
 2013دورة ٔ��ريل  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )2013يونيو  18( 1434شعبان  9

        999988888888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2013 يونيو 18( 1434 شعبان 9 الثال6ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساHرئGس ل اFٔولاخلليفة  ،فوزي بنعاللمحمد  الس;يداملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ساOات وٕاثنان وثالثون دقKقة ابتداءا من الساOة الثانية ثالث :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  .واSقKقة الثالثون بعد الزوال
   .يةه مYاقشة اFٔس;ئW الشف  ::::Vدول اFٔعاملVدول اFٔعاملVدول اFٔعاملVدول اFٔعامل

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

        ::::املس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

  الس;يد�ن الوز�ر�ن،
  س�شار�ن احملرتمني،الس;يدة والسادة امل 

  .O�ٔلن عن افkتاح اجللسة
من اSس;تور، ووفقا ملقkضيات النظام  100معال بmٔحاكم الفصل 

اSاwيل Hلس املس�شار�ن، خيصص اHلس هذه اجللسة Fٔس;ئW السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Oلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول اFٔس;ئW الشفهية املدرVة يف Vدول اFٔعامل، 
Vد من مراسالت  عطي اللكمة �لس;يد اFٔمني ٕالطالع اHلس Oىل ما�ٔ 

  .وٕاOال�ت
  .اللكمة �لس;يد اFٔمني، تفضل

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اHلساملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اHلساملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اHلساملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اHلس
  .شكرا الس;يد الرئGس

  :توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن �لنصوص ال�رشيعية التالية
علق �Hلس �قkصادي يت 128.12ٔ�وال، مرشوع قانون تنظميي رمق  -

  و�ج�عي والبGيئ، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
 1.02.239من الظهري الرشيف رمق  616نيا، مقرتح قانون بتعديل املادة  -

ب�YفKذ القانون رمق ) 2002ٔ�كتو�ر  3( 1423من رجب  25الصادر يف 
  .طرف الفريق احلريكاملتعلق �حلا� املدنية، واملقدم من  37.99

توصلت رئاسة اHلس كذ� مبراسW من الوز�ر امللكف �لعالقة مع 
الربملان، خيرب من wاللها اHلس ٔ�ن الس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس 
احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، سkGوىل إالVابة �لنيابة عن 

  .ليديةالسؤال الفريد املوVه �لس;يد وز�ر الصناOة التق 
كام توصلت الرئاسة مبراسW من رئGس فريق التجمع الوطين لٔ£حرار، 
يطلب من wاللها تmٔجKل السؤال املوVه �لس;يد وز�ر اSاwلية حول اجلواز 

  .البيومرتي ٕاىل Vلسة الحقة

ٔ�ما �ل¨س;بة لٔ£س;ئW الشفهية والكkابية اليت توصل هبا جملس 
  :نيويو  18املس�شار�ن ٕاىل ©اية يوم الثال6ء 

  سؤ�؛ O :18دد اFٔس;ئW الشفهية -

  ٔ�س;ئW؛ O :3دد اFٔس;ئW الكkابية -

  .جواب واªد: Oدد اFٔجوبة الكkابية -
  .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس;يد اFٔمني

من النظام اSاwيل، توصلت الرئاسة ب»ن  128طبقا ملقkضيات املادة 
  .ع الوطين لٔ£حراراللكمة لفريق التجم. طلبات ٕاªاطة) 8(

        ::::املس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبو
  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئGس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ٔ�خيت املس�شارة،

  ٕاخواين املس�شار�ن اFٔعزاء،
ٔ�حKطمك Oلام، وال س;± الوزراء احملرتمني، هاذ إالªاطة : إالªاطة د¯يل

كومة، وا�يل كنطلب من ك¨س;يفطها �لحكومة ´لك، وOىل رٔ�سهم رئGس احل
  .الس;يد وز�ر العالقة مع الربملان يوصلها �لحكومة

ٓ إالخوان، كام كتعرفوا مجيع رامك فالªة، وكتعاطاو  إالªاطة د¯يل، �
  .�لميدان الفال¹
  الس;يد الرئGس،

درمه، �ش الفالªة  280احYا الفالªة اكن ا¼مثن املرجعي حتدد يف 
البارح دازت املناقصة يف مكkب احلبوب يKÂعوا املنتوج د¯هلم، بعد ذ� 

  ، واش احYا طالعني وال هواد�ن؟ 268حىت  267حىت  260
املعدل، gشÇال ©ادي Æرشيو من  265ٕاذن دا� هاذو ا�يل �عوا بــ 

عند الفالح؟ gشÇال ©ادي Æرشيو من عند الفالح؟ دا�، إالخوان 
عة الغرف، مجيع املس�شار�ن، راه ٔ�وال ٔ�� كند�ر هاذ إالªاطة ٕ�مس Vام

اFٔحزاب راه شاركة يف Vامعة الغرف، �مس Vامعة الغرف، ؤ�� الس;يد 
رئGس Vامعة الغرف راه اك�ن اهنا¯، راه موجود، ورمبا ©ادي ند�رو دورة 
اس;تYËائية حول هاذ ال�سويق �لفالªة، احYا احلا� سÊGة د¯ل الفالªة، 

هاذ ا¼مثن املرجعي؟ احkفظوا  الفالªة ÍيKÂعوا الزرع د¯هلم بmٔطيح ا¼مثن، فني
فني هو؟ الفّالªة راه كGس�Gوا  265به البارح Oاد دازت املناقصة، 

  .احواجيهم، البياOة والرشاي موالني الاكمKو�ت كGس�Gوا احلواجي د¯هلم
  الس;يد الرئGس،

اك�ن مول الاكمKو ا�يل اعطى الفلوس �لفالªة، . كGس�Gوا احلواجي د¯هلم
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ختلص يل ا¼مثن املرجعي، و�ش ©ادي خيلص هو ا¼مثن ودا� قال لو خصك 
  .املرجعي

دا�، هللا جيازيك خبري، قل �لحكومة رمبا يد�روا يش دورة اس;تYËائية 
يف اHلس احلكويم ويدرسوا هاذ املشلك ٔ�و ٕاال ©ادي نضطرو احYا 
مكس�شار�ن ©ادي جييو الناس د¯لنا و©ادي الشاحYات د¯هلم ©ادي 

  .ومه لباب الوزارة وحيطوا ذيك الفرينة، وجنيبومه وحنطومهÚشارجKومه وجنيب
كذ�، الس;يد الرئGس، منش;يو �لمواصالت، املواصالت د¯ل 
الشاحYات، هاذيك ك�سهر Oلهيم وزارة النقل، برصاªة مصاوبني واªد 

  ...صور، ا�يل امشارß فرينة، الفالحتالفضيÇة ال ت 

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .هللا خيليمك، تفضل اليس عبو ٔ�رجومك Í�ٔرمو� �لصمت

        ::::املس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبو
قلت مراق�ة الطرق مصاوبني واªد الفضيÇة Íبرية ملوالني الشاحYات، 

ة Íيف ما يد�روا مع نفضيÇة Íبرية مصاوبني هلم، اOالش ما يد�روا املرو
الشمندر يف حمل الشمندر؟ املرونة يد�روا املرونة، والفضيÇة مصاوبني 

ٔ�لف  720ٔ�لف ر¯ل وwلص  21ت، اك�ن الاكمKو ا�يل دwل الاكمKو�
  .فرنك د¯ل اخلطية، زعام هاذ اليش راه غريب من النوع د¯لو

  ...دا� كنطلبو احلكومة تثري �ن��اه ٔ�و ٕاال احYا �ش نضطرو

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار، شكرا

  .اللكمة �لفريق احلريك، اليس السعداوي

        ::::ار الس;يد عبد امحليد السعداويار الس;يد عبد امحليد السعداويار الس;يد عبد امحليد السعداويار الس;يد عبد امحليد السعداوياملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .شكرا الس;يد الرئGس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس;يد الرئGس احملرتم،
تعGش Íرة القدم الوطنية سلسW من إالح�اطات وإالخفاقات املتتالية، 
ٕاىل درVة ٔ�صبحت اليوم متس ª�ٔاسGس الشعب املغريب، æٔن قدر بالد� 

و الÂرشية هو العGش Oىل ٕايقاع الهزامئ واخلروج املذل من �ملؤهالت د¯ل
  .لك املنافسات القارية واSولية

والطامة الكربى، الس;يد الرئGس، اFٔمر اليوم جتاوز إالخفاق ٕاىل املس 
واملفارقة . gسمعة البî، بتارخيه الر¯يض ؤ�جماده املسWì يف هذا القطاع

س;نوات كتجي  10املرتامكة Oىل مدى العجيبة ٔ�يضا ٔ�ن هاذ النتاجئ املذ� و 
  .يف ظل اس�»ر خضم يف هاذ القطاع احليوي

  الس;يد الرئGس احملرتم،
ٕان ما تعرفه ر¯ضتنا الوطنية من تدهور خطري هو نتاج الفساد د¯ل 

املنظومة الر¯ضية ´لك ومرضها املزمن، وهذا gشهادة املسؤول احلكويم 
ال�س;يري ٕاىل الطامق التقين دون ٔ�ن Oىل هذا القطاع نفسه، فساد ينطلق من 

  .Æس;تËين املامرسني الر¯ضيني ٔ�نفسهم
فهل مل حين الوقت بعد ليدwل املبدٔ� اSس;توري املمتثل يف ربط 

  املسؤولية �حملاس;بة ٕاىل دواليب ال�س;يري يف هذا القطاع؟
وٕاىل مىت س;تظل اجلامعات تتقاذف املسؤولية مع لوبيات ال نعرفها، 

عا ٔ�ن جوهر إالشاكلية مرتبط �ملسري�ن ا÷�ن يدعون ٔ�ن رمغ ٕادراكنا مجي
معلهم تطوعي، ف± úكذب التطاحYات اليت ùشهدها ماكتب وهيالك بعض 

  اجلامعات هذه املزامع؟
وٕاىل مىت س;يظل الرٔ�ي العام والشعب املغريب يدفع ا¼مثن بعواطفه 

قطاع ؤ�عصابه، وي¨kظر تدwالت حكومKة صارمة ٕالعامل القانون يف هذا ال
  ومعرفة من املسؤول Oىل هذا الوضع املزري؟ 

ؤ��ن تبدٔ� �س;تقاللية املزعومة والوصاية احملدودة اليت ال تتعدى 
  الشفافKة يف اSمع؟

ومن س;يÇاسب Oىل فشل �خkيارات التكkيكKة والتقYية يف غياب 
  دمقرطة ال�س;يري ووضوح الرؤية؟

فة املسؤولني هبذا القطاع ويف اخلتام، الس;يد الرئGس احملرتم، نقول لاك
رٔ�فة بªٔmاسGس وقلوب املغاربة الغيور�ن Oىل ر¯ضهتم والتواقني ٕاىل رفرفة 

  . را�هتم العز�زة يف خمتلف احملافل اSولية
  .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لفريق اSس;توري، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::ر الس;يد عبد الرحمي العاليفر الس;يد عبد الرحمي العاليفر الس;يد عبد الرحمي العاليفر الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  .شكرا الس;يد الرئGس

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

  الس;يد الرئGس،
ٔ�كد الرب�مج احلكويم Oىل ٕاقامة تعاون بناء وتواصل مس;متر بني 
احلكومة والربملان، كام ٔ�كد الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقة مع الربملان يف 

تmٔسGس العالقة بني احلكومة والربملان، وذ� ٕاªدى تدwالته Oىل ٔ�مهية 
عن طريق حتديث �ٓليات التواصل اFٔكرث رسOة لتحصيل املعلومة، ٕاال ٔ�ن 
الواقع ا÷ي نعGشه خيتلف Oىل نوا¯ احلكومة، حبيث ي¨kظر بعض نواب 
اFٔمة ٔ�سابيع وشهور قصد احلصول Oىل موOد مع بعض الوزراء، مفا �� 

O ،س;يطÂبذا� املواطن ال Wاء ´حصيV بةKىل هذه احلقO لام ٔ�ن حصوهلم
وليكن يف Oلمهم بmٔهنا . لنتاجئ �نت	ا�ت الربملانية اليت ٔ�حرزت Oلهيا ٔ�حزاهبم

  . لو دامت لغريمه ما وصلت ٕا¼هيم
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وOليه، ٔ�قول لهؤالء الوزراء، كفا� من القKل والقال وكرثة ال�م وهدر 
ب مراOاة الظرفKة احلرVة اليت املال العام، ٕانه معل من معل الش;يطان، وجي

متر مهنا بالد�، وكفى من تبادل ا¼هتم الرخKصة اليت ال ختدم الوطن، وهللا 

ولَقَد خَلَقْنَا اِإلنْسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه ونَحن ولَقَد خَلَقْنَا اِإلنْسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه ونَحن ولَقَد خَلَقْنَا اِإلنْسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه ونَحن ولَقَد خَلَقْنَا اِإلنْسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه ونَحن ": عز وVل يقول
رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْررِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْررِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْررِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر    تَلَقَّى الْمإِذْ يتَلَقَّى الْمإِذْ يتَلَقَّى الْمإِذْ يتَلَقَّى الْمنِ إِذْ يعينِ ومنِ الْيع اننِ تَلَقِّيعينِ ومنِ الْيع اننِ تَلَقِّيعينِ ومنِ الْيع اننِ تَلَقِّيعينِ ومنِ الْيع انتَلَقِّي

يدالِ قَعالشِّميدالِ قَعالشِّميدالِ قَعالشِّميدالِ قَعالشِّم    يدتع يبقر هيلٍ إِال لَدقَو نظُ ملْفا يميدتع يبقر هيلٍ إِال لَدقَو نظُ ملْفا يميدتع يبقر هيلٍ إِال لَدقَو نظُ ملْفا يميدتع يبقر هيلٍ إِال لَدقَو نظُ ملْفا يصدق هللا . "م
  .العظمي

وٕان لGس العيب ٔ�ن خيطئ إالÚسان، ولكن العيب من Æس;متر يف 
اخلطmٔ، واOلموا ٔ�هيا السادة ٔ�ن الفاشلني ينقسمون ٕاىل قسمني، قسم يفكر 

فKذ، وقسم ينفذ دون تفكري، فلGس العالقة بني اجلهاز احلكويم دون تن 
وال�رشيعي يف املراق�ة Oرب سؤال جواب، ولكن العالقة احلقKقKة يه التعاون 
املس;متر من V�ٔل ªل لك القضا¯ املمكYة واليت úكون يف بعض اFٔحKان 

  .gس;يطة، ال ùس;تدعي مkابعة املساطر املعقدة
وفعالية بعض الوزراء ا÷�ن ال �هتاونون يف  ويه مYاس;بة �لتنويه جبدية

التعامل مع ٔ�عضاء املؤسسة ال�رشيعية بنوع من املصداقKة و�ªرتام، 

يا أَيها الَّذين آمنُوا يا أَيها الَّذين آمنُوا يا أَيها الَّذين آمنُوا يا أَيها الَّذين آمنُوا ": وكذ� اخمت لكميت هذه بقول من هللا عز وVل
سال تَجو إِثْم ضَ الظَّنعب إِن الظَّن نا ميروا كَثتَنِباجسال تَجو إِثْم ضَ الظَّنعب إِن الظَّن نا ميروا كَثتَنِباجسال تَجو إِثْم ضَ الظَّنعب إِن الظَّن نا ميروا كَثتَنِباجسال تَجو إِثْم ضَ الظَّنعب إِن الظَّن نا ميروا كَثتَنِباج غْتَبال يوا وس غْتَبال يوا وس غْتَبال يوا وس غْتَبال يوا وس

 وهتُمتًا فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحي أَن كُمدأَح بحضًا أَيعب ضُكُمعب وهتُمتًا فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحي أَن كُمدأَح بحضًا أَيعب ضُكُمعب وهتُمتًا فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحي أَن كُمدأَح بحضًا أَيعب ضُكُمعب وهتُمتًا فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحي أَن كُمدأَح بحضًا أَيعب ضُكُمعب
يمحر ابتَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهويمحر ابتَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهويمحر ابتَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهويمحر ابتَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهصدق هللا العظمي". و .  

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

، تفضل، تفضل اللكمة لفريق التÇالف �شرتايك، التÇالف �شرتايك
  .الس;يد املس�شار

        ))))مداFٔ� WwمازيغيةمداFٔ� WwمازيغيةمداFٔ� WwمازيغيةمداFٔ� Wwمازيغية((((    ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  . �منريت مايس ٔ�مغار

  úميس;يا ٕاحغيضالنت، 
  ٕامسون ٕاحغيضالن املس�شار�ن،

املغرب ٔ�ريت حتتفل اFٔس;بوع هاذ سذÍرى الثانية Sسرتة ا�لغة 
  .اFٔمازيغية

س;نGت �لفعل تاللغة اFٔمازيغية ٕااك ٕاالفالح اك الربملانيني ٔ�ذÚس;تحرض إ 
  .úاك لغة رمسية وال ٕاسورتال

سؤال مقورن ٕاخ البد ٔ�فالس جناوب كربملاين البد احلكومة ٔ�نفالس 
جتاوب، نفGس Oامايني هاذي وراÚساوال �مازيغت لكغة رمسية حامس 
الربملان، هذا úراجع Oىل اSس;تور، هذا تنكري �îس;تور، ٔ�نتGين بmٔنه البد 

  .يكKل املصداقKة حسلواكت داللزتامات مع اHمتع مع الشعبنوقف ها Úس; 
اSس;تور �اكن الوثيقة ا�يل فkافقن مKدن، اكل مKثاق، وشعب وجممتع، 

  . ٕاسايتونفKذ وال ٕاساو تونفKذ، البد ٔ�جناوب فالسؤال ٔ�©اسا
  �مسا ٔ�مغار، 

ٕا�ي¨يي ٕاس;نا حامس;ية املفارقة ٕاÍوúن، الربملان ٕاال مثن عبGست �مازيغت 
  .ٔ�رتنني بmٔنه دار ٕاحKيل ٕاماساúن �سن úرVان ا�لوجس�Kك

دقائق ٕاضافKة نرتمج، نقول لك  3ٔ�� ©ادي نرتمج، ٔ�عطيوين 
دقائق، الس;يد الرئGس، ٕاذا  3دقايق نرتمج،  3ا�لوجس�Kك، ٔ�عطيوين 

  . مسحت ٔ�� ©ادي نرتمج بزناهة
Oاذ ٔ�رتي¨Kخ بmٔنه من �حKة املفارقة وتوق�يل حىت �لعامل، حبيث ٔ�س;بو 

ٕازر�ن Íي	ذ �را يف �مة، ©اييل س;يي ينان ¯ لعدد منيدن ماك¨ساوال 
�عرابت، دس;تور¯ �مازيغت، لكو اردارون �مازيغت را ٔ�رùسكدو�ن 

  .مفيدن
wاصين جناوب، ٔ�� مسؤول، Íياكل مسؤول . حبيث معقول هاذ اليش

 واش معقول ٔ�نه وانتGين. �رملاين زودكين wاصين جناوب وال ٕاال اجلواب
نوغييد ùس;نGت  O90%امني ٔ�وردا�ح ا�لوجس�Kك، ٔ�ورد�ح ما يرتVامن، 

  .، امسح يل%�90شلحيت، 
 ..     دفرت حتمالت، دفرت الكYاش �لزتام ل�سكر احلكومة 30¯ن ¯ضنني 

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .فGس، يب ٔ�والالس;يد املس�شار ا!هت ى الوقت، 

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .الذخب ٔ�و �ٔ 

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .صايف سالينا، هللا خيليك الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
ٔ�� معك الس;يد الرئGس، ولكن قاطعوين الناس، حبيث خصين !مكل، 

  .ٔ�عطيين الثواين ا�يل امشات يل يف الوقت د¯يل

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
خيليك اْمكل الوقت �لشلÇة اْمكل الوقت، �ٓ الس;يد املس�شار، ال هللا 

 C’est(صايف ا!هت ى ٔ�وال، ٔ�وال ... وال �لعربية وال �ش ما ابغييت اْمكل
terminé( الس;يد املس�شار،  3، صايف، راه ٓ اSقايق  3اSقايق، �

  .ساالت، هللا خيليك راه دا� تعدينا، هللا خيليك راه �قني ٕاªاطات �ٓخر�ن
خيليك، الس;يد املس�شار، ا!هت ى هللا ... اللكمة �لفريق الفKدرايل

اهرض �Fٔمازيغية، اهرض �ش ما ابغييت، ... الوقت، راه ساىل الوقت
  . الوقت ا!هت ى

  . زيد، ومالنا0، ¯س;يول ّ/ تفضل الفريق الفKدرايل، ¯

        ::::املس�شار الس;يد عبد املا� ٔ�فر¯املس�شار الس;يد عبد املا� ٔ�فر¯املس�شار الس;يد عبد املا� ٔ�فر¯املس�شار الس;يد عبد املا� ٔ�فر¯طططط
  )©ري مسموع 2م �Fٔمازيغية(
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  .طيب، شكرا الس;يد الرئGس
  لوزراء،السادة ا

  الس;يدة والسادة املس�شارون، 
من نظامYا اSاwيل حتمت التطرق ٕاىل قضية  128ٕاذا اكن مYطوق املادة 

نالحظ ٔ�ن لك يشء ٔ�صبح طارئا ببالد�  - ولٔ£سف–طارئة، فٕاننا اليوم 
  .بفعل اFٔزمة الس;ياس;ية و�قkصادية و�ج�عية

مشزئاز، فعىل املس;توى الس;يايس، هنا� مشهد يثري الشفقة و�
تالس;نات هناك وúراشقات هنا بني مكو�ت اFٔ©لبية، وضع ال يفهمه ٕاال 
الراخسون يف Oلوم ما يدور، مما �زيد املغاربة خسطا وتذمرا وانعداما �لثقة يف 

  .العملية الس;ياس;ية
ٔ�ما Oىل املس;توى �قkصادي، فهناك رÍود قاتل من حKث جتميد 

طي العمW الصعبة ويف الس;يو� �س�»رات، والنقص احلاد يف احkيا
البنكKة وٕافراغ احلسا�ت البنكKة من حمتو¯هتا، مما قد يعيد� مرة 6نية ٕاىل 
التبعية �لمؤسسات اSولية، اليت قد تفرض Oلينا ٕامالءاهتا مرة 6نية يف 

  .ٕاطار ما اكن يصطلح Oليه gس;ياسة التقومي الهيلكي
قدرة الرشائية �لفÊات ٔ�ما Oىل الصعيد �ج�عي، فهناك ضعف �ل

املسحوقة، gسÂب الز¯دات املتواúرة واملهو� يف العديد من ٔ�سعار املواد 
اFٔساس;ية، رمغ التطمينات اليت تدفع هبا احلكومة بني الفKنة واFٔخرى، بل 
ويلوح يف اFٔفق نية احلكومة اختاذ قرارات ال شعبية، كام يعرب عن ذ� 

تذهب هذه القرارات حبزبه ٕاىل الس;يد رئGس احلكومة �ددا، ولو س; 
  .اجلحمي

وحنن نقول فلتذهب شعبية حزبه ٕاىل اجلحمي ٕاذا ٔ�راد هو ذ� دون 
اختاذ قرارات ال شعبية، Fٔن يف هذه احلال س;نذهب مجيعا، مكجمتع وæٔمة، 

  .ٕاىل اجلحمي
وw�ٔريا، ٕاذا مسحمت، الس;يد الرئGس، نقول �لس;يد رئGس احلكومة ٔ�ن ال 

دعي ٔ�نه ميت? احلقKقة لوªده، ؤ�ن ادOاء حزبه Íونه < ª�ٔد اليوم ميكن ٔ�ن ي
الرشعية الشعبية، وميكن من wاللها اختاذ ما حيلو < من قرارات ال شعبية، 

  . فٕان ذ� قد يmٔيت Oىل الياgس واFٔخرض ال قدر هللا
وحنن نؤكد مرة ٔ�خرى ح�نا وعشقYا لهذا الوطن، وOلينا مجيعا ٔ�ن نغلب 

  . عتبارات �نت	ابويةمصلÇة الوطن فوق لك �
  .شكرا Oىل حسن ٕاصغا@مك

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . اللكمة لفريق اFٔصا� واملعارصة

  .تفضل الس;يد املس�شار

        ::::محمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيدياااااملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئGس

  السادة الوزراء،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
، حنيط اHلس Oلام ومن wال< من النظام اSاwيل 128يف ٕاطار املادة 
  :الرٔ�ي العام مبا ييل

بعد ٔ�زيد من مرور س;نة ونصف، ال �زال Æس;تعيص Oلينا، يف فريق 
اFٔصا� واملعارصة، مYطق اش;تغال احلكومة من wالل اختاذها العديد من 
املبادرات وإالجراءات احملكومة يف نظر� بطابع �رجتالية و�نفعال 

التداعيات وانعاكسات هذه إالجراءات Oىل اFٔوضاع  وال�رسع، دون ٕادراك
  .�قkصادية و�ج�عية والنفس;ية، بل وحىت الس;ياس;ية

  الس;يد الرئGس، 
ٕان ٕا6رتنا لهذا القلق مرتبط ٔ�ساسا �ملرسوم اwFٔري ا÷ي صادقت Oليه 
احلكومة يف اج�عها اwFٔري، واملتعلق O�ٕادة ان�شار املوظفني، وهو املرسوم 

6�ٔر زوبعة وردود ٔ�فعال من طرف خمتلف الفاOلني �ج�عيني،  ا÷ي
ويعترب يف نظر� úكرÆسا، ٕان مل نقل ©لوا وجتاوزا يف اس;تعامل السلطة 
التقد�رية لٕالدارة، دون اwFٔذ بعني �عتبار اFٔوضاع �ج�عية واملهنية، 

  .قابيةودون اس;تحضار البعد ال�شاريك ا÷ي حيمت الرجوع ٕاىل الهيئات الن
وهو ما يعكس حقKقة هذه احلكومة الرافضة Fٔي تعاون، وجيسد 
gشلك Vيل ومYطقها إالقصايئ وزيف ادOاءاهتا ورفضها �مkثال ٕاىل 
مYطوق الوثيقة اSس;تورية و�حkاكم ٕاىل مقkضياته، سواء يف اجلانب 

لفاOلني املتعلق �Sميقراطية ال�شارÍية ٔ�و يف اجلانب املتعلق �ملاكنة اEو� �
  .�ج�عيني ؤ�دوارمه �قkصادية والتمنوية

فعن ٔ�ي دميقراطية ùشارÍية نتÇدث يف غياب حوار اج�عي حقKقي، 
�روم مشاركة وٕارشاك الفاOلني �ج�عيني يف صيا©ة وبلورة قرارات 

  مصريية لها Oالقة �ل�سك �ج�عي واFٔرسي؟
  الس;يد الرئGس، 

ملعارصة جوا� gس;يطا وواحضا حول سÂب !ريد يف فريق اFٔصا� وا
ومربرات اخkيار حكومة ومعاÍسة التيار، حبيث بدل ٔ�ن �كون مضمون 
م�ادرهتا يواÍب املسار إالصال¹ ا÷ي تعرفه بالد� ا÷ي ال ميكYه ٔ�ن يتعزز 
ٕاال �¼هنوض �جلانب �ج�عي، وحتصني حقوق ومك�س;بات اHمتع 

غيW املغربية، جندها تفاجÊنا �س;مترار من املغريب، ويف مقدمهتا مهوم الش 
wاللها اختاذ قرارات انفرادية جمحفة و©ري مفهومة، وهو ما يدفعنا �ل�ساؤل 

  .حول الغياب املضمر وراء هذه إالجراءات
ٔ�لGس الهدف من ٕاصدار مHل هذا املرسوم هو �س;تفراد ٕ�صدار 

ان�شار موظفي  قرارات ٕادارية �لتنقKط تعسفKة ٔ�و امkياز ظاهرها ٕاOادة
  اSو� يف ٕاطار س;ياسة الالمتركز إالداري و�طهنا �س;تقطاب؟

ٔ�ي منوذج اج�عي تÂرش� به هذه احلكومة بقرارات مؤملة من ق�ل 
ٕاغراق ورهن مس;تق�ل البالد واFٔجKال املق�g WسÂب املديونية، الرفع من 

Sات من ٔ�جور املرضبني من موظفي اOطاkو� ٔ�سعار احملروقات، �ق
وامجلاOات الرتابية، ال�سامح مع املفسد�ن و�هيب املال العام، غياب حوار 
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اج�عي Vاد ومسؤول، ازدواجKة اخلطاب يف ملف ùشغيل الش;باب 
العاطل والتعبري ©ري املربر يف العالقات مع هذا امللف، ا¼هتافت Oىل 
التعيني يف املناصب العليا Oىل رٔ�س املؤسسات العمومKة دون وضع 

لضام�ت الاكفKة ملراق�ة هذه املؤسسة ودون الكشف يف املعايري املعمتدة ا
  واªرتا�ا ملبدٔ� الشفافKة؟

  الس;يد الرئGس، 
 �ٔmض، يعكس الفهم اخلاطئ لهذه احلكومة �لمسKهذا غيض من ف
�ج�عية، وÆسقط القYاع عهنا ليكشف لنا الوVه احلقKقي لفلسفهتا يف 

  . تدبري الشmٔن العام
  .الس;يد الرئGسوشكرا 

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لفريق �شرتايك، تفضل اليس العلمي

        ::::املس�شار الس;يد محمد Oلمياملس�شار الس;يد محمد Oلمياملس�شار الس;يد محمد Oلمياملس�شار الس;يد محمد Oلمي
  .شكرا الس;يد الرئGس

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

Æرشفين، �مس الفريق �شرتايك، ٔ�ن ٔ�حKط جملس;نا املوقر Oلام، 
  .ة و©ري الواحضة ف± خيص ٕا�رام الصفقات العمومKة�س;مترار املامرسات امللتوي

ويف هذا إالطار، فٕاننا جندد تÍٔmيد� Oىل رضورة اªرتام املساطر 
القانونية وقواOد الشفافKة يف مجيع الصفقات العمومKة، واªرتام التنافس;ية يف 

  . لك الصفقات حرصا Oىل املال العام وحاميته
املساطر القانونية املعمول هبا لكن مع لك ٔ�سف، الس;يد الرئGس، فٕان 

هذا القطاع �ت اليوم يتعرض . ت¨سحب ٔ�يضا Oىل القطاع الغابوي
لالس;تزناف وا¼هنب Oىل يد لوبيات ال úراعي قمية هذه الرثوة الوطنية، وهو 

  .ما س;يكون موضوع نقاش مع الس;يد رئGس احلكومة يوم ©د اFٔربعاء
وس اخلطر �لنظر ملا وصلنا ٕاننا، يف الفريق �شرتايك، ندق اليوم �ق

ٕاليه من حتايل ومن تواطؤ جلهات مسؤو� Oىل هذا القطاع مع املس;تغلني 
  . الغابويني ا÷�ن �ريدون �س;تحواذ Oىل الرثوة الغابوية بmٔخبس مثن

ومكثال O ¹ىل هذه السلواكت، Úشري ٕاىل ما يقع اليوم جبامOة س;يدي 
ت مساªات شاسعة من ©ابة حيىي Æسف ٕاقلمي مKدلت، من حماوالت لتفوي

اFٔرز املعروفة بقميهتا ا¼مثينة دون ا�لجوء ٕاىل جتزM هاته املساªة ٕاىل قطع 
©ابوية صغرى، ودون ٕا�ªة الفرصة �لمس;تغلني الصغار و�لمقاوالت الصغرية 
الوطنية ل�س;تفKد بدورها من هذه الرثوة الوطنية، و�لقضاء من Vانب 6لث 

  .ىل رسقة هذه اFٔجشار وبيعها بطريقة رسيةOىل اFٔش	اص ا÷�ن يعمدون إ 
ٔ�كرث من ذ�، الس;يد الرئGس، تناىه ٕاىل Oمل فريقYا بmٔن صفقة س�مت 
يوم امخلGس املق�ل لبيع هاته املساªة الك�رية من ©ابة اFٔرز gشلك مkواطئ 

  . من V�ٔل ùس;تفKد مYه Rة معينة بعيهنا
ىل خطورة التغايض عن وOليه، فٕاننا يف الفريق �شرتايك ن¨�ه احلكومة إ 

مHل هاته املامرسات امللتوية، وما س;تؤدي ٕاليه من جتاوز ملبادئ املساواة 
وúاكT الفرص املنصوص Oلهيا دس;تور¯، وما سYGجم عنه من حرمان 
�لمقاولني الصغار من الرثوة الوطنية، وس;يحول دون اندماRم يف 

ؤ�ن احلكومة مسؤولية �قkصادي احمليل، كام ٔ�ىت بذ� الرب�مج احلكويم، 
  .Oىل هاته الوضعية Fٔهنا تد�ر الشmٔن العام �لمغاربة

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

Wس;ئFٔٓن يف معاجلة اFرشع اÚ .  
  .امسح يل، تفضل الفريق �س;تقاليل، تفضل اليس بوراس

        ::::املس�شار الس;يد محمد العريب بوراساملس�شار الس;يد محمد العريب بوراساملس�شار الس;يد محمد العريب بوراساملس�شار الس;يد محمد العريب بوراس
  .لرحميgسم هللا الرمحن ا

  .شكرا الس;يد الرئGس
  السادة الوزراء،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
Æرشفين ٔ�ن ٔ�حKط اHلس املوقر Oلام بقضية �لغة اFٔمهية، تتعلق 
�ملشالك واFٔوضاع املزرية اليت ٔ�حضى يعGشها قطاع الصيد البحري، واليت 

ومة القانونية املنظمة úزداد ªدهتا يوما بعد يوم gسÂب ùش�ت وتقادم املنظ
وOدم مواÍبهتا �لتحوالت اليت Æشهدها القطاع، مما ينعكس سلبا Oىل ٔ�دائه 
 Wلب العمVمنية �س�»ر وú لق فرص الشغل ويفw ىل مسامهته يفOو
الصعبة ويف حتقKق اFٔمن الغذايئ �لمواطنني، وال ٔ�دل Oىل ذ� الرتبة ما 

 wيلااع يف مسامهته يف الناجت اSقط 20ق�ل اwFٔرية اليت حيتلها من بني 
  ).1PIB(اخلام 

  الس;يد الرئGس،
ٕان Vل املقkضيات املنظمة �لقطاع يه مقkضيات عتيقة ومس;تفزة ٔ�حKا� 

 �1919لشعور الوطين، مHل القانون املتعلق مبدونة التìارة البحرية لس;نة 
ا÷ي بقي ح�Gس مفاهمي ومعطيات ماضوية، يعود �رخيها ٕاىل ما ق�ل 

، ٕاضافة ٕاىل دور¯ت ومYاشري مkقادمة، مما سامه 1973تقالل، وظهري �س; 
يف wل	W العالقة بني املس�مثر�ن والبÇارة gسÂب غياب الضام�ت القانونية، 
اليت من شmٔهنا بعث �طمئنان �لمس�مثر وحفظ حق البÇار وضامن 

  .مس;تحقاته
مYذ  وبغض النظر عن ٔ�ي ùشكKك يف اHهودات اليت بذ¼هتا الوزارة

يف ٕاصالح هذا القطاع ؤ�مهية إالجراءات  1981ٕاªداZا س;نة 
وإالصالªات ال�رشيعية اليت تضمنهتا إالسرتاتيجية التمنوية املندجمة 

                                                 
1 Produit Intérieur Brut 
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"Halieutis " هبدف حتديث إالطار القانوين لقطاع الصيد البحري
واحملافظة Oىل الرثوات السمكKة، والرفع من الناجت اSاwيل اخلام واÚFٔشطة 

  .2020مليار درمه يف ٔ�فق س;نة  22رتبطة به ٕاىل امل
©ري ٔ�ن الواقع يؤكد مبا ال يدع جماال �لشك وجود مقاومة عنيفة من 
مصاحل ولوبيات تعمل يف اخلفاء، ليل هنار، ملعاÍسة لك املبادرات 

  .إالصالحKة اخلالقة، والوقوف دون حتقKق النتاجئ واFٔهداف املرجوة
، الس;يد الرئGس، كام ي�ساءل لك ويف هذا الصدد، ù�ٔساءل معمك

املهنيون واملعنيون �س;تغراب Íبري عن اFٔس;باب املربرة الس;مترار اعتقال 
املتعلق مبدونة الصيد البحري، واحملافظة Oىل  17.00مرشوع القانون رمق 

  .اFٔنظمة البي`Kة البحرية، وا÷ي O�ٔدته الوزارة ب�شاور مع خمتلف املهنيني
  الس;يد الرئGس،

ريق �س;تقاليل يعترب ٔ�ن النظام القانوين احلايل لقطاع الصيد ٕان الف
البحري هو ٕاطار تتخفى وراءه ممارسات ريعية ومصلحية ضيقة، بدمع من 
لوبيات �س;تزناف السميك، كام يؤكد Oىل ٔ�ن إالصالح مير حرصا Oرب 

املتعلق مبدونة الصيد البحري  17.00إالرساع ٕ�خراج مرشوع القانون رمق 
V�ٔ ة واملصاحل منKة �لموارد السمكKق التوازن بني املصاحل البيولوجKل حتق

�قkصادية �لمس�مثر�ن اخلواص، وكذا املصاحل القانونية و�ج�عية �لبÇارة 
  . العاملني بقطاع الصيد البحري

  .وشكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
 . شكرا الس;يد املس�شار

ئW الشفهية املدرVة يف Vدول ٔ�عامل ٕاذن اFٓن Úرشع يف معاجلة اFٔس; 
سؤ�، مثانية مهنا �ٓنية موزOة Oىل قطاOات  20هذه اجللسة، وOددها 

الرتبية الوطنية، الش;باب والر¯ضة، الصÇة، الصناOة التقليدية، الشؤون 
سؤ� Oاد¯ موزOا Oىل قطاOات الش;باب  12العامة واحلاكمة، و

  .والر¯ضة، الصÇة، ال�شغيل، اSاwلية
Úس;هتل Vدول ٔ�عاملنا �لسؤال اFٓين املوVه ٕاىل الس;يد وز�ر الرتبية 

 . الوطنية حول امÇkا�ت الباكلور¯
ٓ اليس  اللكمة ªFٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س;تقاليل، زد �

  .خفاري، تفضل

  :املس�شار الس;يد �ß املس�شار الس;يد �ß املس�شار الس;يد �ß املس�شار الس;يد �ß خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس;يد الرئGس

م Oىل ٔ�رشف املرسلني وOىل �ٓ< gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسال
  .وحصبه ٕاىل يوم ا�Sن

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

يف خضم اÚشغال ٔ�بنائنا �جkياز �مÇkا�ت، وwاصة املتعلقة 

�لباكلور¯ لهذه الس;نة، حKث يتطلع التالمKذ ومعهم ٔ�رسمه �لك تفاؤل ٕاىل 
 . هذه احملطة والنتاجئ احملصل Oلهيا

ويعد املعدل احملصل Oليه الشغل الشا©ل �لتالمKذ واFٓ�ء، وذ� 
�عتباره احلامس يف �خkيار، Oلام ٔ�ن �مÇkا�ت úكون Oىل الصعيد 

 . اجلهوي وطرق التصحيح تبقى ©ري موªدة
÷�، نmٔمل من الوزارة ٔ�ن تبدع يف wلق اجهتادات جريئة يف هذا 

  .الشmٔن
  : مÚسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرت 

هل قامت الوزارة بتقKمي مشويل لتجربة الس;نة املاضية لتعديل  -
 مواقKت �خkبارات مبا يضمن اجkيازها يف ظروف مYاس;بة؟

وهل هناك مساطر مدققة �لتصحيح لضامن درVات O�ٔىل من  -
املوضوعية واSقة وتmٔطري املرحشني، وكذا تعز�ز �ٓليات التواصل يف ما بني 

لومات الرضورية �لتحضري الناجع المÇkا�ت املرحشني لٕالطالع Oىل املع
 الباكلور¯؟

وهل مت ùشكKل wلية �ليقظة �لت¨س;يق مع اجلهات إالدارية املعنية  -
لت��ع ما ي¨رش �ملواقع �لكرتونية خبصوص �مÇkا�ت، وكذا تدقKق 

 مصادر ªا� الغش؟ 

رب وما يه إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا الوزارة لضامن جناح ٔ�ك -
 Oدد من التالمKذ؟ 

  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
 . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئGس،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،

Oىل هاذ السؤال، وق�ل ما ٔ�وال، كنبغي Úشكر الفريق �س;تقاليل 
ندwل �لمضمون، هاذ السؤال س;بق يل البارح يف جملس النواب ٔ�نين 
وزعت ورديت Oىل اFٔس;ئW املتعلقة �مÇkان الباكلور¯، وطلبت من 
الرئاسة احملرتمة د¯ل جملس النواب �ش توزع املقرر الوزاري املتعلق بدفرت 

من رئGس املركز، املف�ش، مساطر امÇkا�ت الباكلور¯، هذا ا�يل عند 
  .مركز التصحيح، ٕاىل ©ري ذ�

وهذا مkعلق بدليل التلميذ، ا�يل Íيبني �لتلميذ من اSخول د¯لو �لس;نة 
السابعة �اكلور¯، ٔ�ش;نو خصو يبدا يد�ر �ش يوصل حىت يوصل هنار 
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 . �مÇkان، ؤ�ش;نا يه إالجراءات ا�يل خصو يطبقها وي��عها
لغوا �لرئاسة احملرتمة، وموضوOني Úسخ هاذ السؤال هذا كنطلب يب

  . بعدد د¯ل السادة املس�شار�ن
هاذ السؤال افهمت مYو بmٔنه Íيتلكم Oىل هناية �مÇkان، ٔ�ي الن�ìKة 
د¯ل �مÇkان، الن�ìKة د¯ل �مÇkان يف التعلمي Íيفام اكن مس;تواه هو 

زارة يوم ، وهاذ املوضوع مYذ حتميل املسؤولية يف الو O20ىل  10املعدل، 
  .ٔ��، واقف فKه موقف صارم �و، ؤ�عوذ �0 من ق2012ينا�ر  3

لك �مÇkا�ت ذات الصبغة د¯ل امÇkان البد املعدل، الباكلور¯، 
الشهادة إالOدادية والشهادة �بتدائية، وكذ� الكفاءة الرتبوية و�مÇkان 

قت �ش كنبداو املهين، �رااك من ٔ�ننا كنبداو ند�رو مداوالت ونضيعو الو 
  . هنبطو حىت لنقط ٔ�دىن

، هذا ا�يل ميكن 20/10و÷�، اليوم املبدٔ� العام يف �مÇkا�ت هو 
يل نقول لمك ٔ�نه تقريبا واªد العدد د¯ل اFٔاكدمييات اليوم ساالت التصحيح، 
هاذ العملية د¯ل التصحيح هاذ الس;نة اخضعناها لواªد املسطرة �يmٔة، 

ا Oىل توارخي �مÇkان د¯ل الباكلور¯ وتوارخي �مÇkان نكتعرفوا بmٔننا O�ٔلن 
ٔ�شهر ق�ل ما متر  6، يعين 2013ينا�ر  9يف وزارة الرتبية الوطنية يوم 

�مÇkا�ت، ودر� واªد العدد د¯ل التكوينات لرؤساء املراكز و�لسادة 
Wاذ ه. املف�شني، ٕاىل ©ري ذ�، ا�يل غي��عوا العملية د¯ل الباكلور¯ اكم

  .اليش التعلمي ما قادوش هاذ اليش ولكن هاد اليش ا�يل اعطى هللا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقKب؟ تفضيل الس;يدة املس�شارة

        : : : : املس�شارة الس;يدة wدجية الزويماملس�شارة الس;يدة wدجية الزويماملس�شارة الس;يدة wدجية الزويماملس�شارة الس;يدة wدجية الزويم
  .شكرا الس;يد الوز�ر

طبعا ال ميكن ٔ�ن ننفي جمهودات واحضة ملواRة �ٓفة الغش داwل هذه 
ناك ٕاجراءات سلوÍية قابW �لقKاس Fٔول مرة، �مÇkا�ت، اكنت ه 

ٔ�حسس;نا �لرصامة يف التعامل مع �ٓفة الغش gشلك الفت، اكنت هناك 
  .حركة تعبوية الفkة داwل ٔ�رسة التعلمي

ªا� غش،  1965ولكن، الس;يد الوز�ر، ªني نعلن رمسيا ٔ�ن عند� 
مية شهادة هذا يف ٕاطار الشفافKة مجيل ورائع، ولكن ٔ�ال ميس هذا املؤرش بق 

  الباكلور¯ يف ªد ذاهتا؟ 
مث كذ� ما يه إالجراءات املتبعة ٔ�و املت	ذة مع ªاالت الغش؟ وهل 
ميكن اعتبار هذا الرمق هو لوªده املوجود ٔ�م هناك ªاالت مل طبعا �كشف 

  عهنا؟ 
مث كذ�، الس;يد الوز�ر، مسmٔ� امÇkا�ت الباكلور¯، اللك �هتافت 

دالت قوية، وªني قال زمKيل بmٔن هناك مساطر طبعا Oىل النìاح ولكن مبع
©ري موªدة يف التصحيح، فٕاننا الحظنا يف الس;نة املاضية Rات ٔ�عطت 

ٔ�رقاما قKاس;ية يف املعدالت، قلنا úكون عند� Oادي ٕاىل اكنت اSار البيضاء 
ٔ�و الر�ط، تنقولو التعلمي اخلاص اك�ن gشلك الفت، يف ªني ٔ�ن ما اكÚش 

نت Rات ٔ�خرى، ٕاذن يش ªاVة ا�يل خصمك حىت يه فKه هاذ اليش، اك
  . حتضيو معها

ورقة  80يف القسم مز¯ن، ٔ�س;تاذ يصحح  20مز¯ن إالجراءات، 
مجيل Vدا �ش ما �كوÚش الرتامك، ولكن البد من وضع مسطرة التصحيح 
حتت اHهر كذ�، الس;يد الوز�ر، Fٔن كنìربو Rات ٔ�كرث من اجلهات 

ف	ة Vدا، وهاذ اليش ٕاىل رجعتو الس;نة املاضية ٔ�و اFٔخرى، فاملعدالت مYت
  .ما ق�لها طبعا سرتون، الس;يد الوز�ر، هاذ اليش لكو

ٔ�ال úرون، الس;يد الوز�ر، معي بmٔن مايش هاذ الرتسانة، وجKبوا 
البولGس وجKبو ا�يل حييض، اجلواب د¯ل حماربة الغش وúاكفؤ الفرص بني 

علوماتيني؟ ما ميك¨ش ننفkحو Oىل التالمKذ ما ميك¨ش �كون اجلواب عند امل
املعلوماتيني والفاOلني املعلوماتيني �ش يعطيو� ٔ�جوبة؟ اOالش ما �كوÚش 

  مHال يش ùشوÆشات ٔ�و مYع د¯ل هاذ اليش، ٕاىل ©ري ذ�؟
!مك درتو واªد العمل ج�ار، ولكن  ٔmلهذا، الس;يد الوز�ر، نقول حنن ب

  . ية قميهتا مرة ٔ�خرىحنتاج ٕاىل تفعيل ٔ�كرث ٕالعطاء املدرسة املغرب 
  .وشكرا

  ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا، شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يدة املس�شارة احملرتمة،
الهدف هو ٔ�ننا !ردو �لمدرسة املغربية القمية د¯لها واحلرمة د¯لها، Fٔنه 

  . حىت احلرمة امشات
ªا� ا�يل مضبوطة مبÇارض، هاذ  1965العملية د¯ل الغش ما اك�ن ٕاال 

اليش ا�يل اك�ن، الغيب ما ميك¨ش يل نعرفو ٔ��، حىت الناس ا�يل اكنوا 
مkبعني املراق�ة راه ما ميك¨ش هلم يعرفوه، ولكن اك�ن ال�م، بعض النو�ت 

يش بذاك ذاك اليش التقليدي، اك�ن، حىت هو ما !كروهش، ولكن راه ما
  . احلجم ا�يل كنا كنتصورو

Íيقولوا ٔ�نين درت ا¼هتويل، البد ند�رو ا¼هتويل، Fٔنه واش احYا كنلعبو، 
هذا امÇkان وطين، هاذي �اكلور¯ د¯ل دو� ٕامسها اململكة املغربية، ٔ�ش;نو 

  خنليو فهيا الناس يد�روا ا�يل ابغاو؟ 
عد Vا وSي، اSقايق من ب 5واªد املرا قالت ليك سديتوا الباب، 

ٓ ال�، Fٔنه الفضاء د¯ل املدرسة ما ميكن �كون فKه  معلوم ©¨سدو الباب �
  .ٕاال ا�يل ملكفني ب�Yظمي �مÇkان داwل الفضاء

6نوية البارودي،  2010وكتذÍروا يف مدينة اSار البيضاء يف Oام 
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 !الناس Vالسني تيدوروا بني اFٔقسام، وايين امÇkان د¯ل الباكلور¯ هذا
  .و÷�، البد ما �wذو إالجراءات. ا راه عند القضاءهذ

واªد الس;يد قال � اكتب مقال، اكتب ٔ�نين درت العسكرة، 
العسكرة د¯ل �ٓش؟ طلبنا من اFٔمن ومن اSرك املليك ومن القوات 

، ا، الوقاية املدنية، Vازامه هللا wري )la protection civile(املساOدة و
سة، وسهلوا �لتالمKذ يدwلوا �لمدرسة، قال �ش مضنوا اFٔمن حول املدر 

ولكن هاذو املغرضني ا�يل ما ابغاوش اخلري يف هاذ اليش، ما  !� عسكرة
  . عندي ما ند�ر هلم ٔ��

لكنا احYا كنقاومو �ش اFٔمور د¯لنا úرجع �لطريق املس;تقمي، ولكن ا�يل 
، ميكن يل نقول لمك ٔ�ن التصحيح Íمير يف ٔ�حسن الظروف ٔ�مام ا�لìان

  . وغتكون úاكفؤ الفرص
وٕاىل امسحت يل دقKقة نقول Oىل واªد الوS من لكممية، Fٔنه هذا 
©ادي �كون معزت�ن مجيع املس�شار�ن ؤ�عضاء هذه الغرفة، واليوم يف 

كذوب Oىل وزارة الرتبية وOىل اململكة  هالصباح كنقرا مقال حصفي لك
 Sد الوªوملبياد د¯ل الر¯ضيات، واFٔمن لكممية يف املنطقة د¯ل املغربية، ا

الراش;يدية هو ا�يل اطلع اFٔول يف املغرب، وهاذ اFٔوملبياد ا�يل كنظموها 
احYا، ودر� هلم التداريب، وحمتضن هاذ اليش س;يد� هللا ينرصو، وغمييش 

اSولية، وكتجي ) les olympiades(ميثل مع وفد املغرب يف Íولوم�يا يف 
  .حYا ا�يل دا�ر�ن هاذ اليشحصيفة كتقول � مل هتمت به، ا

  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  . Úشكر الس;يد الوز�ر Oىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة
ون¨kقل �لسؤال اFٓين املوVه �لس;يد وز�ر الش;باب والر¯ضة حول 
�س;تعدادات اجلارية لتنظمي وٕاجناح التظاهرات الر¯ضية اSولية اليت 

  . س;تحتضهنا بالد�
مة ªFٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضل الس;يد اللك

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد اHيد احلناكرياملس�شار الس;يد عبد اHيد احلناكرياملس�شار الس;يد عبد اHيد احلناكرياملس�شار الس;يد عبد اHيد احلناكري
  الس;يد الرئGس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

كام يف Oمل امجليع، فٕان بالد� س;يكون لها رشف املشاركة وتنظمي العديد 
التظاهرات الر¯ضية اجلهوية والقارية اSولية، ´tٔس العامل لٔ£ندية يف  من

، وكmvٔس ٕافريقKا لٔ£مم يف 2014دجYرب من الس;نة اجلارية، ويف دجYرب 
، ٕاىل Vانب املشاركة يف Oدد من التظاهرات يف خمتلف 2015غضون 

  .الر¯ضات

ر احملرتم، تنو�را �لرٔ�ي العام الوطين والر¯يض، Úسائلمك، الس;يد الوز�
عن �س;تعدادات اجلارية ٕالجناح تنظمي هذه التظاهرات الر¯ضية اSولية، 
وما يه إالجراءات والتدابري املت	ذة لضامن مشاركة �حجة �لر¯ضة 

  الوطنية؟ 
  .وشكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::باب والر¯ضةباب والر¯ضةباب والر¯ضةباب والر¯ضةالس;يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش; الس;يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش; الس;يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش; الس;يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش; 
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن اFٔفاضل،
يف البداية، ٔ�شكر الس;يد املس�شار احملرتم، وكذا ٔ�عضاء الفريق احلريك 

 .Oىل اه��م اSامئ بقطاع الر¯ضة والش;باب ٔ�يضا
جوا� Oىل سؤالمك املتعلق �الس;تعدادات املت	ذة الحkضان  ،طبعا

ملنافسات املهمة، اس;تحقاقات ر¯ضية �مة كتìىل يف اكس بالد� لبعض ا
، ؤ�يضا æٔس ٕافريقKا لٔ£مم، 2014و 2013العامل لٔ£ندية البطW يف دورتيه 

وهام طبعا حمطات �مة ك�ساءل ال التجربة د¯لنا وال اخلربة د¯لنا وال ٔ�يضا 
  .الصورة د¯لنا يف التنظمي ويف اس;تق�ال التظاهرات من هاذ احلجم

Íيد ٔ�ننا ما Vلس;ناش مكkويف اFٔ¯دي، بل اك�ن وامحلد 0 هناك �ٔ 
اس;تعدادات Vارية يف هاذ �جتاه اس�شعارا مYا طبعا جلسامة احلدث، 
وجسامة يعين هاذ �س;تحقاق الر¯يض، وطبعا مت ùشكKل جلان، ٔ�ول ما 
ابدينا به هو ٔ�ننا شلكنا جلان، كتضم ممثلني عن وزارة الش;باب والر¯ضة، 

ضا من اجلامعة امللكKة لكرة القدم، ؤ�يضا مع مجموOة د¯ل مؤسسات ؤ�ي
ٔ�خرى، فهيا اSرك املليك، وفهيا املد�رية العامة لٔ£من الوطين، Fٔن ٔ�يضا 

  .اك�ن هاجس ٔ�مين جيب اس;تحضاره
وطبعا ا�لجنة املهمة د¯لها يه توفري مجيع الرشوط املنصوص Oلهيا يف 

مي تظاهرات من هذا املس;توى، Oىل ٔ�ية دفرت التحمالت اخلاصة طبعا ب�Yظ
ٕاªداث جلان ٔ�خرى مkخصصة يف التنظمي، يف النقل، يف �س;تق�ال، يف 

  .إاليواء، املالعب، التدريب، يعين ؤ�يضا هناك جلان تقYية
طبعا ٔ�يضا ùشكKل جلنة حملية �لتنظمي، فاش كنتÇدث Oىل جلنة حملية 

س العامل لٔ£ندية، خبصوص æٔ  دامئا حتت ٕارشاف اجلامعة اSولية لكرة القدم
  .وكتضم ممثلني عن الوزارة وعن اجلامعة ومجيع اجلهات املعنية �لتنظمي

هذا Vانب، مث اجلانب اFٓخر ا�يل Íهيم امل¨شmٓت الر¯ضية ٔ�و البىن 
التحتية الر¯ضية، املالعب د¯لنا امحلد 0 راه Vاهزة، Íيبقى ملعب �ٓخر 

در نقول � بmٔنه راه وVد، اك�ن واªد د¯ل ٔ�اكد�ر ا�يل ٕان شاء هللا نق
اHموOة د¯ل ا�لمسات التقYية ا�يل ك¨سهرو Oلهيا اليوم، Fٔنه ©ادي حيتضن 

ٕاضافة ٕاىل ٕاÚشاء  ،2013لٔ£ندية د¯ل املبار¯ت �رمس æٔس العامل  4



 2013دورة ٔ��ريل  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

9 

 )2013يونيو  18( 1434شعبان  9

مالعب �لتداريب مبدينة مرا´ش وٕاصالح مرÍب موالي عبد هللا ٔ�يضا 
  . لية يف هذا اHالجلع} مطابقا �لمواصفات اSو 

  .وشكرا

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

  .هناك تعقKب؟ تفضل اليس السعداوي

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

الس;يد الوز�ر ©ادي ي�ساءل Íيفاش الفريق احلريك دار إالªاطة 
Yا التخوف د¯لنا، والسؤال يف نفس املوضوع، ولكن، الس;يد الوز�ر، اح 

احYا، الس;يد الوز�ر، التخوف د¯لنا ٔ�ننا تصن�Yا لمك ٕ�معان، ٔ�ن املغرب 
عندو الرشف الحkضان æٔس ٕافريقKا لٔ£مم ا�يل غيحتضنو املغرب يف 

، وامحلد 0 البالد د¯لنا اليوم كتوفر Oىل ب¨Kة حتتية �مة، ميكن لها 2015
موا|، هناك كام Vاء يف تنجح هذه التظاهرة، هناك مطارات، هناك 

اجلواب د¯لمك، الس;يد الوز�ر، هناك مالعب ميكن لها حتتضن هذه 
ٕاال ٔ�ن ... التظاهرات، عند� مرا´ش، عند� فاس، عند� ٔ�اكد�ر، عند�

النقطة املهمة ا�يل ٔ�رش� لها يف إالªاطة، الس;يد الوز�ر، وهو هاذ 
  .�خkالالت وهاذ التطاحYات داwل هاذ اجلامعات

لسؤال د¯لنا، الس;يد الوز�ر، وهو ٔ�ش;نا يه إالسرتاتيجية د¯لمك ا
ٕالصالح هاذ اخللل �ش ميكن حنصلو Oىل واªد الفريق وطين Æرشف 
املغاربة يف هاذ التظاهرة، Fٔن ا�يل الحظنا من ا�لجنة التقYية ٔ�و املدرب، 

العب، لك م�اراة كندwلو ب�شكWK  80يف ظرف وVزي مت اس;تدOاء 
  .Vديدة

، الس;يد الوز�ر، احYا كنطلبو مYمك �ش ùسهروا Oىل هاذ التنظمي ٕاذن
د¯ل د¯ل اجلامعات �ش ميكن �كون عند� واªد الفريق وطين م�سك، 
فريق وطين ا�يل كGرشف البالد �ش ميكن !كونو يف املوOد، وحنصل Oىل 

  . ن�ìKة مرشفة
  .وشكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .مك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن التعقKباللكمة ل

        ::::الس;يد وز�ر الش;باب والر¯ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر¯ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر¯ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر¯ضة
  . شكرا

ٔ�عتقد ٔ�ن ما ميك¨ش خنتلفو Oىل ما تقدمت به، الس;يد املس�شار 
احملرتم، طبعا يف هاذ ال�شخيص د¯ل الوضع الر¯يض ا�يل كنعGشوه، 

  . حتدثت Oىل اجلامعات وحتدثت Oىل الس;ياسة املتبعة

ه جنيبو ٔ�ي س;ياسة س;ياسة، ولو من ٔ�كرث الس;ياسات را ،راه شوف
تقدما، ولو جنيبوها من Íون �ٓخر اكع من ا�يل كنعGشو فKه، راه ما ميك¨ش 
تنجح ٕاىل ما اكÚش اخنراط امجليع، ٕاىل ما اكÚش واªد احلس جامعي، راه ٔ�� 
كنقولها وكنmٔكد Oلهيا، اSول ا�يل حققت ٕاجنازات ر¯ضية، راه مايش دول 

ت فقط إالماكنيات، اSول ا�يل عندها الغرية، ورد البال يه ا�يل وفر 
كمتيش مع الواªد املس;توى د¯ل الوعي، مع واªد املس;توى د¯ل 

إالحساس �ملسؤولية، Fٔن املسؤولية راها حماس;بة ومساء� ؤ�يضا ©رية 
  . Oىل الصنف الر¯يض، مايش فقط ©ري التYÂاد
لمك، احYا �قني يف هاذ الثقافة احYا مع اكمل اFٔسف، وامسح يل نقولها 

اليوم، وهذا هو ا�يل Íيفرس هاذ الفساد يف املنظومة د¯لنا وÍيفرس رمبا هاذ 
املس;توى ا�يل ما Íيوصلش، وطبعا ما معرو ©ادي يبلغ �نتظارات د¯لنا 

  .والتوقعات د¯لنا
هاذ اSول الراقKة ا�يل . ÷�، فاملسmٔ� ٔ�� ٔ�عتقد ٔ�ن مسmٔ� توVه جامعي

امشات Fٔن فعال قدرت تعبmٔ الناس د¯لها وحيسوا جبسامة املسؤولية 
وحيطوا الرVل املناسب يف املاكن املناسب، ا�يل Íيكون ªامل مرشوع، 
ا�يل Íيعبmٔ الناس واFٔندية والعصب ا�يل معه �ش يقدروا ميش;يو مجيع 

  .ªاملني هاذ املرشوع
را Oىل دفرت احYا مع اكمل اFٔسف نقدر نقول �، احYا وقعنا مؤخ

التحمالت اجلديد، واªد اHموOة د¯ل اجلامعات ما وقعاùش معنا، اعرفيت 
 Wث �قا فهيا الفصائل املتناحرة واملتقاتKالش؟ حOٔ�ش;نو هو اجلواب، ا
واملتنافرة، اعيYGا معها، �ٓش ©ادي ند�رو معهم يف هاذ احلل هذا؟ ابقKنا 

اعيYGا يف . ٕاخل... ¯ل التوافقكنتفرجو، كنÇاولو يعين نلقاو واªد اFٔرضية د
هاذ اليش، ٔ�ش;نو Íيبقى لنا؟ ا�لجنة املؤقkة، ا�لجنة املؤقkة ٔ�� Íيبان يل ªل 

  .سهل، ما معرها ªلت مشالك، ٔ�كرث من ٔ�هنا wلقت مشالك ٔ�خرى
÷�، احYا اعطينامه فرصة، كنÇاولو نواÍبومه يف ٕاطار ٔ�ننا كنوقفو 

Hال اك�ن اجلامعة د¯ل، نقولها؟ Íرة السW املعامW د¯لنا معهم، ٔ�� نقول � م 
اFٓن ها هام ما قدروش يد�روا امجلع العام د¯هلم، Fٔهنم �يق خمتلفني، 
التيكواندو �يق خمتلفني، Íرة اليد اليوم �يق ما قادري¨ش يعطيو� Íيفاش 
رصفوا املنÇة، يعين هنا فني كنقول � هاذ اليش لصيق بواªد العقلية 

س;ياسة س;ياسة تدارت ٔ�و تبلورت، ٕاىل ما اكÚش هاذ احلس ٔ�ي ... وبواªد
امجلاعي، ٕاىل ما اكÚش هاذ �خنراط، ٕاىل ما اكÚش هاذ إالحساس 

  . �ملسؤولية، ما غمنش;يوش بعيد
  .وشكرا

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

اللكمة �لفريق . ٕاذن السؤال الثاين موضوOه تدبري اجلامعات الر¯ضية
 .ي، تفضل الس;يد املس�شاراSس;تور
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        ::::املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد ����ضومانتضومانتضومانتضومانت
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئGس،
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
الس;يد الوز�ر، كرثت النقاشات واجلد�ت حول وضعية اجلامعات 

الر¯ضة الر¯ضية، ٕاشاكليات Íبرية، خصوصا يف ظرفKة تترتاجع فهيا نتاجئ 
عية ٔ�و الفردية، خصوصا Íرة القدم ؤ�لعاب ااملغربية، سواء يف اFٔلعاب امجل

  .القوى وخمتلف الر¯ضات اFٔخرى
والشعب املغريب قاطبة ي¨kظر س;ياسة حكومKة Vديدة يف جمال التدبري 
الر¯يض، تعيد �لمغرب ٔ�جماده الر¯ضية، وذ� حيتاج ٕاىل جمهود مشويل 

تجهزيات، مرورا مبوارد gرشية ٕاىل احلاكمة اجليدة ينطلق من البنا¯ت وال 
ودميقراطية ال�س;يري، وٕاOادة هيلكة بعض الر¯ضات وتعمميها Oىل الرتاب 

السامرة، ويف ٕاقلمي طاطا - الوطين، وخصوصا اFٔقالمي اجلنوبية، وRة لكممي
  .جامOة وال ملعب Æرشف إالقلمي 20

  الس;يد الوز�ر، 
ة �لقKام بدورها يف مراق�ة سري اجلامعات ما يه اFٓليات ووسائل الوزار 

  الر¯ضية؟ 
  .وشكرا

  ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر الش;باب والر¯ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر¯ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر¯ضةالس;يد وز�ر الش;باب والر¯ضة
  .شكرا الس;يد الرئGس

ٔ�شكر يف البداية السادة املس�شار�ن احملرتمني ٔ�عضاء فريق �حتاد 
�م �لر¯ضة الوطنية، وطبعا اجلواب Oىل سؤالمك اSس;توري Oىل اه�

  .املتعلق بتدبري اجلامعات الر¯ضية
كام -ٔ�شري يف البداية ٕاىل ٔ�ن هذه اRFٔزة الر¯ضية عرفت لس;نوات 

. Oديد من �خkالالت يف التدبري وغياب الشفافKة واSميقراطية - كتعرفوا
، ٔ�صبح الهاجس، وكنظن ٔ�ن بعد جميء احلكومة، اليت ù�ٔرشف �الن�ء ٕا¼هيا

هاذ اليش رامك مسعتوه، اFٔسايس عندها هو تنظمي احلقل الر¯يض، وكنا 
 2012، ٕاىل اwذينا س;نة لكها 2012ا، وها انت تبع امعا¯، O�ٔلنا نO�ٔلن 

، ابغيناها "العودة �îميقراطية"ٔ�عطيناها عنوان عريض، ٔ�ش;نو مسيناه؟ 
ا، ما يش احYا ا�يل ما توفقYاش، úكون س;نة د¯ل الرشعية، ما توفقYاش فهي

ن	لقو اSينامKة، كنوفرو اجلو ك اFٔطراف املعنية ا�يل ما توفقاùش، Fٔن احYا 
والرشوط، كمندو اFٔ¯دي د¯لنا، اFٓذان د¯لنا صاغية، صدر رحب، ٔ�كرث 

من هاذ اليش راه ما ابقاش، راه ما ميك¨ش، هاذ اليش ا�يل ك¨رشح 
  .لٕالخوان يف البداية

ه احYا بوªدي�Yا Íوزارة، املغاربة خصهم يعرفوا اليوم الوزارة يعين را
احلدود د¯لها ٔ�و احملدودية د¯لها يف الترصف، احYا كنعطيو مYح، كنÇاس;بو 
اجلامعات Oىل هاذ املنح، كنÇاس;بوها Oىل اSميوقراطية يف ªدود املمكن، 

العام ٔ�ش;نو ªدود املمكن؟ هو فاش ٔ�� كنجي وكنقول � ©ادي تد�ر امجلع 
د¯�، فاش ما كتد�روش كنقطع Oليك املنÇة، واش ©ادي ندي هاذ 

هاذ اليش راه معمول به، هاذ اليش  ؟الناس ند�ر هلم املينوط ندهيم �لÂÇس
  .راه عرف Íوين يف الكون ويف اSنيا، هذا هو العرف ا�يل اك�ن

هنا فني ترنجع وكنقول لمك املسmٔ� د¯ل إالحساس �الن�ء والغرية 
ٕالحساس �ملسؤولية، راه ٕاىل ما اكنوش هاذ اليش، راه ما اك�ن ال وا

س;ياسة وال وزارة، نقولها � من اهنا¯، Fٔن اعطيو�، ميكن ٕاىل اكن 
عندي ٔ�� الطريقة �ش غنتحمك يف هاذ اليش ويعطهيا يل القانون، نتÇاسب 

  . Oىل هاذ اليش، و�كون عندي رٔ�ي، ولكن ٔ�� التحرك د¯يل حمدود
ش ©ادي ند�ر هاذو �س ا�يل تيجيو وتيقول � احYا¯ مkطوOني، Íيفا

احYا¯ مYتخبني، ومسحوا يل Íيفاش ©ادي حتلوا؟ ٕاىل عندمك يش ªل دلوين 
ٓ إالخوان واFٔخوات، دلوين Oليه، Fٔنين ما  Oليه، ٕاىل عندمك يش ªل، �

ول لمك، هذا عرف Íوين، قعرفت Íيفاش ©ادي حنل هاذ اليش، ؤ�� كن
ل ا�يل ©ادي جيي، ميكن احلل جيي من عندمك ٔ�يضا Oىل مس;توى ميكن احل

  . جلان تقيص احلقائق
هاذ اليش تيخصنا Úشوفوه، Fٔنين ٔ�� Íوز�ر ما عندÆش احلق ندwل يف 
�خkيارات كام ذÍر اFٔخ ق�ل، الس;يد املس�شار، وهو Íهيرض � Oىل 

 يف �خkيارات التقYية، مkفقني، ولكن ٔ�� ما عندÆش احلق ندwل ال
wا ما اwا عندي رٔ�ي فهيا، و ا�خkيارات التقYية وال التكkيكKة، و 

wا حىت ٔ�� راين ميكن نقولها لمك �متغرابGت، ٔ�� كنتغدد Oلهيا، اكنق�لهاش، و 
ٔ�شهر  6ٔ�شهر ٔ�و  5ما كتعجبنGش، ولكن ال يعقل ٔ�ن فعال يف ظرف د¯ل 

 200 لــ العب، ما يش مشلك نعيط ٔ�� حىت 80©ادي جتينا الحئة د¯ل 
الهيلكة د¯ل واªد  واªد، )le statut(العب، ولكن úكون عندي واªد 

  .الفريق ا�يل نعطيه فرصة وÚشوفو بmٔنه ©ادي وتkGكون و©ادي Íيمترن
مسحوا يل ها ان� اضطريتوين اولكن اليوم فريق و©دا فريق و©دا فريق، 

 Í ية، ولكن ٔ�يضا ماYمور التقFٔاود6ين نعطي رٔ�ي يف اO لwيبقاش دامئا ند
  .املسؤول، راه Íيبقى حىت املواطن ٔ�يضا الغيور

طبعا هاذ املسmٔ� د¯ل العودة الرشعية، نقدر نقول � ٔ�ننا ÚسKÂا جنحنا 
د¯ل اجلامعات ا�يل  %90فهيا، ٔ�ش;نو جنحنا فهيا؟ Fٔننا وصلنا تقريبا لواªد 

  ...رجعت �لرشعية، ابقات واªد اHموOة د¯ل

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر، ا!هت ى الوقت
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 هناك تعقKب الس;يد املس�شار؟

        ::::املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد ����ضومانتضومانتضومانتضومانت
Oىل إالVابة اSقKقة واملس;تفKضة Oىل سؤالنا،  ،الس;يد الوز�ر ،ٔ�شكرمك

ونذÍرمك بmٔن لك املغاربة ©ري راضني Oىل ما �ٓلت ٕاليه وضعية الر¯ضة 
ªاVة اFٓن ٕاىل دينامKة Vديدة املغربية، ونؤكد Oليمك بmٔن الر¯ضة يف 

لٕالقالع، خصوصا ف± يتعلق بتوفري اFٔطر التنظميية والقانونية ل�شجيع 
  .الش;باب Oىل املامرسة واملنافسة

السامرة ومجيع العامالت تفkقد ٕاىل -ؤ�حل هبذه املناس;بة Oىل ٔ�ن Rة لكممي
 ٔ�دىن التجهزيات ومالعب ر¯ضية، كام ٔ�هنا تعGش فرا©ا من حKث Úشاط

  . اجلامعات الر¯ضية
÷�، جندد طلبنا �لعناية هبذه اFٔقالمي اليت تضم ش;با� ومؤهلني 
�لعطاء الر¯يض، وقادر�ن Oىل املنافسة الر¯ضية Íبايق ٕاخواهنم يف اجلهات 

  .اFٔخرى
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .هناك رد Oىل التعقKب؟ الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::والر¯ضةوالر¯ضةوالر¯ضةوالر¯ضةالس;يد وز�ر الش;باب الس;يد وز�ر الش;باب الس;يد وز�ر الش;باب الس;يد وز�ر الش;باب 
  . شكرا الس;يد املس�شار

راه مايش ©ري املغاربة ا�يل ما راضي¨ش، حىت واªد ما ميكن �رىض 
هباذ الوضعية، �ش !كونو واحضني، ¯ك ما كنبان � حىت ٔ�� رايض Oىل 

  .هاذ الوضعية؟ ٔ�بدا، ٔ�بدا
ولكن دا� اليوم اك�ن خKار، واش ©ادي نبقاو مس;متر�ن كنقلبو Oىل 

O دالية والKظور يعين ا�يل ©ادي مYة يف غياب ٕاسرتاتيجية ومìKىل ن�
  يوصلنا لنتاجئ ٔ�و نصربو يش شوية؟ 

دا� اليوم خصنا، ٔ�� قلهتا، قلت ٔ�� ما �ق�Kش قادر نواOد املغاربة 
Oالش؟ وقلهتا �متغرابGت، حKت ما عند�ش دا�، �ش !كونو �ٔ �لنتاجئ، 

ل البداية، ٔ�ش;نو هو؟ واحضني، دا� خصنا معل قاOدي، خصنا العمل د¯
يه فعال اهرضيت Oىل البىن التحتية، نوفرو البىن التحتية، Úشجعو الر¯ضة 
يف املدرسة، Úشجعوها يف اFٔحKاء، واحYا اليوم ٔ�عطينا واªد �نطالقة 
د¯ل �ر�مج مسيناه ٔ�بطال احلي ©ري �ش !رجعو الروح ÷يك اFٔحKاء، Fٔن 

اليوم فقد� هاذ اليش، فقد� اFٔبطال اFٔحKاء راه اعطاتنا ٔ�بطال، ولكن 
  .ٕاخل، يف اجلامعات املدرس;ية... ٔ�يضا Oىل املس;توى املدريس

ٕاذن اليوم التوVه ا�يل اك�ن هو هذا، مع اكمل اFٔسف هاذ اليش Íياwذ 
الوقت، Fٔن دا� احYا الر¯ضة لكها كرنبطوها �ش؟ بن�ìKة د¯ل الفريق 

يناش ©ري Íرة القدم بوªد�هتا، كهنرض الوطين لكرة القدم، وامسحوا يل ما اك
Oىل مYظومة ´لك، Oىل الر¯ضة ´لك، واليوم عند� امحلد 0 عند� واªد 

التوVه يف هاذ �جتاه د¯ل العمل القاOدي، نعطيو العدد د¯ل املامرسني، 
راه ٔ�رقام صادمة،  ؟راه ٔ�عطيتمك ٔ�رقام، ما عرف�ش واش كتذÍروها وال ال

ممارس ٔ�و مYخرط يف هاذ اFٔصناف الر¯ضية  250.000راه عند� تقريبا 
لكها، راه رمق صادم، راه يف ٔ�صناف ر¯ضية ©ري شعبية يف دول اªدا� 

ٔ�ش;نو  250.000، مفا �� ٕاىل امجعيت لكيش واعطييت 300.000واصلني 
  . غتخرج مهنم

ٕاذن احYا �قني بعيد�ن لك البعد طبعا Oىل ذيك القاOدة ا�يل ©ادي 
  .ٔ�بطال خترج لنا

السامرة، -�ل¨س;بة �لبىن التحتية، الس;يد املس�شار، اهرضيت Oىل لكممي
ذاك اليش ا�يل تدار فهيا ٕاكجنازات، ٔ�� O�ٔزت به، وانت ٔ�يضا خصك úكون 
من املعزت�ن، Fٔن مادا بنا لو اwذينا ©ري لكممي مHال واwذينا البىن التحتية 

حتقKقها وOىل ٕاÚشاهئا متا، Íون  ا�يل فهيا، والواªة الر¯ضية ا�يل كهننيمك Oىل
 �ٔmاكنت عند� ©ري ذاك ا¼منوذج د¯ل لكممي معمناه يف املغرب، كنظن املس

  .د¯ل البىن التحتية ما ©ادÆش نبقاوش !رجعو لها
ا�يل ابغيت نmٔكد Oليه هو ٔ�ن اليوم اwرت� �خkيار الصعب، خصو 

ن، كهنرض Oىل اشوية د¯ل الصرب Fٔن فKه العمل القاOدي، فKه التكو�
التكو�ن، وفKه طبعا الطب الر¯يض ا�يل حىت هو فعال Íيعطينا واªد 

  .الرافعة �مة ؤ�ساس;ية لتحقKق النتاجئ
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر، وÚشكر الس;يد الوز�ر Oىل مسامهته القمية يف 

  .هاته اجللسة، ون¨kقل لٔ£س;ئW املوRة ٕاىل الس;يد وز�ر الصÇة
الطب التقليدي (السؤال اFٓين اFٔول حول رضورة تقYني الطب البديل 

  ). والتداوي �Fٔعشاب
  .اللكمة ªFٔد السادة املس�شار�ن، تفضل اليس زاز

        ::::املس�شار الس;يد محمد زازاملس�شار الس;يد محمد زازاملس�شار الس;يد محمد زازاملس�شار الس;يد محمد زاز
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل س;يد املرسلني

  الس;يد الرئGس،
  السادة الوزراء،
  رون،السادة املس�شا

لقد سال الكHري من املداد وكرث احلديث والنقاش حول ظاهرة التداوي 
بواسطة الطب البديل، سواء عن طريق الطب التقليدي ٔ�و التداوي 
�Fٔعشاب، حKث ازدادت اه�مات الوسط الطيب واملهمتني �لصÇة 
بmٔساليب الطب الشعيب والعودة ٕاىل الطبيعة ملعاجلة الكHري من اFٔمراض 

ء بVٔmداد� ا÷�ن تعاملوا Oىل مدى عصور كثرية مع النبا�ت مكصدر اقkدا
طبيعي لعالج اFٔمراض، وذ� خللوها من التmٔثريات اجلانKÂة Oىل جسم 

  . إالÚسان
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ولكن هناك بعض املعوقات يف اس;ت	دام اFٔعشاب يف زمYنا هذا لعدم 
اخkالف معرفة بعض ٔ�سامء اFٔعشاب اليت مت وصفها يف املؤلفات القدمية ٔ�و 

ٔ�سامهئا من مYطقة ٕاىل ٔ�خرى، وافkقار العديد من املتعاطني �لطب الشعيب 
�لعمل واخلربة، اليشء ا÷ي يتطلب من املهمتني صقل موهبهتم �Sراسة 
والقراءة وقراءة الكkب والتعمل Oىل يد حمرتفني يف هذا اHال من داwل 

رضورة فرض وwارج املغرب، من V�ٔل العمل gشلك �ين واªرتايف، مع 
حتاليل طبية لٔ£عشاب املعروضة �لبيع، والتmٔكد من سالمهتا ومدة 
صالحKهتا، وتنظمي املهنة و تقYيهنا، ٕاليقاف التناسل الفوضوي يف قطاع بيع 
اFٔعشاب الطبية، ومعرفة ما مدى ٔ�هلية هؤالء ملامرسة الطب الشعيب 

  .والتداوي �Fٔعشاب
  الس;يد الوز�ر، 

ابري وإالجراءات اليت تنوي احلكومة اختاذها ما يه التد: سؤايل هو
  لتقYني الطب البديل سواء التقليدي ٔ�و التداوي �Fٔعشاب؟

  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد احلسني الوردي وز�ر الصÇةالس;يد احلسني الوردي وز�ر الصÇةالس;يد احلسني الوردي وز�ر الصÇةالس;يد احلسني الوردي وز�ر الصÇة
  .شكرا الس;يد الرئGس احملرتم

  لوز�ر احملرتم،الس;يد ا
  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�وال الشكر اجلزيل لفريق الوªدة والتعادلية Oىل طرªه لهاذ السؤال 
  .املهم

فاملفهوم د¯ل الطب البديل هو يف مفهومه الشامل Íيضم العديد من 
العالVات ا�يل رشت لها، ا�يل تيجي لها املوطن معوما، واملواطن املغريب، 

الج �Fٔعشاب الطبية والعالج �ٕال�ر الصي¨Kة، حىت يه اكلع
)l’acupuncture(  امة ا�يل اكنوا تيد�رواìيف هاذ اليش، واحل Wwدا

  .ٕاخل، لسعات اك�ن ا�يل تيداوي بلسعات النÇل... وتيحيدوا اSم
�ٕالضافة ٕاىل هاذ النقطة هاذي، النقطة الثانية ا�يل ابغيت Úشري لها، ¯ 

لGست < دراية اكفKة �Eاطر، ما عندوش اSراية �Eاطر لٔ£سف املواطن 
اليت ت¨kج عن سوء اس;ت	دام اFٔعشاب ا�يل ٔ�رشت لها، فا�يل تGس;تعملها 
عند wلط الوصفة الطبية، تي	لط ذاك اFٔعشاب ويه هاذيك الوصفة 

  .الطبية، اليت úكون يف بعض اFٔحKان wلطة رسية، ويه ضدا Oىل القانون
م�ارشة، ٔ�وال إالشارة ٕاىل النقطة ا�يل كتبان يل �مة، ق�ل ما جناوب 

املنظمة العاملية �لصÇة وVامعة اSول العربية ت�شجع Oىل هاذ الطب 
البديل، ت�شجع Oليه حىت املنظمة العاملية �لصÇة، اك�ن دول مHال كدو� 
البحر�ن صاغت قانون wاص هبا �لطب التقليدي والتمكييل والبديل، سامتو 

، ؤ�صبح كقانون اسرتشادي "لطب التقليدي والتمكييل والبديلقانون ا"
  .مجليع دول التعاون اخلليجي والرشق اFٔوسط، هاذي يف البحر�ن

يف املغرب �ٓش اك�ن؟ يف املغرب املشلك هو اك�ن واªد املرسوم قدمي، 
، هاذ املرسوم تيقنن ا�يل ت¨سميوه احYا �نة 1960فربا�ر  26مرسوم د¯ل 
اموها العقاقريي يف ذاك الوقت، يه مYظمة هباذ الظهري، �ٓش العقاقريي، س

تيقول؟ تيقول مبقkىض هذا الظهري هاذ املهنة د¯ل العقاقريي ما يد�روها ©ري 
الناس ٔ�وال ا�يل �كون عندمه دبلوم، 6نيا �كون عندمه úرخKص من اFٔمانة 

  . العامة �لحكومة ووزارة الصÇة
املس�شار، ٔ�صبح مìkاوزا، ؤ�صبح هاذ القانون مkفق امعا¯، الس;يد 

من الرضوري مواÍبة التطورات اليت عرفها هاذ امليدان، واحYا wدامني 
  .Oليه

كام ٔ�ن النقطة الثانية ا�يل ابغيت Úشري لها، ٔ�نه التحضري يعين úرÍيب 
الوصفات الرسية يك قلت �Fٔعشاب يه حمظورة مبوجب مقkضيات القانون 

مينع حتضري اFٔدوية الرسية وصنعها : "تتقول د¯لو 21، ا�يل املادة 17.04
  ."ّوبيعها وكذا لك ٕاشهار ٔ�و ٕاOالن مkعلق هبا

فاحYا مkفقني، ٕاىل يومYا اك�ن ثغرات Íبرية يف هاذ اليش، من ©ري ذاك 
، احYا ابدينا مع مجيع املتدwلني، مع الوزارات �ش 1960املرسوم د¯ل 

نفكرو Vد¯ يف تنظمي املهنة الت¨س;يق مع اجلهات وامجلعيات اEتصة �ش 
وجعلها ختضع ملعايري اجلودة واملراق�ة حبال ا�يل اك�ن قلت يف البحر�ن ٕان 

  . شاء هللا
  .شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقKب؟ تفضل اليس خفاري

  :املس�شار الس;يد �ß املس�شار الس;يد �ß املس�شار الس;يد �ß املس�شار الس;يد �ß خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس;يد الرئGس

بطبيعة احلال هناك اه�م . اب د¯لؤ�شكر الس;يد الوز�ر Oىل اجلو 
املواطنني �Fٔعشاب ٔ�و الطب البديل، ولكن حامية املس;هت? هو هاجس 
الفريق �س;تقاليل، يعين البد من التقYني كام هو الشmٔن يف مجموOة من 
اSول، هناك بعض اFٔعشاب مسمومة تؤدي �ملس;هت? ٕاىل درVة Íبرية 

  . شاب بدون رقKبمن اEاطر، وتباع يف حمالت اFٔع 
هناك كذ� بعض اFٔعشاب �فعة، ولكن ال حترتم فهيا املقاد�ر، Fٔن 
هناك ضعف التكو�ن يف úروجي هاذ اFٔعشاب، مHال هاذ القضية د¯ل 

)Aloe vera( لكيش تيقول � هاذي ،)Aloe vera( صايف ،)Aloe 
vera (ىل لكيش، راه مشلك هذا، الس;يد الوز�رO راه والت كتداوي .  
ناك ٔ�ساتذة اFٔعشاب، ولكن ال توVد صيدليات اFٔعشاب، يعين كام ه 

قلت، الس;يد الوز�ر، ٔ�نه الطب البديل هو اFٔعشاب ٔ�و احلìامة ٔ�و 
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بطبيعة احلال ٔ�ن املنظمة العاملية . إال�رة، هو اEاطر د¯لها جيهلها املواطن
يه ùشجع، ولكن ماذا فعلنا داwل احلكومة د¯لنا ا�يل ميكن حتمي 

  س;هت? من اEاطر د¯ل هاذ اFٔعشاب؟ امل 
  .شكر الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

  :الس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇة
احYا مkفقني، ا�يل قلت � ٔ�نه �روج ملنتوVات عشKÂة وال طبية ا�يل 

ة تkGقال Oلهيا ٔ�ن ت�Yفع وت�شايف لكيش، مجيع اFٔمراض، ب�G يه ©ري معروف
Sى املؤسسات العلمية ال الوطنية وال العاملية، واس;تعامل هذه املنتوVات 
عندو �6ٓر VانKÂة هتدد حصة املواطن، وكنت رشت لها يف واªد الرسا� 

، ميل مسعت ذاك الربامج Fٔن úزادوا عند� "2HACA"كنت صيفهتا ل
´ش الناس تGس;تعملوا هاذ، اك�ن بعض الناس تريوجوا اكع Íيقولوا ما عند

الفلوس ما ùرشÆش اSوا، wذ ©ري هاذ الوصفة، wلط هاذي مع هاذي 
 -نقولها اFٔمKة- فهاذ اليش فKه تغليط �لرٔ�ي العام واس;تغالل اFٔمKة . وهاذي

  .املتفش;ية يف صفوف املق�لني Oىل هذه املنتوVات والوصفات
احYا مkفقني البد من التقYني، هاذ اليش قلت � ابدينا فKه، خص 

ل الوقت، ابدينا مع مجيع اجلهات واHمتع املدين واملدرسة ا�يل اشوية د¯
اكينة يف �و�ت �ش Úشوفو Íيفاش نقYنو هاذ اليش احبال ا�يل دارت 

  . البحر�ن ٕان شاء هللا
  .شكرا

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

مبثابة  65.00السؤال اFٓين الثاين موضوOه تفعيل مقkضيات القانون 
نة التغطية الصحية اFٔساس;ية ودعوة احلكومة ٕاىل اس;تدراك الثغرات مدو 

  . اليت يعرفها تطبيق هذا القانون ا÷ي يقيص فÊات عريضة من اHمتع املغريب
  .اللكمة ªFٔد السادة املس�شار�ن، اليس عمثون تفضل

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس;يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس;يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس;يد عبد الرحمي عمثون
  .شكرا الس;يد الرئGس احملرتم

  س�شار�ن احملرتمني،ٔ�خيت، ٕاخواين امل 
  السادة الوزراء احملرتمون،

الس;يد الوز�ر، ٔ�كدت بعض اSراسات ٔ�ن مسامهة اFٔرس املغربية يف 
، و�لتايل ال ميكن احلديث عن تفعيل %58النفقات الصحية ال تقل عن 

مقkضيات اSس;تور اجلديد يف ضامن الرOاية الصحية �لمواطنني مبت	لف 
ا¼متزي يف �س;تفادة من اخلدمات الصحية، فÊاهتم �ج�عية، ودون 

                                                 
2 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 

  .وwاصة الفقراء واملعوز�ن واملهمشني يف اHمتع
  الس;يد الوز�ر، 

تيظهر يل الزلنا ٔ�مام حصة gرسعتني، حصة اFٔغنياء وا�يل من هلم القدرة 
Oىل اSفع، والصÇة د¯ل الفقراء حسب إالماك�ت املتوفرة Sى وزارة 

 Ú ليل هو منش;يوSة، واÇات د¯ل الصKشوفو ٔ�ش;نو واقع يف املس�شف
اFٔقالمي، مجيع اFٔقالمي د¯ل اململكة، Fٔن، الس;يد الوز�ر، تفعيل هذه 

مبثابة مدونة التغطية الصحية اFٔساس;ية  85.00املقkضيات د¯ل القانون 
انطلقت gشلك جزيئ ٕاقصايئ، يعمتد Oىل املنطق احملاس;يب الرصف، ٔ�ي ٔ�ن 

اهمتت ٔ�كرث مبن < القدرة Oىل اFٔداء واملسامهة  احلكومات السابقة واحلالية
يف تغطية النفقات الصحية وúاكليف العالج وحتمل اEاطر، و�لتايل 
اخkارت املوظفني والعامل واملتقاOد�ن �لقطاع العام واخلاص، ويه فÊة متثل 

ي¨kظرون  -%66 ٔ�ي ما يقارب Oىل-من الساكنة، وúرÍت البايق  34%
بدٔ� من Vديد يف التجزئة مبن يعتربون يف wانة ذوي س;نوات لت  10ملدة 

اwSل احملدود، وقسمهتم ٕاىل فÊتني ليك تفرض Oىل الفÊة اFٔوىل اFٔقل فقرا 
من  %28مسامهة مادية س;نوية، ومتثل فÊة ذوي اwSل احملدود، ويه من 

املليون ونصف، موزOة بني الفÊة الفقرية والفÊة  8الساكن، ٔ�ي ما يقارب 
  .اشةاFٔكرث هش

بثغرات Íبرية وٕاقصاء Oدد Íبري  2013مث انطلقت العملية يف بداية س;نة 
من الفقراء واملعوز�ن من ولوج العالج واSواء gسÂب Oدم توفرمه Oىل 

�لتعقKدات، وهاذ اليش، الس;يد الوز�ر، رامك Oارفني ) RAMED(بطاقة 
  . معقدة �لولوج �لعالج�التعقKدات ٕادارية ومسا
�ر، ما هو مmٓل الفÊة املتبقKة من املواطنني املقصيني لكن، الس;يد الوز

من النظامني، واليت متثل مليون مواطن، ويه فÊة املس;تقلني واFٔش	اص 
ا÷اتيني ا÷�ن �زاولوا �نا حرة وÚشاطا ©ري مmٔجور، والتìار الصغار 
واحلرفKني والصناOة التقليدية والفالªني الصغار والصيد البحري والطلبة 

  ن املهن احلرة؟و©ريها م
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكر

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇة
  .شكرا الس;يد الرئGس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
 WKارف ٔ�نه ٕاجياد احللول الكفO ٔ�وال، الس;يد املس�شار احملرتم، ٔ�نت

ري اخلدمات الصحية مجليع املواطنات واملواطنني Oىل الصعيد العاملي، بتوف
  :دز� بثالثة مراªل Oىل الصعيد العاملي، واملغرب مYخرط يف هاذ اليش
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، )Alma----Ata(املرWª اFٔوىل يف ٔ�واخر الس;بعينات اكن اج�ع يف 
 اكن يف ذاك الوقت الناس Íيناديو، واملنظمة العاملية �لصÇة Oىل رٔ�سهم،

 .ما اك�ن والو 2000، وعرفYا وصلت 2000الصÇة �لجميع يف ٔ�فق 
تدارك اFٔمر يف املرWª الثانية يف ال�سعينات، عرفوا بmٔن الصÇة �لجميع 
ما ©ادÆشاي úكون، وOاود 6ين ابقى شعار 6ين هو شعار حتقKق ٔ�هداف 

خص  1990، ا�يل اكنوا 8اFٔلفKة �لتمنية، ا�يل قلنا اFٔرقام ا�يل اكنوا هام 
�ات، اFٔطفال، الفقر2015ينقصوا يف Fٔات اKض وفKال مهنا ختفHم ، ...

ابقات لها Oامني، بmٔن كثري  2015ودا� اتضح لنا ٕاىل يومYا هذا Fٔن . ٕاخل
  . من اSول Oىل الصعيد العاملي ما ©ادÆشاي حتقق ٔ�هداف اFٔلفKة

اليش،  دا� امشYGا Oىل الصعيد العاملي، واملغرب اخنرط كذ� يف هاذ
ة ــــــــــــحنو شعار 6لث وw�ٔري، ت¨متىن ٔ�نه شعار التغطية الصحية الشامل

)la couverture sanitaire universelle( ،واملغرب اخنرط فهيا ،
  :اOالش؟ ثالثة اFٔس;باب

السÂب اFٔول، هو قلتهيا، هو ضعف القدرة الرشائية، الفقراء، 
 ب شامل؛املهمشني، ارتفاع ٔ�مثنة اFٔدوية، فهو مطل

النقطة الثانية، هو التكرÆس احلقKقي ملبدٔ� احلق يف الولوج �ل	دمات 
 من اSس;تور؛ 31الصحية، ا�يل تYGص Oلهيا املادة 

 Wن هاذ التغطية الصحية الشامFٔ ،دKرية هو العنرص الوحwFٔوالنقطة ا
هو ا�يل ©ادي úكون بوªدها ا�يل متكن املواطنات واملواطنني املغربيني من 

 .تفادة من الولوج ٕاىل wدمات الصÇة جبودة Oالية�س; 
التغطية الصحية إالج�ارية،  2005: املراªل ا�يل قطعناها يف املغرب

ا�يل ٔ�رشت لها،  )CNOPS5(و) CNSS4(ا�يل فهيا ) l’AMO3(يعين 
، )Le budget et le déficit(Oىل  ا�يل ت�سهر) ANAM6(وا�يل اك�ن 

تGس;هتدف املmٔجور�ن يف القطاOني العام  وتGس;هتدف هاذ النظام املmٔجور�ن،
  .واخلاص

ا�يل صاحب اجلال� ٔ�عطى  2012مارس  13مث Vات املرWª الثانية 
التعممي د¯ل نظام املساOدة الطبية، ا�يل و� تنقولو Oليه اك�ن مسائل 
ٕاجيابية، اك�ن ٕاجيابيات كثرية، ولكن اك�ن سلبيات، نقائص، مشالك ا�يل 

ٔ�لف  600املليون و 6يل ©ادي Úشري فقط ٕاىل يومYا هذا دامئا ت¨شري لها، ا�
من الساكنة  %71املليون تGس;تافدوا، ٔ�ي  8مواطن ومواطنة، من بGهنم 
  .يومKا "RAMED7"بطاقة  6955املس;هتدفة، لك يوم تنصاوبو 
ودا� ابقات املرWª الثالثة ا�يل ابديناها يف ... دا� ٔ�ش;نو حققYا يف هاذ

، يه احلاكمة، Fٔن البطاقة 2013ها كذ� يف ، وابدينا2012ٔ�واخر 
وال ) AMO(بوªدها ما تد�ر والو، هاذ البطاقة ٔ�رشت لها ال د¯ل 

                                                 
3 Assurance Maladie Obligatoire 
4 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
5 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
6 Agence Nationale de l'Assurance Maladie 
7 Régime d'Assistance Médicale 

ٕاىل ما اكن�ش الب¨Kات التحتية، ٕاىل ما اكÚش تعز�زها، ٕاىل ما اكÚش ... د¯ل
  . العدل يف توزيعها Oىل الصعيد الوطين، ما ©ادي ند�رو حىت ªاVة

  .د بعض اFٔفاكرشكرا، ٔ�� رمبا ©ادي !زي

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

  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعقKب، تفضل اليس احلنكوري

        ::::املس�شار الس;يد ماملس�شار الس;يد ماملس�شار الس;يد ماملس�شار الس;يد ميكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري
  . شكرا الس;يد الوز�ر Oىل إالVابة د¯لمك

، وصلنا ٕاىل �2005لفعل التغطية الصحية إالج�ارية ابديناها يف 
  ¯لنا واش ©ادي !كkفKو هباذ اليش؟، السؤال د%34التغطية د¯ل 

  الس;يد الوز�ر، 
راه لقKنا واªد العدد د¯ل الفÊة د¯ل اHمتع، رمغ الرغبة د¯هلم يف 
�خنراط ما اعطينامهش إالطار فاش ينخرطوا، ٔ�مHال Oديدة، املهن احلرة، 

... احملامني، اFٔطباء، التìار، الفالح، هاذ الناس لكهم ابغاو ينخرطوا
  . التقليديني الصناع

نوVدو هلم إالطار �ش ينخرطوا هاذ الناس هاذو بطريقة ٔ�و بmٔخرى، 
Fٔن الصندوق د¯ل �حkياط �ج�عي ©ادي جيي واªد الوقت ©اي 

  .ي�ساىل، خص !كرثو يف املشاركة
ٕاذن، الس;يد الوز�ر، احYا تنقولو لمك يه ٔ�نه منش;يو �لقدام، ما 

لعدد د¯ل الناس ا�يل تYGخرطوا يف ، Fٔن اك�ن واªد ا%34!كkفKوش بــ 
  .هاذ الخر، وما اعطينامهش فرصة

، يف )RAMED(وعندي واªد النقطة ا�يل !زيدها، الس;يد الوز�ر، 
واªد املكسب �م، ٕاال ٔ�نه ما wاصناش ©ري نصفقو، ) RAMED(احلقKقة 

)RAMED ( راه �يق اكينني مشالك د¯ل)RAMED( ناKمشالك ف ،
  هام؟ 

) RAMED(عندو احلق، هذا ما عندوش احلق،  بغض النظر هذا
مول : ، نعطيك مHال gس;يط)AMO(راه مايش اكيف، ما نقارنوهش مع 

)RAMED ( وا، مييش لــSرشي اG© ش�)la pharmacie ( خيلصو من
جKبو، العكس د¯ل ا�يل عندو ا�يل مYخرط يف مYظامت �حkياط 

اونو هاذ احملتاج من �ج�عي، Fٔن خصنا نلقاو واªد السKÂل �ش نع
)RAMED .(  

ند�رو واªد البطاقة، واªد ا¼مثن رمزي، واªد املسامهة، Fٔن �يق 
الضعيف كGش;تىك من اSوا ا�يل ©ايل، Fٔن رمغ ٔ�نه عندو البطاقة د¯ل 

)RAMED (واSرشي هبا اÆ ش �شGنه ما اكفFٔ.  قةKاحلق)RAMED (
w ل املس�شفى، ولكنwدمات حصية داw س;تافد منGارج املس�شفى ك

  . خصو خيلص من جKبو
لهذا، الس;يد الوز�ر، تنطلبو لمك ٔ�نه اك�ن مكkاب، اك�ن الخر، ولكن 
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ما !كkفKوش، راه �يق واªد العمل ٔ�مامYا، وهاذ الناس ا�يل عندمه الرغبة 
خصنا ÚساOدومه ونعطيومه إالطار �ش ) l’AMO(�ش ينخرطوا يف 

  . ينخرطوا
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::رئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسة    الس;يدالس;يدالس;يدالس;يد
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر احملرتم

        ::::الس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇة
احYا مkفقني، احYا ما معر� قلنا مكkفKني وال راه فرªانني، ٔ�� قلت � 

، يف إالجيابيات تندوي gشوية، واليين )RAMED(داميا تندوي Oىل 
ا � ٔ�ماممك، Fٔن هاذ اليش اOالش السلبيات والنقائص تندوي ٔ�كرث، وقلهت

  . غتخبعو؟ �لعكس، احYا wدامني
©ري النقطة الثانية ا�يل رمبا هاذ اليش راه مجيع بîان العامل، يف التغطية 

، مHال )tout est relatif(الصحية ابداو تدرجييا، لكهم ابداو احبالنا، يعين 
Fٔدوية من طرف ميل رشيت ملثل gس;يط، رشيت لواªد النقطة د¯ل رشاء ا

، احYا ©اديني wدامني وابدينا يف )RAMED(هاذ الناس ا�يل عندمه 
 le tiers(مHال ا�يل ت¨سميوه احYا، مسحوا يل �لعربية، ... بعض

payant( ميش;يو لــú دوية ٔ�نه دا� هاذ الناسFٔا ابديناه يف بعض اYاح ،)la 
pharmacie (وا، والخر خيلصوSتيعطيه البطاقة تيعطيه ا .  

احYا ©اد�ن تدرجييا، واليين هاذ اليش راه خصك ùشجع هاذ الصياد�، 
  . وOاود 6ين خص الز¯ر

 %16 ،%14هاذ اليش راه ©ادي تدرجييا، بعض اFٔرقام كنا اFٔرقام 
�لتغطية الصحية،  34وصلنا لــ  2005، 2005د¯ل التغطية الصحية ق�ل 

املواطنني واملواطنات يه د¯ل  8,5، نظام املساOدة الطبية 34دا� ها 
، %62، هنار غنوصلو �لتغطية الشامW غنكونو %71، وصلنا مهنم 28%

 %38، هاذي ا�يل ت�شري لها، %38احYا مضناها ©اديني فهيا، غتبقى لنا 
يه املmٔجور�ن املس;تقلني والفÊات اFٔخرى، ا�يل احYا ابدينا wدامني، هاذي 

ت مع �حتاد اFٔوريب، الناس ٔ�كرث من Oام وكنا كن	دمو Oىل سYGاريوها
ا�يل عندمه، وصلنا جلوج السYGاريوهات ا�يل ٔ�� �قش;هتم هاذي يش ٔ�كرث 

  .اFٔسابيع مع الس;يد رئGس احلكومة 4ٔ�و  3من 
السYGاريو اFٔول ٔ�ش;نو هو؟ هاذ الفÊة ا�يل ت�شري هلم، ٕاما إالدماج 

يف التدرجيي يف صندوق الضامن الوطين �لضامن �ج�عي، يدwلوا 
)CNSS ( نFٔ الش؟Oا)CNSS ( ىلO عندها ٔ�وال جتربة، عندها ماكتب

  .تYGص Oىل هاذ اليش 65.00الصعيد الوطين، واكينة، وهذا قانون 
اك�ن السYGاريو الثاين، هو Vديد، هو هيدف هذا السYGاريو ٕاىل فصل 
النفقات اFٔمراض املزمYة وامللكفة عن �يق اFٔمراض، هاذ السYGاريو الثاين 

 La caisse marocaine de(قول � ٕاÚشاء صندوق ٕاOادة التmٔمني تي

réassurance( يعين غند�رو هاذ ،)La caisse marocaine ( د¯ل
وخنليو  ،)on couvre les gros risques(اFٔمراض املزمYة وامللكفة 

)les regimes ( الخر�ن)CMIM( ،)CNSS( ،)CNOPS( ،
)RAMED ( ش تتلكف بــ�)les petits risques( مراضFٔيعين ا ،

  .©ري امللكفة
ؤ�� مع الطرح اFٔول Fٔن اك�ن التجربة د¯هلم، وهاذ اليش رشتو لرئGس 

  ...احلكومة، تن�س;ناو ٕان شاء هللا ٔ�نه ندوزو
  .شكرا

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

. السؤال الثالث موضوOه وقع املضافات الغذائية Oىل حصة املغاربة
ªFٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لÂسط السؤال، تفضل  اللكمة

  .الس;يد املس�شار

        ::::قوضاقوضاقوضاقوضاضضضض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس;يد عبد القادر املس�شار الس;يد عبد القادر املس�شار الس;يد عبد القادر املس�شار الس;يد عبد القادر 
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يد الوز�ر،
  الس;يدة املس�شارة، 
  السادة املس�شار�ن،

الس;يد الوز�ر، تعج اFٔسواق املغربية �ملنتìات الغذائية اليت تتضمن 
ية تؤدي ٔ�غراض معينة، حتمي املنتìات من التلوث والفساد مضافات ©ذائ 

ٔ�و ùس;ت	دم مكواد ملونة ٔ�و مYكهة، ٕاال ٔ�ن مجموOة من اSراسات الطبية 
ٔ�ثب�ت مدى خطورة هذه املضاعفات Oىل حصة إالÚسان، ٕاذ يؤدي تناولها 

... ٕاىل إالصابة بmٔمراض السمنة والقلب والرشايني واحلساس;ية والرسطان
  . ٕاخل

  :القا مما س;بق، Úسائلمك، الس;يد الوز�روانط
ما يه إالجراءات اليت اختذمتوها محلاية املس;هت? املغريب من خطورة 

  املضافات الغذائية؟
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇة
  .شكرا الس;يد الرئGس احملرتم

  م،الس;يد الوز�ر احملرت 
  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

  .الشكر اجلزيل �لفريق احلريك مبìلس املس�شار�ن لطرح هذا السؤال
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ٕاىل امسحيت يل، الس;يد املس�شار، ق�ل ما جناوبك م�ارشة، الوزارة يف 
هاذ الشmٔن هذا اك�ن تدابري ٕاجراءات تدبريية Oىل ٔ�رض الواقع، واك�ن 

  . كذ� الوقاية �س��اقKة
  :النقط ا�يل ابغيت Úشري ¼هيم هام ثالثة

ٔ�وال اس;تعامل املضافات الغذائية، ٕاىل ابغينا Úسميوها معوما، يه 
ٕاشاكلية Oاملية، ويف تصاOد مس;متر، نظرا لتغيري منط GOش املس;هت?، كرثة 
ا�لجوء لٔ£طعمة اجلاهزة، وهاذي ما ميكYلهاش úكون بدون هاذ املضافات، 

مواد مومسية wارج موامسها، تيد�روا ¼هيا ذاك  اس;هتالك مواد ©ري حملية،
  .اليش �ش تبقى ت��اع

النقطة الثانية ا�يل ابغيت Úشري لها يه ز¯دة المكية د¯ل هاذ 
املضافات، ميل كتكون ز¯دة المكية ا�يل خصها úكون عند ªدود 
املسموح، تؤدي ٕاىل مضاعفات خطرية، القلب، الك�د، اللكي، اجلهاز 

  .ؤدي ٕاىل úكو�ن اFٔورام الرسطانية ؤ�مراض احلساس;يةالعصيب، وقد ت
النقطة الثالثة يه الضوابط والقوانني املنظمة الس;تعامل املضافات 

يف املغرب، املغرب تي��ع ´جميع اSول، تي��ع هاذ املضافات . الغذائية
الغذائية عن إالجراءات ا�يل مYبثقة عن واªد ا�لجنة دولية تقYية ا�يل 

¯ل املنظامت، مYظمة الصÇة العاملية ومYظمة اFٔمم املتÇدة تتد�رها جوج د
هاذ ا�لجنة التقYية د¯ل هاذ جوج ). 8FAO(لٔ£©ذية والزراOة يعين 

 Ce qu’on(املنظامت، تتد�ر معايري دولية ا�يل ت��عها اSول، وتتد�ر 
appelle( ، اYا�يل ت¨سميوها اح)les normes internationales(.  

  اءات املت	ذة Oىل ٔ�رض الواقع؟ ٔ�ش;نو هام إالجر 
اك�ن دورية وزارية مشرتكة بني وزارة الصÇة ووزارة الفالªة، حىت 
واªد ما ميكن �زيد هاذ املضافات ٕاىل ما اعطاتوش هاذ ا�لجنة الرتخKص، 
وٕاال ٕاىل Vاهبا من اخلارج تيكون �بعة لهاذ اليش ا�يل قلت � هاذ ا�لجنة 

	دام ٔ�ي مضاف ©ذايئ Vديد ٕاال بعد موافقة التقYية العاملية، ال ميكن اس;ت
  .ا�لجنة الوزارية

 2002النقطة الثانية، �ش حندو من هاذ التmٔثري اك�ن املرسوم د¯ل 
 les(د¯ل ) l’étiquetage(ا�يل تYGص Oىل عنونة املواد الغذائية 

produits ( 0، هاذي ¯2013ماي  16، وا�يل تعدل يف 2002د¯ل 
ما اكن�ش يف ) K)le caféineه ٕاشارات ٕاضافKة، مHال تعدل �ش úزادوا ف 

ا�يل تGس;هت? ٔ�كرث من ) caféine(ذاك الوقت، ؤ�� طبGب نقول � 
  .ملغرام يومKا خطري Oىل اجلهاز العصيب، Oىل القلب، ٕاىل �ٓخره 400

6نيا، úزاد يف هاذ اليش العنونة إالج�ارية وال¨سKÂة، �ش لك مادة 
هذاك اليش، هذا مرسوم Vديد ا�يل غيدwل حلزي  نعرفو ال¨س;بة د¯لها يف

  .ٔ�شهر 6التطبيق من دا� 
ٔ�ما ف± خيص الوقاية �س��اقKة، فهنا اليقظة الصحية، اليقظة القانونية 

                                                 
8 Food and Agriculture Organization 

اليقظة الصحية حول التmٔثريات الصحية وال�سمامت ا�يل تنقومو هبا . والعلمية
  . يف وزارة الصÇة

  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . لس;يد الوز�رشكرا ا

  .اللكمة لمك الس;يد املس�شار، تفضل

        ::::قوضاقوضاقوضاقوضاضضضض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس;يد عبد القادر املس�شار الس;يد عبد القادر املس�شار الس;يد عبد القادر املس�شار الس;يد عبد القادر 
  . شكرا الس;يد الوز�ر

ٔ�وال ت¨شكرك، ؤ�� Oىل اخلصوص ت¨شكرك Fٔنه وز�ر ك�سري واªد 
القطاع Íبري وVد معقد، ولكن تنحييو الشìاOة د¯� يف هاذ يف هاذ 

 .الباب
ا�يل Íيتعلق  28.07انون د¯ل فعال، هو متت املصادقة Oىل الق

�لسالمة الصحية �لمنتوVات الغذائية، وهو قانون كنعتربوه �Fٔمهية مباكن، 
  .kظرو املراس;مي واملقkضيات التطبيقKة د¯لو، هذا ٔ�وال̈ لكن مازلنا كن 

6نيا، ٔ�� ابغيت Úشري بmٔنه اك�ن املواد ÍيتÇايلوا Oلهيا بعض املنتìني 
واد ا�يل Íيحر�ا القانون، وÍيعْنونوها بعض واملس;تورد�ن د¯ل هاذ امل

املكو�ت ا�يل اSراسات الطبية بي¨ت اخلطورة د¯لها Oىل إالÚسان، كنذÍرو 
ا�يل  28و E222و  E221و  OE220ىل سKÂل املثال ال احلرص، هاذ 

  . كتضمن واªد املادة د¯ل السولفKت، ما Æسمى �لسولفKت
ش نعطيك واªد الصورة ا�يل � ههاذي ٔ�� ابغيت هذا تيجرين لك

درامه ودرمه Oىل واSيه  2تنعGشوها يومKا، اFٔبناء د¯لنا ا�يل Íمييش كGشد 
، هذاك ملون بواªد املادة )Í)chipsمييش Íيجري �لÇانوت كGرشي ذاك 

طبعا كتدwل يف هاذ املواد اخلطرية، هنا واك�ن واªد املادة ٔ�خرى ا�يل 
)aspartame (ا ©ري ا�يل كتدار يف املش;تYGقات د¯ل احلليب، ٕاىل امش

  .Sانون كتلقى فهيا هاذ املادة
هاذو مواد خطرية، و�لتايل املطلوب وهو املراق�ة الصارمة يف هاذ 
الباب، وهاذ اليش ا�يل قلت � Oىل اFٔبناء د¯لنا Íميش;يو كGرشيو ذيك 

، حىت يف ذاك الخر، هذا ©ادي !كونو )biscuit(املواد ا�يل يه حىت يف 
Yو واªد اجليل Íميرض بداية من عرش س;نني Íيبدي املرض د¯لو م 

ٕاخل، وكنوVدو واªد اجليل هشGش، ... �حلساس;ية و�لرسطان و�لقلب
  . هذا خطري Vدا

وكنطلبو مYك، الس;يد الوز�ر، واحYا Oارفني اجلدية د¯� �ش تقويو 
  .واطناملراق�ة Oىل هاذ النوع د¯ل املنتوVات ا�يل كهتم الصÇة د¯ل امل

  .وشكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .شكرا، شكرا، تفضل الس;يد الوز�ر
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        ::::الس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇةالس;يد وز�ر الصÇة
  ...ٔ�� ما عندÆش، ما تنظ¨ش عندي يش ٕاVابة Oىل ا�يل قليت Oىل

، )chips(ٔ�وال، المكية، Fٔن ميل تتدوي مHال، اFٔمWH ا�يل اعطييت، 
مايش هذاك املضافات يه  وال يش ªاVة اخرى، ©ري خصنا نتفامهو، راه

©ري ما خصش تدوز المكية املسموح هبا، هذا هو ... ا�يل الرسطان وال
الفرق، ٔ�ما هاذيك راه البد مهنا، Fٔن يف العامل لكو ما ميك¨ش، Fٔنه 

دا� خصك تKÂعو من دا� ربع ساOة وال تلوحو، خص ) chips(غتصاوب 
جي تدرجييا Fٔن مايش ت¨هترب، هذا هو املراق�ة ا�يل اكينة، وهاذ املراق�ة غت

مايش وزارة الصÇة بوªدها، وزارة الصÇة ما úمتشGش يعين 
�ٓرى يل Úشوف، واليين اكينة جلنة وطنية حملاربة ) supermarché(لـ

الغش والزجر ا�يل احYا داwلني فهيا مع وزارة الفالªة، رمبا ما تنقوموش مبا 
� ٔ�نه حصيح ٔ�ننا ما فKه الكفاية، ٔ�� مkفق معك، ؤ�� مkفق معك كذ

، )contrebande(ت¨شوفوش لكيش، راه اك�ن احلاVة ا�يل كتدwل بــ 
  .هاذ اليش لكيش مkفقني Oليه... اك�ن احلاVة ا�يل غيقول � هو تيجيب

لك ما يف اFٔمر هو ٕاشارات قوية، احYا¯ هاذ اليش ما تن�ساهلوش 
رمبا، حصيح ما  معه، رمبا ت¨ساو يش ٔ�مور، رمبا ما تند�روش لكيش، مايش

تند�روش لكيش، واليين راه ما تن�ساهلوش معه، وهاذ اليش خصنا 
نتعاونو فKه لكنا، ٔ�ي مواطن، ٔ�ي مYتخب، مجعيات اHمتع املدين، �ش ٔ�ي 

Fٔن ما عند�ش احYا إالماكنيات ٔ�ن ... واªد �نت ليه يش ªاVة �ش احYا
ر البيضاء، ما ، يف الناظور، يف اSا)supermarché(ٔ�ي ªاVة يف ٔ�ي 

  .ميك¨ش، ال ميكن، هاذ اليش راه مشلك úهيمنا لكنا
ف± خيص املراس;مي التطبيقKة، القانون راه خرج، راه اعطى س;تة ٔ�شهر 

  . �ش يدwل ªزي التنفKذ
  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر، وÚشكر الس;يد الوز�ر Oىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
لسؤال اFٓين املوVه ٕاىل الس;يد وز�ر الصناOة التقليدية حول ن¨kقل ٕاىل ا

دور ال�سويق يف ٕانعاش قطاOات الصناOات التقليدية، وسkGوىل إالVابة 
اللكمة ªFٔد . عنه �لنيابة الوز�ر املنتدب امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة

  .السادة املس�شار�ن من فريق اFٔصا� واملعارصة

  :محيديمحيديمحيديمحيدي�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ د د د د محممحممحممحماااااملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئGس

©ري ٕاىل امسحت يل، هللا جيازيك خبري، وهو حنن يف فريق اFٔصا� 
واملعارصة نفضل تmٔجKل هاذ السؤال ٕاىل اFٔس;بوع القادم ٕان شاء هللا، نظرا 
ملا < من ٔ�مهية، خصوصا فKه ٔ�جوبة تقYية، وهناك اتفاقKة موقعة بني الغرف 

الصانع، والس;يد الوز�ر هو ا�يل ©ادي يفKد� د¯ل الصناOة التقليدية ودار 

  . يف املوضوع
  .شكرا

  :الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .ما اك�ن مشلك

ٕاذن ن¨kقل ٕاىل اFٔس;ئW املوRة ٕاىل الس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس 
احلكومة، امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، السؤال اFٓين اFٔول حول 

  . ارتفاع اFٔسعار
  .ة مس�شاري التجمع الوطين لٔ£حرار، تفضلاللكمة ªFٔد الساد

        ::::املس�شار الس;يد محمد املفKداملس�شار الس;يد محمد املفKداملس�شار الس;يد محمد املفKداملس�شار الس;يد محمد املفKد
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئGس،
  الس;يد�ن الوز�ر�ن،

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لقد كرث احلديث عن حامية املس;هت? وتعدد امجلعيات املهمتة بذ�، 

نة املواد �س;هتالÍية، سواء الغذائية خصوصا يف ظل �رتفاع املزتايد Fٔمث 
  . مهنا ٔ�و ©ريها من املواد الرضورية �لحياة اليومKة �لمواطنني

وتعترب فواتري املاء والكهر�ء من ٔ�قىس الفواتري Oىل املواطنني، خصوصا 
الفÊات الفقرية مهنم، حKث ال تعرف هذه الفواتري ضوابط حمدودة، بل 

بعا �لجهة اEول لها مسؤولية توزيع املاء ت��ا�ن من مدينة ٕاىل ٔ�خرى، وت 
  .والكهر�ء

ٔ�مام هذا الضغط املتواصل Oىل جKوب املواطنني، Úسائلمك، الس;يد 
الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري اليت تعزتمون القKام هبا من V�ٔل ٕاOادة 
دراسة ٔ�مثنة املاء والكهر�ء حىت ال تبقى عبئا Oىل املواطنني وثقال �هنك 

  .�ٓخر لك شهرجKوهبم 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس;يد الوز�ر

لس;يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف لس;يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف لس;يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف لس;يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف ا
  ::::�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس;يد الرئGس
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

ل شكرا الس;يد املس�شار احملرتم Oىل طرحمك لهاذ السؤال، ا�يل �لفع
فKه ٕاشارة Oامة الرتفاع اFٔسعار، وفKه ٕاشارة wاصة �لموضوع د¯ل الكهر�ء 

  .واملاء
هو يف احلقKقة �لفعل : ف± يتعلق �ٕالشارة العامة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قول ما ييل
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عندما يmٔيت مYاس;بة من املناس;بات ´شهر رمضان، ٔ�و ميل كتجي فرتة من 
 اFٔسعار �عتبار ٔ�نه الفرتات كفصل الصيف، �كرث احلديث عن الز¯دة يف

�لفعل هاذ الفرتات كتكون فرتات د¯ل الز¯دة يف الطلب، وميل كتكون 
Fٔننا يف املغرب كام تعلمون يف دو� ... ز¯دة يف الطلب Í�ٔيد ٔ�نه اFٔسعار

ا�يل السوق د¯لها مYفÇkة، و�لتايل كتكون هناك هاذ الطلب تيmٔدي ٕاىل يف 
  .اربعض اFٔحKان ٕاىل الرفع من اFٔسع

لكن ما جيب ٔ�ن نقو< هو ٔ�نه اFٔسعار حلد اFٓن ف± يتعلق جبميع 
املنتوVات، ا�يل يه مYتوVات ا�يل كتخضع �لعرض والطلب، حلد اFٓن من 
wالل املعطيات اwFٔرية د¯ل ٔ�واخر شهر ماي، د¯ل املندوبية السامKة 
�لتخطيط اFٔسعار يه يف ªدود املعقول Vدا، ؤ�نه ماكي¨ش فارق بني 

و�لتايل، . Fٔ2012سعار احلالية واFٔسعار ا�يل اكنت يف نفس املدة د¯ل ا
  .من هاذ الناحKة لGس هناك تفامق

املسmٔ� الثانية ا�يل يه �مة، الس;يد املس�شار احملرتم، تتعلق �ملاء 
 15والكهر�ء، تتعرفوا Oىل ٔ�نه اSو� �لفعل اFٔسعار لكها حمررة، لكن اك�ن 

اSو� ¯ ٕاما كرتاقهبا، ¯ ٕاما كتدمعها، ومهنا اFٔسعار ا�يل مYتوج وwدمة ا�يل 
  . تفضلتو هبا د¯ل املاء والكهر�ء

هاذ اFٔسعار د¯ل املاء والكهر�ء فهيم جوج د¯ل اFٔنواع، فهيم اFٔسعار 
ا�يل يه مرتبطة م�ارشة �لواكالت د¯ل التدبري امجلاعية، سواء الواكالت 

تدبري مفوض ا�يل يه مجموOة من املدن، ويف فهيا  املس;تقW ا�يل تتعرفوا، ٔ�و
لكتا احلالتني اFٔسعار د¯لها ما ميك¨ش نقولو Oىل ٔ�نه ٔ�سعار مرتوكة ح�لها 
Oىل الغارب، ؤ�نه ميكن úرتفع بني عش;ية وحضاها، وٕامنا هناك جلن ٔ�وال 

يل �ل¨س;بة لٔ£سعار د¯ل الواكالت ا�يل وزارة الشؤون العامة واحلاكمة ا�
ت��عها وما ميك¨ش يش سعر �زيد ٕاال ٕاذا اكن �لتوافق مع هاذ ا�لجنة، ويه 

  ).l’accord(د¯لها ) l’aval(ا�يل ٔ�عطت 
ف± يتعلق �لتدبري املفوض، كام تعلمون التدبري املفوض �لجامOة ٔ�و 
اHموOة احلرضية يه ا�يل مطلوب مهنا، يه الرشيك، يه ا�يل دا�رة دفرت 

نتخبني يف هاذ امجلاOات احلرضية هام ا�يل تkGابعوا هاذ التحمالت، وامل 
  .�لزتام بدفرت التحمالت مع الواكالت د¯ل التدبري

ٕاىل اFٓن، الس;يد املس�شار احملرتم، مل يمت الز¯دة  2006حلد اFٓن من 
يف ٔ�سعار الكهر�ء واملاء، بل ٕان احلكومة حرصا مهنا Oىل احلفاظ Oىل 

مبجموOة من إالجراءات ا�يل يه ٕاجراءات د¯ل القدرة الرشائية، قامت 
التخفKض من اFٔسعار، اكن �ٓخرها هو ٔ�نه حKدت ذيك الرضيبة ا�يل يه 
معروفة، الرمس عفوا، مايش الرضيبة، Oىل السمعي البرصي، وا�يل من 

ة ـــــــــــــــــمليون ٔ�رسة مغربK 4,7املفروض ٔ�نه Æس;تافدوا مYو ٔ�كرث من 
)les abonnés(ض د¯ل السعر د¯ل ، وا�Kيل ©ادي توصلنا التخف

درمه يف الشهر �ل¨س;بة لٔ£رس، ؤ�يضا اختذت قرار  24الكهر�ء ٕاىل ªدود 
، وا�يل �54ٓخر د¯ل اSمج د¯ل القانون السابق القانون د¯ل املرسوم د¯ل 

�ل¨س;بة  %17ٕاىل  7من wاللو متكYا Oىل ٔ�ننا نقلصو اFٔسعار بني 

ªة معينة�لمس;هتلكني د¯ل واÊد الف .  
  .شكرا الس;يد الرئGس

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

  تفضل، هناك تعقKب؟

        ::::املس�شار الس;يد محمد مفKداملس�شار الس;يد محمد مفKداملس�شار الس;يد محمد مفKداملس�شار الس;يد محمد مفKد
  . شكرا الس;يد الوز�ر Oىل جوا�مك الواحض والرصحي

ٕاننا نعرتف gشخصمك مكسؤول و< كفاءة، ÷ا فٕان ٔ�س;باب !زول هذا 
وسائل إالOالم الوطنية حول ارتفاع السؤال مرده ٕاىل ما تداولته اليوم 

اFٔسعار، ؤ�خص �÷Íر ٔ�سعار املواد اFٔساس;ية و�س;هتالÍية، اكملاء 
والكهر�ء والغاز، و�لتايل اكفة املواد الغذائية واFٔساس;ية اليت حيتاRا 

  .املواطن، وحنن مق�لون، كام قلمت، الس;يد الوز�ر، Oىل شهر رمضان ا�Fٔرك
ٕالOالم الوطنية، هناك ٔ�صوات تؤكد Oىل ٔ�ن �ٕالضافة ٕاىل وسائل ا

Íيلو، وس;تعرف ارتفاOا صاروخKا،  2قYينات الغاز تعرف اليوم نقصا حبوايل 
مما wلق ارتباك Íبري Sى الفÊات املعوزة، مؤكد�ن لمك ٔ�ن هذا اFٔمر ٕان اكن 
حقKقة فه ي الطامة الكربى، الس;يد الوز�ر، مربزا لمك، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن 

مس;تعدا لق�ول ٔ�ي ز¯دة، خصوصا يف اFٔسعار يف هاذ  املواطن لGس
الوقت الراهن، كام تعلمون اFٔزمة وصعوبة املرWª، هاذ اليش راه معروف 

  . عند امجليع
ومن V�ٔل معرفة احلقKقة، مرة ٔ�خرى !ريد مYمك وٕ�حلاح الزتاما حكومKا 
 بعدم الز¯دة يف ٔ�سعار املواد اFٔساس;ية، مع العمل Oىل úكHيف وسائل

املراق�ة والسهر Oىل تطبيق قانون مراق�ة اFٔسعار تطبيقا صارما، والعمل 
Oىل فkح ملف اSمع املقدم �لمواد اFٔساس;ية، وOىل رٔ�سها الغاز، ؤ�خص 
�÷Íر معامل تعبئة قYينات الغاز، طالبني مYمك فkح هذا الورش والكشف 
 عن ٔ�سامء املس;تفKد�ن مYه يف جو هادئ ومسؤول، مؤكد�ن لمك ٔ�ن

ٕاصالح ٔ�ي ورش من اFٔوراش املفkوªة، ال ميكYه ٔ�ن �كون �لترصحيات 
والترصحيات املضادة ٔ�و الغو©ائية كام يقال، وٕامنا �جللوس ٕاىل طاو� احلوار 
يف جو Vاد ومسؤول ي��ادل فKه خمتلف الفرقاء اFٓراء واFٓراء املضادة، 

فkح لك مؤكد�ن ٔ�ن يف حزبنا، التجمع الوطين لٔ£حرار، مkفقني Oىل 
اFٔوراش إالصالحKة اليت ختدم مصلÇة الوطن واملواطنني واملشاركة فهيا 
من موقعنا مكعارضة بناءة هادفة Sمع املقاربة ال�شارÍية اليت نص Oلهيا 

  .القانون
  .وشكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس;يد الوز�ر، تفضل
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مة، امللكف �لشؤون العامة مة، امللكف �لشؤون العامة مة، امللكف �لشؤون العامة مة، امللكف �لشؤون العامة الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكو الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكو الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكو الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكو     الس;يدالس;يدالس;يدالس;يد
  ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس;يد الرئGس
ٔ�� بدوري ٔ�هنئمك، الس;يد املس�شار احملرتم، Oىل ال�م د¯لمك وا�يل 
Vا فKه ٔ�!مك مع مجيع إالجراءات إالصالحKة د¯ل احلكومة من موقع املعارضة 

ضة، ال البناءة، ؤ�هنئمك ٔ�يضا Oىل ©ريúمك، هاذ الغرية ا�يل عندمك يف املعار 
  .خيفى Oليمك Oىل ٔ�نه احلكومة تتقامس معمك نفس الغرية

س;يدي، التداول الصحفي، املغالطات الصحفKة، ال�شوÆشات 
من هذا املنرب ٔ�قول بmٔنه احلكومة ال تتÂىن ٔ�ي . الصحفKة، ما wالت ما قالت

ز¯دة اFٓن، ٕاىل اك�ن يش ز¯دات يف البوطا وال يف ©ريها راه يه من فعل 
حنن نقوم �لواجب Oىل ٔ�ساس ٔ�نه نتابعو مجيع امللفات، اكن  السامرسة،

عندمك امللف يف Rة فاس وصفرو د¯ل البوطا، اكن ملف لكممية الراش;يدية 
د¯ل اSرامه، فني ما اك�ن هاذ البؤر د¯ل الز¯دة حنن  3-2ا�يل زادت فهيا 

¯ل صفرو نتابع م�ارشة مع املؤسسات ا�يل ت¨kج، وتتعرفوا Oىل ٔ�نه املعمل د
... وفاس اكن فKه مشلك بني العامل وصاحب رب العمل، وقفهم ووقعت

  . ٕاخل، و�لتايل ما عندو Oالقة
ولت احلكومة يف جريدة يوم السÂت بmٔنه ا�ن كريان يدعو بوليف  قُ
�لز¯دة يف ٔ�سعار الغاز والسكر، ٔ�س;يدي اليس ا�ن كريان ما قال ال 

  . ٔ�ي ز¯دة يف هاذ املنتوVاتلبوليف وال والو، وما اكي¨ش حلد اFٓن 
و�لتايل، ا�يل نبغيو نقولوه هو ٔ�نه �لفعل يف هاذ الفرتة يه حساسة يف 
�رخي املغرب، ولكن ٔ�يضا فرتة د¯ل رمضان خصو املواطن يعرف Oىل ٔ�نه 
احYا تنكHفو املراق�ة، اك�ن مجموOة من إالجراءات، وزارة اSاwلية ا�يل 

ع د¯لها الرمسي من مجيع القطاOات حترÍت مشكورة، ودارت �ج�
ؤ�عطت التعل±ت الصارمة لزجر لك املتالعبني ولك السامرسة، وٕاىل شفkو 
الصÇافة، ٔ�� كنت ت¨متنامك ٔ�يضا تقولوا بmٔن الصÇافة د¯ل اليوم Vابت Oىل 
ٔ�نه يش واªد يف Rة فاس، اكن تيد�ر امحلص، تيجمع فKه وتيخزن اFٔطنان 

عار د¯لو يف رمضان، ومت احلجز Oليه وOىل الطائفة �ش �زيد فKه يف اFٔس
  . لكها ا�يل wدامة معه

و�لتايل، هاذ إالجراءات احYا تنعملو وتنقولو �لمواطنني Oىل ٔ�نه 
احلكومة يف هاذ الساOة، يف هاذ التارخي د¯ل اليوم مل تعلن عن ٔ�ي ز¯دة 

  . رمسية يف املواد املدعومة وال يف املواد اFٔولية
  .لس;يد الرئGسشكرا ا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .شكرا

ٕاذن السؤال اFٓين الثاين موضوOه توفري املواد الغذائية الرضورية 
  . مبناس;بة اقرتاب شهر رمضان املبارك

  .اFٔصا� واملعارصة، تفضل

        ::::املس�شار الس;يد Oالل عزيويناملس�شار الس;يد Oالل عزيويناملس�شار الس;يد Oالل عزيويناملس�شار الس;يد Oالل عزيوين
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئGس،
  السادة الوزراء،
  ر�ن،ٕاخواين املس�شا

كام تعلمون، الس;يد الوز�ر wالل شهر رمضان املبارك تزتايد اس;هتالك 
ويف هذا إالطار، . اFٔرس املغربية HموOة من املواد الغذائية اFٔساس;ية

  .تعرف ٔ�مثنة هاته املواد بعض �رتفاع يف هذه املناس;بة �رمس لك س;نة
ة ا÷Íر و÷� فYحن نطالب احلكومة �لعمل Oىل توفري املواد السالف

wالل هذا الشهر الكرمي �لمكيات الالزمة، ضام� لعدم الز¯دة يف ٔ�سعارها، 
ونطا¼هبم كذ� بضامن جناOة مراق�ة اFٔمثنة حىت �متكن املواطنون املغاربة من 
اقkناء هذه املواد بmٔمثنة معقو�، وليك ال تترضر قدرهتم الرشائية gشلك Íبري 

  .ن�ìKة ذ�
�ن��اه ٕاىل ظاهرة خطرية úزداد ªدهتا wالل  ويف نفس الس;ياق، نثري

هذا الشهر الكرمي، ويتعلق اFٔمر بظاهرة ا¼هتريب، حبيث تعرف بعض 
مYاطق اململكة، wاصة �جلهة الرشقKة رواVا Íبريا �لبضائع والسلع املهربة، 
وwاصة مهنا ا¼متور واملواد الغذائية رديئة اجلودة، واليت يمت عرضها �لبيع بmٔمثان 

دة، حبيث ٔ�صبح úراجع املنتوVات الوطنية، هذه املنتوVات ال ختضع يزه 
  . Fٔدىن رشوط ومواصفات اجلودة

كام Úسìل هبذه املناس;بة ضعف مراق�ة املصاحل اEتصة لبيع هذه املواد 
  .اليت يمت عرضها جبميع اFٔسواق ويف الشوارع واFٔزقة

مة من V�ٔل و و÷�، Úسائلمك، الس;يد الوز�ر، ما ا÷ي قامت به احلك
توفري هذه املواد الغذائية الرضورية مبناس;بة شهر رمضان وضامن مراق�ة 
ٔ�مثنهتا؟ وما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة �لÇد من رواج املواد املهربة، حفاظا 

  Oىل حصة وسالمة املواطنني؟ 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .فضلوااللكمة لمك الس;يد الوز�ر، ت

لس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة لس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة لس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة لس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة ا
  ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس;يد الرئGس
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الس;يد املس�شار احملرتم Oىل طرحو لهاذ السؤال، ا�يل 
�لفعل هو عندو ارتباط �لسؤال السابق، لكن ما ميكن ٔ�ن ٔ�قول هو 

دو شق يتعلق �¼متو�ن، شق يتعلق د¯ل املنا¹، عن 3السؤال د¯لمك فKه 
  .�ملراق�ة وشق يتعلق �¼هتريب

مفا ميكن ٔ�ن نقو< هو ٔ�نه �لفعل Fٔن اFٓن الفصل د¯ل الصيف ودخول 
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املغاربة ورجوع املغاربة يف اخلارج ومن بعد مومس احلصاد Vاي رمضان، 
وهاذ رمضان �لفعل هباذ املعطيات تيجعل واªد الطلب يف هاذ الفرتة، 

يل تيكون هاذ الطلب �لفعل تتكون wاصة املنتوVات ا�يل يه رئGس;ية وم
وùس;هت?، تيعطينا ٔ�رقام ا�يل �لفعل ٔ�رقام �مة، مجموOة من املواد ا�يل يه 
رئGس;ية ùس;هت? يف شهر رمضان تقريبا �لربع، ذاك اليش ا�يل ت¨س;هتلكوه 

 ٔ�ن ٔ�شهر ت¨س;هتلكوه فقط يف شهر رمضان، وهذا ا�يل تيجعل Oىل 3يف 
  .الطلب Oىل هاذ املنتوVات تيكون قوي

نؤكد لمك ٔ�نه دور احلكومة هو ٔ�نه �لفعل د¯ل املتابعة، د¯ل ما  ،لكن
هو املنتìات يف هاذ املواد، وهاذ املتابعة اعطاتنا Oىل ٔ�نه إالحصاء ا�يل 
در�ه Oىل صعيد وزارة اSاwلية، ولكن ٔ�يضا الوزارات املعنية يف �ج�ع 

السكر والزبدة : عطا� Oىل ٔ�نه املنتوVات الرئGس;ية ا�يل يهاwFٔري، �ٔ 
والزيت وا¼متر والغاز د¯ل البوطان، هاذو ا�يل تي�سعملوا �كرثة، هاذو 
مkوفر�ن، عند� فهيم الطلب، الس;يد املس�شار احملرتم، الطلب ٔ�قل من 

  .العرض �لنصف، مبعىن ٔ�نه العرض تزييد جوج د¯ل املرات Oىل الطلب
تعلق �ملنتوVات حبال الطامطم املصربة ا�يل ùس;تعمل عند� يف ف± ي 

  .د¯ل املرات 4احلر�رة كام تعلمون، عند� العرض يفوق الطلب 
ف± يتعلق �لقطنيات، معوما اFٔرز وامحلص والعدس ا÷�ن Æس;تعملون 

املرات العرض ا÷ي يفوق  6حىت د¯ل  5ٔ�يضا يف هاذ املناس;بة، عند� 
يل ف± يتعلق �¼متو�ن، الس;يد املس�شار احملرتم، ميكن نmٔكد الطلب، و�لتا

  .لمك ٔ�نه لن �كون هناك ٔ�دىن خصاص يف هاذ املنتوVات الرئGس;ية
ف± يتعلق �لفعل �ملراق�ة، كام تفضلتو هناك ٕاشاكالت، احYا تنعرتفو 
Oىل ٔ�نه اك�ن ٕاشاكالت �لفعل د¯ل السامرسة، د¯ل الوسطاء، ا�يل 

تGس;تغلوا هاذ الفرصة وتيKÂعوا بmٔسعار ا�يل يه فوق اFٔسعار تGس;تافدوا و 
ا�يل يه معلنة، وهذا اOالش هناك جلان، وزارة اSاwلية O�ٔلنت يف 
اج�عها اwFٔري ؤ�عطت تعل±ت صارمة لزجر لك اEالفات وتتعرفوا ٔ�ن 

تيعطي واªد اHموOة د¯ل  30.08املمتم �لقانون  06.99تطبيق القانون 
Kكون القرارات حملية، الصالحúات �لوالة والعامل �ش �كون الزجر حميل، و

  . �ش ما نبقاوش ن¨kظرو املركز وا�لìان املركزية �ش حتسم
ويف هاذ �جتاه احYا ت¨متناو �لفعل ٔ�نه �كون تفعيل، وغنعملو Oىل 
تفعيل هذه القرارات ا�يل يه ٕاقلميية وحملية، Oىل ٔ�ساس ٔ�نه �كون الزجر 

  .املبارش
ف± يتعلق �مللف اFٓخر، ا¼هتريب هو ٔ�كرب من ٔ�ن نتÇدث عنه ©ري يف 
املومس د¯ل رمضان، لكن ما ميكن ٔ�ن نقو< هو ٔ�نه احلكومة س;تحرص لك 
احلرص، wاصة يف املواقع احلدودية ف± يتعلق �رمضان يف املنتوVات املتعلقة 

، )g)le concentré de tomateشهر رمضان، وwاصة وا¼متور و
عجون د¯ل الطامطم املركز، و©ريه ا�يل تيكون ٔ�يضا يباع ٔ�يضا يف اFٔماÍن امل

ا�يل يه معروفة، نmْ كد لمك Oىل ٔ�نه س;يكون هناك زجر �م لهذه اEالفات 
  .من طرف ا�لìان د¯ل الرقابة

 .شكرا الس;يد الرئGس
  

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .هل هناك تعقKب؟ تفضل الس;يد املس�شار

        ::::ر الس;يد Oالل العزيوينر الس;يد Oالل العزيوينر الس;يد Oالل العزيوينر الس;يد Oالل العزيويناملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  .شكر الس;يد الرئGس

الس;يد الوز�ر، مشكور Oىل اجلواب د¯لمك، حنن كذ� تنقولو بmٔهنا 
س;نة م�اركة، فهيا wريات ا�يل غتعم Oىل املغاربة اكمW، ا�يل يه ما 
تت	ليناش بmٔننا نقولو يف يوم من اFٔ¯م Oىل ٔ�ن ميكن úكون الز¯دة، ما 

  .دامت املواد اكينة خص املراق�ة، املراق�ة والرضب Oىل يد املتالعبني
ٔ�عتقد Oىل ٔ�نه هاذيك املراق�ة، البعض مهنم، الناس ا�يل ما عندمهش 
الغرية Oىل الوطن د¯هلم، ا�يل تيد�روا ذيك املراق�ة �س��اقKة تيد�روها 
�ملقلوب، تGس��قوا وتيقول ليه احيض راسك ٔ�� Vاي لعندك �ش ما 

  . �راق�وش
بال لهاذ الناس ا�يل هذا تنقول بmٔنه الوزارة د¯لمك واحلكومة ´لك úرد ال 

  .هام عندمه هاذ الضمري ا�يل هو يف احلقKقة مايش د¯ل املغاربة احلقKقKني
ا¼هتريب تنعرفو Oىل ٔ�نه ممكن، Vا يف اجلواب د¯ل وز�ر الصÇة يف 
السؤال ا�يل توضع لو Oىل ٔ�نه ا¼هتريب ميكن يؤذي الصÇة د¯ل املغاربة ا�يل 

املواد ا�يل يه فات الوقت د¯لها  ما تنعرفوش بmٔنه واªد اHموOة د¯ل
وتتداول بواªد الشلك ا�يل هو ©ري حصي، وتيويل الفاتورة عند املغاربة 

  .مدوبW، تيالكوها وخيلصها Oاود تي	لصها يف اSوا
اجلالية املغربية ا�يل عرفت إالقامة د¯لها يف د¯ر املهجر اقkصاد مkدين، 

ربة قاميني �لواجب د¯هلم ويلقاو ابغينامه يدwلوا �لمغرب ويلقاو ٔ�ن املغا
املبتغى د¯هلم يف بالدمه، وOاود يعوضوا ذاك اليش ا�يل úمييش هلم �ل¨س;بة 
�لمواد الغذائية، ويلقاو بالدمه بmٔنه ©ادي ¯لكوا مواد حصية ويوليو �لعمل 

  . د¯هلم بواªد الصÇة Vديدة ٔ�خرى وحصيÇة
لناس ا�يل هام ت�Gغيو �رحبوا املراق�ة �س��اقKة راه قلهتا، اك�ن واªد ا

بواªد الشلك جشع، تياwذوا املواد من عند املس;هت? ويعاودوا فهيا البيع 
ٓ �ن Oدي"بواªد الشلك  ، ماكي¨ش ا�يل ترياقهبم، ابغينا "Oىل عينك �

احلكومة، عند� س;نة مز¯نة �مkياز، �قkصاد الوطين و�قkصاد ا�يل �را 
وا تيدمعوا بعض اFٔرس ما اكي¨ش، ابغينا Oىل ا�يل تGساOدوا املهاجر�ن، اكن

اFٔقل الرثوة د¯لنا وهاذ املنتوج املغريب ¯لكوه املغاربة اكملني ون�ساواو 
  . اكملني يف هاذ الشهر املبارك

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا
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 هناك رد Oىل التعقKب الس;يد الوز�ر؟

ف �لشؤون العامة ف �لشؤون العامة ف �لشؤون العامة ف �لشؤون العامة لس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكلس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكلس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكلس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكا
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  . شكرا الس;يد الرئGس
ال، هو ما ©ادÆش �كون رد، بقدر ما ٔ�نين ٔ�تفاOل مع ال�م د¯ل 
الس;يد املس�شار احملرتم، Fٔنه املراق�ة واحملاربة د¯ل ا¼هتريب واحلفاظ Oىل 
الصÇة د¯ل املواطن، هاذي لكها ٔ�مور ال ميكن ٕاال ٔ�ن ندمعها ؤ�ن نعمل يف 

 .عمل احلكويم Oىل دمعهإاطار ال
ٔ�� ©ري نبغي من wالل السؤال د¯لمك واجلواب د¯يل، الس;يد 
املس�شار احملرتم، هو ٔ�ن نقول �لفعل دا� هو احلكومة تقوم جبزء مما يلزم، 
لكن تعلمون ٔ�ن احلكومة ما عندهاش القدرات Oىل ٔ�نه �لفعل úكون 

طين، و�لتايل هذا معل ªارضة يف مجيع النقط د¯ل البيع Oرب الرتاب الو 
ا�يل !متناو Oىل ٔ�نه �لفعل مادام عند� مجعيات د¯ل اSفاع عن املس;هتلكني 
ا�يل تتحمي احلقوق د¯ل املس;هتلكني، عند� مجعيات د¯ل اHمتع املدين، 
!متىن Oىل ٔ�ن هاذ اSور، وwاصة ٕاذا مارس;نا ©ري يف رمضان بعدا �كون 

ش حنسسو بmٔن ذاك التضامن ا�يل تيجيبو واªد ا¼متر�ن ا�يل هو ٕاجيايب �
شهر رمضان �كون تضامن لGس فقط ©ري 2�ٔ ورش�، ولكن ٔ�يضا �حلفاظ 
Oىل القدرة الرشائية د¯ل املواطن، بmٔن املس;تغلني وا�يل تGهنبوا وا�يل ت�Gغيو 
Æس;تافدوا من هاذ الشهر الفضيل Oىل ٔ�هنم يد�روا ٔ�ر�ح Oىل حساب 

، !متناو Oىل ٔ�نه �لفعل حىت مجعيات اHمتع املدين امجلهور د¯ل املواطنني
úكون ªارضة معنا، وتد�ر معنا املراق�ة واملتابعة، واحYا مس;تعد�ن Oىل ٔ�نه 
يف مجيع املراكز التmٔهيلية د¯ل احلوارض ٔ�ساسا، ؤ�يضا يف اFٔسواق 

ا�يل الهدف مYو ٔ�نه ) des antennes(اFٔس;بوعية Oىل ٔ�نه úكون عند� 
و�لتايل، ٔ�� ٔ�متىن �لفعل ٔ�نه . ا �ش نقومو �Sور د¯لنا الرقايبن��لغو هب

  . úاكثف اجلهود يف هاذ اHال
واملوضوع د¯ل ا¼هتريب نؤكد لمك Oىل ٔ�نه إالجراءات الرضورية د¯ل 
احلفاظ Oىل الصÇة د¯ل املواطن، وwاصة يف هاذ املنتوVات ا�يل يه 

)périssable( ندهاش ال �رخي وال والو، وال ، ا�يل �لفعل تتجي وما ع
التارخي ميكن يتغري، ٔ�نه يف هاذ الفرتة ا�يل يه ق�ل رمضان ©ادي �كون 
هناك جزر صارم �لمواد املهربة و�لمهربني Oىل ٔ�ساس ٔ�ننا حنافظو Oىل 

  . الصÇة وOىل اجليوب د¯ل املواطنني
  .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
 . شكرا

ث موضوOه مmٓل االتفاقKات املوقعة بني التعاونيات ٕالجناح السؤال اFٓين الثال
  . مرشوع اÍٔFياس البي`Kة

  .اللكمة �لتجمع الوطين لٔ£حرار، تفضل الس;يد املس�شار

        : : : : املس�شار الس;يد جامل ساكاملس�شار الس;يد جامل ساكاملس�شار الس;يد جامل ساكاملس�شار الس;يد جامل ساككككك
 .شكرا الس;يد الرئGس

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شار�ن،

  ٔ�خيت املس�شارة،
توقKع اتفاقKة ٕاجناز مرشوع اÍٔFياس لقد مت : سؤالنا، الس;يد الوز�ر

، ٕاال ٔ�نه وحلد الساOة مل يمت تفعيل هذه 2013البي`Kة يف شهر مارس 
االتفاقKة وبقKت التعاونيات اليت ت¨kظر هذا املرشوع مkوقفة عن العمل، مما 
شل حركهتا، خصوصا ؤ�ننا مق�لون Oىل مومس الصيف ا÷ي �زداد فKه 

التعاونيات ختاف من �لزتام مع الزبناء الطلب Oىل اخلياطة، مما جيعل 
ا÷�ن Æش;تغلون معهم، وتmٔيت طلبات اÍٔFياس البي`Kة، مما جيعل التعاونيات 
يف موقف ال ùس;تطيع �لزتام مبا وOدت به يف االتفاقKة، خصوصا ؤ�ن 
�رخي انطالق معلية ٕانتاج اÍٔFياس الزالت ©ري معروفة حلد الساOة يف بعض 

  .التعاونيات
  د الوز�ر، الس;ي

ما هو مmٓل االتفاقKات املوقعة بني التعاونيات ٕالجناز مرشوع : سؤالنا هو
  اÍٔFياس البي`Kة؟ 

  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

لس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة لس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة لس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة لس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة ا
  ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس;يد الرئGس
. الس;يد املس�شار احملرتم من فريق التجمع الوطين لٔ£حرار شكرا

�لفعل طرحمك لهذا السؤال هو فرصة �ش نوضع املواطن املغريب يف 
  .الصورة، ٔ�و اHلس يف الصورة

�لفعل هاذي م�ادرة ا�يل عندها واªد اHموOة د¯ل اFٔهداف، ٔ�وال 
ٔ�نه يعمل Oىل التمنية املغرب ملزتم يف ٕاطار الرب�مج التمنوي د¯لو Oىل 

املس;تدامة، التمنية ا�يل تتÇافظ Oىل البÊGة، و�لتايل Vاء هذا املرشوع 
ٕاكطار Oام �لحفاظ Oىل البÊGة من wالل القانون ا�يل مYع اÍٔFياس 
البالس�KكKة، ولكن ٕاىل مYعنا يش ªاVة خصنا جنيبو لها البديل، و�لتايل 

طار تطو�ر هاذ اÍٔFياس ا�يل هذا جزء من البديل ا÷ي Úش;تغل Oليه يف إ 
  .يه بي`Kة

والهدف الثاين، وخصنا !كونو واحضني هو ٔ�نه ابغينا يف ٕاطار هاذ 
العملية د¯ل التمنية املس;تدامة Oىل ٔ�نه ÚرشÍو جزء من اHمتع ا�يل هام 
التعاونيات، Oىل ٔ�ساس ٔ�نه �كونوا طرف فاOل يف إالنتاج، ؤ�ساسا 
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اك اليش هاذ املرشوع هو مرشوع ا�يل التعاونيات د¯ل اخلياطة، Oىل ذ
هو مشرتك بني وزارتنا، وزارة الشؤون العامة واحلاكمة، ا�يل اعطات فKه 

د¯ل املليون درمه، والوزارة د¯ل الطاقة واملعادن والبÊGة ا�يل اعطات  50
 .مليون د¯ل اSرمه 70مليون د¯ل اSرمه �ش جنمعو هاذ  20فKه 

اFٔوىل، الس;يد املس�شار احملرتم، بدات يف  والرب�مج البداية د¯لو
، Oىل ٔ�ساس تداروا �ج�Oات اFٔوىل، Oىل ٔ�ساس مت مجموOة من 2011

ا�لقاءات �ش نعلنو Oليه �ش Úشوفو الطريقة د¯ل �ش;تغال ٕاىل ٔ�ن 
ا�يل وقعنا مع  2013وصلنا لهاذ احملطة ا�يل حتدثتو Oلهيا د¯ل مارس 

مهنا ووقعنا معها Oىل  36تعاونية ا�يل ج�نا  40التعاونيات اFٔوىل واªد 
  . ٔ�ساس ٔ�ننا ننطلقو

العملية فهيا، ما ©ادÆش نقول التmٔخر، ولكن فهيا واªد النوع د¯ل 
البطء �عتبار ٔ�نه املساطر د¯ل الرصف ا�يل تتعرفوها د¯ل املزيانية د¯ل 

اFٓن  اSو� عندها واªد اHموOة د¯ل املساطر يه ا�يل جعلت العملية
 .تتmٔخر

لكن ما ميكن ٔ�ن ٔ�قو< �، الس;يد املس�شار احملرتم، هو ٔ�ن العملية 
سا@رة، ؤ�ننا يف مجيع اجلهات ا�يل اFٓن مت العمل معها، العملية انطلقت، 
بعض التعاونيات ا�يل توصلوا �لفعل �ملال ا�يل خصهم �ش يبداو، لكن 

جللسة وقعت مع امجلعيات هناك بعض اجلهات �لفعل، ٔ�� ق�ل ما جني لهاذ ا
الرشقKة، وقعت امللفات د¯ل امجلعيات الرشقKة لكها، ا�يل التعاونيات عفوا 
د¯ل اجلهة الرشقKة ا�يل Oاد ©ادي ùس;تافد وOاد ©ادي تبدا، احYا ªاولنا 
Oىل ٔ�ننا نوضعو واªد ال�سلسل زمين، ما نبداوش �جلهات لكهم، وٕامنا 

Rة، ف�التارخي  16ماش;يني حىت !مكلو ©ادي نبداو ببعض اجلهات، واحYا 
تعاونية ا�يل يه مYتقاة، ا�يل اخkاريناها �ش تقوم  150د¯ل اليوم تقريبا 

هباذ العملية، لك واªد عندو واªد العدد د¯ل إالنتاج د¯ل اÍFٔياس، حلد 
اFٓن تقريبا التعاونيات هاذو لكهم امىش هلم القرار ممىض Oىل ٔ�ساس ٔ�نه 

  .ارة د¯ل املالية، Oىل ٔ�ساس ٔ�هنا ترصف هلم املنتوجيتÇال Oىل إالد
و�لتايل، ٕاىل اكنت يش ªا�، الس;يد املس�شار، وال ªالتني وال Rة 
من اجلهات ا�يل مازال عندمه، قلتو مازال ما OارفK¨ش، ال احYا عند� 
لكيش حمدد، وقkاش ©ادي نبداو التارخي د¯ل إالنتاج، وقkاش ٔ�نه من 

سلموا، ؤ�ش;نو هام امجلعيات، اwرت� حىت امجلعيات ا�يل املفروض ٔ�هنم ي� 
مدينة، وهاذي معلية  26موقع، يف  26غيوزعوا اÍٔFياس عندما س;ت¨kج يف 

حضارية، مجعيات اHمتع ©ادي يوزعوا هاذ اÍٔFياس �Hان، و©ادي úكون 
فهيا معلية د¯ل التحسGس، حىت هاذ امجلعيات خمرVني هلم الفلوس �ش 

لعمليات د¯هلم، و�لتايل ٕاىل عندمك يش ªاالت ا�يل رمبا اس;تYËائية يقوموا �
ما مkوفراش فهيا اFٔمور د¯ل الضبط، احYا مس;تعد�ن حنلوها يف ٔ�قرب 

  .وقت ممكن
  .شكرا الس;يد الرئGس

  

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقKب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس;يد جامل ساكاملس�شار الس;يد جامل ساكاملس�شار الس;يد جامل ساكاملس�شار الس;يد جامل ساككككك
  .شكرا الس;يد الوز�ر

 جوا�مك، مؤكدا Oىل ٔ�ن ٔ�س;باب !زول هذا السؤال هو ٕاىل ٔ�شكرمك Oىل
Íون ٔ�ن هاذ التعاونيات اليت ùش;تغل Oىل ٕاOداد هذه اÍٔFياس البي`Kة قد 
اتصلت مرارا وúكرارا مبكkب التمنية والتعاون لالس;تفسار حول هذا 
املوضوع بناء Oىل توقKع هذه االتفاقKات، ٕاال ٔ�ن الرد اكن صادما يف 

  .الوا ي¨kظرون مmٓل هذه االتفاقKة املوقعةاملوضوع، والز 
  الس;يد الوز�ر، 

لقد اس;متعنا ٕ�معان لتدwل الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÊGة 
ا÷ي بث اFٔس;بوع يف القYاة الثانية، واس;تÂرش� " م�ارشة معمك"يف �ر�مج 

ذج wريا ٕ�خراج اÍٔFياس البي`Kة ٕاىل ªزي الوجود، حKث قد تقدم تقدمي منا
تطبيقKة لهذه اÍٔFياس، جمددا لمك، الس;يد الوز�ر، سؤالنا، هل هناك 
تعاونيات يف بعض اFٔقالمي حمظوظة ؤ�خرى مkواVدة �ملغرب العميق 
واFٔقالمي اجلبلية ٕاكقلمي خYيفرة Oىل سKÂل املثال ©ري حمظوظ، رمغ ٔ�ن Vل 

عامW د¯ل من اليد ال %80اليد العامW يف هذا إالقلمي، الس;يد الوز�ر، يه 
  اخلياطة؟

ٕان ٔ�سلوب ا¼متيزي ٔ�صبح مìkاوزا، !رفضه، مYتظرا معمك تفعيل العمل 
تعاونية جبهة مكYاس �فKاللت  13هبذه االتفاقKات، خصوصا ٔ�ن هناك 

وقعت هذه االتفاقKة مع مكkب úمنية التعاون، والزالت ت¨kظر تفعيل 
  . مضمون االتفاقKة جبهة مكYاس �فKاللت

  .شكرا

        ::::رئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
  . شكرا

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

لس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة لس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة لس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة لس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة ا
  ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس;يد الرئGس
ال، ©ري هو ما اكي¨ش ال حمظوظ وال ©ري حمظوظ، �ش !كونو 

بنفس الصفة، ©ري هو هناك واحضني، احYا ت¨kعاملو مع مجيع التعاونيات 
تدرج، قلت � هناك تدرج يف التعاطي وفق اجلهات، ٔ�� عندي الحئة 
د¯ل التعاونيات يف اجلهات ا�يل ابدات وامشYGا معهم، والتعاونيات اFٔخرى 
حىت ا�يل وقعت راه عند� �Vٓال �ش نبداو معها، ما فهيا ال معارف وال ٔ�ي 

ه احYا ميل ©ادي توVد� مHال احYا ªاVة، يه فقط يف ٕاطار التدبري Fٔن
خصنا ثالثة املليون ونص د¯ل اÍٔFياس، ما حمتاجK¨ش هبا نوVدها يف شهر 
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ٔ�لف،  200ٔ�لف و 100واªد وال شهر�ن، ابغينا منددوها Oىل ٔ�ساس جنزو 
، ومنش;يو جلهة ٔ�خرى �ش 100ٔ�لف، نبداو بواªد اجلهات تنجز لنا  300

  . املغرب لكو خيدم
تعاونيات ا�يل اكينني يف هاذ اجلهة ا�يل تفضلتو احYا ما و�لتايل، ال 

عند� حىت يش مشلك Úشوفو احلا� د¯لها اخلاصة، ٕاىل اكنت من احلاالت 
ا�يل �لفعل داWw يف الرب�مج د¯ل يونيو ©ادي Úشوفوها ونتعاملو معها يف 

 .هاذ إالطار
، ٔ�نت لكن ما ٔ�ؤكد لمك هو ٔ�نه اك�ن جلن حملية، الس;يد املس�شار

Oارف هاذ اليش، اك�ن جلن حملية وRوية يه ا�يل حسمت يف �خkيار 
د¯ل التعاونيات، احYا مركز¯ Vاو� �خkيارات وصادقYا Oلهيم مل نتدwل، 
و�لتايل ا�يل يه اكنت لقاءات حملية، وا�لجن ا�يل اش;تغلت يه ٔ�يضا 

ية ا�يل عندها، حملية، ويه ا�يل وافkنا جبمع التعاونيات وفق املوارد الÂرش 
ووفق القدرة د¯لها Oىل ٔ�هنا ت¨kج، اكنت عند� ٕاشاكالت بعض التعاونيات 

 Ú500ساء مHال وال عرشة، وVاو كتطلب لنا ٔ�هنا ت¨kج لنا  5مHال عندها 
ٔ�لف، ما  500كGس بGيئ، Í�ٔيد ٔ�نه ٕاىل اعطيناها هاذ ) ٔ�لف؟ 500(

  . ©ادÆش ميكن تنجزها يف الفرتة ا�يل يه حمددة
لتايل، اكن بعض التعاطي مع دفرت التحمالت وفق رشوط، ومجيع و�

  . التعاونيات ا�يل الزتمت، حنن ملزتمون معها
ؤ�� ٔ�عيد فmٔؤكد هناك تدرج يف إالخراج د¯ل املبالغ �ش متيش لهاذ 

�كفي ٔ�ننا نعرفو واش هام مدرVني  .التعاونيات، هاذ التعاونيات ا�يل عندمك
 د¯ل يونيوز وال يوليوز �ش Oىل ٔ�ساس ٔ�ننا يف الرب�مج د¯ل ماي وال

  . نعطيومه الالزم ليك يقوموا بعملهم
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا، Úشكر الس;يد الوز�ر Oىل مسامهته يف هذه اجللسة

ون¨kقل ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين، 
ر¯ت النقابية يف العديد من الرشاكت حول �!هتااكت املس;مترة �لحقوق واحل

  . واملقاوالت العامW �لقطاع اخلاص
اللكمة ªFٔد السادة املس�شار�ن من مجموOة �حتاد الوطين �لشغل 

  .�ملغرب، تفضل

        ::::املس�شار الس;يد محمد رماشاملس�شار الس;يد محمد رماشاملس�شار الس;يد محمد رماشاملس�شار الس;يد محمد رماش
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت املس�شارة،
  ر�ن،ٕاخواين املس�شا

  الس;يد الوز�ر احملرتم،

يmٔيت سؤالنا، مجموOة �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب، يف ٕاطار املتابعة 
  .لٕالشاكالت العميقة اليت يعرفها القطاع اخلاص، وما �رتبط به من مقاوالت

الشك، الس;يد الوز�ر احملرتم، كام تعرفون ويعرف املغاربة مجيعا، ٔ�ن 
�قkصاد الوطين، ؤ�ن احلكومة من wالل املقاوالت �لك ٔ�نواعها رشايني 

�راجمها سعت ٕاىل دمع هاته املقاوالت، wاصة الصغرية واملتوسطة، �لطبع 
دمع �قkصاد الوطين، لكن ا÷ي �رى وهو ٔ�ن هاته املبادرات ومن wالل 
ما �رتبط �لطبقة العامW ما زلنا نتابع ٔ�ن هناك جتاوزات Íبرية Oىل هذا 

  .املس;توى
مك، الس;يد الوز�ر احملرتم، من wالل هاته القو� ٔ�و احلديث وهنا نذÍر 

ٔ�عطوا اVFٔري ٔ�جره ق�ل "الرشيف wاصة املرتبط �VFٔري، وا÷ي Vاء فKه 
، ومن الواجب الرشعي والقانوين واwFٔاليق والضمري املهين "ٔ�ن جيف عرقه

و�س�»ري ٔ�ن ùسامه احتاد ٔ�و Æسامه احتاد مقاوالت املغرب من wالل 
قعها بmٔن تعزز احلقوق واحلر¯ت واملك�س;بات، وwاصة تنفKذ ما مت مو 

  .، وكذ� دور احلكومة يف هذا إالطار2011ٔ��ريل  26االتفاق Oليه يف 
احلديث عن املشالك هبذا القطاع Íبري Vدا، الس;يد الوز�ر، مل ùس;تطع 
مدونة الشغل وال جلن الصلح وال مراق�ة R�ٔزúمك ٔ�ن حتد مYه gشلك Íبري 

: اHهودات املبذو�، من هنا Úشري ٕاىل بعض هذه إالشاكالت ومهنا رمغ
Oدم اªرتام وتطبيق فعيل �لجن الصلح، هنا، الس;يد الوز�ر، مفروض ٔ�ننا 

، ويه ا�يل كتحيل ٕاىل القضاء بغرامة الناس ا�يل ما 583نطبقو املادة 
Íيحرضوش هاذ ا�لجن، Oلام بmٔ!مك رصحمت احشال هاذي بmٔن هاذ جلان 

  .ح خصها يتعاد فهيا النظرالصل
النقطة الثانية، ويه كذ� معىن هذا ٔ�ن العبارة اك�ن ا�يل ما مسوقش 
هاذ اليش اكع، جلان الصلح املركزية ا�يل يه اكينة وªدة فهيا واªد البعد 
الناس فهيا Íيجيو من مYاطق بعيدة وÍيحرضوا هاذ ا�لجنة، ما Íيحرضش 

  .يف Oذابهذاك املعين، و�لتايل كزنيدو Oذاب 
النقطة اFٔخرى، عند التقايض، Íيبقى ذاك العامل Íي¨kظر، وما اكي¨ش 

  .واªد التعويض
ٔ�� غندوز م�ارشة ٕاىل بعض ال�ذج، غنتلكم Oىل الرشاكت، اك�ن عند� 

، )Golden Street(يف طنìة، الس;يد الوز�ر، حلد الساOة 
)FONDEP( ،الهاذو الطرد ا�يل هو د¯ل العامل، �يق هاذ احل.  

، ال حيرض رب "ÍوجKاكز"اجلانب د¯ل صفرو، وهو الرشكة د¯ل 
عند� . "ٔ�ور�زÍو"و "ٔ�ورينا"عند� يف مكYاس . العمل كام ٔ�رش� لهاذ ا�لìان

  ."فKتوكGس"، "دومني"يف القYيطرة كذ� 
الرئGس، ٔ�ال úرون  ÷�، الس;يد ..ٕاىل امسحيت، الس;يد الرئGس، ٔ�خمت

اليت Úش;تغل Oلهيا ٔ�هنا ال ُحترتم ؤ�نه Vاء الوقت معي بmٔن هاته املدونة اFٓن 
  ليك نعيد النظر يف مجموOة من البنود دعام �لحر¯ت النقابية؟ 

  .وشكرا الس;يد الرئGس
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        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد عبد الواªد سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد عبد الواªد سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد عبد الواªد سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد عبد الواªد سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يد املس�شار احملرتم، 
تعمل ٔ�ن احلرية النقابية Íيكفلها اSس;تور وتيكفلها القانون، بل اSس;تور 

ذهب ٕاىل ٔ�بعد من هذا، وحرم �ش القرار إالداري  2011يوليوز  1د¯ل 
  . ميكن يتÇل ٔ�ي نقابة، ؤ�ولكه ٕاىل قرار ا�يل خصو تت	ذو احملمكة

طاع اخلاص، ٔ�ظن بmٔنه الناس بطبيعة احلال يف ٕاطار العالقات يف الق
ا�يل امضيتو معهم االتفاق د¯ل الوساطة ا�يل هو �حتاد العام ملقاوالت 
املغرب، العالقات معهم مايش يه اليت Æشوهبا مشلك، Fٔنه Oىل لك ªال 

  .هناك نوع من النضج يف العالقات ما بني النقا�ت
  ٕاذن، ٔ�ش;نا يه الوسائل املتاªة بني ٔ�يدينا؟

ملتاªة بني ٔ�يدينا هو ما متلكه وزارة ال�شغيل، من wالل الوسائل ا
املف�ش;يات، ا�يل كتقوم �لالزم د¯لها، ٕاما املالحظة، ٕاما كتعمل حمارض ٕاىل 
ثÂت ذ�، ٕاما كتدwل يف ٕاطار الصلح Oىل املس;توى احمليل وOىل 
املس;توى الوطين، وعندما Úس�Yفذ لك هذه الوسائل، كتبقى احملامك 

  .مطروªة
kٔنه هناك يشء البد ٔ�ن حنس;نه، هو �رتباط ما بني ٔ�� مmفق معك ب

القضاء، ا�يل هو السلطة ا�يل كتكون القانون وكتقول اشكون ا�يل خمطئ 
واشكون ا�يل مصGب، والعمل ا�يل كتد�رو إالدارة ويمت اwFٔذ بعني 
�عتبار العمل ا�يل Íيد�روه مف�شني الشغل من طرف و2ء Vال� امل? 

حملامك، وخصنا رمبا Úش;تغلو Oىل اVFٔل ا�يل Íيمت فهيا ٕاخراج ومن طرف ا
القرارات ا�يل مرتبطة �خلرق ا�يل تيكون مواÍب �لحر¯ت النقابية ٔ�و 
�لرضر ا�يل تيكون يف !زاOات الشغل الفردية ٔ�ساسا و!زاOات الشغل 

  .امجلاعية
تيظهر يل ��يل رمبا خصنا خنرجو القانون د¯ل النقا�ت، ا�يل هو 

Yصوص Oليه يف اSس;تور، ورمبا wاصها úكون مYاس;بة �ل¨س;بة ٕالينا �ش م 
نعززو العمل النقايب وحنميو العمل النقايب، كام يقول ذ� اSس;تور، وطبعا 
حنميو املصاحل د¯ل لك إالطراف د¯ل إالنتاج، Fٔن احYا مايش حكومة 

ر و�©ا د¯ل النقا�ت ضد ٔ�ر�ب العمل، احYا حكومة ا�يل �©ا �س�»
Oالقات اج�عية úكون مkوازنة ما بني لك اFٔطراف، وúكون للك واªد 

  .يعرتف < حبقوقه وبواج�اته

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  تفضل الس;يد املس�شار، هناك تعقKب؟

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

  الس;يد الرئGس،
  السادة الزمالء،

احYا يف احلقKقة ح�K نتلكم Oىل �!هتااكت اجلس;مية يف الس;يد الوز�ر، 
Oامل الشغل، ما تنعمموش، Fٔن ال ميكن ٔ�ن نعمم Oىل امجليع، امحلد 0 اك�ن 
مقاوالت مواطنة، اك�ن مقاولني مواطنني، اك�ن حىت ال¨س;بة د¯ل 
�ن�ساب د¯ل مجموOة من املقاوالت، احYا إالحصاء د¯ل الس;نة الفارطة 

ا�يل عند�، اكينة اس;تقرار يف العمل، ولكن اك�ن  %80ٔ�ن ٔ�كرث من  لقKنا
  .اك�ن جهوم رشس عند هاذو %20ٔ�و  15واªد 

يعين واªد املضايقات Íبرية، ٕاذ مبجرد وضع امللف ا�يل يه  15%
النقايب، بل جمرد ٕاOالن النية عن وضع امللف النقايب يمت طرد املكkب 

  .©الق الرشكة اكمW بصفة Oامةالنقايب، بل يف بعض اFٔحKان يمت إ 
و�لتايل، احYا، الس;يد الوز�ر، ٔ�مام هذه الهجومات ٔ�مام بعض ٔ�ر�ب 
العمل ا�يل هام قW، ا÷�ن ال يعريون اه�م �لقوانني، وwاصة قوانني الشغل 
وا�يل احYا تنطالبو �ملراجعة د¯ل املدونة يف جتاه ال�شديد Oىل بعض الناس 

النقابية، وحىت بعض، الس;يد الوز�ر، بعض مف�يش ا�يل تيرضبوا احلرية 
الشغل ا÷�ن يتواطؤون مع بعض ٔ�ر�ب العمل ويصبحون مس�شار�ن 
 �ٔmىل تطبيق املدونة، وهاذ املسO سهرواGر�ب العمل عوض ٔ�هنم تFٔ
خطرية Vدا، ال ميكن السامح هبا، واك�ن عند� ٔ�سامء ما ميك¨ش نقولوها دا� 

  . نعطيك ٔ�سامءيف Vلسة معومKة، ولكن س; 
ظهر الفساد يف الرب ... وهناك رشاكت، الس;يد الوز�ر، ال يف الرب

هاذ التقYيني د¯ل الطريان اFٓن إالدارة كمتنعهم Oىل احلوار، . والبحر واجلو
ا�يل دارت الطرد امجلاعي، ) Somed(رشكة الصيد يف O�ٔايل البÇار اك�ن 

بGهنم، ال�رشيد د¯ل  ªا� طالق ف± 87ويف هاذ الطرد امجلاعي اك�ن 
  . العامل

لعدم �لزتام �حلد اFٔدىن  - ا�يل úلكم Oلهيا اFٔخ– رشكة ÍوجKاكزاك�ن 
 ça veut(�لحقوق، وتيقول ٔ�ن البوطا تدافع Oيل، البوطا تدافع Oيل، 

dire(  ف التوزيع ٕاىل اكنت املطالبة ٔ�كربٔ�نهKهيدد بتوق .  
نقايب، مهنم  27رد القرض الفال¹ ا�يل مبجرد وضع امللف، مت ط

  .مYدويب الشغل رمغ ٔ�ن القانون مينع الطرد د¯ل مYدويب الشغل
�حملمدية مبجرد وضع " يرياتيل"هناك رشاكت ٔ�خرى كثرية، رشكة 

والسؤال الك�ري، الس;يد ... رشكة مدينة طنìة. املكkب النقايب مت ٕا©القها
عمل، واش قوة الرئGس، ما ا÷ي حيمك عند هذه القW القليW من ٔ�ر�ب ال

  القانون ٔ�م قانون القوة؟

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا
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  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن التعقKب، تفضل

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
ٔ�ظن بmٔن السؤال Vا بنوع من العمومKة، والتعقKب اكن حباالت، يومKا 

يل من لك املناطق د¯ل املغرب، تتوصل لنا ªاالت يف الوزارة د¯ل ال�شغ 
ªاالت ا�يل كمت املبارشة د¯لها، وا�يل ùس;تدعي مYا �ش نعرفو ٔ�ش;نو Íيوقع 

  .وكذ� الت��ع
ٔ�� تيظهر يل ا�يل هو مYطقي وهو Úش;تغلو Oىل Íيفاش جنعلو Oالقات 
العمل Oالقات م�نية Oىل úاكفؤ، Oىل اªرتام احلقوق د¯ل لك اFٔطراف، 

  .، وهذا معل كتد�رو إالدارة وتقريب ذات البني
وRيت االهتام �لناس د¯ل املف�ش;ية، Oىل لك ªال يعين ساهل �ش 
!ريم الناس رمبا مبا فهيم ٔ�و مبا لGس فهيم، ولكن تيظهر يل احبال هاذ اFٔمور 

  .هاذي، ميكن غن�Yاقشو ªا� حبا� ونلقاو احلل د¯لها
 ٔFيبقى ٔ�ننا يف بالد احلق والقانون، اللكمة اÍمور لكها وFٔرية يف هاذ اw

�رجع ٕاىل القضاء، احYا مايش عند� سلطة ٕادارية فوق من القضاء �ش 
نقولو لهاذ الباطرون ما خصكش تد�ر هكذا وال نقولو لهاذ النقابة ما 
خصكشاي تعميل هاذ اFٔمور، تنÇاولو نعطيو رٔ�ينا، تنÇاولو ùس;تÚٔmس احملامك 

ك يه املهنة د¯هلم، وÍيبقى القرار �Fٓراء ا�يل تنعطيو �لناس ا�يل هاذي
اwFٔري د¯ل احملامك، ولكن تيظهر ا�يل �م وهو خص النقا�ت ùش;تغل �ش 
رمبا بعض الزناOات ما خترجش من حتت املراق�ة د¯لها وتعطي نتاجئ عكس 

  .ما اكن مYتظر، وهاذي رمبا ثقافة ا�يل لكنا خصنا Úش;تغلو Oلهيا

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

. ٕاذن السؤال املوايل موضوOه الس;ياسة احلكومKة يف جمال ال�شغيل
  .اللكمة لفريق اFٔصا� واملعارصة، تفضل اليس ا�لبار

        ::::املس�شار الس;يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس;يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس;يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس;يد عز�ز ا�لبار
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
يف  %8جمها بتخفKض Úس;بة البطا� ٕاىل لقد الزتمت احلكومة يف �ر�

، وهنا حيق لنا ال�ساؤل هل �Vرتار �رامج ٔ�ثÂت الواقع فشلها 2016ٔ�فق 
فالربامج اليت مت اع�دها . يف معاجلة هذه الظاهرة ميكن حتقKق هذا الهدف

ظلت Oاجزة عن حتقKق ٔ�هدافها " ٕادماج"و" تmٔهيل"، "مقاوليت"Oىل غرار 
 ذريعا يف تmٔطري وٕادماج العاطلني، وتوفري املسطرة، بل فشلت فشال

  .الس;بل املناس;بة لنìاح مشاريع ال�شغيل ا÷ايت
ùشوهبا " اس�Kعاب"و" تmٔطري"و" م�ادرة"كام ٔ�ن الربامج اجلديدة ويه 

ما هو يف الواقع ٕاال Úس	ة مشاهبة  "تmٔطري"نقائص مkعددة، فرب�مج 

" م�ادرة"ٔ�ما �ر�مج . ا÷ي مل حيقق النتاجئ املرجوة" تmٔهيل"لرب�مج 
والقايض جبعل امجلعيات ùسامه يف ùشغيل الش;باب، فٕاننا ن�ساءل هل 
 Wني تبقى مواردها املالية هزيª ل مشلك البطا�، يفª ٕ�ماكن امجلعيات

  Vدا؟
ٕاذن فهل هذا القطاع قادر Oىل دمع م�ادرات ال�شغيل، يف ªني يعاين 

ادية و�ج�عية املزرية من مصاعب مkعددة، �ٕالضافة ٕاىل اFٔوضاع امل
اليت يعGش يف ظلها العاملون يف القطاع، وكذا Oدم �س;تقرار ا÷ي يطبع 
Oالقات الشغل هبم؟ وهو اFٔمر ا÷ي يدفعنا ملطالبة احلكومة برضورة 

لها �لمزيد من ذالوفاء �اللزتامات اليت قطعهتا Oىل نفسها، وبرضورة ب
  .�اHهودات من V�ٔل مواRة معضW البطا

حنن ال نطالب ٕ�جياد ªل حسري وفوري ٕالشاكلية ال�شغيل، ولكن 
نعتقد بmٔن العجز وليد لعيوب مس;ت��ة يف اFٔداء احلكويم والرتÍيبة احلكومKة 
الهجينة اليت هيمين Oىل خطاهبا الطابع الظريف واملناس;بايت، وا÷ي �ك�يس 

  ...ٕاشاكالت مkعددة ال خترج عن قطار اخلطا�ت ا�لزVة
ٕاذا اكنت حماربة البطا� ٔ�ولوية Sى احلكومة، فاكن من : ن�ساءلوهنا 

الطبيعي ٔ�ن úكون مدة س;نة ونصف من معر احلكومة اكفKة ٕالعطاء 
  . مؤرشات تبني ٔ�ن حماربة البطا� تدwل فعال مضن اÚشغاالت هذه احلكومة

كام ن�ساءل، وتفعيال �لرب�مج احلكويم، ٔ��ن وصل �ر�جممك يف تعز�ز 
ملؤسسايت لس;ياسة ال�شغيل؟ وما يه التدابري اليت اختذهتا احلكومة إالطار ا

لتدعمي قدرات رصد وحتليل وتقKمي سوق الشغل؟ ماذا O�ٔددمت لتÂس;يط 
حتصيل رضائب الضامن �ج�عي بدون فوائد كام هو مفعول به يف 

  الرضائب؟
اكن واحضا يف جمال  2011ال ي¨�غي تذكريمك يف هذا الصدد ٔ�ن دس;تور 

ن احلق يف الشغل، ونص Oىل ٔ�ن احلكومة مدعومة لبلورة هذا احلق ضام
  .Oىل ٔ�رض الواقع Oىل غرار �يق احلقوق �قkصادية و�ج�عية

÷�، Úسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن التدابري وإالجراءات اليت 
 Wذها احلكومة �لوفاء �لزتاماهتا املسطرة يف الرب�مج احلكويم، واملمتث	kس�

  . كام تعهدت هبا احلكومة K8%ض Úس;بة البطا� ٕاىل يف ختف 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس;يد الرئGس

ٔ�� . ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني من فريق اFٔصا� واملعارصة
ا�لبار Fٔنك مقاول وكتفهم ٔ�ش;نا يه احملددات  Æسهال Oيل نتلكم معك اليس

  .�ل�شغيل
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احملددات �ل�شغيل كام تعمل هو �س�»ر، يه اFٓفاق د¯ل ا¼منو 
ٕاذن، ال�شغيل . �قkصادي، ويه طبعا احلاVة ا�يل كتدفع ٕاىل ال�شغيل

مرتبط �لس;ياسة �قkصادية و�ج�عية واملالية د¯ل البالد، ومرتبط 
  .كوي¨Kة، مالءمة التكو�ن مع سوق الشغل�لس;ياسة الت

اwزتلت مسmٔ� ال�شغيل يف إالجراءات إالرادية �ل�شغيل، ٔ�ش;نا يه 
، ٕاىل ©ري ذ�، هذه بعض الربامج ا�يل "ٕادماج"و" مقاوليت"هاذ إالجراء؟ 

تعمالت �ش تGرس Oىل بعض الفÊات املعينة من طاليب الشغل اSخول ٕاىل 
  . اHال د¯ل العمل

وهو ٕاماكنية �ش ùشجيع بعض املقاوالت �ش ùشغل بعض  "ٕادماج"
الش;باب عندها ملدة حمددة Oىل ٔ�ساس ٕادماRم، وكتحمل اSو� جزء من 

وهو ٕاعطاء فرصة ٔ�ولية �لعمل �لناس ا�يل  "تmٔطري"النفقات �ج�عية، مث 
ùس;ناو �زاف د¯ل الوقت �ش يلقاو معل وتعطامه جتربة �نية، ٕاما جتعلهم 

ا يف هاذيك املؤسسة، ٕاما يقلبوا Oىل معل �ٓخر انطالقا من التجربة يندجمو 
  .د¯هلم

هاذ اFٔش;ياء لكها ا�يل اكنت معلهتا احلكومة السابقة، ميل جKنا احYا¯ 
، الناس ) l’auto-emploi(، كذ� ا�يل يه "مقاوليت"قلنا ©ادي نعملو 

  .ا�يل ©ادي خيلقوا املقاوالت د¯هلم الصغرية
مkفق معك، املرشوع ما امشاش، وق�ل " مقاوليت"ٕاطار  اFٓن احYا يف

 les jeunes(مYو اكن مرشوع ٔ�كرب مYو ا�يل هو اكن مرشوع د¯ل 
promoteurs ( نه ما كتصنعش منFٔ ،ٔموال ٔ�كرب من هاذي وما جنحشmب

  .Oاطل مقاول بني عش;ية وحضاها، ما úميك¨ش
ة Vديدة، ك�ش;تغل ولهذا، رمبا هاذ املسmٔ� د¯ل مقاوليت خصها ٕاسرتاجتي

Oلهيا اFٓن احلكومة، من دون شك Oىل ٔ�ننا حمتاVني �ش نقربو النظام د¯ل 
التكو�ن من احلاجKات د¯ل السوق، هاذي ٕاشاكلية Íبرية �زاف، اليش ا�ىل 
عند�، ٔ�كرب Oدد من العاطلني هام ا�يل عهنم شهادات Vامعية، املفروض 

عندمهش إالماكنيات �ش  فهيم ٔ�هنم ٔ�كرث حصن �ش يدwلوا �لسوق، ما
  .يدwلوا �لسوق، هاذي ٕاشاكلية

إالشاكلية الثانية، يه ٕاشاكلية د¯ل الرصد، ما عند�ش اFٓن Oىل 
، ما عند�ش )les enquêtes(مس;توى بالد�، ك¨ش;تغلو بــ 

)observatoire(  ا �ش نعرفو فني اك�ن العمل، فني ما اكي¨شYميكÍ ا�يل
  .¯ل الشغل، هنا كذ� عند� مرشوعغري اFٔمور دتالعمل، فني كت 

يف هناية �نتداب،  %8احلكومة الزتمت �ش البطا� متيش هتبط لـ 
ت¨متناو ٔ�ن الظروف ùساOد �ش نوصلو لهاذ الهدف ٕان شاء هللا، Íيظهر يل 

  .هذا الرغبة د¯لنا مجيعا

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

  هناك تعقKب اليس ا�لبار؟

        ::::ار الس;يد عز�ز ا�لبارار الس;يد عز�ز ا�لبارار الس;يد عز�ز ا�لبارار الس;يد عز�ز ا�لباراملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .شكرا الس;يد الرئGس

شكرا الس;يد الوز�ر Oىل الرصاªة د¯لمك، يعين ك¨شكرمك وOىل 
  .�Oرتاف د¯لمك �لرصاªة

نظام التكو�ن ". مقاوليت"، "ٕادماج"ٔ�� ©ري جوا� ٔ�وال اOرتفkو بـ
وùشجيع العاطلني، Íيفاش ©ادي ميكن لنا Úشجعو، الس;يد الوز�ر، 

لتايل اك�ن مشالك عظمى، وwاصة الطامة الكربى يه العاطلني؟ و�
)CNSS ( لKÂىل سO يعين قلهتا لمك، الس;يد الوز�ر، واكن جوايب يعين

س;نة، واكنت يف م? اSو�،  30املثال اك�ن بعض الرشاكت ا�يل عندها 
و�لتايل امشات �لمقاوالت د¯ل اخلواص، و�لتايل يعين ذاك املقاو� 

والواج�ات Oلهيا Íميش;يو يعين كام Íيقولوا  ،)le quitus(اجلديدة ولو عندها 
  . الاكرطة الراحبة

 C’est de(ٕاذن، هذا ٔ�� ت¨سمي هذا يعين ٔ�س�سمح 
l’escroquerie( يفاش ©ادي !رجعوÍ شجعو " مقاوليت"، يعينÚ و©ادي

، )CNSS(اليد العامW ٕاىل اكن إال©الق د¯ل اFٔبناك يعين من طرف 
)juge et partie(متيش �لجنة ، يú عين مايش حبال الرضائب، الرضائب

  . الوطنية، ومن بعد úمتيش �لمÇامك جنةيعين اجلهوية، úمتيش �ل 
ها ان� اOرتفkو يعين يف جوا�مك Oىل اFٔخ املس�شار احملرتم، احYا تنعرفو 

 Gاحملامك يعين الوقت، ٕاذن هنا تkوال املشغل Wرضر ال املقاول، ال اليد الشغي.  
، )les comptes bancaires(ميل ©ادي متيش وÍيبلكKو لو  و�لتايل

، يعين ت�سامه يف ùرشيد اليد العامCNSS( ،W(ٕاذن هنا �ٓش ت�سامه 
، )les comptes bancaires(ٕاىل شدت يه  ٕاذن وٕال©الق املقاوالت،

وما صابوش ذيك الرشكة فني ©ادي خيلصوا اليد العامW، ٕاذن ©ادي 
  ). CNSS(وا الالفkات، و©ادي �كونوا ضد خيرجوا �لشارع، و©ادي هيز 

ٕاذن اك�ن وسائل ٔ�خرى، Oىل سKÂل املثال يعين الرضائب اليوم حىت 
يف نطاق التحصيل، هاهو ذا الرضائب نقصو الفوائد، احYا �قرتاح د¯لنا، 
الس;يد الوز�ر، �لحكومة، يعين ٕاىل سهلت احلكومة الوسائل د¯ل املساطر 

وق د¯ل اSو�، ©ادي �كونوا املداخKل، يعين من Rة، واملداخKل �لصند
©ادي يدwلوا املداخKل gرسOة الربق، gرسOة الربق املداخKل لصندوق 

Wو�، و©ادي حتل حىت املشالك د¯ل البطا� ود¯ل اليد الشغيSا.  
مايش هو ٔ�حسن وس;يW، يعين  )le blocage des comptes(ٕاذن 

 juge(يف البالصة، هو ) CNSS(حىت الرضائب úميش;يو دقة بدقة، ٔ�ما 
et partie( شد ،)le compte (مور هااكFٔوبقات ا.  

ٕاذن، البد من ٕاOادة النظر، و�لتايل حىت بعض الرشاكت هنا ©ادي 
 يعين ا�يل مسؤو� يه) faillite(، وال امشاو )faillite(ميش;يو 

)CNSS.(  
  .وشكرا الس;يد الرئGس
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        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

   التعقKب الس;يد الوز�ر؟هناك رد Oىل

  : الس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس;يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
ٔ�� ما نق�لش �ش نقولو Oىل . هاذ التعقKب يف الواقع مسmٔ� 6نية

، هذا صندوق د¯ل )escroquerie(الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي 
اليس ا�لبار، هاذ الصندوق الوطين �لضامن ... هذا صندوق اخلدامة،

فKه التوفري د¯ل الطبقة العامW، فKه  صندوق د¯ل العامل،�ج�عي 
د¯ل الناس �ش يت	لصوا يف التقاOد د¯هلم و�ش تدفع هلم  الفلوس

 .التعويضات العائلية، و�ش تيدفع هلم نظام التmٔمني عن املرض
ٕاذن هاذو مايش د¯ل اSو�، اSو� Oاماله �ش خيدم املصلÇة د¯ل 

وق تGمتىش بقوانني، وهاذ القوانني خصها تطبق ٕاىل ªني العامل، هاذ الصند
  .ٔ�ن نغريها، طاملا ما ©ري�هاش خصها تطبق

مع اFٔسف الشديد Oدد من املشغلني ما تيرصحوش �لعامل د¯هلم، 
هاذ ٔ�ربع اس;نني اwFٔرية مليون د¯ل العامل Vديد ا�يل تضافت �لصندوق 

، وتقد�راتنا ٔ�ن العدد ا�يل 7و املاليني 2الوطين �لضامن �ج�عي، عند� 
  . ٔ�كرث �كHري من هاذ الرمق) CNSS(خصو �كون يف 

ٕاىل ابغينا النظام د¯ل الضامن �ج�عي Æس;متر خصنا نوضعو لو الراك@ز 
 ٔmيمككن خيطÍ ،يكون عند� صعابÍ ميكن يف ٕاطار رشاكتÍ ،س;مترÆ ش�

اك Íميكن لنا حنلو الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي Fٔن الكامل 0، و�ٓنذ
هاذ املشالك، ولكن تيظهر يل يف هاذ الق�ة احملرتمة خصنا نعطيو للك ذي 

  . حق حقه

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا، Úشكر الس;يد الوز�ر Oىل مسامهته يف هذه اجللسة

السؤال اFٔول . ون¨kقل ٕاىل اFٔس;ئW املوRة ٕاىل الس;يد وز�ر اSاwلية
  . مومKة اخلاصة �لنقل احلرضيحول اخلصاص يف احلافالت الع

  .اFٔصا� واملعارصة، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد احلفKاملس�شار الس;يد احلفKاملس�شار الس;يد احلفKاملس�شار الس;يد احلفKظظظظ ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح ٔ�حHHHHييييثثثث
  . شكرا الس;يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  الس;يدة املس�شارة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس;يد الوز�ر، 

ٕان قطاع النقل احلرضي هو قطاع Vد حKوي، ويقوم Oليه اقkصاد 
نا يف اFٓونة اwFٔرية رص� نلمس خصاصا يف احلافالت اSو�، ٕاال ٔ�ن 

العمومKة، تطوان، اSار البيضاء والر�ط وفاس ؤ�اكد�ر، ومبختلف مدن 
اململكة املغربية، مما يؤدي ٕاىل تعطيل املصاحل وتنايم معا�ة املواطنني من 

V�ٔل ا÷هاب ٕاىل العمل وخيلق التذمر يف نفوسهم Fٔهنم يظلوا رهيين 
  . �نتظار

ؤ�مام ما Æشهده هذا الوضع من تmٔزم ©ري مفهوم ٔ�ساسا Oىل مس;توى 
هل هناك تدابري اس;تعìالية حلل  :النقل احلرضي، Úسائلمك، الس;يد الوز�ر

هذا إالشاكل واخلروج من هذا الوضع املتmٔزم؟ وما يه �راجممك 
ا�لوGVس�KكKة واالتفاقKات املعمتدة ٕالنعاش هذا القطاع ا÷ي صار يعاين من 

  لكHري من املشالك؟ ا
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد احمند العنرص، وز�ر اSاwليةالس;يد احمند العنرص، وز�ر اSاwليةالس;يد احمند العنرص، وز�ر اSاwليةالس;يد احمند العنرص، وز�ر اSاwلية
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
الس;يد املس�شار احملرتم، الشك ٔ�ننا لن خنتلف Oىل ٔ�ن النقل احلرضي 

مة �ل¨س;بة �لمواطن و�ل¨س;بة لتمنية البالد، لكن نعتقد ٔ�ننا من املرافق امله
ميكن ٔ�ن نتفق كذ� ٔ�ن هذا يعين موÍول، ´عدد من املرافق العمومKة، 
موÍول �لجامOات الرتابية، Fٔن هاذي من املهام اFٔساس;ية، النقل، النظافة، 

  . املاء، ٕاىل ©ري ذ�
هذا امليدان، حبيث ٔ�ن �لطبع هذا ال يعين ٔ�ن الوزارة تبقى بعيدة عن 

Oلهيا ٔ�ن تواÍب، وخصوصا ٔ�ننا كنعرفو بmٔن النقل احلرضي، لنكون رصªاء، 
ال ميكن ٔ�ن يقوم بنفسه �¼متويل د¯لو، وٕاال ما غيكوÚش ذيك الساOات 
املرفق العمويم و�ج�عي ا�يل úمييش فKه الطالب �مثن معني، ا�يل Íمييش 

ة ªاVات، البد كذ� من اSمع، والبد فKه الفقري، ا�يل كمتيش فKه يعين Oد
من دمع �س�»رات، خصوصا ملا ت¨شوفو التوسع العمراين والتوسع الرسيع 

  . د¯ل املدن
هذا ا�يل تيجعل ٔ�ن �لفعل وزارة اSاwلية تتابع هاذ التخطيطات، 
وهناك بطبيعة احلال ما ©ادÆشاي نعطي التفاصيل د¯ل اSمع ا�يل هو 

ر الصندوق د¯ل إالصالح د¯ل النقل احلرضي، وال يف موجود، ال يف ٕاطا
إالOا�ت ا�يل كتعطى، ميكن يل !ركز Oىل جوج، ثالثة املدن كربى يه 

  . اSار البيضاء، يه الر�ط، طنìة
اللك يعمل ٔ�ن مHال ف± يتعلق �Sار البيضاء، ما نقولش املراªل ا�يل 

اFٓن اكينة واªد التدبري  ، اخلواص،)la régie directe(مرينا مهنا، يعين 
املفوض، ولكن الرشكة ا�يل يه موجودة، �لطبع حنن معها ومع اHلس، 
جملس العام�، وٕاىل شفYا ©ري ٔ�ش;نو هو ا�يل تعمل يف هاذ الس;نوات اwFٔرية 
ٔ�ن هناك ٕاOادة الهيلكة د¯ل هاذ الرشكة ٕ�دwال صندوق إاليداع التدبري بـ 

ات كذ� لرٔ�سامل هذه الرشكة، هاذ مليون ا�يل تعط 109، هناك 34%
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ا�يل يه  ª800افV Wديدة، ٕاضافة Fٔكرث من  400اليش لكو VFٔل اقkناء 
  .يف احkياط ù100ش;تغل و 600موجودة اFٓن، ا�يل مهنا 

6نيا، �ل¨س;بة �لر�ط، كذ� تتعرفوا املشلك ا�يل مطروح، مع اخلروج 
لوزارة موجودة بدمع هذه وٕاOادة الهيلكة، هنا كذ� يعين ا) Veolia(د¯ل 

ا�يل كGسعى لرصف  2020 - 1013العملية، وهناك �ر�مج طويل املدى 
 173ٔ�عتقد ªافW اFٓن، واك�ن  350مليون د¯ل اSرمه، عند�  800واªد 

  . يعين الصفقة د¯لها دازت، يعين ©ادي تدwل ق�ل �ٓخر الس;نة
اليش  wا اFٔمر ªديث Fٔن Oاد هاذاهذا، يف طنìة نفس اليشء، و 

  .اك�ن، يف ٔ�اكد�ر كذ�، معىن ٔ�ن حنن مkواVد�ن �لت��ع مع امجلاOات
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل اليس شكKل

        ::::املس�شار الس;يد Oابد شكKلاملس�شار الس;يد Oابد شكKلاملس�شار الس;يد Oابد شكKلاملس�شار الس;يد Oابد شكKل
شكر الس;يد الوز�ر Oىل اFٔجوبة د¯لمك، ا�يل يه يف احلقKقة ٔ�جوبة فهيا 

  . الصواب
 ٔmا تنعرفو لك ما د�رتوه يف هاذ الشYار البيضاء ٔ�و يف احSن، سواء يف ا

الر�ط ٔ�و يف طنìة، هذا يشء �م، ت�Gقى السؤال مطروح Oىل مدن 
ٔ�خرى، Fٔنه اOالش ©ادي �كون واªد �مkياز ما بني هاذ النوا¹ 
ونوا¹ ٔ�خرى؟ خصنا كذ� نmٔممو حىت ذيك املدن الصغرى، نعطيومه 

زات ا�يل اwذاهتا هاذ احلق د¯هلم �ش �كونوا تGس;تافدوا من هاذ �مkيا
  .املدن الكربى

6نيا، الس;يد الوز�ر، ٔ�� ù�ٔساءل، النقل هو قطاع اقkصادي اج�عي، 
ملاذا ما خنليوهش جتاري، وúكون وزارة اSاwلية ٔ�و امجلاOات احمللية تيعطيو 
©ري إالOا�ت، ولكن �كون بدفاúر د¯ل الرشوط، ا�يل úكون تkGحملها 

ن úكون مراق�ة صارمة، و!كونو در� واªد املقاول Íيفام اكن، ولك
  . إالسرتاتيجية حقKقKة

ٓ الس;يد الوز�ر، ؤ�نت تتعرف هاذ  ©ادي نبقاو دامئا، هاذي س;نني، �
اليش مكسؤول حميل ومكسؤول اFٓن وطين، هاذي س;نني واحYا تنعانيو من 
هاذ القضية، نعاونو هاذ الرشكة، هاذي خترس جتي رشكة ٔ�خرى نعاونوها، 

  .ند�رو واªد إالسرتاتيجية�رااك، 
يف السؤال اwFٔري د¯ل رئGس احلكومة هنا، وOد� بmٔش;ياء Íبرية، يف 
الوقت ا�يل طرحYا Oليه القضية د¯ل النقل، قال بmٔننا ©ادي نوفرو، ©ادي 
نصاوبو، ©ادي ند�رو، حىت اFٓن �يق ت¨شوفومك ©ري ان� يف الوزارة تتÇاولوا 

 حسب املس;تطاع د¯لمك، ولكن يش �ش تعاونوا بعض امجلاOات Oىل
ٕاسرتاتيجية ا�يل كنا ت¨kظروها ونعرفوها Oىل الصعيد الوطين و!كونو حىت 

  . احYا يف الراكب د¯ل اSول اFٔخرى ا�يل تن�Yافسو معها، �يق ما شفYاهاش

فkنمتناو، الس;يد الوز�ر، بmٔن هاذ القطاع ¯wذ من حقو وتعطاه املواÍبة، 

حب ٕاىل در� لو ٕاسرتاتيجية حقKقKة اقkصادية رضوري، ولكن �كون مر
  .اج�عية

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwلية
  .شكرا الس;يد الرئGس

  .شكرا الس;يد املس�شار
ا مل. ٕاسرتاتيجية يف ثالثة اSقايق، ما ميك¨ش نقول ٔ�كرث من هاذ اليش

غنìلسو Oىل إالسرتاتيجية الاكمW، ©ادي نقول � ٔ�ش;نا هام املشاريع، 
وحنن مkواVد�ن يف ٔ�اكد�ر، مkواVد�ن يف �ٓسفي، يف طنìة، يف تطوان، يف 

الص	ريات ا�يل يعين حىت يه داWw يف  ،Oدد من املدن، يف متارة
 التجمعات ا�يل اFٓن مع الر�ط وسال ©ادي تصبح يعين مجموOة واªدة يف

الرتاموي ا�يل احYا Oاملينو يف اSار البيضاء ويف الر�ط، وهاذ اليش لكو 
  .كن��عوه

ا�يل اك�ن وهو ٔ�ن فعال إالشاكلية الك�رية، ورامك تطرقkو لها، ملا حتدثتو 
Oىل القطاع التìاري، حصيح القطاع التìاري Íي	لصوا الناس، ولكن هل 

ا¼مثن �كون هو ا¼مثن احلقKقي نwٔmذه �ملعىن التìارية احملضة؟ ٔ�ن يعين wاص 
ا÷ي يغطي املصاريف، هذا معروف ٔ�ن ما غيبقشاي نقل حرضي هنائيا، 
راه ما يبقشاي النقل ا�يل كنعرفوه، غيويل نقل �ٓخر، Fٔن حىت يف اSول 
ا�يل املس;توى د¯لها املعGيش مرتفع، معروف ٔ�ن النقل احلرضي لكو فKه دمع 

  . وفKه مسامهة
، وهذا هو �جتاه ا�يل ©اديني فKه اFٓن، وهو ٔ�ن ا�يل ٔ�� مkفق معمك

التìارب ٔ�وال د¯ل الواك� املبارشة د¯ل امجلاOة ا�يل تبقى كتد�ر النقل 
وتد�ر النظافة وتد�ر كذا، هذا اليش ما ابقاشاي �لك ٕاميان، راه خصنا 

        .نتìاوزوه
، عند� ٔ�مWH 5الرشاكت،  4الرشاكت،  3، 2ٔ�ن ذوك التìارب د¯ل 

كتوري بmٔن هاذ اليش ما اكي¨ش، وهو ٔ�ن �كون واªد النوع د¯ل  اFٓن
التدبري مفوض ٔ�و يف ٕاطار اتفاقKة، هذا هو �جتاه، ولكن رشيطة ٔ�ن 
�كون املراق�ة قوية، ٔ�ن úكون امجلاOة لها �ٓليات، واSو� لها �ٓليات د¯ل 

  . الت��ع، وهذا ما حنن نتìه ٕاليه
سرتاتيجية د¯ل النقل العمويم وهناك فعال ملا تبغيو جنلسو Oىل االٕ 

  .واEطط د¯ل النقل احلرضي، احYا مس;تعد�ن ٔ�ننا نÂسطوها ٔ�ماممك
  .وشكرا
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        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  . السؤال الثاين موضوOه خوصصة اHازر امجلاعية
اللكمة ªFٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س;تقاليل، اليس 

  .ب¨شايب تفضل

        ::::محمد ب¨شايبمحمد ب¨شايبمحمد ب¨شايبمحمد ب¨شايباملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  اFٔخت، إالخوة املس�شار�ن،

الس;يد الوز�ر، من املعلوم ٔ�ن احلكومات املتعاق�ة واحلالية ما فkئت 
تبذل جمهودات Íبرية من V�ٔل �عتناء بصÇة وسالمة املواطنني يف العديد 

ٕاىل جمهودات ٔ�كرب من اHاالت، ٕاال ٔ�ن هناك بعض اHاالت الزالت حتتاج 
وفعالية ٔ�كرث، ؤ�خص �÷Íر قطاع اHازر، وا÷ي يعترب من القطاOات 
احليوية الهامة اليت هتم حصة املواطنني، واليت مل ùشملها الرOاية املطلوبة، 
واليت Vلها ي��ع امجلاOات احمللية، واليت مع اكمل اFٔسف توVد يف وضعية 

  . الصحية والتقYية والتدبريية املطلوبةمزرية، ال úرىق ٕاىل ٔ�دىن املواصفات 
وكذ� افkقار امجلاOات احمللية �لوسائل التقYية والÂرشية اEتصة ل�س;يري 
وتدبري هذه املرافق احليوية، اليت يغلب Oلهيا الطابع التقين واملهين والصحي، 
Oلام ٔ�ن امجلاOات ©ري مؤهW �لقKام هبذه املهمة، نظرا لعامل �خkصاص 

  .ب ٔ�ن يتوفر يف لك مKدان مKدانا÷ي جي
�ٕالضافة ٕاىل هذه الوضعية اليت ال ùرشف مغربنا املعارص، هناك ما هو 

وهو ما Æسمى �÷بيÇة الرسية اليت تن�رش Oىل ٔ�كرث من  ؤ�مر،ٔ�دىه 
نطاق، واليت نعتربها نتاج ال�سGب وOدم املراق�ة الصارمة يف هذا اHال من 

ات والقدرات التmٔهيلية والتدبريية Rة، ومن Rة ٔ�خرى ضعف التجهزي 
  .�لمìازر احلالية

لهذه اFٔس;باب املوضوعية، الس;يد الوز�ر، Úسائلمك عن إالجراءات اليت 
اختذمتوها واليت س�k	ذوهنا مس;تق�ال، Oلام ٔ�ن هناك دورية لوزارúمك املوقرة 
ف± خيص التدبري املفوض �لمìازر امجلاعية، مشكورة الوزارة Oىل هذه 

رة، !متىن ٔ�ن ت��عها بوادر ٔ�خرى من ق�يل اSمع وتmٔهيل امجلاOات احمللية الباد
�لقKام �Sور املنوط هبا، Oلام ٔ�ن امجلاOات لوªدها ال ميكهنا ٔ�ن تؤهل هذه 
اHازر، والبد من دمع الوزارة، وكذ� Rات ٔ�خرى ا�يل يه خمتصة، 

تmٔهيل هذه مكخطط املغرب اFٔخرض، ورمبا حىت بعض الوزارات املعنية ل 
اHازر، ومتتيع القطاع حبرية ٔ�كرب حىت ميكن �لخواص ٔ�ن Æسامهوا يف تدبري 
هذه املرافق وٕاÚشاء مرافق Vديدة موازاة مع املرافق امجلاعية لتطويق هذه 

  .الظاهرة ولنعمل Oىل ٕانتاج مYتوج سلمي حصي �ملواصفات املطلوبة
  .   شكرا معايل الوز�ر

  

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . الس;يد املس�شار شكرا

ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس;يد الوز�ر، Æسعدين �مسمك ٔ�ن ٔ�رحب بوفد 
ٕاذن مرح�ا �مك . عن �حتاد العام لنقا�ت عامل فلسطني ا÷ي �زور� ªاليا

وكذ� Æسعدين ٔ�ن ٔ�رحب بوفد عن مجعية جزر . إالخوان الفلسطينGني
  . القمر ا÷ي �زور� كذ�، !رحب هبم �مسمك مجيعا

  . شكرا
  .ٕاذن اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwلية
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�عتقد ٔ�ن ال خنتلف يف هذا الشق ف± يتعلق �Hازر، ٔ�ن يه فعال يه 

د¯ل اHازر ا�يل  %92مرتبطة �مجلاOات الرتابية اFٓن، Fٔن معروف ٔ�ن 
  . موجودة يعين امجلاOات يه ا�يل ك�سهر Oلهيا يه

ولكن كذ� البد من التذكري بmٔن بيع ا�لحوم بصفة Oامة، وهذا هو ا�يل 
كريبطنا مع هاذ اHازر، هو عنرص من العنارص اFٔساس;ية د¯ل اEطط 

اكن التوقKع Oىل عقد  2009اFٔخرض الفال¹، وهذا ما جعل ٔ�ن يف ٔ��ريل 
 البميهنيةة اSاwلية ووزارة الفالªة وكذ� الفKدرالية �ر�مج، وقعته وزار 

�لحوم امحلراء لتقYني وحتسني الظروف د¯ل هاذ ٕانتاج ا�لحوم وùسويق 
ا�لحوم، وملا كهنرض Oىل إالنتاج بطبيعة احلال ت¨�داو من البالصة ا�يل Íيبدا 

  . فهيا ا÷حب ويه اHازر
خطوة هذا ا�يل جعل ٔ�ن حنن اFٓن يف فعال Úسري يف  هاذ �جتاه، ́و

  ٔ�ولية ٔ�ش;نو هو هاذ الرب�مج بعدا؟ 
 ٔ�وال ÍيÇدد الرشوط د¯ل النظافة الصحية لتحضري ا�لحوم امحلراء؛  -
العمل Oىل التدبري �ªرتايف �لمìازر من wالل ùشجيع الرشاكة بني  -

 امجلاOات والقطاع اخلاص؛ 
عة مشاريع مYدجمة، كدف ù8شجيع �س�»ر اخلاص wالل ٕاجناز  -

ٔ�وىل ا�يل ©ادي هتم هاذ القطاع، ملا كنقولو مشاريع مYدجمة ويه ٔ�ن úمتيش 
من ا÷حب، اك�ن ا�يل Íمييش من الرتبية، ق�ل ا÷حب، ٕاىل ا÷حب، ٕاىل التقطيع، 

 ٕاىل التنقKل د¯ل ا�لحوم وùسويق ا�لحوم؛ 
مث مراجعة بعض النصوص القانونية، وهذا ما جعل ٔ�ن يف ينا�ر د¯ل  -

هاذي خرج مرسوم، خرجYا واªد املرسوم ا�يل تيغري القرار هاذ الس;نة 
، ا�يل هو ا�يل كGسهل النقل د¯ل ا�لحوم، Fٔن كام تعلمون 55الصادر يف 

ٔ�ن ا�لحوم اليوم ما Íيخصهاش خترج من امجلاOة ا�يل كتذحب فهيا ٔ�و ٕاىل 
خرجت كتكون صعو�ت كثرية، ٕاذن ابدينا بعدا يف هاذ العملية �ش ميكن 

م ا�يل كتتذحب يف رشوط حصية جKدة ويف ظروف مالمئة ٔ�هنا ميكن لها ا�لحو 
 ùسوق؛ 
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مث اك�ن اSورية ا�يل حتدثتو Oلهيا ا�يل يه دورية كذ� مشرتكة ا�يل  -
 . كتÇدد دفرت حتمالت د¯ل الصحية

وهاذ املشاريع ا�يل اهرضت Oلهيا راه ابدات، اك�ن ا�يل بدا اFٓن تي¨kج 
يف Rة مكYاس، اك�ن بين مالل ا�يل ) Ranch Adarouch(وهو مHال 

راه قريب خيرج، واك�ن مشاريع ٔ�خرى ا�يل ©ادي خترج يف هاذ الباب �ش 
كذ�  ميكن �كون التÇديث د¯ل هاذ اHازر، و�كون التدبري د¯لها تدبري

  . حممك
  .شكرا

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

  .هناك تعقKب؟ تفضل اليس ب¨شايب

        ::::شار الس;يد محمد ب¨شايبشار الس;يد محمد ب¨شايبشار الس;يد محمد ب¨شايبشار الس;يد محمد ب¨شايباملس� املس� املس� املس� 
  .شكرا الس;يد الرئGس
  . شكرا الس;يد الوز�ر

يف احلقKقة ٕاجراءات درتوها طيبة، كتحر�ر نقل ا�لحوم ٔ�عطى النتاجئ 
د¯لو، وبعض العدد د¯ل امجلاOات ٔ�هنم حرروا هاذ القطاع، ودفرت 
التحمالت، وúلكفوا رشاكت wاصة، واليوم كتعلب اSور د¯لها، !متىن ٔ�هنا 

  . وسع هذه العمليةتت
لكن ف± خيص اHازر، معايل الوز�ر، اEطط اFٔخرض Vاب هاذ 

- 2009إالجراء مشكور، وحىت االتفاقKة املوقعة بني املهنيني واSو� د¯ل 
�يق ما اعطاùش النتاجئ املتوwاة، هناك جمزرة wاصة د¯ل  2014

�»بيÇة ، ولكن مع اFٔسف مل تعمل �لشلك املطلوب نظرا "ٔ�داروش"
  . الرسية، نظرا �ل�سGب ا�يل اك�ن يف القطاع

�ش ينجحوا هاذ اHازر اخلاصة، الس;يد الوز�ر، البد من املراق�ة، 
ما ميك¨ش هاذ امجلاOة . wاص تعز�ز املراق�ة �ش هاذ القطاع اخلاص خيدم

" ٔ�داروش"وهاذ اHزرة اخلاصة ختدم، وميكن لمك ùسائلوا Oىل اHزرة د¯ل 
 منوذجKة حقKقة، ولكن مع اFٔسف ما كتعطGش اFٔلك د¯لها وما ا�يل يه

 كت	دم املنتوVات د¯لها احمللية، و�لتايل ّ/ كت	دمش بصفة Oامة، و¯
عندها صعوبة يف تدبري هاذ املرفق وبيع املنتوج يف السوق احمليل نظرا 

 %�60لسوق املوسعة عن طريق ا÷بيÇة الرسية، وا�يل يه تقريبا كتفوق 
  . ن املنتوVات احملليةم

و�لتايل، رضوري من املراق�ة، وكناشدومك �ش úكون هاذ املراق�ة 
الصارمة الصحية والقانونية، والرضب Oىل ٔ�يدي املتالعبني، �ش القطاع 

  .اخلاص ي�شجع ومييش Æس�مثر يف هاذ الباب هذا
، ٕاىل ما اكن�ش املراق�ة، ما ميك¨ش القطاع اخلاص Æس�مثر يف هاذ الباب

Fٔنه ما ميك¨ش ينافسوا ا÷بيÇة الرسية، حبال اFٔسواق العشوائية ا�يل اك�ن 
دا� كتنافس وهاذ ا¼هتريب ا�يل Íينافس الرشاكت املنظمة، اكينة ªا� من 

  . إالح�اط Sى الرشاكت املنظمة
ٕاذن، القطاع ©ري املهيلك مس;يطر Oىل القطاع املهيلك، و�لتايل خصنا 

وندمعوه �ش ي�Yظم ويدwل يف ٕاطار املنظومة  حناربو القطاع املهيلك
  . القانونية د¯ل البالد �ش Úشجعو القطاع د¯ل اHازر Æشد الطريق د¯لو

لوال التنظمي، ولوال املراق�ة، حىت ªاVة ما غمتيش يف هاذ البالد، 
واHازر راه �قا عشوائية يف البالد د¯لنا، �قا ا÷بيÇة الرسية و�قا اHازر 

  . مؤهW©ري
  .  نعم �ٓ س;يدي ،شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Oىل التعقKب

        ::::الس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwلية
  . شكرا الس;يد الرئGس

  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم
بطبيعة احلال هنا ما ميكن يل ٕاال نتفق معمك ٔ�ن يعين ملا úهنرضو Oىل 

د¯ل اجلودة، Oىل احملافظة د¯ل الصÇة د¯ل التÇديث، Oىل التحسني 
 ّ/ املواطن، هاذ اليش يتطلب املراق�ة، لكن ٔ�� قلت لمك ٔ�ن اFٓن احYا ¯

يف البداية د¯ل املشوار، Fٔن حىت املشاريع ال»نية اFٔساس;ية، يعين مازال 
  .  خرج مهنا واªد، واFٓخر�ن ©ادي خيرجوا عام قريبّ/ ¯

ها خصنا Úشوفو فهيا واªد النوع من التحسGس د¯ل ومث هاذ العملية لك 
امجلاOات، ٔ�هنم ٔ�وال اك�ن راه كتعرفوا هاذ اليش، رامك رؤساء امجلاOات لكمك، 
راه اك�ن امجلاOة ا�يل ما كتبغGيش تطلق من اHازر د¯لها، ويه Oارفة بmٔهنا 

يف  ما غتقدرشاي، اليوم ٕاىل قلت لمك ٔ�ش;نو هو املدخول د¯ل اHازر لكها
املغرب يف الس;نة، راه اس�»ر ا�يل ابغى يد�ر جمازر راه اس�»ر خضم ا�يل 

مليون يه لكها ا�يل  192تيخصو، راه مايش ذاك اليش ا�يل تتقول، 
  ...كتدwل يف

فٕاذن، اهنا¯ راه اك�ن واªد اجلانب د¯ل الرتبوي، واªد اجلانب 
ينا نعطيو ٔ�مWH، هاذ حتسGيس، واجلانب د¯ل ا¼منوذج د¯ل املثال، Fٔن ابغ 

اليش اOالش هرضت Oىل مكYاس، Oىل بين مالل، ©دا Oىل مشاريع 
ٔ�خرى، ومث بطبيعة احلال تيخصنا نعرفو بmٔن تيخص تنفصلو ملا úهنرضو Oىل 
هاذ اليش، واwا ٔ�� مجعتو، راه جوج د¯ل املرافق ا�يل خمتلفة، وا�يل 

وال واHزرة، ولكن النقل عندها يعين املقاربة د¯لها خمتلفة، ويه ا÷حب �ٔ 
  . كذ� والتوزيع

النقل والتوزيع، راه حىت هو واwا نفس العملية، ولكن راه عندها واªد 
التقYية د¯لها والقوانني د¯لها، وهاذ اليش ا�يل احYا ساهر�ن Oليه مع وزارة 
الفالªة، �لطبع ا�يل يه كذ� عنرص ٔ�سايس يف هاذ العملية، وٕان شاء 

ننا هبذه اFٔمWH، حىت هاذوك ا÷حب الرسي والناس ا�يل هللا نتو� �ٔ 
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  . Íيتعاطاو بدون مرشوعية لهاذ القطاع، ملا غي�Yظم ©ادي يتقلصوا
  .شكرا

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

  . ٕاذن السؤال الثالث موضوOه تنظمي الباOة املتجولني
يل، تفضل اليس اللكمة ªFٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س;تقال

  .اFٔمني

        ::::املس�شار الس;يد بنجيد اFٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اFٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اFٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اFٔمني
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
ٔ�صبحت ظاهرة الباOة املتجولني يف لك úراب املغرب، مدنه الكربى 
واملتوسطة والصغرى، وحىت يف املراكز القروية، �ٓفة اج�عية ختلق ٔ�ذى 

بmٔوضاعنا �ج�عية وامجلالية واحلضارية وحىت اFٔمYية، wاصة حÍ  �Kبريا
متارس هذه املهنة gشلك ©ري مYظم وبدون انضباط w�ٔاليق وضوابط 

  . مرجعية ٔ�و عرفKة ٔ�و تقاليد مmٔثورة
ؤ�س;باب الظاهرة ميكن تلخيصها يف مجموOة من اFٔس;باب، ٔ�ساسها 

ظاهرة، مث البطا� ٔ�و البطا� الهجرة من �ٓفاق خمتلفة ٕاىل مدن مس;توعبة �ل
املقYعة، مث سوء التدبري احلرضي خللق ٔ�سواق منوذجKة، مع انعدام التخطيط 
والرؤى، وwاصة يف حوايش املدن واFٔحKاء العشوائية، وOدم قدرة املدن 
Oىل اس�Kعاب الوافد�ن اجلدد، ونعترب العجز عن تقدمي wدمات القرب 

يف ٔ�حKان كثرية ميكن اعتبار هتاون و©ريها من ٔ�س;باب تفيش الظاهرة، و
  .إالدارات احمللية وسكوهتا وùساحمها س�Âا الس;تفÇال الظاهرة وتوسعها

هذا، وٕان التmٔخر يف معاجلهتا جيعل من القضية س�Âا يف اس;تعصاء ªلها 
  . وٕاجياد احللول املناس;بة لها

ميكن اعتبار ٔ�مه ٔ�س;باب Oدم معاجلة الظاهرة س;يايس، وهنا خيتلط 
�لنابل، وتصبح القضية تتìاوز اجلانب �ج�عية واFٔمين، حKث  احلابل

Æسكت امجليع حىت يmٔيت الظرف املناسب، وúزداد الظاهرة وتتوسع وتصبح 
واقعا س;ياس;يا معاشا، تتطلب معاجلته مراOاة ظروف النظام العام 

  .والسكKنة العامة
 تنوون سؤايل، الس;يد الوز�ر احملرتم، ما يه التدابري العملية اليت

اختاذها لتنظمي الباOة املتجولني والقضاء هنائيا Oىل هذه الظاهرة اليت ùشوه 
  مYظر وجاملية املدينة من Rة وتنظميهم من Rة ٔ�خرى؟

  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwلية
  .شكرا الس;يد الرئGس

  حملرتمون،الس;يدات والسادة املس�شارون ا
  الس;يد املس�شار احملرتم،

ٔ�� تيظهر يل يف هاذ القضية هاذي يعين ما منش;يوشاي بعيد يف �زاف 
فعال هاذي ظاهرة موجودة يف Oدد من املدن املغربية، يعين . د¯ل التÇاليل

تنعGشوها، تنخرجو من هنا من هذه القاOة هذه و©ادي نوVدوها و©ادي 
  .نعGشوها، هذا واقع

 %95ال ميكن نقول بmٔن رمبا لGس هناك تنظمي ٔ�و Oىل اFٔقل التنظمي فع
وال ٔ�كرث ©ري مYظم، Fٔنه لو اكن مYظم لاكن < فعال الرشوط د¯ل املزاو� 

  .احلقKقKة واFٔماÍن د¯ل املزاو�
ٕاذن ٔ�ش;نو هو ا�يل مطروح اهنا¯ Oىل السلطات العمومKة وال Oىل 

  اHمتع؟
بني حامية التìار، Fٔن Oدد من  -بريٕاذا حص التع - وهو نوع من التوافق 

التìار Æش;تكون، Fٔن تيجيو الناس تيKÂعوا قدا�م، تGشدوا Oلهيم، بني 
مس;تعميل الطرق واFٔرصفة، بني امجلالية د¯ل املدينة، هاذو ªاجKات، 
وبني ظاهرة اج�عية موجودة ا�يل تنعGشوها فني ما مسYGا يف هاذ اFٔرض، 

او كنتفرجو، اك�ن هاذ جوج د¯ل التناقضات ولكن هذا ال يعين ٔ�ننا نبق
تيخصنا نوVدو احلل، واكنت جتارب، ابدات واªد العدد د¯ل التìارب يف 
بعض املدن د¯ل اFٔسواق ا¼منوذجKة، ولكن كذ� نقولو ٔ�ش;نو هام 

  ؟اOالش ما جنحوشاي ؟اخلاصيات د¯ل هاذ ال�ذج
وقشاي الناس، Fٔن هناك ٕاما موضوعيا ٔ�ن املاكن د¯ل السوق ما تري 

Fٔن هاذ الباOة راه úمييش حىت هو فني اك�ن الرواج، راه ما úميشGشاي 
ليش بالصة ٔ�خرى، ٕاىل Íيجي قدام هاذوك مالني احلوانت Fٔن تيقول هنا 
اك�ن الرواج، ٔ�و يف بعض اFٔحKان Fٔس;باب، ما نبغGيش نطول فهيا اFٓن، 

ت تيخرج البائع ا�يل رمبا وراءها يعين دساس، اك�ن ا�يل من احلانو 
  .املتجول، هذا راه احYا تنعرفوه لكنا

اFٓن اكينة واªد اSراسة ا�يل قاميني هبا مع وزارة التìارة والصناOة، 
وا�يل ©ادي نبداو يف ٕاجناز بعض ال�ذج مهنا، ويه ٔ�ن حناولو �wذو ثالثة 
. اFٔصناف، �ش ما نبقاوشاي Oىل صنف واªد، نقول � يف السوق ال

  هاذ ثالثة اFٔصناف ا�يل معروفة يف العامل لكو؟ ٔ�ش;نو هام
هو ٕاما �ئع يف الرصيف، ولكن Úشوفو بعض اFٔماÍن ا�يل ما كترضشاي 

اك�ن اFٔسواق اSورية حبال . ا�يل ميكن لها �لسوايع د¯لها و�Fٔمور د¯لها
ا�يل يه موجودة يف واªد العدد د¯ل يعين ٔ�س;بوعيا ٔ�و مرتني يف اFٔس;بوع، 

واك�ن ٔ�سواق منوذجKة . ªد البالصة ا�يل تيجيو لها الناس وúميش;يواك�ن وا
 . ا�يل كتÂىن، ا�يل فعال ميكن لنا Úسهلو Oىل هاذ الناس هاذ اليش هذا
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ولكن موازاة ٕاىل ابغينا ينجح هاذ اليش، تيخص �كون التقYني وهاذ 
الناس ي�سìلوا وخيلصوا رمبا، مايش حKنا، ولكن رمبا خيلصوا بعض 

  .�ش �كون عندمه هاذ احلق ٔ�هنم ميارسوا التìارةالرضائب 
  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقKب؟ تفضل اليس ٔ�مني

        ::::املس�شار الس;يد بنجيد اFٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اFٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اFٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اFٔمني
شكرا الس;يد الوز�ر Oىل اFٔجوبة د¯�، وحقKقة هذا هو املبتغى، 
وwاصة حنن يف الفريق �س;تقاليل ٔ�ن واعيني وكهنمتو هباذ الفÊة 

  ...ج�عية�

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
ٕاذن ùسمحوا !رفعو اجللسة . ما اكي¨ش مع اFٔسف... ميكن واªد اSقKقة

  .اSقايق 5ٔ�رفع اجللسة واªد . دقائق؟ ا�يل ابغي�Kو 4دقائق وال  3واªد 

  ::::))))اس;تاس;تاس;تاس;ت̀̀̀`Yاف اجللسةYاف اجللسةYاف اجللسةYاف اجللسة((((الس;يد رئGس اجللسة الس;يد رئGس اجللسة الس;يد رئGس اجللسة الس;يد رئGس اجللسة 
رد Oىل وطبعا اللكمة �لس;يد الوز�ر �ل. ٕاذن Úس;تmٔنف Vلس�Yا من فضلمك

  .التعقKب د¯ل الباOة املتجولني

        ::::الس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwلية
  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

!كونو واحضني يف  -كام قلت- ٔ�� تيظهر يل يف هاذ الباب هذا تيخصنا 
هاذ اFٔمور، هناك مشلك اج�عي جيب ٔ�ن !راعيه، هناك مشلك ٔ�مين 

يلعب لك واªد اSور د¯لو،  ونظام Oام جيب ٔ�ن !كون صارمني معه، ؤ�ن
حىت امجلاOات والرؤساء د¯ل امجلاOات ملا ©ادي �كونوا هاذ اFٔسواق ٔ�و 
هاذ التنظمي د¯ل اFٔسواق اSا@رية ٔ�و اFٔرصفة يعين حمددة، جيب ٔ�ن 
Æسهروا Oىل تطبيق القانون، وٕاال راه ما غيتÇليش املشلك، Fٔن ملا ©ادي 

ط � يف بالصهتم، و©ادي حت �200لسوق، ©ادي جتيك  100تدwل 
  .نبقاو تندورو يف هاذ اليش

راه وصل واªد الوقت ا�يل زعام �ج�عي عندو احلدود د¯لو، وبعد 
) le faux social(يش خطرات راه مايش اج�عي، راه قلت لمك اك�ن 

ا�يل تيقولوا النصارى، Fٔن اك�ن Íيدفع لهاذ العملية ا�يل يه مايش هنائيا بتا� 
ها Oالقة، وحنن Íيفام اكن احلال هاذ العمليات ا¼منوذجKة راه ©ادي ما عند

تبدا اFٓن، ولكن ٕاىل ما جتندوش معنا السادة املنتخبني واHمتع املدين هو 
بنفسو �ش ميكن لنا Úسهرو Oىل هاذ اليش هذا، ا�يل كGس;تحق يتعاون 

  .يتعاون، ا�يل Íيتالعب مييش يلعب يف Rة ٔ�خرى
  .Gسوشكرا الس;يد الرئ 

  

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

ٕاذن السؤال الرابع موVه كذ� ٕاىل الس;يد وز�ر اSاwلية، موضوOه مYع 
  . اFٔسامء اFٔمازيغية

اللكمة ªFٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لÂسط السؤال، 
  .تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد موالي اFٔمني طياملس�شار الس;يد موالي اFٔمني طياملس�شار الس;يد موالي اFٔمني طياملس�شار الس;يد موالي اFٔمني طييبيبيبيب Oلوي Oلوي Oلوي Oلوي
  .س;يد الرئGسشكرا ال 

  السادة الوزراء،
  ٔ�خوايت املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمني،

  الضيوف الكرام،
  :سؤالنا �لس;يد وز�ر اSاwلية احملرتم هو اكلتايل

ُروجت يف اFٓونة اwFٔرية بعض املنا�ر إالOالمKة وبعض اFٔوساط يف 
سامء اFٔ  اHمتع املدين اFٔمازيغي واحلقويق ٔ�نباء عن عودة املنع ليطال بعض

  . اFٔمازيغية اليت اخkارها بعض اFٓ�ء ملواليدمه اجلدد
وتتÇدث هذه اFٔوساط واملنا�ر عن ªدوث هذه الوقائع يف جامOات 
حملية داwل املغرب ويف بعض قYصليات اململكة �خلارج، ويه وقائع ٕاذا 

املوRة ٕاىل ضباط  1997تmٔكدت حصهتا فٕاهنا تعيد ٕاىل اFٔذهان ش;بح مذÍرة 
� املدنية مبا لها من تبعات سلبية Oىل الرصيد احلقويق املمتزي لبالد�، احلا

  .وكذا Oىل مYاخ إالنصاف اSس;توري لٔ£مازيغية لغة وثقافة وهوية
Oىل ضوء هذه املعطيات، نود، الس;يد الوز�ر احملرتم، مساءلتمك عن 

ٕامس ٔ�مازيغي،  15موقف الوزارة من هذه النوازل امل¨شورة خبصوص مYع 
اليت ٔ�بطلت مفعول مذÍرة  2010ا يه التدابري املت	ذة لتفعيل مذÍرة وم

؟ وهل من م¨شورات تؤكد اخنراط وزارúمك املوقرة يف تفعيل 1997
  مقkضيات الفصل اخلامس املتعلق برتس;مي اFٔمازيغية؟

  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::�ر اSاwلية�ر اSاwلية�ر اSاwلية�ر اSاwليةالس;يد وزالس;يد وزالس;يد وزالس;يد وز
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يد املس�شار احملرتم، 
�خkصار ميكن يل نقول بmٔن ٔ�وال الالحئة د¯ل اFٔسامء املسموح هبا ٔ�و 

و�لفعل رمبا بعض ... وقع 2003، يعين 2003املمنوOة ٔ�لغيت يف س;نة 
املامرسات اكنت ظهرت د¯ل الناس ا�يل ملكفني �حلا� املدنية ويف 

�ش يتmٔكد هاذ اليش ٔ�كرث  2010ت كذ�، هذا ا�يل جعل ٔ�ن يف القYصليا
خرج امل¨شور املشرتك ا�يل حتدثتو Oليه، الس;يد املس�شار، ا�يل تيقول بmٔن 
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لGس هناك مYع لٔ£سامء اFٔمازيغية، ٔ�ن احلا� املدنية واخkيار اFٔسامء لGس 
انني د¯ل ، ا�يل موجودة يف القو 21هناك ªد ٕاال ما هو يف القانون، املادة 

، ٔ�ن �خkيار د¯ل ٕامس املولود جيب ٔ�ن �كون ٕامس < ارتباط هالعامل لك
�لطبيعة املغربية، ما ©ادÆشاي �wذو ٕامس التGين ٔ�و ال ٔ�ورويب ونطلقوه Oىل 
املولود، وكذ� ٔ�ن ما �كوÚش واªد إالمس ا�يل ميكن يؤذي هاذ املولود من 

  .الق�يل �حKة امحلو� الالw�ٔالقKة ٔ�و يشء من هاذ
وهذا ما تkGعلقش �Fٔسامء ال اFٔمازيغية وال العربية، �Fٔسامء بصفة 

  .مجمW، يعين هاذ اليش هذا موجود ما خصوش �كون
رمغ ذ� �نت كذ� بعض احلاالت، Fٔن ملا تيكون هاذ التmٔويل هو 

Wويف الس;نة . بنفسو راه ميكن خيلق، يعين الناس ما يتعاملوش بنفس املعام
كذ� جتددت مذÍرة �لقYصليات ولوزارة اخلارجKة ا�يل بعثهتا  املاضية

  . �لقYصليات وكذ� �لملكفني �حلا� املدنية، تتعاود تذÍر هباذ امل¨شور
امشYGا ٔ�بعد من هذا، حبيث ٔ�ن ا�لجنة د¯ل احلا� املدنية اليت يرتٔ�سها 

±ت ا�يل املؤرخ د¯ل اململكة، يعين ا�يل كتجمتع يف وزارة اSاwلية، التعل
معطية اFٓن وهو ٔ�ال �كون هناك رفض المس Íيفام اكن، وهذاك املوظف 
د¯ل احلا� املدنية ا�يل عندو شكوك يف هاذ �مس بmٔن راه مايش هو 
هذاك، ما يصلحش، ما �رفضوش، يق�لوا ولكن يعمل ا�لجنة املركزية ا�يل 

  . شاو اFٓنساOة، هاذ اليش �ش كنمت  48ٔ�و  24كتاwذ القرار د¯لها يف 
د¯ل  3ٔ�و  2وق�ل ما جني لهنا املعلومات ا�يل عندي، وهو ٔ�ن اك�ن 

احلاالت ا�يل رمبا وقع فهيا هاذ اليش هذا، وا�يل اFٓن راها حتلت تقريبا هباذ 
  .الطريقة ا�يل قلت د¯ل ا�لجوء ٕاىل املصلÇة املركزية

  .شكرا الس;يد الرئGس

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

  .هناك تعقKب؟ تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد موالي اFٔمني طياملس�شار الس;يد موالي اFٔمني طياملس�شار الس;يد موالي اFٔمني طياملس�شار الس;يد موالي اFٔمني طييبيبيبيب Oلوي Oلوي Oلوي Oلوي
شكرا الس;يد وز�ر اSاwلية احملرتم Oىل إاليضاªات د¯لمك �لرٔ�ي العام، 
وهاذ إاليضاªات �مة رصاªة، ولكن احYا س;بق لنا يف الفريق �ش وضعنا 

البال©ات د¯ل Oليمك هاذ السؤال، ولكن العودة د¯ل الصÇافة الوطنية و 
اHمتع املدين اFٔمازيغي واحلقويق ا�يل تÇkGدثوا Oىل �س;مترار هاذ املنع د¯ل 

  . اFٔسامء ا�يل جعلنا نعاودو نطرحو Oليمك هاذ السؤال هذا
يف مدينة " س;يلني"ولكن احYا ا�يل توصلنا به ٔ�نه مت مYع ٔ�سامء مHل 

وكذ� مت رفض يف مدينة ليل الفرÚس;ية، " س;يفاو"اSار البيضاء، و
يف قYصلية فالÚس;يا ا�يل املولود توS يف مدينة مورس;يا، " س;يفاو"ùسجيل 

ا�يل اFٔب د¯لو هو ا�يل اتصل �ملصاحل د¯ل الوزارة و�مجلاOة اFٔصلية 
  . ٕالقلمي اSريوش، وتmٔكد ٔ�نه هذا إالمس مرفوض امند¯ل متس

¯، بل هو Oىل هاذ اFٔساس، ورمغ ٕادراكنا ٔ�ن قرار املنع لGس مركز

�جت Oىل املامرسات احمللية املعزو� لبعض املوظفني يف احلا� املدنية، ا�يل 
ٓ الس;يد الوز�ر احملرتم، Oىل حسب املزاج د¯لو، ٕاىل قال لو  هو تي	دم، �
راسو Æسìل تGسìل، ٕاىل ما قالوش تريفض، وهاذ اليش تيmٔدي �Fٓ�ء 

  . بد ما يلجؤوا �لمحمكة�ش يتعطلوا وúمتيش هبم املسطرة �لمحمكة �ش ال
÷ا، هاذ العراقKل، الس;يد الوز�ر، البد ما تتدwلوا لرفع هذا احليف 

ويف هاذ اFٔساس، الس;يد الوز�ر، بعد . ا÷ي �لكف اFٓ�ء معا�ة كثرية
  . جتاوز اVFٔل املنصوص Oليه قانونيا ÆسÂب يف تعطيل هذه املساطر

يش هذا وتعطيو اFٔوامر ونود مYمك، الس;يد الوز�ر، �ش تفعلوا هاذ ال
د¯لمك �ش ٔ�حصاب احلا� املدنية يعرفوا هاذ املشلك هذا، حلقاش اك�ن 

  .مشلك حىت يف اFٔسامء العربية واFٔسامء املرÍبة
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  . اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwلية
  .شكرا الس;يد الرئGس

عك احلق، ملا مكليت حىت يف ا�لغة العربية، حصيح، الس;يد املس�شار، م
ميكن يل نقول � بmٔن اFٔسامء احلاالت ا�يل مرفوضة اFٓن �ل¨س;بة لٔ£سامء 
ذات طابع عريب، ٕاذا حص التعبري، يه تفوق �كHري، يه كذا وعرش�ن ªا�، 

 "س;يفاو"احلاالت يه  2يف الوقت ا�يل فعال اFٓن ا�يل عند� هو 
ولكهم Oىل �را، وتنعرفو . نقولومه طاي طاي، اOالش زعام "س;يلني"و

، ٕاذا نطقYاها úميكن úكون "س;يلني"Fٔن تنكkبوها  "س;يلني"اOالش، 
  . د¯ل ا�يل Oىل �را "س;يلني"

فهاذو ªاالت فعال احYا تنقولو �ٓودي ما اك�ن مشلك حىت ا�يل اخkار 
هذه السمية عندو شك، ٕاىل هذاك د¯ل احلا� املدنية ما اتصلش عندو 

�لك  "س;يلني"ق هو يتصل، راه الرفض ما غيكوÚش، يتصل ولكن احل
wا يتصل بنا هنا مركز¯، هنا ما اك�ن الش نبقاو إاميان ما نق�لوهاش، زعام و 

  . تندورو Oىل هذا
فعال اك�ن ا�يل ما  "س;يفاو"ٕامنا فعال اك�ن ا�يل ميكن ما يعرفش، 

  داwل يف غيفهمهاش، ولكن ما مطلوgش مYو يفهم، يعين ©ري ما úكوÚيش
، ما úكوÚش ٔ�جYبية، وال متت بصW �لواقع املغريب، ما úكوÚش 21الفصل 

مشوهة ٔ�و ال w�ٔالقKة، مفن هاذ الناحKة ما اك�ن حىت يش ٕاشاكل، وراه 
  .احYا مYك�ني Oىل هاذ احلاالت هاذو �ش حنلو

  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
اwلية، موضوOه ٕاذن السؤال اخلامس موVه كذ� �لس;يد وز�ر اS. شكرا

  . التدبري املفوض
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اللكمة ªFٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك، تفضلوا الس;يد 
  .املس�شار

        ::::الس;يد محمد الهبطيالس;يد محمد الهبطيالس;يد محمد الهبطيالس;يد محمد الهبطياملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس;يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  الس;يدة والسادة املس�شارون،

ا يف البداية ٕاذا مسحمت، الس;يد الوز�ر، يك ٔ�حور صيغة السؤال Íيف م
طرحYاه، Oىل اعتبار ٔ�ننا !ريد ٔ�ن نثري بعض اجلوانب اFٔساس;ية املتعلقة 

  .مبوضوع التدبري املفوض
معلوم ٔ�ن لوزارة اSاwلية دور مركزي وحموري يف معلية التدبري 
املفوض �لمرافق التابعة �لجامOات احمللية، من حKث إالرشاف والت��ع 

 ٔFىل واملصاح�ة وكذ� ا¼متويل، وقد �ٔكدمت هاذ اO مر يف معرض ردمك
  . السؤال املتعلق �لنقل احلرضي

كذ� ال ميكن ٕا!اكر مجموOة من �خkالالت، وهذا هو موضوع 
س;نة من دخول جتربة التدبري املفوض ªزي التنفKذ يف  15السؤال، ف�عد 

  :املغرب، Íميكن لنا نالحظو واªد اHموOة د¯ل �خkالالت ٔ�ساس;ية
�لزتام بربامج �س�»رات د¯ل  �خkالل اFٔول وهو Oدم -

  الرشاكت ا�يل Íي�س;ند ¼هيا التدبري املفوض؛ 
 كذ� النقص يف جودة اخلدمات؛  -
ٓ اك�ن اخkالل  - خر هو سوء الترصف يف العقارات وامل¨شmٓت ا�يل �

 كتفوض �لمفوض <؛
�خkالل اFٓخر وهو اك�ن واªد سوء اس;ت	دام هذاك احلق د¯ل  -

الرشاكت، وا�يل كتعمل Oىل تفكKك  كتلmìٔ < التعاقد من الباطن ا�يل
 اÚFٔشطة الرئGس;ية والثانوية وتفوهتا HموOة من املقاوالت اFٔخرى؛

كذ� ال يقع الترصحي �Fٔر�ح ومصاريف �س;تغالل، وهذا Íي¨kج  -
 Oليه ٔ�ن الرشاكت د¯ل التدبري املفوض úهترب من الرضائب؛ 

تفوت ٔ�و ٔ�ن تKÂع جزءا من كذ� الرشاكت املسامهة، عندما úريد ٔ�ن  -
 ٔ�سهمها، فهاذ العملية ال تمت يف ٕاطار التنافس;ية ويف ٕاطار الشفافKة املطلوبة؛

القانون املنظم �لتدبري املفوض . �ٕالضافة ٕاىل Oدم فعالية �ٓليات الرقابة -
Íينص Oىل ٕاªداث هيالك لت��ع ومراق�ة ٔ�عامل  18يف الفصل  54.05

فوض، هاذ البند ©ري مفعل، وواªد العدد ؤ�شغال الرشاكت د¯ل التدبري امل
د¯ل امجلاOات ال تتوفر Oىل هيالك لت��ع Ú�ٔشطة الرشاكت د¯ل التدبري 

  .املفوض
خkاما، نود ٔ�ن نعرف ما هو تقKميمك ٔ�و تقKمي وزارة اSاwلية لتجربة 

والسؤال املرتبط به ما يه التدابري اليت تنوي . التدبري املفوض؟ هذا واªد
  wلية القKام هبا لتìاوز هذه �خkالالت؟وزارة اSا

  

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwلية
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن،
يعين دwلنا !رجعو . شكرا الس;يد املس�شار Fٔن سهلتو Oيل املmٔمورية

مYحرص�ن ©ري يف Vانب واªد،  �لتدبري املفوض بصفة Oامة، وما نبقاوش
Fٔن فعال وهاذ اليش اكن فات يل ٔ�نين Vاوبت Oليه هنا، ومز¯ن ٔ�نه يتعاود 
Fٔن فعال هاذ اليش د¯ل التدبري املفوض خصنا نتفامهو فKه مز¯ن، ٔ�وال 
بmٔن لGس ٔ�سلوب مفروض Oىل امجلاOات، هذا ٔ�سلوب اخkياري اكFٔساليب 

  . رو واªد �ٓخراFٔخرى، ميكن خنتارو هذا ٔ�و خنتا
6نيا، هاذ التدبري املفوض لGس هو احلل مجليع املشالك، مايش ذاك 

  . وحييد لنا اFٔمراض ا�يل عند� (la pharmacie)اSوا ا�يل ©¨رشيوه من 
6لثا، ٔ�ن التدبري املفوض < مزا¯ Íبرية، ولكن كذ� ٕاذا ما اكي¨شاي 

لتحمالت ما اكÚش مصاوب ت��ع د¯لو، ٕاىل ما úراقÂشاي، ٕاىل اSفرت د¯ل ا
مز¯ن، ٕاىل االتفاقKة ما اwذاùش بعني �عتبار مجيع احلاالت ا�يل ممكن 

  .تطرا، راه يعين ©ادي نوليو تنخرسو ذاك اليش ا�يل ابغينا !رحبو
حصيح ٔ�ن ما قلتوه ممكن ٔ�نه اك�ن يف بعض احلاالت د¯ل Oدم �لزتام 

و التwٔmري ف± يتعلق د¯ل املفوض < ببعض البنود د¯ل االتفاق �ٔ 
ولكن لنكن ٔ�وفKاء، جيب ٔ�ن نقول ٔ�ن هناك ... �الس�»رات، ٔ�و، ٔ�و، ٔ�و

كذ� ٔ�س;باب يف بعض اFٔحKان، ٔ�ن هناك امجلاOات اليت تتmٔخر بmٔكرث من 
س;نة Fٔداء املس;تحقات ا�يل Oلهيا، وهذا جيعل �لطبع ٔ�ن املفوض < ا�يل 

  . ضع حمرجهو عندو موظفني وعندو مصاريف تيكون يف و 
ٔ�� ا�يل ابغيت خنلص لو، وهو ٔ�ن اليوم وصلنا �لمرWª د¯ل التقKمي 
د¯ل اFٔمناط د¯ل التدبري املفوض، ال يف النقل، ال يف النظافة، ال يف املاء 
والكهر�ء، وصلنا لهاذ املرWª، هاذ التقKمي اFٓن راه احYا تند�روه، راه تدار 

ك اليش، راه Íيتدار يف الكفة �ملاء وذيف اSار البيضاء مع الرشكة ا�يل م
  . ٔ�ماÍن ٔ�خرى، ولكن اFٔساس ويه املراق�ة

وOليه، راه احYا يف وزارة اSاwلية Úسهر اFٓن يف ٕاطار القانون التنظميي 
د¯ل امجلاOات الرتابية ا÷ي حنرضه Oىل ٕاعطاء اFٔمهية الكربى واFٔولوية 

Vلس املنتخب < دوره والتوHن اFٔ ،يحيدو لو لٕالدارةÍ ه والقرار، هذا ما
ªد، ولكن ٕاىل ما اكن�ش ٕادارة تقYية قوية اليت úراقب وùسهر، مفعىن ٔ�ن 
العمل ما غميك¨ش يمت، وهاذ اليش ا�يل احYا سا�ر�ن فKه اFٓن، ت¨ش;تغلو 

  . Oليه
  .وشكرا
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        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقKب؟ تفضل الس;يد املس�شار

        ::::هبطيهبطيهبطيهبطياملس�شار الس;يد محمد ال املس�شار الس;يد محمد ال املس�شار الس;يد محمد ال املس�شار الس;يد محمد ال 
ٔ�� ك¨سìل Oىل ٔ�نه ٔ�نمت يف وزارة اSاwلية تقرون بmٔنه جيب ٔ�ن يعاد 

  . التقKمي د¯ل ٔ�مناط التدبري املفوض، وهذا ٔ�مر !رحب به
املسmٔ� الثانية، Úسìلوها، وهو ما ابقKتوش ٔ�رثودوÍس;يني ف± يتعلق 

ض �لتدبري املفوض، Fٔنه سابقا اكنت وزارة اSاwلية úرى ٔ�ن التدبري املفو 
  . هو احلل، هو املفkاح ملشالك تدبري املرافق العمومKة

  لكن ا�يل Íيبقى معلق وهو ما يه التدابري الفعلية وامللموسة؟ 
ٔ�� ©ادي نعطي مHال، يف املوضوع د¯ل النفا¯ت اكن هناك دمع 
�لجامOات ليك تتعاقد مع الرشاكت، وÍيتعطى لها الفلوس ليك تبحث عن 

¯ت الصلبة، لكن املشلك فني مطروح؟ ªل مشلك د¯ل مجع النفا
املشلك مطروح يف املطارح، اFٓن واªد العدد د¯ل املدن ختتنق �ملطارح، 
وما اكي¨ش هناك صيغة لتدبري هذه املطارح Oىل غرار ما اقرتح Oىل 

  . امجلاOات يف هاذ اليش د¯ل التدبري املفوض
اكن Vاء æٓلية Sى مث اك�ن واªد املوضوع ا�يل Vا به امليثاق امجلاعي، و 

امجلاOة �ش ما �كوÚش التدبري املفوض هو احلل الوحKد، وهو هذاك 
املقkىض د¯ل ٔ�ن امجلاOة ٕ�ماكهنا ٔ�ن حتدث رشاكت �لتمنية احمللية، ٔ�� 
نبغيك، الس;يد الوز�ر، تعطيين يش رمق، هل هناك جامOة حملية 

لرشكة من اس;تطاعت ٔ�ن حتدث رشكة �لتمنية احمللية، واس;تعانت هبذه ا
  V�ٔل تدبري مرفق من مرافقها د¯ل الساكن؟

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwلية
  .شكرا الس;يد الرئGس

  .شكرا الس;يد املس�شار
فعال ٔ�قرت بmٔن، خصوصا وحنن يف ٕاطار التقKمي، ولكن هذا ال يعين ٔ�نه 

راه  54التقKمي راه ��ن، راه اك�ن يف القانون، القانون  سليب، هالتقKمي لك
  .يعين التقKمي فKه، البد ٔ�ن �كون هناك تقKمي

املسmٔ� الثانية، ويه ٔ�ن ملا حتدثت Oىل التدبري املفوض، تنعاود نmٔكد ٔ�نه 
هذا اخkيار حر د¯ل رؤساء امجلاOات، ؤ�� ما مkفقش معمك ٔ�ن �ع�دات 

طى �لجامOات �ل¨س;بة �لمخطط د¯ل النفا¯ت ود¯ل اليت تعطى والزالت تع
املطارح ال يتعلق �لتدبري املفوض، حىت امجلاOات اليت لها طريقة ٔ�خرى يف 
التدبري، رمغ ٔ�ن هاذ القضية د¯ل النفا¯ت خصنا !كونو رصªاء، من 

د¯ل التدبري  %74املرافق لكها يه ا�يل وصلت لواªد ال¨س;بة د¯ل 
اكيناشاي يف مرافق ٔ�خرى، ولكن اSمع لGس هو مرتبط املفوض، ا�يل ما 

بتا� بطريقة التدبري، هو م�ين Oىل معطيات، ما يه املعايري؟ ما هام 
املراق�ة  ؟د¯ل اEطط د¯ل املطارح ؟الرشوط د¯ل امجلع د¯ل النفا¯ت

  د¯ل املطارح؟
ن هاذ هذا هو ا�يل تيدفعنا ٔ�ننا ندمعو، وما يش احYا بوªد�، تتعرفوا �ٔ 

اSمع يمت يف ٕاطار الصندوق املشرتك مع وزارة البÊGة ا�يل مYذ ٕاÚشاء هاذ 
مليون درمه  300مليار و 2الصندوق ٕاىل يومYا هذا رصف ما يفوق 

�لجامOات، Fٔن ت¨شجعومه، ما ميك¨ش خنليو يعين املطارح وال النفا¯ت وال 
مل، لكن التدبري يعين الطبيعة د¯لنا ٔ�هنا ت�شوه، ٕاذن ت¨شجعو Oىل هاذ الع

يشء �ٓخر، �خkيار، حىت الرشكة اEتلطة ال يشء مينع، ولكن تيخص 
Æشوف إالÚسان ٔ�ش;نا هام الرشوط ا�يل ميكن لو يد�ر، ما عندÆش 

، ولكن ما عندÆش املعطيات 3ٔ�و  2املعطيات اFٓن، ٔ�� Oارف بmٔن اك�ن 
  .مدققة

  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  . من امليثاق امجلاعي O25ه ٕاعامل املادة السؤال السادس موضو 
  .اللكمة ªFٔد السادة املس�شار�ن، تفضيل اFٔخت املس�شارة

        ::::املس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيواين
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يد الوز�ر،
  السادة املس�شارون،

قطع املغرب ٔ�شواطا �مة Oىل درب الالمركزية وٕاقرار اSميقراطية 
جامOة حرضية وقروية، �هيك  1500ببالد� ما �زيد Oىل  احمللية، ٕاذ يوVد

عن جمالس العامالت واFٔقالمي وجمالس اجلهات، تعىن مجيعها ب�شKGد الب¨Kات 
  .التحتية وتقدمي اخلدمات احليوية �لمواطنني

وغين عن البيان ٔ�ن هذه املؤسسات ùسريها جمالس مYتخبة طبقا 
لشmٔن، يف الوقت ا÷ي تتوىل فKه �لقوانني واملقkضيات الصادرة يف هذا ا

  .وزارة اSاwلية الوصاية Oىل ٔ�عاملها وùس;يريها
من هذا املنطلق، الس;يد الوز�ر، نود ٔ�ن Úشري ٕاىل ٔ�ن بعض هذه 
اHالس تعرف تصدOات وwالفات، تؤدي ٔ�حKا� ٕاىل توقف وشلل، 
حيوالن دون ٔ�داء املهام اليت ª�ٔدثت من V�ٔلها، وقد يدوم الوضع Oدة 

من امليثاق امجلاعي، ٕاىل  25رمغ جلوء بعض املنتخبني، طبقا �لامدة شهور 
مراسW السلطة الوصية، اليت �درا ما تتدwل يف فض الزناOات وٕارVاع 

  .اFٔمور ٕاىل نصاهبا
لهذا، Úسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، عن اFٔس;باب واملوانع اليت حتول 
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ٔ�وال، مث ضام� Sميومة تفعيال �لقانون  25دون تدwلمك ٕالعامل املادة 
  .اخلدمات احليوية واليومKة �لمواطنني الضحية اFٔوىل لهذه الرصاOات

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwلية
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يدة املس�شارة احملرتمة،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ملا !متعن يف هذه املادة، ماذا تقول؟ تقول  25قد ٔ�ن فعال املادة ٔ�� ٔ�عت
Oىل  أ�ن ٕاذا اكن هناك جعز ٔ�و ٔ�س;باب تعطل بعض املصاحل وùشلك خطر 

  .سري امجلاOة، ميكن فعال ªل هاذ اHلس ٔ�و Oىل اFٔقل توقKفه
�لك رصاªة قراءة حبال هاذي ساهW فعال، لكن ماذا Æشلك اخلطر 

ªل اليت جيب ٔ�ن نصل ٕا¼هيا؟ من هو؟ يعين واªد ا املر Oىل امجلاOة؟ ما يه
العدد د¯ل اFٔش;ياء ا�يل تتجعل ٔ�ن الطريقة ا�يل اwذيناها ملا تتكون هاذ 
احلاالت وكثرية، كثرية ؤ�شكرمك Fٔن قلمت يف السؤال ٔ�ن املنتخبني هام ا�يل 

  . تيطالبوا، Fٔن فعال اخلالف اFٔسايس تيكون ما بني املنتخبني
نÇاولو ٔ�ننا ٔ�وال منش;يو لصلح البني، Fٔن يف بعض اFٔحKان فلهذا ت 

اخلالف واملشالك ال úكون موضوعية، بل úكون رمبا عندها واªد الطابع 
  .خشيص

مث عندما ال يويف هذا �حلاVة، نصل ÷يك القضية د¯ل التوقKف ملدة 
يوم، و©البا ما كنوصلوهاش، ©ري Íيبدا التوقKف تيفهموا الناس بmٔن  90

ن ٔ�هنم �رجعوا حيلوا اخلالف، مبعىن ٔ�ن ال نصل ٕاىل احلل، ٕاىل التفعيل ٔ�حس
رة، ؤ�عتقد ٔ�ن دٕاال يف ªاالت � 25اFٔقىص ملا هو مYصوص Oليه يف املادة 
  . د¯ل اHالس ا�يل حتالت 2يف هاذ الوالية لكها ما اكي¨ش ٔ�كرث من 

و�ش !كون رصحي معمك، واFٓن لGس وز�ر اSاwلية ا�يل úهيرض، 
ولكن من مارس كذ� امجلاOات، وهو ٔ�ن يف نظري ٔ�ن الغلط وقع لنا ملا 
ابغينا نعاجلو ذيك القضية د¯ل Oدم �س;تقرار د¯ل الرئGس ا�يل يعين لك 
Oامني، لك س;نة، ا�يل ابغى يطيحو تيجمع ويطيحو، وOاجلناها �لعكس، 

�يل جعلناه يف واªد املوقف ا�يل ما ميك¨ش لو حيرÍو حىت يش واªد، وا
ولهذا، التفكري خصو �كون كذ� يف هاذ الباب، يف ... تيصعاب ٔ�ننا هذا

بوªدو راه ما  25إالطار د¯ل ما حنرض ٕاليه حىت نعاجل هذه القضية، Fٔن 
  .ميك¨ش لو يعاجل هاذ احلاالت

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقKب؟ تفضل

        ::::املس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيواين
، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن w�ٔاطب وز�ر �îاwلية وهو يف نفس مجيل Vدا

الوقت رئGس �لحزب ومارس العمل امجلاعي، ولكن اªرتاما ٕالرادة املرشع، 
الس;يد الوز�ر، Fٔن ميل كتكون واªد القوانني، Íي��ذل فهيا واªد اHهود، 
خصنا نطبقو القانون، ٔ�� معمك املرونة مطلوبة، ولكن ٕاىل اكن عند� واªد 

عدد د¯ل �خkالالت، Oىل اFٔقل Úشوفو احلاالت القصوى، Fٔن مHال ال
كتلقى احلساب إالداري ما Íيدوزش، املزيانية ما كتدوزش، ا�لìان ال 

  . جتمتع، املكkب ال جيمتع، ومصاحل الناس واقفة
احYا نتلكم من اSافع د¯ل املصلÇة الفضىل �لمواطنني، ال ٔ�خkلف 

املسmٔ� الفضىل �لمواطنني، ولكن ٔ�حKا�  معمك، وجبوجYا كتجمعنا هاذ
Oس معزول  اكتطلب الظروف نوGيبقى عندك الرئÍ ن ميلFٔ ،من احلزم
عضو، الرئGس بوªدو ا�يل اك�ن، لكيش واقف،  23بوªدو، مHال عندك 

مHال اك�ن ما كتربجمش لنا مHال فك العز�، عند� مشاريع د¯ل فك العز�، 
واطن، Íيبقى ذاك اليش واقف، ٕاذن املترضر اشكون ا�يل Íيترضر مهنا؟ امل

  . الوحKد هو املواطن
ٔ�� معمك يف الطرح ا�يل طرحkو، مز¯ن حنافظو Oىل التواز�ت، مز¯ن 
ٔ�ن اFٔمور متيش مز¯ن، وصورة بالد� úكون مز¯نة، ولكن مع ذ� wاص 

  . مصلÇة املواطن حىت يه �wذ احلزي
موا مصلÇة املواطن، ولكن رمغ ٔ�� ما خمتلفاش معمك، حىت ان� كتÇرت 

ذ� ٔ�حKا� Íيخصنا اشوية !كونو قاس;يني مع نفوس;نا �ش نقدرو نفذو 
، Fٔن نقدر ٔ�� نعطيك ٔ�� مHال �25لقوانني، وٕاال نقدرو حنيدو هاذ املادة 

تطوان، -د¯ل اك�ن شلل يف بعض امجلاOات القروية واحلرضية يف Rة طنìة
تعرفون احلا�، الس;يد الوز�ر، وهذا  ونعطيك مHال د¯ل وزان، ؤ�نمت

  . Íيتطلب مYمك تدwل
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  ..الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwلية
  .شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتم

�لفعل . ٔ�� تيظهر يل يف هاذ الباب هذا تيخصنا !كونو �راغامتيني اشوية
Oىل املصاحل د¯ل امجلاO هنرضوú د العدد د¯ل ملاªة، راه هناك يعين وا

إالجراءات كذ� املنصوص Oلهيا ا�يل ك�سمح �الش;تغال حىت ميكن 
  .حىت لٕالªالليعين ) la substitution(نوصلو حىت لــ 

ا�يل ابغيت نقول هنا¯، واعطييت واªد املثال ا�يل ممتاز، ٔ�ن الرئGس 
Yا ©ادي نفسخو راه اح  25هنا، ٕايوا ٕاىل معلنا الفصل  Í21يبقى وªدو 
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  .ا�يل يه ا�يل ك�ش;تغل 21، ما هو ذنب هاذ هاHلس لك
هذا ما تنقولوش ٔ�� كندافع Oىل ٔ�ننا خصنا نبقاو، ©ري تنقول بmٔن 

راه  33، ولكن ملا كنوصلو لــ 33إالشاكليات ا�يل كتطرح، ٔ�ما عند� حىت 
امللفات احYا خصنا منش;يو �لمÇامك، وúمنش;يو �لمÇامك فعال، واªد العدد د¯ل 

د¯ل التفGkش;ية راه حتال Oىل احملامك ٔ�و Oىل احملمكة اخلاصة د¯ل جملس 
 25احلسا�ت، هذا ا�يل تيجعل ٔ�ن تنوازنو اشوية ما بني التفعيل د¯ل هاذ 

  ... وما بني التحضري ليشء 33و
ٔ�� مkفق معمك ٔ�ن ال يعقل مYطقKا ٔ�ن ثلثني ٔ�و ثالث ٔ�ر�ع ٔ�و ٔ�ربع 

¯ل اHلس ما �كوÚش عندو السلطة �ش ٔ�نه حييد ٔ�خامس ا�يل ابغينا د
واªد الرئGس، ٕاذا اكنت يعين اFٔمور موضوعية، يعين راه ما كتطيحش 

ولكن هاذ اليش هذا ... Oىل العقل، يعين تنكونو فواªد البلواكج ا�يل هو
تيخصنا Úش;تغلو فKه، وراه ©ادي جتي املناس;بة ا�يل ©ادي نتذاÍرو يف هاذ 

  .اFٔمور
  .وشكرا

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

ٕاذن السؤال السابع موضوOه ٕاwالء بعض املدن من امل�سولني 
  . وامل�رشد�ن wالل الز¯رات ملسؤولني رمسيني

  .الز©اري ابدOاللكمة ªFٔد السادة املس�شار�ن، تفضل اليس 

O املس�شار الس;يد محمدO املس�شار الس;يد محمدO املس�شار الس;يد محمدO ابابابابدددداملس�شار الس;يد محمد::::        
  .شكرا الس;يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  املس�شارة،  ٔ�خيت

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
الس;يد الوز�ر، ك�س;متر بعض السلطات العمومKة الرتابية يف Oدد من 

ما ت�YاسÂش مع اSس;تور ... وتتعد يعين من... املدن يف سلواكت ال متس بـ
وال مع التطور د¯ل اHمتع والثقافة احلقوقKة، ومهنا إالwالء د¯ل املدن من 

امل�رشد�ن wالل ز¯رة مسؤولني رمسيني يف اSو� لهذا املدن امل�سولني و 
ٕالظهار واقع مزيف ٔ�مام هؤالء املسؤولني، والفظيع يف اFٔمر ٔ�نه Íيمت 
الرتحKل د¯هلم gشلك جامعي بواسطة ªافالت من املدن د¯هلم ٕاىل مدن 

ل بعيدة، يف رشوط تنعدم فهيا �عتبارات إالÚسانية واحلقوقKة، وÍيمت التعام
مع هؤالء امل�سولني وامل�رشد�ن مHل حKوا�ت، وهاذي ما كتعطى هلمش 
�عتبار لٕالÚسانية د¯هلم، حبيث Íيمت الت	لص مهنم �لرتحKل من الشوارع 

  . ٕاىل مدن جماورة
وهاذ اليش كنهبو، الس;يد الوز�ر، ٕاىل ٔ�ن هاذ املامرسة ال ٕاÚسانية 

ليني والتابعني �لمصاحل وخرق فظيع حلقوق إالÚسان، وOىل املسؤولني احمل 
د¯لمك �جهتاد يف ٕاجياد ªلول بت¨س;يق مع البايق د¯ل القطاOات املعنية، 

  . ولGس الت	لص من امل�سولني وامل�رشد�ن gشلك مؤقت وgشلك ال ٕاÚساين
فهل تنوون، الس;يد الوز�ر، ٕايقاف هذه السلواكت واختاذ تدابري يف 

  حق املامرسني من املسؤولني احملليني؟
  .شكرا الس;يد الرئGسو 

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwلية
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن،
  الس;يد املس�شار احملرتم،

هاذ املسmٔ� د¯ل امل�سولني وامل�رشد�ن يعين تقريبا ùش;به شÊGا ما ما 
Oىل مسmٔ� الباOة املتجولني، يعين ظاهرة اج�عية، موجودة، موجودة قلناه 

يف املدن لكها، ومع اFٔسف يعين العالج د¯لها ال ميكن ٔ�ن �كون ٕاال OالVا 
îالج يعين ٔ�ننا خصنا حنيدومه من الشارع وال حنيدومه من البO يا ٔ�وYٔ�م .

الت لكها يعين هنا فعال راه اك�ن تضافر د¯ل Oدد د¯ل اجلهات Fٔن احلا
خمتلفة، ولGس هناك منط واªد، وفهيا ما هو من اخkصاص وزارة الصÇة، 

  .فهيا ما هو من تضامن اج�عي، فهيا ما هو من امجلاOات، ٕاىل ©ري ذ�
لكن احYا ٔ�و املصاحل د¯ل اFٔمن لها دور فعال وهو حامية كذ� 

 تيجعل ٔ�ن يف Oدد الشارع، حامية املارة، حامية يعين اFٔمن العام، وهذا ا�يل
من املدن، الكربى �خلصوص، ال نقوم حبمالت عند ز¯رة يعين املسؤولني، 
ميكن يل نقول لمك بmٔهنا محالت تقريبا مس;مترة، Fٔن �لفعل فهناك من حناول 
ٔ�ن نوRه ٕاىل املصاحل د¯ل الرOاية ٔ�و يعين نديوه �لمراكز ا�يل Oىل قلهتا تقوم 

خصها úزاد، هناك فعال ما Æس;تدعي الناس ا�يل بدور وقليW، رمبا ميكن تي 
عندمه من يتكفل هبم، عندمه عناو�هنم، عندمه ٔ�ماكهنم، يعين راه من 
اFٔفضل ٔ�نه يتìه �لماكن د¯ل إالقامة د¯لو عوض ٔ�ن يبقى يف الشوارع يف 

  . املدن
وميكن يل نقول لمك، وهذا مايش Oام، ولكن اك�ن كذ�، اهرضتو Oىل 

سؤولني ميكن يل نقول لمك بmٔن اك�ن ٔ�خصائيني د¯ل القضية د¯ل امل 
 WHه ٕاىل هاذ املدينة، ميكن يل نعطيمك ٔ�مVاس;تغالل حضور املسؤولني �لتو
د¯ل اHموOات ا�يل ©ادي توVدومه اليوم يف الر�ط لسÂب معني، ©دا 
©ادي توVدمه يف مكYاس، وبعدو ©ادي توVدمه يف وVدة، هاذو كذ� 

  .راه هاذ احلاالت فهيا لكيش موجود�ن ومعروفني،
ولهذا، ملا نتÇدث عن هذه الظاهرة د¯ل ال�سول ود¯ل ال�رشد، حنن 
فعال معمك ٔ�ن جيب ٔ�ن !راعي لٔ£وضاع �ج�عية لهذه الفÊة، ٔ�ن تتضافر 
اجلهود حىت مع اHمتع املدين، وموجود وتيقوم �Sور د¯لو مشكور، واªد 

WO يف هاذ الباب، ولكن كذ� جيب ٔ�ن العدد د¯ل امجلعيات فعال يه فا
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  .حنتاط ؤ�ن حنمي اFٔمن والنظام العام
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقKب اليس Oذاب الز©اري؟

        ::::املس�شار الس;يد محمد Oداباملس�شار الس;يد محمد Oداباملس�شار الس;يد محمد Oداباملس�شار الس;يد محمد Oداب
  .شكرا الس;يد الرئGس
  .شكرا الس;يد الوز�ر

Kا لهاذ السؤال من الزاوية احلقوقYب طرحÂفقني معك، وسkا مYة، اح
الوقت ا�يل كنالحظو م�ارشة وOرب تقار�ر حصفKة ٔ�و بعض مسؤويل إالدارة 
الرتابية تيقوموا هباذ العملية د¯ل الرتحKل، يعين يف ظروف ©ري ٕاÚسانية، 

  .وهاذ اليش تتلكم Oليه بعض اجلرائد
ويه مYاس;بة لطرح الظاهرة د¯ل ال�سول مكشلك وطين، البد من 

ري، ا�يل Íميكن Æس;متر عرشات اFٓالف املعاجلة د¯لو gشلك Vدي وVذ
د¯ل امل�سولني امل�رشد�ن جيولون يف شوارع املغرب، ويعطون الصورة ©ري 

  .الالئقة
ومن هاذ املنطلق، املعاجلة د¯ل هؤالء الناس، يعين املواطنني، هام يف 

، وا�يل 8وال  10احلقKقة مواطنني مغاربة، ولGسوا مواطنني من اSرVة 
¯هلم كفÊة اج�عية هباذ الشلك، منزيو من هاذ الفÊة بmٔن Íيمت إالهامل د

  ...املكو�ت التالية د¯ل
حصيح، الس;يد الوز�ر، هناك من ميارس ال�سول مكهنة، وهنا البد من 
قوانني صارمة ا�يل كتعترب ال�سول �نة ممنوOة �لك ا³Fٔر القانونية املرتتبة 

يف معلية ال�سول، مHل عهنا، وهناك كذ� من ميارس النصب و�حkيال 
. اصطناع Oاهة ٔ�و Íراء معوقني، ومهنم ٔ�طفال ا�يل Íي�سولوا هبم يف الشوارع

  . وهنا البد من املقاربة القانونية وúكون صارمة
هناك كذ� خمتلون عقليون واملعاجلة د¯هلم يف مس�شفKات اFٔمراض 

يس، هناك كذ� ا�يل Íيعتربوا ال�سول يعين عندمه مكرض نف. العقلية
Íي�سولوا رمغ ٔ�ن هلم مصادر العGش، وهؤالء البد هلم من املواÍبة واملعاجلة 

  . النفس;ية
هناك كذ� ٔ�طفال الشوارع، وا�يل Íيبغي الوضع د¯هلم يف مراكز ٕايواء 

هناك كذ� احملتاجون فعال، وا�يل . الطفو�، وا�يل úكون يف املس;توى
عية، وا�يل كتتوفر فهيا لك ي¨�غي وضعهم يف املراكز د¯ل امحلاية �ج�

رشوط إاليواء، ولGس املراكز احلالية كام Vا يف اللكمة د¯لمك، الس;يد 
  .الوز�ر، ا�يل كتوVد يف وضعية �رىث لها

نطرح ٕاذن هاذ إالشاكلية، الس;يد الوز�ر، وندعو ٔ�ن املعاجلة د¯لها، 
واRFٔزة، وال هيم اFٔمر وزارة اSاwلية، بل اSو� �رمهتا، �لك املؤسسات 

  .�لك اHمتع �رمkه

  .وشكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwلية
  .شكرا الس;يد الرئGس

ما ابقى يل ما نقول، هاذ اليش مkفقني Oليه، هذا هو ا�يل ابغيت 
ب ٔ�ن يه ظاهرة اج�عية جي... نوصلو ´خطاب، ٔ�ن هاذ العملية تيخص

تعاجل، جيب ٔ�ن نwٔmذها يف مشوليهتا، وهذا ما Úسعى ٕاليه داwل احلكومة ٕان 
  .شاء هللا

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

" Stareo"ٕاذن السؤال الثامن موضوOه معا�ة عامل ومس;ت	دمو رشكة 
  . �لر�ط

  .اللكمة �لفريق الفKدرايل، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::الرحمي الرماحالرحمي الرماحالرحمي الرماحالرحمي الرماح    املس�شار الس;يد عبداملس�شار الس;يد عبداملس�شار الس;يد عبداملس�شار الس;يد عبد
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  الس;يد وز�ر اSاwلية احملرتم،

يعGش عامل ومس;ت	دمو الواك� املس;تقW �لنقل احلرضي املدجمني gرشكة 
"Stareo"  ا اج�عية مزرية جراء متاطل لك من مد�ريةOلر�ط ٔ�وضا�

ة اSاwلية واملصاحل ذات �مkياز ووالية الر�ط وجملس واكالت وزار 
مدينة الر�ط من رصف ٔ�جورمه �رمس ùسعة ٔ�شهر، من فربا�ر ٕاىل ٔ�كتو�ر 

، كام ٔ�هنم حمرومون من wدمات الصندوق الوطين ملنظامت 2009
�حkياط �ج�عي، رمغ ٔ�ن مسامههتم الشهرية يف التعاضدية تقkطع مYذ 

املفوض، كام يعاين هؤالء العمل واملس;ت	دمون من  دخول نظام التدبري
، كام ٔ�ن ديون صندوق التقاOد 97جتميد úرقKاهتم املس;تحقة مYذ س;نة 

(CMR9)  ذ س;نةYىل 2009ٕاىل ©اية  2004مل تؤدى مO مما ينعكس ،
  .ادwارمه يف الصندوق

وٕاننا، ٕاذ نطلب مYمك التدwل Sى إالدارة ٕالرVاع اFٔمور ٕاىل نصاهبا 
قوق العامل واملس;ت	دمني، فٕاننا Úسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن صو� حل

  .إالجراءات اليت تنوي احلكومة اختاذها ٕالرVاع احلقوق Fٔحصاهبا
  .وشكرا

                                                 
9 Caisse Marocaine des Retraites 
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        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwلية
  .شكرا الس;يد الرئGس

  ،الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني
الس;يد املس�شار، �لفعل هذا وضع موجود ومعروف ٔ�ن الواك� ملا مت 
ªلها وٕادwالها ٕاىل التصفKة، اكن هناك واªد العدد د¯ل العاملني ا�يل 
اwذاهتم الرشكة اجلديدة، واFٔمر فعال ما ندwلش يف التفاصيل، Fٔن ذاك 

�ش;تغل حىت القضية د¯ل فربا�ر ٕاىل ٔ�كتو�ر تتعرفوا اOالش، Fٔن ما ابدات ت 
Fٔكتو�ر، ولكن هاذو حقوق، حقوق معرتف هبا، اك�ن �روتوÍول ا�يل 
تيعرتف هلم هباذ اليش، وواªد العدد د¯ل اSيون �ج�عية واSيون 
كذ� اجلبائية مرتتبة Oىل هذا، Fٔن الوضعية د¯ل الواك� وال د¯ل الرشكة 

  .يف البداية د¯لها مل ùسمح فعال �لقKام هبذا
� اFٓن يه يف طور التصفKة، يف هناية التصفKة، ولكن هذا لن الواك

، حبيث ٔ�ن هناك "س;تاريو"يوضع ٔ�بدا حقوق العامل ا�يل اwذاهتم رشكة 
�روتوÍوالت توقعت، و�Oرتاف هبذه املس;تلزمات لكها، واFٓن راه احYا ملا 
 تعادت الهيلكة د¯ل رٔ�سامل هاذ الرشكة مع اHموOة د¯ل امجلاOات ا�يل

دwلت، ومع املسامهة د¯ل وزارة اSاwلية، Fٔن اك�ن مشلك فعال مايل 
وجعز مايل، ٔ�ن اFٓن راه اك�ن واªد الربوتوÍول 6ين ا�يل توقع معهم �ش 

، من تقاOد ٔ�هنا تصفى )CNSS(ميكن هاذ املس;تحقات من رواتب، من 
Wالل الشهور املق�w.  

ه يعين تناقشاتو الرشكة �لطبع جحم Íبري، واك�ن فKه واªد التدرج، ورا
مع العامل، وحنن يف وزارة اSاwلية س¨سهر مع وزارة املالية Oىل تطبيقه، 
Fٔن اك�ن واªد الربوتوÍول ا�يل موقعاه معنا كذ� وزارة �قkصاد واملالية، 
وقعناه �ش ميكYا فعال نصفKو الوضعية املالية د¯ل هاذ الرشكة، وخصوصا 

  . ا، وٕاال ما ©�ش;تغلشايف± يتعلق �لعامل د¯له
  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقKب؟ تفضل اليس دعيدOة

        ::::املس�شار الس;يد محمد دعيدOةاملس�شار الس;يد محمد دعيدOةاملس�شار الس;يد محمد دعيدOةاملس�شار الس;يد محمد دعيدOة
  .شكرا الس;يد الرئGس

اليوم كنطالبومك، . الس;يد الوز�ر، ال جيب فقط �Oرتاف هباذ احلقوق
اه والو ر  "س;تاريو"وملا التmìٔ� لمك �لتدwل هو إالرساع، Fٔن عامل رشكة 

©اديني �لس;تارتري، راه احلرمان من اFٔجر وOدم ٔ�داء املس;تحقات، اليوم 
مبعىن �ٓخر ك�شجعوا Oىل �حkقان �ج�عي، و�لتايل اFٔوضاع املالية 

  . نتاع الرشكة ال جيب ٔ�ن úكون Oىل حساب العامل
و÷�، هاذ املسmٔ� نتاع ٔ�نه من هنا شهور، كنطلبو مYمك إالرساع حبل 

بطبيعة احلال لك اFٔش;ياء ا�يل اتفقkو مع . املشلك، ويف ٔ�قرب اVٓFالهاذ 
العامل Oىل ٔ�نه تقسم وال تقسط، هذا احYا ما غنتدwلوش فKه، ولكن جيب 

  . إالرساع هباذ احلل هذا
ٔ�يضا مايش ©ري هاذ العامل هاذو ا�يل تيعانيو من هاذ املشلك، الس;يد 

العامل ٔ�يضا نتاع الواك� املس;تقW الوز�ر، راسلنامك ف± خيص الوضعية نتاع 
نتاع �ٓسفي، اك�ن املشلك نتاع هاذ العامل ٔ�يضا يف فاس، و�لتايل اليوم اك�ن 

  . ٕاشاكل Íبري نتاع لك املس;ت	دمني يف الواكالت نتاع النقل احلرضي
و÷�، اس;تدعينامك الج�ع داwل ا�لجنة �ش ن�Yاقشو يف هاذ 

اد احللول الالزمة لزنع فkيل �حkقان املشلك �لك التفاصيل د¯لو، وٕاجي
ولهذا، �رااك من س;ياسة ال�سويف . �ج�عي ا�يل تيعرفو هاذ القطاع

  . وال�طل من طرف املؤسسات املسؤو�
  .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  هناك رد Oىل التعقKب الس;يد الوز�ر؟، شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwليةالس;يد وز�ر اSاwلية
  .الس;يد الرئGس شكرا

  الس;يد املس�شار احملرتم، 
املرات Oىل ٔ�ن الواك�  3ٔ�و  2ٔ�عتقد ٔ�ن يف اجلواب د¯يل حليت معدا 

يف التصفKة، لو اكنت النية يعين يه ا�يل رشتو لها، عندما úكون التصفKة 
يف مقاو� راه كتعرفوا ٔ�ش;نو تيوقع يف التصفKة د¯لها، راه التصفKة كتكون 

  . Oىل لكيش
حرصا Oىل حقوق هاذ العامل، ويف ٕاطار فعال ٔ�ن ما تضيعشاي  لكن

حقوقهم، مهنا Vات بعدا اخلطوة اFٔوىل ا�يل يه إالدماج د¯ل Oدد مهنم يف 
الرشكة اجلديدة، الرشكة اجلديدة اليت تعرف مشالك وÍيعرفوها العامل 

  . وكنعرفوها لكنا
دي الرضائب ٔ�نه حواجي، ¯ ٕاما wاص املواطن ا�يل Íيmٔ  2اليوم راه اك�ن 

خيلص من الرضائب د¯لو هاذ اليش ٔ�و ٔ�ن يف ٕاطار هاذ االتفاق ا�يل هو 
معمول مع العامل، مع املتعاملني، مع الرشكة، مع اSو� ا�يل يه كذ� 
ك�سال حقوقها، ٔ�ننا يعين داwلني يف واªد اEطط ا�يل تيجعل هاذ الرشكة 

ا هاذ العامل، ويف نفس تبقى واقفة Oىل رVلهيا، تبقى ك�ش;تغل وÆش;تغلو 
الوقت تؤدي هلم حقوقهم، وهذا ما Úسهر Oليه يف وزارة اSاwلية ويف 

  . احلكومة
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر
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  . هناك �ٓخر سؤال قد حسب من طرف التجمع الوطين لٔ£حرار
  .ٕاذن شكرا Oىل مسامهتمك

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

  


