ااملس�شار الس9يد ااملس�شار الس9يد ااملس�شار الس9يد امحممحممحممحمد امحيديد امحيديد امحيديد امحيدي
  . شكرا الس9يد الوز�ر

�لك رصا�ة هناك راهنية حول هذا السؤال، واي تت£ىل يف ¦ون 
مليون دوالر من اخلارج  750ما يناهز احلكومة ٔ�قدمت Iىل اقرتاض 

لتغطية العجز، من املؤرشات دÒل املديونية، الس9يد الوز�ر، املرªكز 
اSٔسايس لقGاس جناIة تدبري املزيانية العمومGة، ونالحظ تدهورا مضطردا 

ٕاىل  47,1/2009يف املالية العمومGة، حGث ٔ�ن مؤرش املديونية قفز من 
  .2012يف  %60وفاق  2011/ 53,7

ٕاذن هذا ما جيعلنا ندق �قوس اخلطر حول ٔ�زمة مديونية Tديدة، ؤ�� 
كنتعجب، الس9يد الوز�ر، قلت يل بlٔن احلكومة واعية، ولكن وا�د احلاTة 
احWا ك�شوفو بlٔن احلكومة ما قاميايش حىت cيش جمهود، ال داعي �ش 

امن منش9يو نتمكلو Iىل ذيك حكومة التناوب، وا�يل قام هبا اSٔخ عبد الرح
  .وTات احلكومات من موراها... يوسفي، ا�يل حضى من T�ٔل

ولكن ك�شوف هاذ احلكومة هاذي ال من الناحGة اOاwلية �ش �ادي 
�كون املداخGل يف املس9توى، وهاذ اليش �ري معقول و�ري مق�ول، 

، عوض %70خصوصا هناك توقعات احلكومة ٔ�ن تصل هاذ املديونية ٕاىل 
ب �س��رات، سواء �س��رات اOاwلية ٔ�و ٔ�ن تفكر احلكومة يف Tل

يف الس9نة املاضية، Sٔن ميل كنقولو ختليق (اTSٔانب، وكذ� ختليق إالدارة 
إالدارة وهو �س9ت�الص من اSٔش�اص ا�ن �هتربون من الرضائب 

  ).وتقريب إالدارة من املواطن
فÝ خيص  وهنا يف الس9نة املاضية، اكن وIد الس9يد الوز�ر ٔ�عطيمتوه لنا

اخلزينة اليت توTد بطن£ة بÖين ماكدة، عفوا، قلت بlٔن يف القريب العاTل 
س9ت²ل هذه إالدارة، ٕاىل �د اSٓن مغلوقة، ولكن �ش غيعرف ٔ�ن رئCس 
احلكومة ا�يل ¦ي�اطب ¦يقول � ٔ�� كن�اطب الشعب املغريب، زول لو 

ٕاذن هاذ . عاملليار من �س��ر، ودا� هاذ إالدارة هاذي �ادي تبا 15
  ...عفوا جوج دقايق ما اكفGاش �ش... احلكومة هاذي �غية تGÖع إالدارات

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
 . شكرا الس9يد املس�شار، مع اSٓسف هذا هو القانون

  .الس9يد الوز�ر، تفضلوا يف ٕاطار التعقGب
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        ::::لس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةلس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةلس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةلس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةا
  .شكرا الس9يد الرئCس

  .لتعقGبشكرا الس9يد املس�شار Iىل ا
ٔ�� ابغيت فقط ما ند�روش اخللط، ميل تنقولو بlٔن احلكومة س�ت 

مليار دÒل اOرمه، هذا wلط، Sٔن اIالش كتلكم الس9يد املس�شار؟  600
 le(�ش نعرفو اSٔرقام ا�يل تتلكم Iلهيا، تتلكموا ان× Iىل ا7زون ٔ�ي 

stock( ،ذ عقود ا�يل يه ترتامكWل املديونية ا�يل اكينة مÒلكمودeلهيا ت�I.  
 580و4نيا، راه ما وصلناش لهاذ املس9توÒت ا�يل كتلكموا Iلهيا، راه 

مليار دÒل اOرمه، ولكن ا�يل ٔ�سايس وهو ٔ�نه جنيو نقولو بlٔن هاذ احلكومة 
  .مليار دÒل اOرمه، هذا ما اكي�ش 600اwذات 

ىص ا�يل �ل�س9بة �لمديونية اخلارجGة، س9نوÒ ان× ا�يل تتعطيو� احلد اSٔق
ما تيخصناش نت£اوزوه، وهاذ احلد اSٔقىص �ل�س9بة �لمديونية اخلارجGة ما 

مليار دÒل اOرمه، ت�Cقى حمدود،  26، 24ٕاىل  20تيفو§ش، ت�Cقى ما بني 
وصلنا لــ  2012نتلكمو Iىل س9نة ... بل ٔ�كرث من ذ� هاذ ال�س9بة دÒل

، �ش %68 كنا يف 2000من الناجت اOاwيل إالجاميل، يف س9نة  58%
  .نعرفو اIالش ت�eلكمو

نقطة ٔ�خرى كذ� ا�يل تيخصنا نعرفوها وهو ٔ�نه اليوم املشلك احلقGقي 
تفوق  -ٔ�ي نفقات ال�س9يري- هو مشلك هيلكي، وهو ٔ�ن النفقات العادية 

  .املداخGل العادية، ٔ�ي املشلك وهو تنعCشو ٔ�كرث من إالماكنيات دÒلنا
حنس9نو الهيلكة دÒل املالية العمومGة، و�لتايل، اليوم من الرضوري ٔ�ننا 

و�لتايل ميل تنقومو �لتدابري يف هاذ إالطار، ªلكمتو Iىل اجلانب دÒل 
املداخGل اجلبائية، نتلكمو Iىل إالعفاءات ا�يل اعطينا �لمواطنني �ل�س9بة 
�لغرامات �ش ٔ�هنم خيلصوا ا�يل Iلهيم هاذ الس9نوات لكها ونبداو وا�د 

ٔ�نه ما يبقاش هذاك املشلك ا�يل اكن مطروح �ل�س9بة  الصف²ة Tديدة �ش
ا�يل ) les ATD2(�لتخوف دÒل الناس حيطوا فلوسهم يف اSٔبناك �ل�س9بة 

  .اكن تيطبق Iلهيم
راه اليوم هاذ اليش ساري املفعول �ش ميكن لنا نعبؤو إالماكنيات 

ل�س9بة املالية الاكفGة �ش نوا¹و رضورة مواصU �س��رات اSٔساس9ية �
  .لبالد�

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

ون�eقل ٕاىل السؤال الرابع واwSٔري يف هذا القطاع، وهو حول ٕاعفاء 
اOيون العمومGة من فوائد التwٔlري، واللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من 

  .فريق �حتاد اOس9توري، تفضلوا اSٔس9تاذ

j دj دj دj ضومانتضومانتضومانتضومانتاملس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد محممحممحممحمد::::        
  .م هللا الرمحن الرحميcس

                                                 
2
 Les Avis à Tiers Détenteur 

  الس9يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
الس9يد الوز�ر، املقصود من هذا السؤال هو اOيون املرتامكة Iىل 
الفّال�ة مس9تعميل مGاه السقي، ويه تدwل مضن اOيون املرتتبة Iىل 

ملاكتب اجلهوية امللزتمني جتاه املؤسسات العمومGة، واSٔمر هنا يتعلق �
  .لالس��ر الفال=

ٔ�نمت تعلمون، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن هناك ٕاجراءات اختذهتا احلكومة يف 
القانون املايل تقيض ٕ�عفاء امللزتمني يف فوائد التwٔlري يف �ا½ وفاهئم �ملبالغ 

هل شمل هذا : Áسائلمك، الس9يد الوز�ر. اSٔصلية لفائدة ٕادارة الرضائب
  �ة املرتتبة عن مGاه السقي؟ إالعفاء ديون الفالّ 

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

  .الس9يد الوز�ر، اللكمة لمك يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملالية
  .شكرا الس9يد الرئCس

ٔ�شكر السادة املس�شار احملرتمني عن فريق �حتاد اOس9توري Iىل 
  .اOيون العمومGة من فوائد التwٔlريهذا السؤال الهام، حول ٕاعفاء 

ويف التدwل دÒل الس9يد املس�شار احملرتم §ساءل هل التدبري اي مقنا 
دÒل ٕاعفاء  2013به يف ٕاطار مرشوع قانون املالية ٔ�و قانون املالية لس9نة 

مجيع الغرامات والزÒدات وصوا�ر التحصيل الصادر يف شlٔهنا ق�ل ينا�ر 
ن املبلغ اSٔصيل �لرضائب والواج�ات والرسوم ٔ�مر �لتحصيل يتضم 2012

املنصوص Iلهيا يف املدونة العامة �لرضائب، هل هيم كذ� فوائد التwٔlري 
  �ل�س9بة �لامء املس9تعمل �ل�س9بة �لفال�ة؟

فقط ٔ�� ابغيت نذ¦ر بlٔن هذا إالجراء هو ٕاجراء ٔ�ساسا مت القGام به 
ة كذ� Iىل الرشاكت، �ل�س9بة �لرضائب ٔ�ي الرضيبة Iىل اwOل، الرضيب

الرضائب دÒل ال�سجيل، والرضيبات العقارية، وكذ� الرضائب احمللية، 
ٕاذن ا�يل عندو يش رضيبة ما wلصهاش، �اي خيلص فقط اSٔصل، ما 

دجWرب �ش  30خيلصش ال الفوائد وال الصوا�ر، و�لتايل ٔ�عطينا ٕاىل �اية 
لو هلم ها ٔ�ش9نو اكن املواطنات واملواطنني، ورسلنا هلم رسا½ �ش نقو 

تيخصمك ختلصوا وها ٔ�ش9نو غت�لصوا اليوم، ٔ�جGو هللا خيليمك �لق�اضة �ش 
  .هكذاك نعطيومك ال�سهيالت كذ� يف اخلالص

ا�يل عندو القدرة خيلص مرة وا�د خيلصها، وا�يل عندو صعوبة ميكن 
ٕاذن هاذ . 2013ٔ�شطر ٕاىل �اية دجWرب  3خيلص Iىل شطر ٔ�و شطر�ن ٔ�و 

انطلقت، ميكن نقول لمك بlٔن امحلد ; يف الشهر اSٔول وصلنا ٕاىل العملية 
مليون دÒل اOرمه، ٔ�ي املواطنني تفاIلوا ٕاجيا� مع هاذ إالجراء ا�يل  300
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  .هو ٔ�سايس وا�يل سامهتو فGه يف ٕاطار كذ� مWاقشة قانون املالية
وحنن �لتايل نعترب بlٔن هذا يدwل يف ٕاطار كذ� العمل Iىل تقوية 

وعي الرضييب يف بالد� وتوس9يعها وكذ� مصاحلة رضيGÖة مع املواطنني، ال
  .هذا ا�يل �اولنا نوصلو ليه

�ل�س9بة �لنقطة ا�يل ªلكمتو Iلهيا ما داwالش يف قانون املالية، ولكن 
اهرض� مع الس9يد وز�ر الفال�ة، ان× Iارفني بlٔن هاذ اSٔمر اكن تدار يف 

تفادوا الفال�ة من هاذ إالعفاء دÒل ، و�لتايل اكنوا اس9 2009- 2008
الفوائد �ل�س9بة �¬�ن �ل�س9بة �لامء، وحنن نعمل معا من T�ٔل دراسة 

 .ٕاماكنية القGام بنفس العمل �ل�س9بة لهاذ الس9نة، وٕان شاء هللا �كون wري
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

  .هنا� تعقGب الس9يد املس�شار؟ تفضل

        ::::الس9يد الس9يد الس9يد الس9يد محممحممحممحمد jضومانتد jضومانتد jضومانتد jضومانتاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
ؤ�غتمن هذه املناس9بة ٕال4رة . الس9يد الوز�ر، ٔ�شكرك Iىل جوابك

موضوع �ٓخر يتعلق �لرضيبة Iىل اSٔقالمي اجلنوبية، فقصد ٕاصدار Tال½ 
امل} املغفور ! احلسن الثاين طيب هللا ëراه يف خطاب سايم ٕاعفاء 

املبارشة، لكن املس9ت£د اSٔقالمي اجلنوبية من مجموع الرضائب املبارشة و�ري 
هو ٔ�ن ٕادارªمك �رشت wالل اÒSٔم اwSٔرية ٕاجراءات لفرض الرضيبة Iىل 
اSٔقالمي اجلنوبية، وهو ما 4�ٔر §ساؤالت املس�مثر�ن والفاIلني �قeصاديني 
�ملنطقة، وختوفات الساكن من ٔ�ن يؤدي ذ� ٕاىل ر¦ود اقeصادي برتاجع 

  . �س��رات
 وIىل سGÖل �س9ت*Wاس طمlٔنة الفاIلني �، نود من س9يادªمك

  .�قeصاديني والساكنة �Sٔقالمي اجلنوبية حول هذا املوضوع
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار

  .الس9يد الوز�ر، تفضلوا يف ٕاطار التعقGب

        ::::الس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملاليةالس9يد وز�ر �قeصاد واملالية
  .شكرا الس9يد الرئCس

ذ السؤال ا�يل هو ٔ�كرث مWو سؤال من ٔ�شكر الس9يد املس�شار Iىل ها
ويف هاذ إالطار، ي��غي فقط التذكري بlٔن �ل�س9بة �لمس�مثر�ن . هو تعقGب

يف اSٔقالمي اجلنوبية، فهم هلم لك إالماكنيات ولك ال�سهيالت �لقGام بذ�، 
ومل يمت اختاذ ٔ�ي قرار ي�Wاقض مع ما اكنت Iليه اSٔمور يف السابق، حىت 

  . اSٔمور ªكون واحضة
ا�يل اك�ن وهو ا�يل �غي سرتجع الرضيبة Iىل القمية املضافة، ا�يل قام 

بوا�د �س��ر و�غي سرتجع الرضيبة Iىل القمية املضافة ي��غي ٔ�ن يطبق 
القانون املطبق Iىل مجيع ٔ�حناء اململكة فقط، ٕاذن هاذي قضية ٕارادية 

قمية املضافة، �ش �ل�س9بة �لمقاو½ اليت ªريد ٔ�ن §سرتجع الرضيبة Iىل ال 

  .ªكون اSٔمور واحضة
كذ� ابغيت ìرجع �لنقطة ا�يل كنا ªلكمنا Iلهيا، وهو ٔ�نه  ،ولكن

�ل�س9بة ٕاللغاء الغرامات والفوائد �ل�س9بة �لرضائب، ال املبارشة وال �ري 
املبارشة، ابغيت نقول بlٔن �ل�س9بة �لملفات ا�يل يه يف ا�ل£ان، ا�لجنة 

نية ٔ�و كذ� يف القضاء ٔ�ي يف جمال العدل، فهام احمللية ٔ�و ا�لجنة الوط 
كذ� عندمه إالماكنية ٔ�هنم جييو خيلصوا اSٔصل وهنيو هاذ املشلك، احWا 

  .ابغينا Áسهلو اSٔمر �ل�س9بة �لمواطنني و�ل�س9بة �لمقاوالت املغربية
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
 هذه شكرا �لس9يد الوز�ر، Áشكرمك Iىل مسامهتمك القمية معنا يف

  .اجللسة
ون�eقل م�ارشة ٕاىل السؤال اSٓين الفريد املوTه ٕاىل الس9يد وز�ر الرتبية 

اللكمة �Sٔد ٔ�عضاء فريق اSٔصا½ واملعارصة لÖسط السؤال، . الوطنية
  ...تفضل اليس

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكرميميميمي ا ا ا اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس9يد الرئCس

  .cسم هللا الرمحن الرحمي
  .والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني امحلد ; و�ده والصالة

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

كام يعمل امجليع الزال قطاع التعلمي يعاين من Iدة مشالك ومعوقات حتول 
دون حتقGق جودة اÜمتدرس املرجوة، ويبقى، الس9يد الوز�ر، ومصة Iار Iىل 

  .ج�ني لك املسؤولني
ن واقع املؤسسات التعلميية، و�ري يف وثق يب، الس9يد الوز�ر احملرتم، �ٔ 

هاذ اSٔس9بوع ا�يل فات من بعد مجموIة من �ج×Iات ا�يل دازوا Iىل 
املس9توى إالقلمي، ٕاقلمي jزة، ٔ�و من بعد اجلوالت ا�يل در� Iىل مس9توى 
اجلهة، يعين ٕاىل ابغيت Áرسد � املشالك ا�يل مسعناها من طرف رؤساء 

ني ٔ�و مجموIة من املسؤولني عن قطاع امجلاIات ٔ�و من طرف املنتخب
التعلمي، يعين مشالك مeعددة، مهنا اخلصاص، اخلصاص يف اSٔطر الرتبوية، 

 �50كتظاظ وا�يل هو معليا وصل Iدد التالمGذ املس£لني يف لك قسم 
  تلميذ، يعين هنا ¦يفاش غن²افظو Iىل جودة التعلمي؟

، اتصل مبد�ر الثانوية 1955ٔ�كتو�ر  2تلميذ، الس9يد الوز�ر، 4نوية  50
يف لك قسم، وهذا عش9ناه  50دا� يقول � Iدد التالمGذ ا�يل دازوا، 

مكسؤولني Iىل الشlٔن احمليل، وا�يل تعذبنا �لت�س9يق مع السادة العامل �ش 
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نوفرو الظروف ومتيش املؤسسة يف ٔ�حسن الظروف، دون ذيك 
  .املظاهرات ا�يل اكنت كتدار يف بداية الس9نة

مس9توÒت يف قسم وا�د ملدة عرش س9نني، مؤسسة  6 مث الضم،
وا�د، مثانية  400جبامIة T�ٔد�ر، كنت يف لقاء اSٔس9بوع املق�ل، ٔ�كرث من 

  . السوايع كهنرضو Iىل قطاع التعلمي والص²ة
التعلمي اكن من اOرTة اSٔوىل، ست مس9توÒت، عرش س9نني يف قسم 

التلميذ ٔ�ش9نو وا�د، واش هاذ �س9تاد غيقري الشWCوية؟ واش هاذ 
ذ؟ وكتالقامه يف C�Gس9توعب؟ ¦يفاش غيكون املصري دÒل هاذ التالم 

الشارع كتوقفو كهترض معه �لريفGة، كت²اول wjذ مWو �ري يش لكمة، يش 
  مصطلح، ما اك�ن جواب، ٕاذن من املسؤول؟ 

¦يفاش، الس9يد الوز�ر، غمنش9يو هباذ اجليل، هذا املس9تق�ل، واحWا 
  من اSٔمور؟ كرناهنو Iىل مجموIة 

مث غياب التوجGه، الس9يد الوز�ر، التوجGه wاص �كون وا�د التنامغ، 
اOو½ دÒلنا ٔ�ش9نو ابغات من هاذ اجليل اجلديد؟ واش ... ٔ�ش9نو ابغينا من

توTه صناعي؟ واش توTه فال=؟ يعين التلميذ ¦يوصل، ¦يدي الباك، 
Tازة ¦مييش م�ارشة ¦ي�س£ل �ٓداب، شعب ا�يل من بعد ميل ¦يحمل االٕ 

¦يقولوا لو ما عند� ما ند�رو �، خصنا هاذي، wاص هاذي، حىت فرص 
  ...الشغل ا�يل

ٕاذن، wاص وا�د ٕاIادة النظر، الس9يد الوز�ر، وا�د الرب�مج ا�يل 
  . wاص اس9تع£ايل تقوموا به �ش تلقاو �لول ا�يل ¦يتخبط فهيا هاذ القطاع

 درتو مع مجعية مث، الس9يد الوز�ر، املد�ر�ن، ما مصري احلوار ا�يل
املد�ر�ن Sٔن هو اOينامو دÒل املنظومة الرتبوية؟ ٕاىل اكن هاذ املد�ر ¦يقاطع 
املندوبية ٔ�ربعة ٔ�شهر عن طريق املراسالت، فكGفاش �ادي يوصل ذيك 
املراسالت وذيك املذ¦رات دÒلمك لبايق املد�ر�ن Iىل مس9توى املراكز 

  الرتبوية؟
  الس9يد الوز�ر، 

Gة ٔ�و مازال ٕان شاء هللا يف التعقGب، ما زال �ادي هاذو مشالك حقGق 
تطلع Iىل مجموIة من اSٔمور، �ٕالضافة ٕاىل  غياب السكن إالداري والسكن 
الوظيفي يف العامل القروي �ل�س9بة لٔ�طر الرتبوية ا�يل كتكرفس، كمتيش 

ٕاذن، wاص توفري . يف الش9تا، يف الثلج ،)I)les pistesىل رTلهيا يف 
  .مئة �لتعلمي اجليدالظروف املال

  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  .شكرا � الس9يد املس�شار

 .اللكمة لمك، الس9يد وز�ر الرتبية الوطنية، �لجواب عن السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد الس9يد الس9يد الس9يد محممحممحممحمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  .cسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل س9يد� محمد وIىل �ٓ!

  الس9يد الرئCس، 
  لس9يدات والسادة املس�شار�ن،ا

Ò نهSٔ ،لينا اكملنيI ارI ام ونصف ٔ�� هادي �ش وز�ر ;ومصةI 
 كنقاد هاذ ّ� ٔ�� Ò... الرتبية الوطنية، ومصة Iار Iىل امجليع، ٕايه، �ش ما

Ò ،كنقادوّ� اليش  .  
املعلومات ا�يل عندك Iىل اSٔاكدميية ا�يل مضهنا jزة، راه معلومات 

Gلس إالداري لٔ�اكدميية، مايش دقDني يف اIنه ٔ�� كنت هاذي ٔ�س9بوSٔ ،قة
وهاذ اDلس إالداري �ارض فGه الوايل والسادة العامل ومجيع املسؤولني Iىل 
إالدارات ا�يل هام ٔ�عضاء يف اSٔاكدمييات، و�ارض�ن فGه املمثلني دÒل 

ميية، �ش التعلمي، و�ارض�ن فGه رؤساء، رئCس اجلهة ورؤساء اDالس إالقل 
  .نعرفو اIالش كهنرضو

معويم، ¦يخصنا يف هاذ اليش  هالسؤال ا�يل مطروح قدايم، سؤال لك
دÒل التعلمي، ابغيت نرتTامك يف جملس املس�شار�ن، Sٔنه فGه املنتخبني 
واملمثلني دÒل التنظÝت النقابية، ٔ�ن هاذ الثقافة دÒل اخلطاب العمويم 

يل رضات �لتعلمي دÒلنا، هاذي �س9ت�eاTات ìزولوها من التعلمي Sٔنه يه ا�
  .دÒيل �ملامرسة دÒل Iام ونصف دا�

�كتظاظ، قU املرافق الصحية، املراحGض، اSٔقسام : اخلطاب العمويم
املفككة، هذا خطاب معويم، اليش ا�يل ¦ي�ليك ما تعاجلش القضاÒ دÒل 

  . التعلمي
Sٔجوبة، معومGة حىت يه، لو ابغيت جناوبك، ها إالدارة مصاوبة يل ا

ها يه غنقول � البعض مهنا، ولكن واش هاذي يه احلقGقة من مWطقة 
مس9تفGد  2200ملنطقة؟ �wذو النقل املدريس، النقل املدريس داز من 

ٔ�لف مس9تفGد من النقل العمويم، هذا  60ٕاىل  2009- 2008يف س9نة 
ٔ�لف دراTة  33ة اOراTات الهوائي. وا�د الرمق @م Tدا يف العامل القروي

  .هوائية توزعت يف املغرب، هذا العمويم
ابغييت نقول � ٔ�رقام ٔ�خرى كت£اوب Iىل العمويم، ولكن راها من 

لــ  3,1هبط من �كتظاظ يف الس} �بتدايئ ا. مWطقة ملنطقة كتختلف
  .، واSٓن احWا يف هاذ �كتظاظ يف املقايCس اOولية2,1

وقعنا اليوم قرض دÒل البنك اOويل  ها الس9يد وز�ر املالية شاهد،
مليون دÒل اOوالر، يف اخلطبة دÒلو املد�ر دÒل  �100لمغرب �لتعلمي 

  .البنك اOويل ¦يعرتف �لتقدم ا�يل تقدم املغرب يف التعلمي �بتدايئ

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
لمك ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنارص اجلواب �لتعقGب، هللا  ،الس9يد الوز�ر

  . خبريجيازيك 
  .تفضل الس9يد املس�شار ٕاذا اكن هناك تعقGب

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكرميميميمي ا ا ا اهلهلهلهلمسمسمسمس
  الس9يد الوز�ر احملرتم، 
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ولكن . هاذي معطيات حقGقGة �ملامرسة امليدانية، ٔ�� ما اعطاها يل �د
، راه ك�س9تغرب، ميل كمنيش 50ميل كندwل �لمؤسسة وكنحسب التاليذ 

وكنلقى ذاك الواقع دÒل املؤسسة، ال زاج، ال ليش جامIة من العامل القروي 
  . سطح، ال مرافق حصية، كنحشم مكنتخب كمنثل ذيك املنطقة

ٕاذن، الس9يد الوز�ر، هذا واقع نقدرو Áس�ة طبق اSٔصل مجليع املناطق 
يف ªراب اململكة، wاص جمهود ¦يتدار، مزيانية ¦برية كمتيش، نعطيك �ري 

ي، د�ر مراسU �لمد�ر�ن واملناديب �ادي الاكربون، ذاك الفحم احلجر : مÏال
تلقى اSٔطنان، املاليني دÒل الفلوس ا�يل حمطوطة ما عرفوش حىت 

س9تعملوه، والناس ¦يقeلهم الربد يف العامل القروي ويف اجلبال.  
ابغينا �ٓلية Tديدة لالش9تغال، الناس رامه اعياو،  الس9يد الوز�ر احملرتم،

وال  6حط قدامو ربعة دÒل املس9توÒت وال رTال التعلمي اعياو، Sٔن ميل ¦ي
، ¦يفاش ¦يقول � ٔ�� �ادي نضمن اجلودة دÒل هاذ التالمذ؟ 3وال  2

  ¦يفاش �ادي يقري يف ذاك الظروف؟ 
¦يلومرت Iىل رTلو، ¦يفاش �ادي  6وهذاك ا�يل ¦يمتىش ... ٕاذن wاص

املبادرة يد�ر؟ النقل املدريس فعال، ولكن م�ادرة جشاIة دÒل Tال½ امل}، 
الوطنية �لتمنية الÖرشية يه ا�يل �الت املشالك، ارمGتو الكرة �لجامIات 
احمللية، جامIات ورشاكة مع املبادرة، اSٓن Sٔن كتخبط، واك�ن مجموIة من 
احلافالت ا�يل يه واقفة �اال، Sٔن امجلاIة ما عندهاش إالماكنيات املادية 

لنقل املدريس، ذيك امجلعية �لاكزوال �ش ختدم، كتضطر ٕاما خللق مجعية � 
ٕاذن ... كتخبط يف املشالك خصها التlٔمني، خصها الش9يفور، وخصها هاذي

  .¦يبقى واقف، اك�ن امحلد ; ال"ذج ا�يل واحضة هنا
، لكو 6حىت  10احWا يف jو�ت، يف جامIة بوهودة، اج×ع من 

لقروي، ٕاذن مشالك دÒل التعلمي، لكو مشالك دÒل قطاع التعلمي يف العامل ا
¦يفاش؟ هذا واقع حىت وا�د ما �ادي ينكرو، املغاربة اكملني IارفGنو، 
ورمبا اك�ن مسؤولني ¦بار ا�يل ¦ي£لسوا ¦يناقشوا هاذ املوضوع، واOليل هو 
نتاجئ مجعية دمع مدرسة جناح، الس9يد الوز�ر، ا�يل اكن مفروض احلكومة 

من  0,58نجحوا بــ ا ٔ�ن اك�ن تالمGذ ¦ي نتد�ر اج×ع طارئ ميل I�ٔلن 
املؤسسات، هذا جرمية يف حق الشعب، الس9يد الوز�ر احملرتم، كنتظر ٔ�نك 
ٕاما جتي �لمؤسسة Sٔكنول وٕاما يتدار اج×ع طارئ Iىل مس9توى احلكومة 

  .�ش تلقاو هاذ احلل �لش9باب ا�يل طالع بدون مس9توى
  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . لùمشكرا �، w�ٔذت حقك يف ا

واللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقGب يف �دود اOقGقeني، 
  .تفضلوا الس9يد الوز�ر

  :الس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنية
  .، ند�رو التوازن، اOميقراطية0,9و 

الس9يد املس�شار، �ش ما نضيعش الوقت، هاذ اليش ا�يل كتقول ٕايه 
  .اوبك هباخطاب، ولكن املامرسة احلقGقGة ٔ�� �ادي جن

كتقول احWا املنتخبني، ٕاىل كنت جملس مس�شار�ن، هذا مeفق معك، 
ٕاذا كنت كتلكم Iىل امجلاIات احمللية، ٔ�� وامجلاIات احمللية رشاكء، سهل 
�كون إالÁسان رئCس دÒل امجلاIة القروية ويقول التعلمي ضايع، راه ٔ�س9يدي 

Iات احمللية، وكنعرف مسؤوليتمك ومسؤولييت، واكينة يف امليثاق دÒل امجلا
  .�ٓش كنقول، ؤ�� كنت رئCس ب¬ية ¦برية يف املغرب

امجلاIات ما عندمهش الوسائل، ولكن كن�ربك ٔ�نه الناس دا�رة جمهود 
ج�ار مع التعلمي، جامIات حملية، مواطنني يف اOواور م�شاركني و¦يد�روا 

قول � النقل معنا، وراه ما اكي�ش هاذ الصعوبة ا�يل كتقول، �لعكس غن
ٕاقلمي jو�ت، مبا ٔ�نه هو الرمق الضعيف يف الهدر املدريس، رمغ ٔ�نه مWطقة 

  . ج�لية، وعرفت اIالش كهنرض
كتلكم Iىل اSٔقسام املشرتكة، كنعطيك وا�د اخلرب بيداغو�، ٔ�ن 
املس9توى دÒل اSٔقسام املشرتكة مرتفع Iىل اSٔقسام ا�يل فهيا مس9توى 

د� اSٔقسام املشرتكة ويه ما كمتثل ٕاال اIالش عن. وا�د) niveau(وا�د، 
1,5  ،Uنه 1,5يف املنظومة الرتبوية املغربية اكمSٔ ،؟ ولكن كتبان ليك

  .دÒل املس9توÒت 6ٔ�و  5اOراري ¦ي£لسوا يف 
هاذ العام نقصت مس9توى، فرضت ٔ�نه �كون حىت مخلسة دÒل 

وغند�رو املس9توÒت، والعام اجلاي ٕان شاء هللا غندwلو Sٔربع مس9توÒت، 
  . املس9توÒت املت£اÁسة

ملاذا عند� هاذ اSٔقسام؟ Sٔنه اOميغرافGة اعطات هاذ اليش، عندي 
التالمذ يف �بتدايئ، ٔ�ش9نو  3التالمذ يف التحضريي، وعندي  10

رسه، Gغنصاوبو قسم لثالثة التالم  ٔlقسام املشرتكة اكينة يف العامل بSٔذ؟ ا
  .مايش �ري يف املغرب

        ::::سةسةسةسةالس9يد رئCس اجلل الس9يد رئCس اجلل الس9يد رئCس اجلل الس9يد رئCس اجلل 
شكرا الس9يد الوز�ر Iىل ٔ�مهية جوا�مك يف املوضوع، ومع اSٔسف حنن 

  .ملزمون ��رتام الوقت، شكرا لمك Iىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
ون�eقل ٕاىل اSٔس9ئU املو¹ة ٕاىل الس9يد وز�ر الص²ة، ؤ�عتقد ٔ�ن هنا� 

ٔ�س9ئU طبيعة موضوعها مو�د، و� س9نلقهيا دفعة وا�دة لنتلقى  3
  .عهنا دفعة وا�دة كذ� اSٔجوبة

دواء �Sٔد السادة  2700السؤال اSٔول هو حول مدى حصة رفع ٔ�مثان 
  .تفضل اSٔس9تاذ الرمحوين. املس�شار�ن من فريق الت²الف �شرتايك

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس9يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس9يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس9يد ٔ�محد الرمحوين
  .شكرا الس9يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  الس9يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

، البد ٔ�ن نعرب لمك، الس9يد الوز�ر، عن تضامWنا الاكمل معمك يف البداية
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خبصوص ما تعرضمت ! من هتديدات، وìمتىن ٔ�ن يمت الكشف عن اجلهات 
  .الواقفة وراءها يف ٔ�قرب اTٓSال

وخبصوص سؤالنا، فٕانه خيص ما Áرشته Iدد من الصحف الوطنية 
ٔ�نه اتفاقGة  مؤخرا من ٔ�خ�ار صدمت الرٔ�ي العام، ويتعلق اSٔمر مبا قGل

دواء مقابل  2700رسية بني وزارة الص²ة وصناع اSٔدوية، ن�Gجهتا رفع ٔ�مثان 
  . دواء 300ختفGض سعر حوايل 

هذا اخلرب اي مت تداو! بل واس9تغال! من طرف البعض لتصفGة 
ويlٔيت ذ� يف . احلساب مع وزارة الص²ة ومعمك خشصيا، الس9يد الوز�ر

فGض سعر ٔ�لف دواء، وهو ما I�ٔلنمت عنه يف وقت ي�eظر فGه املواطنون خت 
  .وقت سابق

فهل ما مت Áرشه حصيح؟ وٕاذا اكن كذ� مفا دواعيه؟ وما مصري 
  دواء؟ 1000مرشوع ختفGض سعر 

  .وشكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

ة، ن�eقل ٕاىل السؤال الثاين، وهو �لفريق �س9تقاليل �لو�دة والتعادلي
  .موضوIه هو �الء اSٔدوية بصفة Iامة، تفضلوا الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد مصطفى القااملس�شار الس9يد مصطفى القااملس�شار الس9يد مصطفى القااملس�شار الس9يد مصطفى القامسمسمسمسيييي
  .شكرا الس9يد الرئCس

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

لقد اس9تÖرش املواطنون wريا بقرار الس9يد الوز�ر القايض بتخفGض 
ض اخلطرية واملزمWة، اكلرسطان دواء لعالج بعض اSٔمرا 320ٔ�سعار حوايل 

والقلب والتعفWات والت�د�ر وإالنعاش واجلهاز الهضمي والغدد واجلهاز 
مليون درمه،  800العصيب، Iلام ٔ�ن رمق معامالت هذه اSٔدوية فوق 

و�لتايل فاقeناء هذه اSٔدوية جيب ٔ�ن ªراعى فGه القدرة الرشائية �لمواطنني 
توزيع اSٔدوية وكذ� القدرات املالية  وواقع الصناIات الصيدلية وش9باكت

لصناديق التlٔمني Iىل اSٔمراض، Sٔن احلق يف العالج والولوج لٔ�دوية بlٔمثنة 
مWاس9بة يندرج يف س9ياق روح اOس9تور، وتفعيل مضامني الرب�مج 

  . احلكويم يف جمال اSٔدوية
دواء  2700لكن ما تناقلته وسائل إالIالم من قرار رفع ٔ�سعار 

 يف �ا½ حصته ٕاىل حرمان املواطنني، وwاصة الفقراء مهنم س9يؤدي ح×
  .وذوي اwOل احملدود من هذا احلق اOس9توري

هل مت التفكري ق�ل اختاذ قرار رفع مثن : ا، Áسائلمك، الس9يد الوز�ر
اSٔدوية يف القدرة الرشائية �لمواطن املغريب، وwاصة الفقراء وذوي اwOل 

ت×ىش مع فلسفة وروح الص²ة �لجميع و�ر�مج احملدود؟ وهل هذه الزÒدة 

RAMED3؟  
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

وحتت عنوان مراجعة ٔ�مثان اSٔدوية، يطرح الفريق �شرتايك سؤ� يف 
  .املوضوع، تفضيل اSٔس9تاذة زبيدة بوعياد

        ::::املس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس9يد الرئCس

  .الرمحن الرحمي cسم هللا
  الس9يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
حول الس9ياسة اOوائية، مWذ ذ� التارخي ابدات  2009بعد تقر�ر 

معاجلة الس9ياسة اOاوئية، واكن خرج توصيات، كتعرفومه، الس9يد الوز�ر، 
  . فÝ خيص هاذ التقر�ر، وابدا تفعيل هاذيك التوصيات

ة بعض اSٔدوية، اكن ختفGض ومن مجU التوصيات يه ختفGض ٔ�مثن
ٔ�دوية، رمغ ٔ�نه هاذ اSٔدوية �ري مeداو½ عند املواطن  300اSٔمثنة دÒل 

  . واملس9هت} �لكGفGة ا�يل كنا ابغينا Áشوفو بعض اSٔدوية
4نيا، Iربمت، الس9يد الوز�ر، يف هاذ املنرب بlٔنه سوف تقومون بتخفGض 

، ٕاىل 2700الص²افة،  دواء، ومسعنا ما قGل من الزمالء ويف 1000لــ 
 ٓ   . خره�

لكن ماذا نالحظ اSٓن، ٔ�وال بعض اSٔدوية املس9ت�س�ة املوجودة يف 
�ىل من اÜمثن دÒل اOواء اSٔصيل، هاذ اليش �ري مق�ول، Sٔنه �ٔ السوق مثهنا 

م�ين ) RAMED(وال  )AMO4(كنعرفو بlٔنه الس9ياسة اOوائية الصحية 
  .ةIىل اس9تعامل اSٔدوية املس9ت�س�ة بlٔقل ªلكف

النقطة الثانية، هو ٔ�نه هناك الحئة بعض اSٔدوية ا�يل اÜمثن دÒلها يف 
املغرب ٔ��ىل من اÜمثن دÒلها يف دول ٔ�خرى واOول املصنعة، طبعا اك�ن 
الرضائب، ولكن التفاوض يف اSٔمثنة بني اOول حىت هو خصو �كون من 

  . اSٔولوÒت
من  44 ٔ�نه املادة 4لثا، وإالشاكلية ا�يل دا� �ادي نطيحو فهيا، يه

وIىل التعاضدÒت �ش ما ) CNOPS5(مدونة الص²ة كتفرض Iىل 
ا�يل يه كتد�ر مÏال  )CNOPS(ٕاذن . يبقاوش رشيو اOوا م�ارشة

التغطية الصحية الاكمU لبعض اSٔمراض املزمWة، اSٓن ما ابقاش عندها 
احلق �ش §رشي اOوا، �ادي يوليو رشيوه املس�شفGات واملص²ات 

ختلص املس�شفGات واملص²ات، معناه ٔ�نه التلكفة، الس9يد ) CNOPS(و
  . الوز�ر، رمبا ìكون wاطئة، مادا بنا توحض لنا هاذ النقطة

                                                 
3 Régime d'Assistance Médicale 
4 Assurance Maladie Obligatoire 
5 La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
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و�لتايل، ٔ�ش �ادي يوقع؟ �ادي يويل التلكفة دÒل العالج عند 
)CNOPS(  ل دميومةÒرتفع، �ادي تطرح لنا ٕاشاكلية دª ادي�
)CNOPS(ل املزيانية ا7صصة لــ  ، �ادي تطرح لنا ٕاشاكليةÒد
)CNOPS .( مراضSٔخيص ا Ýمثنة ٔ�ساس9ية فSٔل اÒد ½ٔlٕاذن هاذ املس

  . املزمWة
wامسا، هو ٔ�نه هاذ إالشاكلية دÒل اSٔمثنة ا�يل ك�رشى من 
املس�شفGات ٔ�و ا�يل ك�رشى من املص²ات ٔ�و ا�يل اك�ن ا�يل ك�رشى يف 

  . الصيدليات، نعترب بlٔنه جيب تو�دهيا
  .شكرا... لتايل، الس9يد الوز�ر، سؤالناو�

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
اSٔس9تاذة زبيدة، شكرا، wيل اشوية �لتعقGب اSٔس9تاذة زبيدة، احeفظي 

  . cشوية عنارص السؤال د�Ò يف التعقGب
ونعطي اللكمة �لس9يد وز�ر الص²ة ليجيب عن هذه اSٔس9ئU الثالث 

  .د الوز�ردقائق، تفضلوا الس9ي 9دفعة وا�دة ويف �دود 

        ::::الس9يد احلسني الوردي، وز�ر الص²ةالس9يد احلسني الوردي، وز�ر الص²ةالس9يد احلسني الوردي، وز�ر الص²ةالس9يد احلسني الوردي، وز�ر الص²ة
  .cسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئCس احملرتم،

  الس9يدة املس�شارة احملرتمة،
  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�وTه رسا½ من مWربمك هذا ٕاىل لك من �روج 
مؤخرا خبصوص الزÒدة، كام  لٕالشاIات �ري الربيئة، مÏل ما مت تداو!

  . دواء 2700ٔ�رشمت السادة املس�شار�ن احملرتمون، الزÒدة يف 
 jروج لها ¹ات معنية، ال تفكر بتاª ات اليتIل هذه إالشاÏٔقول مlف
يف مصل²ة املواطنات واملواطنني، بقدر ما تفكر يف مصاحلها اخلاصة، Sٔقول 

وجي لهذه إالشاIات ٔ�ن بصوت Iايل للك من يظن ٔ�نه سCس9تطيع Iرب الرت 
يvين عزمWا ٔ�و يؤëر يف ٕارادتنا Iىل العمل اي تقوده احلكومة احلالية ووزارة 
الص²ة من T�ٔل جعل اOواء ومعه اخلدمات الصحية يف مeناول اكفة 

  . ٔ�نه خمطئ، ٔ�نه وامه ،الرشاحئ �ج×عية ببالد�
Tه ٕاىل الرٔ�ي فامسحوا يل، الوزارة تنفي cشلك ؤ�نفي ٔ�� ٔ�ماممك، ؤ�تو 

العام، ٔ�نفي نفGا قاطعا هذه اSٔخ�ار، ؤ�ؤكد Iىل جوج وال ثالثة النقط ٕاىل 
  :امسحتو يل

ٔ�وال، ٔ�ن املفاوضات الزالت Tارية مع املهنيني، من مصنعني وموزIني 
وصياد½، ؤ�ي اتفاق س9يكون cشلك §شاريك وIلين ليطلع Iليه الرٔ�ي 

  العام؛
هو التخفGض من مثن اSٔدوية  4نيا، ٔ�ن الهدف من هذه املفاوضات

حىت ªكون يف مeناول املواطنات واملواطنني، وذ� دون املس بتوازن 
  واس9تقرار املهين، ولCس الرفع من مثن اSٔدوية؛

وw�ٔريا، ٔ�ن وزارة الص²ة اخeارت مWذ بداية هذه التجربة مقاربة م�نية 
ية ٔ�ن هدفها Iىل Iدة م�ادئ، ٔ�مهها ال�شار¦ية والشفافGة، وI�ٔلنت مWذ البدا

هو ختفGض مثن اSٔدوية، و�لتايل ¦يف لعقل ٔ�ن يتصور ٔ�و يق�ل �تفاق 
ا�يل تيقولوا عندمه الوثيقة ماهلم ما Áرشوهاش؟ لكيش تيقول (رسي حممتل 

يق�ل �تفاق رسي ) ..وثيقة، ٔ�� �رايس، ٕاىل شفeو ان× يش وثيقة، هللا I�ٔمل
دواء، هاذ  2700دة يف دواء والزÒ 300حممتل �متحور حول ختفGض مثن 

وìزيدو يف  300قصو يف نالهيال½ لكها نوضناها احWا ¦وزارة �ش ن 
   ! ؟2700

ا�يل نقول لمك ٔ�نه عند اìهتاء هذه املفاوضات مع املهنيني، س9نعلن عن 
ن�Gجهتا �لرٔ�ي العام، وسCمت �لتايل ختفGض مثن اSٔدوية حبول هللا مبا خيدم 

  . واملهنيني Iىل �د سواءمصاحل املواطنات واملواطنني 
ا�يل ميكن يل نذ¦ر به بlٔن هاذ الس9ياسة �رش�ها يف وزارة الص²ة 
بطريقة §شار¦ية، بطريقة توافقGة، بطريقة §شاورية مع مجيع املهنيني بدون 
اس9تWvاء، ممثلني yٔش�اص، ممثلني îهيئات، كنقا�ت، وا�يل اتفقWا لكهم 

النقط Sٔن مثن اSٔدوية هو جزء . ..والنقاش اكن ¦يدور حول النقط اSٓتية
cس9يط، جزء صغري من الس9ياسة اOوائية îلك، ٔ�ش9نو يه هاذ النقط ا�يل 

  ميكن يل نربزها دÒل الس9ياسة اOوائية؟
ٔ�وال، املشلك املطروح �لمهنيني هو يعين ªرخGص بيع اOواء 

)L’AMM : l’Autorisation de Mise sur le Marché( لكيش ،
 6تعطاه هاذ الرخصة من وزارة الص²ة، اكنت يف ¦ي�شىك، بعضهم ¦ي 

 8اس9نني  7اس9نني، وا�د ٕاىل يومWا هذا  5شهر، وا�د اكنت كتعطاه يف �ٔ 
  .س9نني ما معرو تعطات ليه، هاذي يه النقطة اSٔوىل

النقطة الثانية، يه ٕا�داث جلنة وطنية لٔ�دوية وجلنة الشفافGة ا�يل 
�لجنة يه ا�يل تت²دد اSٔدوية در�ها، ابدات �ش9تغال دÒلها يه هاذ ا

، وا�يل )la CNOPS ou la CNSS6(ا�يل خصها ªرجع اÜمثن دÒلها 
 ).w)l’AMOدامة يف ٕاطار 

4لثا؛ ٕاIادة النظر يف القرار احملدد Üمثن اSٔدوية، واحWا بصدده اليوم، 
ا�يل هذا قدمي وقدمي Tدا، ا�يل ما خصنCش Áسمع، ٔ�� مايش ما 

اف دÒل الناس ¦يقولوا وهاذ اليش اكن وابداو ك�سمعش، �لك ا�رتام، �ز 
ٓ اس9ياد�، راه يف  مايش البارح، وفني اكنوا  1969فGه، �ٓس9يدي، �ٓال½، �

  هاذ الناس؟ ¦يقولوا ال ابدينا، اكنت ابدات و�ري انت جGيت، فا�ن؟ 
ولو حىت  �1969لك تواضع و�لك رصا�ة، ما معرو اكن هاذ اليش، 

�يل �يق Tاري به العمل ا�يل يف ذاك الوقت يش وا�د ما قاس هاذ القرار ا
اكنت اSٔدوية اجلنCسة �ري معروفة، ما اكن�ش معروفة، مااكن�ش، وهاذ 
اليش �يق Tاري به العمل وبوا�د الطريقة ا�يل تتÖىن Iىل املقاس، 

  .كنقصوها Iىل زبناء

                                                 
6 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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رابعا، موقع اOواء اجلنCس، ا�يل قاÜهتا اSٔخت املس�شارة، ؤ�� مeفق 
هذا ال يعقل، ... ا�يل لقGنا بعض اSٔدوية اجلنCسة �الية ٔ�كرث من معك،

 320وهاذ اOواء ما ابقاش دا� ليومWا هذا ا�يل تندوي معك، Sٔن من بني 
دواء ا�يل نقصنا مهنا، وقفWا مجيع اSٔدوية ا�يل اكنت ٔ�كرث، قلنا ٕاىل �ادي 

  .ªرجع، هذا ال يعقل
 احملرتمة، اك�ن اSٔدوية البيومماثUواك�ن ٔ�كرث من هذا، الس9يدة املس�شارة 

(les biosimilaires) ،)c’est plus grave ( ،يعين ٔ�خطر من هذا
يف دول العامل لكو الزÒر، الزÒر، الزÒر، Sٔن  (les biosimilaires)هاذ 
تيجيو من إالÁسان، يعين رمبا ¦يكونوا خطر،  (les biosimilaires)هاذ 

ان حىت ٔ�وراق، حىت تيكونوا خمتربات، واحWا تزي�رومه، ما يدwلوا ٕاىل الب¬
لقGنا بعض اSٔدوية ت��اع يف املغرب، لقGهتا ٔ�� ¦وز�ر ت��اع، اكينة، واحWا 

  .تناwذو إالجراءات الالزمة
ولو مرسوم  2006ا�يل قدمي من  17.04تفعيل املراس9مي دÒل القانون 

  .وا�د ما خرج
طاع، تتعرفوا، الس9يدة اقرتا�ات، �لول مشالك ا�يل تeCخبط فهيا الق

املس�شارة والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�نه الهيئة الوطنية دÒل الصيد½ 
ما اكيناش، ما اكيناش ٔ�عباد هللا، واحWا تن�دمو مع من غنتفاوضو؟ 
ت�eفاوضو مع الفGدرالية، ت�eفاوضو مع النقا�ت، ت�eفاوضو مع الصياد½ �لك 

وين، راه الهيئة الوطنية ما اكيناش، واحWا ا�رتام، وليين ما اكي�ش س9ند قان
اwذينا قرار مع اSٔمانة العامة �ش �ادي حنلو، �ش �ادي نبقاو ند�رو هاذ 

  . اليش
  .اك�ن التغطية الصحية �ج×عية دÒل هاذ الناس ا�يل ما عندمهش

اك�ن الرضيبة Iىل القمية املضافة ا�يل حمتاTة هلم هاذ املهنيني، 
)TVA7 ( ىل القمية املضافة يف املغرب الرضيبةI7%  دوية، يفSٔىل اI

، يف ٕاس9بانيا %2,1، يف فرÁسا %0، يف العربية السعودية %0اجلزا�ر 
اشكون تي�لصها؟ راه تي�لصها  %7، ¦يفاش؟ اIالش؟ هاذ الرضيبة 4%

 يف �ٓخر املطاف املواطن واملواطنة، املريض هو ا�يل تي�لصها، املواطن،
)l'abattement fiscal .(  

و§شجيع املقاوالت �ش ميكن يصدروا، والتطو�ر دÒهلم، ال داwل 
الوطن وال wارج الوطن، واكنت من بCهنا اكنت اتصاالت خشصية مع 

  .رؤساء اOول إالفريقGة، هنار سافرت مع صاحب اجلال½
ا�يل ميكن يل نقول لمك اتفقWا، من بعد هاذ اليش لكيش اتفقWا مع 

  :و ملر�لتنياملهنيني �ش �ادي ندوز
املر�U اSٔوىل ٔ�رشت لها، الس9يدة املس�شارة، خفضنا اSٔدوية دÒل 

دواء، ؤ�� ما مeفقش، مسحوا يل ما مeفقش مع الناس ا�يل تيقولوا �ري  320
مeداو½، وا عباد هللا اOواء تي��اع يف الفرماس9يان وال يف الصبيطار، راه 
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؟ ت�رشيوه لهاذ املرىض، wا ارشيناه احWا يف الصبيطار، ملن ت�رشيوهاو 
املريض ٕاىل ارشاه من الفرماس9يان غينقص، ٕاذا ما اكÁش الناس بعض 
اSٔدوية نقصنا لها ا�يل ت��اع �ري يف الصبيطار، راه اكن ¦يجي عند� ميل ما 

  .تيلقهاش تنقولو لو سري د�ر فهيا
wالصة، اشكون ا�يل تCس9تعمل هاذ اOواء؟ تCس9تعملو املريض، 

  ¦ي��اعش هنا، اوت��قاو ال ما 
ؤ�� اعطيتمك ... ختفض لها اOوء، ودا� احWا يف املر�U 320ملهم هو 

بعض اSٔمUÏ، الناس ا�يل تيقول � اعطينا ٔ�مUÏ، نعطيمك، اك�ن 
)Carboplatine( دوه اكع، نقص بــGوالناس ا�يل تيعرفوا هاذ اليش يق ،

مÏل  ، ٕايو يYّ قGدو، ا�يل تيقول � ما اكي�ش، نعطيمك83%
)Létrozole ( س9تعمل يف رسطان الثدي، نقص بـCاك�ن %50ا�يل ت ،
))))l’’’’oméprazole ( يعين اك�ن، ما ميك�ش %51اجلهاز الهضمي، نقص بـ ،

  . هذا �ري اكيف. ننفGو ٔ�نه ما اكي�ش
ا�يل �ادي رمبا يف التعقGب ا�يل ابغيت نقول، املر�U الثانية يه ا�يل 
تن�Wاقشو فهيا �ش يمت ختفGض Iدد @م من اSٔدوية بعد حتيني وتصحيح 
القرار الوزاري ا�يل احWا يف رسية jمة ويف الكوالCس مع املهنيني، Sٔن حىت 

ك اليش لكو ، هذا6، 34هاذ اليش ما تeCقالش، هاذ اليش ا�يل ت�eCرش، 
كذب، نقولها لمك، Sٔن هاذي يف رسية jمة �ش نوصلو، Sٔن ا�يل صعيب 
هو ميل تنوصلوا لw�ٔري، انقص يل، زيد يل، هذا راه نقاش �ش حنافظو 

  ...Iىل التوازن، Sٔن حىت هاذي طبقة مeوسطة �ش حنافظو
  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر، شكرا

 ،Uس9ئSٔبات لطار= اGبات ٕان اكنت هنا� تعقGقل ٕاىل التعقeون�
  .اللكمة لفريق الت²الف �شرتايك، تفضل اليس الرمحوين

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس9يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس9يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس9يد ٔ�محد الرمحوين
شكرا لمك الس9يد الوز�ر Iىل جوا�مك Iىل سؤالنا وIىل التوضي²ات اليت 

، هذه قدممتوها خبصوص هذا املوضوع اي هيم لك ف/ات الشعب
التوضي²ات اكنت رضورية �لرٔ�ي العام اي يمت التالعب به من طرف 
بعض الصحف يف ٕاطار محU ال�شوش Iليمك وIىل ¹ودمك لتنظيف 

  . ٕاصالح هذا القطاع
ؤ�ملنا، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن تصلوا ٕاىل تنفGذ ما تطمحون ٕاليه ويطمح 

لرد العميل Iىل ٕاليه الشعب من ختفGض يف مثن اSٔدوية يف ٔ�قرب اTٓSال وا
ال�شوش وIىل مقاومة إالصالح واملنجزات الفعلية ومواصU العمل �لك 

  . جرٔ�ة، وهذا ما عرفWاه فGمك، الس9يد الوز�ر
  .وشكرا
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        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
 . شكرا �لس9يد املس�شار

  .اللكمة �لتعقGب الثاين وهو �لفريق �س9تقاليل، تفضلوا

        ::::املس�شار الس9يد مصطفى القااملس�شار الس9يد مصطفى القااملس�شار الس9يد مصطفى القااملس�شار الس9يد مصطفى القامسمسمسمسيييي
  .الس9يد الرئCسشكرا 

شكرا الس9يد الوز�ر Iىل إالTابة وIىل اجلواب القطعي ا�يل كريفض 
   .الزÒدة يف هاذ اSٔسعار Sٔن طمlٔنتWCا فعال

  الس9يد الوز�ر، 
هذا واجب، دÒل البد من املقاربة دÒل التغطية الصحية مع الس9ياسة 

و�اد�ن وجنيو ) RAMED(اOوائية، Sٔن ال يعقل ٔ�ن احWا �اديني يف 
ìزيدو يف اSٔسعار، فعال كنا لكيش، ولكن حىت هاذ الرتوجي ا�يل اك�ن راه 
ما Tاش �ري هكذاك، Tا Iىل ا�لسان دÒلمك بlٔن اكنت مفاوضات، يعين 

ن�منناو بlٔن هاذ اجلواب دÒلمك ... رمبا يف هذيك املفاوضات §رسبت ¥م

  . �كون فعال ما اكي�ش زÒدة يف اSٔسعار
  الس9يد الوز�ر، 

ن نظرة مشولية وهنج س9ياسة دوائية وطنية واحضة، تضمن البد م
�لمواطن احلق يف اقeناء اSٔدوية، القانون ا�يل Tا املنظم لٔ�سعار ا�يل مازال 

، Iىل الùم ا�يل Tا من عندمك، T1969اري به العمل �اليا ا�يل قلتو من 
الس9يد الوز�ر، Iىل ٔ�نه ٔ�صبح مe£اوز، و�ان الوقت ملراجعته لكيا 

شاور مع اكفة @نيي القطاع، كام جيب اس9تحضار وتدارس لك �ل� 
إال¦راهات اليت يعCشها قطاع اSٔدوية ببالد�، والوصول ٕاىل �لول مWاس9بة 

  . ت×ىش مع روح اOس9تور
  الس9يد الوز�ر، 

واwا �ادي خنرج اشوية Iىل املوضوع، عند� وا�د املشلك دÒل 
طات دÒل جوج ال�ساء ا�يل اSٔدوية يف سطات، وا�د الواقعة وقعت يف س

، واSٔطباء ¦يقول )la clinique(ما عرفWاش، الوزارة كتحمل املسؤولية لــ 
داروا مWو جوج ) le flacon(� ٔ�ن اOواء دÒل الت�د�ر ٔ�ن هذاك 

ال�ساء، ابغينا توضيح، ما حنملوش املسؤولية، ٕاذا اكنت املسؤولية دÒل 
ية لهاذوك اSٔطباء، Sٔن دا� الوزارة مايش عيب، ما حنملوش املسؤول 

املواطن ٔ�صبح يف مشلك، حىت الطبCب وىل يف املس�شفى حىت هو 
¦يطبق القانون، ¦يقول ليه ا�يل تيد�ر الت�د�ر راه هو الطبCب مايش 
ممرض، Sٔن �اليا، الس9يد الوز�ر، ان× كتعرفوا هاذي، ما ميك�ش، مايش 

Dطباء لكهم ¦يد�روا الت�د�ر، اك�ن وا�د اSٔة ا�يل ¦يد�رو، دا� لكيش اIمو
وىل ¦يتحمل املسؤولية، ¦يقول � ال ٔ�س9يدي ما ��Cش نبقى نتحمل 

  . املسؤولية
  .هللا خيليك ابغينا وا�د التوضيح

  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار

ن�eقل ٕاىل التعقGب الثالث �لفريق �شرتايك، اللكمة لٔ�خت زبيدة 
  .بوعياد، تفضيل

        ::::املس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياد
ٔ�وال ك�شكرمك، الس9يد الوز�ر، Iىل التوضيح، Sٔنه حقGقة ختلقت يف 
ٔ�ذهاننا بلبU، ¦يف يف الوقت ا�يل احWا كندافعو Iىل اخنفاض ٔ�مثنة اSٔدوية، 

  . ك�سمعو هباذيك الهرضة
  . ٕاذن هاذ ترصحيمك اليوم هو ٔ�سايس و@م من T�ٔل التوضيح

  الس9يد الوز�ر، 
يوليوز  11اكنوا بعض املعلومات ا�يل Áرشت رمسيا بعد الربوتو¦ول دÒل 

مع املهنيني ومع مصنعي اSٔدوية ومع املوزIني ومع ا�يل �ددوا وا�د  2012
)le barème ( ل لك دواءÒة التعامل، ال�سب دGيف ذاك الربوتو¦ول، ¦يف

كن من Iىل حسب اÜمثن دÒلو، معناه ٔ�نه اكن هناك اش9تغال §شاريك، ول
بعد شفWا بعض النقا�ت وبعض الصياد½ ا�يل هام رافضني كذ� هاذ 
الربوتو¦ول ا�يل ت�رش، وكنقراو يف الصحف إاللكرتونية لك هاذ املسائل 

  .هاذي
لكن اSٓن wاص ªكون مصل²ة املواطن املس9هت} يه ٔ�وال وق�ل لك 

اع طبعا wاصنا �wذو بعني �عتبار اDهودات املبذو½ مع صن. يشء
اSٔدوية، وwاص ªكون حىت يه صناIة ٔ�دوية مواطنة، راه دوزوا وا�د 
املدة ا�يل اكن فهيا اSٔر�ح Tد Iالية، دا� احWا كنعCشو وا�د الظرفGة 
wاصة، wاص ªكون صناIة اSٔدوية والرشاكت، wاص حىت هام ªكون 

  .عندمه وا�د التوTه ووا�د القWاIة مواطنة، ها اSٔوىل
ذ�، حبيث ما اكي�ش، ذاك الربوتو¦ول اقريتو، ما 4نيا، الصياد½ ك

، معناها ٔ�نه ذاك السقف الزال هو هو، اك�ن اكع %30شف�ش ٔ�قل من 
  .%34درمه كتطلع لــ  100بعض اSٔدوية ميل كتفوت ٔ�و كتقل Iىل 

نقطة w�ٔرية، الس9يد الرئCس، ٕاىل مسحيت، نقطة w�ٔرية، يه الحظنا 
وية يف اSٔسواق، ؤ�حGا� ٔ�دوية ، توقف بعض اSٔد)la rupture(مؤخرا 

 ...Tد @مة حلياة املواطن، مادا بنا تعطينا جواب Iىل هاذ اليش

    ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
. شكرا ليك ال حترج الرئاسة ٔ�كرث، شكرا � الس9يدة املس�شارة، شكرا

اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Iىل تعقGبات الس9يدة والسادة 
  .ئقدقا 6املس�شار�ن يف �دود 

        ::::الس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ة
  الس9يد الرئCس،

  الس9يدjن املس�شارjن احملرتمeان،
  السادة املس�شارون احملرتمون،
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ٔ�وال ت�شكرمك Iىل هاذ التعقGبات وهاذ الùم يف حق املريض املغريب 
  .ومثن اSٔدوية

جوج نقط ق�ل ما نبدا التعقGب، النقطة اSٔوىل ٔ�ن هاذ الس9ياسة، 
دة املس�شارون، ا�يل حطوا يل السؤال، هاذي الس9يدة املس�شارة السا

لو اكن ٔ�� ابغيت �wذ قرار، îطبCب . اكنت بطريقة توافقGة §شار¦ية
  .و¦وز�ر، ¦ون اwذيتو، هاذي النقطة اSٔوىل

النقطة الثانية ا�يل ابغيت نlٔكد Iلهيا، ٔ�ي قرار غيت�اذ يف هاذ الشlٔن 
ال مصنعني، ال موزIني، ٔ�� ا�يل ªهيمين، لكهم مواطنني، . لصاحل املواطن

واليين ا�يل ªهيمين ٔ�كرث، و�ادي ìرجع لهاذ اليش، Sٔن مثن اSٔدوية �زاف 
دÒل الناس �الطني، راه مثن اSٔدوية من دا� رمبا ��شري لها، واwا نقصو 

انقص . �ش ما ابغينا غيبقى �ايل �ل�س9بة �لمواطن املغريب لعدة ٔ�س9باب
  �ايل، وغيبقاو ي�شاكو، Sٔن اIالش؟ واليين غيبقى دامئا  ا�يل ابغييت

ٔ�وال السÖب اSٔول ا�يل تنقولو هو قانوين، هاذ القانون، هاذ املرسوم 
، ٔ�� تنعرفو، ٔ�� ندوي معمك �لك 1969ا�يل تي²دد مثن اSٔدوية دÒل 

ٔ�� قلت ٔ�نه يش . رصا�ة، تنعرف هذا يعطي، هذا ما يعطCش، وابقGنا
صنعني، سوÜهيم يقول � يش و�د�ن، انت اSٔس9تاذة تتدوي Iىل امل 

، اIالش ما )l’autorisation(اس9نني ما اwذاوش  8و�د�ن حطوا 
  ).il a l’autorisation(ٔ�شهر  6؟ ووا�د )wÒ)l’autorisationذش 

هاذي حقGقة اSٔمر، وما wاصناش هاذ اليش يبقى، و¦وزارة غيخرج 
، مرسوم يف هاذ اليش، هاذ اليش مايش ت�هتم يش وا�د، هاذي قدمي

هاذي ال الوزارة السابقة وال ا�يل ق�ل مهنا وال ا�يل ق�ل، هاذي اكنت Sٔن 
هذا وا�د ا�لويب ¦بري Tدا، نقول لمك مايش �ري املصنعني، فGه �زاف دÒل 

  .التدwالت، ؤ�� اك�ن يش حواجي ا�يل �ادي ندوز Iلهيا
درة النقطة الثانية، ضعف القدرة الرشائية دÒل املواطن، ميل تنعرفو الق

الرشائية دÒل املواطن تيخرس يف العام، املغريب واملغربية تيخرس يف العام، 
درمه يف اOواء يف العام، �ش ابغييت يداوي  400ما تيخرسش ٔ�كرث من 

  . درمه، املغريب 400راسو هذا؟ 
واSٔدوية وال ميل تWCعس يش وا�د يف املس�شفى، يعين العائU دÒلنا 

هام  %53، %47 كتعطهيا ّ�  الوزارة Ò، يعين%53كتخرس ٔ�كرث من 
العائU تCرشيوها ٔ�دوية، يعين القدرة  %40، فهيا %53ويف هاذ . تي�لصوها

�ٓالف  10، بوضوح تيد�ر )le cancer(الرشائية ٕاىل شدينا اOوا دÒل 
  . درمه لك سÝ9نة �ايل، ما ميك�ش ي��اع 5000، %50درمه، نقصو ليه 

هاذ السÖب �ج×عي و�قeصادي يه نظام  ولهذا، النقطة الثانية يف
املساIدة الطبية، ا�يل خصنا لكنا مسؤولني Iليه، يد يف يد جنحو نظام 

 l’assurance maladie(املساIدة، ٕاىل ما امشWCاش لــ 
universelle( راه يه يف ،)la médecine ou en santé( مسحوا يل ،

). ce qu’on appelle les dépenses catastrophiques(نقولها يه 
يعين الس9يد �كون ال�س Iليه، ٕاذا اقeىض احلال، ٔ�� عشت مع الطالب 

، ا�يل دار ))))Avicenne((((ا�يل كنتو شفeو اكن �عس يف 
)transplantation ( ل القلب، ا�يل دار زرع القلب، راه دا� لكÒد

ىل هنار ٔ�� معه يف اتصال يومGا يف �رس، يعين �كون عندك ا�يل �كون، إ 
هللا حيفظ وقعت ليك يش مسlٔ½ حبال هاذي �ادي تGÖع دارك، تGÖع 

 les dépenses(طوموبيلتك، تGÖع دÒل اجلريان وما تداوش راسك، 
catastrophiques(ما ميك�ش ، .  

ولهذا، خصنا منش9يو لهاذ التغطية الصحية الشامU، وابدينا بــ 
)l’AMO (34% ا �اد�ن تنضاربو معWاح ،)RAMED (رمغ هاذ ا�يل 

راه فGه �زاف دÒل التدwالت، فGه  اليش رمبا غن£اوب Iليه، تeCقال Iليه
املتدwلني اكثار، ال من هنار ا�يل تنختارو اشكون ا�يل �Cس9تافد واشكون 

  . ا�يل ما �Cس9تافدش، وال يف املس�شفGات، ٕاىل �ٓخره
ولكن هاذ اليش ٔ�� تيحفزين ٔ�كرث، فني ما اكنوا املشالك تنقول خصين 
نتضارب مع املشالك، Sٔن بعض الناس ٔ�ش9نو ابغاو؟ ابغاو اك�ن املشالك، 
تيقول � ما اك�ن والو، ما دريت والو، سري حبا�، وابغاو� حنطو، ال، ٕايوا 

  .ٔ�ش9نو غيجي وا�د �ٓخر غيبقاو يد�روا ليه هااكك، ما �ادش منش9يو
ضافة ال النقطة الثالثة، ؤ�رشت لها، اIالش �ايل اOواء؟ Sٔن القمية امل

، %0، ها ٔ�� قلت لمك اجلزا�ر %7يعقل، الب¬ واقGال الوحGد ا�يل فGه 
، هاذو ا�يل ال�س Iلهيم، احWا %2,1، فرÁسا %0العربية السعودية 

  .ولكن اشكون تي�لصها؟ تي�لصها املواطن املغريب ،%7تند�رو 
هاذي مسائل لكها، ا�يل ميكن يل Áشري ليه ٔ�نه ا�يل ما مeفقش Iليه 

Wل �ملفاوضات الرسية، ٔ�� مGرش ٔ�و ما قÁ خ املس�شار رمبا رشح ماSٔني ا
قول ليه وتنعرف وتنوزن �ٓش تنقول، هاذ اليش مايش هباذ الطريقة نت 

هاذي، ا�يل عندو يش وثيقة خير¹ا، ٔ�ما الهرضة ما عند� ما ند�رو هبا، ٔ�� 
قة؟ إالÁسان امWا�ن ت�سمع ؤ�ن الو4ئق، لكيش تيقول يل ٕايوا فني هاذ الوثي

  ...خصو َخيّدم اشوية
4نيا، فÝ خيص، رشتو لوا�د اشوية wارج عن النطاق، هو هاذ جوج 

  . دÒل سطات) la clinique(دÒل العياالت دÒل 
�ش نوضع النقط Iىل احلروف، وزارة الص²ة مل ٔ�محل املسؤولية  ،ٔ�وال

ولية بتاj �لمص²ة، خبالف هاذ اليش ا�يل تتقول، ٔ�� محلت املسؤ 
ال، ال، ال، ٔ�� ق�ل ما ìكون وز�ر راه طبCب، ٔ�� لك ما يف  ؟�لمص²ة

الت، ٔ�� ٕاكÁسان بعدا cرش، �ري مسعت هباذ اليش امشCت ااSٔمر هاذ العي
زرهتم، زرهتم وا�د يوم ا�Sٔد مازال Iاقل، يوم ا�Sٔد امشCت عندمه 

Òيل، د) î)la spécialitéطبCب، ابقاو يف، ابغيت نعرف، وهاذ اليش يف 
ابغيت �ري Áشوف ٔ�ش9نو واقع، ودا� اك�ن التفCeش9ية، اك�ن املف�ش العام مع 
الفريق، خصنا ندرسو هبدوء، هاذ اليش راه ما تيدارش cشد يل نقطع 

  .ليك، �ش Áشوفو اشكون املسؤولية
ا�يل اك�ن ٔ�نه هاذو جوج دÒل اSٔطباء تي�دموا يف مس�شفى معويم، 

ة اÜهنار، هاذي �اTة ما خنلطوهاش مع وTاو wدموا يف املص²ة يف واحض



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––ر�ن ر�ن ر�ن ر�ن مداوالت جملس املس�شامداوالت جملس املس�شامداوالت جملس املس�شامداوالت جملس املس�شا

25 

 )2013 يونيو 4( 1434رجب  24

)le geste ( هام)des spécialistes( لناÒت دÒا تند�رو التحرWاح ،
. وغناwذو مجيع إالجراءات الالزمة، و�ادي نقولوها لمك، وغنقولوها �لمغاربة

  .هاذ اليش ا�يل ميكن يل نقول يف هاذ النطاق
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

ن�eقل ٕاىل السؤال املوايل يف نفس القطاع دامئا، وهو حول ا7طط 
واللكمة �Sٔد السادة ٔ�عضاء فريق اSٔصا½ . الوطين �لمس9تع£الت الطبية

  .واملعارصة، تفضلوا اOكتور

        ::::املس�شار الس9يد ميك احلنكورياملس�شار الس9يد ميك احلنكورياملس�شار الس9يد ميك احلنكورياملس�شار الس9يد ميك احلنكوري
  .شكرا الس9يد الرئCس

  الس9يدة والسادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،
بدوري كنعلن �مس فريقي، فريق اSٔصا½ واملعارصة، حىت يف البداية 

  .احWا التضامن دÒلنا خبصوص اÜهتديدات ا�يل تعرضتو لها
ق�ل ما ندوز �لسؤال Sٔنه سؤال @م، ويف احلقGقة ¦يتعلق 
�ملس9تع£الت الطبية، احشال من مرة س9بق لنا تذا¦ر� من هاذ املنرب Iىل 

  ...و هاذ السؤال Sٔنه هناك معطياتاملس9تع£الت الطبية، ارتlٔينا نطرح

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
سدوا الهواتف دÒلمك هللا جياز�مك خبري السادة املس�شار�ن، Sٔنه اك�ن 
§شوش يف القاIة، واwا مايش املتلكم، ال راه اك�ن الهاتف ٕاىل wدام حىت 

  ...عند هذاك ا�يل ما ¦يتلكمش راه ¦يعطي نفس امسيتو

        ::::حلنكوريحلنكوريحلنكوريحلنكورياملس�شار الس9يد ميك ااملس�شار الس9يد ميك ااملس�شار الس9يد ميك ااملس�شار الس9يد ميك ا
ٔ�وال املعطيات ا�يل اكينة، اكينة وا�د إالرادة ملكGة، اك�ن اخلطاب 

يتعني توفري الظروف "ا�يل �حلرف ¦يقول فGه  2012غشت  20دÒل 
  ".املالمئة �لولوج ٕاىل السكن والص²ة

املعطى املهم وهاذ ا7طط، جتديد ا7طط الوطين �لتكفل 
مليون  �500د الغالف مايل دÒل �ملس9تع£الت الطبية، ا�يل ªرصد ليه وا

  .درمه
  الس9يد الوز�ر،

واك�ن وا�د املعطى، ؤ�� كنعتربو @م، يه وجودمك Iىل رئاسة هاذ 
الوزارة، حىت ٔ�� طبCب، تنعرف ٔ�نه �خeصاص دÒلمك هو هاذ امليدان، 
ٔ�نه اكن وا�د العمل ¦بري ابديتوه Iىل مس9توى اOار البيضاء عنمك وا�د 

  .ند� ٔ�مل ٔ�نه هاذ ا7طط منش9يو به �لقدامالتجربة، ٕاذن ع 
�ري ال�ساؤل دÒلنا ا�يل اك�ن، الس9يد الوز�ر، فني وصلنا يف هاذ 
ا7طط؟ Sٔن Iىل ٔ�رض الواقع �قني ابعاد، ميكن ٔ�� تيÖني يل Iىل اجلهات 

  .ا�يل تنعرف احبال ٕاىل �يق ما ابديناش
ٕاقلمييا، نبداو من املطلوب ٔ�نه هاذ ا7طط، ال وطنيا وال ¹وÒ وال 

هذا �ادثة . البوادي، Iىل املس9توى القروي واحلرضي، وìزلو هاذ ا7طط
سري يف وا�د يف اخلال وال يف العامل القروي يك غيد�ر �لولوج �ل�دمات 
الطبية يف ظرف وTزي، وwاصة فÝ يتعلق يف احلاالت ا�يل ما كتحتاجش 

  .�نتظار
  الس9يد الوز�ر،

 كتكون يف الطريق معرض �لخطر، ٕاما وعكة ما اكي�ش الوضوح، ميل
حصية ٔ�و ال �ادثة كتبدا يف اSٔول، تبع امعاÒ، كتبدا يف اSٔول �غي تعيط، 
تعيط اشكون ا�يل يعتقك، ٔ�� ما تنعرف منرة تعيط لها يف الخر �ش جتيك 
املس9تع£الت، حنطو وا�د الرمق ٔ�خرض، وال يش �اTة �كون معروف، 

دÒل الخر  18به حىت �لهاتف النقال، Sٔن اك�ن ا�يل �كون ميكن نتصلو 
  . ا�يل ما ميك�ش متيش ليه الهاتف النقال

اIلهيا ابغينا وا�د ا7طط، تبدا لو من البادية، ومتيش لس9يارة 
إالسعاف، س9يارة إالسعاف الوقت ا�يل اعطاين نوصلو �لمس�شفى، Sٔن 

  .دÒلها ميل كتوصل �لمس�شفى كتبدا مر�U ٔ�خرى حىت يه �ملشالك
  .الس9يد الوز�ر، �ادي خنليو البقGة �لتعقGب

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
 . اOكتور ةشكرا، حىت �لتعقGب وزيد شوي

  .اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ة
  .شكرا الس9يد الرئCس احملرتم

  الس9يدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

مeفقني Iىل ال�شخيص، Sٔنه �ادي نlٔكد Iليك ٔ�� ¦وO مGدان ٔ�وال احWا 
املس9تع£الت، واك�ن مفارقة ¦برية بني العرض والطلب، حىت ٕاذا ما اكي�ش 
هناك نظام ت�س9يقي واتصااليت بني مجيع املتدwلني، هنا ا�يل رشت ليه، 

  .تيوقع ليه ما تيعرف ما يد�ر، �ٓش من منرة وفني غيد�ر
ة، اك�ن املوارد الÖرشية، اك�ن �س9تق�ال @م Tدا، اك�ن الب�Gات التحتي

راه كنقولوا، املريض، هنا تندوي معك îطبCب املس9تع£الت، وتنجرب 
كتدوز �لبلوزة، كتدوز ا�داه ما تتدهياش فGه، تيقول Òك ما هذا ابغى 

  . فلوس، Òك ما هذا كزار، بعدا ما عرفكش تCشوفك �ري �لبلوزة
اه شفWاك، راه �ري هذا مس9تع£ل ٔ�كرث مWك وال ٕاذا قلت ليه �ٓودي ر 

 c’est( %60دÒل العالج،  %60وهذا، راه �س9تق�ال هو 
quantifié(سابيعSٔشاي يعين يف بعض ا  . ، وهاذي مسائل لكها ما �اد

هاذ ا7طط الوطين، اكن يل الرشف �ش نقدمو ٔ�مام صاحب اجلال½ 
ة ٔ�شهر، ا�يل عندو ، مارس، ٔ��ريل، ماي، يعين ثالث2013مارس  5يوم 
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  وا�د الرؤية، ٔ�ش9نو يه هاذ الرؤية؟ 
دÒل الناس  %83حىت  63قلنا وقلتهيا، اwذييت مÏال حوادث السري 

ا�يل ªميوتوا، ªميوتوا ٕاما يف البالصة وٕاما ميل ªهيزومه، قلنا املس�شفى خصو 
خيرج wارج اجلدران، مايش جنلسو خص املريض جيي، ٕاذا Tا بعدا راه 

  . ش تقول ليه راك مGتتيجي �ري �
  :دÒل احملاور 45ين، اwذينا 

احملور اSٔول يه املس�شفGات، املس9تع£الت �س�شفائية داwل 
املس�شفGات، املس9تع£الت ما ق�ل �س�شفائية، وSٔول مرة يف jرخي 
املغرب در� و�دات اس9تع£الية مeنقU، ٔ�ول مرة يف jرخي املغرب در� رمق 

؟ wدام، �ري امسح يل، wدام تنقول �، ما wدام، ما wدامش 141
wدامش يف ٔ�ي ¹ة؟ اIالش؟ Sٔن ابغينا ند�رو �ش نبداو، Sٔن احWا 
تند�رو ذاك اليش Iىل قد، الس9ياسة كتدار Iىل حساب اجليب، ٔ�� ٕاىل 
لكيش تيعيط ما عندش إالماكنيات �ش غن£اوب لكيش، إالÁسان خصو 

يل قد يد�ر Iليه، Sٔن �ادي تنوض مييش تدرجييا، يد�ر �ري ذاك اليش ا�
Iليك الغوات، �ادي تد�ر �ري احلسا�ت الس9ياسوية، راه دار، دار، دار، 

  .هو تيعيط وانت ما تقدش، احWا �اديني تدرجييا. ؤ�نت ما تتد�ر والو
وا�د  31در� مروحGة ا�يل قلت لمك ذاك اÜهنار هنا، دا� راه وصلنا لـ 

�ش ذاك املروحGة، اكن �ادي ميوت، وهذا ا�يل اكن �ادي ميوت لو ما اكن 
Iاود 4ين وا�د املرا يف نوا= الصو�رة Tابوها ) week-end(�ري هاذ 

  . بزنيف، يعين راه هاذ اليش راه �اد�ن تدرجييا يف هاذ اليش
واك�ن من �ري هاذ ما ق�ل �س�شفائية، اك�ن التكو�ن والتlٔطري، وهاذ 

اشهر، �ادي  6شهر، ما غيدارش يف ا 3التكو�ن والتlٔطري ما يتدارش يف 
  . ìكذب Iليك، خصو الوقت

، )un SAMU(4لثا، اك�ن الرشاكة، ٔ�ول مرة يف jرخي املغرب در� 
هاذ اليش دÒل املس9تع£الت ما ق�ل �س�شفائية، در� مع القطاع اخلاص 
اÜمتويل دÒل القطاع اخلاص يف اجلديدة، مع وز�ر اOاwلية راه �ادي يبدا 

  . يف اجلديدة) les sites(دÒل  5ا، حىت هو تدرجيي
، يعين التlٔطري القانوين، Sٔن )le volet juridique(وw�ٔريا، اك�ن 

ميل كتد�رو داwل ... هاذ اليش، Sٔنه مÏال يف املغرب تيقول � ٔ�ش9نو هو
املس�شفى؟ ميل كتد�رو يف الزنقة ¦يقول � هذاك اليش سوقك، هذا 

  . دوهخصو تlٔثري قانوين خصنا نعاو 
 .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقGب؟ اSٔس9تاذ، تفضلوا اSٔس9تاذ

        ::::املس�شار الس9يد ميك احلنكورياملس�شار الس9يد ميك احلنكورياملس�شار الس9يد ميك احلنكورياملس�شار الس9يد ميك احلنكوري
 الس9يد الوز�ر، 

�ادي نتفق معمك Iىل وا�د القضية ميل كتقولوا إالصالح يف 
املس9تع£الت الطبية ¦يتطلب إالماكنيات والوقت، �ري ٔ�ن هناك مسائل 

ٔ�وال القضية ا�يل قلت لمك دÒل الهاتف، القضية ميكن ند�روها من دا�، 
  ...دÒل س9يارات إالسعاف، كنعCشو وا�د الفوىض يف س9يارات إالسعاف

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  .هللا جيازيك... شوف قرب اشوية �لميكروفون اSٔس9تاذ �ش

        ::::املس�شار الس9يد ميك احلنكورياملس�شار الس9يد ميك احلنكورياملس�شار الس9يد ميك احلنكورياملس�شار الس9يد ميك احلنكوري
ية، ولكن ما ، امجلاIات احملل )INDH8(الس9يارات موجودة، امجلعيات، 

عرفWاش ¦يفاش Áس9تغلومه، ٔ�وال ¦يفاش متيش لها، و4نيا س9يارة إالسعاف 
، خص ªكون عندها إالماكنيات، اك�ن )Le volant(راه مايش س9يارة بـ 

�االت ا�يل كتطلب املرافقة وا�د الهيئة طبية، هاذ اليش لكيش عند� ما 
  . مWظمش

Sٔسف اك�ن هناك و4نيا، الولوج، ميل كتوصل �لمس�شفGات، مع ا
نقوص يف املوارد الÖرشية، ابغينا وا�د اDهود، وا�د احلا½، اك�ن �االت، 
اك�ن مWاطق، انت îطبCب نقول � دا� عند� �ا½ اس9تع£الية، الرضيع 
�ديث اخللق وال wلق ق�ل، ما عندوش �ل، يف املسائل ا�يل بعيدة، ما 

 ٔS ،ن ما تقدرش تداويه يف املاكنSٔ ،ن ما اكي�ش ٕاماكنيات، عندوش �ل
نقلوه �لمس�شفGات اجلامعية، ما عند�ش ن وما عند�ش إالماكنيات �ش 

  . الخر
اهرضتو، الس9يد الوز�ر، هذا ما هنرضش Iىل ٔ�نه �ل�س9بة 

خصو ) le minimum(�لمس9تع£الت يف املس�شفGات، اك�ن وا�د 
 scanner en(�كون، ما تنطلبوش �زاف دÒل احلواجي، اك�ن 

urgences( اك�ن ،(cardio) ×اك�ن هاذ احلواجي ا�يل ال ميكن، وان ،
كتعرفوها احسن مين، �ري كنذ¦ر، ال ميكن تد�ر املس9تع£الت بال هاذ 

  . املسائل هاذو
واك�ن وا�د القضية، ٔ�� مeفق معمك ميل كهترضوا Iىل املروحGة، 

ما عندهاش املروحGة احبال ا�يل قلتو وIربتو Iلهيا ما من مرة اهناÒ، احلياة 
مثن، �ري هاذ املروحGة خصنا الطريقة �ش Áس9تعملوها، الولوج دÒل هاذ 

  ...املروحGة، والتقس9مي دÒلها يف املغرب لكو، يك غند�رو، يك غند�رو
ا�يل كنطلبو مWمك �ل�س9بة �لمخطط، وا�د الرب�مج ا�يل عندو 

  ...التوارخي
 .وشكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . الس9يد املس�شار شكرا �

  .اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار التعقGب، تفضلوا

                                                 
8 Initiative Nationale du Développement Humain 
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        ::::الس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ة
  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

Sٔن انت، الس9يد املس�شار ... ال �ري �ش ìكونو مeفقني، انعرفو �ٓش
�ري يه يف هاذ . احملرتم، مeفق معك، ٔ�� تن²رتم مجيع اSٓراء د�Ò، وحصيح

... ا داميا وا�د النظرة مشولية، راه ابدي�هيا وابدييت تeــاملس9تع£الت خصن
قلت يف اSٔول ساهU، �ري الهاتف، والهاتف بو�دو �ٓش غيد�ر �؟ ها 
ٔ�نت وزدت Iاود 4ين وقلت خصنا س9يارة إالسعاف، ال، ٕاىل �ادي تد�ر 

ونقزت اشوية وقلت املوارد ... الهاتف وجياوبك وما اكي�ش س9يارة إالسعاف
ولكن املس�شفGات دÒلنا املس9تع£الت  ..ونقزت اشوية وقلت الÖرشية،

  . دÒلها مدIدIة، ها انت ابدييت، هاذ اليش راه لكها خصنا نظرة
 un(ٔ�� نقول � وا�د القضية �لتجربة، انت راك طبCب، شد 

neurochirurgien ( د�روا يف يش مدينة، وٕاىل ما عندوش الساكنري راه
eك، �ش غيفeح الراس ٕاىل ما عندوش الساكنري، وٕاىل دريت �ري كتضيع وق

  ).n’importe qui l’interprétation(الساكنري راه مايش 
والساكنري، يفeح املريض، ميل ) le neurochirurgien(ميل تتد�ر 

تتفeحو Iىل املخ، ٔ�ش9نو خصو يد�ر؟ Sٔن دار ¦س9يدة فeح، خصو مييش 
اSٔطباء دÒل ٕاىل دريت إالنعاش خصك خصك �نعاش، لٕالنعاش، 

، ذاك اليش راه تنخممو فGه، راه 8إالنعاش، وٕاىل ابغييت املداومة خصك 
هاذ اليش ا�يل تتقول دا� انت مeفق، �ري هاذ النظرة الشمولية ذاك اليش 

  . �ش ٔ�� تنقول � تدرجييا
، )ça marche(قلت يل ¦يفاش التقس9مي، ابدينا �لك رصا�ة، فا�ن؟ 

)on a centré les moyens sur les compétences(،  يعين
îطبCب وا�يل Iارف بيل هنا غينجح، متا فاش ابديت، مايش حGث ¹ة 
ٔ�حسن من ¹ة، Sٔن مÏال ابدينا يف مراîش Sٔن اك�ن موارد cرشية، اك�ن 
الناس ا�يل عندمه التlٔطري، اك�ن �س ا�يل مكونني، واك�ن حىت التضارس 

عيط يف الرمق تي£اوبك، تيصCب والرمق متا wدام، �ري تت ... وذاك يعين
 le SAMU: le(املروحGة، واملروحGة تeCحمكوا فهيا اSٔطباء، هذا هو 

Service d’Aide Médicale Urgente( هيزª تتعيط �لرمق اك�ن ٔ�طباء ،
، )l’ambulance(تي£اوبك، هو تيعرف ٕاىل اكنت امرٔ�ة تيصفط لها ٕاما 

يف امسيتو، Sٔن هاذي وال تCس9يفط هذا، وراه هاذ اليش خصو التدرج 
�ادي ) du jour au lendemain(ثقافة Tديدة، وما ساهالش ٔ�نه 

نفGقو و�ادي نلقاو املس�شفGات دÒل سورسا، �ادي ìكون هاذي �ري 
  .تنكذب Iليك

  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
 . شكرا �لس9يد الوز�ر

ون�eقل ٕاىل السؤال املوايل يف نفس القطاع وهو حول �س��ر يف 

لقطاع الصحي، واللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، ا
  .تفضلوا اSٔس9تاذ احملرتم

        ::::املس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعي
  .شكرا الس9يد الرئCس
  الس9يدة املس�شارة،

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

ا قامئا يف العديد من يعترب �س��ر يف القطاع الصحي Iلام وجماال Iلمي
ب¬ان العامل، وبالد� تتوفر هبا مجيع مس9تلزمات �س��ر الناحج يف جمال 
اخلدمات الصحية الطبية، وذ� Sٔن ب¬� يف ٔ�مس احلاTة ٕاىل املزيد من 
املص²ات واملس�شفGات واملوارد الÖرشية لسد اخلصاص احلاصل يف اDال 

  . الصحي
ملاذا ال تفeح احلكومة اDال �لعموم من : ز�روIليه، Áسائلمك، الس9يد الو 

T�ٔل �س��ر يف القطاع الصحي، Iىل ٔ�ساس ٔ�ن يعهد ٕاىل الطبCب 
  �ل�س9يري التقين والعلمي يف هذا اDال؟ 

ما هو تصورمك ملراجعة ال�رشيعات واSٔنظمة والقوانني املنظمة واملرشIة 
  لالس��ر يف قطاع الص²ة؟ 

�لتوقGت دÒيل يف التعقGب، هللا �ريض الس9يد الرئCس، ٔ�حeفظ 
  .Iليك

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
ما عندش �ش نضبط � التوقGت الس9يد الرئCس، تفضل �ري مكل 

  .ٕاىل ابغييت ªمكل

        ::::املس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعي
ٕاىل ما اكÁش �ادي ìرجع اIالش در� هاذ السؤال îحر¦يني، Sٔن 

ٔ�شهر ٔ�و ٔ�ربع ٔ�شهر �ش  3اذي الس9يد الوز�ر واIد� يف سؤال شفوي ه
�ادي �زور وا�د املس�شفى ا�يل هو املس�شفى دÒل محمد اخلامس، وما 
Tاش ليه، ودا� نقول �لس9يد الوز�ر بlٔن الزالت دار لقامن Iىل �الها، 

  . وªزادت
ونقول لمك، الس9يد الوز�ر، بlٔن حىت ذوك املرىض ا�يل يف املس�شفى را 

�ش Òلكوا، ونقول �، ) le bon de sortie(ما اكي�ش ا�يل س9ين هلم 
الس9يد الوز�ر، بlٔن هاذوك املرىض ا�يل يف السGÖطار راه ما اكي�ش ا�يل 

س9ين هلم )le bon de sortie (هاذ اليش حىت املد�ر ا�يل . �ش يتداواو
  . ٔ�شهر راه قدم اس9تقالتو وال إالعفاء دÒلو من املهمة 3درتوه يف هاذي 

ر، من هاذ املنرب، وانت عز�ز Iلينا Sٔنك كت�دم حنذرمك، الس9يد الوز�
وابغييت ختدم، ولكن اك�ن هناك Ò�ٔدي خفGة هللا ساحمها، Sٔن تنقول �، 
 Ýل مدينة �ٓسفي فwقا�ت اج×عية داeالس9يد الوز�ر، راه اك�ن هناك اح

 . خيص الص²ة والتطبCب
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س ولهذا، احWا طلبنا ٕاذا اكن ممكن ªزيدوا مص²ات وتعطيو �لنا
س�مثروا يف املس�شفGات �ش حىت هذاك الس9يد ا�يل اكن �ادي يتداوى 

ٔ�لف فرنك، وعندو احلق مييش  500يف مص²ة مبليون مييش يتداوى بــ 
ٔ�لف فرنك، Sٔن تنعرفو حىت املزايدات ا�يل اكينة دا� يف  500يتداوى بــ 

  . املص²ات ا�يل يه خصوصية
و �لناس خيدموا، وهذا هو ٕاىل اكن ممكن ªزيدوا يف املص²ات وتعطي

ا�يل ابغينا احWا ا�يل تنطلبو مWمك، هللا جياز�مك خبري، Sٔنه اكينة مجعيات 
ابغات ªر¦ب Iىل هذا امللف داwل هذا امسيتو، واحWا يف غىن Iىل هاذ 

  . امسيتو
  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
 . شكرا �لس9يد املس�شار

  .جواب عن السؤالاللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، �ل

        ::::الس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ة
  .شكرا الس9يد الرئCس احملرتم
  الس9يدة املس�شارة احملرتمة،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  . الس9يد الوز�ر احملرتم، امسح يل

واIدتك، واليين ما معري ٔ�وال �ادي نبدا �wSٔري، �ٓسفي، فعال 
جمهود، وهللا هللا واIدتك، ما اعطيتكش اليوم وال، قلت ليك زعام غند�ر 

  .فوقاش ماTات الوقت غنجي... �الب، راه مايش من يعين
4نيا، غي �ش نقول �، �ٓسفي راه مeبعو ٔ�� خشصيا، راه  ها هو، 

، Tا الناس، )l’appel à candidature(الناس تيقولوا اOميقراطية، در� 
ين در� wدموا، وانت قلتهيا، Ò�ٔدي خفGة داروا املشالك، هربوا، Iاود 4

املرة الثانية، راه مeبعني هاذ اليش، Iاو4ين راه �ادي جني ند�ر يش وIد، 
Iاو4ين يقول � هاهو، Tا دار من احلزب، دار، ابغى، ها احWا 
عنصدقو، واليين هاذ اليش راه  مeبعو ٔ�و ما اÁس9ي�شاي، واليين مزÒن 

  .ميل ذ¦رتCين
اك�ن وا�د القانون يف فÝ خيص �س��ر، كتعرف، الس9يد املس�شار، 

 21كقانون، يف املادة دÒلو  10.94، هاذ القانون 10.94املغرب، القانون 
�ٓش تتقول؟ تتقول مؤسس ٔ�و مؤسيس املص²ات اخلاصة، املؤسس، امWني 

، املرسوم التطبيقي دÒل القانون اكن وا�د الضغط و�ضت T1997ا؟ يف 
، داروا طبCب وا�د الصداع �ش حGدوا مؤسس ٔ�و مؤسيس املص²ات

مؤسس ٔ�و ٔ�طباء مؤسسني، �ض، هاذ اليش ا�يل اك�ن، واليين راه 
  .)tabou(القانون ما فهيش 

احWاÒ ٔ�� ما مقeنعش هاذ اليش ا�يل تيقول، ٔ�� امشCت مع صاحب 
اجلال½ Oول اخلليج وتنعرف هاذ اليش ٔ�� خشصيا îطبCب، نعطيك �ري 

الفكرة، هباد اليش دÒل  مÏل، اSٔردن �ري كدو½، �ش نعطيك وا�د
اخلوصصة، مايش خوصصة بعدا �ش الناس ما يفهموهاش �لط، 

اخلوصصة دÒهلم ). la médecine( ،)c’est pas ça(��رش±ا، دÒل 
مليون دوالر  800مWني �لوا هاذ الرٔ�سامل املص²ات اخلاصة تتجيب Üهيا 

بغينا تنقولو، مليون دوالر س9نوÒ، ما معىن هذا؟ احWا ا 800س9نوÒ، الرحب 
احWا ما ابغيناش ند�رو �اTة �لزربة، ابغينا بطريقة §شار¦ية مع الناس، ٔ�� 

 les(دÒل ) les syndicats(داميا مع امجلعية دÒل املص²ات اخلاصة، مع 
médecins( اش ، يعين امWC ،نه  بطريقة §شار¦يةSٔ ،هيمÜ ن �ش ت�رشحوSٔ

 ٔSل اÒهلم؟ الهاجس دÒطباء هو اس9تقاللية القرار، ٔ�ش9نو هام الهاجس د
وعندمه احلق، ؤ�� مeفق معهم، ؤ�� طبCب، ما ميك�ش يش وا�د ا�يل 

ويبقى يقول يل ال انت هاذي ما تفeحهاش، )  la clinique(غيجيب يل 
دÒيل، Sٔن ما ) la clinique(املرصانة الزايدة ما نبقاوش نفeحوها يف 
  .تتجيÖش يل الفلوس، ال، واملريض غميوت

Wا �س9تقاللية القرار هاذ اليش فاش منش9يو، ت��غيو حنررو هاذ اح 
الرٔ�سامل، واملرشوع اجلديد Tايب هاذ الطريقة، منش9يو يف هاذ �جتاه، 
ولكن �ش �ادي ìز�رو لك ما ميكن �ش ìز�روه �ش يبقى اس9تقاللية 
القرار لعمل املهن الطبية والش9به طبية ما يقCسش فهيا الوا�د ا�يل مايش 

  . امليدان، وعام قريب ٕان شاء هللا غنجيبوه �لربملانيف 
  .وشكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
 . شكرا �لس9يد الوز�ر

دقايق رمبا بقات � شوية  2عندك  ؟لمك تعقGب الس9يد املس�شار
  .مازال ÒOل ذاك اليش دÒل �ٓسفي

        : : : : املس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعي
  .شكرا الس9يد الرئCس

وري ت�شكر الس9يد الوز�ر Sٔن تنعرفو، تنعرفو العمل دÒلو ٔ�� بد
واجلدية دÒلو واملسائل دÒلو، ولكن ا�يل ابغينا، ا�يل احWا Iالش طرحWا 
يف الفريق احلريك هاذ السؤال هذا، هو بغينا ¦يف ما Tا Iىل لسان 

 ،�س��رات، احلكومة امحلد ; ك�شجع �س��رات يف البالد... الس9يد
هذا راه اس��ر، اIالش ما نعطيوش لهاذ الناس؟ و�كونوا cرشاكة  حىت

و�كون كنانCش التحمالت وجنيبومه، ؤ�ي وا�د راه �ادي يعمل يف وا�د 
القطاع راه خص �كون عندو وا�د كناش التحمالت ا�يل خصو يطبقو 

  .سواء ال مع الطبCب وال مع مول رٔ�س املال
لبو مWمك، هللا جياز�مك خبري، هو ولهذا، الس9يد الوز�ر، احWا ا�يل تنط 

تعطيو وا�د ذاك وال جتيبوا قانون وال مقرتح قانون وال تعديل دÒل 
القانون، واحWا معمك، الس9يد الوز�ر، �ش خنرجو من هاذ املعضSٔ ،Uن 
¦يف ما قلت لمك، الس9يد الوز�ر، وا�يل تنلح Iليمك، الس9يد الوز�ر، هو 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––ر�ن ر�ن ر�ن ر�ن مداوالت جملس املس�شامداوالت جملس املس�شامداوالت جملس املس�شامداوالت جملس املس�شا

29 

 )2013 يونيو 4( 1434رجب  24

Iىل اSٔقل Iىل اSٔقل �لساكنة دÒل  الزÒرة لهاذ املس�شفى �ش تعطيو
  . إالقلمي وا�د الروح Tديدة ونفس Tديد

  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

  . ٕاذا اكن هناك تعقGب الس9يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ة
ال، ٔ�� مeفق معك، قلت � املرشوع Tاهز، Tاهز، �ٓخر نقطة 

دا� احWا يف نقاش مع هاذ الناس، ابغينا ٔ�نه ٔ�� مكواطن،  مكeوبة، �ري
هاذوك راه مواطنني، اوالد البالد، ما ابغيناش ٔ�نه غيحسوا، ابغينا 
�لعكس، ٔ�� ت�رشح لهاذ الناس دÒل املص²ات اخلاصة، ٔ�راه هلم رحب، 
ابغيهتم �لعكس هباذ القانون جيبدوا يش �اTة ا�يل غنطلعهم الفوق، Sٔن 

، هاذ القانون 34.09اك�ن وا�د القانون  94.10القانون هاذ  من �ري
Iىل اخلريطة الصحية، هو ا�يل تيقول لنا ٕاىل اكنت ا�يل تWCص  34.09

ابغى مÏال احWا Áشجعوه، ٕاىل ابغى حيط يف املدن ) le privé(املص²ات يف 
  . ا�يل بعيدة ا�يل ما فهياش املص²ات، ابغينا منش9يو يف هاذ اليش

نون فGه وا�د النقطة @مة ا�يل ابغيت نذ¦ر هبا Iاو4ين �لمرة وهاذ القا
اwSٔرية، هو هاذ القانون يتوجب حتديد اSٓليات وإالجراءات ��رتازية 

  .�لوقاية من الت£اوزات لضامن اس9تقاللية @نة اSٔطباء ينةمك الرضورية ال 
Tوeا غمنش9يو يف هاذ �جتاه، ولكن �ش الناس من هذا املنرب ت�Wه اح

�لجميع، الناس ما يفهموش ٕايوا صايف تيGÖعوا الطب، مايش تنGÖعو الطب، 
القرار دÒل اSٔطباء ودÒل خص يبقى، هو ا�يل غيختار املمرضني، هو ا�يل 
خيتار ا¹Sٔزة، وهو ا�يل خيتار واش �زييد، غينقص، واليين البناء، 
 اجلÖس، الضو، مايش سوقو، لك �اTة �ش �ادي يبقاو ٕان شاء هللا

 .غمنش9يو يف هاذ �جتاه معمك

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

ون�eقل ٕاىل السؤال اwSٔري يف هذا القطاع، وهو حول س9يارات 
  . إالسعافات اSٔولية اخلاصة

اللكمة �Sٔد ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضلوا الس9يد 
  .املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد توفGق مكيلاملس�شار الس9يد توفGق مكيلاملس�شار الس9يد توفGق مكيلاملس�شار الس9يد توفGق مكيل
  .د الرئCسشكرا الس9ي

  الس9يدة املس�شارة،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

بدور� يف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، نعلن عن تضامWنا مع الس9يد 
وز�ر الص²ة يف اÜهتديدات اليا±سة واجلبانة ا�يل تعرض لها، واليت تثÖت 

  .الن£اح دÒلو يف املهمة ا�يل كCرشف Iلهيا
  ، الس9يد الوز�ر

ال جيادل ٔ��د Iىل ٔ�ن س9يارات إالسعاف اSٔولية اخلاصة ٔ�و ما يصطلح 
، تلعب دورا ¦بريا يف ٕاسعاف املرىض يف احلاالت )I)les SAMUليه بــ 

املس9تع£U، ونقلهم بوTه الرسIة ٕاىل املس�شفGات ٔ�و املص²ات اخلاصة من 
  . T�ٔل تلقي العالج

تدwل رTال وحGث ٔ�ن حGاة املريض ªرتبط ٔ�حGا� مبدى رسIة 
إالسعاف ومدى توفر هذه الس9يارات Iىل التجهزيات اSٔولية اخلاصة هبذه 
التدwالت، فٕاننا Áسائلمك عن مدى مراق�ة وزارªمك لهذا النوع من س9يارات 
إالسعاف، وIىل وTه الت²ديد اخلصوصية مهنا، ومدى التحفزيات اليت 

إالسعاف ممكن ٔ�ن تwٔlذها وزارªمك جللب �س��ر يف جمال س9يارات 
اSٔولية من wالل دفاªر حتمالت، حترتم الرشوط اOنيا اليت ميكن ٔ�ن تتوفر 

  . يف هذا النوع من الس9يارات لتقدمي إالسعافات اSٔولية الرضورية
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ة
  .الرئCس احملرتم شكرا الس9يد

  الس9يدة املس�شارة احملرتمة،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ا�يل . ٔ�وال، الس9يد املس�شار احملرتم، الشكر اجلزيل Iىل هاذ السؤال

ابغيت Áشري ليه هو اك�ن س9يارات إالسعاف اSٔولية العمومGة، ؤ�رشت لها، 
  .واك�ن اخلاصة

رفوش راه الس9يارات العمومGة، س9يارات �زاف دÒل الناس ما تيع
 Ò ،ل مع وزارة الص²ةwولية اخلاصة ما عندها حىت يش دSٔإالسعاف ا

  .لٔ�سف ٕاىل يومWا هذا، واحWا �ادي نقول � �ٓش تند�رو يف هاذ اليش
فÝ خيص س9يارات إالسعاف اSٔولية العمومGة، يه تدwل م�ارشة يف 

احWا �اديني فهيا يف �ر�مج مسؤولية وزارة الص²ة وا�يل اكينة وها 
ا�يل رشت ليه بعد قليل،  2016-2012املس9تع£الت الطبية �لفرتة ما بني 

س9يارة، واليين راه املس�شفGات، ما اعرف�ش  12ا�يل ٕاىل يومWا هذا اقeنWCا 
واش شفeومه Ò لٔ�سف، خصين يش هنار ميل تيكونوا �ج×Iات، ال بد 

، ما تعرف هللا حيفظ، هاذي يه خص ªكون يش س9يارة إالسعاف ا�دا�
مس�شفGات اس9تع£الية مeنقU، فهيا لكيش ما ميكن يتصور البال، إالÁسان 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––ر�ن ر�ن ر�ن ر�ن مداوالت جملس املس�شامداوالت جملس املس�شامداوالت جملس املس�شامداوالت جملس املس�شا

30 

 )2013 يونيو 4( 1434رجب  24

مليون  5ٔ�و  4يتدار يف قاIة العمليات يف هاذ املس�شفGات، يه كتباع بــ 
 Ò�ٔ8م ٔ�و  7ها هام داwلني يف مدة  30و �12لوا�دة، ٕاىل يومWا هذا عند� 

  . 30و 12هنم غيدwلوا، وهاذو ارشينا م
، هاذو ا�يل ت�شوفوا دا� )B(س9يارة ٕاسعاف ا�يل من ف/ة  73اك�ن 

هاذ  2013، ويف 2012ا�يل اكينني يف املغرب ٕاىل يومWا هذا، ارشينامه يف 
اعطاهتا لنا هللا جيازهيا  78هاذ العام،  136العام در� العروض �ش رشيو 

  .اك½ ٔ�جWبيةرشاكة مع وزارة النقل والتجهزي، واSٓخر�ن مع و 
ٔ�ما �ل�س9بة لس9يارات إالسعاف اSٔولية اخلاصة، فهüي قلت � ما 
تتدwلش يف �خeصاصات ٕاىل يومWا دÒل وزارة الص²ة، Sٔن هناك 

وان× ... مصاحل ٔ�خرى متنح الرخص، يه ا�يل تتعطي الرخص Iىل صعيد
انون تتعرفوا هاذ اليش، ما تCسولو� اكع احWا، رمبا ٕاىل يومWا هذا هو الق

 .ا�يل اك�ن لهذه الس9يارات Iىل الصعيد اجلهوي، إالقلميي واحمليل
ونفس اSٔمر �ل�س9بة �لمراق�ة دÒل احلا½ املياكنيكGة والهيلكية �لس9يارة، 
احWا ما عند� حىت يش دwل، ولهذا هاذ اليش ما ٔ�رشت !، هاذ اليش 

رات ا�يل تنقول ال يعفي وزارة الص²ة من التدwل لتحسني حظرية س9يا
إالسعاف اخلاصة العمومGة، ولهذا تقدمWا بقانون يف نقاش مع الفرقاء، هاذ 
مرشوع القانون لتنظمي ووضع معايري لتطبيع النقل الطيب مبا فGه س9يارات 
إالسعاف، ذاك الساIة غيكون اSٔولية العمومGة وال اSٔولية اخلاصة �ش 

  ... واملواطن املغريبامجليع غيدwل يف ذاك القالب ا�يل خصنا �ش املواطنة 
¦يتضمن كذ� هاذ املرشوع مقرت�ات تعطي لوزارة الص²ة ٕاماكنية 
التدwل من املراق�ة بداية من ٕاعطاء الرٔ�ي يف املعايري الواج�ة ق�ل 
اس9تريادها، ٕاعطاء الرخصة كذ� من وزارة الص²ة، مراق�هتا ٔ�ثناء مزاوÜهتا 

  ...هللا �اديحىت ٕاIالن توقGف اش9تغالها، وهذا مرشوع ٕان شاء 
  .شكرا

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

  .هنا� تعقGب؟ تفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد توف�ق مكيلاملس�شار الس9يد توف�ق مكيلاملس�شار الس9يد توف�ق مكيلاملس�شار الس9يد توف�ق مكيل
  .شكرا الس9يد الرئCس

الس9يد الوز�ر، السÖب ا�يل wال� اليوم طرحWا Iليمك هاذ السؤال، 
صفة وز�ر ٔ�وال لقGنا فGمك Iدة صفات �ش حنلو هاذ املشلك، لقGنا فGمك 

الص²ة، لقGنا فGمك صفة رئCس قسم املس9تع£الت �Oار البيضاء، لقGنا فGمك 
املرشف Iىل تlٔسCس معهد ªكو�ن التقWيني يف النقل وإالسعاف الصحي 
�Oار البيضاء، لقGنا فGمك طبCب الت�د�ر وإالنعاش ا�يل ان× ٔ�درى بدور 

  .إالسعافات اSٔولية ٕالنقاذ حGاة املواطنني
الوز�ر، قلتو بìٔlمك اقeنCمت س9يارات إالسعاف، مزÒن اقeنeCو الس9يد 

س9يارات إالسعاف، ولكن إالشاكل مايش يف اقeناء الس9يارات، إالشاكل 

يف الناس ا�يل كCسوقوا الس9يارات، احWا ك�شوفو ٔ�ن املس�شفGات فهيم 
س9يارات إالسعاف، ولكن مع اكمل اSٔسف كتلجؤوا �لجامIات �ش جتيبوا 

يل �Cسوقوا هاذ س9يارات إالسعاف، هاذ السائقني ¦يفeقدوا السائقني ا�
التكو�ن ��رتايف يف ٕاسعاف املرىض، بل يفeقدون، الس9يد الوز�ر، 

 cSٔ)Ce qu’on appelle les positions deسط اSٔش9ياء، حىت 
santé( ان× كتعرفوا ٔ�ش9نو يه ،)la position de santé ( ل�س9بة�

  .لٕالسعاف اSٔويل
�ٓخر، الس9يد الوز�ر، �ادي نطرحوه ب�ساؤل هو ٔ�ش9نو  وهناك ٕاشاكل

الفرق بني سائق طا¦يس وسائق س9يارة إالسعاف؟ جبوج ¦يحس9نوا س9ياقة 
  . الس9يارات و¦يفeقدوا املهنية دÒل إالسعافات

واك�ن إالشاكل ا�يل رشتو ليه، الس9يد الوز�ر، هو الرتخGص، الرتخGص 
ر البيضاء، مدينة اOار البيضاء ٔ�� Iىل سGÖل املثال �ادي �wذو مدينة اOا

)la mairie ( ار البيضاء منOل اÒويه واضعة وا�د دفرت  2004د
التحمالت ا�يل �يق ما خرجش �لوجود، واش ما ك�شوفوش ٔ�ن 

، Sٔن هاذيك ا�لجنة )la mairie(�خeصاص هو دÒلمك، مايش دÒل 
ة �ش §سري يف ا�يل ك�سهر Iىل هاذ املسائل يه ٔ�صال كتفeقد لهاذ الكفاء

  . هاذ اليش
  .وشكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

  .الس9يد الوز�ر، لمك تعقGب Iىل تعقGب الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ةالس9يد وز�ر الص²ة
ٕاىل يومWا هذا ... ٔ�� مeفق �ري �ش نقول ٔ�ن السائقني �ري �ش ما

، )n’est pas urgentiste qui veut(لكيش ساهل، كنقولو �لفرÁسة 
ا�يل تيجي تيدwل راسو يف يش �اTة، سائق حبال ا�يل قليت سائق 
الطا¦يس، واليين ا�يل خصنا نقرو به ٔ�نه اك�ن يف املغرب دا� املعهد الوطين 

، ٔ�ول مرة يف jرخي املغرب )les ambulanciers(لتكو�ن هاذ الناس 
  . Uس9نني، مايش يش �اTة ا�يل ساه 3والتكو�ن دÒهلم 

ا ق�ايU، هتÒ لٔ�سف ا�يل قلت � �ادي ìرجعو اك اليش ا�يل قل
ا7طط الوطين �لتكفل �ملس9تع£الت ا�يل قلت � التقWني وإالطار 
القانوين ها احWا طحنا فGه، Sٔن احWا در� وا�د إالطار ا�يل ما داwلش يف 

 à la fois c’est un(وا�د القانون، تيقول � هاذ املمرض ا�يل 
réanimateur, c’est un urgentiste mais au stade 

d’infirmier(  ��ٔ ل س9يارة إالسعاف، تيقول � واليينwدا
)d’accord( ل؟ �ٓش من ٕاطار؟ ٔ�ش9نو يهwواليين �ٓش من ٕاطار ٔ�� دا ،
)la vision ( ة تبقىTال يش �اÏرجع �دا؟ ٕاىل وقع مì يل؟ �ٓش �اديÒد

هاذ اليش لكيش wدامني ...  الوظيفةحتاسÖين، يعين ما اكي�ش ٕاطار، ال يف
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  .Iليه
ٔ�� خشصيا، قلتهيا ال يف اOار البيضاء وال دا�، دامئا . 4نيا، التكو�ن

احWا wدامني مع السائقني القداىم ا�يل اكينني، وتنحثومه وتنعملو هلم يعين 
)les séminaires ( ن هاذو مواطننيSٔ ،ل التكو�ن بدون مقابلÒد

 تنقولو Tاو هاذ الناس Tديد وان× سريوا موتوا، حىت مغاربة، احWا مايش
هام رامه عندمه اوليداهتم، حىت هام wدامني، حىت هام اقدام يف احلرفة، 

�ش لك ) la mise à niveau(ابغينا نعلمومه، ابغينا يبقاو ند�رو هلم 
وا�د ند�رو ٕان شاء هللا يد يف يد، وهاذ اليش خصو اشوية دÒل الوقت، 

 .ملس�شار احملرتمالس9يد ا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
شكرا �لس9يد الوز�ر، Áشكرمك Iىل مسامهتمك القمية معنا يف هذه 
اجللسة، احلقGقة ٔ�نه واSٔس9ئU لكها تقريبا معيقة ومفGدة Tدا، واSٔجوبة عهنا 

  .ٔ�معق ؤ�فGد، ولكن الوقت ال �رمح لفسح اDال �لمزيد من التوضي²ات
طاع ٕاىل القطاع املوايل، وهو السؤال اSٔول ون�eقل م�ارشة بعد هذا الق

فGه حول املشالك اليت شكو مهنا القطاع السC"يئ، اللكمة طبعا مو¹ة 
ٕاىل الس9يد وز�ر االتصال، والسؤال من الفريق �س9تقاليل �لو�دة 

  .والتعادلية، تفضلوا الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد �املس�شار الس9يد �املس�شار الس9يد �املس�شار الس9يد �����    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس9يد الرئCس

  . الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلنيcسم هللا
  اSٔخت وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء،
لقد Á�ٔشlٔ املغرب صندوق اOمع السC"يئ اي ٔ�صبح سمى اليوم 
�ل�سGÖق عن املداخGل، وذ� من T�ٔل صريورة حر¦ية إالنتاج السC"يئ 

 اخلواص هبدف ت�ش9يط سوق الشغل يف الوطين، وذ� يف غياب املنت£ني
هذا القطاع احليوي اي يعCش مWه �ٓالف العاملني والتقWيني واملمثلني 

  . والفWيني
فGلام  20لكن رمغ تطور إالنتاج اي ٔ�صبح معه املغرب ي�eج ٔ�كرث من 

وطنيا، الزال يعرف هذا القطاع ٔ�زمة wانقة Iىل مس9توى ال�شغيل، وهذا 
قانونية وتنظميية �لقطاع، §س9تفGد مWه ف/ة قليU  راجع لعدة اخeالالت

، اليت ٔ�صبحت تعCش Iىل وقع حمظوظة Iىل حساب ا�Sٔلبية من املهنيني
بطا½ دامئة cسÖب Iدم ªاكفؤ الفرص، خصوصا ؤ�ن املغرب عرف wالل 

يف إالنتاTات اOولية اليت اكنت تصور Iادة  اواحض االس9نوات اwSٔرية ªراجع
  .ام الصادرة عن املركز السC"يئ املغريبببالد� رمغ اSٔرق

ويبقى التقWيون السC"ئيون مه الف/ة املترضرة من هذه �خeالالت، 
حمرومة من فرص الشغل ومن امحلاية �ج×عية والتنظميية، خصوصا ؤ�ن 

"Cٔ�غفل لك احلقوق املهنية و�ج×عية �لتقين  20.99وغرايف تالقانون الس

ى فقط �لتطرق لرشوط احلصول Iىل البطاقة املهنية، رمغ السC"يئ، واكتف
Iدم فعاليهتا، حGث ٔ�صبح §سمل لٔ�ش�اص �ري املتوفرة فهيم الرشوط 

  .القانونية
ا، Áسائلمك، الس9يد الوز�ر، عام تعزتم الوزارة القGام به من T�ٔل تنظمي 

  . هذا القطاع �لرفع من مس9تواه
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . يد املس�شارشكرا �لس9 

  .اللكمة �لس9يد الوز�ر �لجواب عن السؤال

        ::::الس9يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس9يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس9يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس9يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ�شكر يف البداية الس9يد املس�شار Iىل هذا السؤال
ٔ�عتقد ٔ�وال هنا� سلسU من إالشاكالت، احلكومة ٔ�وال اخنرطت يف 

مة اOمع cشلك اكمل، الصندوق القدمي ما ابقاش Sٔن مراجعة مWظو 
املداخGل دÒلو ªراجعت بفعل ªراجع املداخGل دÒل القاIات السC"ئية، 

دÒل  %50قاIات، تقريبا  �2لعمل د�Ò عند� رشكة وا�دة عندها 
  . املداخGل كتجي من هاذيك الرشكة

�يل ¦ينظم �ش تعوضات؟ يف الس9نة املاضية اكن املرسوم اجلديد ا
اOمع، وا�يل Sٔول مرة دwل املعايري املرتبطة بتاكفؤ الفرص ودwل املسطرة 
cشلك دقGق، يعين والت مسطرة دÒل املرافعة، در� مدونة سلوك ٔ�عضاء 
ا�لجن، مت التنصيص Iىل ٔ�ن ا�لجن دÒل اOمع جلن مس9تقU، القرارات 

دÒل  3املاضية  دÒل ا�لجن معلU، وكتصدر بال�ات، تقريبا راه الس9نة
ومؤخرا راه املركز السC"يئ ٔ�صدر بالغ . مليون درمه 36اOورات ٔ�زيد من 

تيقول بlٔنه مت تصفGة Iدد من اOيون ا�يل مرتبطة دÒل الرشاكت، ٕاذن هذا 
 .اSٔجراء اSٔول

إالجراء الثاين هو تدشني تفكري معيق يف إالشاكلية السC"ئية يف 
الوطنية حول السC"، واليت شهدت توجGه  بالد�، Iرب تنظمي املناظرة

  : رسا½ ملكGة سامGة دعت ٕاىل

  ٔ�وال، ٕاطالق س9ياسة معومGة مeاكمU؛  -

خص تويل عند� مقاربة . اÜهنوض �لصناIة السC"ئية يف بالد� -
 . Tديدة، مقاربة الصناIة السC"ئية

توصية، اش9تغلت Iلهيا جلنة  200املناظرة اìهتت، تقريبا ٔ�زيد من 
Iلمية، ٔ�هنت العمل دÒلها امجلعة املايض، وقدمWا النتاجئ دÒلها يف وزارة 

  .االتصال، واSٓن اك�ن معل دÒل اSٔجرٔ�ة دÒل اخلالصات
ما يه هاذ اخلالصات؟ اك�ن النقطة اSٔوىل يه الس9ياسة دÒل 
التكو�ن، خص س9ياسة دÒل التكو�ن مشولية، واك�ن عند� حماور ا�يل 
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ل حبال الكeابة دÒل السWCاريو، Sٔن الصناIة السC"ئية خص Iلهيا �ش9تغا
مايش فقط خمصصات مالية ٔ�و ت��ع هاذ ا7صصات، بل يه ٔ�يضا كتابة 
السWCاريو، يه ٕابداع، خص §شجيع إالبداع، خص متكني خمتلف التيارات، 
ما نبقاوش ìركزو ٔ�ن طرف وا�د ٔ�و جوج هو ا�يل ميكن هيمين، بل العكس 

 احلرية دÒل إالبداع ونص Iىل ªاكفؤ الفرص، خص اOس9تور نص Iىل
  .امجليع

4نيا، �ٕالضافة ٕاىل إالشاكلية دÒل التكو�ن، اك�ن قضية دÒل الب�Gات 
التحتية دÒل هاذ الصناIة السC"ئية، ٔ�� ق�ل ما جني اSٓن لهاذ القاIة Tا 

�ٓالف  4مرشوع دÒل رشكة ٕانتاج Iاملية خضمة، طار�ة مرشوع، غتوظف 
  .العاملني يف هاذ القطاع من

ولٔ�سف الشديد، Tات �لمغرب، Iىل مس9توى وزارة االتصال واملركز 
السC"يئ يبدو �لت املشلك دÒل الرخص، ولكن من بعد تلفت يف 
الرخص Iىل املس9توى إالداري، ٕاذن اك�ن ٕاشاكلية دÒل الب�Gة التحتية 

Iلينا ìراجعو قانون  واك�ن إالشاكلية دÒل املوا¦بة واملرافقة، هذا ¦يفرض
  .الصناIة السC"توغرافGة، وìراجعو القانون دÒل املركز السC"يئ املغريب

    ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

 .هنا� تعقGب؟ تفضلوا الس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس9يد �املس�شار الس9يد �املس�شار الس9يد �املس�شار الس9يد �����    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس9يد الرئCس

ٕالTابة دÒلو الواحضة، وبطبيعة احلال اشكر الس9يد الوز�ر Iىل ا
ت�شكروه Sٔنه قام بوا�د اDهود يف اختاذ التدابري يف الس9ياسة، يعين 

  . الب�Gات التحتية رمغ ٔ�نه هناك ٕاشاكليات
املهم عند�، الس9يد الوز�ر، هو لقمة العCش دÒل هاذ املهنيني يف 

Òل فقدان الشغل دÒس9باب دSٔنه ميل ت�شوفو اSٔ ،ل هاذ الرشحية القطاع
هو اك�ن مشالك Iدم توTه املشاهد�ن �لسC"، وملاذا Iدم التوTه؟ Sٔنه 
هناك قرصنة، هناك فوىض Iارمة يف هاذ الباب، هناك مشالك ٔ�خرى 
�ل�س9بة لهاذ السC"، هو ٔ�نه نبغي نقول � الس9يد الوز�ر بlٔنه إالذاIات 

Wشجعو احÁ لنا رمغ هاذ املشالك ا�يل اكينة، خصناÒاملواطنني ٔ�و د Òا
الفWيني دÒلنا العاملني يف هاذ القطاع، اIالش؟ Sٔن ميل كتطلق القWوات 
الفضائية ٔ�و القWوات اSٔرضية تتلقى Iدة ٔ�فالم سC"ئية يه ٔ�جWبية، ملاذا 
جيب ٕارشاك هاذ اSٔفالم املغربية �ش Áشجعو الفWانني دÒلنا �ش خيلقوا 

  .فرص دÒل الشغل دÒهلم
لسÖب اSٔسايس هو اك�ن ªراجع يف اSٔفالم السC"ئية، ولكن ٕاذن يعين ا

دÒل  10حنثو Iىل ٔ�نه Iرب وزارªمك ٔ�ننا ندجمو ٔ�فالم مغربية، ٕاىل اكنت مÏال 
اSٔفالم يومGا كتطلق، ند�رو مهنا Iىل اSٔقل النصف دÒل املغربية والنصف 

قطاع �ش ٔ�جWبية، ٕاذن �ش Áشجعو املواطنني دÒلنا ٔ�و العاملني يف هاذ ال

  . �ك�س9بوا وا�د ا�لقمة دÒل العCش
  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقGب، تفضلوا يف �دود 
  .دقGقeني طبعا

        ::::الس9يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس9يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس9يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس9يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
يف حوارات معهم، من بني النتاجئ هيئة @نية، ودwلنا  11ٔ�وال عند� 

Iىل ٔ�نه Iىل مس9توى إالنتاج التلفزيوين فÝ يتعلق �لفWانني واملمثلني، قلنا 
يف اSٔعامل، ٔ�� فزت بوا�د  %60احلاصلني Iىل بطاقة الفWان Iىل اSٔقل 

من الناس ا�يل �Cش9تغلوا امعاÒ من املهنيني، Iىل  %60الصفقة، خص 
ا اكن املطلب دÒهلم، اIالش مايش ، وهذ%70ٔ�ساس نوصلو لــ 

؟ �ش نفeحو اDال لطاقات Tديدة ا�يل كتربز Sٔول مرة، وا�يل 100%
 .كتكون عندها wربات، wاصة يف صفوف الش9باب

اSٔمر الثاين، وا�يل هو مطروح وخصنا نوا¹وه �لك مسؤولية هو 
دوا املنافسة اOولية، هو Tذب �س��رات، دا� اSٓن اك�ن دول ا�يل ش

اÜمنوذج املغريب و¦يقدموا wدمات �لكفة ٔ�قل، wاصة يف ٔ�ور� الرشقGة، هاذ 
اليش ¦يقeيض مWا ٔ�ننا ìراجعو بعض إالجراءات ا�يل عند� Iىل املس9توى 

  .السC"يئ
�اليا ٔ�� يف زÒرة w�ٔرية لربيطانيا، اكن ٔ��د احملاور دÒلها االتفاقGة 

� ٔ�� برصا�ة لقGت املشلك عند�  السC"ئية دÒل إالنتاج املشرتك، ونقول
يف املغرب، مايش يف اجلهة اSٔخرى، ؤ�� تفاlTٔت، تفاlTٔت Sٔن اكن توقع 
دÒل ٔ�ن الطرف اSٓخر، لكن يف اwSٔري لقGت املشلك هنا، Iاد دا� راه 

  .احWا كنعاجلو فGه يف هاذ اSٔس9بوIني
ضارة ا�يل ¦هيم وهو ٔ�ن خصنا صناIة سC"ئية وطنية، كتقدم لنا احل

املغربية والثقافة املغربية والقمي املغربية، وكتعكس املغاربة كCشوفوا فهيا 
ذاهتم، وكتكون عنرص تنافيس، §ساIد� يف الس9يا�ة، §ساIد� يف التنوع 
الثقايف دÒلنا، عند� اSٓن معركة Iىل املس9توى السC"يئ يف قضية الصحراء، 

يف اجتاه ٕاطالق مؤسسة  Sٔن اخلصوم والو ¦يلجؤوا لها، واSٓن �اديني
نا من يعين دمع إالبداIات السC"ئية يف W السC" الشابة، ا�يل �ادي متك 

يف ٕاطار حرية إالبداع، ما �ادش احWا نتدwلو يف ... القضاÒ ا�يل يه
  . املبدع، ولكن ابغينا ٕانتاTات سC"ئية ا�يل تعاجل القضاÒ الوطنية دÒلنا

wاصة فÝ خيص اSٔمازيغية، الصناIة عند� ٔ�يضا التنوع الثقايف، 
. السC"ئية ما ابغيناش تبقى جمرد هواية، wاصة يف هاذ اDاالت ا�يل كتربز

ٕاذن هذا حتدي، السC" املغربية راه سفري، واس9تطعنا حنققو ٕانتاTات مكية 
  . يف املايض، اSٓن هاذ إالنتاج المكي غندمعوه ٕ�نتاجGات ¦يفGة

  .وشكرا
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        ::::لسةلسةلسةلسةالس9يد رئCس اجل الس9يد رئCس اجل الس9يد رئCس اجل الس9يد رئCس اجل 
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر Iىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ون�eقل م�ارشة ٕاىل اSٔس9ئU املو¹ة ٕاىل الس9يد وز�ر الس9يا�ة، ونظرا 
لو�دة موضوع اSٔس9ئU الثالثة اSٔوىل املدرTة يف هذا الرب�مج، فسCمت 
cسطها دفعة وا�دة ليمت اجلواب عهنا دفعة وا�دة كذ�، والسؤال اSٔول 

Tىل املوI ه ٕاىل الس9يد وز�ر الس9يا�ة هو حول معايري توزيع حصص احلج
واكالت اSٔسفار، واللكمة �Sٔد السادة ٔ�عضاء الفريق �شرتايك لÖسط 

  .السؤال
  .تفضيل اSٔس9تاذة لطيفة لÖسط السؤال

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

  الس9يد الرئCس،
  الس9يد الوز�ر، 

  املس�شارون احملرتمون، السادة
داك½، - عرفت معلية توزيع حصص احلج لهذه الس9نة حرمان ¹ة عبدة

ؤ�صبح لزاما Iىل من �رغب يف �س9تفادة من ¦وطة احلج التوTه صوب 
¹ات ٔ�خرى ٕالمتام إالجراءات Oى واكالت اSٔسفار املتواTدة هناك، دون 

  .جمراIاة الظروف �ج×عية �لمس9تفGد�ن من ¦وطة احل
مفا يه املعايري املعمتدة، الس9يد الوز�ر احملرتم، يف توزيع ¦وطة احلج Iىل 

داك½ من هذه العملية؟ شكرا -واكالت اSٔسفار؟ وملاذا مت حرمان ¹ة عبدة
  .الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يدة املس�شارة

صهتا اللكمة لطرح السؤال الثاين، وموضوIه تدبري واكالت اSٔسفار حل
  .ا7صصة لتنظمي معلية احلج

اللكمة �Sٔد ٔ�عضاء الفريق �س9تقاليل �لو�دة والتعادلية، تفضل 
  .اSٔس9تاذ

        ::::املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد محممحممحممحمد زازد زازد زازد زاز
  .cسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل س9يد املرسلني

  الس9يد الرئCس،
  الس9يد الوز�ر،

  السادة املس�شارون،
رتفاع ٔ�سعار احلج، wاصة احلج يت£دد اجلدل لك س9نة حول ا

الس9يا= اي تنظمه رشاكت الس9يا�ة، مع العمل ٔ�ن الوزارة ال تتدwل يف 
حتديد اSٔسعار، لك رشكة تتد�ر اÜمثن ا�يل ابغات، مع ٔ�ن اSٔمر مرتوك 
حلرية العرض والطلب، اليشء اي يدفع �لعديد من املواطنني �ل�ساؤل 

اSٔسفار احلصة ا7صصة لها، خصوصا عن الكGفGة اليت تد�ر هبا واكالت 

ؤ�ن هناك تضار� يف اSٔمثنة بني الواكالت واخeالف يف اخلدمات، زÒدة 
Iىل الرشوط املفروضة �ل�سجيل فهيا، يف ظل النظام اجلديد املمتثل يف 
تنظمي قرIة مو�دة بني التنظمي الرمسي وواكالت اSٔسفار، واي ªكون 

ه القرIة حرية �خeيار بني هذه اجلهة ٔ�و مبوجهبا �لمواطن اي رست Iلي
  .ت} لتlٔطريه يف ٔ�داء املناسك

  :�، Áسائ}، الس9يد الوز�ر احملرتم
 ٔ�وال، ما يه الكGفGة اليت تد�ر هبا واكالت اSٔسفار احلصة ا7صصة لها؟

4نيا، ما يه التدابري اليت تت�ذها الوزارة ملراق�ة الواك½ محلاية حقوق 
  التالعبات؟ املواطنني من 

  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

ويتعلق السؤال الثالث �ملعايري املعمتدة لتدبري معلية توزيع حصيص 
احل£اج Iىل واكالت اSٔسفار، واللكمة �Sٔد السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك 

  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعي
  .س9يد الرئCسشكرا ال 

  الس9يد الوز�ر،
  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

كام تعلمون عرفت معلية توزيع حصص احل£اج Iىل واكالت اSٔسفار 
هذه الس9نة احe£اTات يف مجموIة من اجلهات واSٔقالمي، ٕاذ اعتربت العديد 
مهنا نفسها مeرضرة ومقصية، مما ينذر بتصعيد ٕاذا مل يمت احeواء هذا 

  .املشلك
  : بناء Iليه، Áسائلمك، الس9يد الوز�ر

 ¦يف يمت تدبري هذا امللف؟  -

 ما يه املعايري املعمتدة لتوزيع حصيص احل£اج Iىل واكالت اSٔسفار؟  -

  ما يه التدابري املزمع اختاذها الحeواء هذا املشلك؟ -
ؤ�� هباذ املناس9بة، الس9يد الوز�ر، ك�شكرمك Iىل اجلواب دÒلمك Iىل 

احWا كنا س9يفطنا سؤال �ش جتاوبنا Iليه ¦وز�ر اSٔوقاف  هاذ السؤال، Sٔن
  .والشؤون إالسالمGة

وكذ� ٔ�شكر الفريق �شرتايك Iىل طرح هذا السؤال يف نفس 
 4عبدة ا�يل كتكون من -املوضوع Sٔن اIالش الس9يد الوز�ر؟ ¹ة داك½

اSٔقالمي، ما عندهاش واك½ و�دة، اIالش هاذ الواكالت تقصاو الس9يد 
س9نة وان× Iاطيهنم الرتخGص �ش يديو  �15ر؟ وهاذ الواكالت هاذي الوز

 5اSٔقالمي، واعطيتو  4احل£اج، جGتو هاذ الس9نة واقصيتو ¹ة �اكملها، فهيا 
�ن ورديغة، وكتقول لوا�د احلاج من �ٓسفي �ٓ� ال- الرخص جلهة الشاوية
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  .سلÝن وال �ٓ� لربش9يد �ش §س£ل
�ن وا�د الشعار jع تقريب إالدارة من الس9يد الوز�ر، هاذ احلكومة اك

راه هاذ احل£اج، الس9يد الوز�ر، نبلغك بlٔن ¦ون ما اكن�ش القرIة . املواطنني
... س9نني، راه ما ميك�ش هلم ميش9يو لهاذ 5س9نني و 4ا�يل اكنوا ¦ي�eظروها 

�ن wا يقاطعوا احلج، راه ما ميك�ش نقول لوا�د �ٓ� من �ٓسفي حىت الاو 
 واك½، وهاذ �ٓسفي ما ¦يتوفرش، واجلديدة ما سلÝن �ش §س£ل يف

كتوفرش، �ٓسفي اجلديدة واليوسفGة وثالث س9يدي بنور، لكهم هاذو ما 
  فهيمش الواكالت ا�يل هام يف املس9توى؟ اIالش نعطيومه الرتاخGص؟

ٕاذا ما اكن�ش عندمه الرتاخGص ا�يل يه @مة، احWا سافر� Iدة مرات 
سافر� مع واكالت من اOار البيضاء وما  مع هاذ الواكالت، ويف املس9توى،

  .اكنوش يف املس9توى دÒل مدينة �ٓسفي، وال مدينة اجلديدة
ولهذا، الس9يد الوز�ر، ا�يل تنطلبو مWمك هو ªراجعوا هاذ املسائل 
هاذي، راه تنقول لمك بlٔنه ال العائالت دÒل احل£اج وال احل£اج ا�يل هام 

اكن�ش القرIة راه ما ميشوش يف هاذ Tاهتم القرIة هاذ الس9نة، راه لو ما 
  . الواكالت

  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

اللكمة �لس9يد الوز�ر لٕالTابة عن السؤال، تفضلوا �لمنصة، ويف �دود 
  .دقائق، الس9يد الوز�ر 9

        ::::الس9يد حلسن �داد، وز�ر الس9يا�ةالس9يد حلسن �داد، وز�ر الس9يا�ةالس9يد حلسن �داد، وز�ر الس9يا�ةالس9يد حلسن �داد، وز�ر الس9يا�ة
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس9يد الرئCس
�لسادة املس�شار�ن من الفرق الثالثة Iىل طر±م هذا السؤال، شكرا 

  . وهذا السؤال @م Tدا
تعرفون بlٔنه تنظمي احلج، واحلج هو من الشعا�ر دÒل املغاربة، وهو ¦هيم 
يعين اOو½ املغربية و¦هيم احلكومة املغربية، وهو ٔ�سايس �ل�س9بة لكÏري من 

Uذوه �جلدية الاكمwا تناWاملغاربة، اح.  
�ري �ل�س9بة ما فهيا �س نعطي وا�د اSٔرضية ٔ�ش9نو ¦يفاش ¦ي�Wظم 

احلصة دÒل لك دو½ ٕاسالمGة يه م�دٔ� �اج للك ٔ�لف Áسمة، ٕاذن . احلج
مليون دÒل Áسمة، ومعلية  30ٔ�لف �اج Sٔنه عندو  30املغرب عندو 

التوزيع دÒل احلصص ما بني وزارة اSٔوقاف وواكالت اSٔسفار تCمت بعد 
  .ا�يل كمتيش �لمس9نني %15ص اس9ت�ال

اكن النظام خمتلف Iىل النظام ا�يل موجود  2007النظام اكن ق�ل من 
دÒل  10.000دا�، يعين ٔ�نه حصة 4بتة كمتيش لواكالت اSٔسفار ا�يل فهيا 

احل£اج، وما اكنوش واكالت اSٔسفار تيخضعوا �لقرIة، واك�ن اخeيار دÒل 
ة الس9يا�ة مع الفGدرالية الوطنية واكالت اSٔسفار تCمت من طرف وزار 

 .�لس9يا�ة حسب معايري ا�يل �ادي نتلكم Iلهيا من بعد
 T2007ا هاذ النظام دÒل القرIة، ما بني  2007ولكن ابتداء من 

هاذ النظام دÒل القرIة وىل ٔ�نه تنظميني، احل£اج تيختاروا ما بني . 2013و
فت بlٔنه الواكالت ابدات وزارة اSٔوقاف وما بني الواكالت، هاذ املسlٔ½ عر 

، وصلت هاذ الس9نة هاذي 2007يف  7700احلصة دÒلها كهتبط، اكنت 
، وتقلص Iدد الواكالت، وكذ� ما اكن�ش إالماكنية دÒل ٔ�نه 3700ٕاىل 

  .احل£اج يعرفوا املنتوج املقدم هلم من طرف الواكالت
ارة يف هاذ الس9نة هاذي، ويف ٕاطار وا�د الرشاكة ا�يل مقنا هبا مع وز

اSٔوقاف، وكذ� بتعاون مع وزارة اOاwلية مشكور�ن Sٔهنم جتاوبوا مع هاذ 
املسlٔ½، ٔ�نه مرينا ٔ�نه ªكون الحئة وا�دة، وبعد ذ� ¦يختاروا احل£اج، يعين 
بعد القرIة ٔ�هنم ميش9يو مع الواكالت وال ميش9يو مع وزارة اSٔوقاف، وهاذ 

حGد الفرتة دÒل ٕاجراء املسlٔ½ وضعت التنظميني Iىل قدم املساواة، وتو 
القرIة وٕاعطاء الفرصة �ل²اج �ش يتعرف Iىل هاذوك املنتوTات ا�يل 
اكينة، وٕاعطاء كذ� ٔ�نه الرفع من جودة اخلدمات ا�يل مقدمة، ولكن 
السعي كذ� ٕاىل ختفGض السعر، Sٔنه غتكون وا�د التنافس9ية فÝ بني 

  .الواكالت
  ارو هاذ الواكالت؟ٔ�ش9نو يه املعايري ا�يل كنعملو �ش كنخت

عند� معايري، وهاذ املعايري �دد�ه مع الفGدرالية الوطنية لواكالت 
املسlٔ½ اSٔوىل يه الص²ة املالية دÒل الواك½، خصنا البد الواك½ . اSٔسفار

ªكون عندها تواز�ت مالية وقدرة مالية ٔ�هنا تتحمل هاذ املسlٔ½، هاذي 
  .املسlٔ½ اSٔوىل

صنا احلجم دÒل الواك½، Sٔهنا خصها ªكون رمق املسlٔ½ الثانية، خ 
  .املعامالت دÒلها، املس9ت�دمني، Iدد الفروع، ٕاىل �ري ذ�

واملسlٔ½ اSٔساس9ية، Sٔنه ا�يل ªهيمنا مه احلجيج، وا�يل ªهيمنا هو الرا�ة 
دÒهلم، ا�يل ªهيمنا هو ٔ�نه اخلدمات تقدم كذ�، واش عندها جتربة يف 

جتربة يف تنظمي العمرة؟ التنقGط دÒل املنتوج تنظمي احلج؟ واش عندها 
دÒلها دÒل الس9نة املاضية ٕاىل اكن عندها مWتوج �ل�س9بة �لحج؟ وكذ� 

  ابغينا يف املعايري ا�يل دا�ر�ن واش ك�سامه يف Tلب العمU الصعبة؟
Sٔنه احWا ابغينا Áشجعو ٔ�نه الواكالت مايش فقط تد�ر ما هو جح، ولكن 

ل�س9بة �لوطن، وكذ� املسامهة يف �قeصاد كذ� Tلب الس9ياح �
الوطين، ويف Tلب العمU الصعبة، وكذ� Áس9بة التlٔطري واملشاركة يف 
املنتدÒت واملعارض اOولية، يعين ٔ�ن عندها تنافس9ية، وكذ� واش كتGÖع 

  تذا¦ر السفر وال ال؟
 هاذو لكها معايري ا�يل يه فهيا التنقGط، واش تتوفر Iىل موقع ٕالكرتوين

كذ� هاذي مسlٔ½ @مة، وتند�رو الرتتCب دÒل الواكالت، تيدار بطريقة 
يمت �حeفاظ هباذ  100مفا فوق Iىل  60ا�يل حصل Iىل . موضوعية

هاذ الواكالت يمت ٕاقصاؤها،  I100ىل  60الواكالت، وا�يل عندها ٔ�قل من 
ك ولكن معايري ا�يل يه موضوعية، وكنعطيو وا�د الفرتة زمWية �ش هاذو 
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الواكالت ت�Cغيو� نعاودو النظر يف هذاك التنقGط وتنعاودو النظر يف هذاك 
ما تيعنCش راه  60التنقGط، ولكن ا�يل عندو ٔ�كرث من 

)automatiquement ( ادي مييش �لحج، البد ٔ�نه اكينة ٔ�مور ا�يل�
  .عبدة- �ادي نفرسوها، وغناwذو املثال دÒل داك½

راه Iىل مس9توى هاذيك ا�لجنة  اك�ن وا�د املسlٔ½ ا�يل ٔ�ساس9ية،
¹ة، ولكن  –كنتعاملو مع امجلعيات، مجعيات واكالت اSٔسفار يف لك ¹ة 

دÒل  10ٕاىل ابغيت تد�ر مجعية دÒل واكالت اSٔسفار خصو �كون عندك 
عبدة، -عبدة، احWا ال نقيص داك½-واكالت اSٔسفار، مع اSٔسف داك½

وIلينا، وس9ياحGا @مة، ٕاىل �ري  �لعكس هاذي ¹ة عز�زة Iىل لك املغاربة
دÒل الواكالت ٕاذن ما عندهاش مجعية، هذا كنعملوه مع مجيع  6فهيا . ذ�

اجلهات ا�يل ما عندمهش مجعية، كند�روها مع اجلهة ا�يل قريبة لها، ٕاذن 
ورديغة، ٕاىل �د اSٓن اSٔمور مزÒنة، ولكن -امعلناها مع اجلهة دÒل الشاوية

Òنا �لعملية دGط ٔ�ش9نو اجرى؟ فاش جGنه  5ل التنقSٔ ،ل الواكالتÒد
عبدة -وداك½ ورديغة-دÒل احلصص، Sٔنه �ل�س9بة �لشاوية 5عند� �ري 

�اج، ٕاىل قسمتهيا Iىل Iدد دÒل احل£اج لك مجموIة،  250عندها تقريبا 
  .دÒل الكوطات 5ٔ�عطتنا  50مجموIة دÒل 

Áشوفو من ¹تني دÒل الواكالت يه ا�يل ��س9تافد، ٕاذن خصنا  5ٕاذن 
الواكالت اSٔولني ا�يل عندمه النقط ٔ�كرث، ٕاذن فاش جGنا Áشوفو  5ٔ�ش9نا هام 
ورديغة، السادسة من -الواكالت عندها النقط ٔ�كرث من الشاوية 5لقGنا بlٔن 

 .عبدة-ورديغة والثامWة من داك½-عبدة والسابعة من الشاوية- داك½
wذوا، هذا هو ا�يل اSٔولني هام ا�يل �ادي Ò 5ٕاذن ٔ�ش9نو معلنا؟ 

تنعملو به يف مجيع املناطق، ما فهيا ال ٕاقصاء دÒل مWطقة وال دÒل ¹ة، 
ولكن ما بغيناش كذ� ٔ�هنم هاذ الواكالت ٔ�هنم �كونوا يف حGف �ل�س9بة هلم 

، "ب"و كنعملو " �ٔ "وحيسوا بlٔهنم تقصاو، قلنا �ادي يتعاملوا، Sٔن كنعملو 
ر�ن ا�يل Tاهتم احلصص يف ٕاطار ال�سجيل �ادي يتعاملوا مع الواكالت اSٓخ

  . دÒل احل£اج
ٕاذن هاذوك احل£اج، الس9يد املس�شار احملرتم، ما ¦ميش9يوش من 

�ن سلÝن، وال ªميش9يو من �ٓسفي ٕاىل خريبكة، ٔ�� عندي س9يدي بنور ال
دا� اSٓن هاذوك الواكلتني جبوج تعاملوا مع الواكالت ا�يل عندمه احلصص، 

  .ريك وتضامين تeCعاملوا معهم، تCس£لوا هاذوك احل£اجواSٓن يف ٕاطار §شا
دÒل الواكالت ا�يل هام اكنوا  2ٔ�وال راه �ري ... دÒل 2ٕاذن عندها �ري 

، ولكن و�دة Tات 60عبدة ا�يل تقدموا، وTابوا ٔ�كرث من - من داك½
  .السادسة وو�دة Tات الثامWة

ا معهم، ورامه جسلوا اSٓن ¦يتعاملوا مع الواكالت امخلسة اSٔولني وتeCعاونو 
هاذوك احل£اج ما امشاو . عبدة- دÒل احل£اج من ¹ة داك½ 105تقريبا 

ولكن . حىت يش مWطقة ٔ�خرى، �لعكس ٔ�هنم اكنوا يف هاذيك املنطقة
هاذي معايري ا�يل يه موضوعية، ا�يل يه موضوIة مع واكالت ٔ�سفار، 

  . واكالت اSٔسفاراحWا ما كزنيدو فهيا، ما كنقصو فهيا، يعين موضوIة مع 

ا�يل ٔ�سايس ٔ�ش9نو هو ا�يل خصنا نعملو Iليه؟ وهو خصنا ٔ�هنم هاذ 
الواكالت فاش �ادي يتعاملوا يف ٕاطار احلج، �ادي �كون عندمه جتربة 
ٔ�كرث، �ادي ميكن هلم ٔ�هنم �زيدوا يف النقطة دÒهلم، و�ادي كذ� ا�يل 

هاذ املنطقة خصنا نعملو Iليه وهو ٔ�ننا Áشجعو واكالت ٔ�خرى ªكون يف 
عبدة �ش ميكن لنا ªكون عند� مجعية و�ادي - ويف هاذ اجلهة دÒل داك½

ورديغة ٔ�و - عبدة مع الشاوية-نتعاملو معها م�ارشة، ما �ادش �كون داك½
  .مع مWطقة ٔ�خرى

ٕاذن هذا هو ا�يل خصنا نعملو Iليه، ولكن كذ� ا�يل ابغينا نوصلو لو 
دÒل الواكالت، ٔ�نه ) labellisation(وهو ٔ�ننا نوصلو لوا�د النوع دÒل 

ªكون عند� واكالت ا�يل عندها القدرة املالية، القدرة الÖرشية دÒل املوارد 
  .الÖرشية، القدرة التكWولوجGة، ٕاىل �ري ذ�، ٔ�هنا تنظم احلج

نعملو كذ� ٕاىل ابدينا Sٔنه اSٓن ما ت�eعاملوش مع العمرة وما كنظموش 
املسlٔ½ دÒل العمرة ٔ�ننا خصنا Áشوفو فهيا ٔ�نه  العمرة، ولكن ٕاىل اكن هاذ

 ½ٔlا لهاذيك املسWاصة لتنظمي العمرة، ٕاىل شفw كون واكالت يعينª كذ�
ا�يل كذ� ٔ�ننا  ،دÒل اDامU ا�يل يه كذ� تت�لق مشالك كثرية Tدا

) la labellisation(ٕاذن ... نتعاملو معها وÁشوفو ٔ�نه واكالت ا�يل يه
دة @مة Tدا واحWاÒ اSٓن در� يعين طلب دÒل العروض هاذي Iالمة وجو 

يف هاذ إالطار هاذ �ش ميكن لنا ٔ�نه ªكون عند� واكالت ا�يل مeخصصة، 
ا�يل اكينة مeوفرة فهيا املهنية، Sٔنه ٔ�ش9نو ا�يل ابغينا؟ ابغينا ٔ�وال اجلودة يف 

 ٔlسعار، واملسSٔش تضارب يف اÁالثانية ٔ�نه ما �كو ½ٔlالثالثة اخلدمات، املس ½
ٔ�نه ما �كوÁش يعين �كون وا�د النوع من املهنية وجنرو الواكالت ٕاىل 

  .اISٔىل
�ل�س9بة لٕالخوان ا�يل قالوا بlٔنه ما اكي��Gش اSٔسعار، �لعكس خرجWا 
يف هاذ اSٔس9بوع هذا ٔ�ش9نا هو اSٔسعار ا�يل اكينة و�لتدقGق، يعين ٔ�نه اك�ن 

درمه،  87.000الغرفة ا�يل يه ثنائية  املنتوج دÒل اOرTة اSٔوىل، راه اكينة
درمه، اك�ن املنتوج دÒل اOرTة الثانية، اك�ن ا�يل  79.000والغرفة الثالثية 

، 56والر�عية  63يعين �ل�س9بة �لغرفة الثنائية، الثالثية  67.000فهيا 
درمه،  47.000الناس  4واك�ن اOرTة الثالثة ا�يل هو الغرفة ا�يل فهيا 

  .درمه 45.000اس9ية والغرفة امخل

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
شكرا لمك الس9يد الوز�ر احملرتم، واحeفظوا ببعض عنارص جوا�مك يف 

  . التعقGبات، شكرا
ن�eقل ٕاىل التعقGبات حول جواب الس9يد الوز�ر، واللكمة Sٔول معقب 

  .اSٔس9تاذة لطيفة من الفريق �شرتايك، تفضيل

        ::::املس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيواين
  .را الس9يد الرئCسشك

الس9يد الوز�ر، ٕاىل امسحتو نظرا Sٔمهية بل قدس9ية احلج، ومن T�ٔل 
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تدليل الصعاب ٔ�مام احل£اج، ٔ�قول ٔ�نه حتت الرIاية السامGة لصاحب 
اجلال½ نرصه هللا ؤ�يده، ٔ�رشفت جلنة ملكGة Iىل تنظمي معلية احلج لس9نة 

الحظة Iىل يف ٔ�حسن الظروف، وحلد الساIة مل Áس£ل ٔ�ي ٔ�دىن م 2013
هاذ العملية، وفلسفة هذه ا�لجنة يه تدليل الصعاب ٔ�مام احل£اج، وما 
تنقولوش ì�ٔمك ٔ�نمت ال حترتمون هذه الفلسفة، ولكن ابغيناها ªكون سائدة، 
وما ابغينا حىت ٔ�دىن مالحظة، حىت يش �د يالحظ Iىل واك½ ٔ�سفار وال 

  .اهاش ªكونحىت مالحظات من هاذ النوع احWا ما ابغين... Iىل هاذي
ولكن، الس9يد الوز�ر، ٔ�� ابغيت Áسلط الضوء Iىل مسlٔ½ ٔ�ساس9ية من 
wالل طر= لهذا السؤال، ويه مسlٔ½ التقس9مي، ٔ�� ٔ�رى بlٔنه �ان الوقت 
ٕالIادة النظر يف التقس9مي، التقس9مي ا�يل دا�راه وزارة الس9يا�ة، حبال دا� 

ورديغة، ٕاIادة -وية�ٓسفي واجلديدة، دا�ر�هنا يف املنطقة الوسطى مع الشا
التقس9مي Sٔن مجموIة اSٔمور تغريت، خصنا نعيدو النظر يف التقس9مي ا�يل 
كتد�رو الوزارة دÒلمك، wاصة ٔ�ننا اليوم كنتلكمو Iىل ¹وية مeقدمة، 
وفلسفهتا يه حتقGق التمنية املتوازنة بطبيعة احلال وتقريب اخلدمات ا�يل من 

 .شlٔهنا حفظ ¦رامة املواطن
 .د الوز�روشكرا الس9ي

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يدة املس�شارة

ون�eقل ٕاىل املعقب املوايل �لفريق �س9تقاليل �لو�دة والتعادلية، تفضل 
        .اSٔس9تاذ ب�شايب

        ::::املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد محممحممحممحمد ب�شايبد ب�شايبد ب�شايبد ب�شايب
  .شكرا الس9يد الرئCس

  اSٔخت، إالخوة،
  السادة الوزراء،

يه ٕاجراءات محمودة  حقGقة إالجراءات ا�يل wاذهتا الوزارة w�ٔريا
ومشكورة، اكٕالجراء اخلاص �لالحئة املو�دة، اكلتصنيف اخلاص جبودة 

للك واك½، ٕاال ٔ�نه مازال هناك ) le label(اخلدمات ٔ�و ما سمى بــ 
الكÏري، الس9يد الوز�ر، من العمل، كت²ديد السقف للك واك½، هذا ¦ي�Wاىف 

 مع احلرية ومع التنافس9ية، Sٔنه Wاىف� مع ا�ليربالية ا�يل كت�شدها بالد�، وكت 
ميل كت²دد السقف وكتكون ¦وطة معينة، كتكون هناÒ كتكون وا�د 
النوع من �حeاكر، واحWاÒ هاذ الوقت دÒلنا ما ابقاش كCسمح هباذ 
املسائل هاذي، خصنا حنررو القطاع وخنلقو ٕاطار مWاسب �لتنافس9ية 

ار دفرت التحمالت، ويف ٕاطار املطلقة يف ٕاطار من القوانني الشفافة، يف ٕاط
  . التصنيف، ويف ٕاطار املراق�ة البعدية

كذ� الزالت وزارة اSٔوقاف تد�ر حصة ¦برية من هاذ املنتوج دÒل 
احلج، وهذا حىت هو ¦ي�Wاىف مع الس9ياسة ا�ليربالية دÒل بالد�، وما ميك�ش 

�ة وال إالدارة العمومGة تقوم �لوظيفة دÒل قطاع @ين، احWا قطاع س9يا

قطاع اخلدمات بصفة Iامة هو قطاع @ين و¦يتطلب @نية، و�لتايل خصو 
  . املهنيني

قضية وزارة اSٔوقاف، هذا يشء ا�يل ما ابقاش، رمبا، مق�ول يف هاذ 
العرص، خصنا Áسمحو �لقطاع اخلدمايت يقوم �Oور دÒلو، واملغاربة مؤهلني 

لسؤال، Òك ان× كرتاق�وا وكنثري هنا ا. �ش يقوموا هباذ املسائل هاذي
الواكالت، ولكن ما كرتاق�وش وظيفة اSٔوقاف، ما عندمكش يش سلطة 

  . Iلهيا، هنا اشلك
ٕاذن قطاع @ين، خصنا املعمتر�ن ٔ�و احل£اج خصهم �كون عندمه حرية 

مليون، الس9يد الوز�ر،  30وغنخمت، Sٔنه الوقت ما كCسمحش، . �خeيار
  .ٔ�لف 30مليون  30دÒل املغرب  Iام، احلصة 20ك�سمعوها هاذي 

 .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
   .شكرا

  .اللكمة �لمعاقب املوايل من الفريق احلريك، تفضلوا اSٔس9تاذ

        ::::املس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد م�ارك الس9باعي
  .شكرا الس9يد الرئCس

  الس9يد الوز�ر،
�Òىل اجلواب دI ك�شكروك .  

ا الوزارة، ولكن ¦يف ما يف احلقGقة احWا تنعرفو اDهودات ا�يل كتقوم هب
Tا يف اجلواب دÒلمك، الس9يد الوز�ر، بlٔن اكينة هناك مجعيات، واش هاذ 

اعطينا، الس9يد ... امجلعيات ان×، الس9يد الوز�ر، ان× 4يقني فهيم بlٔهنم
الوز�ر، هاذ الواكالت ا�يل اكينني يف اجلديدة ويف �ٓسفي ويف امسيتو، واش 

 16س9نة وال  15م ¦ينظموا احلج هاذي عندمك ولو شاكية وا�دة، Sٔهن
س9نة، واش عندمك شاكÒت من احل£اج ا�يل ¦يديومه �لحج؟ واش عندمك 
يش شاكÒت من هاذ الواكالت ا�يل ¦يديو �لعمرة؟ راه اك�ن الواك½ ا�يل 

دÒل الناس �لعمرة، واش عندمك يش شاكية لهاذ  60 – 50كتدي 
  الواكالت؟ 

ان× يف شلك وامجلعيات ا�يل ¦يف ما ذ¦رتو  الس9يد الوز�ر، احWا عرفWامك
، راه 105شلك �ٓخر، قلتو لنا واحل£اج، نعم، الس9يد الوز�ر، بlٔهنام §س£لوا 

ما عندمهش يش بديل، ٔ�ش9نو ابغى يد�ر هو هاذ احلاج ٕاىل ما امشاش 
§س£ل؟ راه ما عندوش يش اخeيار �ٓخر، راه ¦ون اكن عندو يش اخeيار 

ما عندو اخeيار، راه غمييش ميد راسو، �ادي راه غمييش ليه، ولكن ميل 
  . ميد عنقو �لمجزرة، هذا الس9يد الوز�ر

عبدة، - كنقول لمك، الس9يد الوز�ر، بlٔنه هذا ٕاقصاء ممهنج جلهة داك½
عبدة، �لك رصا�ة، الس9يد الوز�ر، هناك اك�ن - ٕاقصاء ممهنج لساكنة داك½

راه حىت دÒول  احe£اTات، مايش �ري دÒل احل£اج وال دÒل الواكالت،
العائالت ا�يل عند� شاكÒت دÒهلم، يقول � ٔ�� اIالش الواليد دÒيل ٔ�� 
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�ادي منيش Áس£لو يف �ن سلÝن، �ش من طريقة؟ واش احWا ما اكي�ش 
�ن سلÝن وال لربش9يد راه ربعة اSٔقالمي نعطيو ال... اكع هاذ إالقلمي وال هاذ

  . لوز�روال خلربيكة، راه ما ميك�ش، الس9يد ا
اSٔقالمي عندمه  4ٔ�ما ٕاىل ادوينا Iىل الكوطة، شلك �ٓخر، واش الكوطة 

، �; Iليك، الس9يد الوز�ر، احشال دÒل الكوطة ا�يل اكينة Iىل 108
¹ة،  16راه  4000، 4000صعيد الس9يا�ة، احWا Iىل اSٔقل ند�رو �ري 

  ...400وال  300راه خصها ªكون عندها Iىل اSٔقل وا�د 
  .شكرا

        ::::س9يد رئCس اجللسةس9يد رئCس اجللسةس9يد رئCس اجللسةس9يد رئCس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا لمك الس9يد املس�شار

دقائق،  6اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقGب، يف �دود 
  .تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ة
  .شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني Iىل التعقGب

ما اكي�ش يش ٕاقصاء ا�يل هو ممهنج، �لعكس، ا�يل كن²اولو ٔ�ننا نعملوه 
و ٔ�نه اOفع �لواكالت ا�يل عندها القدرة Iىل احلج ٔ�هنا تعمل يف الوزارة وه

احلج، هاذ الواكالت ا�يل موجود�ن يف اجلهة ال ٔ��د جيادل، ٔ�� قلت � 
، و�لتايل بlٔنه 60ا�يل هام تقدموا اwذاو ٔ�كرث من  2واكالت،  2هاذوك 

  . واكالت مزÒنني
ه ما اكيناش مجعية ولكن يف ٕاطار التنظمي ا�يل موجود �اليا، ومادام ٔ�ن

ورديغة، اك�ن -عبدة، ومت العمل معهم يف ٕاطار دÒل الشاوية- يف ¹ة داك½
، بC" 70و 60واكالت ا�يل عندمه ٔ�كرث مهنم، هاذ الواكالت Tابوا ما بني 

، هذا يف ٕاطار النظام، وما 70امخلس واكالت اSٓخر�ن Tابوا ٔ�كرث من 
يقول � بlٔنه اك�ن يش وا�د اكي�ش يش وا�د اSٓن، ٔ�� ٔ�حتدى يش وا�د 

�ن سلÝن �ش ي�س£ل، الناس دا� ا�يل ªمييش من س9يدي بنور ال
 2¦ي�س£لوا يف اجلديدة، و¦ي�س£لوا يف �ٓسفي، Sٔنه هاذي يه فني اكينني 

  ... واكالت ا�يل تقدموا، و�دة من اجلديدة 2واكالت، 
ة ووا�دة يف اكينني يف اجلديد 5الواكالت،  �6ري �ملناس9بة، راه اكينني 

فGه واك½ دÒل اSٔسفار، ا�يل خصنا ندفعو، ندفعو ٔ�نه  ه�ٓسفي، �ٓسفي لك
  . �كونوا واكالت دÒل اSٔسفار �ل�س9بة لهاذ املنطقة

يف ٕاطار التمنية الس9ياحGة ا�يل تنقومو هبا يف هاذ املنطقة، ٔ�� ت�متىن ٔ�نه 
Òل الناس �كونوا واكالت ٔ�كرث، ولكن ال ٔ��د جيادل يف هاذ إالماكنية د

عبدة، وال واك½ اSٔسفار بlٔهنم ينظموا احلج، ولكن هذا نظام -دÒل داك½
ا�يل معلنا Iليه، ومعلنا Iليه cرشاكة مع القطاع اخلاص، مايش معلنا Iليه 

  .احWاÒ فقط
املسlٔ½ دÒل ٕاIادة النظر يف التقس9مي، �لفعل �ادي نعاودو النظر يف 

و �ادي يبقى يف املس9تق�ل، وهذا التقس9مي، ما �ادش يبقى، اSٓن ٔ�ش9ن

كنعملو Iليه مع واكالت اSٔسفار، مع الفGدرالية، وهو ٔ�نه الواكالت ا�يل 
�ادي ªكون عندها القدرة، يه ا�يل �ادي ندفعو هبا لٔ�مام، و�ادي �كون 

  .دÒل احلج) le label(عندها 
ولكن وا�د املسlٔ½ ا�يل خصنا نعرفوها، راه حتر�ر القطاع ما تيعنCش 
بlٔنه خصنا خنليو اSٔمور بدون رقابة، Sٔنه اكنت ٔ�مور بدون رقابة، واكنوا 
واكالت ا�يل هام ٔ�هنم كذبوا Iىل الناس، واكنت ٔ�مور ا�يل يف املايض ابغينا 

  .نت£اوزوها
ابغينا اSٓن ٔ�نه �كون قطاع مWظم، ولكن اSٔسايس راه هام مصاحل 

ج، اخلدمات خصها البد الساكن، مصاحل الناس ا�يل ابغاو ميش9يو يعملوا احل
ªكون، وهاذي كنعملو يف ٕاطار دفرت حتمالت، اك�ن دفرت حتمالت ا�يل 
كنتعاملو به مع الواكالت، تنوضعو رمق هاتفي ٔ�خرض �ل�س9بة �لح£اج ا�يل 
¦يتلكموا لنا ٕاذا اكنت عندمه يش مشلكة، كند�رو وا�د ا�لجنة دÒل املراق�ة 

�عوا اSٔمور وكCشوفوا مدى حتمل يف اÒOر املقدسة، ا�يل ¦ميش9يو ¦ي� 
واكالت اSٔسفار Oفرت التحمالت، مدى ا�رتا@م !، كند�رو التدwل بعني 
املاكن، �ش ٕاذا اكن يش مشلك كنتدwلو بت�س9يق مع وزارة اSٔوقاف، 
وكندرسو كذ� الشاكÒت املقدمة ضد واكالت اSٔسفار، وك�س9تدعيوها 

مؤخرا �ل�س9بة �لشاكÒت ا�يل Dالس تlٔديGÖة، Iاد در� جملس تlٔدييب 
الواكالت ا�يل صدر يف حقها يعين عقو�ت  5، واكينة 2012وردت يف 

تlٔديGÖة، Sٔنه ٕاما تlٔديب وٕاما إالنذار ٔ�و التوبيخ، مع املنع دÒل هاذ امخلسة 
  . 2013الواكالت بlٔنه ينظموا احلج يف 

و مWظم من لك هاذ ملاذا؟ Sٔنه ابغينا ٔ�نه �كون عند� وا�د احلج ا�يل ه
طرف واكالت ا�يل يه مسؤو½، وعندها إالماكنيات، وعندها كذ� 
املؤهالت، و§سامه كذ� يف الس9يا�ة الوطنية، و§سامه يف �قeصاد 

  . îلك الوطين، هذا هو ا�يل ابغينا نوصلو !
ولكن راه ٕاىل امشWCا يف هاذ إالطار هذا، يف هاذ القرIة ا�يل در� 

ر القرIة ٔ�نه احلاج ميكن لو خيتار ما بني الواك½ مو�دة، ومن بعد ٔ�نه كمت
وTابت مWتوTات ووزارة اSٔوقاف، ٕاىل ٔ�نه معلت الواكالت التواصل الالزم 

ا�يل يه @مة وصارت ٔ�كرث @نية، راه �ادي ميكن لها هاذوك احل£اج لكهم 
ٔ�هنا تنظمهم الواكالت يف ٕاطار ما مسي، ما سامه املس�شار احملرتم بlٔهنا 

  . اليةا�ليرب 
احWا ما ¦رهناش ٔ�نه مجموIة دÒل احل£اج ٔ�هنا تنظم، وزارة اSٔوقاف ما 

½، وز�ر اSٔوقاف قالها بنفسو، قال ٔ�� lٔ عندهاش مشلكة �ل�س9بة لهاذ املس
ٔ�لف دÒل احل£اج ٔ�هنا تنظمها واكالت  30ما عندش مشلكة ٔ�نه هاديك 

، بصفة لك ما اSٔسفار، ولكن هاذي مسlٔ½ ا�يل �ادي جتي بصفة تدرجيية
اك�سÖت هاذ الواكالت املهنية دÒلها، لك ما اك�سÖت يعين اSٔمور، لك ما 
اكنت عندها يعين قوة ٔ�كرث لك ما اكنت عندها يعين ٔ�نه يعين ٔ�نه اك�ن 

  . ضبط ومراق�ة لهذه الواكالت وكذ� موا¦بة هلم
راه هاذ الواكالت مايش فقط، احWا �ري ت�eعاملو معهم يف ٕاطار يعين 
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طاء احلصة والزجر، ولكن كذ� هناك موا¦بة، راه وضعنا، وضعنا اSٓن ٕاع
مليون درمه، هذا  420يعين يف ٕاطار موا¦بة يعين املقاوالت الس9ياحGة 

صندوق من T�ٔل يعين دمع التنافس9ية دÒل الواكالت، ودمع التنافس9ية دÒل 
  .رشاكت النقل الس9يا=، ودمع التنافس9ية دÒل الفWادق

ت الس9ياحGة، مايش فقط ٔ�ننا كنظمو، ولكن كذ� اكينة ٕاذن، الواكال
�ٓليات �¬مع، اكينة �ٓليات �لموا¦بة من T�ٔل ٔ�هنا ªكون تنافس9ية ٔ�كرث من 
T�ٔل ٔ�ن ªكون @نية ٔ�كرث، وكذ� من T�ٔل ٔ�ن �كون تنافس9ية فÝ بCهنا 

  . �ش ميكن لنا ٔ�ننا هنبطو من هاذيك �مثنة
ينة بعض الواكالت، Sٔنه احWا �مثنة كنوضعوها، ولكن راه اك

ٔ�لف  120ك�س9تقدمو الواكالت فاش تتجي شاكÒت، تيقول � تيطلبوا مWا 
هو ) le premium(ٔ�لف درمه، وان× درتو السقف دÒل  130درمه وال 

ٔ�لف درمه، ت�س9تق�لو هاذ الواكالت تيقول � احWا يعين راه ها هام  90
افGة، ٕاىل �ري ذ�، ولكن بغينا املسائل دÒلنا، ٔ�نه اكينة وا�د اخلدمات ٕاض

نوصلو ٔ�نه نتدwلو �ش ميكن ٔ�ن الواكالت يلزتموا �Sٔمثنة ا�يل كنوضعو، 
ولكن كذ� �ش ªكون تنافس9ية ٔ�كرث فÝ بني الواكالت �ش ميكن هلم ٔ�هنم 
يعطيو مWتوج ا�يل هو ذا جودة، ولكن يف نفس الوقت هناك Iالقة ما بني 

  . ½ ا�يل ٔ�ساس9ية �ل�س9بة لناlٔ هاذي مس ٕاذن. اجلودة وما بني اÜمثن
امجلعيات، راه امجلعيات هذا هو التlٔطري، Sٔننا �ٓش ابغينا منش9يو؟ ابغينا 
ìكونو عند� قطاع ا�يل هو مؤطر، Iىل املس9توى اجلهوي وIىل املس9توى 

  .الوطين
Iىل املس9توى الوطين، اكينة الفGدرالية الوطنية لواكالت اSٔسفار، ولكن 

اجلهوي راه خصنا مع من نتلكمو، ما ميك�ش لنا نتلكمو مع  Iىل املس9توى
الواكالت، راه م/ات وم/ات دÒل الواكالت، خصنا نتلكمو مع ٕاطار ا�يل هو 
مWظم ومWتخب بطريقة دميقراطية، وهاذ امجلعيات رامه مWتخبني بطريقة 

  . دميقراطية، و¦يقوموا �لعمل دÒهلم
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . الس9يد الوز�رشكرا لمك 

ون�eقل ٕاىل السؤال اwSٔري يف قطاع الس9يا�ة والعنوان ٔ�و موضوع هذا 
السؤال هو غياب الت�س9يق بني مكو�ت الفاIلني يف القطاع الس9يا=، 

  . واللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار
  .تفضلوا اSٔس9تاذ لعلج لÖسط السؤال

        ::::لعللعللعللعلجججج    املس�شار الس9يد حلبCباملس�شار الس9يد حلبCباملس�شار الس9يد حلبCباملس�شار الس9يد حلبCب
  .شكرا الس9يد الرئCس

  .cسم هللا الرمحن الرحمي
السؤال واحض، الس9يد الوز�ر، هو ٔ�نه نالحظ غياب يف الت�س9يق بني 

  .خمتلف املكو�ت والفاIلني يف القطاع

الس9يد الوز�ر، واش ميكن لمك تطمئنوننا يف ٕاطار احلاكمة اجليدة، يف 
 ٕاطار §سويق مWتوج ٕاطار مWظور Tديد �لحاكمة يف امليدان الس9يا=، ويف

  مغريب وطين، اي �كون ٔ�و يعطي فرصة لتقدم هذا القطاع يف املغرب؟ 
  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار

  .اللكمة  �لس9يد وز�ر الس9يا�ة، تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ة
  .شكرا الس9يد الرئCس

ويف احلقGقة، هذا . سؤالشكرا املس�شار احملرتم Iىل طر�ه لهذا ال 
سؤال يعين Tا يف وقeو، اIالش Tا يف وقeو؟ Sٔنه اSٓن احWا كنوقعو Iىل 
الربامج التعاقدية Iىل مس9توى لك ¹ة ¹ة، وابغيت ٔ�نه ìرجع �لوراء 

  .ونقول لمك ¦يفاش وصلنا لهاذ الربامج التعاقدية Iىل مس9توى لك ¹ة ¹ة
ين بعد معل مسلسل §شاريك Tاءت يع 2020كتعرفوا بlٔنه الرؤية دÒل 

§شاوري مع مجيع اSٔطراف، وسامهوا فGه القطاع اخلاص، سامهوا فGه 
كذ� املنتخبني، سامهوا فGه مجيع الفاIلني، ومت ٕا�داث هيئات مشرتكة 

، واكينة جلان دÒل 2020للك اSٔوراش ا�يل موجودة يف الرؤية دÒل 
وهاذي يه ا�يل . ر هذاالت��ع، وجلان كذ� دÒل القGادة يف هاذ إالطا

  . صادقت Iىل مجيع العروض للك اSٔوراش
التوقGع Iىل ؤ�مام صاحب اجلال½ ا�يل هو راعي لهذه الرؤية، مت 

مبراîش، وهذا  2010 �ر�مج العقدة يف املناظرة العارشة ا�يل متت يف نومفرب
�ر�مج تعاقدي، يعين تعاقد بني مجيع اSٔطراف، ٕاذن ٔ�ىت يف ٕاطار §شاريك 

  .§شاوريو 
ولكن هذا الرب�مج �ٓش قال؟ قال البد ٔ�ننا نوضعو خرائط طريق 
¹وية للك ¹ة ¹ة �ش ميكن لنا ٔ�ننا منيو املنتوج ومنيو كذ� هاذوك 

، ابتداء 2020الو¹ات الس9ياحGة الس9تة اجلديدة ا�يل اكينة يف الرؤية دÒل 
طة ابدا مايش من عهد هاذ احلكومة، من ق�ل، احلكومات الفار  2011من 

 2013حىت �Sٔريل  2011املسلسل دÒل ال�شاور، هاذ املسلسل هذا من 
وهو يف ٕاطار §شاور مع مجيع الفاIلني Iىل املس9توى احمليل، املس9توى 

  .الوطين وIىل املس9توى اجلهوي، @نيني، جمالس س9ياحGة، ٕاىل �ري ذ�
Dو راه لك اeىل �رامج العقدة، ٕاىل شفI ة توقعGالس الس9ياحDالس ا

الس9ياحGة توقع Iىل ذ�، �ني ªكون هناك جمالس س9ياحGة، بعض اجلهات 
  .ما فهياش جمالس س9ياحGة

مرشوع ا�يل موجودة  1000هاذ اليش لكيش ٕاىل شفWا يف ظل تقريبا 
مرشوع هاذي  1000، وهاذ 2020اSٓن يف ٕاطار تفعيل الرؤية دÒل 

Oه اGات، §سامه فIه امجلاGه اجلهات، §سامه فGه §سامه فGو½، §سامه ف
  .Tاء يف ٕاطار §شاريك هٕاذن هذا لك. كذ� القطاع اخلاص
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ٔ�� ٕاىل ابغيتو نعطيمك �ري مÏال، ٔ�نه الرشكة املغربية �لهندسة الس9ياحGة، 
دÒل ا�لقاءات  6ٕاىل  5كتعرفوها، الس9يد املس�شار احملرتم، عقدت تقريبا 

، ٔ�� خشصيا لقاء §شاوري 80مع لك ¹ة، ٕاذن ٕاىل دريت اDموع وا�د 
دÒل �ج×Iات Iىل الصعيد  ª30رٔ�ست ٕاىل Tانب والة اجلهات تقريبا 

الوطين، اك�ن �رامج العقدة ابدينا كنوقعو فهيا، راه وقعنا Iىل  س9بعة، هنار 
امخلCس وقعنا Iىل مكWاس، هنار امجلعة وقعنا Iىل فاس، وهنار السÖت 

د اجلهة الرشقGة مÏال املايض وقعنا Iىل وTدة، Iىل اجلهة الرشقGة، وIا
  . س9بعة ا�لقاءات

وٕاىل شفت حىت يعين بعض املشاريع ا�يل يه @يلكة، تغازوت مخس 
كسوس مخسة ا�لقاءات مع املس�شار�ن، مع ي ا�لقاءات ا�يل معلنا Iلهيا، ل 

 4كسوس ي ل . الربملانيني، مع املنتخبني احملليني، مع املهنيني، ٕاىل �ري ذ�
  . ا�لقاءات 7دÒل ا�لقاءات، السعيدية 

�ري ٔ�� تنظن ٔ�نه ال ميكن لنا يف وزارة الس9يا�ة، ما ميك�ش لنا ما 
ن�شاوروش، �لعكس هذا يعين قطاع ا�يل هو ٔ�فقي، ويلزم يعين ال�شاور 

  .بني لك القطاIات

  :الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
شكرا لمك الس9يد الوز�ر، احeفظوا ببعض عنارص جوا�مك يف التعقGب 

  . ٕان شاء هللا
  .    Sٔس9تاذ لعلج �لتعقGب Iىل جواب الس9يد الوز�رتفضل ا

        ::::املس�شار الس9يد حلبCب لعلاملس�شار الس9يد حلبCب لعلاملس�شار الس9يد حلبCب لعلاملس�شار الس9يد حلبCب لعلجججج
  الس9يد الرئCس،
  الس9يد الوز�ر،

احWا ما كنقولوش Iىل التعاقد ما بني هاذ الفاIلني، احWا كهنرضو Iىل 
�ملزيانية دÒل اOو½، ٔ�ش9نو يه العالقة ما بني  ¦هيبالتعاقد الك�ري، ا�يل 

س9يا�ة وما بني اخلطوط امللكGة املغربية؟ ٔ�ش9نو يه املكeب الوطين �ل 
العالقة ما بني اخلطوط امللكGة املغربية ووزارة الس9يا�ة؟ ٔ�ش9نو يه الربجمة 
دÒل هاذ اخلطوط اليت §س9تفGد من خض ¦بري من مزيانية اOو½ مع الس9ياسة 

  العامة دÒل احلكومة يف الس9يا�ة؟ 
�ن الشامل، اك�ن البحر، يف كتعرفوا ٔ�نه املغرب مسدود، يف الفوق اك

التحت اك�ن الصحراء، جWوب الصحراء، يف الرشق مسدود �جلزا�ر، 
الغرب اSٔطلن�Gك، ¦يبقى اDال الوحGد �ش ¦يجي الس9ياح هو الطا�رة، 

  . الطا�رة مايش يف يدمك، خصمك تقولوا بlٔنه ما اكي�ش هناك ت�س9يق
والعاملني يف ٔ�كرب مالحظة اكنت عند املس�مثر�ن  2020يف رؤية 

القطاع هو غياب القطاع اجلوي وقطاع النقل يف املوضوع دÒل رؤية 
، اليوم هاذ الغياب الزال قامئا، ما ميكWاش هنرضو Iىل الس9يا�ة يف 2020

املغرب وما عند�ش رشكة جوية يف مس9توى إالقالع �قeصادي 
  .الس9يا=، هاذ إالقالع

دÒل ا7طط اSٔزرق، يف اليوم التكو�ن املهين �ايب Iىل املسلسل 
Ò وطيالت ٔ�و ثالثة، ما قدوش �كونوا عندمه ّ� السعيدية اكنواSٔجوج ا 

العامل واملوظفني الالزمني �ش حيلوا هاذ الفWادق، كذ� يف طن£ة، كذ� 
يف مدن ٔ�خرى، ٔ�نه التكو�ن املهين يف امليدان الس9يا= ما تالءمش، هذا 

  . هو �Áس£ام والت�س9يق
ومك ٔ�نه احWا كنعرتفو لمك بlٔن هناك لقاءات مeعددة، ولكن ٔ�ما ك�شكر 

ا�لقاءات املتعددة ال جيب ٔ�ن تنحرص يف ا�لقاءات، بل جيب ٔ�ن ªز¦هيا ٔ�عامل 
ؤ�فعال، ٔ�هنا ªز¦هيا اSٔعامل ٔ�نه الربجمة، ٔ�نه اخلطوط امللكGة املغربية مادامت 

ط دÒلها مبعية §س9تفGد من املزيانية دÒل اOو½ جيب Iلهيا ٔ�ن تربمج ا7ط
وزارة الس9يا�ة، Sٔنه الهدف دÒلها هو اOفع �لس9يا�ة املغربية، هو تنقGل 
الس9ياح من اخلارج ٕاىل املغرب، وما ميك�ش ٔ�نه وز�ر الس9يا�ة ما ªكوÁش 

  . عندو يد ٔ�و Iني Iىل هاذ اخلطوط
¦يفاش �ادي تقوموا العمل دÒلمك؟ ¦يفاش �ادي §شغلوه؟ وهنا، 

  ، فني هام اDاالت دÒل البC/ة ودÒل التعمري؟الس9يد وز�ر السكىن

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  .تفضل الس9يد الوز�ر... الس9يد املس�شار، شكرا

        ::::الس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ة
  . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم Iىل هاذ التعقGب

�لعكس، اك�ن هناك ت�س9يق تقريبا يويم ما بWCا وما بني وزارة النقل، 
. وط املغربية وما بني املكeب الوطين املغريب �لس9يا�ةوما بني رشكة اخلط

�لفعل اكنت مشالك دÒل الطريان ا�يل عرفWاها هاذ الثالث س9نوات، 
ولكن اSٓن ابدينا كنرتاجعو، ابدينا كرنجعو ذيك العافGة دÒل الطريان ا�يل 
اكنت عند�، مÏال ٕاىل الحظت Iىل مراîش ٔ�نه Iدد الر�الت اجلوية ارتفع 

فاس Iدد الر�الت اجلوية ارتفع، اك�ن Iدم ٕاماكنية ملء هاذوك اSٓن، 
  . الطا�رات �ل�س9بة لفاس، ولكن راه موجود�ن

اSٓن مع رشكة اخلطوط امللكGة املغربية هناك نقاش حول ٔ�نه يفeحوا 
قاIدة Iىل مس9توى مراîش وIىل مس9توى ٔ�اكد�ر �ش ميكن لنا ٔ�ننا منش9يو 

  . مÏال ٔ�ملانيا ؤ�ور� الرشقGةلبعض اSٔسواق ا�يل كتعذر Iلينا، 
ٕاذن، هناك ت�س9يق ٔ�سايس Tدا، Iاد بدا اخلط، يعين مت تدشWCه من 
طرف الس9يد وز�ر النقل البار�ة، ا�يل هو امىش من اOار البيضاء ٕاىل 

  .لكممي ٕاىل طانطان
ٕاذن هناك جمهودات نقوم هبا، وإالسرتاتيجية ا�يل ابغينا نوضعو يف 

ما بني وزارة النقل ووزارة الس9يا�ة، مع معل مGدان الطريان يه ت�س9يق 
ومع املكeب الوطين املغريب ) 9la RAM(ا�يل هو @م Tدا ا�يل مع 

  . �لس9يا�ة
ٕاذن راه مايش مايش واعيني بlٔنه النقل اجلوي ٔ�سايس �ل�س9بة لنا، 

                                                 
9 Royal Air Maroc 
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ولكن راه ٕاىل شفيت ٔ�نه مراîش راه ابدات اSٔمور تتحسن، فاس حتس�ت 
اSٔمور، خصوصا الر�الت اجلوية ا�يل كنا ابغينا اSٔمور، الصو�رة حتس�ت 

وابغينا من �رو¦س9يل، ٕاىل �ري ذ�، موجودة، نعمل Iىل ) Londres(من 
ٔ�اكد�ر، مع العمل بlٔنه ٔ�اكد�ر راه مايش اخلطوط املنتظمة ا�يل خصو ولكن 

)charter ( ن هناك اه×م �لس9يا�ة الشاطئية، موجود يفSٔ ٔ�كرث نظرا
عرفوها، الس9يد املس�شار احملرتم، موجود اSٓن ر�الت السعيدية ا�يل كت

، ومازال �ادي نعملو Iىل هاذ اSٔمور )charter(خصوصا Iىل مس9توى 
  .هاذي، مازال �ادي نعملو Iلهيا

ولكن ٔ�� مeفق معك، راه اكينة ٔ�مور ا�يل كتعلق مبا هو ªكو�ن @ين 
اك موارد cرشية، ا�يل خصنا نعملو Iلهيا، مÏال السعيدية ا�يل لقGنا ٔ�نه هن

ولكن �ري مكونة، ا�يل كتعمل يف فWادق ا�يل يه فWادق كتطلب وا�د 
اجلودة، هاذي من املشالك ا�يل يه موجودة، حنن يف ٕاطار العمل Iلهيا ٕان 

  .شاء هللا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
شكرا لمك الس9يد الوز�ر، وÁشكرمك Iىل مسامهتمك القمية يف هذه 

  .اجللسة
الفريد املوTه ٕاىل الس9يد وز�ر السكىن والتعمري  ون�eقل ٕاىل السؤال

، واللكمة �Sٔد "noir"وس9ياسة املدينة، وهو حول اس9تف²ال ظاهرة 
  .السادة ٔ�عضاء الفريق الفGدرايل لتقدمي السؤال، تفضل اSٔس9تاذ لشكر

        ::::املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد محممحممحممحمد لشكرد لشكرد لشكرد لشكر
  .شكرا الس9يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  ن،السادة املس�شارون احملرتمو

Iىل الرمغ مما يبدو ظاهرÒ من دينامGة وتطور يعرفهام قطاع إالساكن 
بفضل ال�شجيعات وإالعفاءات اجلبائية، حGث يعترب قطاع العقار ٔ�ول 

  . مس9تفGد من النفقات اجلبائية
�ري ٔ�ن العراقGل والعوائق اليت حتد من هذه اOينامGة كثرية ومeعددة، مما 

رة اÜمتلص الرضييب �ل�س9بة لبعض املنعشني يفرغها من مضموهنا، ومهنا ظاه
العقاريني، دون ٔ�ي الزتام اج×عي ٔ�و w�ٔاليق، وذ� مبطالبهتم مببلغ يؤديه 
املشرتي �لمنعش العقاري wارج العقد املوقع بني الطرفني وزائد Iىل اÜمثن 
املعلن، ويه وس9يU مواتية لالغتناء Iىل حساب الرضر اي تلحقه 

 Iدم حتصيلها لرضائب عن ت} اSٔموال اليت تدwل يف مبصاحل اخلزينة يف
مبصاحل املشرتي، wاصة  ٕاضافة ملا تلحقه من رضر "noir"ٕاطار ظاهرة 

ذوي اwOل احملدود، حGث ٔ�ن اSٔبناك ال تwٔlذ بعني �عتبار يف متويالهتا 
  .لقروض السكن

ربة �، الس9يد الوز�ر، Áسائلمك عن التدابري اليت تنوون اختاذها حملا
هذه الظاهرة اليت حتد من دينامGة قطاع السكن وتطوره الطبيعي، وترض 

  .مبصاحل اOو½ واملواطنني Iىل �د سواء
 .        وشكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::والتعمري وس9ياسة املدينةوالتعمري وس9ياسة املدينةوالتعمري وس9ياسة املدينةوالتعمري وس9ياسة املدينة    الس9يد الس9يد الس9يد الس9يد محممحممحممحمد نGÖل بنعبد هللا، وز�ر السكد نGÖل بنعبد هللا، وز�ر السكد نGÖل بنعبد هللا، وز�ر السكد نGÖل بنعبد هللا، وز�ر السكىنىنىنىن
  .شكرا لمك الس9يد الرئCس احملرتم

  .شكرا �لس9يد املس�شار احملرتم Iىل هذا السؤال
الواقع هو ٔ�نه فÝ خيص وزارة السكىن، إالجراءات ا�يل �ٕالماكن ٔ�ن 
نت�ذها حملاربة هذه الظاهرة اwذيناها، فÝ يتعلق ٔ�ساسا �لسكن 

  . �ج×عي
�اء فÝ بي�Wا، هذه ظاهرة مس9مترة يف Iدد من �لطبع حىت ìكون رص 

العروض، وهناك فعال نوع من اÜمتلص من ٔ�داء الرضائب Iىل هذا 
املس9توى يف عروض خمتلفة، ٔ�ساسا مهنا ما هو موTه �لسكن املتوسط ٔ�و 

  .السكن الفاخر
�ل�س9بة �لسكن �ج×عي، ا�يل ميكن لنا نقولوه هو ٔ�نه اwذينا 

،Uياطات الاكمeثاق  �حGر حتمالت معمول هبا، هناك مªهناك دفا
w�ٔلقGات �ل²د ٔ�قىص ما ميكن من هذه الظاهرة، هناك رشوط قاس9ية 
لالس9تفادة من السكن �ج×عي، ٔ�ي ٔ�ن خيصص �لف/ات املس9هتدفة، 
سواء يف القانون املايل ا�يل نص Iىل ذ� ٔ�و يف دفاªر التحمالت ا�يل 

 ٔSل اÒلهيا وكذ� امليثاق دI لكمتªاتGالقw.  
�لطبع هناك هامش، حىت ìكون واحضني، هناك هامش دامئا ا�يل هو 
وا�د الهامش ضئيل، ا�يل ¦يجعل ٔ�ن نعرف ٔ�ن هناك بعض التالعبات يف 

ٔ�حسن  .%100ذ�، ولكن هاذ اSٔمر من الصعب Iلينا ٔ�ن نتغلب Iليه 
طريقة �لتغلب Iليه مايش هو فقط توفري إالجراءات الزجرية الرضورية، 

ي املراق�ة Iىل املس9توى اجلبايئ وIىل املس9توى الرضييب، ٔ�حسن طريقة �ٔ 
هو ٔ�نه ìكÏفو من العرض Iىل مجيع املس9توÒت، مبعىن ٔ�نه قد ما ارتفع 
العرض Iىل امeداد الرتاب الوطين، قد ما ٕ�ماكننا ٔ�ننا نوصلو ٕاىل ªراجع 

  . هذه الظاهرة
الربامج الهادفة ٕاىل  و�، هذا ما نقوم به اليوم يف الوزارة من wالل

فeح مWاطق Tديدة �لتعمري، ٕاىل ªكÏيف العرض مبنتوTات خمتلفة، وهبذه 
الطريقة ìمتىن ٔ�ن نصل ٕاىل ªراجع حقGقي لهذه الظاهرة Iىل مجيع 

  .املس9توÒت
ٔ�¦رر، احWا �ل�س9بة لنا Iىل مس9توى وزارة السكىن ما ميكن ٔ�ن نقوم به 

ٕاضافGة ا�يل من شlٔهنا ٔ�هنا حتد من  مقنا به، ٕاذا اكنت هناك بعض املقرت�ات
هاذ الظاهرة، �ٕالماكن ٔ�ن نتدارسها، �ٕالماكن كذ� ٔ�ن ìرى ما يتعني 
القGام به Iىل مس9توى احلكومة من T�ٔل ٔ�ننا نوفرو رشوط ٔ�حسن ؤ�مÏل 
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  .من T�ٔل حماربة هذه الظاهرة

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

  .فرÒط تفضلاللكمة �لتعقGب، اSٔس9تاذ �ٔ 

        ::::املس�شار الس9يد عبد املا� ٔ�فرÒاملس�شار الس9يد عبد املا� ٔ�فرÒاملس�شار الس9يد عبد املا� ٔ�فرÒاملس�شار الس9يد عبد املا� ٔ�فرÒطططط
  .شكرا الس9يد الرئCس

املهم، الس9يد الوز�ر، اس9متعت لردمك Iىل سؤالنا ؤ�كدمت ٔ�ن هاته 
  . الظاهرة الزالت مس9مترة

وهذا النوع من الÖرش ومن املنعشني العقاريني يبزتون اOو½ ويبزتون 
، "شار، طالع والك، هابط والكحبال امل� "املواطنني، ¦يف تيقولوا املغاربة 

Sٔنه هاذ الناس ميكن نعتربو بlٔنه ما تتوفرش فهيم روح املواطنة، وهاذ اليش 
لٔ�سف ٔ�ن حىت املواطن تيق�ل هباذ اليش، هذا حىت هو ٕاشاكل، اكن من 

  .املفروض ٔ�ن املواطن �رفض ٔ�يضا ٔ�نه يمت �بزتاز دÒلو هباذ الشلك
صها تدwل لهاذ اDال دÒل املنافسة، اليوم، ؤ�� ٔ�عتقد بlٔن اOو½ خ 

اOو½ حىت يه تد�ر مشاريع دÒلها، ¦يف ما اكنوا �كري يف البداية دÒل 
�س9تقالل، راه النصارى يف وا�د العدد دÒل املدن ابناو سكن واكن 

  .تيكريوه املواطنني بlٔمثنة ا�يل معقو½
ريت ا�ن جيب �خeصار شديد، ٔ�� ٔ�قول بlٔن هؤالء مه ال×س9يح والعفا

Sٔنه فعال واwا احWا ابغينا حمار�هتم، و�لك اSٔشاكل، اSٔشاكل القانونية، 
نتجنبو ما نبقاوش نقولو هاذ الùم دÒل ال×س9يح والعفاريت، ولكن 
الغالب هللا، والسÝ9 عندما يتعلق اSٔمر بذوي اwOل احملدود، ٔ�لCس من 

 ؟حىت Iىل احلد اSٔدىن لٔ�جرالعار ٔ�نك تبدا تبزت وا�د اTSٔري ال يتوفر 
والسÝ9 ٔ�هنم عندما قلت بlٔهنم يبزتون اOو½، مؤخرا يطالبون بlٔن يمت 

درمه �لمرت ويGÖع  100درمه، نعطيو احWا ٔ�رض بــ  100تفويت اSٔرايض بــ 
  . هو �لمزاليط مبليون �لمرت

هاذ املسlٔ½ راه ما wاصهاش §س9متر يف البالد، ؤ�ن احلق يف السكن 
  . حق من حقوق املواطنة وحق من حقوق إالÁسانالالئق 

  .وبه وجب إالIالم

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا جزيال �لس9يد املس�شار

الس9يد . اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار التعقGب، ٕاذا اكن هنا� تعقGب
  ...الوز�ر رمبا جعز عن

        ::::السكالسكالسكالسكىنىنىنىن والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة    الس9يد وز�رالس9يد وز�رالس9يد وز�رالس9يد وز�ر
  .ما ميكن يل ٕاال نتفق معك من �حGة م�دئية. متاما... Iىل ٔ�ي �ال

اSٓن إالجراءات العملية حملاربة هذه الظاهرة، يتعني ٔ�نه من �ب 
 Uٔن احلكومة قامت مبا يتعني ٔ�ن تقوم به، هناك قدرة هائlالواقعية ٔ�ن نقول ب

من طرف Iدد من املامرسني يف هذا احلقل من T�ٔل جتاوز القانون 
  . والت²ايل Iليه
نواصل حنن من ¹تنا يف وزارة السكىن ªكÏيف العرض، كام  يتعني ٔ�ن

قلت، رمبا ٔ�ن �كون هناك عرض دÒل اOو½ ا�يل �كون ٔ�كرث مما هو Iليه 
اليوم، Iىل ٔ�ي �ال الطاقات ا�يل كنتوفرو Iلهيا راه طور�ها كثريا، Iىل 

  . هذا املس9توى يتعني �Iرتاف بذ�
عرتف هبم، وا�يل ¦يعملوا يف ٕاطار كذ� ا�لجوء ٕاىل املنعشني ا�يل هام م

رمسي، ؤ�عتقد ٔ�ن ا�Sٔلبية الساحقة دÒهلم اليوم تت£اوز ا�لجوء ٕاىل هاذ 
  . الظاهرة

وكذ� مواصU اDهودات Iىل املس9توى اجلبايئ من T�ٔل التغلب Iىل 
  . هذه الظاهرة

Iىل ٔ�ي �ال، احWا نعرتف بlٔنه هناك جمهود ٕاضايف يتعني ٔ�ن نقوم به، 
عن إالجراءات اOقGقة ا�يل من شlٔهنا ٔ�ن تصل ٕاىل نتاجئ  لكن نبحث

  .ملموسة Iىل هاذ املس9توى
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر، وÁشكرمك Iىل مسامهتمك الطيبة يف هذه اجللسة

ون�eقل ٕاىل السؤال اwSٔري املربمج يف هذه اجللسة، وهو موTه ٕاىل 
مع الربملان واDمتع املدين، وهو حول الس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات 

واللكمة �Sٔد السادة ٔ�عضاء . املشالك اليت يطر±ا حتديد امل} الغابوي
  .فريق اSٔصا½ واملعارصة

  .تفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد احلفGاملس�شار الس9يد احلفGاملس�شار الس9يد احلفGاملس�شار الس9يد احلفGظظظظ ٔ�حÏي ٔ�حÏي ٔ�حÏي ٔ�حÏيثثثث
  الس9يد الرئCس،

  السادة الوزراء، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

Iىل ٔ�مهية  �2009لحسا�ت لس9نة لقد ٔ�كد تقر�ر اDلس اISٔىل 
 193املسا�ات املتبقGة من امل} الغابوي �ري احملددة، واليت تبلغ مليون و

من املسا�ة إالجاملية  %13هكeار، ٔ�ي ما شلك Áس9بة  365ٔ�لف و
  . �لم} الغابوي

وٕاذا اكن هذا الت²ديد يثري العديد من إالشاكالت القانونية وإالجرائية 
ليت تفقد مراس9مي الت²ديد لك مرشوعية قانونية يف ظل الت£اوزات ا

ودس9تورية، فٕان ٕاشاكالته �ج×عية تبقى اSٔكرث مlٔساوية، وتؤدي ٕاىل 
هضم حقوق ساكنة امجلاIات اDاورة �لغابة، واليت تقوم �لعديد من 
احلراكت �حe£اجGة ضد مسطرة حتديد امل} الغابوي، Sٔهنا متس حقوقهم 

 ٓ   . �هئم وT�ٔدادمهIىل ٔ�رض ورثوها عن �
  : �، Áسائلمك، الس9يد الوز�ر احملرتم
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ما يه التدابري اليت س��eذوهنا لت£اوز إالشاكالت اليت ت�eج عن  -
 حتديد امل} الغابوي؟ 

وما اي س9تقومون به من T�ٔل ضامن حقوق الساكنة اDاورة  -
  �لغابة؟

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد املس�شار

ة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب عن السؤال، تفضلوا الس9يد اللكم
  .الوز�ر

حلبCب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع حلبCب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع حلبCب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع حلبCب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع الس9يد الس9يد الس9يد الس9يد 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .شكرا الس9يد الرئCس
  .cسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل س9يد املرسلني

  . سؤالٔ�شكر لمك الس9يد املس�شار احملرتم Iىل هاذ ال 
نبغي نذ¦ر هباذ املناس9بة بlٔن هاذ السؤال هو السؤال العارش يف هذه 
املدة من معر احلكومة والربملان، و�لتايل ªكرر �لغرفeني اSٔوىل والثانية، 
وتداروا �لتوازي معه Iىل اSٔقل لقاء�ن، يعين جملس النواب حبضور الس9يد 

اء بعض امجلعيات املعنية املندوب السايم ب�Wظمي من فريقني، واكن كذ� لق
اك�ن وا�د  مع الس9يد املندوب السايم ومع رئCس احلكومة ٕاىل �ٓخره، مبعىن

  . اDهود ¦يمت Iىل مس9توى التواصل
لكن يبدو بlٔن هاذ إالشاكل ما كنتقدموش فGه، دامئا اكينة شاكÒت 

½ و¦يظهر يل بlٔنه اليوم خصنا نت£اوزو هاذ املنطق دÒل املساء... وداميا اك�ن
الشفوية، ومنش9يو ٕاىل �ٓليات ٔ�كرث فعالية، Sٔنه اSٔهداف دÒل الت²ديد 

  . إالداري �لم} الغابوي واحضة، والقانون واحض، واملساطر معلومة
فٕاما ٔ�ن القوانني ا�يل قدامWا ما صاحلاش، مe£اوزة، وٕاما ٔ�ن املساطر 

و فهيا خروقات، §س9توجب وا�د املس9توى معني من املساء½، احWا ك�شوف
اليوم بlٔنه رمبا جيب Iىل الربملان كام §سائلون احلكومة، جيب Iىل الربملان 
اليوم ٔ�ن يتحمل مسؤوليته يف القGام مبس9توى معني من الرقابة ا�يل يه 
ٔ�قوى، وا�يل ªكون فهيا وا�د الرشاكة دÒل ت��ع هاذ امللفات ا�يل فهيا 

  . ٕاشاكالت
واب، يعين اك�ن كام قلت البارح لٕالخوان Iىل مس9توى جملس الن

ٓ ٕاشاكل مطروح يف اش9توكة  يت �ها، اك�ن يف اSٔطلس، اك�ن يف �ٓسفي، �
اك�ن يف مجموIة من املناطق فهيا ٕاشاكالت، ولكن حكومGا اSٔمور تعترب 

  . §سري يف مWطق ما جيب ٔ�ن �كون قانونيا
اليوم نتصور ٔ�وال هناك �اTة رمبا ٕاىل ٔ�ن تwٔlذ املبادرة واOعوة ٕاىل 

، وا�د احلوار �رملاين، حكويم، جممتع مدين، وwÒذ الوقت وا�د النقاش

الاكيف دÒلو لٕالìك�اب Iىل هذه التجربة دÒل الت²ديد وهاذ املساطر دÒل 
  . حتديد امل} الغابوي، �ش ندوزو ٕاىل اجلانب العميل املتقدم

ٕاىل اكينة ملفات ك�شوف بlٔن فهيا خرق �لقانون، خرق �لمساطر، Iدم 
ن يف إالرضار �ملواطنني وحبقهم يف ٔ�ن يعCشوا جبانب الغابة يف ا�رتام القانو

ٕاطار املنظومة القانونية ا�يل كتكفل هلم يعين احلقوق يعين املضمونة، 
فlٔتصور بlٔنه اليوم جيب ٔ�ن منر ٕاىل يشء ٔ�كرث تlٔثري ؤ�كرث معلية، واحلكومة 

  . Tاهزة �لحوار
لهاذ اSٔمور سCمت احWا عند� يف ا7طط ال�رشيعي القانون املنظم 

مراجعته ٕان شاء هللا يف هذه الوالية يف مدى زمن مWظور، ٕاىل ان× عندمك 
القدرة Iىل املبادرة ال�رشيعية الرسيعة Iىل �ركة هللا، جGبوا لنا مقرتح، ٕاىل 
اكينة ملفات فهيا خمالفات وفهيا يعين اهتامات Sٔطراف تعطل ٔ�و خترق 

ومة Tاهزة، حر¦وا املهام والصالحGات املساطر ٔ�و ترض �ملواطنني، فاحلك
  . دÒلمك املؤقeة، ٕاذا تطلب اSٔمر جلن تقيص احلقائق مل ال

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

  .اللكمة �لس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس9يد احلفGاملس�شار الس9يد احلفGاملس�شار الس9يد احلفGاملس�شار الس9يد احلفGظظظظ ٔ�حÏي ٔ�حÏي ٔ�حÏي ٔ�حÏيثثثث
  . شكرا الس9يد الوز�ر Iىل اجلواب

س9يد الوز�ر، من T�ٔل ªزويدمك ببعض امللفات، ٕاىل وحنن مس9تعد�ن، ال 
  . �ري ذ�

ولكن، الس9يد الوز�ر، إالشاكلية ا�يل مطرو�ة ويه ٔ�ن الت²ديد 
مر �خلفاء، دون ٕاشعار  1990-  1983الغابوي اي مر wالل س9نة 
ولو، الس9يد الوز�ر، يش مWتخب حرض . املنتخبني، دون ٕاشعار الساكنة

لساكنة، الس9يد الوز�ر، ما عندمهش Iمل Iىل وا. يف ذيك معلية الت²ديد
ذيك معلية الت²ديد، ابقاو هلم الناس �ري الو4ئق، �ري الو4ئق بقاو هلم 
امللكGات وعقد دÒل البيع والرشاء، ما عندمه حىت يش Iمل Iىل ذيك 

  . الت²ديد
احWا كنعتربو ذيك الت²ديد، الس9يد الوز�ر، مر يف اخلفاء، Sٔن احملارض 

ديد، الس9يد الوز�ر، تداروا يف املقر دÒل إالدارات، تداروا مع دÒل الت²
  . السلطات احمللية واملياه والغا�ت، دون ٕاشعار املنتخبني

ٔ�حتدى، ؤ�قولها من هاذ املنرب، ٔ�نه حرض يش مWتخب يف ذيك العملية 
دÒل الت²ديد الغابوي، و�خلصوص ٕاقلمي احلس9مية، الس9يد الوز�ر، بدا�رة 

فهاذو لكهم، الس9يد . Öين مكيلفراح، ب ية jرCTست، دا�رة بين بو كتامة، دا�ر 
الوز�ر، الساكنة ما عندهاش Iمل Iىل معلية الت²ديد، وخصهم رش¦وا 
رؤساء امجلاIات، راه مWتخبني، حىت هام يوقعوا يف احملرض، حىت هام 
يوقعوا، جييبوا لنا، �ٓس9يدي، بlٔن رؤساء امجلاIات وقعوا يف هاذ احملرض 
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لت²ديد الغابوي وهنزو يد�، ونقولو بlٔن راه امجلاIات شار¦وا يف هاذ دÒل ا
  . العملية دÒل الت²ديد

زÒدة Iىل ذ�، الس9يد الوز�ر، هناك بعض الساكن ا�يل ¦يترصفوا يف 
س9نة، ٔ�§ساءل، الس9يد الوز�ر،  20س9نة و 30القطع اSٔرضية هاذي مدة 

ناء الهجوم Iىل هاذ القطع فني اكنوا هاذ املصل²ة دÒل املياه والغا�ت ٔ�ث 
اSٔرضية؟ فني اكنوا هاذ الناس ميل اكنوا ¦يب�Gو؟ فني اكنوا هاذ الناس ميل 
اكنوا ¦يغرسوا؟ ٕاال ٔ�ن دا� إالÁسان صدق �Sٔجشار املمثرة، وامل} دÒلو 

  . عندو جحج وعندو و4ئق
ٕاذن، الس9يد الوز�ر، املواطن اصبح Iاش يف مlٔزق، دا� �اليا كتجي 

ه والغا�ت كتد�ر بونية ا�دى اOيور، ؤ�جشار ممثرة كهتدي إالنتاج، امليا
Iام، اصدق ما عندو حىت يش  20س9نة ٔ�و  30إالÁسان سا¦ن هاذي 

  .�اTة
�، الس9يد الوز�ر، ٔ�رجومك، هللا جياز�مك خبري، احلكومة خصها تع£ل 
 هباذ العملية دÒل مراجعة الت²ديد الغابوي، wاصها تد�ر العملية دÒل

  .املراجعة دÒل الت²ديد الغابوي
  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا � الس9يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Iىل التعقGب، تفضلوا

        ::::الس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين
  .شكرا الس9يد الرئCس

ا�يل يف س9نوات wلت، مايش يف معر هاذ فات لهو ٔ�رشمت لبعض امل
 احلكومة، هذا ما ميكن لنا ìكونو م�دئيا معمك يف اس�Wاكر ما جيب

  . اس�Wاكره، ٕان تÖث اOليل Iىل ا7الفات
لهذا، رامك كتحملوا وا�د املسؤولية مكس�شار�ن وكنواب دÒل اSٔمة، 

  ب ٕاىل Iني ì�ٔمك تبارشوا هاذ اليش، عندمك �ٓليات رقابية §سمح لمك �ها

  . املاكن و�طالع Iىل الو4ئق كنواب دÒل الشعب
فلهذا، ما تلوحوش الكرة �لحكومة يف وا�د القضية ا�يل ٔ�نمت خصمك 

  .تد�روها، واحWا معمك يف ٕاطار السهر Iىل تطبيق القانون، هاذي اSٔوىل
املسlٔ½ الثانية، هو اليوم هاذ امللف �لض�امة دÒلو واحلجم دÒلو حيتاج 

احلقGقة ٕاىل حوار يف وا�د املس9توى مeقدم، ؤ�تصور ٔ�ن الربملان اليوم  يف
ٕ�ماكنه ٔ�ن يبادر ٕاىل هذه املبادرة احلوارية، اIالش؟ Sٔنه اليوم احلكومة 

حوار حول العدا½، حول : wايذة وا�د اDموIة من اSٔوراش يف احلوار
  .اDمتع املدين، حول السكىن واملدينة، اكينة م�ادرات

م الربملان ٕ�ماكنه ٔ�ن يبادر ٕاىل فeح ورش حوار وطين حول قضية اليو 
معينة، مؤسسايت داwل الربملان و�كونوا فGه لك الرشاكء املعنيني، سلطات 
و�رملانيون ومWتخبون وجممتع مدين، �ش يمت تقGمي العملية، وتمت املراجعات يف 

بتة بlٔهنا املس9تق�ل Iىل مس9توى القانون، ٕاصالح �خeالالت ا�يل يه 4
اخeالالت، ؤ�عتقد اليوم ما ميك�ش يش وا�د يتواطؤ Iىل ٔ�نه إالرضار 

  . �ملواطنني
هاذي مسlٔ½ اليوم خصنا ìكونوا فهيا صوت وا�د، ولكن نفعلو 

دÒل اSٔس9ئU يف  10الصالحGات دÒلنا مكؤسسات، Sٔنه ٔ�� قلت لمك اليوم 
�سمع ٔ�س9ئU ٔ�خرى يف مدة قصرية واج×Iات، ولكن يظهر ٔ�نه رمبا مازال س 

UIنفس املوضوع، يعين ٔ�ن املعاجلة ما راهاش فا .  
و�لتايل تولكوا Iىل هللا، حنن معمك �ش نتواصلو ونت²اورو يف ق�ة 
الربملان، حكومة، �رملا�، جممتعا مدنيا، wرباء، ٕاىل �ٓخره، ونقربو من إالشاكل 

  .وحنلو إالشاكل يف اجلوهر دÒلو
  .شكرا لمك

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس9يد رئCس الس9يد رئCس الس9يد رئCس الس9يد رئCس 
Áشكر الس9يد الوز�ر Iىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة، كام Áشكر 

  .مجيع من سامه يف ٕاجناح هذه اجللسة

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


